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Urząd Patentowy PRL - na podstawie art. 33 i art. ?8 ustawy z dnia 19 października 19Î2 r. o wy-
nalazczości (Dz. U. PRL Nr 43, poz. 272) - dokonuje ogłoszenia w „Biuletynie Urzędu Patentowego'» 
o zgłoszonych wynalazkach i wzorach użytkowych. Ogłoszenia o zgłoszeniach drukowane w „Biuletynie" 
podane są w układzie klasowym według symboli Int. Cl.8 i zgodnie z § 26 ust. 4 zarządzenia Prezesa 
Urzędu Patentowego PRL z dnia 21 XII 1972 r. w sprawie ochrony wynalazków i wzorów użytkowych 
(MP z 1973 r. nr 1, poz. 4) zawierają następujące dane: 
- oznaczenie klasy i poćklasy, według dwóch symboli III edycji międzynarodowej klasyfikacji patentowej, ti 

Int. Cl.8, 
- numer zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego, 
- datę zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego, 
- datę i kraj uprzedniego pierwszeństwa oraz numer zgłoszenia dokonanego za granicą lub oznaczenie 

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

lub wzór użytkowy, 
- liczbę zastrzeżeń. 

Po wykazie ogłoszeń w układzie klasowym według symboli Int. Cl.1, podaje się wykaz zgłoszeń opubli-
kowanych w danym numerze w układzie numerowym. 

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

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

lub ochronnymi i rysunkami oraz sporządzać z nich odpisy; 
2) w terminie sześciu miesięcy - nadsyłać do Urzędu Patentowego swoje uwagi co do istnienia przesz-

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

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

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

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

Urząd Patentowy PRL podaje do wiadomości konta w NBP: 

1. Urząd Patentowy PRL - NBP V O/M w Warszawie 
konto: 1052-2583-222 cz. 54 dz. 91 rozdz. 9111 § 77 - opłaty związane z rejestracją i ochroną wynalazków, 

wzorów użytkowych, wzorów zdobniczych, znaków towarowych; 
opłaty za skargi i odwołania. 

2. Urząd Patentowy PRL, Centralny Ośrodek Informacji Patentowej - NBP V O/M w Warszawie 
konto: 1052-2583-222 cz. 54 dz. 77 rozdz. 7811 

§ 45 - wpłaty z tytułu sprzedaży wydawnictw 
§ 44 - wpłaty za usługi poligraficzne i mikrofilmowe 

3. Urząd Patentowy PRL - NBP V O/M w Warszawie konto: 1052-2583-13932 - wpłaty za powołanie 
biegłego. 

Warunki prenumeraty: 

Prenumeratę na kraj przyjmują Oddziały RSW „Prasa-Książka-Ruch" oraz urzędy pocztowe 
i doręczyciele w terminie do dnia 25 listopada na rok następny. 
Cena prenumeraty rocznej 2340 zł. Jednostki gospodarki uspołecznionej, instytucje, organizacje 
i wszelkiego rodzaju zakłady pracy zamawiają prenumeratę w miejscowych Oddziałach RSW 
„Prasa-Książka-Ruch", w miejscowościach w Których nie ma Oddziałów RSW - w urzędach 
pocztowych. Czytelnicy indywidualni opłacają prenumeratę wyłącznie w urzędach pocztowych 
i u doręczycieli. Prenumeratę ze zleceniem wysyłki za granicę przyjmuje RSW „Prasa-Książk^-
-Ruch", Centrala Kolportażu Prasy i Wydawnictw ul. Towarowa 28, 00-958 Warszawa, kon-
to NBP XV Oddział w Warszawie Nr 1153-201045-139-11. Prenumerata ze zleceniem wysyłki za 
granicę jest droższa od prenumeraty krajowej o 50% dla zleceniodawców indywidualnych i o 
100% dla zlecających instytucji i zakładów pracy. 

Egzemplarze archiwalne można nabywać w Urzędzie Patentowym PRL - Centralny Ośrodek 
Informacji Patentowej, Al. Niepodległości 188, skr. poczt. 203, 00-950 Warszawa 
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BIULETYN 
URZĘDU PATENTOWEGO 
Warszawa, dnia 24.07.1981 r. Nr 15 (199) Rok IX 

Ogłoszenia o zgłoszonych w Polsce 
I. Wynalazkach do opatentowania 

II. Wzorach użytkowych do ochrony 

A01C P.226637 T 

W Y N A L A Z K I 

Dział A 
PODSTAWOWE POTRZEBY LUDZKIE 

08.09.1980 A01D 

Przedsiębiorstwo Mechanizacji Produkcji Zwierzę-
cej „Meprozef, Kościan, Polska (Zbigniew Skrukwa, 
Bolesław Koczorowski, Franciszek Konieczny, Henryk 
Jankowski). 

Wóz asenizacyjny 
do doglebowego wprowadzania gnojowicy 

Wynalazek dotyczy wozu asenizacyjnego do dogle-
bowego wprowadzania gnojowicy, wyposażonego w 
cysternę i belkę z redlicami, zasilanymi przewodami 
elastycznymi. 

Celem wynalazku jest uproszczenie konstrukcji do-
tychczas znanych wozów asenizacyjnych oraz zapew-
nienie sprawnej pracy wszystkich ich zespołów. Wóz 
asenizacyjny według wynalazku charakteryzuje się 
tym. że reduce (5) są usytuowane z przodu cysterny 
(1) i są umocowane do obudowy (3) zespołu adaptera 
dyszlowego za pośrednictwem poprzecznej belki (4) 
i ruchomych ramion, połączonych z hydraulicznymi 
cylindrami, przy czym obudowa (3) jest mocowana 
rozłącznie do dyszlowego wspornika (2) cysterny (1). 
Ponadto wóz jest wyposażony w wyrównawczy zbior-
nik (10) umieszczony nad cysterną (1) i połączony 
z osłoną (8) wirnika rozlewającego (7) przy pomocy 
przewodu (9), przy czym zbiornik (10) jest zaopatrzo-
ny w przelewowv otwór (11) połączony powrotnym 
przewodem (12) z wlewowym otworem (13) cysterny (1). 

Znajdujący się wewnątrz zbiornika (10), poniżej 
przelewowego otworu (11) koniec elastycznego prze-

jwodu (14) jest połączony z odchylającym mechanizmem 
' (17) a drugi koniec elastycznego przewodu (14) jest 
połączony z króćcem (15) zasilania redlicy (5). 

(2 zastrzeżenia) 

P. 225708 T 15.07.1980 

Wielkopolskie Przedsiębiorstwo Produkcji Wikliniar-
skiej „Las" Zarząd, Poznań, Polska (Bogumił Koć-
micki, Jan Olejnik, Tadeusz Kończak, Stanisław 
Chmielewski, Zygmunt Czarnota). 

Sposób sprzętu wikliny 
i maszyna do sprzętu wikliny 

Wynalazek dotyczy sposobu sprzętu wikliny i ma-
szyny do sprzętu wikliny przyczepianej do ciągnika 
rolniczego. Celem wynalazku jest wyeliminowanie 
pracy ręcznej dotychczas wyłącznie stosowanej przy 
sprzęcie wikliny. Sposób sprzętu wikliny według wy-
nalazku charakteryzuje się tym, że ścięta wiklina jest 
mechanicznie formowana w grupy, które są mecha-
nicznie obwiązywane sznurkiem a następnie jako 
wiązki grawitacyjne usuwane z maszyny na pole. Ma-
szyna do sprzętu wikliny charakteryzuje się tym, że 
ma przekładnię główną (11) umieszczoną na dyszlu 
(10), rozdzielającą napęd na przyrząd tnący (2) o li-
stwie nożowej mającej około 20 nożyków i na prze-
kładnię zębatą (13). 

Ponadto do dyszla (10) za pośrednictwem dźwigni 
dwustronnej (18) jest przymocowany jednym końcem 
siłownik, połączony z hydrauliką zewnętrzną ciągnika 
a drugim końcem jest przymocowany do ramy (1). 
Przenośniki ukośne (4, 5) są ustawione pod kątem w 
granicach od 40° do 50° w stosunku do przenośnika 
poziomego (3) a do mechanizmu wiążącego (7) są 
przymocowane co najmniej dwa dodatkowe ślizgaczę 
(19) do dokładnego formowania grup wikliny na stole 
wiążącym (6). (3 zastrzeżenia) 
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A01D P. 226534 T 01.09.1980 
F15B 

Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfika-
cji Rolnictwa, Warszawa, Polska (Jan Mitrus, Józef 
Dobek, Aleksander Szeptycki, Zygmunt Rosiński, 
Zbigniew Wojtasiewicz). 

Urządzenie zabezpieczające kombajny ziemniaczane 
przed dużymi kamieniami 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania kon-
strukcji takiego dodatkowego urządzenia, które sa-
moczynnie zatrzyma koło podnoszące w -przypadku 
natrafienia dużego kamienia i zasygnalizuje o tym 
fakcie kierowcy. 

Urządzenie według wynalazku charakteryzuje się 
tym, że składa się z prętowego czujnika (1), hydra-
ulicznego siłownika (2) i gumowej rolki (3), która po-
łączona jest z siłownikiem (2) zawiasowo za pomocą 
dźwigni (4). Czujnik (1) i siłownik (2) są ze sobą 
sprzężone funkcjonalnie układem elektryczno-hydra-
ulicznym. 

Czujnik (1) jest zamocowany wewnątrz koła pod-
noszącego (5) do nieruchomego elementu kombajnu, 
który stanowią wałek (7) oraz przytwierdzone prosto-
padłe do niego pręty i sprężynowy zatrzask (8). 

(2 zastrzeżenia) 

A01F P.226823 T 17.09.1980 
Akademia Rolnicza, Wrocław, Polska (Franciszek 

Królicki). 
Układ napędowy sieczkarni 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie skonstruowania 
takiego układu, który pozwalałaby na stałe utrzyma-
nie, niezależnie od prędkości przemieszczania się agre-
gatu i jego przepustowości, jednakowej długości 
sieczki. 

Układ napędowy sieczkarni, a zwłaszcza wałków 
wstępnego i końcowego zgniatania oraz przenośnika 
charakteryzuje się tym, że tworzą go dwa podsta-
wowe łańcuchy kinematyczne, z których pierwszy 
obejmuje wałki zgniatania (8, 9), a drugi przenośnik 
masy (1), sterowane wspólnie zadajnikiem długości 
sieczki (2), w których odpowiednio wykorzystuje się 
elektromagnetyczne sprzęgła poślizgowe (3, 14). 

(1 zastrzeżenie}' 
A01G 
B65G 

P. 221470 17.01.1980 

Przedsiębiorstwo Zagospodarowania Odpadów Elek-
trownianych, Katowice, Polska (Jan Hycnar, Irena. 
Polak, Maria Żak). 

Sposób zabezpieczenia mokrych składowisk 
odpadów elektrownianych przed pyleniem 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie szybkiego i sku-
tecznego sposobu zabezpieczania mokrych składowisk-
przed pyleniem. 

Sposób zabezpieczenia przed pyleniem mokrych. 
składowisk odpadów elektrownianych w elektrowniach 
pracujących w otwartych układach hydroodpopiela-
nia bez możliwości odprowadzania najlżejszych frak-
cji popiołu polega na unieruchomieniu mikrosfer, uz-
nawanych za główne źródło pylenia poprzez wyhodo-
wanie metodą hydroponii na pływającej warstwie 
mikrosfer traw, które w miarę wzrostu i rozwoju 
systemu korzeniowego wiążą warstwę mikrosfer w 
całość i w postaci zielonego dywanika przykrywają 
powierzchnię składowiska po odstawieniu go z eksplo-
atacji, (i zastrzeżenie} 

A01N P.227704 06.11.1980 

Pierwszeństwo: 07.11.1979 - RFN (nr P 2944850.8) 

BAYER Aktiengesellschaft, Leverkusen, Republika 
Federalna Niemiec. 

Środek do regulowania wzrostu roślin 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania ta-
kiego środka do regulacji wzrostu roślin, który wy-
kazywałby lepsze działanie niż znane dotąd pochodne 
pirymidyny. 

Według wynalazku środek taki winien zawierać ja-
ko substancję czynną co najmniej jedną pochodną pi-
rymidyno-butanolu o wzorze przedstawionym na ry-
sunku, w którym X oznacza atom wodoru, chlorowca,, 
rodnik alkilowy, grupę alkoksylową lub ewentualnie 
podstawioną chlorowcem grupę benzyloksylową, a Yr 

oznacza atom wodoru lub chlorowca. (6 zastrzeżeń); 

A23B P.220783 24.12.1979 

Degesch GMBH, Frankfurt n/Menem, Republika: 
Federalna Niemiec. 

Sposób obróbki produktów rolnych 
składowanych w zbiorniku 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie równomiernego 
rozprowadzenia środków chemicznych przy małej pręd-
kości przepływu i wysokiej skuteczności niszczenia 
szkodników. 

Sposób obróki produktów rolnych składowanych w" 
zbiorniku polega na tym, że do zbiornika wprowadza 
się gazowy środek minimalnie sorbowany przez pro-
dukt, po czym środek ten i powietrze przetłacza się1 

przez zbiornik z bardzo małą szybkością. 
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Sposób według wynalazku ma zastosowanie szcze-
gólnie w przemyśle młynarsko-zbożowym. 

(20 zastrzeżeń) 

A61F P. 219688 16.11.1979 

Centrum Zdrowia Dziecka, Warszawa, Polska (An-
drzej Zaleszczuk, Janusz Łęczyński). 

Chodnik do korekcji płaskostopia 

Przedmiotem wynalazku jest urządzenie rehabilita-
cyjne dla dzieci zagrożonych płaskostopiem lub ma-
jących patologiczne cechy stopy płaskiej. 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
urządzenia wzmacniającego układ wiązadłowo-mięś-
.niowy oraz powodującego utrzymywanie prawidłowe-
go wysklepienia stóp. 

Chodnik według wynalazku składa się z utkanej 
ewentualnie gumowej lub winylowej osnowy, na któ-
rej naniesione są trwale różnego rodzaju i kształtu 
małe występy i nierówności terenowe w postaci drob-
nych kamyków, kostki, żwiru i piasku, korzeni, łodyg 
gałęzi czy elementów rżyska. Dowolnie rozmieszczone 
imitacje naturalnego środowiska wykonane z gumy 
lub winylu pokryte są i utrwalone z osnową za po-
mocą bezbarwnej cienkiej warstwy masy plastycznej. 

Chodnik do korekcji płaskostopia według wynalazku 
może być stosowany w warunkach domowych oraz w 
przedszkolach, szkołach i ośrodkach rehabilitacyjnych. 

(1 zastrzeżenie) 

A61F P.226847 T 19.09.1980 

Akademia Medyczna, Wrocław, Polska (Andrzej Re-
:.szczyński, Stanisław Krzaklewski). 

Bioaktywna wewnątrzmaciczna 
wkładka antykoncepcyjna 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
bioaktywnej wewnątrzmacicznej wkładki o prostej 
konstrukcji i dużej skuteczności antykoncepcyjnej, 
szczególnie przydatnej dla kobiet cierpiących na obfi-
te krwawienia miesięczne. 

Wkładka według wynalazku utworzona jest ze sprę-
.żystego paska wykonanego z niereaktywnego tworzywa 
sztucznego o wartości medycznej i składa się z dwóch 
ramion (1, 2), których jedne końce są ze sobą złączo-
ne i ukształtowane w postaci odwróconego serca a 
swobodne końce tworzą spiralne zwoje. Zwoje obu 
ramion (1, 2) są zwrócone w tę samą stronę tak, że 
spirala pierwszego ramienia (1) jest skierowana ku 
środkowi wkładki a drugiego ramienia (2) na zew-
nątrz. Na środkowej, najkorzystniej prostej, części 
odcinka ramienia (2) nawinięty jest drut (5), korzy-
stnie ze srebra. Ramiona (1, 2) w miejscu określają-
cym zakończenie odwróconego serca są ze sobą złą-
czone. (1 zastrzeżenie) 

A61F P.226849 T 19.09.1980 

Akademia Medyczna, Wrocław, Polska (Andrzej Re-
'szczyński, Stanisław Krzaklewski). 

Bioaktywna wewnątrzmaciczna 
wkładka antykoncepcyjna 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
bioaktywnej wewnątrzmacicznej wkładki charaktery-
zującej się zwiększoną skutecznością antykoncepcyjną. 

Wkładka według wynalazku utworzona jest ze sprę-
żystego paska wykonanego z niereaktywnego tworzy-
wa sztucznego o wartości medycznej, ukształtowanego 
w formie stylizowanej litery S o większym górnym 
ramieniu (1) i mniejszym dolnym ramieniu (2), połą-
czonych prostym odcinkiem (3), mającym dwa prze-
wężenia. Na jednym przewężeniu nawinięte są zwoje 
srebrnego drutu (4) a na drugim zwoje miedzianego 
drutu (5). Nić (6) służąca do wyjmowania wkładki, 
przewinięta jest przez otwór wykonany przy końcu 
dolnego ramienia (2). (1 zastrzeżenie) 

A61F P.226850 T 19.09.1980 

Akademia Medyczna, Wrocław, Polska (Stanisław 
Krzaklewski, Andrzej Reszczyński, Jan Kornafel). 

Hormonalna wewnątrzmaciczna 
wkładka antykoncepcyjna 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
hormonalnej wkładki charakteryzującej się wysokim 
wskaźnikiem zabezpieczenia przed niepożądanym zaj-
ściem w ciążę zarówno wieloródek jak też kobiet, 
które jeszcze nie rodziły. 

Wkładka według wynalazku wykonana z niereak-
tywnych tworzyw sztucznych o wartości medycznej 
ma rurowaty zbiornik (1) o porowatych ścianach 
z zagęszczonym preparatem hormonalnym zawierają-
cym progesteron. Zbiornik (1) wsparty jest od dołu 
na amortyzatorze (2) mającym kształt pętli wykona-
nej ze sprężystego paska oraz ma u góry dwa ramio-
na (5, 6) ze sprężystego paska, odwinięte w przeciw-
ne strony i zagięte ku środkowi zbiornika (1). 

(1 zastrzeżenie) 
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A61F P.226851 T Í9.09.1980 

Akademia Medyczna, Wrocław, Polska (Stanisław 
Krzaklewski, Andrzej Reszczyński). 

Bioaktywna wewnątrzmaciczna 
wkładka antykoncepcyjna 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
bioaktywnej wewnątrzmacicznej wkładki, charaktery-
zującej się zwiększonym działaniem antykoncepcyj-
nym. 

Wkładka według wynalazku utworzona ze spręży-
stego paska z niereaktywnego tworzywa sztuczne-
go o wartości medycznej, o kształcie podobnym do 
stylizowanej kuszy, ma dwa ramiona (1, 2), których 
dolne końce są ze sobą złączone i ukształtowane w 
pętlę (3) o postaci odwróconego serca, z przewleczoną 
nicią (4) przez miejsce złączenia. W części przylega-
jącej do dolnej pętli (3) ramiona (1, 2) są prostymi 
odcinkami o przewężeniach, na których nawinięte są 
naprzemiennie zwoje, na jednym miedzianego drutu 
(6), na drugim srebrnego drutu (7). Górne końce ra-
mion (1, 2) również są ze sobą złączone i przez miej-
sce złączenia mają przewleczoną drugą nić (5). W 
obszarze między górnym złączeniem a prostymi od-
cinkami ramiona (1, 2) tworzą kształt zbliżony do ser-
ca spłaszczonego. (1 zastrzeżenie) 

A61G P.221375 14.01.1980 

Fabryka Sprzętu Ratunkowego i Lamp Górniczych 
„FASER", Tarnowskie Góry, Polska (Arkadiusz Le-
bek). 

Nosze składane, zwłaszcza do akcji ratunkowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
noszy składanych, które w stanie złożenia miałyby 
mały gabaryt, łatwo i szybko się rozkładały oraz 
umożliwiałoby transport rannego zarówno w płasz-
czyźnie poziomej jak i w kierunku pionowym. 

Nosze według wynalazku mające ramę, na której 
znajduje się łoże, uchwyty nośne, zamki, wezgłowie, 
podnóżek i wspornik mocujący pojemnik medyczny, 
charakteryzują się tym, że rama noszy (1) w pobliżu 
środka swojej długości ma umieszczone przeciwległe 
dwa przeguby (2), zaopatrzone w zamki (3) osadzone 
do ramy noszy (1) z jednej strony przegubu (2) od-
chylnie, a z drugiej strony przegubu (2) na zatrza-
skach zamka. Zamki (3) stanowią jeden względem 

drugiego lustrzane odbicie i mają kształt korytka 
dostosowanego powierzchnią wewnętrzną do kształtu 
odcinka ramy noszy (1), z którym współpracują, przy 
czym każdy zamek (3) ma w środku swojej długości 
od strony ramy (1) noszy wgłębienie zwężające się 
w kierunku dna korytka. (9 zastrzeżeń) 

A61K P.221527 23.01.1980 

Wielkopolskie Zakłady Przemysłu Tłuszczowego 
Szamotuły, Polska (Stefan Miłosz, Narcyz Kroschel' 
Zdzisław Andrzejewski, Mieczysław Bogacki, Andrzej 
Wachowiak). 

Sposób otrzymywania z nasion ostropestu plamistego 
(Sylibum marianum/Gaertn.) półproduktu 
do wytwarzania koncentratu sylimaryny 

Przedmiotem wynalazku jest sposób otrzymywania 
z nasion ostropestu plamistego (Silybum maria-
num/Gaertn.) półproduktu do wytwarzania koncentra-
tu sylimaryny, preparatu ziołowego stosowanego przy 
schorzeniach wątroby. 

Sposób polega na tym, że dojrzałe i wysuszone 
nasiona do wilgotności 6-8% płatkuje się po ewen-
tualnym wstępnym rozdrobnieniu, następnie poddaje 
się kondycjonowaniu i odtłoczeniu z nich części oleju, 
a po rozdrobnieniu wytłoku do struktury granulastej 
o średnicy granulek 3-6 mm ekstrahuje się olej roz-
puszczalnikiem organicznym niskopolarnym w tem-
peraturze 50-55°C aż do pozostałości oleju do 1% 
w materiale ekstrahowanym, natomiast pozostały w 
materiale rozpuszczalnik oddestylowuje się przy po-
mocy pary wodnej w temperaturze nie wyższej niż 
100°C do pozostałości rozpuszczalnika nie większej 
niż 0,2%. Uzyskany materiał suszy się do wilgotności 
10% i wychładza do temperatury poniżej 40°C. 

(4 zastrzeżenia) 

A61K P. 226493 T 28.08.1980 
Spółdzielnia Pracy Farmaceutyczno-Chemiczna 

,,Ziołolek", Poznań, Polska (Sabina Juskowiak, Mi-
rosława Pluta). 

Preparat kosmetyczny w postaci kremu do pielęgnacji 
skóry, zwłaszcza dzieci i niemowląt oraz sposób 

jego wytwarzania 
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uzyskania kremu 

do pielęgnacji skóry przy zastosowaniu łatwo dostęp-
nych surowców i prostej metody wytwarzania. 

Preparat kosmetyczny według wynalazku zawiera 
zwykle stosowane składniki tłuszczowe, takie jak 
euceryna, lanolina bezwodna, wosk pszczeli, koncen-
trat olejowy witaminy A oraz wodę, emulgatory 
i środki pomocnicze, charakteryzuje się tym, że za-
wiera 35-50% fazy olejowej o zawartości 10-25% 
dehydrogenizowanych kwasów tłuszczowych z grupy 
witaminy F rozpuszczonych w oleju lnianym oraz 
50-65 % fazy wodnej zawierającej około 0,01 % kwasu 
cytrynowego. 

Sposób otrzymywania preparatu według wynalazku 
polega na tym, że fazę wodną podzieloną na cztery 
równe części wprowadza się do fazy olejowej w urzą-
dzeniu emulgującym w czterech etapach, dozując je 
w ciągu różnych okresów czasu w ten sposób, że 
trzecią część dozuje się w czasie kilka a czwartą 
część w czasie kilkakrotnie dłuższym niż część pierw-
szą i drugą, przy czym przez dłuższy czas -utrzymuje 
się stałą temperaturę emulsji po połączeniu obu faz, 
po czym dopiero rozpoczyna się chłodzenie. 

(2 zastrzeżenia) 

A63B P.221348 11.01.1980 

Urząd Miasta - Wydział Zdrowia i Opieki Spo-
łecznej, Kraków, Polska (Bolesław Lądecki, Jolanta 
Pietruszka). 

Urządzenie do ćwiczeń i nauki chodzenia 
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 

budowy urządzenia zapewniającego całkowite bezpie-
czeństwo dla pacjenta stosującego to urządzenie oraz 
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zapewniającego odpowiednią amortyzację chodu pa-
cjenta z uwzględnieniem jego schorzenia, ciężaru cia-
ła itp. 

Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do ćwiczeń 
i nauki chodzenia, do stosowania przez ludzi o nie-
pełnej sprawności fizycznej, a w szczególności z dys-
funkcją kkd. Urządzenie według wynalazku ma wózek 
jezdny poruszający się po odcinku liny jezdnej sta-
nowiącej tor jezdny. Do wózka podłączony jest 
zespół amortyzująco-hamujący. Wózek ma obudowę 
(4) wyposażoną w rolki (5.) nośne i otwór (6) z częścią 
(7) gwintowaną. Zespół amortyzujący składa się z tu-
leji (8) środkowej, śruby (9) regulacyjnej, bolca (10) 
dociskowego ze sprężyną (11) dociskową, tuleji (15) 
zewnętrznej, sprężyny (17) nośnej, podkładek (18), 
podkładki (19) i śruby (20). Do zaczepów przymoco-
wane są liny nośne z manometrami. 

Natomiast do otworu (14) w bolcu przymocowana 
jest za pomocą obejmy lina zabezpieczająca, zaopa-
trzona w rękojeść. Tor jezdny stanowi lina zaopatrzo-
na w sercówki i śruby rzymskie do mocowania w 
różnego rodzaju uchwytach. 

Urządzenie ma zastosowanie w służbie zdrowia a 
zwłaszcza w ośrodkach rehabilitacyjnych, jak również 
przez indywidualnych użytkowników. (4 zastrzeżenia) 

A-A 
7 12 13 5 

Dział B 
RÓŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE; TRANSPORT 

B01D P.220485 14.12.1979 

Przedsiębiorstwo Projektowania i Dostaw Urządzeń 
Ochrony Powietrza „OPAM", Katowice, Polska (Euge-
niusz Ćwieczek, Stanisław Kiełboń, Jerzy Witecki, 
Andrzej Kloc). 

Sposób oczyszczania gorących gazów przemysłowych 
i urządzenie do stosowania tego sposobu 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie oczyszczania go-
rących gazów przemysłowych za pomocą dwustopnio-
wego układu zwężek Venturiego. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że zanie-
czyszczony gaz podaje się kolejno do schładzacza (1), 
zwężki Venturiego (2), separatora cieczy (3), zwężki 
Venturiego (4) i separatora cieczy (9), przy czym wy-
korzystywana w procesie oczyszczania gazu ciecz znaj-
duje się w obiegu zamkniętym. 

Urządzenie do stosowania sposobu według wyna-
lazku charakteryzuje się tym, że schładzacz (1), zwężka 
Venturiego (2), seperator cieczy (3), zwężka Venturiego 
(4,) i zbiornik cieczy (5), są usytuowane w układzie 
pionowym jedno pod drugim. (4 zastrzeżenia) 

02.01.1980 B01D P. 221163 02.01.1980 
B22D 

Biuro Projektów Przemysłu Metali Nieżelaznych 
..Bipromet". Katowice, Polska (Jerzy Staryk). 

Urządzenie do odprowadzenia wody z wentylatora 
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 

urządzenia do odprowadzenia wody z wentylatora 
promieniowego, transportowego dowolnego typu które 
zapewnia sprawność wentylatora i całej instalacji od-
ciągowej. 

Urządzenie według wynalazku charakteryzuje się 
tym, że ma lej (1) wraz z awaryjnym wypływem (3), 
sitowy króciec (8), w którym są umieszczone: grube 
sito i drobne sito, przy czym pod sitowym króćcem 
(8) znajduje się komora, w skład której wchodzi górna 
pokrywa (12) i dolna (13), wewnątrz których jest 
umieszczony wypływowy przewód z kielichowym za-
kończeniem, zaś dolna pokrywa (13) ma spływowy 
przewód zakończony u góry lejkiem oraz od dołu 
nasadę (19) połączoną poprzez koronę (20) i tuleję (21) 
z wężem (22). (1 zastrzeżenie) 

B01D P.221216 05.01.1980 
Zakłady Wytwórcze Aparatury Precyzyjnej „Mera-

-Pafal", Świdnica, Polska (Waldemar Graczyk, An-
drzej Harajda, Jerzy Jabłoński). 

Czujnik zanieczyszczenia filtra powietrza 
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 

konstrukcji czujnika łatwej w montażu i zapewnia-
jącej dokładność regulacji. Czujnik sygnalizujący za-
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nieczyszczenia filtra powietrza, stosowany w układach 
napędowych maszyn rolniczych, ma obudowę składa-
jącą się z korpusu (1) i pokrywy (2). Między korpu-
sem (1.) a pokrywą (2) znajduje się przepona gumowa 
(14) dzieląca wnętrze czujnika na komorę podciśnie-
niową (A) od strony zacisków (7, 8) umieszczonych 
w pokrywie (2) oraz komorę ciśnienia atmosferycznego 
(B) od strony filtra (4) z wkładką filtrującą (5). Na 
przeponie gumowej (14) za pośrednictwem pierścienia 
osadczego umieszczona jest sprężyna talerzowa płaska 
(15) o wewnętrznych profilowych wykrojach. Na sprę-
żynie talerzowej płaskiej (15) za pośrednictwem tulejki 
i pierścienia izolacyjnego osadzony jest styk ruchomy 
{10). (2 zastrzeżenia) 

B01D P. 221444 18.01.1980 

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Ana
tol Selecki, Krzysztof Szewczyk). 

Urządzenie do prowadzenia procesu absorpcji 
lub rektyfikacji 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia 
sprawności półkowych urządzeń do absorpcji lub rek
tyfikacji poprzez możliwość zwiększenia ich obciążeń 
oraz zwiększenie intensywności kontaktu fazy ciekłej 
i gazowej. 

Urządzenie według wynalazku charakteryzuje się 
tym, że ma półkę lub półki sitowe (2), ewentualnie 
z progami spiętrzającymi, pochylone w stosunku do 
osi pionowej aparatu, a kierunek pochylenia jest 
zgodny z kierunkiem przepływu cieczy na danej 
półce. Pod półkami, bądź nad półką w przypadku 
aparatu jednopółkowego, mogą być zawieszone war
stwy wypełnienia (8). (6 zastrzeżeń) 

B01D 
CO1B 

P. 221544 22.01.1980 

Instytut Chemii Nieorganicznej, Gliwice, Polska (Je-
rzy Najdą). 

Sposób filtracji zawiesiny siarczanu wapniowego 
w kwasie fosforowym 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia szyb-
kości filtracji zawiesiny siarczanu wapniowego w 
kwasie fosforowym, otrzymanej z apatytów i fosfo-
rytów niepieniących w czasie rozkładu z kwasem 
siarkowym przy produkcji kwasu fosforowego metodą 
mokrą. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że do 
filtrowanej zawiesiny siarczanu wapniowego w kwasie 
fosforowym i do cieczy myjącej przed pierwszym 
przemywaniem placka filtracyjnego, dodaje się dokład-
nie mieszając sole estrów kwasu suliobursztynowego 
w ilości 0,3-2,0 kg/t P2O5 w przerabianej masie, 
korzystnie sól sodową sulfobursztynianu dwuizookty-
lowego, przy czym do filtrowanej zawiesiny wprowa-
dza się co najmniej 30% tej soli, zachowując jej 
czas przebywania w operacjach filtracji i przemywa-
nia nie większy od jednej godziny. (2 zastrzeżenia) 

B01D P.226447 T 26.08.1980 

Politechnika Krakowska, Kraków, Polska (Jerzy 
Rosiński, Michał Dyląg, Maciej Zieliński, Michał Pyć). 

Sposób usuwania niewielkich ilości wody z olejów 
oraz urządzenie do usuwania 

niewielkich ilości wody z olejów 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie usuwania nie-
wielkich ilości wody w całym zakresie stężeń, przy 
stosunkowo niewielkich nakładach energetycznych. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że wil-
gotny olej o temperaturze 50 do 95°C wprowadza się 
do rur (7), w których przepływa on cienkowarstwowo 
po ściankach, przy czym w przestrzeni w której prze-
pływa suszony olej panuje ciśnienie bezwzględnie niż-
sze od 0,2 at. Przestrzeń międzyrurowa wypełniona 
jest przepływającym medium grzewczym względnie 
olejem. 

Urządzenie do usuwania wody z olejów ma zbior-
nik (8) zaopatrzony w dwie ściany sitowe (9) z rurami 
(7). Powyżej górnej ściany sitowej (9) umieszczony 
jest odkraplacz inercyjny (6) i króciec (1) doprowadza-
jący zawilgocony olej. W górnym dnie zbiornika (8) 
umieszczony jest króciec (3) połączony z układem 
próżniowym. W dolnym dnie zbiornika (8) jest umie-
szczony króciec (2) odprowadzający suszony olej. Z 
przestrzenią międzyrurowa połączone są króćce (4) 
i (5) dla medium grzewczego lub oleju. 

(2 zastrzeżenia) 
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B01D P.226953 19.01.1980 

Ciba - Geigy AG, Bazylea, Szwajcaria. 

Sposób usuwania siarkowodoru z gazów 
lub ciekłych węglowodorów 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zastosowania ta-
kich związków chemicznych do usuwania siarkowo-
doru, które wykazują lepszą aktywność i rozpuszczal-
ność od dotychczas stosowanych. 

Sposób usuwania siarkowodoru w postaci siarki 
z gazów i ciekłych węglowodorów polega na tym, że 
materiał zawierający siarkowodór przemywa się alka-
licznym, wodnym roztworem, zawierającym co naj-
mniej jeden związek o ogólnym wzorze przedstawio-
nym na rysunku, w którym A oznacza prosty lub 
rozgałęziony rodnik alkilenowy o 1-4 atomach C, B 
oznacza grupy -SOaM, -CO2M, -POsHM lub -PO3M2, 
w których M oznacza atom wodoru lub kation dają-
cy rozpuszczalne w wodzie pochodne, R oznacza atom 
wodoru, kation dający rozpuszczalne w wodzie po-
chodne lub prosty albo rozgałęziony alkil o 1-4 ato-
mach C, Ri oznacza atom wodoru, grupę metylową 
lub -COOH, m oznacza liczbę 0 lub 1, przy czym 
siarkowodór utlenia się z wydzieleniem siarki, a zre-
dukowany ' antrachinonosulfonamid utlenia się przez 
zetknięcie z wolnym tlenem lub zawierającym wolny 
tlen gazem. 

Stosowany roztwór może ewentualnie zawierać 
związek metalu posiadającego co najmniej dwa stany 
wartości i w miarę potrzeby środek chelatujący lub 
sekwesterujący dla utrzymania takiego związku me-
talu w roztworze. (9 zastrzeżeń) 

B01F P.221152 02.01.1980 

Politechnika Śląska im. Wincentego Pstrowskiego. 
Gliwice. Polska (Wiktor Stysiał, Józef Wiatrek, Ju-
lian Wójcik, Tadeusz Lisiak). 

Okrągła komora napowietrzania 
w procesie aeracji powierzchniowej 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie umożliwienia 
ekonomicznej efektywności pracy układu aerator po-
wierzchniowy - komora napowietrzania w procesie 
aeracji powierzchniowej. 

Â-À 

Okrągła komora napowietrzania w procesie aeracji 
powierzchniowej charakteryzuje się tym, że głębokość 
czynnej objętości komory napowietrzania (Hk) wynosi 
(1,0 -■ 4.0) średnicy zewnętrznej (Dw) mechanicznego 
aeratora powierzchniowego o osi pionowej dla U -
uderzeniowego kierunku obrotów aeratora i (Hk) wy-
nosi (0,8 - 3,5) średnicy zewnętrznej (Dw) mechanicz-
nego aeratora powierzchniowego o osi pionowej dla 
BU - bezuderzeniowego kierunku obrotów aeratora, 

zaś dno wyprofilowane jest tak, że pozioma krawędź 
dna (0a) komory napowietrzania wynosi (0,4 - 0,5) 
średnicy komory napowietrzania (0k) dla U - ude-
rzeniowego kierunku obrotów aeratora i ( 0 a ) wynosi 
(0,2 - 0,5) średnicy komory napowietrzania (0k) dla 
BU - bezuderzeniowego kierunku obrotów aeratora, 
a wymiar pionowej, drugiej skośnej krawędzi (b) wy-
nosi (0,4 - 0,7) głębokości (Hk) czynnej objętości ko-
mory napowietrzania dla U - uderzeniowego kierun-
ku obrotów aeratora i (b) wynosi (0,4 - 0,7) głębo-
kości (Hk) czynnej objętości komory napowietrzania 
dla BU - bezuderzeniowego kierunku obrotów aera-
tora. (1 zastrzeżenie) 

B01F P. 221194 04.01.1980 

B01F P. 221279 09.01.1980 
C02F 

Politechnika Śląska im. Wincentego Pstrowskiego, 
Gliwice, Polska (Wiktor Stysiał, Józef Wiatrek, Ju
lian Wójcik, Tadeusz Lisak). 

Stożek kierujący w okrągłej komorze napowietrzania 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uzyskania opty
malnych wartości zdolności wprowadzenia tlenu 
względnie wydajności tlenowej aeratora w procesie 
aeracji powierzchniowej. 

Stożek kierujący stosowany w okrągłej komorze 
napowietrzania, wykorzystywanej w procesie aeracji 
powierzchniowej, charakteryzuje się tym, że wysokość 
stożka (Hst) wynosi 0,01 -r- 0,10 średnicy komory na
powietrzania ($k) oraz średnica stożka (Dst) wynosi 
0,05 - 0,30 średnicy komory napowietrzania ($k) dla 
U - uderzeniowego kierunku obrotów aeratora, zaś 
wysokość stożka (Hst) wynosi 0,01 - 0,10 średnicy 
komory napowietrzania ($k) oraz średnica stożka (Dst> 
wynosi 0,05 - 0,30 średnicy komory napowietrzania 
($k) dla BU - bezuderzeniowego kierunku obrotów 
aeratora, przy czym optymalna wysokość szczeliny 
(Hszcz) odpływowej osadu do leja osadowego zarówno 
dla U - uderzeniowego i BU - bezuderzeniowego 
kierunku obrotów aeratora jest funkcją średnicy stoż
ka (Dst). (1 zastrzeżenie) 

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Piotr 
Krzyżanowski, Zofia Trybuła, Małgorzata Krzyżanow
ska, Ryszard Skowroński). 

Urządzenie do rozpuszczania próbek 
zwłaszcza materiałów trudno rozpuszczalnych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
takiej konstrukcji urządzenia, która zapewni szerokie 
możliwości regulowania parametrów procesu rozpu
szczania takich materiałów jak krzemiany, minerały, 
cementy, boksyty, wapienie, rudy siarczkowe, stopy 
i rudy metali. 

Urządzenie według wynalazku ma trójdzielny kor
pus (1, 2, 3) z gniazdami do umieszczenia obok siebie 
dwóch równocześnie naczyniek (4). Pokrywki (5) na-
czyniek są dociśnięte za pomocą sprężyn (15) o regu
lowanej sile docisku. Korpus ma samodzielny zespói 
elektryczny grzałek (8) oraz kanały (9) dla obiegu 

'cieczy chłodzącej. (1 zastrzeżenie) 
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B01F P.226901 T 23.09.1980 

Politechnika Krakowska. Kraków, Polska (Maciej 
Zieliński). 

Mieszalnik rurowo-płytowy 
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 

konstrukcji mieszalnika rurowo-płytowego, nadającego 
się do mieszania cieczy w sposób ciągły, zwłaszcza 
w urządzeniach i aparaturze przemysłu chemicznego. 

Mieszalnik według wynalazku ma koncentryczne ru-
ry (1), w ilości równej liczbie komponentów (a, b, c), 
o wylotach w pobliżu powierzchni nieruchomej płyty 
(2) umieszczonej w zbiorniku (4) zaopatrzonego w 
otwór wypływowy cieczy mieszanej, zaś na powierzch-
ni płyty (2) zamocowany jest jeden lub więcej kon-
centrycznych pierścieni spiętrzających (3). 

' (2 zastrzeżenia) 

B01J P. 221108 16.01.1980 
B01D 

Biuro Studiów, Projektów i Realizacji Inwestycji 
Przemysłu Nieorganicznego „Biprokwas", Gliwice, Pol
ska (Adam Kubarek, Zbigniew Kokot). 

Absorber fluoru z odkraplaczami 
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zmniejszenia 

strat kwasu fosforowego podczas zatężania ekstrak
cyjnego kwasu fosforowego. 

Urządzenie absorpcyjne wredług wynalazku składa 
się z właściwej komory absorpcyjnej (2), wyposażonej 
w dysze rozpylające ciecz zraszającą, oraz z dwóch 
»odkraplaczy - dolnego (1) i górnego (3). Dolny od-
kraplacz cyklonowy (1) jest oddzielony od komory ab
sorpcyjnej (2) przeponą (5), w której osadzona jest ru
ra centralna (4), przy czym górna krawędź tej rury 
Wystaje nad przeponą (5), a dolna krawędź znajduje 
się poniżej króćca wlotowego gazów (14) do odkrapla-
cza (1). Nad rurą (4) znajduje się kołpak (7) uniemoż-

liwiający przedostawanie się cieczy zraszającej z- ko-
mory absorpcyjnej (2) do odkraplacza (1). 

Nad komorą absorpcyjną (2) znajduje się górny od-
kraplacz (3), oddzielony od niej przeponą (10), w któ-
rej osadzona jest rura (11) z otworem dla gazów 
umieszczonym po przeciwległej stronie króćca wylo-
towego gazów (12), oraz króciec (13) odprowadzający 
do komory (2) ciecz wykroploną w odkraplaczu (3). 

(1 zastrzeżenie) 

B02C P.221100 31.12.1979 

Biuro Projektowo-Badawcze Przemyślu Ceramiki 
Budowlanej CERPROJEKT, Poznań. Polska (Tadeusz 
Ziółkowski). 

Sposób kształtowania grubości i szerokości strumienia 
materiału kierowanego do maszyny roboczej, 

a zwłaszcza strumienia nadawy 
kierowanej do kruszarki oraz urządzenie 

do kształtowania grubości i szerokości strumienia 
materiału kierowanego do maszyny roboczej, 

a zwłaszcza strumienia nadawy 
kierowanej do kruszarki 

Przedmiotem wynalazku jest sposób i urządzenie do 
kształtowania grubości i szerokości strumienia mate-
riału kierowanego do maszyny roboczej, a zwłaszcza 
strumienia nadawy kierowanej do kruszarki. 
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Wynalazek rozwiązuje problem równomiernego za-
silania maszyn do obróbki materiałów sypkich. Sposób 
-według wynalazku polega na tym, że z przemieszczo-
nego grawitacyjnie strumienia materiału przed wlotem 
do roboczej maszyny oddziela się najpierw jego naj-
grubszą zwykle środkową część pozostawiając war-
stwę o żądanej grubości i dzieli na co najmniej dwie 
w przybliżeniu równe części, które następnie łączy 
się powtórnie z bokami wyrównanej uprzednio pod 
względem grubości warstwy materiału. 

Urządzenie według wynalazku charakteryzuje się 
tym, że zawiera zaporowy ekran (6) umieszczony w 
przybliżeniu stycznie do przemieszczonego grawita-
cyjnie strumienia (7) materiału ponad wlotem" (3) ro-
boczej maszyny (4), który jest połączony przegubowo 
z podstawą (8) umieszczoną przesuwnie, a nadto ma 
co najmniej dwa zsypy (10), (12), połączone z ekra-
nem (6), które są umieszczone na drodze przemiesz-
czania strumeinia (7) materiału i są skierowane w 
stronę jego przeciwległych boków. (5 zastrzeżeń) 

B03B P. 221109 31.12.1979 

Kombinat Góniczo-Hutniczy Miedzi, Huta Miedzi 
,,Głogów", Żukowice, Polska (Piotr Romanowicz, Ta-
deusz Kaczor, Leszek Olewiński, Jerzy Dec, Jan Gar-

„baczewski, Edward Kozłowski, Włodzimierz Kowalik). 

Sposób ciągłego zagęszczania i płukania 
zawiesin i odstojnik płytowy 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
prostego sposobu jednoczesnego zagęszczania i płuka-
nia zawiesin eliminującego konieczność stosowania fil-
trów bębnowych lub wirówek. 

Sposób w którym zagęszczaną zawiesinę wprowadza 
się do wnętrza odstojnika, zagęszcza się ją odbiera 
gęstwy zawiesiny oraz odprowadza oddzieloną od za-
wiesiny ciecz według wynalazku polega na tym, że 
opadającą zagęszczoną zawiesinę rozdziela się na stru-
gi, w które wprowadza się w sposób ciągły pod ciś-
nieniem ciecz płuczącą zawiesinę, odprowadza się ją 
ruchem laminarnym przeciwprądowo do opadającej 
zawiesiny i odbiera się razem z oddzieloną od zawie-
siny cieczą. 

Odstojnik płytowy stanowi zbiornik, wewnątrz któ-
rego umieszczone są równolegle względem siebie 
i ukośnie do pionu płyty, zaopatrzony we wlew roz-
dzielanej zawiesiny, wylew oddzielonej cieczy i cieczy 
płuczącej, króciec (6) do odbioru oddzielonej zawiesi-
ny oraz element 'konstrukcyjny (7) zaopatrzony w po-
wierzchnię przepuszczalną dla cieczy płuczącej, usy-
tuowany w dolnej części (14) zbiornika (1). Pomiędzy 
płytami (4) i elementem konstrukcyjnym (7) znajduje 
się dodatkowy pakiet płyt (5) do rozdziału gęstwy 
zawiesiny na strugi. 

Wynalazek ma zastosowanie do ciągłego zagęszcza-
nia i płukania zawiesin, zwłaszcza szlamu anodowego 
,z elektrolitycznej rafinacji miedzi. (6 zastrzeżeń) 

B08B 
B29C 

P. 221435 18.01.1980 

Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia", 
Instytut Przemysłu Tworzyw i Farb, Gliwice, Polska 
(Włodzimierz Podstawa, Marian Kierat, Krzysztof 
Rudnicki, Kazimierz Solon). 

Sposób oczyszczania rozdrobnionych materiałów 
oraz układ do oczyszczania rozdrobnionych materiałów 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
wydajnego sposobu oczyszczania rozdrobnionych ciał 
stałych przy małym zużyciu cieczy myjącej w apara-
tach o małych gabarytach i przy zmniejszonym zu-
życiu energii. 
Wynalazek znajduje zastosowanie do oczyszczania od-
padowych tworzyw sztucznych przed ich ponowną 
przeróbką. 

Sposób według wynalazku polega na wyprowadze-
niu zawiesiny rozdrobnionego materiału i zanieczysz-
czeń ze strefy cieczy znajdującej się w zasięgu mie-
szadła i grawitacyjnym jej rozdzieleniu na rozdrob-
niony materiał ciecz i zanieczyszczenia stałe. 

Układ będący składnikiem kaskady mycia rozdrob-
nionego materiału, według wynalazku charakteryzuje 
się tym, że pionowo ustawiony zbiornik (2) połączony 
jest z odstojnikiem grawitacyjnym (7) rurą przelewo-
wą (6), której wlot znajduje się w warstwie cieczy 
znajdującej się w zasięgu mieszadła (3) umieszczonego 
w zbiorniku (2), a odprowadzenia cieczy z odstojnika 
grawitacyjnego (7) doprowadzone jest do zbiornika (10) 
do którego doprowadzony jest również przewód od-
prowadzający nadmiar cieczy z urządzenia odbierają-
co-odsączającego (9), korzystnie przenośnika ślimako-
wo sitowego. (2 zastrzeżenia) 

B08B P.221519 21.01.1980 

Zakłady Rybne Przedsiębiorstwo Państwowe, 
Gdańsk, Polska (Jerzy Blachnierek, Jan Nowakowski, 
Andrzej Nawrocki). 

Urządzenie do mycia puszek konserwowych 

Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do ciągłego 
mycia puszek konserwowych z wszelkiego rodzaju 
olejów i innych substancji organicznych, po wyjściu 
ich z głowic odpowiednich automatów zamykających. 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
urządzenia o prostej konstrukcji. 

Urządzenie do mycia puszek konserwowych charak-
teryzuje się tym, że stanowi je pochyła ażurowa pro-
wadnica ślizgowa wyposażona w poprzecznie i podłuż-
nie rozmieszczone wodne dysze rozpylające (11) i (12) 
i odpowiednią instalację wodną. Ażurowa prowadnica 
ślizgowa jest utworzona z cienkich prętów (7) i po-
przecznych uchwytów mocujących (9). Wodne dysze 
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rozpylające ustawione są pod pewnymi kątami w sto-
sunku do podłużnych cięgien (7). Całość jest umiesz-
czona w trzyczęściowej obudowie skrzynkowej. Urzą-
dzenie nadaje się do ciągłego mycia wszystkich ro-
dzajów i wielkości puszek konserwowych i może być 
dostosowane do szybkości pracy każdego automatu 
zamykającego. (3 zastrzeżenia) 

B21C P. 221191 04.01.1980 

Politechnika Gdańska, Gdańsk, Polska (Bogdan Kra-
suski, Tadeusz Lipski, Ireneusz Ratecki, Walter Skal-
baniok). 

Urządzenie do walcowania przewężeń 
taśmy topikowej o zróżnicowanej podziałce 

Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do walco-
wania przewężeń taśm topikowych o różnych podział-
kach za pomocą jednego walca kształtowego. 

Urządzenie według wynalazku, charakteryzuje się 
tym, że ma zespół hamująco powrotny (1) usytuowany 
przed walcami (2) zawierający rolkę (3) zblokowaną 
poślizgowo z tarczą oraz zespół programujący (15) 
umieszczony za walcami (2), który to zespół ma dwie 
tarcze podziałowe sprzęgnięte z rolką (17) przesuwają-
cą taśmę (14). (3 zastrzeżenia) 

B21D P.221129 31.12.1979 

Politechnika Częstochowska, Częstochowa, Polska 
(Ryszard Czarnecki, Stefan Fereniec, Wacław Gołu-
chowski, Tadeusz Jarosz). 

Sposób i urządzenie do wywijania obrzeży 
wyrobów' w kształcie cylindrycznym 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wyeliminowania 
konieczności stosowania zespołu mocującego wyrób 
podczas wywijania obrzeża. 

Wywijanie obrzeży według wynalazku polega na 
tym, że nadaje się ruch obrotowy wokół własnej osi 
i przemieszcza się ją wzdłuż kształtowanej krawędzi. 

Urządzenie zawiera zespół kształtujący obrzeża, 
składający się z co najmniej dwóch rolek (1) usytu-
owanych na obwodzie symetrycznie względem kształ-
towanego obrzeża. Rolki (1) osadzone są obrotowo na 
końcach ramion (2), których drugie końce połączone 
są z wałem (3) osadzonym obrotowo w tarczy (4). 
Czołowa powierzchnia tarczy (4) styka się z częścią 
powierzchni bocznej rolek (1) tak. że tarcza (4) wraz 
z rolkami (1) stanowi przekładnię kinematyczną. 

1 (2 zastrzeżenia) 

B22C P. 226906 T 24.09.1980 

Politechnika Łódzka, Łódź, Polska (Zbigniew Haś. 
Zenon Niedźwiedzki, Stanisław Piętrowski, Tadeusz. 
Pietrzykowski, Jan Kępa). 

Układ wlewowy form odlewniczych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zapewnienia. 
równomiernego zmodyfikowania całego stopu wpro-
wadzonego do formy odlewniczej. 

Układ wlewowy form odlewniczych, w którym mo-
dyfikator ciekłego stopu umieszczony jest w komorze 
reakcyjnej lub zbiorniku wlewowym, według wyna-
lazku charakteryzuje się tym, że forma odlewnicza. 
(5) oddzielona jest od zbiornika wlewowego (1) lub 
komory reakcyjnej (2), wypełnionych w części modyfi-
katorem diafragmą (6), w postaci kilku warstw sta-
lowej blachy o grubości 0,5 - 0,8 mm lub kartonu, 
o grubości 1 mm. (i zastrzeżenie) 

1 

B22C P. 227174 09.10.1980 

Pierwszeństwo: 09.10.1979 - St. Zjedn. Am. (nr 083005) 

Dart Industries INC., Los Angeles, Stany Zjedno
czone Ameryki. 

Urządzenie do dzowania i przenoszenia 
składników formierskich, maszyna formierska 

oraz sposób jednoczesnego dozowania i przenoszenia 
rozmaitych składników formierskich 

do maszyny formierskiej 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia do
kładności odmierzania oraz dozowania składników 
formierskich. 

Urządzenie dozujące i przenoszące składniki for
mierskie do automatycznego dozowania, wstępnie 
określonych i rozmaitych ilości surowego materiału: 
plastycznego, przetworzonego materiału plastycznego, 
i koncentratu barwnika, do wytaczarki, według wy
nalazku charakteryzuje się tym, że zawiera obrotowy 
przenośnik (12) mający otwory (17), które pobierają 
i utrzymują wstępnie określone ilości surowego ma
teriału plastycznego i koncentratu barwnika w jednej 
pozycji przesunięcia przenośnika (12) i wyładowują je 
do wytłaczarki w następnej pozycji jego przesunięcia.. 
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Ponadto, tego rodzaju przenośnik (12) jest przystoso-
wany do sterowania następnym posuwisto-zwrotnym 
.mechanizmem dozującym i przenoszącym, który po-
dobnie kontroluje dodawanie przetworzonego mate-
riału do wsadu za pomocą tego samego urządzenia 
dozującego i przenoszącego. 

Maszyna formierska składa się z leja samowyła-
dowczego oraz z urządzenia do dozowania i przeno-
szenia składników formierskich. 

Sposób jednoczesnego dozowania i przenoszenia 
rozmaitych, rozdrobnionych składników formierskich 
do maszyny formierskiej, według wynalazku polega 
na tym, że nastawia się objętościowo pojemność do-
zowaną przynajmniej jednego segmentu urządzenia 
do dozowania i przenoszenia do wstępnie określonej 
wartości, następnie doprowadza się rozmaite rozdrob-
nione składniki formierskie do tej części urządzenia 
do dozowania i przenoszenia, której przynajmniej je-
den segment został nastawiony objętościowo, po czym 
przesuwa się tę część urządzenia tak, że odmierzone 
objętości materiału są wyładowywane z tego urządze-
nia do maszyny formierskiej podczas każdego cyklu 
ruchu, oraz miesza się ze sobą te materiały przy 
i w następstwie wyprowadzenia ich ze wspomnianego 
•urządzenia. (20 zastrzeżeń) 

Wiertarka według wynalazku charakteryzuje się 
tym, że napędzające koło zębate (7) wraz z centrycz-
ną osią (4) osadzone jest we wrzecionie wiertarki na 
obwodzie zaś umieszone są zębate wrzeciona (3) wraz 
z wiertłami (5). Wrzeciona (3) osadzone są na obwo-
dzie koła napędzającego (7) na różnych wysokościach. 
Dolne części wierteł (5) mają osadzone elastycznie na 
kołach (9) wrzeciona (7). (i zastrzeżenie) 

B23K P.221049 31.12.1979 

Chorzowska Wytwórnia Konstrukcji Stalowych 
„KONSTAL", Chorzów, Polska (Tadeusz Karpiński). 

Wzornik pomocniczy 
do wstępnego cięcia technologicznego 

Przedmiotem wynalazku jest wzornik pomocniczy 
do wstępnego cięcia technologicznego przy paleniu ga-
zowym na wypalarkach maszynowych. 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
wzornika, który będzie miał możliwość swobodnego 
odchylania się pod działaniem rolki prowadzącej w 
zakresie wymaganego kąta zapewniając naprowadzenie 
i odsunięcie rolki prowadzącej z krawędzi tnącej 
wzornika w sposób płynny. 

Wzornik według wynalazku charakteryzuje się tym, 
że ma czop obrotowy <5) ramię (6) i występ blokują-
cy (7), przy czym czop obrotowy (5) wzornika pomoc-
niczego umieszczony jest w otworze (4) wzornika (1). 

(1 zastrzeżenie) 

B24B P. 219683 15.11.1979 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy „Skarżysko", Skar
żysko-Kamienna, Polska (Henryk Mizerski, Stanisław 
Łukomski, Kazimierz Derlatka, Henryk Kropisz). 
Ostrzarka zwłaszcza do noży kuchennych i nożyczek 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie dokonania ta
kich zmian w konstrukcji ostrzarki, które umożliwią 
uniezależnienie jakości ostrzenia od umiejętności ob
sługującego oraz zapewnią równomierne zużywanie 
się powierzchni czołowej ściernicy. 

Przedmiotem wynalazku jest ostrzarka zwłaszcza 
do noży kuchennych i nożyczek stosowana jako przy
stawka do znanych robotów kuchennych, lub jako 
urządzenie z własnym napędem. 

Ostrzarka według wynalazku charakteryzuje się 
tym, że kanałek w korpusie (4) ma powierzchnie do
datkowe (12), których pochylenie względem powierzch
ni czołowej (5) ściernicy (6) nie jest większe od po
chylenia powierzchni prowadzących (7) szczeliny (8) 
prowadzącej ostrze względem wspomnianej powierzch
ni czołowej (5), natomiast docisk elementu ostrzonego 
opartego o powierzchnię dodatkową (12) i powierzch
nie prowadzące (7) ściernicy (6) uzyskuje się od ukła
du sprężystego uchylania. (3 zastrzeżenia) 

;B23B P. 220982 28.12.1979 
Fabryka Mebli Giętych, Jasienica, Polska (Paweł 

Pilch. Bronisława Duława, Jan Handzel). 
Wiertarka wielowrzecionowa 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie umożliwienia 
jednoczesnego wiercenia większej ilości otworów w 
obrabianych okrągłych elementach, zwłaszcza drew
nianych mebli giętych. 
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B24D 
Pierwszeństwo: 

P. 225233 26.06.1980 
26.06.1979 - RFN (nr G 79 18 301.0) 
04.08.1979 - RFN (n rP29 31 695.8) 

Heinrich Lippert GmbH, Pforzheim, RFN. 
Ściernica do obróbki metali 

Przedmiotem wynalazku jest ściernica do obróbki 
metali. 

Ściernica według wynalazku cechuje się tym, że 
posiada duże strefy szlifowania (2, 3), przy czym stre-
fa (2) jest strefą zgrubnego szlifowania o twardym 
wypełniaczu, a strefa (3) jest strefą dokładnego szlifo-
wania o wypełniaczu z ciągliwie podatnego materiału 
tekstylnego. Dalszą cechą charakterystyczną ściernicy 
według wynalazku jest to, że strefa szlifowania do-
kładnego (3) składa się z kilku podstref o stopnio-
wanej grubości ziarna. 

Wynalazek ma zastosowanie w przemyśle mączy-
nowym. (7 zastrzeżeń) 

B25B 
B26D 

P.221575 23.01.1980 

Zakłady Chemiczne „Blachownia", Kędzierzyn-Koź-
ie, Polska (Edward Mrocheń, Tadeusz Bieda). 

Sposób wykonywania otworów 
w zbiornikach pracujących, 

zwłaszcza wypełnionych cieczą łatwopalną 
i urządzenie do stosowania tego sposobu 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienia umożliwienia 
przyłączenia króćców i wykrawania otworów w zbior-
nikach pracujących, zwłaszcza wypełnionych cieczą 
łatwopalną, bez konieczności wyłączenia zbiorników 
z ruchu. 

Sposób wykrawania otworów w zbiornikach pracu-
jących polega na tym, że mocuje się na zbiorniku 
złącze kołnierzowe z zasuwą, do zasuwy montuje się 
przyrząd do wykrawania otworów i po otwarciu za-
suwy przystępuje się do wycięcia otworu. Po wykona-
niu otworu cofa się głowicę do położenia zerowego 
(przed zasuwą), zamyka się zasuwę i demontuje przy-
rząd. 

Urządzenie według wynalazku ma korpus (3) za-
opatrzony w kołnierze (4), które mają uszczelnienie 
(5) z zamocowaną dławicą (6), przez które przechodzi 
wał z głowicą wykrajnikową (7), zaś z jednej strony 
korpus (3) ma zamocowaną nakrętkę posuwu (8) ze 
śrubą regulacji posuwu (9), a wał głowicy (7) połączo-
ny jest poprzez przekładnię parową (10) i przekładnię 
ślimakową (11) z napędem (12). (3 zastrzeżenia) 

B26B 
H02G 

P.221401 15.01.1980 

Kombinat Maszyn Elektrycznych „EMA-KOMEL"1 

Zakłady Elektro-Maszynowe „CELMA", Cieszyn, Pol-
ska (Tadeusz Kleszcz, Stanisław Kleszcz). 

Nasadka do obcinania wiązki drutów 

Przedmiotem wynalazku jest nasadka do obcinania 
wiązki drutów współpracująca z elektryczną wiertar-
ką ręczną i służąca w szczególności do wyrównywania 
końcówek wyprowadzeń uzwojeń silników elektrycz-
nych. 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zmechanizowa-
nia czynności obcinania wiązki drutów. 

Korpus (1) nasadki zaciskany jest na walcowej czę-
ści końcówki wiertarki. W nasadce stałe haczykowate: 
ostrze (4) współpracujące z ruchomym nożem (5) o łu-
kowej krawędzi ostrza, przy czym w ruchomym nożu 
(5) w dolnej części znajduje się otwór do osadzenia 
na mimośrodowym wałku (2), który to wałek otrzy-
muje napęd od elektrycznej wiertarki ręcznej. Do 
noża (5) przytwierdzona jest dociskowa dźwignia. 

(1 zastrzeżenie) 

B27B P.221393 15.01.1980» 

Reszelski Zakład Przemysłu Maszynowego Leśnic-
twa, Reszel, Polska (Kazimierz Hapoń. Jerzy Malecki, 
Medard Sielewicz, Jan Nahorny). 

Pilarka tarczowa stołowa 

Przedmiotem wynalazku jest pilarka tarczowa stołowa] 
poprzeczno-wzdłużna o bezstopniowej regulacji wyso-
kości i kąta cięcia przeznaczona dla małych warszta-
tów i majsterkowiczów. 

Pilarka według wynalazku ma silnik elektryczny 
(1) z osadzoną na nim piłą tarczową (2), który przy-
twierdzony jest do płyty (3) osadzonej wychylnie na. 
sworzniu (4) osadzonym trwale w korpusie pilarki 
równolegle do osi silnika (1), oraz ma stół <12) pilar-
ki, który osadzony jest za pośrednictwem wsporników 
pólokolistych wypukłych (13) i wklęsłych wychylnie 
względem piły tarczowej (2), co umożliwia cięcie P°d 
kątem od zera do 45°. Ustalone wychylenie stołu 
utwierdzane jest za pomocą pokręteł zaciskowych. 

(1 zastrzeżenie) 
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B27B P. 221404 15.01.1980 

Kopalnia Węgla Kamiennego „Wieczorek", Katowi-
ce, Polska (Zenon Kwiecień, Tadeusz Szwajca, Jan 
Kowal. Alfons Pacwa, Leszek Ochmański, Ryszard 
Serwotka). 

Pila ramowa 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
prostej i lekkiej konstrukcji piły przenośnej szczegól-
nie przydatnej w trudnych warunkach pracy. 

Piła ramowa z napędem hydraulicznym lub pneuma-
tycznym według wynalazku, przeznaczona jest zwłasz-
cza do cięcia drewna w podziemnych wyrobiskach 
górniczych. 

Składa się ona z podstawy (1), do której zawiasowo 
przymocowany jest korpus (3), do którego obustronnie 
zamocowany jest drąg (4) z tłokiem (5), na których 
z kolei suwliwie osadzony jest dwustronny cylinder 
(6), do którego przymocowana jest rama (7) z brzesz-
czotem (8). Rama (7) z brzeszczotem (8), dwustronny 
cylinder (6) i drąg (4) z tłokiem (5) umieszczone są 
wewnątrz korpusu (3,). Hydrauliczny lub pneumatycz-
ny osprzęt stanowi rozdzielacz (12), przewody ' (13) 
napędowego płynu oraz przyłącza. Piła ma dociskową 
dźwignię (10) i szczękę (11) służące do przytrzymania 
ciętego materiału. (2 zastrzeżenia) 

[B27C P. 220450 14.12.1979 

Fabryka Mebli Giętych, Jasienica, Polska (Bronis-
ław Duława, Paweł Pilch). 

Urządzenie mocujące zwłaszcza elementy 
gięte w trakcie obróbki 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
łkiego urządzenia mocującego, które umożliwi me-

chaniczne mocowanie obrabianego przedmiotu. 
Urządzenie według wynalazku charakteryzuje się 

|tym, że ma co najmniej jeden docisk (I) osadzony 
Sztywno na płycie wzornika (2) i połączony z osiowym 
rozpieraczem (3) i przegubem (4), przy' czym rozpie-
racz. (3) dociskany jest ułożyskowanym obrotowo 
siłownikiem hydraulicznym (8) i mocuje element obra-

biany (5) podając go między równoległe piły tarczowe 
(6), zaś rolka (7) osadzona na wale piły tarczowej 
<6) na wysokości wzornika ogranicza dystans pomiędzy 
urządzeniem mocującym a piłami tarczowymi <6). 

(3 zastrzeżenia) 

B29C P. 221450 19.01.1980 
B32B 

Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Warszawa, Polska 
(Tadeusz Drążkiewicz, Witold Milewski, Ryszard Sto-
larczyk). 

Sposób wytwarzania form do wyrobów z tworzyw 
o temperaturze do 573 K, zwłaszcza z tworzyw 

sztucznych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
sposobu wytwarzania form o podwyższonej trwałości. 

Sposób wytwarzania form metodą metalizacji na-
tryskowej modelu oddzielaniu skorupy od modelu a 
następnie usztywnieniu skorupy formy przez zalanie 
od nie pracującej strony skorupy formy tworzywem 
sztucznym lub stopem metalu lub innym materiałem 
usztywniającym polega na tym, że powierzchnię styku 
skorupy formy z wytwarzanym wyrobem pokrywa się 
substancją o podwyższonej twardości i odporności na 
ścieranie w stosunku do materiału skorupy formy, 
korzystnie twardym chromem nakładanym galwanicz-
nie, substancją o właściwościach antyadhezyjnych, 
korzystnie policzterofluroetylenem. (2 zastrzeżenia) 

B29H P. 209607 14.09.1978 

Dębickie Zakłady Opon Samochodowych „Stomil", 
Dębica, Polska (Janusz Rybicki, Władysław Głogowski, 
Fryderyk Piwo warczy k). 

Sposób regulacji i kontroli procesu wstępnego 
formowania opon w prasach wulkanizacyjnych 

membranowych wyposażonych w mechaniczne race 
do załadunku form oraz urządzenie do wykonywania 

tego sposobu 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie rozwiązania pro-
blemu regulacji i kontroli procesu wstępnego formo-
wania opon w pracach wulkanizacyjnych membra-
nowych w taki sposób, że wyeliminowana zostaje 
regulacja metodą kolejnych przybliżeń a tym samym 
wyeliminowane zostają braki tej metody. 

Sposób regulacji i kontroli procesu wstępnego for-
mowania opon w prasach wulkanizacyjnych membra-
nowych wyposażonych w mechaniczne ręce (11) z 
chwytakami (19) charakteryzuje się tym, że mecha-
niczne ręce (11) opuszcza się tak, aby tarcza (12) 
mechanicznych rąk (11) zetknęła się z tłoczyskiem 
urządzenia regulacyjnego ustawionego na podeście (10) 
prasy wulkanizacyjnej, po czym podłącza się przewód 
do króćca przewodu sprężonego powietrza prasy wul-
kanizacyjnej, które powoduje zmianę naprężenia sprę-
żyny (.14) umieszczonej na tulei (15) osadzonej na 
trzpieniu z zamocowanym talerzem (16) stykającym 
się z mikrołącznikiem (18), do którego zacisków pod-
łączony jest omomierz (20) z tym, że pokręcając w 
jedną lub drugą stronę pierścień {13,), o który opiera 
się dolny koniec (14), zwiększa się lub zmniejsza jej 
naprężenie, a tym samym nacisk wywierany przez 
nią na talerz (16) stykający się z mikrołącznikiem (18) 
i zadziałanie omomierza (20) w momencie, kiedy ma-
nometr wskaże ciśnienie odpowiadające ciśnieniu 
pierwszej fazy wstępnego formowania. 
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Urządzenie do regulacji i kontroli procesu wstępne-
go formowania opon w prasach wulkanizacyjnych 
membranowych wyposażonych w mechaniczne ręce 
charakteryzuje się tym, że stanowi je ciśnieniowy 
cylinder (3) z tłoczyskiem (4) wystającym poza obręb 
cylindra (3,), przy czym tłoczysko (4) jest w górnej 
części poszerzone i ma wykonane zagłębienie (5), do 
dolnej zaś części cylindra (3) jest przytwierdzony 
przewód (9), na którym są zamocowane: spustowy 
zawór (6) oraz redukcyjny zawór (7) zaopatrzony w 
manometr (8). (2 zastrzeżenia) 

B32B P.221226 04.01.1980 

Biuro Projektów Przemysłu Tworzyw i Farb 
„PROERG", Gliwice, Polska (Czesław Bysiecki, Ma-
rian Luściński, Helena Kurnatowska, Sławomir Za-
wadzki, Danuta Bryła). 

Sposób wytwarzania wzmocnionych laminatów 
foliowych 

Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania 
laminatów foliowych wzmocnionych taśmą z innego 
tworzywa, zwłaszcza taśmą z dzianiny i składających 
się z co najmniej trzech warstw, przy czym warstwy 
zewnętrzne stanowi folia z termoplastycznego tworzy-
wa sztucznego, natomiast warstwę wewnętrzną - dzia-
nina. 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
sposobu umożliwiającego otrzymywanie laminatów 
nie rozwarstwiających się, cechujących się wysokimi 
parametrami wytrzymałościowymi. 

Sposób wytwarzania laminatu polega na tym, że 
wstępnie ogrzaną do temperatury plastyczności two-
rzywa folię termoplastyczną (4) oraz napiętą i ogrza-

ną dwustronnie powierzchniowo taśmę wzmacniającą 
(5) wprowadza się do zespołu wstępnego prasowania 
(2) po czym napiętą taśmę wytworzonego laminatu 
dwuwarstwowego podaje na obrotowy bęben grzew-
czy (1) a następnie dociska się rolką (3) od strony 
wzmocnienia drugą folię termoplastyczną (6) ogrzaną 
do temperatury plastyczności jej tworzywa. 

(1 zastrzeżenie) 

B32B 
B63B 

P.221385 16.01.1980 

B32B 
C03C 
D06M 

P.221395 15.01.1989 

Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachow-
nia", Kędzierzyn-Koźle, Polska (Bronisław Kałędko-
wski, Marian Gryta, Janusz Bereś, Janusz Werner, 
Lucjan Kierat, Andrzej Głowacki, Irena Olędzka). 

Sposób hydrofobizacji wyrobów z wełny mineralnej 
Wynalazek dotyczy sposobu hydrofobizacji wyrobów 

z wełny mineralnej przez impregnację rozwłóknionego 
materiału emulsją olejowo-wodną. 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
sposobu umożliwiającego zmniejszenie zużycia olejów 
mineralnych a tym samym zmniejszenia emisji szkod-
liwych gazów do atmosfery oraz zmniejszenia zagro-
żenia pożarowego. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że ufor-
mowany, z włókien mineralnych w komorze osadczej 
kobierzec natryskuje się w ilości 0,01-1,0% wag-
emulsją, składającą się z 10-50 cz. wag. oleju mine-
ralnego, temp. zapłonu powyżej 250°C, z 1--5 cz; 
wag. emulgatora w rodzaju oksyetylowych ałkilr>fen°k 

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

Sposób budowy przestrzennych ustrojów 
laminatowych zwłaszcza kadłubów okrętowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
sposobu budowy kadłubów laminatowych z diagonal
nie ułożonymi pasami wiążącymi. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że 
kształtowe pręty (6) układa się diagonalnie w rynnach 
(2) pod kątem 40° do 45° w stosunku do stępki, a wy
znaczoną tak powierzchnię faliste dopełnia się pasami 
[8) uzupełniającymi rdzeń poszycia oraz laminuje się 
. wygładza całość powierzchni zewnętrznej. 

(1 zastrzeżenie) 
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lub mydeł kwasów tłuszczowych i z 45-89 cz. wag. 
.0,25-2,0% wodnego roztworu kopolimeru akryloamid-
-kwas akrylowy, o stosunku monomerów jak 10:90 
do 90:10. W stosowanym kopolimerze akryloamid-
-kwas akrylowy 50-90% grup karboksylowych zobo-
jętniono alkaliami. . (3 zastrzeżenia) 

B32B P.221465 02.01.1980 

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Technicz-
nych Wyrobów Włókienniczych, Łódź, Polska (Elżbie-
ta Witczak, Monika Kaczorowska, Stefan Bartkowiak, 
Leszek Ostaszewski, Marian Piwko, Jerzy Szymański. 
Jerzy Zgliński, Stanisław Moszakowski). 

Sposób wytwarzania pokrycia maskującego 

Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania 
pokrycia maskującego składającego się z siatki i folii 
polichlorowinylowej, szczególnie przeznaczonego dla 
celów wojskowych. 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
sposobu cechującego się małą pracochłonnością i jed-
nocześnie zapewniającego dostateczną trwałość otrzy-
mywanym wyrobom. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że siatkę 
o dowolnej wielkości oczek zanurza się jedno- lub 
kilkakrotnie w procesie ciągłym w lepiszczu będącym 
plastizolem polichlorku winylu, na mokrej siatce 
układa się zgodnie z kamuflażem płaty ażurowanej 
folii polichlorowinylowej, a następnie poddaje całość 
procesowi suszenia i jednoczesnego laminowania przy 
pomocy kalandra. (6 zastrzeżeń) 

B41K P.221244 07.01.1980 

Przedsiębiorstwo Projektowania i Wyposażania Za-
kładów Przemysłu Maszyn i Aparatów Elektronicznych 
„Promel", Gliwice, Polska (Zbigniew Strycharczyk). 

Numerator automatyczny z zapisem 
punkiowo-matryeowym do znakowania wyrobów 

zwłaszcza korpusów silników 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie automatyzacji 
znakowania wyrobów. 

Numerator automatyczny według wynalazku jest 
wyposażony w głowicę (I), złożoną z iglicy (1.1) wyko-
nanej w postaci zaostrzonego pręta oraz z siłownika 
napędowego (1.2), w układ (II) posuwu poprzecznego 
głowicy (I) iglicy, napędzany silnikiem (II.3) oraz w 
układ (III) posuwu wzdłużnego głowicy (I) iglicy 
napędzany silnikiem (III.3). (1 zastrzeżenie) 

P. 221546 22.01.1980 

Przedsiębiorstwo Projektowania i Wyposażenia Za-
kładów Przemysłu Maszyn i Aparatów Elektronicz-

nych Promel" Gliwice, Polska (Leszek Jaworski, Jan 
yMróz)! 

Urządzenie automatyczne znakujące 

Przedmiotem wynalazku jest urządzenie automatycz-
ne znakujące przeznaczone do samoczynnego ozna-
czania cech wyrobów zarówno w trakcie trwania 
procesu produkcyjnego jak i w jego końcowej fazie. 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie automatyzacji 
znakowania wyrobów. 

Urządzenie automatyczne znakujące składa się z 
zespołu połączonych ze sobą stempli znakujących (3) 
oraz z układu siedmiu listew dociskowych usytuowa-
nych po obu stronach zespołu stempli (3). W podsta-
wie (5) stempla (3) osadzonych jest przesuwnie siedem 
główek (6) bijaków segmentowych (7), których usty-
tuowanie tworzy w rzucie poziomym cyfrę „8". 

W głowicy kodującej (10) prostopadle do prowadnic 
(11) bijaków (7) wydrążone są stycznie do zakończeń 
trzonów (9) prowadnice (13) dla kołków kodujących 
(14), które z kolei utrzymują na określonych pozio-
mach listwy dociskowe. Prostopadłe do listew docis-
kowych po obu stronach zespołu stempli znakujących 
(3) umieszczone są elektromagnesy <20) przesuwu lis-
tew. (2 zastrzeżenia) 

B60B P. 221047 31.12.1979 

Chorzowska Wytwórnia Konstrukcji Stalowych 
„Konstal", Chorzów, Polska (Henryk Ciosiński, Ed-
ward Sołtys). 

Sprężynujące koło pojazdu szynowego 
Przedmiotem wynalazku jest sprężynujące koło po-

jazdu szynowego, zwłaszcza tramwaju, w którym wie-
niec tarczy koła składa się z większej ilości elemen-
tów łączonych w trakcie montażu. 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
takiej konstrukcji, która ułatwi technologię montażu 
i demontażu koła oraz zapewni właściwe sprężenie 
wkładek gumowych. 

Istota wynalazku polega na tym, że komorę dla 
wkładki gumowej (6) tworzy wykonany w obręczy (1.) 
rowek pierścieniowy (5) zwrócony w kierunku wew-
nętrznych powierzchni stożkowych wieńca (3) i pier-
ścienia zaciskowego (4) ograniczonych obrzeżami. 
Pierścień zaciskowy (4) połączony jest z wieńcem (3) 
śrubowym połączeniem rozłącznym. Sprężynujące koło 
posiadać może również dwa pierścienie zaciskowe (4) 
umieszczone od strony wewnętrznej i zewnętrznej 
wieńca (3) koła bosego (2). 

Odpowiedni zacisk gumy uzyskuje się przez właś-
ciwie dobraną pochyłość powierzchni stożkowej pier-
ścienia zaciskowego (4) i wieńca koła bosego (2) lub 
dwóch powierzchni stożkowych dwóch pierścieni za-
ciskowych (4). (2 zastrzeżenia) 
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B60G P.221569 23.01.1980 

Kombinat Urządzeń Mechanicznych „Bumar-Łabędy" 
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Mechanicz-
nych, Gliwice, Polska (Joachim Musioł, Stanisław 
Drzensla, Andrzej Huńkiewicz). 

Zawieszenie zespolone pary mostów napędowych 
bądź osi ciężkiego pojazdu kołowego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
konstrukcji takiego zawieszenia, które będzie miało 
działanie resorujące w czasie jazdy żurawia po dro-
gach oraz będzie łatwe zablokowanie działania reso-
rującego, w przypadku gdy jest ono zbędne np. pod-
czas konieczności pracy żurawia na kołach i bez uży-
cia podpór. 

Zawieszenie zespolone pary mostów napędowych, 
bądź osi ciężkiego pojazdu kołowego, ma dwa półelip-
tyczne resory (1), a każdy z nich, jest w środkowej 
części utwierdzony do obsady (5), osadzonej obrotowo 
na poprzecznym sworzniu (7), którego końce są 
utwierdzone do dolnych końców dwóch ramion wspor-
nika (10), utwierdzonego do ramy (11) podwozia po-
jazdu. 

Na poprzecznym sworzniu (7), jest również osadzony 
obrotowo przedni wahacz, w postaci jednoramiennej 
dźwigni o konstrukcji skrzyniowej otwartej, i osadzo-
na jest obrotowo środkowa część tylna wahacza, ma-
jącego postać dwuramiennej dźwigni o konstrukcji 
skrzyniowej zamkniętej. Przednie ramię tylnego wa-
hacza, znajduje się w środku skrzynkowej konstruk-
cji przedniego wahacza, i współpracuje z elementem 
klinującym (29). 

Końce przedniego i tylnego wahacza, są połączone 
przegubowo ze wspornikami (24), podwieszonymi 
sztywnie do belek mostów napędowych bądź osi. 
Końce każdego półeliptycznego resoru (1), opierają się 
o ślizgi (25), z których jeden jest utwierdzony do 
górnej ściany przedniego wahacza, a drugi ślizg (25) 
jest utwierdzony do górnej ściany tylnego wahacza. 
Każdy most napędowy, bądź każda oś, ma w górnej 
części wsporniki (43) połączone przegubowo z reak-
cyjnymi drążkami (45,), które z kolei połączone są 
przegubowo ze wspornikowym występem (46) ramy 
(11) podwozia. Wahadłowe ruchy przednich i tylnych 
wahaczy mogą zostać zablokowane elementami klinu-
jącymi (29), przez przestawienie jednoramiennych 
dźwigni w tylne uskoki (39), co powoduje zablokowa-
nie działania resorującego. Zawieszenie znajduje za-
stosowanie w podwoziach żurawi samochodowych. 

(3 zastrzeżenia) 

B60L P.226448 T 26.08.1980 

Politechnika Krakowska, Kraków, Polska (Józef 
Zdebski). 

Układ przełączania elektronicznych silników 
trakcyjnych lokomotywy sześciosilnikowej 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
takiego układu, który umożliwi wyeliminowanie, pod-
czas przełączania, wahań momentu napędowego sil-
ników, zlikwidowania stanów przejściowych, zmniej-
szenie ilości styczników grupowych oraz zmiejszenie 
iskrzenia pomiędzy drutem jezdnym a odrywającym 
się odbierakiem. prądu. 

Układ według wynalazku charakteryzuje się tym, 
że przełączenie silników (1, 2, 3, 4, 5, 6) realizowane 
jest poprzez zwieranie lub rozwieranie sześciu styków 
(Si, S2, S3, S4, Ss, Se). Przy otwartych stykach 
(Si, S2, S3, S4, Ss, Se) silniki (1, 2, 3, 4, 5, 6) połączone 
są szeregowo, przy czym pomiędzy drugim i trzecim 
silnikiem (2, 3), trzecim i czwartym silnikiem (3, 4) 
oraz czwartym i piątym silnikiem (4, 5) włączone są 
diody (Di, D2, D3). Anody diod (Di, D2, D3) poprzez 
styki (Si, S2, S3) dołączone są do bieguna dodatniego 
źródła zasilania, a ich katody dołączone są poprzez 
styki (SÍ, Sš, Sa) do bieguna ujemnego źródła zasilania. 

(1 zastrzeżenie) 

B60P P.226499 T 29.08.1981 

Fabryka Samochodów Specjalizowanych ,,POLMO-
-SHL" im. Stanisława Staszica. Kielce, Polska (An-
drzej Moncik, Andrzej Wiszniewski). 

Urządzenie zamykające ścianę tylną 
pojazdu samowyładowczego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie skonstruowanie 
takiego urządzenia, które zapewni utrzymywanie ścia-
ny tylnej w stanie stałego mocnego przylegania dc 
ścian bocznych skrzyni ładunkowej, eliminując w ten 
sposób hałas i wibrację. 

Urządzenie ma dźwignię dwuramienną (1) zamoco-
waną obrotowo do pomostu (2) skrzyni ładunkowej. 
Dolne ramię dźwigni dwuramiennej (1.) zakończone 
jest rolką (3), która opiera się o bieżnię (4). Górne 
ramię dźwigni dwuramiennej (1) opiera się o oś (C) 
łączącą krzywkę zwalniającą (6) z regulowanym po-
pychaczem (7). 

Krzywka zwalniająca (6) ma kątowe ścięcie (8), 
które opiera się o ślizg i ściankę oporową przylega-
jącą do krawędzi poprzeczki. Koniec regulowanego 
popychacza (7) jest połączony obrotowo z dźwignią 
(13) połączoną trwale z wałkiem ryglującym (14), np. 
którym osadzony jest hak ryglujący (15) utrzymujący 
ścianę tylną (16) w położeniu zamkniętym. 

(3 zastrzeżenia) 
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B60R P. 221046 31.12.1979 

Chorzowska Wytwórnia Konstrukcji Stalowych 
,,Konstal" Chorzów, Polska (Henryk Ciosiński, Edward 
Sołtys). 

Koło pojazdu szynowego ze sprężystymi wkładkami 
Przedmiotem wynalazku jest koło pojazdu szyno-

wego ze sprężystymi wkładkami lub pierścieniem gu-
mowym mające zastosowanie zwłaszcza w tramwa-
jach. 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
takiej konstrukcji, która ułatwi technologią montażu 
i demontażu koła oraz zapewni odpowiednie sprężenie 
elementów gumowych. W kole tym komorę pierście-
niową dla wkładki gumowej (8) lub korzystniej pier-
ścienia sprężystego tworzy rowek wykonany w obrę-
czy (1) oraz powierzchnia cylindryczna ograniczona 
obrzeżem w segmencie zaciskowym (6) od strony 
obręczy. 

Segment zaciskowy od strony wieńca (4) ma po-
wierzchnię stożkową a od strony czoła wieńca (4) 
zakończony jest wypustem (9) i połączony z wieńcem 
(4.) połączeniem rozłącznym. Odpowiedni zacisk 
wkładki gumowej (8) uzyskuje się przez właściwie 
dobraną pochylność powierzchni stożkowej wieńca (4) 
koła bosego i powierzchni stożkowej segmentów za-
ciskowych (6). (1 zastrzeżenie) 

B60R 
B32B 
B29D 

P.226626 T 06.09.1980 

Bielskie Zakłady Wyrobów Filcowych, Bielsko-Biała, 
Polska (Stefan Chwalik, Janusz Doliński, Stanisław 
Golus, Kazimierz Falędysz, Krzysztof Kowalewski, 
Leszek Łoza, Józef Paluch, Jerzy Smolarek, Karol 
Więcek). 

Podsufitka samochodowa i sposób jej wytwarzania 
Przedmiotem wynalazku jest podsufitka samocho-

dowa i sposób wytwarzania podsufitki, przeznaczonej 
do samochodów, w których ze względów przestrzen-
nych nie można montować tapicerki podsufitowej, 
oraz która będzie łatwa do zamontowania i będzie 
ściśle przylegać do powierzchni dachu oraz odznaczać 
się doskonałą chłonnością hałasu. 

Podsufitka według wynalazku charakteryzuje się 
tym, że stanowi ją sprasowana płyta porosa-septum 
połączona trwale z zewnętrzną warstwą wygłuszają-
cej włókniny oraz wkładka dystansowa pianki poliu-
retanowej, przy czym na przedniej łukowej krawędzi 
podsufitki (1) znajduje się występ (2), a boczne kra-
wędzie (3) mają po trzy nacięcia (4), natomiast tylna 
krawędź (5) ma svmetrycznie do swojej osi podłużnej 
rozmieszczone trzy nacięcia (4) oraz dwa nacięcia (6) 
o kącie rozwarcia 20°. 

Sposób wytwarzania podsufitki samochodowej po-
lega na tym, że polimeryzowaną płytę porosa-septum 
ze zwiększonym do 30 ± 5% żywic, 4% sproszkowane-
go PCW i 1% tlenków antymonu lub soli tytanowej 
formuje się i poddaje sprasowaniu z grubości 30 mm 
do grubości 2,5 do 3 mm pod ciśnieniem 150 atm. 
(150 0,980665 105 Pa) w temp. 180 do 20fl°C. Tak 
sprasowaną płytę łączy się jednostronnie trwale 
z zewnętrzną warstwą wygłuszającą, którą stanowi 

włóknina JM 5536 o gramaturze 350 ± 50 g/m2. Połą-
czenie warstw następuje przy użyciu polietylenu w 
proszku lub folii polietylenowej o ciężarze 100 g/m2 

w temp. 160°C. Na drugiej stronie płyty porosa-sep-
tum osadza się w sposób trwały wkładkę dystansową, 
którą stanowi pianka poliuretanowa. (2 zastrzeżenia) 

_ 

B61D P.221204 03.01.1980 

Biuro Studiów i Projektów Hutnictwa ,,Biprostal", 
Kraków, Polska (Władysław Krokosz, Witold Szcze-
pański). 

Uniwersalny samowyładowczy wagon 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wyeliminowania 
ludzkiej siły do ręcznego odspajania materiałów od 
burt i dna wagonów oraz doczyszczania wagonów. 

Uniwersalny samowyładowczy wagon charakteryzu-
je się tym, że konstrukcję wsporczą podwozia wagonu 
stanowi stalowa rama, w której rozstaw podłużnych 
stalowych belek (2) jest węższy niż rozstaw zderza-
ków (21), na których są również zamocowane nieroz-
łącznie prowadnice (4) w postaci trzpieni pionowych. 
Samo pudło wagonu stanowią ściany czołowe (5) po-
łączone nierozłącznie częścią dolną z belką podłużną 
(6), do której przegubami (7) połączone są dwa płaty 
podłogi (8). Pudło wagonu wraz z ładunkiem podno-
szone jest w górę dodatkowymi urządzeniami prze-
suwnymi współosiowo w prowadnicach belek czoło-
wych podwozia. (1 zastrzeżenie) 

B62B P. 221434 17.01.1980 
A63C 

Przedsiębiorstwo Wyrobów Turystycznych i Spor
towych „POLSPORT", Jelenia Góra, Polska (Zdzisław 
Kieta, Stanisław Sękowski, Henryk Mackiewicz). 
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Jednośladowy pojazd śniegowy zwany skibobem 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uproszczenia 
konstrukcji skiboba oraz polepszenia amortyzacji. 

Pojazd śniegowy - skibob według wynalazku, ma 
ramę (2) wykonaną z elementów rurowych ukształto-
wanych korzystnie w postaci równoległoboków połą-
czonych w jedną całość. 

Do dolenej części ramy (2) od dołu umocowane są 
obrotowo dwa równe równoległe cięgła (10), a do 
górnej - pod siedzeniem amortyzator (11) dwustop-
niowego działania, następnie elementy te połączone 
są obrotowo poprzez, stopki (13) z płozą tylną (12). Na 
górnej części ramy (2) umocowane jest siedzenie (3). 
Przednia część ramy (2) połączona jest zawiasowo 
z układem kierownicy (1) w sposób dający się de-
montować. Układ kierownicy (1) połączony jest poprzez 
amortyzator (9) i łączniki (8) z wahaczem (7), a ten 
z kolei umocowany jest obrotowo na stopce (5) połą-
czonej na stałe z płozą przdnią (4). Pomiędzy waha-
czem (7) i stopką (5) płozy przedniej (6) umiejscowio-
ne są elementy sprężyste (6), pozwalające na wychyle-
nie płozy wokół osi zamocowania. (2 zastrzeżenia) 

B62D P. 226829 T 19.09.1980 

Zrzeszenie Przemysłu Ciągnikowego „Ursus", War-
szawa, Polska (Tadeusz Chruśliński, Ryszard Dzię-
gielewski). 

Przegub obrotowo-przesuwny wieszaka 
zaczepu automatycznego ciągników rolniczych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
konstrukcji przegubu obrotowo-przesuwnego zwłasz-
cza do wieszaka ciągników rolniczych umieszczonego 
na końcu ramienia podnoszącego, służącego do szyb-
kiego rozłączania oraz do łączenia z ciągnikiem haka 
zaczepu do przyczep jednoosiowych. Przegub składa-
jący się z korpusu (1) z cylindrycznym otworem (2), 
w którym jest umieszczony przesuwnie okrągły pręt 
(3) wieszaka a prostopadle do osi cylindrycznego ot-
woru (2), w pobliżu środka długości korpusu (1) znaj-
dują się dwa obrotowe czopy (5), których oś symetrii 
przecina się z osią cylindrycznego otworu (2) korpusu 
(1), umieszczone w gnieździe ramienia podnoszącego 
(7), charakteryzuje się tym, że czopy (5) są ścięte po 
cięciwie a ramię podnoszące (7) jest przecięte przelo-
towo od jego strony górnej do gniazda (6) a grubość 

(b) czopów (5) ściętych po cięciwie jest mniejsza od 
wymiaru (c) przecięcia ramienia podnoszącego (7)., 
Płaszczyzna symetrii przecięcia (c) ramienia podno-
szącego (7) korzystnie przechodzi przez oś symetrii, 
gniazda (6) obu części ramienia podnoszącego (7). W 
położeniu roboczym ramion podnoszących (7) w ich 
średnim położeniu, płaszczyzna ścięć czopu (5) jest w 
przybliżeniu prostopadła do płaszczyzny symetrii (8). 
przecięć (c). (4 zastrzeżenia) 

B63B P. 221081 31.12.1979 

Zakłady Urządzeń Okrętowych ,,Sezamor", Słupsk., 
Polska (Juliusz Czechowski, Andrzej Radacki, Ryszard 
Pobereżny). 

Zurawik łodziowy grawitacyjny jezdno-wypadowy 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
konstrukcji żurawika o małych gabarytach, w którym 
nie występowałby moment pozytywny w każdej po-
zycji wysięgnika ani też nie byłoby konieczne wymu-
szanie momentu pozytywnego wysięgnika podczas-
przemieszczania łodzi z pozycji marszowej do pozycji 
zaburtowej. 

Żurawik według wynalazku służący do wodowania 
i podejmowania z wody łodzi ratunkowych, charakte-
ryzuje się tym, że wysięgnik (1) żurawika ma tor 
jezdny usytuowany na jego końcu pod kątem umożli-
wiającym zjazd po nim wózka (2) z łodzią (3) powo-
dując moment pozytywny żurawika. (3 zastrzeżenia) 

B63H P.225626 T 11.07.1980« 

Centrum Badawczo-Projektowe Żeglugi Śródlądo-
wej „NAVICENTRUM", Wrocław, Polska (Kazimierz 
Pelc, Przemysław Rytarowski). 

Sterownik elektromechaniczny 
do zdalnego nastawiania' nadążnegó 

obrotów silnika spalinowego 

Przedmiotem wynalazku jest sterownik elektrome-
chaniczny do zdalnego nastawiania nadążnegó obro-
tów silników spalinowych, zwłaszcza na statkach 
wodnych. 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uproszczenia 
konstrukcji. 

Sterownik elektromechaniczny charakteryzuje się 
tym, że zawiera elektryczny silnik (1) z uzwojeniem 
wirnika połączonym szeregowo z rezystorem, odśrod-
kowy regulator (4) sprzężony mechanicznie z wałem 
silnika (1) oraz suwak (5) przymocowany do regula-
tora (4) i do paliwowej dźwigni (6) za pomocą za-
padki (7). (i zastrzeżenie) 
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;B64C P.215883 25.05 1979 

Włodzimierz Słomkowski, Warszawa, Polska (Wło
dzimierz Słomkowski). 

Samolot odrzutowy - helikopter, 
startujący i lądujący pionowo, 

jak samolot rozpoznawczy marynarki wojennej 
Samolot według wynalazku ma silniki odrzutowe 

.marszowe oraz rozkładane płaty śmigła (1) helikopte
rowego, które są chowane we wnękach usytuowanych 
w kadłubie samolotu. (5 zastrzeżeń) 

B65B 
B65G 

P.226672 T 08.09.1980: 

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

Urządzenie do przesuwania foremnych przedmiotów, 
zwłaszcza w pakowarce zbiorczej 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
konstrukcji takiego przesuwacza, który zapewni rów-
nomierne przesuwanie przedmiotów bez ich zakleszcza-
nia, a tym samym umożliwi zwiększenie wydajności 
pakowarki zbiorczej. 

Urządzenie według wynalazku wyposażone w prze-
mieszczany po torze czworobocznym orzesuwacz (11) 
przedmiotów (31), który jest napędzany tłoczyskiem 
(I) siłownika, charakteryzuje się tym, że przesuwacz 
(II) jest połączony przegubowo do wahliwej, napę-
dzanej dźwigni (7), a także do wahliwej dźwigni 

i ustalającej (8), przy czym obie dźwignie są ułożysko-
wane w oprawie (3), złączonej za pośrednictwem 
sprężyny (4) oraz trzpienia (5) z tłoczyskiem (1). Oś 

B65D 
B30B 

P.226670 T 08.09.1980 

Politechnika Krakowska. Kraków, Polska (Tadeusz 
Riedel). 

Wielopowłokowy zbiornik ciśnieniowy 
albo prasa hydrauliczna 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie otrzymania wy-
sokich ciśnień przy stosunkowo cienkich ściankach 
powłok. 

Zbiornik ciśnieniowy albo prasa hydrauliczna skła-
dająca się z koncentrycznych powłok, charakteryzuje 
się tym. że w zewnętrznej powłoce (1) umieszczona 
jest pompka tłoczkowa (4) z zaworem zwrotnym (5), 
zaś w kolejnych powłokach (2, 3 ... n) umieszczone 
są tłoczki różnicowe (6, 7, 8, 9) albo membrany, przy 
czym tłoczki większe umieszczone są od strony zew-
nętrznej powłoki. 

Przestrzenie międzytłoczkowe połączone są z prze-
strzeniami międzypowłokowymi przewodami (10, 11). 

(3 zastrzeżenia) 

B65G P. 221055 31.12.1979 

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Górnic.twa 
Odkrywkowego „Poltegor", Wrocław, Polska (Ferdy
nand John). 

Zestaw krążników dolnych 
nieoblepiających się zanieczyszczeniami, 
zwłaszcza do przenośników taśmowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
takiej konstrukcji zestawów krążników dolnych zwła
szcza do przenośników taśmowych, która uniemożli
wia oblepianiu się krążników zanieczyszczeniami 
głównie od taśmy powrotnej. 

Zestaw według wynalazku stanowi układ dwóch ze
stawów (1) krążników (2) umieszczonych posobnie 
w takiej odległości od siebie, że szerokość szczeliny 

obrotu dźwigni (7) jest sprzężona z tłoczyskiam (1) 
za pomocą mechanizmu zatrzaskowego, który składa 
się z zapadki (23) utworzonej na osi oraz uchylnego 
zaczepu (24), związanego z tłoczyskiem (1) i zaopa
trzonego w wyzwalacz (27), współpracujący z n i e r u 
chomym zderzakiem (28). (6 zastrzeżeń) 
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(A) między powierzchniami walcowymi krążników (2) 
wynosi od 0,002 do 0,015 średnicy krążnika (2). Układ 
zawieszony jest na ramie nośnej (3) członu przenośni-
ka wahliwie w płaszczyźnie wzdłużnej do kierunku 
ruchu taśmy (4) za pomocą wspornika (6), który osa-
dzony jest obrotowo na sworzniu (7) przytwierdzonym 
sztywno do ramy nośnej (3), przy czym w wycięciach 
wspornika (8) osadzone są uszaki (9) połączone prze-
gubowo z zestawami (1) krążników (2). Zestawy (1) 
spięte są ze sobą za pomocą listew (5). 

Wynalazek ma zastosowanie w przenośnikach taś-
mowych a zwłaszcza pracujących w warunkach za-
nieczyszczonej taśmy. (3 zastrzeżenia) 

B65G P.221097 31.12.1979 

Biuro Projektowo-Badawcze Przemysłu Ceramiki 
Budowlanej „CERPROJEKT" . w Warszawie Oddział 
w Poznaniu, Poznań, Polska (Tadeusz Ziółkowski). 

Przenośnik odśrodkowy do przemieszczania materiałów 
sypkich i tym podobnych 

Przedmiotem wynalazku jest przenośnik odśrodkowy 
do przemieszczania materiałów sypkich i tym podob-
nych, który ma zastosowanie szczególnie do ładowa-
nia surowców mineralnych na składowiska. 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie równomiernego 
zasypywania składowiska oraz lepszego ujednorodnie-
nia masy przemieszczanego materiału. Przenośnik 
odśrodkowy według wynalazku złożony z bębna (1) 
ułożyskowanego na konstrukcji wsporczej (3,) i na-
pędzanego silnikiem (7) poprzez przekładnię (8) cha-
rakteryzuje się tym, że zawiera co najmniej dwie 
łopatki (4 i 5) o zróżnicowanej wysokości, a umiesz-
czone pomiędzy nimi ewentualne dalsze łopatki (6) 
mają wysokość pośrednią pomiędzy najwyższą ło-
patką (4) i najniższą łopatką (5). (2 zastrzeżenia) 

B65G P.221173 02.01.1980 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn Zgrzebnych 
i Czesankowych Wełny „Befamatex", Bielsko-Biała, 
Polska (Bronisław Forytarz, Józef Kmiecik). 

Rozdzielacz obrotowy instalacji transportu 
pneumatycznego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia 
szczelności rozdzielacza. 

Rozdzielacz obrotowy instalacji transportu pneuma-
tycznego według wynalazku składa się z obrotowego 
segmentu rurowego, stałego króćca (5) i ruchomego 
króćca (6) układu teleskopowego oraz ma konstrukcję 
kratową złożoną z prętów powiązanych przesuwnymi 
zaciskami, przy czym stały króciec (5) układu telesko-
powego mocowany jest przegubowo w kulistym uch-
wycie (7), a ruchomy króciec (6) wyposażony jest w 
pierścienie (8) i (9). ' (1 zastrzeżenie) 

B65G P.221206 03.01.1980 

Kombinat Metalurgiczny ,,Huta Katowice", Dąbro-
wa Górnicza, Polska (Ryszard Jainta, Janusz Sta-
rzycki, Sławomir Pasierb, Andrzej Kosterka, Gustaw 
Stadelmayer, Józef Maniura, Jerzy Kozik, Zbigniew 
Warczak, Władysław Targosz, Czesław Tomaszkiewicz). 

Przenośnik zgrzebłowy 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia 
trwałości przenośnika zgrzebłowego poprzez odpowied-
nie osadzenie zgrzebła na łańcuchach nośnych. 

Przenośnik zgrzebłowy charakteryzuje się tym, że 
zgrzebło (1) poprzez ramiona (2) osadzone jest roz-
łącznie na dwu kolejnych sworzniach (3) łączących 
cięgna (4) łańcuchów nośnych. Zgrzebło jest równo-
cześnie cięgnem łańcucha i mocowane jest równolegle 
do cięgna. (2 zastrzeżenia) 

B65G P.221239 05.01.1980 

Biuro Projektów Budownictwa Morskiego „PROJ-
MORS", Gdańsk, Polska (Aleksander Siwkowski, Zy-
gmunt Walczyna). 

Wyładowarka barek 
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 

konstrukcji takiej wyładowarki, która pozwoli n a 

rozładunek zestawu barek bez konieczności ich roz-
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pinanła, w akwenach wodnych o dowolnych wahaniach 
poziomu wody bez konieczności budowy ciężkich 
i kosztownych budowli hydrotechnicznych. 

Wyładowarka barek z wykorzystaniem przenośni-
ków taśmowych i kół czerpakowych charakteryzuje 
się tym, że nośna rama (1) wsparta jest na pływakach 
(2) prowadzonych dalbami (3,). (3 zastrzeżenia) 

09.01.1980 B65G P. 221314 09.01.1980 

Fabryka Wagonów ,,Świdnica", Świdnica, Polska 
{Andrzej Jelonek, Jan Turczyński). 

Przesuwny tor do jazdy wózka 

Przedmiotem wynalazku jest przesuwny tor jezdny 
dla wózka, w szczególności dla przejazdu wózka auto
matu malarskiego do malowania wewnątrz kontenera 
uniwersalnego. 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
konstrukcji toru, który wyeliminowałby ręczne wy
konywanie operacji przygotowawczych przed wjecha
niem automatu do kontenera oraz zapewniłby odpo
wiednią sztywność podtorza, poprawę warunków 
bezpieczeństwa pracy oraz znaczne zmniejszenie pra
cochłonności operacji. 

Tor według wynalazku charakteryzuje się tym, że 
na ramie wózka transportowego (9) przymocowana 
jest obrotowo za pośrednictwem ramion uchylnych 
i uch obudowa toru przesuwnego, składająca się z 
prowadnic (13 i 16) z rolkami obrotowymi (20 i 25), 
na których spoczywa tor przesuwny złożony z dwóch 
dwuteowników (15) z wybraniam! wzmocnionymi 
obrzeżem (28) połączonych poprzecznicami i ukośnica-
mi, przy czym prowadnice (13 i 16) połączone są ze 
sobą człownicą (14), która podparta jest od dołu 
cylindrami pneumatycznymi (12) przymocowanymi do 
wózka transportowego (9), a na środkowej części 
człownicy (14) umieszczony jest zespół napędowy (10), 
który przez wał napędu (11) i koła zębate przeka
zuje napęd na łańcuch prowadzony przez koła zębate 
i przymocowany końcami do ramy toru przesuwnego. 

(1 zastrzeżenie) 

B65G P. 221329 11.01.1980 
E02B 

Polska Akademia Nauk Instytut Podstaw Inżynierii 
Środowiska. Zabrze, Polska (Irena Twardowska). 

Sposób formowania zwałowisk odpadów 
przemysłowych, zwłaszcza karbońskich w strefie 

stopniowego podtapiania terenu 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
takiego sposobu, który zapewni ochronę przed zanie-
czyszczeniem wód gruntowych przez związki rozpusz-
czalne wypłukiwane z podtopionego materiału odpa-
dowego, jak również ochronę terenów poza obrębem 
zwałowiska od podtopienia przez wody napływające 
z powstającego pod zwałem zalewiska. 

Sposób formowania zwałowiska odpadów przemy-
słowych zwłaszcza karbońskich w strefie sukcesyw-
nego podtapiania terenu w wyniku osiadań charakte-
ryzujący się tym, że w kolejnych warstwach zwało-
wiska ulegających podtopieniu stosuje się jednokrotną 
wymuszoną wymianę wody międzyziarnowej przez 
założenie pionowych zafiltrowanych studni rurowych 
(3) w bryle zwałowiska przy krawędzi zewnętrznej 
lub przy stopie zwałowiska na głębokość umożliwia-
jącą odpompowanie wody z górnej warstwy (4.) po-
niżej ustalonego zwierciadła wody (2) pod zwałowi-
skiem z wydajnością odpowiadającą intensywności 
osiadania terenu i podtapiania kolejnych warstw 
zwałowiska. 

Wodę z warstwy (4) odpompowywaną ze studni (3) 
odprowadza się grawitacyjnie do wewnętrznego pier-
ścienia rowów opaskowych (11) o szczelnych ściankach, 
bezpośrednio lub poprzez zbiorczy rów (9) na tarasie 
zwałowiska, a następnie do rurociągu wód słonych, 
kanalizacji przemysłowej lub do najbliższego odbior-
nika przy zachowaniu niezbędnego stopnia rozcień-
czenia. (5 zastrzeżeń) 

B65G 
E02B 

P. 221330 11.01.1980 

Polska Akademia Nauk Instytut Podstaw Inżynierii 
Środowiska, Zabrze, Polska (Irena Twardowska). 
Sposób formowania zwałowisk odpadów karbońskich 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zabezpieczenia 
zwałowiska a -szczególnie jego skarpy przed erozją. 

Sposób formowania zwałowiska polega na tym, że 
zwałowisko formuje się warstwowo w postaci bryły 
wewnętrznej (2) oraz płaszcza zewnętrznego (3). Bryłę 
wewnętrzną (2) formuje się przez przemienne układa-
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nie warstw gruboziarnistych (4.) zagęszczanych mecha-
nicznie z warstwami odpadów poflotacyjnych (5) a na 
wierzchowinie zwałowiska na najwyższej warstwie 
odpadów poflotacyjnych (6) układa się drenaż odwad-
niający (7,), który przykrywa się warstwą odpadów 
(8) o uziarnieniu > 1 mm. 

Zewnętrzny płaszcz zwałowiska (3) formuje się przez 
układanie cienkich warstw (10) zagęszczanych mecha-
nicznie o uziarnieniu > 1 mm, przy czym spadek 
warstw (10) jest w kierunku zewnętrznym i wynosi 
^ 2° o. (1 zastrzeżenie) 

B65G 
E21F 

P. 221406 16.01.1980 

Kopalnia Węgla Kamiennego im. „XXX-lecia PRL" 
Jastrzębie, Polska (Alojzy Ucher, Henryk Wala, Jan 
Gójny). 

Urządzenie do pneumatycznego transportu 
materiałów pylisiych, a zwłaszcza do opylania 

wyrobisk górniczych 
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 

prostej konstrukcji urządzenia wykorzystującego 
ciśnienie lokomotywy powietrznej, zapewniającego 
bezpieczne i skuteczne przeprowadzenie operacji opy-
lania. 

Urządzenie według wynalazku zbudowane jest ze 
zbiornika (1) materiału pylistego (2), który osadzony 
jest niesymetrycznie na podwoziu kołowym (3), przy 
czym zbiornik (1) zamknięty jest od góry uchylną 
klapą (5) w kształcie polowy koła, zaś druga połowa 
jest trwale zamknięta i wyposażona jest w odpowie-
trznik (6). Bezpośrednio pod uchylną klapą (5) osa-
dzona jest na wspornikach (7) siatka (8). U , dołu 
zbiornik (1) ma stożkowe zwężenie (9) z przymoco-
wanym inżektorem (10), do którego z jednej strony 
podłączony jest przewód odpływowy (11) zakończony 
w pobliżu zderzaka (12) króćcem szybkozłącznym (13), 
zaś z drugiej strony podłączony jest przewód dopły-
wowy (14), wraz z manometrem (28) zakończony króć-
cem przyłączonym (15), zaś całość znajduje się poni-
żej podestu (16) wyposażonego w baterię ochronną 
(29,). W osi symetrii zbiornika (1) zabudowany jest 
mieszalnik (17). 

Dodatkowo urządzenie wyposażone jest w przewód 
wysokociśnieniowy (21) mający szeregowo przymoco-
wany reduktor ciśnienia (22), zawór odcinający (23) 
oraz zawór bezpieczeństwa (24), przy czym przewód 
wysokociśnieniowy (21) z jednej strony przyłącza się 
do instalacji powietrznej lokomotywy (25,), zaś drugi 
koniec łączy się z'króćcem przyłączowym (15). 

(4 zastrzeżenia) 

B65G P.221418 16.01.1980 

Biuro Projektów Konstrukcji Metalowych i Urzą-
dzeń Przemysłowych ,,Mostostal", Zabrze, Polska (Ge-
rard Pieczko, Jerzy Sarad, Eligiusz Lapoń, Feliks 
Pękała). 

Urządzenie przeładunkowe piasku dla 
zbiornika podsadzkowego 

Przedmiotem wynalazku jest urządzenie przeładun-
kowe piasku dla zbiornika podsadzkowego, umożliwia-
jące jego transport do góry i wykorzystanie go dla 
celów ogólno budowlanvch. 

Istotą wynalazku jest to, że urządzenie transporto-
we piasku ma usytuowane w zbiorniku podsadzkowym 
(1) szybik (2) transportu pionowego mający dolną 
nadawczą stację (3) i górną nadawczą stację (4.) z 
układem dolnych wibratorów (5) i górnych wibrato-
rów (6), oraz ma dolny kubełkowy przenośnik (7) 
połączony układem przesypowym (8) z górnym ku-
bełkowym przenośnikiem (9) wyposażonym w prze-
sypowy lej (10,) łączący go z poziomym taśmowym 
przenośnikiem (11). (1 zastrzeżenie) 

B65G P. 223284 T 04.04.1980 

Politechnika Łódzka, Łódź, Polska (Marian Marko-
wski, Edward Januszkiewicz, Tomasz Saryusz-Wolski). 

Urządzenie do wymiany girlandowych zestawów 
krążnikowych przenośników taśmowych 

Urządzenie do wymiany girlandowych zestawów 
krążnikowych przenośników taśmowych, współpracu-
jące z dźwigiem wyposażonym w co najmniej dwie 
wciągarki, charakteryzuje się tym, że stanowi je 
ceowa rama (1), której dolne ramię ma kształt pod-
wójnej rynny, zaś w górnym ramieniu są osadzone 
obrotowo cztery krążki (2, 3, 4, 5), dwa krążki (2, 5) 
na końcach ramienia, a pozostałe dwa krążki (3, 4.) 
w środku ramienia na wspólnej osi, przy czym krążki 
(2, 3, 4, i 5) opasuje linia (6), złączona w swym środku 
z liną (7) wciągarki, tak iż każda część liny (6) opa-
suje jeden z krążków (3, 4) umieszczonych na wspól-
nej osi i jeden z krążków (2, 5.) umieszczony na końcu 
górnego ramienia ramy (1), końce zaś liny (6) są 
wyposażone w zaczepy hakowe (8 i 9), dodatkowo 
w górnym ramieniu ramy (1) są uchwyty liny (10) 
złączonej z liną (11) drugiej wciągarki. 

(1 zastrzeżenie) 



Nr 15 (199) 1981 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO 23 

B65G P.223341 T 08.04.1980 

Politechnika Łódzka, Łódź, Polska (Marian Marko-
wski, Edward Januszkiewicz, Tomasz Saryusz-Wolski). 

Urządzenie do wymiany girlandowych zestwów 
krążnikowych przenośników taśmowych 

Urządzenie do wymiany girlandowych zestawów 
krążnikowych przenośnikóiw taśmowych, współpracu-
jące z przejezdną maszyną roboczą, korzystnie z ko-
parką hydrauliczną, charakteryzuje się tym, że sta-
nowi je głowica (3) przymocowana do ramienia (1) 
łyżki koparki hydraulicznej (2) z zamocowaną weń 
przesuwnie korytową belką (4,) silnikiem hydraulicz-
nym (5), w belce (4) są zamocowane przegubami 
płaskimi końce wsporników (6 i 7), do których dru-
gich końców także przegubami płaskimi są przymoco-
wane dźwignie dwuramienne (8 i 9) o jednym końcu 
zaopatrzonym w rolki (10 i 11) umieszczone w krzy-
woliniowych prowadnicach, które stanowią rowki wy-
konane w bocznych ścianach belki (4,), nadto końce 
dźwigni (8 i 9) z rolkami (10 i 11) są złączone z 
siłownikami hydraulicznymi, umieszczonymi wewnątrz 
belki (4). (1 zastrzeżenie) 

B65G P. 223359 T 09.04.1980 

Politechnika Łódzka, Łódź, Polska (Marian Marko-
wski. Edward Januszkiewicz, Tomasz Saryusz-Wolski). 

urządzenie do wyczepiania girlandowych zestawów 
krążników przenośników taśmowych 

Urządzenie do wyczepiania girlandowych zestawów 
krążników przenośników taśmowych wyposażone w 
ręczny wciągnik łańcuchowy złączony z konstrukcją 
wsporczą przenośnika, charakteryzuje się tym, że ma 
korpus (1) w kształcie wspornika, na którego końcu 
jest sworzeń z zaczepionym nań hakiem ręcznego 
wciągnika łańcuchowego (3), na końcu jego łańcucha 
jest przymocowany zaczep (4) uchwytów (5) zestawu 
krążników (6), nadto z korpusem (1) jest złączona 
obrotowo dwuramienna dźwignia (7), której jeden 
koniec jest złączony także obrotowo. z zaczepem (4), 
zaś drugi stanowi rękojeść. (1 zastrzeżenie) 

B65G P, 223416 T 11.04.1980 

Politechnika Łódzka. Łódź, Polska (Marian Mar-
kowski, Edward Januszkiewicz, Tomasz Saryusz-Wol-
ski). 

Urządzenie do wymiany girlandowych zestawów 
krążnikowych przenośników7 taśmowych 

Urządzenie do wymiany girlandowych zestawów 
krążnikowych przenośników taśmowych, współpracu-
jące z przejezdną maszyną roboczą, korzystnie z ko-
parką hydrauliczną, charakteryzuje się tym, że sta-
nowi je głowica (1) w postaci korytowej belki, w 
której są umieszczone dwa siłowniki hydrauliczne 
(3 i 4) połączone każdy z oddzielnym układem wie-
lokrążków (5 i 6) z linami (7 i 8), na końcach, któ-
rych są przymocowane uchwyty hakowe (9 i 10) 
z zawieszonymi nań zawiesiami (11 i 12), równoległej 
do głowicy (1), trawersy (13) o przekroju podwójnej 
rynny. (1 zastrzeżenie) 

B65G P. 226446 T 26.08.1980 

Politechnika Lubelska. Lublin, Polska (Henryk 
Popko. Rimma Popko, Janusz Kisiel, Andrzej Ja-
gielski). 

Napęd łańcucha przenośnika podwieszonego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wyeliminowania 
nierównomierności przesuwu łańcucha na cięgle 
czynnym oraz przeciążeń dynamicznych. 

Istota wynalazku polega na tym. że do koła na-
pędzającego (1) dodane jest pomocnicze koło bliźnia-
cze (2), pracujące w tej samej płaszczyźnie, w sta-
łej odległości od koła napędzającego (1) i współ-
pracujące z łańcuchem (3) przesunięte w stosunku 
do koła napędzającego (1) o połowę kąta (4) od-
powiadającego kątowi pełnemu podzielonemu przez 
ilość zębów kół. (1 zastrzeżenie) 

B65G P.226559 T 02.09.1980 

Główne Biuro Studiów i Projektów Górniczych 
Biuro Studiów i Typizacji, Katowice. Polska (Bogu-
mił Ferensztajn, Jerzy Głowaczewski, Marian Izdeb-
ski. Józef Turczyński). 
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Urządzenie wyciągowe z kubłem urobkowym 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
konstrukcji takiego urządzenia, które pozwoli na 
szybkie uruchomienie wyciągu pilnie potrzebnego w 
przypadkach awaryjnych bez instalowania innej wie-
ży oraz urządzeń prowadzenia linowego takich jak 
windy napinające, liny prowadnicze, pomosty robo-
cze i obciążniki lin prowadniczych. 

Urządzenie wyciągowe z kubłem urobkowym, osta-
teczną wieżą wyciągową i ostatecznym zbrojeniem 
szybu ze sztywnymi prowadnikami charakteryzuje 
się tym, że jest wyposażone w kubeł (1) zawieszony 
pod sankami prowadniczymi (3), mającymi na koń-
cach ogumowane krążki (4) z talerzami bocznymi 
(5), poruszającymi się po prowadnikach sztywnych (2). 

(1 zastrzeżenie) 

B65G P. 226883 T 

B65G P.226875 23.09.1980 

Pierwszeństwo: 25.09.1979 - Finlandia (nr 792982) 
CRANSTON OY, Kotka, Finlandia (W. Chas. Cran-

ston). 
Sposób przenoszenia ładunku 

za pomocą pętli nośnej 
i pętla nośna do przenoszenia ładunku 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
takiego sposobu, oraz pętli, które nie wymagają sto-
sowania automatycznych maszyn dla wiązania pętli 
i byłyby ekonomiczniejsze w porównaniu do obec-
nie stosowanych środków przeładunkowych. 

FIG. 3 
Sposób przenoszenia ładunku za pomocą pętli noś-

nej, zwłaszcza tarcicy, sklejki i dłużycy polega na 
tym, że pętlę (4) łączy się bezpośrednio przed na-
sunięciem na ładunek z zamkniętych, prefabryko-
wanych korzystnie z drutów stalowych pierścieni (1), 
których liczba jest dobierana odpowiednio do cię-
żaru ładunku (5) i które łączy się dla uformowania 
pętli nośnej (4). Pętla nośna (4) zawiera szereg 
zamkniętych pierścieni (1) korzystnie z drutów sta-
lowych, przy czym liczba pierścieni (1) jest odpo-
wiednio dobrana do każdego ładunku, a pierścienie 
(1) są połączone razem taśmami (3) dla utworzenia 
pętli nośnej (4). (7 zastrzeżeń) 

22.09.1980 

Opolski Kombinat Budowlany, Opole, Polska (Fran-
ciszek Rogalski, Stefan Gaładyk). 

Stojak uchylny pod pojemnik walcowy z cieczą 

Przedmiotem wynalazku jest stojak uchylny pOcj 
pojemnik walcowy z cieczą, umożliwiający wtoczenie 
pojemnika walcowego na stojak, wylewanie z niego 
cieczy i stoczenie opróżnionego pojemnika. 

Stojak według wynalazku tworzą kątowe podpory 
- dwie górne (4) i dwie dolne (1), połączone ze 
sobą zawiasowo, zaś w kierunku podłużnym mają 
łączniki stałe. Podpora górna (4) ma rolki podporo-
we (6) dla pojemnika (7) oraz dźwignię (5) obrotu 
tej podpory w połączeniu zawiasowym z podporą 
dolną. Dolna podpora (1) ma zderzak oporowy (9) 
zabezpieczający oraz ruchomy sworzeń stabilizują-
cy (10). 

Wynalazek nadaje się do zastosowania przy ma-
gazynowaniu cieczy w pojemnikach walcowych oraz 
do wylewania tych cieczy w ilościach potrzebnych 
do eksploatacji. (1 zastrzeżenie) 

P.226886 T 24.09.1980 

Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi Zakłady Ba-
dawcze i Projektowe Miedzi „Cuprum", Wrocław, 
Polska (Miron Graczyk, Jerzy Kolasiński. Andrzej 
Łosowski). 

Stacja napinania ciężarowego taśmy 
w przenośniku taśmowym 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie ograniczenia wy-
sokości wieży napinania ciężarowego. 

Zgodnie z wynalazkiem stacja zawiera zwielo-
krotniony układ jednostek napinających (9, 11, 12). 
Każda jednostka złożona jest z obciążnika (10) pod-
wieszonego do liny (4) w układzie dwukrotnego 
zlinowania oraz bęben zwrotny (1) taśmy przenoś-
nika, który napinany jest poprzez krążnik ciągnący 
(2) i kierujący (3) i przez linę napinającą (4) po-
prowadzoną przez zespół krążków stałych (6) i ru-
chomych (7) jednostek napinających (9, 11, 12). 

(3 zastrzeżenia) 
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B65G 
B65D 

P.226936 T 26.09.1980 

..Społem" CZSS Zakład Badawczy Przemysłu Pie-
karskiego Oddział w Bydgoszczy, Bydgoszcz, Pol-
ska (Kazimierz Sadkiewicz, Stefan Zaborowski, Hen-
ryk Banecki). 

Urządzenie do wybierania materiałów sypkich 
zwłaszcza mąki z silosów o płaskim dnie 

za pomocą podciśnieniowego 
transportu pneumatycznego 

Urządzenie według wynalazku składa się ze stoż-
ka (1), zamocowanego nad otworem wylotowym (2) 
na nóżkach (3), tak aby ramiona znanych wybiera-
ków (4) mogły się poruszać pod dolną powierzchnią 
stożka (1). Otwór (2) połączony jest z przewodem 
powietrznym (5) za pomocą gardzieli (6). 

W przewodzie powietrznym (5) umieszczone zosta-
ły kaskadowo płytki (7) zaopatrzone w łopatki kie-
runkowe (8). Ilość płytek (7) jak i odstępy między 
nimi są tak dobrane, aby dzieliły zarówno prze-
wód powietrzny jak i wylot gardzieli (6) na szereg 
.stopni, (3 zastrzeżenia) 

! 
B65H 
B63B 

P. 221431 17.01.1980 

Przedsiębiorstwo Połowów Dalekomorskich i Usług 
Rybackich „Odra", Świnoujście, Polska (Bronisław 
Kaproń, Antoni Fura, Tadeusz Bromberek, Jerzy 
Orkiszewski). 

Urządzenie do przewijania i transportu lin, 
zwłaszcza lin trałowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zmechanizowa-
nia czynności układania i rozwijania lin w pro-
cesie wymiany i przeglądu lin. 

Urządzenie do przewijania i transportu lin, zwła-
szcza lin trałowych, stanowi trójkołowa przyczepa, 
której rama nośna (3) ma kształt widlasty z dwo-
ma wysuniętymi ramionami, na których osadzone 
są zespoły podnoszenia i napędu wymiennego bębna 
U) na liny. Zespół podnoszenia bębna składa się 
z trzech pionowych równoległych do siebie ram o 
"kształcie odwróconej litery „U", z których dwie 
przytwierdzone swymi końcami do ramy nośnej sta-
nowią ramy prowadnicowe (1 i 2), pomiędzy który-
mi jest osadzona przesuwnie rama podnośnikowa (4) 

["Wyposażona na dolnych końcach w zaczepy (6) i po-
jjączona do góry z ruchomymi końcami siłowników 

lydraulicznych (5). 
Zespół napędu bębna stanowi silnik hydrauliczny 

(9) zazębiający się z kołem zębatym (10) zamoco-
wanym centrycznie na tarczy bębna. Silnik hydrau-
liczny osadzony jest przesuwnie na poziomych pro-

/adnicach usytuowanych prostopadle do tarczy bę-
îna. 

Urządzenie według wynalazku stosowane jest głów-
w portach rybackich do zdejmowania lin ze 

statku w celu dokonania ich przeglądu na lądzie. 
(2 zastrzeżenia) 

B65H P.225564 T 08.07.1980 

Akademia Rolnicza. Poznań, Polska (Zbigniew 
Błaszkiewicz, Jan Kozicz). 

Urządzenie do rozwijania i zwijania 
długich wiotkich materiałów, 

zwłaszcza przewodów 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie skonstruowania 
urządzenia umożliwiającego zmechanizowanie zwija-
nia i rozwijania wiotkiego materiału na lub z ele-
mentu nośnego przy jednoczesnej poprawie wyko-
nywanej pracy. 

Urządzenie do rozwijania i zwijania długich wiot-
kich materiałów, zwłaszcza przewodów w terenie, 
na nośny element obrotowy, ma bęben (2) osadzony 
na wale napędowym (1), który poprzez ruchomy 
wspornik (4) połączony jest z wałkiem napędowym 
(7). Na wałku (7) zamocowane jest koło napędowe (8) 
dociskane do koła jezdnego (9) lub do gruntu ele-
mentem sprężystym (10). Wałek napędowy (7) sprzę-
żony jest z wałem napędowym (1) za pośrednictwem 
przekładni złożonej z kół pasowych (12) i (3) po-
łączonych paskiem klinowym (11).' 

Wał napędzany (1) osadzony jest w obejmie noś-
nej (5), która łączona jest na stałe z elementem 
urządzenia transportującego. (1 zastrzeżenie) 

B66B P. 226560 T 02.09.1980 

Główne Biuro Studiów i Projektów Górniczych 
Biuro Studiów i Typizacji, Katowice, Polska (Wło
dzimierz Ligenza). 

Urządzenie do podchwycenia górniczych naczyń 
wyciągowych 

Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do pod
chwycenia górniczych naczyń wyciągowych, znajdu
jące zastosowanie do awaryjnego hamowania przy 
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przejechaniu naczynia skrajnego położenia w wieży 
wyciągowej. 

Istota rozwiązania polega na tym. że naczynie po 
wjechaniu w urządzenia hamujące, łączy się z bel-
ką ruchomą (1) przy pomocy zaczepów (2), wspo-
maganych sprężynami (3) a następnie, po zahamowa-
niu lub uderzeniu o belki odbojowe, szczęki samoza-
ciskowe (4), wspomagane sprężynami (5), zaciskają 
się na prętach (6) powodując zawieszenie naczynia. 
Pręt (6) połączony jest łącznikiem z prętem przecią-
ganym przez oczka, które oparte są na konstrukcji 
belek odbojowych. Proces przeciągania prętów przez 
oczka eliminuje skutki oddziaływania sił dynamicz-
nych. (2 zastrzeżenia) 

B66B P.226852 T 19.09.1980 

Kopalnia Węgla Kamiennego ..Rozbark", Bytom, 
Polska (Andrzej Bójko. Kazimierz Żymełka, Zygmunt 
Jaromin. Stanisław Zając. Benedykt Bąk, Józef Ka-
miński). 

Urządzenie zapobiegające 
kruszeniu się urobku w skipach 

Przedmiotem wynalazku jest urządzenie przezna-
czone do zmniejszania kruszenia się urobku, zwła-
szcza węgla w skipach i zbiornikach. 

Istota tego urządzenia polega na zastosowaniu klap 
odchylných (2) i klap nieruchomych (1) zabudowa-
nych wewnątrz skipu (3) w odstępach około 2 m. 
przy czym klapy te są rozmieszczone naprzemian-
legle. Poza tym klapy odchylné (2) są wyposażone 
w elementy różnicujące prędkość ich otwierania i 
zamykania. Elementy te stanowią układ powrotny 
sprzężony z układem dławiącym tak. aby przy otwie-
raniu klapy prędkość jej była większa, a przy za-
mykaniu mniejsza. (1 zastrzeżenie) 

B66C P.221180 03.01.1980 

Zakłady Urządzeń Okrętowych ..HYDROSTER", 
Gdańsk, Polska (Marek Kołodziejski. Leszek Sitkie-
wicz). 

Zespół dwóch wciągarek 
z napędem hydraulicznym 

z synchronicznym wydawaniem lin 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia 
stopnia synchronizacji pracy dwóch wciągarek pod-
czas wydawania lin przy zastosowaniu silników o 
niższej sprawności wolumentarycznej i napędzie z 
jednej pompy. 

Zespół dwóch wciągarek z napędem hydraulicznym 
z synchronicznym wydawaniem lin ma przynajmniej 
jeden z silników (5 i 8) każdej wciągarki (1 i 2) 
niesynchroniczny i przynajmniej jeden silnik (6 i 7) 

sychroniczny. przy czym w jedej wciągarce (1) od 
strony pompy (3) podłączony jest silnik (5) hydrau-
liczny niesynchroniczny, a w drugiej wyciągarce (2) 
od strony pompy (4) podłączony jest silnik (7) hy-
drauliczny synchroniczny. 

Na okres pracy indywidualnej komora (21 i 26) 
połączone są odpowiednio komorami (25 i 30) silni-
ka (6), a komorv- (31 i 35) połączone są odpowied-
nio z komorami (34 i 38) silnika (7). Na okres pracy 
synchronicznego wydawania lin silniki (6 i 7) hy-
drauliczne synchroniczne połączone są wzajemnie rów-
nolegle i spięte wałem hydraulicznym i są zasilane 
z pompy (4) od strony silnika (7) synchronicznego, a. 
pozostałe silniki (5 i 8) mają przewody (11 i 13) 
oraz (16 i 18) połączone ze zbiornikiem (56). Podczas 
synchronicznego wydawania lin luzownik (47) ha-
mulca wciągarki (1) zasilany jest poprzez przełącz-
nik (48) obiegu z przewodu (19) zasilania silnika (7)» 
hydraulicznego synchronicznego wciągarki (2). 

(3 zastrzeżenia}* 

B66C P.221182 03.01.198WJ 

Przemysłowy Instytut Maszyn Budowlanych, Ko-
bylka. Polska oraz Zawód im. Janwarskowo Wosta-
nia, Gławnoje Specjalnoje Konstruktorskoje Biuro 
Tiazełych Kranów. Odessa. ZSRR (Eugeniusz Rytela 
Jerzy Chrzanowski, Andrzej Sadomski. Janusz Sied
lecki. Wojciech Kempisty. Ewgenij Matwiejczuk, 
Anatolij Piwowarów, Nikołaj Andrijenko. Igor Cwie -
kow). .; 

Osprzęt wysięgnikowy żurawi 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zmniejszenia, 
możliwości przerzucenia wysięgnika pomocniczego do 
tyłu oraz zmniejszenia przeciążenia elementów osprzCi 
tu wysięgnikowego, w przypadku przerzucenia,' 
zwłaszcza wysięgnika pomocniczego. 

Osprzęt wysięgnikowy żurawi, zwłaszcza samojezd-
nych żurawi teleskopowych o dużych udźwigach,; 
stanowi osadzony na wysięgniku głównym (1) żura-
wia, przy pomocy połączenia przegubowego (2), wy-
sięgnik pomocniczy (3), z umieszczonyym na swobod
nym jego końcu zbloczem podnoszenia haka (4), P0J~~ 
trzymywany cięgnami (5). Wspornik (6) lin, pod-
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trzymujących wysięgnik pomocniczy (3), jest przy-
mocowany do wysięgnika głównego przy pomocy ze-
stawu połączeń gniazdowych z osadzonymi w po-
łówkach (7) gniazd czopami walcowymi (8) o osiach 
położonych w7e wspólnej płaszczyźnie. Połówki (7) 
gniazd są połączone zestawami śrubowymi. Osadzo-
ny na wsporniku (6) element oporowy (10) jest ata-
kowany przez odbój (11) wysięgnika pomocniczego 
(3), w przypadku jego przerzucenia. 

(2 zastrzeżenia) 

B66C P.221211 05.01.1980 

Kombinat Urządzeń Mechanicznych „Bumar-Łabę-
dy" Zakłady Maszyn Budowlanych, Głogów, Pol-
ska (Przemysław Grabański, Ryszard Grabański, Sta-
nisław Młynarczyk, Wojciech Osmólski. Jacek Zie-
iiński). 

Człon pomocniczy żurawia 

Człon pomocniczy wysięgnika żurawia służy do 
przedłużania ramienia urządzenia dźwigowego i ma 
zastosowanie w dźwigach samochodowych samojezd-
nych i stacjonarnych. 

Człon pomocniczy wykonany jest jako konstrukcja 
cienkościenna o profilu zamkniętym, którego gór-
na część (01) i dolna część (02) wykonana jest z pro-
filowanych pasów blachy. Obie części połączone są 

ze sobą spoiną (03) w rejonie osi obojętnej. Na bocz-
nych ścianach (09) członu pomocniczego znajdują 
się wylżenia. Całość konstrukcji członu usztywniona 
jest od wewnątrz przegrodami (06) z wylżeniami (07) 
oraz żebrami (10). (7 zastrzeżeń) 

B66D P.221402 15.01.1980 

Centrum Konstrukcyjno-Technologiczne Maszyn 
Górniczych ,.KOMAG'\ Gliwice. Polska (Juliusz Sa-
baturski, Czesław Kwiatkowski, Janusz Drewniak' 
Mieczysław Nasiek. Stanisław7 Kostka, Zbigniew 
Ćwiklicki). 

Bęben cierny 

Wynalazek dotyczy bębna ciernego, zwłaszcza ko-
łowrotu linowego do napędu kolei podwieszonych. 

Bęben cierny ma na płaszczu (1) osadzoną wykła-
dzinę cierną w postaci pierścieni (3) i (4), przy czym 
pierścienie te są wykonane z materiałów o różnym 
współczynniku tarcia. Współczynnik tarcia poszcze-
gólnych pierścieni wzrasta proporcjonalnie od obrze-
ży (2) bębna do jego środka. 

Pierścienie wewnętrzne (3) składają się z kostek 
(5). Kostki (5) są osadzone na prętach (6) wzdłuż two-
rzących powierzchni płaszcza bębna. 

(2 zastrzeżenia) 

Dział C 
CHEMIA I METALURGIA 

C01B P. 221165 02.01.1980 

Biuro Studiów, Projektów i Realizacji Inwestycji 
Przemysłu Nieorganicznego ,.Biprokwas", Gliwice, 
Polska (Zdzisław Czelny, Michał Rudnicki, Maria 
Wolska). 

Sposób zabezpieczenia zbiornika magazynowego oleum 
przed tworzeniem się mgły kwasu siarkowego 

w jego przestrzeni gazowej 
Sposób zabezpieczenia zbiornika magazynowego 

oleum przed tworzeniem się mgły kwasu siarkowe-
go w jego przestrzeni gazowej, zaopatrzonego w ab-
sorber wydechowy przeznaczony do absorpcji SO;s 
z powietrza wychodzącego ze zbiornika w czasie je-

;go napełniania, charakteryzuje się tym, że do absor-
' bera wydechowego (4), zabudowanego na króćcu od-
powietrzającym zbiornika (1) doprowadza się po-
wietrze częściowo już pozbawione wilgoci w absorbe-
rze wydechowym (5) zabudowanym w miejscu za-
ładunku oleju i uwolnione od kropel kwasu w 
odemglaczu (6). (2 zastrzeżenia) 

C01B P. 221412 16.01.1980 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Górnictwa Surow
ców Chemicznych, Kraków, Polska (Adam Kękuś). 

Sposób odzysku bromu 
z mieszanin zawierających chlor i brom 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie umożliwienia 
odzysku bromu z mieszanin bogatych w brom, a 
szczególnie z mieszanin otrzymywanych jako frak-
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cje odpadowe przy destylacji ciekłego chloru uzy-
skanego przez elektrolizę solanki zawierającej jony 
bromkowe. 

Sposób odzysku bromu z mieszanin zawierających 
chlor i brom polega na tym, że mieszaninę wyjścio-
wą zawierającą brom i chlor wprowadza się do roz-
tworu alkalicznego silnego reduktora tak. że chlor 
i brom redukują się do chlorków i bromków, a do 
uzyskanego roztworu wprowadza się dalsze porcje 
mieszaniny wyjściowej tak. że otrzymuje się roz-
twór o określonym stężeniu jonów bromkowych, pod-
brominowych i podchlorynowych, następnie roztwór 
zakwasza się, a uwolniony brom desorbowany jest 
z roztworu strumieniem gazu inertnego i następnie 
kondensowany. 

Produkt uzyskany przez wykroplenie par bromu 
w kondesatorze zawiera powyżej 98,5% bromu i 
0,3% chloru. (9 zastrzeżeń) 

C01F P.226904 T 23.09.1980 

Instytut Nawozów Sztucznych. Puławy, Polska 
(Andrzej Gołębiowski, Alicja Kuśmierowska, Ryszard 
Narowski, Urszula Prokop, Andrzej Buzon). 

Sposób otrzymywania aktywnego tlenku glinu 

Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest opra-
cowanie sposobu otrzymywania aktywnego tlenku 
glinu o formie kulistej, dobrych własnościach wy-
trzymałościowych, dużej porowatości i powierzchni 
wewnętrznej, w oparciu o hydrargilit. 

Sposób otrzymywania aktywnego tlenku glinu w 
formie kulistej z hydrargilitu polega na zmieszaniu 
wysuszonego i odpowiednio rozdrobnionego hydrar-
gilitu z cementem glinowym w ilości 15-25% wago-
wych i zgranulowaniu mieszaniny w znany sposób 
przy użyciu wody jako cieczy granulacyjnej. a uzy-
skane granule sezonuje się przez minimum 6 - 8 go-
dzin i kalcynuje w temperaturze nie przekraczają-
cej 550-600°C. (5 zastrzeżeń) 

C01G P. 221523 22.01.1980 

Instytut Nawozów7 Sztucznych. Puławy, Polska 
(Janusz Barcicki, Andrzej Gołębiowski. Jerzy Niec-
ko, Bogusław Niewiadomski). 

Sposób otrzymywania aktywnego tlenku cynku 
z dodatkiem aktywnego tlenku glinu 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie usprawnienia 
technologii procesu prowadzącego do otrzymania wy-
sokiej jakości sorbenta związków siarki. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że z 
roztworu azotanu cynku wytrąca się za pomocą roz-
tworu cynkami i glinianu sodu wodorotlenki cynku 
i glinu, które po oddzieleniu poddaje się dalszej ob-
róbce w znany sposób przez suszenie, formowanie 
i kalcynację. (3 zastrzeżenia) 

C02F P.221199 03.01.1980 

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Ka-
nalizacji, Bydgoszcz, Polska (Kazimierz Duliński, Ed-
ward Smentek). 

Instalacja do uzdatniania wód podziemnych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
instalacji do uzdatniania wód podziemnych, zwła-
szcza przewoźnej, stosowanej do pobierania wody ze 
studni o dużej głębokości, do których woda dopły-
wa z głębokich warstw gruntu. 

Istota wynalazku polega na opracowaniu instala-
cji zaopatrzonej w zbiornik kontaktowy (5) oraz 
urządzenie do dawkowania reagentu (4), które wy-
posażone są w urządzenia do odgazowania wody (6) 
z nadmiaru dwutlenku węgla. 

Ponadto aerator kolumnowy (2), urządzenie do 
dawkowania utleniacza (3) i reagentu (4), zbiornik 
kontaktowy (5) oraz urządzenia do odgazowania wo-
dy (6) tworzą konstrukcyjną całość. (2 zastrzeżenia) 

; 

C02F 05.01.1980-

Kombinat Państwowych Gospodarstw Rolnych, Sza-
mocin, Polska (Stefan Szymański, Ireneusz Brygała, 
Adam Terlecki, Jerzy Kwintkiewicz, Henryk Lejba). 

Sposób oczyszczania gnojownicy świńskiej 

Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest opra-
cowanie takiego sposobu oczyszczania gnojownicy 
świńskiej w którym bez użycia chemicznych koagu-
lantów możliwe jest skuteczne wytrącenie osadów i u-
zyskanie takiego stopnia oczyszczania, który nie za-
graża środowisku w przypadku spuszczania ścieków 
do wód naturalnych lub użycia, go do deszczowania 
pól. 

Sposób oczyszczania gnojownicy świńskiej, w któ-
rym przecedzone na sitach ścieki poddaje się biolo-
gicznemu oczyszczaniu przez napowietrzanie wobec 
osadu czynnego i oddzielenie tworzącego się osadu,. 
charakteryzuje się tym, że przecedzoną gnojownicę. 
w pierwszym osadniku (4) traktuje się w warunkach 
anaerobowych osadem czynnym, a po oddzieleniu two-
rzącego się osadu ciecz poddaje się napowietrzaniu 
wstępnemu, po czym kieruje się ją do drugiego osad-
nika (7), w którym oddziela się osad i kieruje go do 
osadnika pierwszego (4), a ciecz kieruje się do oczy-
szczania biologicznego polegającego na zmieszaniu 
jej z osadem czynnym i napowietrzaniu, a uzyskany 
produkt przeprowadza się do trzeciego osadnika (9), 
z którego osad czynny kieruje się do oczyszczania 
biologicznego (8), a jego nadmiar do pierwszego osad-
nika (4), natomiast ciecz poddaje się denitryfikacji 
na złożu stałym (12), po czym taki oczyszczony ściek 
kieruje się do odbiornika wód. (1 zastrzeżenie) 

C03C P.220593 21.12.1979 

Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa. Polska 
(Wacław Tuszyński. Janusz Wojczyński, Albertyna 
Kraterska, Andrzej Chojnacki). 
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Szkło odporne na działanie alkaliów 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uzyskania szkła 
odpornego na korozyjne działanie alkaliów zawartych 
W cementach, betonach lub innych tworzywach czy 
spoiwach wysokoalkalicznych. 

Szkło według wynalazku, nadające się szczególnie 
do wytwarzania włókien szklanych stosowanych do 
wzmacniania wyrobów cementowych oraz do wytwa-
rzania włókien elektroizolacyjnych, składa SÍQ z 
50-65%, SiO2, 7 - 2 3 % AI2O3, 12-32% RO (CaO -+ 
+ MgO), 2-10%> ZrO, do 5% CaF2 oraz 0 ,5-8% sumy 
tlenków CdO + BaO + PbO+MnO + B2O3-rFe2O3 + Cr2O3 
+ TiO2 "i- CeO2 ' P2O5. (1 zastrzeżenie) 

C03C P. 221347 10.01.1980 

Zjednoczone Huty Szkła Budowlanego „Vitrobud" -
Huta Szkła Okiennego „Ząbkowice", Dąbrowa Gór-
nicza, Polska (Ryszard Hajdul, Jan Cesak, Henryk 
Ćwikliński, Andrzej Jurczyk, Roman Bańka, Włodzi-
mierz Czyż). 

Sposób przygotowania i podawania masy 
uszczelniającej do poobrzeżnej przestrzeni wgłębnej 

w procesie wytwarzania zestawów szyb 
iermoizolacyjnych oraz urządzenie do stosowania 

tego sposobu 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie umożliwienia po-
dawania masy uszczelniającej w sposób ciągły oraz 
wyeliminowanie uciążliwej operacji przemywania prze-
wodów przed każdorazową przerwą w pracy urządze-
nia. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że na każ-
de 100 części wagowych podstawowej mieszaniny skła-
dającej się z 75 części wagowych tiokolu i 25 części 
wagowych utwardzacza dodaje się 0,8 do 1,2 części 
wagowych chlorku etylu jako czynnika opóźniającego 
zapoczątkowanie procesu utwardzania następnie ca-
łość miesza się i przetłacza przewodem jednokierun-
kowym do cylindra roboczego, skąd jest następnie 
przetłaczana do miejsca przeznaczenia. 

Urządzenie według wynalazku ma na trwałej pod-
stawie (1) cylinder (2) i cylinder (3) połączone prze-
wodem (4) zaopatrzonym w kulkowy zawór zwrotny 
(5), przy czym cylinder (3) posiada dodatkowo prze-
wód (6) do podawania masy uszczelniającej do miejsca 
przeznaczenia, a nad cylindrem (3) jest trwale przy-
mocowany siłownik hydrauliczny (11) sprzężony z tło-
kiem (12). W dolnej części urządzenia na wspólnym 
przesuwnym ramieniu (13) zawieszonym na belce jezd-
nej (14) są umieszczone; siłownik hydrauliczny (15) 
zaopatrzony w obrotowe mieszadło (17) oraz siłownik 
hydrauliczny (18) zaopatrzony w dolnej części tłoczy-
ska (19) w tłcfk (20). (4 zastrzeżenia) 

C04B P. 221187 03.01.1980 

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów „Me-
ra-Piap", Warszawa, Polska (Krzysztof Tomaszewski 
Janusz Szewczyk, Zygmunt Gołajewski). 

Sposób wytwarzania warstwy izolującej od elementów 
sprężystych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uzyskania warst-
wy izolującej o podwyższonej jakości i podwyższo-
nych własnościach izolacyjnych. 

Sposób wytwarzania warstwy izolującej od elemen-
tów sprężystych, na których umieszczane są tensome-
try, charakteryzuje się tym, że otrzymuje się szkliwo 
0 składzie: 75-80% PbO, 8-10% SiO2 8-10% B2O3 
1 2 - 5 % TÍO2, z którego po stopieniu i zmieleniu do 
uziarnienia poniżej 5j.im wytwarza się pastę, miesza-
jąc 80% wagowych szkliwa z 20% wagowymi nośni-
ka, stanowiącego 10-20% roztwór etylocelulozy w 
karbitolu butylowym, którą to pastę nakłada się zna-
nym sposobem na elementy sprężyste i wypala w at-
mosferze utleniającej w temperaturze 400-500°C. 

(1 zastrzeżenie) 

C04B P. 221220 05.01.1980 

Łódzki Kombinat Budowlany „Południe", Łódź, Pol-
ska (Ryszard Więcek, Józef Augustyniak). 

Sposób wytwarzania tworzywa budowlanego 
z anhydrytu 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uzyskania two-
rzywa budowlanego charakteryzującego się dużą szyb-
kością twardnienia oraz wysychania, co znacznie 
przyspiesza roboty wykończeniowe. 

Sposób wytwarzania tworzywa budowlanego uży-
wanego zwłaszcza na podkłady pod posadzki, cha-
rakteryzuje się tym, że jako przyspieszacz wiązania 
stosuje się wodny roztwór aktywizujący zawierający, 
siarczan sodowy dziesięciowodny w ilości 0,2-0,5% 
wagowych w stosunku do anhydrytu oraz kwas siar-
kowy techniczny w ilości 0,03-0,05% wagowych w 
stosunku do anhydrytu. (1 zastrzeżenie) 

C04B P. 226884 T 22.09.1980 

Radomskie Zakłady Materiałów Ogniotrwałych, Ra-
dom, Polska (Henryk Hajdrowski). 

Masa na wyroby kwasoodporne 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie umożliwienia za-
stąpienia deficytowego topnika jakim jest skaleń, łat-
wo dostępnym materiałem odpadowym jakim jest pył 
filtrowy z elektrowni. 

Masa na wyroby kwasoodporne nieszkliwione cha-
rakteryzuje się tym, że jako topnik zawiera pył fil-
trowy z elektrowni w ilości do 30% wagowych. 

ii zastrzeżenie) 

C07C P.220103 03.12.197«) 

Akademia Medyczna, Łódź, Polska (Barbara Koteł-
ko. Ryszard Glinka. Krzysztof Krakowiak). 

Sposób otrzymywania N,N'-dwualkilowych pochodnych 
l-fenylo-l,2-diaminoetanu (styrenodwuaminy) 

Sposób otrzymywania N,N'-dwualkilowych pochod-
nych l-feńylo-l,2-diaminoetanu (styrenodwuaminy) o 
wzorze ogólnym przedstawionym na rysunku w któ-
rym R oznacza rodnik etylowy, propylowy, izopropy-
lowy, butylowy i benzylowy, polega na reakcji alki-
lowania l-fenylo-l,2-diaminoetanu (styrenodwuami-
ny) odpowiednimi aldehydami i ketonami szczególnie 
takimi jak aldehyd octowy, butylowy, propylowy, 
benzoesowy i aceton a następnie reakcji redukcji wo-
dorem stosując jako katalizatory metale korzystnie 
w obecności katalizatora rodowego lub katalizatora 
Adamsa. 

Związki otrzymane sposobem według wynalazku po-
siadają działanie hipotensyjne. (1 zastrzeżenie) 
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C07C P.220688 
C07C P. 220104 03.12.1979 

22.12.1973 

Akademia Medyczna, Łódź, Polska (Barbara Kotew-
ko, Ryszard Glinka, Krzysztof Krakowiak). 

Sposób otrzymywania N,N'-dvvualkilowych pochodnych 
l-fenylo-l,2-diaminoetanu (styrenodwuaminy) 

Sposób otrzymywania nowych N,N'-dwualkilowych 
pochodnych l-fenylo-l,2-diaminoetanu (styrenodwu-
aminy) o wzorze ogólnym przedstawionym na rysunku 
w którym R oznacza rodnik etylowy, propylowy, izo-
propylowy, butylowy, benzylowy i fenylowy polega 
na amonolizie 1,2-dibromostyrenu odpowiednimi ami-
nami I-rzędowymi, szczególnie takimi jak etyloami-
na, propyloamina, izopropyloamina, butyloamina, ben-
zyloamina i anilina. 

Związki otrzymane sposobem według wynalazku 
mają działanie hipotensyjne. (1 zastrzeżenie) 

C07C P. 220576 T 19.12.1979 

Akademia Ekonomiczna im. Oskara Łangego, Wro-
cław, Polska (Romuald Bogoczek, Eiżoieta Kociołek. 
Grażyna Miemus, Henryk Waniczek). 

Sposób otrzymywania aldehydu 
3,4,5-trójmetoksy benzoesowego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia wy-
dajności oraz potanienia produkcji aldehydu 3,4,5-trój-
metoksy benzoesowego. 

Sposób według wynalazku dotyczy otrzymywania al-
dehydu 3,4,5-trójmetoksybenzoesowego z p-nitrotolue-
nu w pięcioetapowym procesie poprzez p-aminobenzai-
dehyd, p-hydroksybenzaldehyd, 3,5-dwubromo-4-hy-
droksybenzaldehyd i 3,4,5-trójhydroksybenzaldehyd, 
przy czym każdy z etapów zmodyfikowano technicznie 
w celu uzyskania z większymi wydajnościami poszcze-
gólnych półproduktów oraz zahamowania powstawa-
nia niepożądanych produktów ubocznych, które prze-
szkadzają w otrzymaniu produktu końcowego o wy-
maganej czystości. 

Aldehyd 3,4,5-trójmetoksybenzoesowy stanowi pół-
produkt chemiczny stosowany między innymi w prze-
myśle farmaceutycznym do syntezy trimetoprimu, 
składnika sulfonamidowych preparatów farmaceutycz-
nych na przykład biseptolu. (2 zastrzeżenia) 

C07C P. 220687 22.12.197Ü 

Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa, Polska 
(Włodzimierz Ratajczak, Kazimierz Zięborak, Adam 
Koprowski). 

Sposób oczyszczania naftalenu 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania ta-
kiego sposobu oczyszczania naftalenu, który nie będzie 
prowadzić do powstawania trudnych do utylizacji 
kwaśnych smół. 

Przedmiotem wynalazku jest sposób oczyszczania 
naftalenu koksochemicznego od szeregu zanieczyszczeń 
takich jak pochodne fenolu zasady aromatyczne, tio-
naftalen. Sposób według wynalazku polega na kon-
taktowaniu stopionego naftalenu z makroporowatym 
sulfokationitem w formie wodorowej w obecności do-
datku bezwodnego aldehydu mrówkowego lub jego 
polimeru w ilości 0,3-1,5% wagowych. 

Proces prowadzi się pod ciśnieniem atmosferycz-
nym. Kontaktowanie jonitu z naftalenem mc że. być 
kilkustopniowe. (2 zastrzeżenia) 

Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa, Polska 
(Kazimierz Zięborak, Włodzimierz Ratajczak, Adam 
Koprowski). 

Sposób oczyszczania benzenu pochodzenia 
karbochemicznego od tiofenu 

Przedmiotem wynalazku jest sposób oczyszczania 
benzenu od tiofenu, który jako związek siarkowy sta-
nowi poważną truciznę dla katalizatorów stosowanych 
przy dalszym przerobie benzenu. 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie rozszerzenia 
bazy dodatków rafinacyjnych stosowanych przy uzy-
skiwaniu Lenzenu karbochemicznego wolnego od tio-
fenu. 

Sposób według wynalazku polega na kontaktowa-
niu benzenu z silnie kwasowym sulfokationitem w 
formie wodorowej w obecności dodatku aldehydu ali-
fatycznego. Proces prowadzi się w fazie ciekłej w tem-
peraturze 70-130°C. Jako aldehyd alifatyczny stosu-
je się aldehyd mrówkowy, octowy, propionowy lub 
poliformaldehyd. (4 zastrzeżenia) 

C07C P.220690 22.12.1979 

Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa, Polska 
(Wiesława Walisiewicz-Niedbalska, Andrzej Jaworski. 
Wiesław Szelejewski, Józef Fiakiewicz, Wojciech 
Niedbalski). 

Ciągły sposób otrzymywania aldehydu enantowego 
i kwasu undecylenowego lub undecylenianu metylu 

z oleju rycynowego lub estrów metylowych oleju 
rycynowego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia wy-
dajności i czystości produktu w stosunku do stoso-
wanych dotychczas sposobów uzyskiwania aldehydu 
enantowego kwasu undecylenowego i undecylenianu 
metylu. 

Przedmiotem wynalazku jest ciągły sposób otrzy-
mywania aldehydu enantowego i undecylenianu me-
tylu przez pirolizę oleju rycynowego lub jego estrów 
metylowych. 

Istota wynalazku poleca na prowadzeniu procesu 
pirolizy w reaktorze rurowym pod ciśnieniem 0,1-0,5 
ata trzyetapowo, przy czym 

I etap prowadzony jest w temperaturze 550-ö50°C, 
II etap w temperaturze 500--600cC, a 

III etap w temperaturze 450-550°C. 

Produkty reakcji poddawane są w sposób ciągły 
procesowi wstępnego rozdziału celem oddzielenia cięż-
kiej pozostałości. (2 zastrzeżenia) 

C07C P.220713 20.12.1979 

Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia", 
Kędzierzyn-Koźle, Zakłady Chemiczne „Organika-Zo-
chem'\ Bydgoszcz, Polska (Andrzej Brzezicki, Wacław 
Chlebowski, Sylwester Chybowski, Romuald Klima-
szewski, Halina Krzyżanowska, Henryk Nierebiński, 
Mieczysław Rogalski, Henryk Slachciak, Jan Zieliń-
ski). 

Sposób wytwarzania dwunitrotoluenu 

Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania 
dwunitrotoluenu przez nitrowanie toluenu mieszaniną 
zawierającą kwas azotowy, kwas siarkowy i wodę me-
todą ciągłą, w kaskadowym układzie trzech reakto-
rów, w których reakcja przebiega w temperaturze 
70-S0°C. Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwięk-
szenia wydajności wytwarzania dwunitrotoluenu. 

Sposób charakteryzuje się tym, że reakcję nitrowa-
nia toluenu WT pierwszym i drugim reaktorze kaskady 
prowadzi się z nadmiarem kwasu azotowego w sto-
sunku do toluenu wynoszącym 1,30-1,7 moli kwasu 
azotowego na 1 mol toluenu, wprowadzając do pierw-
szego reaktora połowę toluenu przeznaczonego do ni-
trowania oraz mieszaninę nitracyjną, w której kwas 
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azotowy stanowi 50-60% kwasu azotowego przezna-
czonego do reakcji w pierwszym i drugim reaktorze, 
a do drugiego reaktora wprowadza drugą połową to-
luenu i pozostałą ilość kwasu azotowego, następnie 
wychodzącą mieszaninę poreakcyjną rozdziela się na 
fazę organiczną i nieorganiczną, po czym część fazy 
nieorganicznej zawraca się do sporządzania mieszan-
ki nitracyjnej przeznaczonej do nitracji w pierwszym 
reaktorze, zaś fazę organiczną donitrowuje się w trze-
cim reaktorze mieszaniną o znanym składzie, po czym 
produkt reakcji rozdziela w znany sposóx 

(4 zastrzeżenia) 

C07C P.220789 24.12.1979 

Zakłady Włókien Chemicznych „Chemitex-Elana", 
Toruń, Polska (Bogdan Mikołajczyk, Andrzej Luba-
wv, Małgorzata Dejewska, Antoni Poźniak. Henryk 
Boebel). 

Sposób utylizacji odpadów w procesie metanolizy 
poli/terefialanu etylenowego 

Przedmiotem wynalazku jest sposób utylizacji od-
paców stanowiących ciecz wyczerpaną z destylacji 
tereftalanu dwumetyiu (DMT), który to DMT odzy-
skiwany jest w procesie metanolizy odpadów poli (te-
reftalanu etylenowego). 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia wy-
dajności procesu metanolizy odpadów poli (terefta-
lanu etylenowego), poprawy selekty wności reakcji w 
kierunku otrzymania DMT oraz oszczędności katali-
zatora. 

Sposób wg wynalazku polega na tym, że pozostałość 
po destylacji DMT zawierająca aktywną formę kata-
lizatora oraz co najmniej 80u'o wagowych kwasu te-
reftalowego i jego pochodnych glikolowych i metano-
lowych wprowadza się do stadium metanolizy poli-
tereftalanu (etylenowego) prowadzonego w znanych 
warunkach temperatury i ciśnienia według jedno lub 
dwustopniowego procesu depolimeryzacji i wymiany 
estrowej w środowisku alkoholu metylowego. 

(2 zastrzeżenia) 

C07C P. 221107 31.12.1979 
Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej ..Blachownia ', 

Kędzierzyn-Koźle, Biuro Projektów i Realizacji Inwe-
stycji Przemysłu Syntezy Chemicznej ,,Prosynchem". 
Gliwice, Polska (Zofia Pokorska, Włodzimierz Katow-
ski, Jerzy Witkoś, Manfred Stajszczyk, Renata Fiszer, 
Andrzej Andrysiak, Maria Just, Ignacy Łachman. Sta-
nisław7 Młynarczyk, Jerzy Orliński). 

Sposób wytwarzania dwumetylotereftalanu 
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie prowadzenia 

przemiany aromatycznych kwasów karboksylowych 
do estrów metylowych i wielopierścieniowych pochod-
nych bezwodnikowych w taki sposób, aby proces był 
wysoce selektywny, a wydajność produktów z objętoś-
ci reaktora do estryfikacji była duża. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że estry-
fikację mieszaniny aromatycznych kwasów karboksy-
lowych pochodzących z utleniania w procesie wytwa-
rzania dwumetylotereftalanu prowadzi się przy takim 
przepływie aby iloraz objętości roboczej kolumny 
estryfikacyjnej i jednostkowych godzinowych prze-
pływów objętościowych mieszaniny kwasów był za-
warty w granicach 3-.3 przy jednoczesnym utrzymy-
waniu liczby kwasowej na poziomie 10 + 4 mg KOH/g 
próbki. Korzystnie jest utrzymywać temperaturę mie-
szaniny aromatycznych kwasów karboksylowych zasi-
lających kolumnę estryfikacyjną powyżej 160'C. a 
temperaturę par metanolu w granicach 250-290°C. 

Pozostałość podestylacyjną z destylacji surowych 
estrów metylowych po usunięciu z niej składników 
katalizatora poddaje się estryfikacji metanolem z do-
datkiem rozcieńczalnika w postaci frakcji lub wywa-
rów zawierających estry metylowe z destylacji stru-
mieni technologicznych z procesu wytwarzania dwu-
metylotereftalanu stosowanych w ilości 0,2-5 części 
wagowych pozostałości. (4 zastrzeżenia) 

C07C P. 221185 03.01.1980 
Zakłady Azotowe im. F. Dzierżyńskiego, Tarnów, 

Polska (Józef Kukiełka, Marian Baruś, Manfred Stajsz-
czyk). 

Sposób oczyszczania chloroformu 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie podwyższenia czy-
stości chloroformu w procesie oczyszczania przy unik-
nięciu reakcji odchlorowodorowania charakterystycz-
nych dla dotychczas stosowanych metod oczyszczania 
chloroformu. 

Wynalazek dotyczy problemu oczyszczania chloro-
formu wytworzonego w trakcie termicznego chlorowa-
nia metanu od związków o temperaturze wrzenia zbli-
żonej do temperatury wrzenia chloroformu, przez de-
stylacyjny rozdział na główne składniki, kontaktowa-
nie chloroformu z materiałem porowatym w podwyż-
szonej temperaturze i ponowną destylację. 

Według wynalazku kontaktowanie chloroformu z 
materiałem porowatym w podwyższonej temperaturze 
odbywa się w o.;ecności chloru. (4 zastrzeżenia) 

C07C P.221210 05.01.1980 

Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia", 
Kędzierzyn-Koźle, Polska (Adam Kroguiecki. Marian 
Jaworski, Gerard Bekierz, Henryk Olkowski). 

Sposób wytwarzania eterów metalowych glikoli 
mono-dwu- i trójetylenowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia wy-
dajności uzyskiwania eteru metylowego glikolu trój-
etylenowego poprzez kontrolowaną zmianę wzajemne-
go stosunku ilości produkowanych eterów metylowych 
glikoli mono-, dwu- i trójetyienowych. 

Sposób według wynalazku charakteryzuje się tym, 
że 1000 części wagowych mieszaniny zawierającej 
300-400 części wagowych metanolu, 339-355 części 
wag. Zawróconego z uzyskanego produktu eteru me-
tylowego glikolu etylenowego i 261-395 części wag. 
zawróconego eteru metylowego glikolu dwuetyleno-
wego oksyetylenuje się 87-141 częściami wag. tlenku 
etylenu, po czym otrzymaną mieszaninę rozdestylowu-
je się. (1 zastrzeżenie) 

C07C P. 221269 07.01.1980 

Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej ,,Blachownia". 
Kędzierzyn-Koźle, Polska (Marian Spadło. Jerzy Wa-
silewski, Zofia Pokorska, Manfred Stajszczyk, Ryszard 
Kołdenny, Grzegorz Lewandowski, Andrz'ej Lauer. 
Władysław Madej, Eugeniusz Wójcik). 

Sposób usuwania związków żelaza z obiegu procesu 
wytwarzania i wydzielania chlorku allilu 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia wy-
dajności wytwarzania chlorku allilu poprzez zapobie-
ganie powstawania 2-chloropropanu przy wysokotem-
peraturowym chlorowaniu propylenu co jest związa-
ne z koniecznością usuwania związków żelaza. 

Wynalazek dotyczy sposobu usuwania związków że-
laza z instalacji do chlorowania węglowodorów nie-
nasyconych oraz z produktów chlorowania węglowo-
dorów nienasyconych. 

Urządzenia i aparaty stosowane do chlorowania, 
chłodzenia i rozdziału produktów chlorowania przed 
każdym uruchomieniem i okresowo w trakcie posto-
jów produkcyjnych przemywa się acetonem lub dwu-
chlorowcopropanami lub innymi związkami chioro-
organicznymi względnie ich mieszaninami z dodatkiem, 
niewielkich ilości chlorowodoru. 

Z produktów chlorowania związki żelaza usuwa się 
w ten sposób, że wykroploną część produktów chlo-
rowania przepuszcza się w temp. poniżej 30GC przez 
układ filtrów mechanicznych dla oddzielenia części 
stałych i smolistych, a odciek z filtrów przepuszcza się 
przez złoże kationitu w celu zaodsorbowania zawar-
tych tam jonów żelaza. (1 zastrzeżenie) 

C07C P. 221295 10.01.1980 

Instytut Przemysłu Organicznego, Warszawa, Polska 
(Leszek Konopski, Oksana Pietraszkiewicz, Jerzy Rze-
szowski. Krzysztof Zwierzyński). 
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Sposób wytwarzania 5-nitro-o-krezolu 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie podwyższenia 
wydajności otrzymywania 5-nitro-o-krezolu, uprosz-
czenia procesu technologicznego, obniżenia ilości kwa-
su siarkowego używanego do produkcji oraz zmniej-
szenia nakładów energetycznych w poszczególnych e-
tapach chłodzenia. 

Sposób wytwarzania 5-nitro-o-krezolu z o-toluidy-
ny przeprowadzonej w siarczan o-toluidyny w śro-
dowisku stężonego kwasu siarkowego polega na tym, 
że w pierwszej kolejności poddaje sie. siarczan oto-
luidyny dwuazowaniu w środowisku kwasu siarko-
wego o stężeniu nie niższym niż 80% przy użyciu 
kwasu nitrozylosiarkowego w kwasie siarkowym. Po-
wstały siarczan o-toluenodwuazoniowy poddaje sie. ni-
trowaniu a mieszaninę wytworzonych siarczanów 5-
-nitro-o-toluenodwuazo-niowego i 3-nitro-o-tolueno-
dwuazoniowego wprowadza się w temperaturze 
70-120°C do wodnego roztworu kwasu siarkowego o 
stężeniu 15-60% w ilości 300-4000 g na każdy mol 
użytej o-toluidyny. Powstały produkt wydziela się w 
znany sposób. 

Związek wytworzony sposobem według wynalazku 
znajduje zastosowanie jako półprodukt przy syntezie 
pochodnych kumaryny stosowanych w przemyśle 
barwnikarskim. (i zastrzeżenie) 

C07C P.222160 21.02.1980 

Pierwszeństwo: 29.09.1979 - RFN (nr P 2939663.2) 

DYNAMIT NOBEL AKTIENGESELLSCHAFT, Trois-
dorf. Republika Federalna Niemiec (Sasanka Sekhar 
Naskar, Reinhard Pass). 

Sposób wytwarzania podlegających całkowitej 
degradacji biologicznej, odpornych na utlenianie, 
ciekłych mieszanin estrów o niskiej temperaturze 

zmętnienia 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wytwarzania 
ciekłych, jednorodnych mieszanin estrów przewyższa-
jących swoimi własnościami naturalnie występujące 
oleje. 

Sposób wytwarzania podlegających całkowitej de-
gradacji biologicznej, odpornych na utlenianie, obo-
jętnych smakowo i węchowo, jasnych, ciekłych, jed-
norodnych mieszanin estrów, polega na tym. że 
każdy 1 mol gliceryny estryfikuje się 1,4-2,8 mola, 
szczególnie 1,8-2,6 mola, alifatycznego kwasu mono-
karboksylowego z 6-10 atomami węgla, lub ich mie-
szanin, w temperaturze 200-250°C, w szczególności 
pod zmniejszonym ciśnieniem, otrzymując estry czę-
ściowo zawierające grupy hydroksylowe, przy czym 
estryfikację prowadzi się aż do osiągnięcia liczby 
kwasowej poniżej 50, w szczególności poniżej 10, 
i/lub jednocześnie z ich tworzeniem, albo zaraz 
estryfikuje się estry częściowe, zawierające grupy 
hydroksylowe, dalej za pomocą 0,1 do 0,8 mola, w 
szczególności 0,2 do 0,6 mola, alifatycznych kwasów 
dwukarboksylowych, ich mieszanin lub bezwodników 
aż do temperatury 200-250°C, w szczególności pod 
zmniejszonym ciśnieniem, aż do osiągnięcia liczby 
hydroksylowej 5-20 i liczby kwasowej poniżej 5, w 
szczególności poniżej 1, po czym surowy produkt 
odbarwia się i dezodoryzuje zwykłym sposobem. 

Estry otrzymywane sposobem według wynalazku 
znajdują szerokie zastosowanie w branży kosmetycz-
nej i technicznej. (4 zastrzeżenia) 

C07C P.228360 10.12.1980 

Pierwszeństwo: 12.12.1979 - RFN (nr P 2949878.0) 

Chemische Werke Huels Aktiengesellschaft, Marl. 
Rep. Federalna Niemiec. 

Sposób obróbki katalizatora zawierającego kobalt 
stosowanego w procesie hydrokarboksylowania 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
możliwie jak najbardziej prostego i w dużej mierze 
wolnego od strat sposobu obróbki stosowanego przy 
hydrokarboksylowaniu katalizatora zawierającego ko-

balt, który pozwala jednocześnie na oddzielenie wy-
sokowrzących i niepożądanych zanieczyszczeń. 

Sposób obróbki katalizatora zawierającego kobalty 
stosowanego w reakcji olefin z tlenkiem węgla i 
wodą albo alkanolami, przez traktowanie utleniają-
ce, polega na tym, że otrzymywaną jako błoto de-
stylacyjne pozostałość zawierającą kobalt uwodornia 
się, oddziela otrzymany przy tym metaliczny kobalt, 
poddaje go reakcji z kwasem i tak otrzymaną sól 
kobaltu ewentualnie przekształca się w inną sól ko-
baltu. (4 zastrzeżenia) 

C07D P.221252 07.01.1980 

Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne ,,Polfa", War-
szawa, Polska (Maria Bożena Lewandowska, Bogdan 
Morawski, Barbara Zarecka, Halina Parszewska, 
Irena Tomaszewska). 

Sposób oczyszczania 1,4-benzodwuazepin 

Celem wynalazku było opracowanie prostej i ta-
niej metody oczyszczania 1,4-benzodwuazepin, pozwa-
lający na otrzymanie produktu o czystości farma-
ceutycznej. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że na roz-
twór 1.4-benzodwuazepiny o wzorze ogólnym 1, w 
którym X oznacza atom chlorowca lub grupę nitro-
wą, R oznacza atom wodoru lub grupę alkilową, a 
Y oznacza atom wodoru lub atom chlorowca, albo 
1,4-benzodwuazepiny o wzorze 2. w rozpuszczalniku 
organicznym działa się chlorkiem cynkowym, korzyst-
nie bezwodnym, a otrzymany kompleks benzodwu-
azepiny z chlorkiem cynkowym wyodrębnia się i 
rozkłada za pomocą wody. 

Benzodwuazepiny o wzorze ogólnym 1 oraz o wzo-
rze 2 są stosowane w medycynie jako środki o dzia-
łaniu nasennym i uspokajającym. (4 zastrzeżenia) 

C07D P.222159 21.02.1980 

Pierwszeństwo: 22.02.1979 - St. Zjedn. Am. (nr 013853) 
Monsanto Company, St. Louis, Stany Zjednoczone 

Ameryki. 
Sposób wytwarzania kwasów 

2-/3-aryloizoksazolilo-5-/benzoesowych 
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania no-

wego sposobu wytwarzania kwasów 2. 3-aryloizoksazo-
lilo-5/benzoesowych który byłby łatwy do przepro-
wadzenia i nie wymagałby używania trudnych do o-
trzymania substratów. 

Sposobem według wynalazku wytwarza się także 
kwasy o wzorze 1, w którym X i Y są jednakowe lub 
różne i oznaczają atomy wodoru lub chlorowca, niż-
sze grupy alkilowe, niższe grupy alkoksylowe, niższe 
grupy chlorowcoalkilowe,-grupy fenoksylowe lub gru-
Py cyjanowe, ogrzewając 3'-/arylo/-spiro[izobenzofu-
rano-l/3H/,574'H/-izoksazolo]-on-3 o wzorze 2, w któ-
rym X i Y mają wyżej podane znaczenia, w tempe-
raturze od 30°C do temperatury wrzenia roztworu pod 
chłodnicą zwrotną. 

Kwasy 2-/3-aryloizoksazolilo-5/benzoesowe stosuje 
się jako środki chwastobójcze oraz jako regulatory 
wzrostu roślin. (6 zastrzeżeń) 
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C07D P.226991 T 29.09.1980 

Instytut Leków. Warszawa, Polska (Teresa Poma-
zańska-Kołodziejska). 

Sposób wytwarzania soli sodowej 
l-/5-nitro-2-furfurylideno-amino/-hydantoiny 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uzyskiwania soli 
sodowej nitrofurantoiny w trwałej postaci krysta-
licznej. 

Związek ten wytwarza się sposobem według wyna-
lazku poprzez zawieszenie l-/5-nitro-2-furfurylodeno-
amino -hydantoiny w polarnym rozpuszczalniku or-
ganicznym I, mieszającym się z wodą i działanie 
wodnym roztworem wodorotlenku sodowego. Otrzy-
maną sól sodową doprowadza się do krystalizacji 
w sposób następujący: do wodno-organicznego roz-
tworu dodaje się rozpuszczalnik II, niemieszający się 
z wodą, a mieszający się z rozpuszczalnikiem I i 
następnie, do uzyskanego w ten sposób układu dwu-
fazowego, rozpuszczalnik I do otrzymania układu 
jednofazowego. 

Sól sodowa l-/5-nitro-2-furfurylidenoamino/-hydan-
toiny wykazuje aktywność przeciwko chorobotwór-
czym drobnoustrojom Gram-dodatnim i Gram-ujem-
nym oraz jest stosowane w leczeniu zakażeń dróg 
moczowych. (3 zastrzeżenia) 

C07D P.227771 11.11.1980 

Pierwszeństwo: 12.11.1979 - Węgry (nr CI - 1987) 
12.11.1979 - Węgry (nr CI - 1988) 

CHINOIN Gyógyszer és Vegyészeti Termékek Gyára 
.R.T., Budapeszt, Węgry. 

Sposób wytwarzania pochodnych 7-keto-PGÏ2 

Celem wynalazku było opracowanie sposobu wy-
twarzania takich nowych, trwałych analogów PGI2, 
które nie miałyby nietrwałego charakteru neutralnej 
-PGI2, uniemożliwiającego jej farmakologiczne stoso-
wanie. 

dla grupy estrowe, a z wolnego kwasu tworzy sól lub 
ester. 

Związki wytworzone sposobem według wynalazku 
można stosować w leczeniu astmy, zawału mięśnia 
sercowego, zakrzepicy, wrzodów, zaburzeń naczynio-
wych u ssaków, zwłaszcza w kadzi. (24 zastrzeżenia) 

Pierwszeństwo: 27.11.1979 - Wielka Brytania 
(nr 40856/79 1 40857/79) 

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

Sposób wytwarzania pochodnych estru kwasu 
cyklopropanokarboksylovvego i środek szkodnikobójczy 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania ta-
kiego sposobu rozdzielania mieszaniny izomerów cis 
pochodnych estru kwasu cyklopropanokarboksylowego, 
który byłby dogodny do przeprowadzenia i dawałby 
duże wydajności żądanych izomerów. 

Według wynalazku sposób wytwarzania pochodnych 
estru kwasu cyklopropanokarboksylowego o wzorze 
ogólnym I, w którym R1 i R2 niezależnie oznaczają 
podstawniki wybrane spośród chloru, bromu i mety-
lu, w postaci mieszaniny izomerów IRcisS i IScisR 
w stosunku 1:1 zasadniczo nie zawierającej izomerów 
lScisS i IRcisR, polega na tym, że mieszaninę izome-
rów IRcisS, IScisS, IRcisR i IScisR związku o wzo-
rze I traktuje się rozpuszczalnikiem i oddziela się 
mieszaninę izomerów7 IRcisS i IScisR w stosunku 1:1, 
zasadniczo nie zawierającą izomerów IRcisR i IScisS. 
w postaci krystalicznego ciała stałego, od roztworu 
związku o wzorze I, który zawiera izomery IScisS 
i IRcisR. 

Związek wytworzony sposobem według wynalazku 
zawiera do czterech razy więcej najbardziej aktyw-
nego izomeru związku o wzorze I niż związek, który 
zawiera równe ilości wszystkich możliwych ośmiu izo-
merów. 

Według wynalazku środek szkodnikobójczy składa 
się ze związku wytworzonego sposobem według wy-
nalazku i jego nośnika. (12 zastrzeżeń) 

C07F P. 219572 13.11.1979 

Pierwszeństwo: 13.11.1978 - St. Zjed. Am. (nr 959.518) 

M & T Chemicals Inc., Woodbridge, Stany Zjedno-
czone Ameryki. 

Sposób wytwarzania nowej klasy związków 
cynoorganicznych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie otrzymywania 
takiej klasy związków cynoorganicznych, które wy-
kazują większą skuteczność jako stabilizatory cieplne 

Według wynalazku sposób wytwarzania pochodnych 
7-keto-PGl2, optycznie czynnych lub reacemicznych, 
o wzorze 1, w którym Q oznacza atom wodoru, far
makologicznie dopuszczalny kation lub niższy rodnik 
alkilowy; X oznacza grupę cis trans —CH=CH—, 
—C=C— lub —CH2—CH2—; R13 oznacza atom wodo
ru lub grupę C1-4 alkanokarbonylową lub grupę blo
kującą o wzorze R7R8R9Si lub R11—CH2—CR10—OR12, 
gdzie R7, R8 i R9 są takie same lub różne i oznaczają 
grupy alkilowe o łańcuchu prostym lub rozgałęzio
nym, mające 1 do 4 atomów węgla, a R10 i R11 są ta
kie same lub różne i oznaczają atomy wodoru lub gru
py metylowe, a R12 oznacza grupę metylową, etylo
wą lub czterowodoropiran-2-ylową; R4 oznacza atom 
wodoru lub niższą grupę alkilową w położeniu ste-
rycznym a lub fi; R1 R2 oznaczają atomy wodoru lub 
niższe grupy alkilowe; Y oznacza grupę metylową, 
atom tlenu lub grupę —NH—; R3 oznacza niższą gru
pę alkilową lub ewentualnie monopodstawioną grupę 
fenylową lub podstawioną grupę heteroarylową, pole
ga na tym, że na związek o wzorze 3, w którym R1, 
R2, R3, R4, X, Y i Q mają wyżej podane znaczenia, 
a Ac oznacza grupę acetylową działa się niższym al-
kanolem w obecności katalitycznej ilości kwasu; o-
trzymany w ten sposób ketal blokuje się za pomocą 
czynnika sililującego lub enoloeteru, następnie otrzy
many ochroniony ketal deacyluje się w środowisku 
zasadowym; tak wytworzony blokowany ketal ma
jący wolne grupy wodorotlenowe utlenia się w bez-
protonowym rozpuszczalniku, ewentualnie po usunię
ciu, w drodze hydrolizy, niższej grupy alkilowej R5, 
z otrzymanej pochodnej 7-keto o wzorze 2, w któ
rym R1, R2, R3, R4, R6, X, Y i Q rnają wyżej podane 
znaczenia, a R5 oznacza atom wodoru lub niższy rod
nik alkilowy eliminuje się związek o wzorze R5CH, w 
którym R5 oznacza atom wodoru lub niższy rodnik al
kilowy, ewentualnie po usunięciu grup blokujących 
R6 i ewentualnie acylacji wolnych grup wodorotle
nowych niższymi grupami alkanokarbonylowymi; i 

Ewentualnie eliminuje grupy blokujące R13 i/lub zmy-
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polimerów zawierających atomy chlorowca od do-
tychczas stosowanych. 

Nowe związki cynoorganiczne zawierają co naj-
mniej jeden atom cyny związany poprzez atom wę-
gla z jednym lub dwoma rodnikami węglowodoro-
wymi o 1-20 atomach węgla lub z jednym lub 
dwoma rodnikami karboalkoksywęglowodorami lub 
ketowęglowodorowymi o 4-20 atomach wę-
gla, co najmniej jeden rodnik merkaptoalka-
nolowy związany z atomem cyny poprzez 
atom siarki tego rodnika, co najmniej jeden atom 
tlenu lub siarki związany wyłącznie z atomem cy-
ny lub z atomem cyny i atomem wodoru lub co 
najmniej jedną grupę wielosiarczkową związaną wy-
łącznie z atomem cyny, do 52% wagowych cyny oraz 
do 63% wagowych siarki. 

Nowe związki cynoorganiczne wytwarza się w re-
akcji halogenku jedno- lub dwucynoorganicznego z 
co najmniej równomolową ilością merkaptoalkanolu 
lub zestryfikowanego merkaptoalkanolu w obecności 
akceptora chlorowcowodoru, takiego jak wodorotlenek 
metalu alkalicznego lub wodorotlenek amonowy. Co 
najmniej jeden atom chlorowca halogenku jedno-
lub dwucynoorganicznego pozostaje nieprzereagowa-
ny, natomiast każdy zestryfikowany merkaptoalka-
nol jest produktem reakcji tego merkaptoalkanolu i 
dwu- lub wielokarboksylowego kwasu lub związku 
boru, glinu, fosforu, krzemu lub tytanu. 

Otrzymany produkt poddaje się reakcji z siarcz-
kiem lub wielosiarczkiem metalu alkalicznego lub 
amonowym. 

Przedmiotem wynalazku jest również stabilizowa-
na kompozycja polichlorku winylu zawierająca 
związek cynoorganiczny w ilości wystarczającej do 
nadania polichlorku winylu odporności na wywołaną 
ciepłem degradację. (13 zastrzeżeń) 

C07F P. 221275 09.01.1.980 

Politechnika Gdańska. Gdańsk, Polska (Tadeusz 
Wilczewski. Jan F. Biernat). 

Sposób otrzymywania nowego kompleksu 
platynowców 

Sposób otrzymywania nowego kompleksu platy-
nowców (X)II-cyklopentadienylo(bis)trójfenylofosfi-
no(M)n, gdzie X oznacza chlor, brom, jod, M - ru-
ten, osm a n = 1 -Ť- 2, charakteryzuje się tym. że 
reakcję hologenku platynowca z trójfenylofosfiną i 
cyklopentadienem prowadzi się w atmosferze po-
wietrza i w środowisku uwodnionego 95% alkoholu 
alifatycznego o długości łańcucha Ci -C6 lub ich 
mieszanin lub pochodnych. 

Związek wytwarzany sposobem według wynalazku 
jest półproduktem służącym do otrzymywania ru-
tenocenu o wysokiej czystości lub wodorkowych kom-
pleksów rutenu. (1 zastrzeżenie) 

C07F P.226375 T 21.08.1930 

Wyższa Szkoła Inżynierska. Radom. Polska (Tadeusz 
Janik, Zygmunt Wirpsza). 

Sposób wytwarzania kwasu polifosforowego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania ta-
niego sposobu otrzymywania kwasu polifosforowego. 

Sposób według wynalazku polega na tym. że 1 
mol kwasu fosforowego, korzystnie bezwodnego, 
ogrzewa się stopniowo z 0.1-3.0 molami mocznika 
do temperatury powyżej 600 K i utrzymuje się w 

tej temperaturze do zaprzestania wydzielania się 
amoniaku. Korzystnie jest gdy do kwasu fosforo-
wego ogrzanego do temperatury 385--423 K mocznik 
wprowadza się stopniowo i jednocześnie stopniowo 
podnosi się temperaturę mieszaniny reakcyjnej tak. 
aby ostatnią porcję mocznika wprowadzić w tempe-
raturze około 453 K i utrzymuje się w tej tempera-
turze do zaprzestania wydzielania się części lotnych. 
Kwas polifosforowy stosuje się jako rozpuszczalnik 
przy przeprowadzaniu reakcji w podwyższonej tem-
peraturze. (3 zastrzeżenia) 

C08B P. 220988 28.12.1979 

Centralne Laboratorium Przemysłu Ziemniaczanego 
Poznań, Polska (Zenon Kosicki, Hilary Bielarz, Mi-
chał Grześkowiak, Krystyna Słowińska). 

Sposób otrzymywania zagęstnika skrobiowego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uzyskania wy-
sokiego stopnia podstawienia skrobi przy zastosowaniu, 
mniejszej ilości fosforanów niż w metodach tradycyj-
nych. 

Sposób otrzymywania'zagęstnika skrobiowego przez-
naczonego do celów spożywczych, według wynalazku, 
polega na tym, że podsuszony w suszarce krochmal 
fosforanowy poddaje się przed estryfikacją dodatko-
wemu procesowi dosuszania w fazie fluidalnej do. 
wilgotności nie przekraczającej 0,5%. Następnie pro-
wadzi się proces estryfikacji skrobi w reaktorze flui-
dalnym przy szybkości nadmuchu powietrza o tempera-
turze 120°C do 170°C, korzystnie 150°C, zapewniając co-
najmniej 20-krotną wymianę powietrza w reaktorze 
na godzinę oraz przy temperaturze pary w elemen-
tach grzejnych 150°C do 240°C, korzys-tnie 185°C. 
Proces dosuszania prowadzi się przy temperaturze 
powietrza wlotowego wynoszącej 70°C do 140°C, ko-
rzystnie 110°C i temperaturze pary w elementach 
grzejnych wynoszącej 130°C do 240°C, korzystnie 
185°C przez 3 godziny łącznie z czasem dozowania 
krochmalu. (4 zastrzeżenia) 

C08B P.226942 T 25.09.1980-

Centralne Laboratorium Przemysłu Ziemniaczanego,, 
Poznań, Polska (Włodzimierz Iwanowski, Robert Jań-
czak). 

Sposób otrzymywania modyfikowanej skrobi 
zwłaszcza kukurydzianej o niskim stopniu 

podstawienia 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie otrzymywania 
estryfikowanych lub eteryfikowanych skrobi wolnych, 
od tłuszczu, nie rozpuszczanych w wodzie i w związ-
kach organicznych oraz zachowujących swą ziarnistość. 

Sposób otrzymywania modyfikowanej skrobi zwła-
szcza kukurydzianej, o niskim stopniu podstawienia 
polega na tym, że procesy eteryfikacji i estryfikacji 
skrobi o wielkości ziaren poniżej 50 urn prowadzi się 
w mocno alkalicznym środowisku wodnym o utrzy-
mywanym w sposób ciągły pH, wynoszącym 9-11, 
korzystnie 10,5 i w temperaturze 35-50°C w obecno-
ści 5-15% wagowych siarczanu sodu. 

Następnie otrzymany ziarnisty produkt przemywa 
się kilkakrotnie wodą, odsącza i suszy. Wysuszoną 
skrobię modyfikowaną przesiewa się przez siatkę o . 
średnicy oczek poniżej 0,125 mm. 

Sposób według wynalazku znajduje zastosowanie 
w przemyśle chemicznym a otrzymane w jego wyniku 
skrobie znajdują przede wszystkim zastosowanie w 
dekalkomanii ceramicznej. (2 zastrzeżenia) 

C08F P.221298 10.01.198a 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Kauczuków i Two-
rzyw Winylowych, Oświęcim, Polska (Maria Knypl, 
Eugeniusz Knypl, Marian Starzak, Ewa Mieczkow&ka, 
Urszula Pawlus, Romuald Pałubicki, Mieczysław Ficek,. 
Józef Gołdynia). 
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Sposób wytwarzania wodnych dyspersji kopolimerów 
styrenu, estrów butylowych kwasu maleinowego 

i kwasu /met/akrylowego stosowanych do ochronnego 
i dekoracyjnego pokrywania elementów budowlanych 

metodami termicznymi 
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uzyskania dys-

persji która naniesiona na wyroby azbestowo-cemen-
towe tworzy jednolitą i błyszczącą powłokę, o dużej 
odporności na działanie alkalicznego podłoża i dużej 
przyczepności do podłoża. 

Sposób wytwarzania wodnych dyspersji kopolime-
rów' styrenu, estrów butylowych kwasu maleinowego 
i kwasu /met/akrylowego polega na tym, że miesza-
ninę monomerów składającą się ze styrenu w ilości 
40-90% wagowych, maleinianu dwubutylu w ilości 
10-60% wagowych, kwasu /met/akrylowego lub ma-
leinianu monobutylu w ilości 1,0-10,0% wagowych 
w odniesieniu do sumy monomerów styrenu i ma-
leinianu dwubutylu dozuje się do wody emulsyjnej 
„zawierającej znane składniki takie jak; emulgator jo-
nowy, niejonowy, bufor, akrylan sodu, N-metylolo-
:metakrylamid, do której przed procesem polimeryza-
cji wyprowadza się glikol alkilenowy zawierający 2 - 6 
atomów węgla w grupie alkilenowej. 

Glikol alkilenowy wprowadza się w ilości 1--6% 
wagowych w odniesieniu do sumy monomerów styre-
nu i maleinianu dwubutylu, przy czym stosunek gli-
kolu alkilenowego do zawartego w mieszaninie mo-
nomerów kwasu /met/akrylowego lub maleinianu mo-
nobutylu wynosi ' 1:0,2-2,0. Proces polimeryzacji 
prowadzi się w temperaturze 70-90°C do pełnego 
przereagowania monomerów, po czym masę reakcyjną 
ochładza się do temperatury 10-30°C i wprowadza 
jednorazowo stężoną wodę amoniakalną do uzyskania 
pH układu ok. 9,5. (3 zastrzeżenia). 

C09B P.226714 T 10.09.1980 

C08G P. 221415 16.01.1980 
Dolnośląskie Zakłady Chemiczne „Organika", Ża-

lów, Polska (Jerzy Serwatka, Józef Straszewski, Ry-
szard Klepaczko, Władysław Jędrzejewski, Wacław 
Kowalski). 
Ciągły sposób wytwarzania polimeru 1,2-dwuhydro-

-2,2,4-trójmetylochinoliny 

Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest opra-
cowanie optymalnych warunków dla ciągłego sposobu 
wytwarzania polimeru l,2-dwuhydro-2,2,4-trójmetylo-
chinoliny stosowanego jako środek zapobiegający 
starzeniu się gumy. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że pro-
cesy kondensacji aniliny i acetonu wraz z wstępną 
polimeryzacją wytworzonego monomeru oraz polime-
ryzacji oddestylowanego monomeru 1,3-dwuhydro-
-2,2,4-trójmetylochinoliny prowadzi się w wieloczło-
nowych reaktorach rurowych z przepływem tłokowym 
przy stopniowo wzrastającej temperaturze w począt-
kowych członach reaktora i stopniowo malejącej tem-
peraturze w końcowych członach reaktora. 

(4 zastrzeżenia) 

C08J P.221251 03.01.1980 
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Mechanizacji Pro-

dukcji Zwierzęcej „Meprozet", Gdańsk, Polska (Zbig-
niew Sochalski, Stanisław Stężała, Stanisław Socha, 
Mirosław Ko'.:ierski, Teodozy Durkiewicz). 

Sposób przygotowania poliuretanu do przetwórstwa 
termoplastycznego 

WTynalazek rozwiązuje zagadnienie zagospodarowa-
nia bezużytecznych odpadów poliuretanu przy jedno-
czesnym umożliwieniu wtryskowego wykonywania 
małych wyrobów o skomplikowanych kształtach w 
dużych seriach produkcyjnych. 

Sposób przygotowania poliuretanu do przetwórstwa 
termoplastycznego polega na tym, że rozdrobniony 
poliuretan zanurza się przy intensywnym mieszaniu 
na okres 2 do 5 minut do roztworu zawierającego 
5°,, do 25% dwumetyloformamidu i 75% do 95% 
chlorku metylenu, a następnie szybko odfiltrowuje 
się i suszy przy ciśnieniu poniżej 1300 N/m2 (1300 Pa), 
w temperaturze nie przekraczającej 50°C w czasie 
1 do 2 godzin. (1 zastrzeżenie) 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Barwni-
ków „Organika", Zgierz, Polska (Jan Kraska, Wiesław 
Cherasko, Janusz Pawelec, Zygmunt Boruszczak). 

Sposób wytwarzania nowych pigmentów azowych 
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie otrzymywania 

takich pigmentów azowych, które odznaczałyby się 
dużą odpornością na światło, migrację oraz rozpusz-
czalniki organiczne. 

Sposobem według wynalazku wytwarza sią nowe 
pigmenty azowe o ogólnym wzorze 1, w którym X 
oznacza atom wodoru lub grupę cyjanową albo amino-
karbonylową, Y oznacza atom wodoru lub chloru, 
B oznacza bezpośrednie wiązanie grupy azowej 
z pierścieniem benzenowym benzimidazolonu względ-
nie chinoksalino - bądź chinazolinodionu albo grupę 
p-fenylenokarbonylo- bądź -sulfonyloiminową, a Z 
oznacza grupę iminową albo grupę iminokarbonylo-
wą, związaną z pierścieniem benzenowym benzimida-
zolonu względnie chinoksalino- bądź chinazolinodionu 
za pośrednictwem grupy iminowej albo grupy karbo-
nylowej, w procesie sprzęgania zdwuazowanej aminy 
0 ogólnym wzorze 2, w którym symbole mają wyżej 
podane znaczenia, z pochodną pirydonu-2 o ogólnym 
wzorze 3, w którym symbole mają wyżej podane zna-
czenia, a uzyskany pigment poddaje się obróbce ter-
micznej. 

Sposobem według wynalazku otrzymuje się czerwo-
ne, pomarańczowe i żółte pigmenty do barwienia 
tworzyw sztucznych i gumy oraz do wyrobu farb 
1 lakierów. . (4 zastrzeżenia) 

C09C P.227770 11.11.1980 

Pierwszeństwo: 13tł 1.1979 - RFN (nr P 2945687. 9) 
22.07.1980 - RFN (nr P 3027757. 7) 

Bayer Aktiengesellschaft, Leverkusen, RFN. 
Magnetyczne pigmenty metaliczne i stopowe 

oraz sposób ich wytwarzania 
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uzyskania ta-

kich pigmentów magnetycznych, które nie wykazy-
wałyby cech piroforycznych w obecności tlenu oraz 
ich własności magnetyczne nie zmniejszałyby się 
w wilgotnej atmosferze. 

Według wynalazku magnetyczne pigmenty metalicz-
ne i stopowe winny zawierać co najmniej jeden ester 
kwasu orto-krzemowego o wzorze ogólnym (RO/nSi 
/OR') 4-n, w którym R oznacza ewentualnie rozgałę-
ziony i/lub zawierający jeden lub kilka mostków tle-
nowych rodnik alkilowy, cykloalkilowy lub alkenylo-
wy o l - 20 atomach węgla lub rodnik arylowy lub 
aryloalkilowy, R' oznacza ewentualnie rozgałęziony 
rodnik alkilowy o 1-4 atomach węgla i n oznacza 
liczbę 0 - 4 i/lub jego hydrolizaty i/lub kondensaty 
w ilości 0,2 do 30% wragowych oraz dodatkowo jeden 
lub kilka inhibitorów korozji w ilości 0,01 do 5% wa-
gowych w stosunku do metalu. 

Sposób wytwarzania takich pigmentów według wy-
nalazku polega na tym, że nietraktowane pigmenty 
traktuje się w zawiesinie w środowisku organicznym 
i/lub wodnym co najmniej jednym esterem kwasu 
orto-krzemowego i/lub estrem kwasu polikrzemowego 
i ewentualnie co najmniej jednym inhibitorem ko-
rozji, następnie wydziela się z fazy organicznej i/lub 
wodnej, suszy się w temperaturze 50-250°C i ewen-
tualnie przenosi się z atmosfery gazu obojętnego do 
atmosfery zawierającej tlen. 
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Magnetyczne pigmenty metaliczne i stopowe otrzy-
mane sposobem według wynalazku można stosować 
do wytwarzania używanych obecnie materiałów słu-
żących do magnetycznego zapisu sygnałów. 

(6 zastrzeżeń) 

C09D P.221266 07.01.1980 

Huta im. M. Buczka, Sosnowiec, Polska (Rudolf 
Loppe, Tadeusz Grzesiak, Teresa Berzowska). 

Lakier szybkoschnący 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uzyskiwania 
takiego lakieru, którego czas schnięcia byłby krótszy 
niż 5 sekund i byłby on rozpuszczalny we wszystkich 
rodzajach rozpuszczalników. 

Według wynalazku lakier taki zawiera 94,5% części 
lotnych i 5,5% części stałych, a jego skład w procen-
tach wagowych jest następujący: 94,5% chlorek me-
tylenu, 5% kalafonia balsamiczna, 0,5% barwnik roz-
puszczalny w chlorku metylenu. 

Lakier szybkoschnący stosuje się zwłaszcza przy 
znakowaniu wad spawalniczych na spawarko-zgrze-
warkach typu Sammenonr. (1 zastrzeżenie) 

C09J 
C08L 

P.221299 10.01.1980 

Grudziądzkie Zakłady Przemysłu Gumowego „Sto-
mil", Grudziądz, Polska (Robert Gaczyński, Hanna 
Szymaniak, Urszula Neumann, Janusz Radecki, Hanna 
Jarzębińska, Marian Radomski, Ryszard Oramaczonek, 
Stanisław Dulczewski, Edward Górecki, Roman Wiś-
niewski). 

Sposób wielowarstwowego łączenia 
tkanin technicznych 

i klej do wielowarstwowego łączenia 
tkanin technicznych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uzyskania ta-
kiego kleju do łączenia tkanin, przy stosowaniu któ-
rego nie używałoby się toksycznych i łatwopalnych 
rozpuszczalników. 

Sposobem według wynalazku łączenie tkanin tech-
nicznych polega na jednokrotnym powlekaniu przy 
maksymalnym docisku noża powlekarki klejem z la-
teksów kauczukowych tkanin wewnętrznych po obu 
stronach a tkanin zewnętrznych po jednej stronie, su-
szeniu naniesionej lateksowej warstwy klejowej, na-
stępnie co najmniej jednokrotnym powlekaniu strony 
przeznaczonej do łączenia i suszenia jej i w końcu do-
cisku tkanin przez przepuszczenie ich między wałami 
kalandra dublującego. 

Według wynalazku klej składa się z lateksu kau-
czuku naturalnego, lateksu kauczuku syntetycznego, 
lub ich mieszanin o stężeniach substancji kauczuko-
wej co najmniej 40% zmieszanego z substancją po-
wierzchniowo czynną typu wodnego roztworu mydła 
kalafonio wego o stężeniu nie mniejszym niż 10% 
w ilości 0,5-30,0 części wagowych substancji suchej 
na 100 części wagowych kauczuku, przy czym lepkość 
kleju w temperaturze 20°C wynosi co najmniej 
30 N. s/m2. 

Rozwiązanie według wynalazku ma zastosowanie 
w procesie wytwarzania tkanin podkładowych do obić 
zgrzeblnych. (2 zastrzeżenia) 

C09K P.220592 21.12.1979 

Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa, Polska 
(Antoni Paprocki, Mieczysław Lewandowski. Jan 
Skrzypek, Stefan Zięba, Małgorzata Polubiec, Antoni 
Kuzko, Alicja Grodzicka, Hanna Kozak). 

Šrodek przeciwmrozowy 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
takiego środka przeciwmrozowego stosowanego 
w przemyśle materiałów budowlanych, który umoż-
liwia betonowanie w temperaturze poniżej 0°C nie 
powodując spadku trwałości i mrozoodporności beto-
nu w okresach jego późniejszego dojrzewania jak 
również nie przyśpieszając korozji zbrojenia. 

Środek składa się z: 100 części wagowych siarcza-
nu sodowego, od 50 do 100 części wagowych chlorku 
sodowego, od 50 do 200 części wagowych siarczanu 
żelazawego i/lub żelazowego. (1 zastrzeżenie) 

C09K P.221115 31.12.1979 

Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, Kra-
ków, Polska (Alina Hebzda, Stanisław Rainiewski. 
Janusz Bereś, Jadwiga Chudoba, Stanisława Czer-
wińska, Stanisława Kozner, Zdzisław Jaracz, Alicja 
Bienie>- Stanisław Boguszewski, Zenobia Kątna, Da-
nuta Ki íel, Adam Wojtowicz). 

Płuczka wiertnicza 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wytwarzania 
takich płuczek wiertniczych, które sporządzane byłyby' 
ze składników tanich i łatwo dostępnych oraz miały-
by zdolność skutecznego obniżenia filtracji. 

Płuczka taka według wynalazku zawiera jako skład-
nik obniżający filtrację sól sodową lub amonową ' 
akrylanu meleinowo-sterynowego, dodawaną w ilości 
1-2% na 1 m3 płuczki, przy czym ilości wodorotlenku 
potasu ulega zmianie w zależności od alkaliczności 
każdego rodzaju płuczki wiertniczej. 

(1 zastrzeżenie) 

C09K P.221346 10.01.1980 

Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, Kra-
ków, Polska (Hejnar Albin, Krzysztof Fugiel, Andrzej 
Żołna, Stefan Geroń, Alfons Dudek, Jan Pudło, Adara 
Hannes, Eugeniusz Wójcik, Edmund Schmidt, Adam.' 
Wleklak, Krzysztof Pudło). 

Płuczka wiertnicza do przewiercania skal 
zawierających siarkowodór 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uzyskiwania ta-
kiej płuczki wiertniczej, która nie ulegałaby nadmier-
nemu rozwodnieniu oraz nie korodowałaby części me-
talowych zanurzonych w płuczce. 

Płuczka wiertnicza według wynalazku zawiera tle-
nek żelaza, korzystnie o mieszanym uziarnieniu 
10-70 mikronów w ilości około 100 g, około 18 g lig-
nosulfonianu żelazowo-chromowego oraz około 30 
wodorotlenku sodu, przy pH utrzymywanym w gra-
nicach od 8-10, przy czym korzystnym jest aby za-
wartość tlenku żelaza w stosunku do całej zawartości 
płuczki nie przekraczała 10%. (1 zastrzeżenie) 

C09K P.226943 T 25.09.198C 

Centralne Laboratorium Przemysłu Ziemniaczanego, 
Poznań, Polska (Włodzimierz Iwanowski, Robert Jań-
czak). 

Środek do otrzymywania błony nakrywkowej 
do dekalkomanii ceramicznej 

Wynalazek rozwiązuje problem otrzymywania takiej 
błony nakrywkowej, po użyciu której pigmenty cera-
miczne podczas wypalania nie ulegałyoy przemieszcze-
niu, zaś jej stopień usztywnienia i szorstkość pozwa-
lałaby na łatwiejszą operację nanoszenia, ponadto sto-
sowanie takiej błony eliminowałoby konieczność uży-
wania papieru silikonowego lub woskowego. 

Środek do otrzymywania błony nakrywkowej do 
dekalkomanii ceramicznej według wynalazku składa 
się z mieszaniny lakieru i 3-15 części wagowych 
modyfikowanej skrobi, zwłaszcza kukurydzianej o ni-
skim stopniu podstawienia, całkowicie pozbawionej 
zawartości tłuszczu, nierozpuszczalnej w wodzie ani 
w związkach organicznych, zachowującej ziarnistość 
i powinowactwo do lakieru. 

Otrzymana jest ona na drodze eteryfikacji lub estry-
fikacji skrobi o wielkości ziaren poniżej 50 urn przy 
zastosowaniu odpowiedniej obróbki chemiczno-termicz-
nej a następnie mechanicznej. (3 zastrzeżenia) 

C01L P. 221484 21.01.1980 

Politechnika Krakowska, Kraków, Polska (Jan Ku-
lawik, Zdzisław Szeglowski. Marian Zabłocki). 
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Paliwo do silników i urządzeń cieplnych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zmniejszenia zu-
życia ciekłych paliw węglowodorowych stosowanych 
do zasilania silników spalinowych i turbin gazowych 
przez częściowe ich zastąpienie paliwem stałym w po-
staci sadzy. 

Paliwo do silników i urządzeń cieplnych zawiera-
jące ciekłe paliwo węglowodorowe lub inną ciecz, 
charakteryzuje się tym, że zawiera sadzę jako tech-
niczną bezpostaciową odmianę węgla pierwiastkowego 
C w postaci zawiesiny w fazie ciekłej oraz chemicz-
ne środki stabilizujące (substancje dyspergujące). 

(2 zastrzeżenia) 

C11D P. 226600 T 

Zakłady Chemiczne „Loton", Słupsk, 
ward Heleski). 

06.09.1980 

Polska (Ed-

Srodek do mycia naczyń stołowych i kuchennych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uzyskania środ-
ka który ma dobre własności myjące i jest przy tym 
łatwo spłukiwałny. 

Środek według wynalazku charakteryzuje się tym, 
że zawiera 35--45% wagowych 40%-wego roztworu 
wodnego produktu siarczanowania oksyetylowanego 
alkilofenolu i/lub sulfonizacji kerylobenzenu 3,5-4,5% 
wagowych 8-oksyetylowanego nonylofenolu, 1,5-2,5% 
wagowych trójpolifosforanu sodowego, 1,5-2,5% wago-
wych mocznika i 9-11% wagowych 35%-wego roztwo-
ru wodnego soli czterosodowej kwasu etylenodwuami-
noczterooctowego oraz wodę, środki konserwujące i za-
pachowe. (1 zastrzeżenie) 

C12N P. 221121 31.12.1979 

Instytut Przemysłu Farmaceutycznego, Warszawa, 
Polska (Zbigniew Koźliński, Mieczysław Skiba, Euge-
niusz Rembowski, Konstanty Ziętkiewicz, Jerzy Olek-
siak, Stanisław Łabendziński). 

Sposób hodowli drobnoustrojów przemysłowych, 
zwłaszcza drożdży i urządzenie do hodowli 

drobnoustrojów przemysłowych, zwłaszcza drożdży 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania bar-
dziej skutecznego niż znane sposoby sposobu zapew-
niającego w wyższym stopniu intensyfikację przyro-
stu biomasy. 

Sposób hodowli drobnoustrojów przemysłowych, 
zwłaszcza drożdży, przy ciągłym napowietrzaniu śro-
dowiska hodowlanego i doprowadzaniu świeżej po-
żywki według wTynalazku charakteryzuje się tym, że 
hodowlę prowadzi się pod ciśnieniem, przy stałym 
przepływie przez środowisko hodowlane sprężonego 
powietrza, wtłaczanego do fermentora wraz z brzecz-
ką. 

Urządzenie do hodowli drobnoustrojów przemysło-
wych składające się z fermentora i urządzenia napo-
wietrzającego, charakteryzuje się tym, że fermentor 
(1) połączony jest w obiegu cyrkulacyjnym ze współ-
pracującym w systemie ciągłym zbiornikiem rozpręż-
nym (5) i pompą (6), która z kolei połączona jest z u-
rządzeniem sprężającym powietrze, przy czym mię-
dzy fermentorem a zbiornikiem rozprężnym usytuo-
wany jest zawór redukcyjny (4). (3 zastrzeżenia) 

C14C 
C11D 
C08L 

P. 221296 10.01.1980 

Instytut Przemysłu Organicznego, Warszawa, Polska 
(Wandalin Kremky, Jan Kraft, Tadeusz Sadowski, 
Lech Sekuła). 

Środek do chemicznego czyszczenia skór 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie podniesienia 
działania czyszczącego rozpuszczalników organicznych, 
a także równomiernego oczyszczania powierzchni wy-
robu skórzanego bez konieczności wstępnego wyciera-
nia plam w środowisku wodnym. 

Środek do chemicznego czyszczenia skór w środo-
wisku rozpuszczalników organicznych według wyna-
lazku składa się z kopolimerów blokowych tlenku e-
tylenu i propylenu w ilości nie mniej niż 45%, polio-
ksyalkilenowanych produktów kondensacji glicerydów 
kwasów tłuszczowych z alkoholoaminami w ilości 
0-55% oraz 0-9% związku powierzchniowo-czynnego 
takiego jak polioksyetylowany monooleinian sorbitolu. 

Środek znajduje zastosowanie do czyszczenia skór, 
zwłaszcza welurowych i nubukowych, przy użyciu roz-
puszczalników organicznych. (1 zastrzeżenie) 

C21B P. 226581 04.09.1980 

Pierwszeństwo: 04.09.1979 - St. Zjedn. Am. (nr 72.412) 

Hylsa, S. A., Monterey, Meksyk. 

Sposób wytwarzania żelaza gąbczastego 

Przedmiotem wynalazku jest taki sposób wytwa-
rzania żelaza gąbczastego, w którym jako źródło skła-
dników redukujących stosowany jest gaz zawierają-
cy znaczne ilości węglowodoru (surowy gaz kokso-
wniczy). 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
ekonomiczniejszego niż znane sposoby sposobu refor-
mowania surowego gazu koksowniczego. 

Sposób gazowej redukcji żelaznej od żelaza gąbcza-
stego w pionowym reaktorze z ruchomym złożem, 
mającym strefę redukcji w górnej części a strefę 
chłodzenia w dolnej, według wynalazku polega na 
tym, że reformowanie gazu zawierającego węglowo-
dór prowadzone jest w górnej części strefy chłodze-
nia, przy czym poddawany reformowaniu gaz wpro-
wadzany jest poprzez rurę (66) do zawracanego do re-
aktora gazu chłodzącego, a para wodna (czynnik re-
formujący doprowadzana jest albo do zawróconego 
do reaktora gazu (rura (46) albo do punktu pomiędzy 
częściami (14a, 14b) strefy chłodzenia albo w oba 
te miejsca. 
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Żelazo gąbczaste znajdujące się w strefie chłodze-
nia jest katalizatorem procesu reformacji gazowego 
węglowodoru. Część tak otrzymanego gazu zreformo-
wanego jest kierowana przez rurę (44) do strefy re-
dukcji żelaza.' (16 zastrzeżeń) 

C21C P.220752 22.12.1979 

Politechnika Częstochowska, Częstochowa, Polska 
(Kazimierz Gębka, Marian Janas, Stefan Morei, Emil 
Ryszka). 

Sposób wytapiania stopówT na osnowie żelaza, 
zwłaszcza stali w piecu plazmowym 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
sposobu otrzymywania metalu na osnowie żelaza o 
niskiej zawartości siarki. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że w 
pierwszej kolejności wprowadza się do pieca pla-
zmowego zasadowe składniki żużlotwórcze, roztapiając 
je za pomocą strumienia plazmy, po czym wprowa-
dza się wsad metalowy, ciekły lub stały. Po osią-
gnięciu przez kąpiel metalową żądanej temperatury 
oraz po przeprowadzeniu świeżenia w przypadku 
nadmiaru węgla i krzemu, metal nadaje się do spu-
stu. Odtlenianie i uzupełnianie składu chemicznego 
metalu przeprowadza się znanymi sposobami, stoso-
wanymi w metalurgii pozapiecowej. (1 zastrzeżenie) 

C21D P. 226774 16.09.1980 

Pierwszeństwo: 17.09.1979 - St. Zjedn. Am. (nr 075785) 
USS Engineers and Consultants, Inc., Pittsburgh, 

Stany Zjednoczone Ameryki. 

Sposób wytwarzania elektrotechnicznej blachy 
stalowej o niskiej zawartości węgla oraz 

elektrotechniczna blacha stalowa o niskiej 
zawartości węgla 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uzyskania elek-
trotechnicznej blachy stalowej o dobrych własnościach 
magnetycznych bez potrzeby prowadzenia procesu 
wyżarzania warstwowego. 

Sposób wytwarzania elektrotechnicznej blachy sta-
lowej o niskiej zawartości węgla, w którym stal o 
niskiej zawartości węgla poddaje się walcowaniu na 
gorąco, a następnie walcowaniu na zimno na blachę 
o grubości od 0,41 do 0,91 mm, oraz wyżarza się bla-
chę walcowaną na zimno według wynalazku polega 
na tym, że wyżarzanie prowadzi się stopniowo w 
sposób ciągły, nagrzewając blachę do temperatury 
od 732°C do 816°C w atmosferze odwęglającej, wy-
grzewa się blachę w czasie dostatecznym do odwę-
glania powierzchni blachy lecz niedostatecznym do 
odwęglania rdzenia blachy, następnie nagrzewa się 
blachę do temperatury od 843°C do 954°C w atmo-
sferze nieodwęglającej i nieutleniającej przekształca-
jąc strukturę stali na strukturę austenityczną a na-
stępnie chłodzi się gwałtownie blachę uzyskując w 
rdzeniu blachy drobnoziarnistą strukturę ferrytu z 
rozproszonymi drobnymi ziarnami węglików oraz 
gruboziarnistą strukturę ferrytu, bez wytrąceń, w 
warstwach powierzchniowych blachy. 

Elektrotechniczna blacha stalowa o niskiej zawar-
tości węgla według wynalazku charakteryzuje się tym, 
że ma podwójną mikrostrukturę, obejmującą rdzeń 
o strukturze drobnoziarnistej ferrytu, z rozproszonymi 
drobnymi ziarenkami węglików, oraz gruboziarnistą 
strukturę ferrytu,, bez wytrąceń, w warstwach po-
wierzchniowych blachy. (8 zastrzeżeń) 

C22F P. 221218 05.01.1980 

Politechnika Gdańska, Gdańsk-Wrzeszcz, Polska 
(Włodzimierz Przybylski, Rajmund Rytlewski). 

Sposób obróbki stellitów 
Przedmiotem wynalazku jest sposób obróbki stelli-

tów. zwłaszcza utwardzania napawanych stellitami 
przylgni zaworów silników spalinowych. 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia 
twardości powierzchni stellitowych. 

Sposób według wynalazku charakteryzuje się tym, 
że powierzchnie stellitowe najpierw nagniata się z 
naciskami powierzchniowymi o wartości większej od 
granicy plastyczności stellitów a następnie wygrzewa 
się w temperaturze od 723 K do 1073 K w czasie 
okolo 6 godzin. (1 zastrzeżenie) 

C23C P.221377 14.01.1980 

Politechnika Śląska im. Wincentego Pstrowskiego, 
Gliwice, Polska (Adam Gierek, Lech Bajka, Arka-
diusz Pucka). 

Sposób wytwarzania dyfuzyjnych powłok 
metalicznych i metaloceramicznych metodą 

zanurzeniową 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
sposobu wytwarzania powłok o dowolnie regulowa-
nym składzie chemicznym przy jednoczesnym pod-
wyższeniu własności mechanicznych i żaroodpornych 
pokrywanego materiału. 

Sposób wytwarzania dyfuzyjnych powłok metalicz-
nych lub metaliczno-ceramicznych metodą zanurze-
niową w kąpieli stopionego aluminium, cyny, cynku, 
ołowiu, miedzi, cyrkonu, wanadu, kobaltu, magnezu, 
tytanu, chromu, niklu, kadmu, indu, krzemu, antymo-
nu, ceru i galu lub stopów tych metali. 

Sposób polega na wprowadzaniu do ciekłej lub 
ciekło-plastycznej powłoki metalicznej, uzyskanej w 
wyniku zanurzenia w kąpieli ciekłego metalu, sub-
stancji metalicznych i/lub ceramicznych. 

(4 zastrzeżenia) 

C23C 
B22D 

P. 221510 21.01.1980 

Politechnika Śląska im. Wincentego Pstrowskiego, 
Gliwice, Polska (Adam Gierek, Lech Bajka, Paweł 
Podolski, Tadeusz Zając). 

Sposób wytwarzania par ciernych, zwłaszcza układów 
tłok-cylinder 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
takiego sposobu, pozwalającego na wytwarzanie ta-
kich par ciernych, które oprócz odporności na zuży-
cie miałyby dużą zdolność odprowadzania ciepła z 
obszaru współpracy do otoczenia lub medium chło-
dzącego. 

Sposób według wynalazku charakteryzuje się tym, 
że na powierzchni jednego z elementów pary ciernej 
wykonanego z Al lub jego stopów, formuje się dy-
fuzyjną warstwę z Fe lub jego stopów, natomiast 
przeciwelement cierny odlewa się ze stopów typu 
Al - Si lub Al - Fe. (5 zastrzeżeń) 

C23C P.226489 T 28.08.1980 

Politechnika Łódzka, Łódź, Polska (Leonard Rafaf 
Frąś). 

Sposób wytwarzania ostrzy o wierzchołkach 
lub krawędziach nie zawierających materiału 

pokrywającego ich powierzchnię tworzącą 
(zwłaszcza nożyków do golenia) 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
technologii wytwarzania ostrzy o budowie warstwo-
wej. 

Sposób według wynalazku polega na wstępnym po-
kryciu materiałem dodatkowym przy pomocy dowol-
nej metody zarówno powierzchni tworzących jak' i 
krawędzi (wierzchołków) ostrzy, a następnie odkryciu 
z materiału dodatkowego tych krawędzi (wierzchoł-
ków) stosując metodę rozpylania katodowego. 

Dla małych odsłonięć ostrza umieszcza się w mas-
kownicy z otworami umożliwiającej odsłonięcie jedy-
nie krawędzi (wierzchołków) ostrzy. (2 zastrzeżenia) 

C23D P.221374 

Olkuska Fabryka Naczyń Emaliowanych, 
Polska (Feliks Leśniak, Marian Raglewski, 
Rusek, Jan Krawczyk). 

14.01.1980 

Olkusz, 
Marian 
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Urządzenie do emaliowania 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wyeliminowania 
pracy ręcznej poprzez skonstruowanie urządzenia do 
emaliowania wewnętrznych powierzchni naczyń, szcze-
gólnie dużych rozmiarów. 

Urządzenie według wynalazku charakteryzuje się 
tym, że ma osaczone przeciwległe na osi obrotowej 
(16) dwie tarcze (6) i (7), połączone poprzez odpowied-
nie przekładnie z silnikiem (J). 

Również z silnikiem (1) połączone jest koło cierne 
(8), wprawiające w ruch obrotowy tarcze (6) i (7), któ-
re mają uchwyty stałe (10) i uchwyty sprężynowe (11). 

(3 zastrzeżenia) 

C25B P.221022 29.12.1979 

Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi, Huta Miedzi, 
,,Głogów" Żukowice, Polska (Szymon Kochan. Józef 
Gargul, Jan Jagiełło. Tadeusz Szydłowski, Stani-
sław Nosal. Zbigniew Potoczny, Stanisław Musiał). 

Sposób wytwarzania katod miedzianych 

Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania 
katod miedzianych z całkowitym wykorzystaniem 
kwaśnych ścieków powstających podczas procesu elek-
trolitycznej rafinacji miedzi. 

Sposób polega na wprowadzeniu całości filtrowa-
nych kwaśnych ścieków do oddzielnego zbiornika, 
w którym uśrednia się ich skład chemiczny i uzupeł-
nia stężonym kwasem siarkowym i kondensatem. O-
trzymany elektrolit wstępnie ogrzany, w sposób ciąg-
ły wprowadza się do zbiorników cyrkulacyjnych obie-
gów produkcyjnych, w których jest mieszany z elek-
trolitéra obiegowym i łącznie z nim podgrzewany do 
temperatury efektywnego prowadzenia procesu elek-
trolitycznej rafinacji miedzi. (2 zastrzeżenia) 

C25D P. 221449 19.01.1980 

Zgłoszenie dodatkowe do patentu nr 99112 

Instytut Mechniki Precyzyjnej, Warszawa, Polska 
(Jan Socha, Lech Dziułka, Sławomir Safarzyński. Mał-
gorzata Daroszewska, Edward Orzeł, Urszula Wnuk, 
Zdzisław Albinowski). 

Kąpiel do galwanicznego współosadzania stopów 
złota z arsenem 

Kąpiel do galwanicznego współosadzania stopów zło-
ta z arsenem, stanowiąca wodny roztwór cyjanozłoci-
nu metali alkalicznych z dodatkiem metalicznego ar-
senu według wynalazku charakteryzuje się tym, że za-
wiera 20-300 g/l soli metali alkalicznych hydroksy-
kwasów 0,1-20 g/l związku siarki o właściwościach 
redukujących 1-50 g/l soli fosforu wprowadzanych do 
kąpieli w postaci mieszaniny dwóch polifosforów me-
tali alkalicznych o wzorze (MePO.3) x gdzie x = 3 - 6 
zmieszanych ze sobą w stosunku ad 1 : 1 do 1 : 8, a po-
nadto zawiera ortofosforany i pirofosiorany metali 
alkalicznych o łącznej zawartości do 120 g/l. 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wyeliminowania 
zanieczyszczania powłoki kationami metali ciężkich i 
polepszenia przewodnictwa kąpieli w podwyższonych 
temperaturach zwłaszcza powyżej 50"C. 

(5 zastrzeżeń) 

Dział D 
WŁÓKIENNICTWO I PAPIERNICTWO 

DOIG P. 226816 T 17.09.1980 
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przygotowawczych 

Maszyn Przędzalniczych „Polmatex-Falubaz", Zielona 
Góra. Polska (Ryszard Lipiec). 

Lejek zgęszczający 
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zmniejszenia za-

pylenia atmosfery w strefie aparatu rozciągowego do 
rozciągania taśm włóknistych. 

Zgęszczający lejek (1) na swoim obwodzie ma sze-
reg otworów (2), które łączą przelotowy otwór (3) z 
filtracyjną komorą (4). (1 zastrzeżenie) 

D04B 
G01N 

P.221225 04.01.1980 

Zakłady Przemysłu Wełnianego im. J. Niedzielskie-
go „WELUX", Bielsko-Biała, Polska (Bohdan Twn-
rzyański, Józef Krywult, Jerzy Kubyszek). 

Układ elektroniczny do pomiaru długości wyrobienia 
przędzy oraz jej prędkości na maszynach 

włókienniczych 

Przedmiotem wynalazku jest układ elektroniczny 
do pomiaru długości wrobienia przędzy oraz jej pręd-
kości na maszynach włókienniczych z równoczesnym 
pomiarem naprężenia przędzy. 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania bu-
dowy układu zapewniającego dużą dokładność pomia-
rów. 

Układ składa się z urządzenia pomiaru naprężenia 
przędzy (1) połączonego z urządzeniem, zerującym (10) 
jak również z przetwornika długości podawania przę-
dzy (2) połączonego poprzez bramkę (3) z elektronicz-
nym licznikiem (4), który połączony jest z pamięcią 
cyfrową (5). Natomiast elektroniczny licznik (8) połą-
czony jest z przetwornikiem obrotów cylindra ma-
szyny (6), z generatorem impulsów zegarowych (7) oraz 
z urządzeniem programującym (9). (1 zastrzeżenie) 
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D06L P. 221524 22.01.1980 

Zakład Doświadczalny Futrzarstwa przy Krakow-
skich Zakładach Futrzarskich, Kraków, Polska (Ta-
deusz Sadowski, Wandalin Kremky, Jan Kraft, Tere-
sa Bujnowicz, Jerzy Garbiec, Anna Madej). 

Sposób czyszczenia odzieży z welurów futrzarskich 
oraz ze skór nubukowych i welurowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie podniesienia 
efektywności usuwania brudu z miejsc zabrudzonych 
bez uprzedniego zapierania, przy zachowaniu dobrej 
jakości skór. 

Sposób czyszczenia odzieży z welurów futrzarskich 
oraz ze skór nubukowych i welurowych, prowadzony 
w agregatach pralniczych przy użyciu rozpuszczalni-
ków organicznych charakteryzuje się tym, że kąpiel 
czyszcząca zawiera pozą rozpuszczalnikiem organicz-
nym od 0,5 do 3,0 g/l wspomagacza chemicznego 
czyszczenia, będącego mieszaniną kopolimerów bloko-
wych tlenków etylenu i propylenu z tensydami 
o udziale wagowym kopolimerów blokowych wyno-
szącym od 45 do 100% oraz 10 do 70 g/l środka na-
tłuszczającego, stanowiącego mieszaninę ciekłych wę-
glowodorów alifatycznych z produktami reakcji gli-
cerydów kwasów tłuszczowych, alkoholoamin i bez-
wodników kwasów dwukarboksylowych o udziale 
wagowym produktów reakcji w mieszaninie wynoszą-
cym nie mniej niż 45% oraz, że czas czyszczenia w tej 
kąpieli w temperaturze 15 do 30°C wynosi od 1 do 
12 minut. . (1 zastrzeżenie) 

Dział E 
BUDOWNICTWO; GÓRNICTWO 

E02B P. 219540 09.11.1979 
E03B 

Biuro Studiów i Projektów Hutnictwa „BIPRO-
STAL", Kraków, Polska (Stanisław Malinowski, Ry-
szard Oleksy, Władysław Strigl). 

Drenażowe ujęcie wody pod dnem rzeki 
Ujęcie wody pod dnem rzeki wyposażono w dreny 

ułożone w betonowych korytach, komorę kontrolną, 
komorę pompową oraz urządzenie do płukania dre-
nów według wynalazku charakteryzuje się tym, że 
perferowane dreny (1) wykonane z nierdzewnej stali 
lub tworzyw sztucznych mają wewnętrzną powierzch-
nię gładką i przekrój korzystnie kołowy i są przy-
stosowane do średnicy urządzenia do płukania dre-
nów (8), przy czym umieszczone wewnątrz każdego 
drenu urządzenie (8) przesuwane jest wewnątrz każ-
dych dwóch drenów za pomocą jednej tylko przecią-
garki (6) zamontowanej w budynku pompowni (4), 
linami układów przeciągowych (7), w których liny 
powrotne przechodzą przez każdy dren i każde urzą-
dzenie do płukania drenów, przy czym w przypadku 
konieczości wyłączania drenu z pracy, urządzenie do 
płukania odcinkowego (8) pozostawia się w drenie 
od strony komory przepompowni (4). (1 zastrzeżenie) 

E21B P.221352 11.01.1980 
Kopalnia Soli Wieliczka-Bochnia, Wieliczka, Polska 

(Aleksander Batko, Adam Rzekiecki, Marian Tomasik, 
Edward Budkiewicz, Tadeusz Steindel, Antoni Dy-
nowski, Wacław Tatara, Stanisław Kaczmarczyk, Ja-
nusz Wójcik). 

Sposób eksploatacji złóż rozpuszczalnych, 
zwłaszcza złóż soli otworami wiertniczymi 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
takiego sposobu eksploatacji, który umożliwiłby 
zwiększenie współczynnika wykorzystania złoża oraz 
umożliwiłby całkowite zabezpieczenie powierzchni 
przed szkodami, spowodowanymi zawałami lub nie
oczekiwanymi wypływami solanki. 

Sposób według wynalazku polega na tym. że po 
wykonaniu wrębu (1) znanym sposobem prowadzi się 
ługowanie złoża płynem ługującym wraz z wprowa
dzonym do niego materiałem (2) wypełniającym, przy 
czym dokonuje się ługowania ścian bocznych i stro
powych oraz jednoczesnego wypełniania powstającej 
przestrzeni. 

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego rozwi
jania się kształtu przestrzeni (3), przerywa się ługo
wanie i wprowadza się nasyconą solankę z materia
łem (2) wypełniającym do momentu usunięcia tych 
nieprawidłowości, po czym kontynuuje się ługowanie 
złoża płynem ługującym wraz z wprowadzonym do 
niego materiałem (2) wypełniającym. 

(4 zastrzeżenia) 
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E21C P.221323 09.01.1980 

Kopalnia Węgla Kamiennego „Czerwona Gwardia", 
Czeladź, Polska (Bogdan Ćwiek, Stanisław Śpiewa-
kowski, Antoni Goszcz). 

Sposób rozładowywania maksymalnych naprężeń 
w ociosach wyrobiska korytarzowego 
do którego zbliża się front ścianowy 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
sposobu, który umożliwiałby rozładowanie naprężeń 
w miejscu i momencie ich największego nasilenia. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że przed 
przystąpieniem do robót odprężających na podstawie 
pomiarów zmian elektrycznego oporu calizny węglo-
wej określa się rozkład naprężeń w części pokładu 
zagrożonego tąpnięciem oraz wyznacza się strefę 
o maksymalnych naprężeniach i zasięg wpływu eks-
ploatacji górniczej, a na tej podstawie ustala się 
miejsce i czas, w których najkorzystniej będzie wy-
konać roboty odprężające. Pomiar zmian elektrycz-
nego oporu calizny wykonuje się w otworach wywier-
conych w płaszczyźnie uławicenia pokładu prosto-
padle do osi wyrobiska w obydwu kierunkach, przy 
czym w celu zapewnienia stałej kontroli naprężeń 
w otworach tych stabilizuje się na stałe system elek-
trod umożliwiający prowadzenie bieżącej obserwacji. 

Rozwiązanie według wynalazku może odnaleźć za-
stosowanie w zakładach górniczych prowadzących 
eksploatację szerokimi frontami. (2 zastrzeżenia) 

E21C P.221324 09.01.1980 

Kopalnia Węgla Kamiennego „Czerwona Gwardia", 
Czeladź, Polska (Bogdan Ćwiek, Stanisław Špiewa-

Antoni Goszcz, Zdzisław Puchała). 

Sposób wyznaczania optymalnej szerokości 
filara oporowego pomiędzy linią zatrzymania frontu 
a wyrobiskiem korytarzowym przed czołem ściany 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
sposobu, który umożliwiałby dokładne ustalenie naj-
korzystniejszej szerokości filara oporowego dla wyro-
biska korytarzowego przed frontem ściany, bez nie-
potrzebnych strat eksploatacyjnych węgla przy zacho-
waniu warunków maksymalnego bezpieczeństwa 
pracy. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że wy-
konuje się szereg pomiarów zmian różnicy potencja-
3ów elektrycznych A U przed linią frontu ściany oraz 
'W ociosach wyrobiska korytarzowego, a na podstawie 
uzyskanych wyników wyznacza się rozkład naprężeń 
w caliźnie węglowej, ustala się szerokość stref spękań 
i podwyższonych naprężeń, po czym wyznacza się 
optymalną szerokość filara oporowego dla wyrobiska 
korytarzowego. 

Pomiar zmian różnicy potencjałów elektrycznych 
AU przed frontem ściany wykonuje się przy zasto-
sowaniu co najmniej dwóch stałych elektrod umiesz-
czonych w odległości, korzystnie 2 - 3 m od siebie, 
a pomiar różnicy potencjałów w ociosach wyrobiska 
korytarzowego wykonuje się poprzez profilowanie 
geoelektryczne w otworach o długości korzystnie 

.20 m, wywierconych w przeciwległych ociosach wy-
robiska prostopadle do jego osi. (2 zastrzeżenia) 

E21C P.221399 15.01.1980 

Kopalnia Węgla Kamiennego „Grodziec", Będzin, 
Polska (Zenon Kołacz, Zygmunt Jaromin, Andrzej Kę-
dziora, Mieczysław Kozioł, Bolesław Szymczyk, Hel-
mut Blochel). 

Uchwyt do mocowania górniczych noży 
kombajnowych w organach urabiających 

Przedmiotem wynalazku jest uchwyt do mocowania 
górniczych noży kombajnowych w organach urabiają-
cych, zwłaszcza obrotowych noży urabiających. 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania kon-
strukcji uchwytu umożliwiającego pewne i trwałe mo-
cowanie górniczych noży kombajnowych w organach-
urabiających. 

Uchwyt według wynalazku charakteryzuje się tym, 
że ma otwór (9) do mocowania noża (11) lub tulejki 
pośredniej (10), nachylony względem cylindrycznie lub 
inaczej ukształtowanej podstawy (3) pod kątem a - 30-
60° biegnący ' rówolegle lub pod niewielkim kątem 
do powierzchni (2), przy czym otwór (9) przechodzący 
w dolnej swej części wr większy otwór (14) zamknięty 

powierzchnią (6) (4 zastrzeżenia) 

E21D P.221154 02.01.198C 

Centrum Konstrukcyjno-Technologiczne Maszyn 
Górniczych „KOMAG", Gliwice, Polska (Wojciech Pod-
górski, Justyn Staś, Karol Osadnik). 

Obudowa górnicza 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania kon-
strukcji obudowy górniczej przeznaczonej do pracy w 
pokładach o dużej miąższości, ponad 4,5 m, w której 
zastosowane byłyby stojaki o standardowych wymia-
rach. 

Obudowa górnicza według wynalazku charakteryzu-
je się tym, że stropnica (1) obudowy podparta siłowni-
kiem (2) i zamocowana do osłony (3) jest dociskana do 
stropu za pomocą stojaka hydraulicznego (4) spoczy-
wającego na podstawie (5). Podstawa (5) przesuwa się 
po równi pochyłej (6) za pomocą siłownika (12). Drugi 
koniec osłony (3) podparty jest w przegubie (13) cięg-
nem (8) i siłownikiem (7). Na równi pochyłej (6) znaj-
duje się półka (11) stanowiąca ścieżkę dla załogi. 

(1 zastrzeżenie) 

E21D P.221155 02.01.1980 

centrum Konstrukcyjno-Technologiczne Maszyn 
Górniczych „KOMAG", Gliwice, Polska (Justyn Staś, 
Wojciech Podgórs-ki, Karol Osadnik). 

Obudowa górnicza 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
konstrukcji obudowy górniczej przeznaczonej do pra-
cy w pokładach o dużej miąższości, ponad 4,5 m, 
w której stropnica byłaby podparta dwoma stojakami 
hydraulicznymi, umieszczonymi jeden nad drugim. 
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Obudowa górnicza według wynalazku charaktery-
zuje się tym, że stropnica (1) podparta jest przez 
górną osłonę odzawałową (2) i przez stojak hydrau-
liczny (3) ustawiony na belce (5). Belka (5) jest przy-
mocowana swymi ramionami do osłony (2 i 8) w prze-
gubie (4). Stojak hydrauliczny (6) ustawiony na spąg-
nicy (7) podtrzymuje belkę (5), która poprzez siłow-
nik hydrauliczny (9) sprzężona jest z dolną osłoną 
odzawałową (8). Spągnica (7) połączona jest z dolną 
osłoną odzawałową (8), za pomocą układu cięgien (11). 

(3 zastrzeżenia) 

E21D P.221356 11.01.1980 

Przedsiębiorstwo Budowy Szybów, Bytom, Polska 
(Władysław Sacher, Włodzimierz Mięsowicz, Mie-
czysław Cieślik, Henryk Kato, Leszek Zieliński, Sta-
nisław Sędzik, Antoni Mizia, Andrzej Ladra). 

Wodoszczelna obudowa szybu 

Przedmiotem wynalazku jest wodoszczelna obudowa 
szybu górniczego mająca zastosowanie zwłaszcza 
w szybach głębionych metodami specjalnymi w ska-' 
łach luźnych i zawodnionych. 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
konstrukcji szczelnej obudowy, która zachowując peł-
ną wodoszczelność i założone warunki wytrzymałoś-
ciowe będzie jednocześnie łatwa do wykonania. 

Obudowa ma część zewnętrzną wykonaną z prefa-
brykowanych elementów (1) z materiału petrurgicz-
nego i część wewnętrzną z betonu monolitycznego. 
Każdy element (1) obudowy zbrojony jest siatką (2) 
rozpiętą na ramie, której trzy boki stanowi pręt (4) 
a bok czwarty jest kształtownikiem (5) połączonym 
trwale swym średnikiem (6) z górną ścianą elemen-
tu. Półki kształtownika tworzą nad górną ścianą ele-
mentu (1) korytko (7). 

Poszczególne elementy (1) obudowy połączone są ze 
sobą trwale klejem syntetycznym. Nośnikiem kleju 
w złączach poziomych jest welon (8) włókna szkla-
nego ułożony w korytku (7) a nośnikiem kleju w złą-
czach pionowych jest deska (9) wprasowana we 
wpusty (10) biegnące wzdłuż całej wysokości bocznych 
ścian dwóch sąsiednich elementów. (1 zastrzeżenie) 

E21D P.221397 15.01.1980. 
Kopalnia Węgla Kamiennego „JASTRZĘBIE", J a -

strzębie Zdrój, Polska (Zbigniew Krzyszkowski, An-
drzej Raczyński, Józef Ziebura). 

Sposób i urządzenie do zwiększania 
charakterystyki podpomościowej 

obudowy chodnikowej o profilu korytkowym 

Przedmiotem wynalazku jest sposób i urządzenie-
do zwiększania charakterystyki podpomościowej obu-
dowy chodnikowej o profilu korytkowym, zwłaszcza. 
wieloelementowej łukowej wykonywanej ze stropnic 
i stojaków jako odrzwia okrągłe, eliptyczne lub pro-
stokątne otwarte względnie' zamknięte. 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
takiego sposobu zwiększania charakterystyki pod-
pomościowej obudowy chodnikowej aby skutecznie 
eliminować zmniejszanie się poprzecznego przekroju 
chodnikowego wyrobiska. 

Sposób według wynalazku polega na odkształcania ' 
zewnętrznego elementu (3) odociosowego i/lub strop-
nicowego na odcinku bezpośrednio przylegającym da 
normatywnej zakładki (1), pomiędzy wewnętrznym, 
elementem (2) i zewnętrznym elementem (3), do 
osiągnięcia poprzecznego przekroju równego lub pra-
wie równego powierzchni prostokąta o najkrótszym, 
boku równym bądź prawie równym wewnętrznej sze-
rokości dna korytka zewnętrznego elementu (3). 

Urządzenie do stosowania sposobu ma postać tłocz-
nika (5) o dwóch ściętych stożkach (8 i 9) zespolonych; 
wierzchołkami, o przekroju równym lub prawie rów-
nym powierzchni prostokąta, którego mniejszy bok: 
jest równy szerokości wewnętrznej dna korytka ze-
wnętrznego elementu (3), zaś większy bok wysokości 
krawędzi tego korytka. Podstawy ściętych stożków 
(8, 9) urządzenia-tłocznika (5) mają powierzchnie rów-
ne poprzecznemu wewnętrznemu przekrojowi korytka 
zewnętrznego elementu (3), przy czym co najmniej 
jedna z podstaw ma uchwyty (10), zaś matryca (6),. 
a także urządzenie-tłocznik (5) mają na swych prze-
ciwległych końcach prowadnice (11) zewnętrznego ele-
mentu (3) o korytkowym profilu. (3 zastrzeżenia^ 

10 
11 
6 

E21D P.221398 15.01.198» 

Kopalnia Węgla Kamiennego „JASTRZĘBIE", Ja-
strzębie Zdrój, Polska (Leonard Kempny, Zbigniew 
Zwoliński, Herbert Widera, Ryszard ,Tokarczyk. Karpi 
Czempiel, Jan Plebański, Mieczysław Słodczyk). 

Sposób wymiany spągnic, zwłaszcza w sekcjach 
osłonowej obudowy zmechanizowanej 

Wynalazek dotyczy sposobu wymiany spągnic, 
zwłaszcza w sekcjach osłonowej obudowy zmechani-
zowanej w czynnych ścianowych wyrobiskach. 
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Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
sposobu wymiany spągnic sekcji osłonowej obudowy 
zmechanizowanej w ścianowym wyrobisku w trakcie 
jego biegu i bez konieczności zatrzymywania procesu 
urabiania. 

Sposób polega na tym, że uszkodzoną spągnicę (1) 
w sekcji (2) osłonowej obudowy zmechanizowanej 
w czynnym ścianowym wyrobisku wymienia się prze-
.mieszczając uprzednio eksploatacyjny front (6) za po-
.mocą urabiającej maszyny o najkorzystniejszą ilość 

. zabiorów, lecz nie mniejszą jak dwie lub trzy szero-
.kości urabiającego organu ścianowego bębnowego 

i. .kombajnu, a jednocześnie przesuwa się odstawczy 
i przenośnik (3) po uprzednim odłączeniu od przylega-

jących sekcji (4 i 5) do sekcji (2) z uszkodzoną spąg-
.nicą (1), tak by sekcja (2) została przesunięta w sto-
sunku do przylegających sekcji (4 i 5) ńa odległość 
równą lub większą od szerokości „B" łącznika (8) po-
między odzawałową osłoną (9) i spągnicą (1). 

Następnie od odstawczego przenośnika (3) odłącza 
się spągnicę (1) sekcji (2), a odstawczy przenośnik (3) 
oraz eksploatacyjny front (6) ponownie przesuwa się 
na odległość „P" i podpiera się podporami (1.6) odza-
wałową osłonę (9), a dodatkowo szczelinowe osłony 
(18 i 21) odzawałowych osłon (19 i 22) sekcji (4 i 5) 
łączy się ze szczelinowymi osłonami (17 i 20) odzawa-
.łowej osłony (9) sekcji (2), przy jednoczesnym wy-
konywaniu w eksploatacyjnym froncie (6) wdzierki 
na głębokość równą lub większą od długości spągnicy 
(1), po czym rozłącza się uszkodzoną spągnicę (1) od 
łącznika (8) i wymienia na nową spągnicę, zabezpie-

, czając w miejscu wymiany spągnicy (1) odsłonięty 
- strop indywidualną obudową ze stropnicami (13) jed-

nym końcem wspartym na stropnicy (12) osłonowej 
-obudowy zmechanizowanej, a drugim podpartym sto-
jakiem (14). 

Ponadto stropnicę (131 w najkorzystniejszym miej--
:scu kotwi się kotwiami (15) do stropu wyrobiska. 

(2 zastrzeżenia) 

E21F 
B05B 

P.221153 02.01.1980 

Centrum Konstrukcyjno-Technologiczne Maszyn 
Górniczych „KOMAG", Gliwice, Polska (Krzysztof 
Karowiec, Janus? Sedlaczek, Alojzy Mura, Jerzy Pa-
welczyk, Zbigniew Skrzypiec). 

Urządzenie do zwalczania zapylenia 

Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do zwal-
czania zapylenia przez zwilżanie pyłów mgłą wodną. 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
konstrukcji urządzenia, zdolnego do wytwarzania 
mgły wodnej i zapewniającego skuteczne zwilżanie 
pyłów. 

Urządzenie według wynalazku ma wodny wirnik (2) 
usytuowany w tunelu (11, 12) za wirnikiem wentyla-
tora (1) w stosunku do kierunku przepływu powie-
trza w tunelu (11, 12). Wodny wirnik (2) ma wodny 
kanał (13) zaopatrzony na obrzeżu w otwór, który 
jest usytuowany poprzecznie względem wodnego ka-
nału (13) i jest odchylony o kąt (a) w kierunku prze-
pływu powietrza w stosunku do płaszczyzny (14) wod-
nego wirnika (2), przy czym kąt (a) jest odchylony 
przeciwnie do kierunku ruchu wirnika wodnego (2). 

Urządzenie jest przeznaczone do podziemi kopalń w 
celu stosowania go w tych miejscach, gdzie węgiel z 
jednego przenośnika przesypywany jest na drugi oraz 
w7 tych miejscach gdzie należy tworzyć kurtyny mgło-
we. (10 zastrzeżeń) 

E21F P. 221162 02.01.1980 

Centralny Ośrodek Badawczo-Projektowy Górnic-
twa Odkrywkowego ,,Poltegor", Wrocław, Polska (Ka-
zimierz Ukleja). 

Pomost przemieszczalny, 
zwłaszcza dla chodników kopalnianych 

Przedmiotem wynalazku jest pomost przemieszczal-
ny zwłaszcza dla chodników kopalnianych, który ma 
zastosowanie w transporcie podziemnym dla prze-
jazdu środków .transportowych nad przenośnikami 
taśmowymi lub rurociągami. 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
konstrukcji pomostu cechującego się łatwością mon-
tażu i demontażu w ciasnych, chodnikach kopalnia-
nych. 
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Pomost według wynalazku ma dwie jednakowe 
przestrzenne kratownice (1) o pochyłej górze usytuo-
wane symetrycznie naprzeciw siebie, niższymi boka-
mi na zewnątrz i połączone łącznikiem <2) oraz opar-
te na pontonach (3). W górnej części kratownic (1) 
umieszczone są poprzecznice wraz z rozbieralną jezd-
nią. Pomost charakteryzuje się tym, że szerokość 
kratownicy (1) jest mniejsza od długości poprzecznie 
o skrajne części poprzecznie wystające poza kratow-
nicę <1) są połączone przegubowo z częścią środkową. 

(6 zastrzeżeń) 

E21F P.221278 09.01.1980 

Politechnika Śląska im. Wincentego Pstrowskiego. 
Gliwice, Polska (Walery Szuścik, Edmund Zastawny, 
Włodzimierz Sikora). 

Sposób ładowania i transportu urobku rud 
w systemie ubierakowo-filarowym i ścianowym 

z obudową zmechanizowaną w kopalniach 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
sposobu umożliwiającego zmniejszenie odkrytej po_ 
wierzchni stropu między ociosem ubierki a obudową 
zmechanizowaną. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że prze-
nośnik zgrzebłowy z wysokimi nadstawkami układa 
się między ociosem ubierki a obudową zmechanizo-
waną, przenośnik przykrywa się osłonami, po czym 
po zdjęciu osłon urobek częściowo ładuje się samo-
czynnie a powstałą część urobku ładuje się za pomocą 
ładowarki zbierakowej na przenośnik. 

(2 zastrzeżenia), 

Dział F 
MECHANIKA; OŚWIETLENIE; OGRZEWANIE; 

UZBROJENIE; TECHNIKA MINERSKA 

FG1B 
F16C 

P.225567 T 08.07.1979 

Fabryka Osprzętu Samochodowego „POLMO", 
Łódź, Polska (Michał Falba, Stanisław Lach, Adam 
Adamiec, Wiesław Lesiak). 

Odpowietrznik skrzyni korbowej maszyn tłokowych, 
zwłaszcza sprężarek 

Odpowietrznik służy do utrzymywania wewnątrz 
skrzyni korbowej maszyn tłokowych ciśnienia zbliżo-
nego do ciśnienia atmosferycznego. 

Odpowietrznik stanowi wydrążenie usytuowane we-
wnątrz wału (1) korbowego w postaci kanału (2) łą-
czącego komorę (V) skrzyni korbowej z przestrzenią 
(P) zewnętrzną. 

Część kanału (2) wychodząca do przestrzeni <P) ze-
wnętrznej biegnie wzdłuż osi czopa (3) głównego, po 
czym, na wysokości ramienia (4) wykor'bienia, kanał 
(2) odchyla się pod odpowiednio dobranym kątem i 
biegnąc wewnątrz tego ramienia (4) wykorbienia wy-
chodzi do wnętrza komory (V) skrzyni korbowej. 

Odpowietrznik nadaje się szczególnie do maszyn tło-
kowych z dwoma końcówkami wału korbowego wy-
prowadzonymi na zewnątrz skrzyni korbowej. 

(1 zastrzeżenie) 

F01N 
G10K 

P. 221502 22.01.1980 

Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, Pol-
ska (Gerard Koch, Paweł Wantulok). 

Tłumik hałasu aerodynamicznego 
do sprężonego powietrza zanieczyszczonego olejami, 

emulsjami, skroplinami pary wodnej 

Przedmiotem wynalazku jest tłumik hałasu aero-
dynamicznego bezpośredniego działania do sprężonego 
powietrza zanieczyszczonego olejami, emulsjami, skro-
plinami pary wodnej, niepowodujący obniżenia spraw-
ności urządzenia w okresie eksploatacyjnym tłumika 
jak również zdolności tłumienia hałasu. 

Tłumik hałasu według wynalazku składa się z ko-
lektora (1) do którego przyłącza się za pomocą perfo-
rowanych korpusów (2) trzy elementy tłumiące (3) 

usytuowane równoległe do siebie po jednej stronie:. 
prostopadle do kolektora, oraz maskownicy (4). 

Elementy tłumiące (3) stanowią spiekane tuleje o» 
gęstości 6,3 - 6,5 g/cm3 z granulowanego brązu wy-
mieszanego w przedziale ziarnistości 1600-3200 ^m. 

(1 zastrzeżenie)) 

F01N P. 227504 27.01.1980 
B64D 

Pierwszeństwo: 26.10.1979 - NRD (nr WPF01N/216493) 

INTERFLUG Gesellschaft fiir internationalen Flug-
verkehr m.b.H., Berlin, Niemiecka Republika Demo
kratyczna. 

Urządzenie do tłumienia dźwięku 
odrzutowych zespołów napędowych samolotów, 

działające na postojach 

Wynalazek dotyczy urządzenia do tłumienia dźwię
ków odrzutowych mechanizmów napędowych samolo
tów, działającego na postojach, w szczególności do 
redukowania hałasu na lotniskach, składającego się 
ze ścian dźwiękochłonnych i obejmującego tylną część 
samolotu, przez które przepływa strumień gazów od
rzutowych mechanizmów napędowych. 

Urządzenie to charakteryzuje się tym, że ściany-
dźwiękochłonne złożone są na kształt tunelu, któreeo 
przekrój poprzeczny obejmuje mechanizmy napędowe 
(4) i wyłącznie tę część samolotu, przy której są one 
umieszczone, przv czym ściany dźwiękochłonne są 
wyciągnięte możliwie jak najdalej przed wlot szcze
lin mechanizmu napędowego (8) i wvposażone ^3 ,?/ 

jedną lub wiele szczelin przebiegających w kierunku 
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wzdłużnym tunelu, przeznaczonych dla części samolo-
tu"; wystających ponad przekrój poprzeczny tunelu, 

(9 zastrzeżeń) 

F02M P. 221044 31.12.1979 

Politechnika Krakowska, Kraków, Polska (Stanisław 
Jarnuszkiewicz). 

Dwusuwowy silnik, spalinowy z zapłonem iskrowym 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zmniejszenia 
strat wylotowych paliwa oraz obniżenia koncentracji 
toksycznych węglowodorów w spalinach. 

Silnik według wynalazku o wstępnym sprężaniu 
ładunku w skrzyni korbowej charakteryzuje się tym, 
że ma w kanale ssącym (1) dodatkowy współosiowy 
kanał (2) umieszczony pomiędzy gaźnikiem (5) a okien
kiem ssącym (7), a wlot do dodatkowego kanału (2) 
umieszczony jest w pobliżu wylotu rozpylacza (4) gaź-
nika (5), zaś wylot (s") skierowany jest do przestrzeni 
w' skrzyni korbowej (9) w kierunku wału korbowego. 

(1 zastrzeżenie) 

F02M P.225581 T 09.07.1980 
Politechnika Świętokrzyska, Kielce, Polska (Ryszard 

Sobociński, Henryk Sońta, Andrzej Kowal, Krzysztof 
Jeziorski). 

Urządzenie zmniejszające zużycie paliwa 
w czterosuwowym gaźnikowym silniku samochodowym 

Urządzenie zmniejszające zużycie paliwa w cztero-
suwowym gaźnikowym silniku samochodowym, cha-
rakteryzuje się tym, że otwór wypływowy dyszy wol-
nych obrotów (1) jest zamykany iglicą (2), która po-
łączona bezpośrednio ze zworą (8) elektromagnesu (7). 
połączonego z układem sterującym (10). Między koł-
nierzem oporowym iglicy <2) i podkładką oporową (5) 
usytuowana jest sprężyna zamykająca (4). 

(1 zastrzeżenie) 

02M P. 225582 T 09.07.1980 
Politechnika Świętokrzyska, Kielce, Polska (Ryszard 

Sobociński, Henryk Sońta, Andrzej Kowal. Krzysztof 
-Jeziorski). 

Sposób i urządzenie do sterowania 
zaworem elektromagnetycznym 

urządzenia do zmniejszania zużycia paliwa 

Przedmiotem wynalazku jest sposób i urządzenie do 
sterowania zaworem - elektromagnetycznym w urzą-
dzeniu do zmniejszania zużycia paliwa w czterosuwo-
wym gaźnłkowym silniku samochodowym, w okresie 
hamowania silnikiem. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że w mo-
mencie wzrostu podciśnienia w kolektorze dolotowym 
powyżej podciśnienia wolnych obrotów włącza się 
ewentualnie wyłącza się zasilanie zaworu elektromag-
netycznego, który zostaje zamknięty. 

Urządzenie do stosowania sposobu według wynalaz-
ku charakteryzuje się tym, że zawór elektromagne-
tyczny (9) połączony jest z wyłącznikiem (8), który 
połączony jest z trzpieniem (3) połączonym z mem-
braną (2) oraz sprężyną (4). 

Napięcie sprężyny (4) regulowane jest śrubą (6) i na-
krętką kontrującą (5) połączonymi z korpusem (1), 
którego otwór połączony jest z kolektorem dolotowym 
(7) poniżej przepustnicy gaźnika. (2 zastrzeżenia) 

F02M P.227311 15.10.1980 

Pierwszeństwo: 15.10.1979 - Austria (nr A 6715/79) 

Friedmann und Màier Aktiengesellschaft, Hallein, 
Austria (Anton Pischinger). 

Pompa wtryskowa dla silników wysokoprężnych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
konstrukcji takiej pompy, w której będzie zmniejszo-
ne obciążenie osi dźwigienki zaworowej. 

Pompa według wynalazku, której tłok jest napędza-
ny za pomocą krzywki rozrządu poprzez dźwigienkę 
zaworową, ułożyskowaną mimośrodowo, pokonującą 
działanie sprężyny powrotnej, sprzężonej z tłokiem 
i dociskającej tłok do krzywki, przy czym pompa 
wraz z dyszą wtryskową jest zespolona w jednym 
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zespole konstrukcyjnym charakteryzuje się tym, że 
skok sprężyny powrotnej (13) działającej bezpośred-
nio na dźwigienkę zaworową (8) jest hamowany w 
tym samym obszarze, w którym znajduje się ramię 
dźwigienki zaworowej (8), współpracującej z krzyw-
ką (16) w obszarze koła zasadniczego krzywki (16), 
przez co w mechanizmie przenoszenia ruchu z krzyw-
ki (16) na sprężynę powrotną (13) powstaje luz (s). 

(5 zastrzeżeń) 

F02M P.227407 20.10.1980 

Pierwszeństwo: 20.10.1979 - Wielka Brytania 
(nr 7936480) 

Lucas Industries Limited, Birmingham, Wielka Bry-
tania (John Roderick Jefferson). 

Pompa wtryskowa 
Przedmiotem wynalazku jest pompa wtryskowa, do-

prowadzająca paliwo do wielocylindrowego silnika 
o spalaniu wewnętrznym, zapewniająca optymalne 
sterowanie momentem obrotowym silnika. 

Pompa wtryskowa charakteryzuje się tym, że za-
wiera zespół ograniczający ruch silnika (15) pompy, 
obejmujący zderzak pierścieniowy (29) osadzony w 
korpusie (10) oompy, wyznaczający powierzchnię zde-
rzakową współpracującą z elementem powiązanym 
z nurnikiem (15), w celu ograniczenia ruchu nurnika 
(15) w kierunku na zewnątrz rozdzielacza (11), pod-
czas ruchu obrotowego rozdzielacza (11), przy czym 
powierzchnia zderzakowa jest zakrzywiona, zaś jej 
odległość od osi obrotu nurnika (15) zwiększa się. na 
długości powierz-chni zderzakowej, zarys części po-
wierzchni zderzakowej jest odchylony od zarysu po-
zostałej części powierzchni zderzakowej tak, że przy 
wzroście prędkości obrotowej rozdzielacza (11) nurnik 
(15) przestaje podążać po torze wyznaczonym przez 
powierzchnię zderzakową, ograniczając ruch nurnika 
(15) w kierunku na zewnątrz rozdzielacza (11) w po-
równaniu z ruchem nurnika (15) przy mniejszej pręd-
kości obrotowej rozdzielacza (11). (2 zastrzeżenia) 

F02M P. 227439 22.10.1980 

Pierwszeństwo: 22.10.1979 - Austria (nr. A 6871/79) 
Friedmann und Maier Aktiengesellschaft. Hallein, 

Austria, (Gunther Heider). 

Pompa wtryskowa dla silników spalinowych 
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uproszczenia 

konstrukcji pompy z jednoczesnym odciążeniem stopy 
tłoka od mimośrodowych sił bocznych. 

Pompa według wynalazku, która wraz z dyszą wtry
skową stanowi zwarty zespół konstrukcyjny, której 
tłok sprężony za pomocą jego stopy ze sprężyną po
wrotną jest napędzany za pomocą popychacza o kuli
stym zakończeniu, który oddziaływuje na wklęsłą ku
listą, o tym samym promieniu powierzchnię; przyłoże
nia części sprężyny talerzowej charakteryzuje się tym, 
że wklęsła kulista powierzchnia (9) przyłożenia sprę
żyny talerzowej (7) jest powierzchnią pierścieniową, 
a stopa (1) tłoka (2), mająca wklęsłą powierzchnię (3) 
kulistą o tym samym promieniu (r) krzywizny wy
staje ze sprężyny talerzowej (7) i bezpośrednio styka 
się z kulistą powierzchnią (5) zakończenia (6) popy-
chacza (4). (6 zastrzeżeń) 

F04B P. 221080 31.12.1979 

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych, Warszawa, 
Polska (Henryk Dąbrowski). 

Sposób oceny stanu technicznego pompy nurnikowej 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uproszczenia 
procesu oceny stanu technicznego pompy nurnikowej. 

Istota wynalazku polega na tym, że oceny stanu tech-
nicznego pompy dokonuje się w oparciu o pomiar ampli-
tud wychylenia, prędkości lub przyspieszenia drgań 
akustycznych przewodu wylotowego pompy dla okre-
ślonych częstotliwości oraz porównanie stosunków 
zmierzonych amplitud z wartościami progowymi, usta-
lonymi uprzednio dla nie uszkodzonej i sprawnej 
pompy. (1 zastrzeżenie) 

F04B P. 221103 31.12.1979 

Jaworznicko-Mikołowskie Zakłady Naprawcze Prze-
mysłu Węglowego. Katowice-Kostuchna, Polska (Ed-
ward Żak, Franciszek Staniczek). 

Pompa hydrauliczna wielotłoczkowa osiowa 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wykonania na-
daifcych się do regeneracji powierzchni cylindrycz-
nych w bloku cylindrowym pompy hydraulicznej wie-
lotłoczkowej. 
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Pompa według wynalazku charakteryzuje się tym, 
że powierzchnię cylindryczną stanowi ppwierzchnia 
wewnętrzna tulei cienkościennej (3) wykonanej ze sto-
pu metalu miękkiego, której zewnętrzna powierzchnia 
połączona jest kształtowo z wirnikiem (2) posiadają-
cym wybranie obwodowe (a) o kształcie stożkowym. 

(1 zastrzeżenie) 

F04B P.221116 31.12.1979 

Jaworznicko-Mikołowskie Zakłady Naprawcze Prze-
mysłu Węglowego, Katowice-Kostuchna, Polska (Ed-
ward Żak, Franciszek Staniczek). 

Pompa hydrauliczna wielotłoczkowa osiowa 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
takiej konstrukcji pompy, w której byłaby możliwość 
wymiany powierzchni czołowej wirnika pompy hydra-
ulicznej wielotłoczkowej a tym samym przedłużenia 
jej żywotności. 

'""* Pompa według wynalazku, z kolektorowym rozrzą-
dem czołowym płaskim lub sferycznym oraz z wir-

f>nikiem hydraulicznie dociskanym do kolektora, cha-
rakteryzuje się tym, że powierzchnię czołową wirnika 
(2) stanowi mniejsza podstawa krążka (4) jako ele-
mentu oddzielonego w kształcie stożka ściętego a więk-
sza podstawa dociskana jest do korpusu wirnika kli-
nem pierścieniowym (5) w sposób rozłączny lub nie-
rozłączny a klin pierścieniowy (5) opiera się o krą-
żek (4) na jego bocznej powierzchni. (2 zastrzeżenia) 

F04D P.225584 T 09.07.1980 

Politechnika Śląska im. Wincentego Pstrowskiego, 
Gliwice. Polska (Jerzy Rokita). 

Wirnik pompy krętnej odśrodkowej 
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 

honstrukcji wirnika z łopatkami promieniowymi, o 
: olepszonych właściwościach ssawnych. 

> 

Wirnik pompy odśrodkowej charakteryzuje się tym, 
że przed kanałami międzyłopatkowymi (1) utworzo-
nymil poprzez łopatki promieniowe, przy czym korzy-
stnie jest, gdy co druga łopatka (4) jest skrócona od 
strony dopływowej, znajduje się kilka lub kilkanaście 
tarcz (2) w kształcie oierścieni kołowych umieszczo-
nych prostopadle do osi wirnika, a poprzez szczeliny 
(3) powstałe między tarczami (2) dopływa pompowana 
ciecz do kanałów międzyłopatkowych (1). 

(1 zastrzeżenie) 

F15B 
E21F 

P. 217648 07.08.1979 

Fabryka Maszyn Budowlanych „BUMAR-FADRO-
MA", Wrocław, Polska (Zenon Wysłouch, Sławomir 
Chelstowski). 

Hydrauliczny układ roboczy ładowarki kopalnianej 
zwłaszcza do niskich pokładów 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie budowy układu 
hj'draulicznego sterującego ruchami roboczymi łado-
warek kopalnianych pracujących w wyrobiskach o 
niskich pokładach, gdzie występuje niejednoczesność 
ruchów roboczych poszczególnych mechanizmów. 

Hydrauliczny układ roboczy ładowarki posiada roz-
dzielone obwody napędu siłowników (4) obrotu łyżki 
i siłowników (8) podnoszenia wysięgnika przy czym 
zasilanie siłownika (4) obrotu łyżki odbywa się dzięki 
pompie (2) napędzanej niezależnym silnikiem spali-
nowym (1) podczas gdy pompy (9 i 14.) obwodu siłow-
ników (8) oraz pompa (15) zasilająca serworozdzielacz 
(16) są napędzane silnikiem (10) jazdy ładowarki. 

W układzie jest zastosowane automatyczne stero-
wanie obrotami silnika (1) za pomocą siłownika (6) 
sterującego jego pompą wtryskową. Obroty silnika (1) 
są proporcjonalne do wychylenia ręcznej dźwigni 
rozdzielacza (3) sprzężonego mechanicznie z sekcją 
dławiącą (5), poprzez którą zasilany jest siłownik (6). 
Prędkość ruchów wysięgnika zależy od jego położenia. 
Osiąga się to dzięki powiązaniu krzywki (11) z wy-
sięgnikiem przesterowującej zawór (12), który z po-
mocą zaworu (13) steruje pompą dodatkową (14) 
wspomagającą pompę (9). (3 zastrzeżenia) 

F15B 
F16P 

P.221448 19.01.1980 

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojow7y Przemysłu 
Stolarki Budowlanej, Wołomin, Polska (Cezary Góral-
ski, Zbigniew Pawłowski, Andrzej Pszczełkowski, Wa-
cław Krasuski, Zenon Szypulski). 

Zespół ochronny do cylindrów pneumatycznych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie umożliwienia 
stosowania zwykłych cylindrów pneumatycznych w 
bezpiecznych układach dociskowych obrabiarek i urzą-
dzeń. 

Zespół ochronny według wynalazku ma konstrukcję 
nośną umożliwiającą usytuowanie cylindra pneuma-
tycznego (5) w trzech płaszczyznach roboczych, przy 
czym na tłoczku (8) cylindra pneumatycznego (5) osa-
dzona jest nasadka (9) mająca dyszę (20) z przewoda-
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mi (25, 26) połączonymi poprzez kolektor i zawory 
z komorami tłokowymi. W przedniej części nasadki 
umieszczony jest przesuwnie dwuśrednicowy cylinder 
(27) z czujką (28), wyprowadzoną przez stopkę (38), 
oraz przesuwnym tłoczkiem (24) ze sprężyną (30), któ-
rego przednia część zakończona jest zaworem zamy-
kającym otwór dyszy (20) umieszczonej w tulej (15) 
o którą opiera się sprężyna (23) dociskająca dwuśred-
nicowy cylinder (27) do oporowego pierścienia (37). 
W tulei (15.) wykonane są kanały (16) przepuszczające 
sprężone powietrze z komory przedniej (17) do komo-
ry tylnej (18) mającej otwór wylotowy (13). 

Nasadka (9) steruje pracą tłoka, przy czym siła 
docisku uzależniona jest od twardości materiału znaj-
dującego się w obszarze posuwu stopki dociskowej 
(38). (6 zastrzeżeń) 

F16B P. 220538 18.12.1979 

F15D P.226741 T 12.09.1980 

Politechnika Łódzka, Łódź, Polska (Ryszard Krauze). 

Urządzenie do rozdzielania strumienia cieczy 
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 

taniego urządzenia, prostego w konstrukcji i dzia-
łaniu, zapewniającego dobre warunki bezpieczeństwa 
i higieny pracy. 

Urządzenie do rozdzielania strumienia cieczy, posia-
da w pionowym korpusie (1) umieszczony współśrod-
kowo perforowany cylinder (2) z otworami korzystnie 
w kształcie kół, zamknięty od dołu dnem (3) zakoń-
czonym króćcem dopływowym (10), a od góry, roz-
łączną pokrywą (4), w której jest usytuowana dławica 
(12), nadto w perforowanym cylindrze (2) jest umiesz-
czony współśrodkowo pasowany ruchomy cylinder (8) 
z wyciętą częścią ściany bocznej, nadto w dolnej części 
ruchomego cylindra (8) jest umieszczony filtr (9), w 
postaci odwróconego kosza, przy czym górna część 
ruchomego cylindra (8) jest połączona nierozłącznie 
z tuleją (11), która z kolei jest połączona z kołnierzem 
osi nastawczej (13) wyprowadzonej przez dławnicę (12), 
której zewnętrzna tuleja jest wyposażona w kołnierz 
tworzący tarczę (14) z naniesioną skalą i z otworami 
na bolec śruby blokującej (15), usytuowanej w dźwig-
ni (18), połączonej z wystającym końcem osi nastaw-
czej (13). (1 zastrzeżenie) 

Rybnicka Fabryka Maszyn „Ryfarna", Rybnik, Poi-
ska (Ewald Spyra, Józef Wodecki, Janusz Nakpniecz-
ny, Zdzisław Penar, Ryszard Słohosz). 

Złącze do członów trasy przenośnika zgrzebłowego 
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zabezpieczenia' 

kształtowego łącznika przed wysunięciem się z gniazd 
i rozwarciem w ten sposób złącza. 

Złącze składające się z kształtowego odsądzonego 
obustronnie łącznika, którego poszerzone końcówki-
spoczywają w gniazdach nakładek zamocowanych roz-
łącznie do bocznej ścianki rynny, lub elementu z nią 
współpracującego charakteryzuje się tym, że zew-
nętrzne, czołowe powierzchnie (9 i 10) końcówek (2 i 
3) łącznika (1) są odsądzone względnie zukosowane na 
swej szerokości tak, iż zachodzą z luzem za nacho-
dzące na nie występy (11 i 12) nakładek (5)'. Sąsiadu-
jące z sobą nakładki (5) tworzą w miejscu styku ro-
dzaj luźnego zazębienia. W tym celu każda z nakładek 
(5.) ma wystający czop (13) oraz odpowiadający temu 
czopowù (13) wrąb (14). 

Złącze według'wynalazku może mieć zastosowanie 
w górniczych przenośnikach zgrzebłowych w ramach 
kompleksów ścianowych. (2 zastrzeżenia) 

F16B P.221414 1(3.01.1980 
Fabryka Pras Automatycznych ,,Ponar-Plasomat", 

Zaklad nr 4 „FORMET", (Józef Czerniak, Cyryl Grze-' 
górek). 

Zaczep szybkomocujący 
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 

budowy zaczepu uniwersalnego, umożliwiającego wielo-
rakie zastosowanie i tworzącego niezależny zespół. 

Korpus (1) zaczepu połączony jest z czopem (2) po-
przez wałeczki (3) umieszczone w przecięciach (5) 
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tulei (4) i podparte na końcach sprężyną (6) poprzez 
pierścień (7). Na tulei (4) umieszczona jest przesuwnie 
tuleja zwalniająca (8) zabezpieczająca wałeczki (3) 
przed ich całkowitym wysunięciem z przecięć (5). 

Zaczep rozłączany jest przez tuleję (8) przez jej 
ręczne lub mechaniczne przesunięcie względem kor-
pusu (1.) w kierunku sprężyny, a łączony przez wsunię-
cie czopa (2) w tuleję (4). 

Zaczep może być stosowany w konstrukcjach form 
wtryskowych i w innych mechanizmach do szybkiego 
łączenia lub rozłączania zespołów. (2 zastrzeżenia) 

F16C P.221175 02.01.1980 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Samochodów Do-
stawczych, Lublin, Polska (Lucjan Kalita). 

Korba z czopem przesławnym 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania ta-
kiej konstrukcji korby z czopem przestawnym, która 
zapewnia płynne przestawianie czopa w obu kierun-
kach oraz umożliwia unieruchomienie czopa prze-
stawnego dokładnie w żądanym położeniu. 

Korba składa się z wałka (1) i osadzonej na nim 
tarczy (2), w której w wyżłobieniu teowym umie-
szczony jest czop przestawny (3). Czop przestawny (3) 
ma powierzchnie ukośne (13), pod którymi umieszczo-
ne są wkładki klinowe (4) i (5) połączone śrubą mo-
cującą (6), najkorzystniej śrubą rzymską. Podstawa 
(12) czopa przestawnego (3) oraz wkładki klinowe (4) 
i (5) mają powierzchnie oporowe (9) i (10). Podczas 
odkręcania śruby mocującej (6) powierzchnia oporo-
wa (10) jednej z wkładek klinowych (4) lub (5) styka 
się z odpowiednią powierzchnią oporową (9) podsta-
wy (12) czopa przestawnego (3), co umożliwia wysu-
nięcie się drugiej wkładki klinowej (4) lub (5) i zlu-
zowanie czopa przestawnego (3). Unieruchomienie lub 
zluzowanie czopa przestawnego (3) odbywa się przez 
zakręcenie bądź odkręcenie śruby mocującej (6). Do 
przestawiania czopa przestawnego (3) służy śruba re-
gulacyjna (7). 

Wskaźnik wskazuje' na przymiarze kreskowym wiel-
kość przestawienia czopa przestawnego (3) od osi wał-
ka (1). (3 zastrzeżenia) 

F16C 
F16.T 

P.221237 05.01.1980 

Zgłoszenie dodatkowe do zgłoszenia P. 21o353 

Przedsiębiorstwo Wdrażania i Upowszechniania Po-
stępu Technicznego i Organizacyjnego „POSTEOR". 
Poznań, Polska (Jerzy Jałyński). 

Pierścień labiryntowy do uszczelniania łożysk 

Przedmiotem wynalazku jest labiryntowy pierścień 
uszczelniający zwłaszcza do łożysk kulkowych. 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
pierścienia labiryntowego cechującego się prostota 
konstrukcji oraz większą szczelnością niż to miało 
miejsce w dotychczas stosowanych rozwiązaniach. 

Pierścień uszczelniający złożony jest z zewnętrzne-
go (1) i wewnętrznego (2) pierścienia, ustalonych 
względem siebie obrotowo i tworzących szczelinę la-
biryntową (3), przy czym przekrój tych pierścieni od 
strony szczeliny ma dowolny kształt, korzystnie sy-

metryczny schodkowy, ostry lub spiralny. Pierście-
nie (1 i 2) są wykonane z materiału jednorodnego, 
lub warstwowego zawierającego co najmniej po jednej 
warstwie (6 i 7) wykonanej z innego materiału. 

Kształt szczeliny labiryntowej (3) - wskutek dzia-
łania siły odśrodkowej - umożliwia uzyskanie dwu-
kierunkowej szczelności oraz dwóch dróg odprowa-
dzeń środka smarnego (4) i zanieczyszczeń (5). 

(2 zastrzeżenia; 

F16D P. 221243 07.01.198C 

Przedsiębiorstwo Projektowania i Wyposażania Za-
kładów Przemysłu Maszyn i Aparatów Elektrycznych 
,,Promel", Gliwice, Polska (Janusz Martyniak). 

Półautomatyczne urządzenia 
do zasprzęglania wałów maszyn wirujących 

Przedmiotem wynalazku jest półautomatyczne urzą-
dzenie do zasprzęglania wałów maszyn wirujących 
zwłaszcza wałów silników elektrycznych z hamowni-
cami. 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania bu-
dowy urządzenia umożliwiającego bardzo szybkie po-
łączenie wałów mimo ich niecentryczności przy mi-
nimalnej ilości czynności manualnych, minimalnym 
wysiłku i dużym bezpieczeństwie pracy. 

Urządzenie wyposażone jest w elastyczne przegu-
by (1.1) i (1.2) wykonane w kształcie walca z po-
przecznymi nacięciami. 

Przegub elastyczny (1.1) połączony jest z jednej stro-
ny z wałem maszyny wirującej (8.1) a z drugiej stro-
ny z wałem (2) z wieloklinem. 

Przegub elastyczny (1.2) połączony jest natomiast 
z jednej strony z tuleją (5) z wielorowkiem a z dru-
giej z wałem (8.2) maszyny wirującej. 

Przeguby elastyczne (1.1) i (1.2) połączone są z wa-
łami (8.1) i (8.2) za pośrednictwem sprzęgieł rozłącz-
nych (7.1) i (7.2). (3 zastrzeżenia) 

F16D 
B61H 

P.221417 16.01.1980 

Centralne Biuro Konstrukcyjne PKP. Poznań, Pol-
ska (Alojzy Michalski). 

Cylinder hamulcowy z nastawiaczem skoku, 
zwłaszcza do pojazdów szynowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania cy-
lindra hamulcowego cechującego się prostotą kon-
strukcji, łatwością wykonania i dużą trwałością. 

Cylinder hamulcowy charakteryzuje się tym, że tu-
leja (24) tloczyska (23) ma tarciowe prowadzenie 
w mechanizmie zaciskowym, przy czym do wyłącza-
nia mechanizmu zaciskowego służy rękojeść z trzpie-
niem mimośrodowym. Wielkość (X) przemieszczania 
tłoczyska (23) względem tulei (24) regulowana jest za 
pomocą podkładki (35). (3 zastrzeżenia) 
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F16H 
H01B 

P.221268 07.01.1980 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Automatyki i Urzą-
dzeń Precyzyjnych „Mera-Poltik", Łódź, Polska (Ro-

man Zorga, Władysław Górecki, Lucjan Piekarski). 

Izolacyjne koło zębate z wieńcem metalowym 

Przedmiotem wynalazku jest izolacyjne koło zęba-
te z metalowym wieńcem zębatym przenoszące mo-
ment obrotowy z wału silnika elektrycznego na ko-
ło odbierające przekładni zębatej elektronarzędzi ro-
boczych zwłaszcza z izolacją podwójną. 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia trwa-
łości izolacyjnego koła zębatego. 

Izolacyjne koło zębate według wynalazku ma me-
talowy wieniec zębaty osadzony na izolacyjnej tulei 
(1) nakładanej na wał silnika i przedłużonej do kor-
pusu silnika. 

Nad wieńcem zębatym znajdują się na tulei dwa 
poziome kołnierze (6 i 7). Dolny (6) o średnicy więk-
szej od średnicy tulei z wieńcem ma w przekroju 
kształt niskiego ściętego stożka, górny kołnierz (7) 
ma średnicę większą od średnicy dolnego i jest usy-
tuowany w pewnej odległości od górnej krawędzi 
tulei. 

Otwór w tulei, w który wchodzi wał silnika jest 
nieprzelotowy, a występ wzdłuż otworu tulei, który 
wchodzi w rowek na wale silnika, ma wycięcie. Ko-
ło stanowi monolit wykonany w jednym procesie 
technologicznym. (3 zastrzeżenia) 

F16H 
B24B 

P.221421 17.01.1980 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Obróbki Ściernej, 
Łódź, Polska (Tadeusz Kluszczymki. Janusz Jagiełło, 
Henryk Karoń). 

Przekładnia kompensacyjna 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie kompensacji ob-
ciągania i zużycia ściernicy w warunkach obróbki 
powierzchni przerywanych przy pomocy prostego urzą-
dzenia, mogącego być wmontowanym na życzenie od-
biorcy szlifierki. 

Przekładnia kompensacyjna według wynalazku skła-
da się ze znanej przekładni obiegowej o zębach wal-
cowych, w której wyjście związane jest z mecha-
nizmem dosuwu szlifierki, za pomocą wałka (41), 
pierwsze wejście na wałek centralny (4) związane jest 
z układem nastawczym mechanizmu dosuwu szlifier-
ki, za pomocą koła zębatego (5), drugie wejście, na 
układ satelitów (14 i 15) związane jest przez ślimacz-
nicę (15) i ślimak (17) z układem sterowania. Śli-
mak (17) ma na swych przeciwnych końcach dwa 
koła zapadkowe o ilościach wrębów odpowiednio je-

den i dziesięć, które to koła zapadkowe napędzane 
są zapadkami powiązanymi z cylinderkami siłowymi, 
z których jeden powiązany jest roboczo z układem, 
obciągania szlifierki, a drugi z układem sterowania 
szlifierki. (3 zastrzeżenia), 

F16L P. 220997 29.12.1979 

Fabryka Sprzętu i Narzędzi Górniczych im. Gen.. 
Karola Świerczewskiego. Katowice, Polska (Krzysztof 
Zapa, Gustaw Opałka, Aleksander Misiąg). 

Napinak przewodów hydraulicznych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania bu
dowy napinaka umożliwiającego stosowanie dowolnej 
ilości rzędów przewodów i zapewniającego większą 
trwałość przewodów. 

Napinak wyposażony jest w zespoły krążków osa
dzonych na sworzniach (2) w oprawie (1). Zespoły 
krążków usytuowane są w napinaku w ten sposób, 
że tworzą rzędy np. rząd (I) napinający przewody 
(A) i rząd (II) napinający przewody (B). Pomiędzy 
krążkami (3) dowolnego zespołu krążków są umiesz
czone tulejki ślizgowe. 

Napinak znajduje zastosowanie w urządzeniach hy
draulicznych, w których jeden zespół zaopatrzony w 
przewody hydrauliczne wykonuje dowolny ruch wzglę
dem innego zespołu. (3 zastrzeżenia> 

F23N P.221515 21.01.1980 

Gdańskie Zakłady Rafineryjne. Gdańsk, Polska (Sta-
nisław Matejko). 
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Kulkowy przerywacz płomienia 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie skonstruowania 
takiego przerywacza płomienia, który będzie się cha-
rakteryzował bardzo małymi oporami przepływu a 
równocześnie będzie prosty w budowie oraz nieza-
wodny w działaniu. 

Przerywacz płomienia według wynalazku ma kor-
pus (1) zakończony króćcem wlotowym (3), w którego 
wnętrzu przyspawane jest dolne dno sitowe (6) wraz 
z krzyżakiem wzmacniającym (8) i siatka druciana 
(13), na którym spoczywa złoże kulkowe (14). Korpus 
(1) zamyka pokrywa (2) zakończona króćcem wylo-
towym (4). W środku krzyżaka wzmacniającego (8) 
przyspawana jest tuleja (9) z trzpieniem (10). 

Górne dno sitowe (7) wzmocnione krzyżakiem wzmac-
niającym (11)- nałożone na trzpień (10) przykrywa zło-
że kulkowe (14).. Na trzpieniu (10) umocowany jest 

.kołpak oporowy (16) ze sprężyną dociskową (17), która 
dociska górne dno sitowe (7) do złoża kulkowego (14). 

Podczas przepływu gazu złoże kulkowe (14) zostaje 
rozpulchnione i opór przepływu przez złoże jest ma-
ły. 

W przypadku wybuchu gazów impuls wzrostu ciś-
nienia wyprzedza przemieszczanie się płomienia i po-
przez górne dno sitowe (7) zwiera złoże kulkowe (14), 
które gasi płomień. (4 zastrzeżenia) 

F23N P.221516 21.01.1980 

Zakłady Azotowe im. F. Dzierżyńskiego, Tarnów, 
Polska (Władysław Prokop, Wiesław Sosnowski). 

System zabezpieczenia wężownic wymienników 
wężownicowo-plomieniowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania sy-
stemu zapewniającego pewne zabezpieczenie wymien-
ników przed zmianami struktury materiałowej wężow-
nic. 

System zabezpieczenia przed przegrzaniem wężow-
nic wymienników wężownicowo-płomieniowych pra-
cujących jako podgrzewacze surowców do pirolizy wę-
glowodorów ciekłych lub gazowych, składający się z 
układu regulacji temperatury medium grzanego oraz 
z układu wyłączania dopływu paliwa do palnika na 
wypadek przekroczenia granicznej temperatury me-
dium na wylocie lub na wypadek zgaśnięcia palnika, 
charakteryzuje się tym', że na ściankach poszczegól-
nych wężownic w przestrzeni radiacyjnej wymienni-
ka znajdują się czujniki temperatury sprzężone z u-
"kładem automatycznego wyłączania dopływu paliwa 
do palnika. (1 zastrzeżenie) 

P21S 
F21V 

P.220945 29.12.1979 

Fabryka Aparatury Elektromedycznej „FAMED-1". 
Łódź, Polska (Albin Kwiecień, Feliks Mierzejewski). 

Statyw o zmiennej wysokości 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania sta-
tywu o zmiennej wysokości, przeznaczonego do moco-
wania na nim lamp i innych urządzeń, wymagającego 
minimalnej siły do zmiany jego wysokości. Statyw o 
zmiennej wysokości składający się z części nieru-
chomej i części ruchomej, według wynalazku charak-
teryzuje się tym, że część nieruchoma (1) ma osadzo-
ną na niej nieruchomo tuleję (3) z zamocowanym w 
niej ogranicznikiem (4). 

Część ruchoma (2) ma osiowe wgłębienie (5), w któ-
re wchodzi ogranicznik (4) oraz ma wgłębienia (6), w 
których umieszczone są kulki (8), c ociskane sprężyna-
mi (9) do wewnętrznej powierzchni części nierucho-
mej (1) i do powierzchni (7) nachylonych pod kątem 
do osi statywu. (1 zastrzeżenie) 

F21V P. 221282 09.01.1980 

Polskie Zakłady Optyczne, Warszawa, Polska (Ry-
szard Zwierchanowski, Michał Skiba, Andrzej Tymiń-
ski). 

Oprawka dwunóżkowej żarówki projekcyjnej 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania o-
prawki zapewniającej stabilne zamocowanie żarówki 
o różnym rozstawieniu nóżek, w osi optycznej układu 
oświetlającego rzutnika. 

Oprawka składa się z dwóch par styków zamoco-
wanych w ceramicznym korpusie (3) w dwóch płasz-
czyznach prostopadłych do siebie. Jedna para styków 
składa się z płaskiej przewodowej płytki (4) i kształ-
towej sprężyny (5), a druga para styków składa się 
z przewodowej płytki (6) z przetłoczeniem (7) w środ-
kowej części i takiej samej kształtowej sprężyny (5). 
Po włożeniu styków do korpusu (3), łapki (8) przewo-
dowych płytek (4 i 6) skręcone są o kąt a względem 
płaszczyzny kanałków (9) korpusu (3). 

(2 zastrzeżenia) 
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F24F P.221416 16.01.198Ü 

Wiesław Janiszewski, Gdańsk, Polska (Wiesław Ja-
niszewski). 

Sposób usuwania zanieczyszczonego powietrza 
z pomieszczenia i urządzenie do usuwania 

zanieczyszczonego powietrza z pomieszczenia 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia sku-
teczności działania otworu wyciągowego, służącego do 
usuwania zanieczyszczonego powietrza z pomieszcze-
nia. 

Sposób usuwania zanieczyszczonego powietrza z po-
mieszczenia polega na tym, że wokół otworu wyciągo-
wego umieszcza się dysze nawiewne powietrza i przez 
te dysze nawiewa się strumienie powietrza do wnę-
trza pomieszczenia. 

Strumienie powietrza kieruje się po liniach zbliżo-
nych do linii okręgów współśrodkowych ze środkiem 
otworu wyciągowego. 

Urządzenie do usuwania zanieczyszczonego powie-
trza z pomieszczenia ma postać otworu wyciągowego 
(1) wraz z zespołem przewodów (2, 3, -1, 5) usytuowa-
nych w jego sąsiedztwie. Zespół przewodów wyposa-
żony jest w otwory nawiewne (6), których osie leżą 
korzystnie w płaszczyznach równoległych do płasz-
czyzny otworu wyciągowego (1). (7 zastrzeżeń) 

F25B 
C21B 

P.22Ï201 03.01.1980 

Biuro Studiów i Projektów Hutnictwa „Biprostal", 
Kraków. Polska (Janusz Czerski). 

Układ chłodniczy zaworów gorącego dmuchu na 
nagrzewnicach powietrza wielkiego pieca 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wtórnego wy-
korzystania wody po chłodzeniu zasuw gorącego dmu-
chu do chłodzenia zaworu odcinającego oraz zaworu 
dymowego, 

Układ chłodniczy zaworów gorącego dmuchu na na-
grzewnicach powietrza wielkiego pieca charakteryzuje 
się tym, że woda chłodnicza pierwotna z kolektora 
rozdzielczego (6) doprowadzana jest rurociągami (4) 
do elementów ( l a - d ) zasuwy gorącego dmuchu (1) 
a następnie rurociągami powrotnymi (5 i 8) woda 
wtórna z chłodzenia zasuwy gorącego dmuchu (1) do-
prowadzana jest do chłodzenia elementów (2a -d) za-
woru odcinającego palnik (2) oraz elementów (3a-b) 
zaworu dymnego (3) a woda pochłodnicza rurociąga-
mi (9 i 10) doprowadzana jest do układu obiegu wod-
nego zamkniętego przez lej spływowy (7). 

(1 zastrzeżenie) 

F25B 
C21B 

P. 221203 03.01.1980 

Biuro Studiów i Projektów Hutnictwa „Biprostal", 
Kraków, Polska (Janusz Czerski). 

Sposób wtórnego wykorzystywania wody chłodzącej 
szyb wielkopiecowy 

Sposób wtórnego wykorzystania wody chłodzącej 
szyb wielkiego pieca polega na użyciu wtórnym po-
chłodniczej wody z szybu wielkiego pieca do chło-
dzenia dysz (10) przez skierowanie jej do czerpni (7) 
z pominięciem okrężnicy i podawania jej pod przy-
musem pompowni (8) do chłodzenia elementów dysz 
wielkiego pieca (10). (1 zastrzeżenie) 

F25B P.226730 T 11.09.1980; 

Zgłoszenie dodatkowe do zgłoszenia nr P. 220953 

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Sta-
szica. Kraków, Polska (Jan Czyżycki). 

Kriostat do przechowywania cieczy kriogenicznej 
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie takiego ulepsze-

nia konstrukcji kriostatu, aby zwiększyć wykorzysta-
nie entalpii par cieczy kriogenicznej. 
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Kriostat do przechowywania cieczy kriogenicznej, 
według wynalazku charakteryzuje się tym, że oprócz 
istniejącego ekranu wymuszającego (5) zawiera do-
datkowo dwa ekrany wymuszające (6) i (7), a w gór-
nej części na obwodzie ekranu wymuszającego (6) 
jest usytuowanych szereg otworów (20). 

Rurka próżnioszczelna (14) jest zaślepiona od dołu 
denkiem (15) i ma w dolnej części nawiercone otwo-
ry (16). W górnej części ma przewężenie (17) ogra-
niczające górne położenie wydrążonej kulki (18) usy-
tuowanej w rurce (14). (1 zastrzeżenie) 

F25J P. 226612 T 06.09.1980 

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska (Euge-
niusz Dodio. Ernest Schmidt). 

Chłodziarka kriogeniczna 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia mo-
cy chłodniczej, sprawności i zakresu zmian parame-
trów roboczych chłodziarki kriogenicznej. 

Chłodziarka składająca się ze zwiniętej śrubowo 
kapiláry głównej (1), zakończonej zaworem dławią-
cym (5), na którą jest nawinięta kapilára pomocnicza 
(2), z komory zbiorczej usytuowanej poniżej wylotu 
kapiláry głównej (1) i z końcówki roboczej (9), we-
dług wynalazku charakteryzuje się tym, że wylot 
kapiláry pomocniczej (2) jest połączony z wnętrzem 
końcówki roboczej (9) poprzez dodatkową wężowni-
cę (6), umieszczoną w komorze zbiorczej, i przepły-
wowy przewód (10). 

WTynalazek znajduje zastosowanie zwłaszcza do 
chłodzenia detektorów promieniowania oraz jako na-
rzędzie kriochirurgiczne. (4 zastrzeżenia) 

F26B 
F27D 
C21D 

P.221483 19.01.1980 

Kombinat Huta im. Lenina, Kraków, Polska (Jan 
Sycz, Edward Grzybek. Jan Tabor, Krzysztof Żurek). 

Sposób suszenia wyłożenia ogniotrwałego pokryw 
przemysłowych, komorowych pieców grzewczych 
i urządzenie do suszenia wyłożenia ogniotrwałego 

pokryw przemysłowych, komorowych pieców 
grzewczych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
takiego sposobu i urządzenia, które pozwolą w wa-
runkach optymalnych przyspieszyć zabieg suszenia, 
po dokonaniu naprawy lub wymiany, wyłożenia 
ogniotrwałego pokrywy pieca wgłębnego, bez uszko-
dzeń tego wyłożenia a tym samym skrócenie czasu 
oddania pieca do eksploatacji po naprawie. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że susze-
nie pokryw przeprowadza się na odpowiednim do 
tego celu urządzeniu, przy powolnym wzroście tem-

peratury, aż do osiągnięcia temperatury 350-460 K, 
wygrzaniu w tej temperaturze przez okres 8 do 12 
godzin oraz następnym stopniowym podwyższeniu 
temperatury suszenia aż do osiągnięcia temperatury 
rzędu 820 K i wytrzymaniu w tej temperaturze do 
około 2 godzin. Po czym następuje stopniowe ochło-
dzenie pokrywy. 

Urządzenie do stosowania sposobu według wynalaz-
ku ma postać komory, której ściany (1) wykonane są 
z materiałów ogniotrwałych i wzmocnione stalowymi 
kształtownikami (2), przy czym w dłuższych, prze-
ciwległych ścianach (1) wykonane są otwory (3), w 
których osadzone są palniki (4) podłączone do odpo-
wiedniej instalacji gazowej. 

Na zewnątrz ścian (1) urządzenia znajdują się sta-
lowe podpory (9), na których układana jest pokrywa 
przeznaczona do suszenia. Pomiędzy górnym obrze-
żem ścian (1) urządzenia i dolną częścią wyłożenia 
ogniotrwałego pokrywy pozostawiony jest odstęp wy-
noszący od 50 do 200 mm. (2 zastrzeżenia) 

F26B P.226687 T 09.09.1980 

Pracownia Konserwacji Zabytków Oddział Wro-
cław, Wrocław, Polska (Zbigniew Burski, Andrzej 
Zygmunt). 

Urządzenie do suszenia i sterylizacji materiałów, 
zwłaszcza drewna 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie szybkiego i rów-
nomiernego suszenia i sterylizacji materiałów, zwła-
szcza drewna. 

Urządzenie ma komorę (3) z mikrofalowym gene-
ratorem (1), posiadającym głowicę (2) wprowadzoną 
do wnętrza komory (3). Do komory (3) z jednej stro-
ny dołączona jest dmuchawa (10), a z drugiej stro-
ny skraplacz (12). Komora (3) jest hermetycznie i 
termicznie izolowana, wewnątrz zaś ma falowy mie-
szacz (4) oraz czujniki (5, 6) temperatury i wilgotno-
ści. Czujniki (5, 6) są równolegle połączone z sumato-
rem (7), którego wyjście połączone jest z wejściem 
regulatora (8) mocy, sprzężonego za pośrednictwem 
wzmacniacza (9) mocy z zasilaczem generatora (1) 
i z silnikiem dmuchawy (10). (2 zastrzeżenia) 

F26B P.226717 T 10.09.1980 

Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego, 
Szczecin, Polska (Witold Kozłowski, Zbigniew Wroń-
ski, Lech Bandrowski). 
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Komora do suszenia 

Komora do suszenia, zwłaszcza drewna składa się 
ze szczelnej komory suszarniczej i dołączonej do jej 
ściany komory napędu, w której umieszczona jest 
dmuchawa (3) połączona przewodem tłoczącym z na-
grzewnicą (5), która połączona jest z kolektorem (6) 
przechodzącym przez ścianą czołową komory suszar-
niczej. W rozgałęzieniu kolektora (6), oraz w gnieździe 
(8) osadzony jest przewód kierujący (7). Przez ścianę 
komory suszarniczej przechodzi kolektor powrotny 
połączony z dmuchawą (3). 

Komora służy do dosuszania i ujednorodnienia wil-
gotności, zwłaszcza drewna w stolarniach. 

/. (2 zastrzeżenia) 

zuje się tym, że tuleja (9) ma króciec wlotowy (15) 
otaczający wrzeciono (12), w celu utworzenia kanału 
przepływowego (16), wystający osiowo ponad płytki 
bimetalowe (13). Zabierak wrzeciona (12) składa się 
z kołpaka (17) przechwytującego od strony czołowej 
króciec wlotowy (15) na jego wolnym końcu, wysta-
jącym z płytek bimetalowych (13), przy czym króciec 
wlotowy (15) i/lub kołpak (17) mają otwory dopływo-
we (19) do króćca wlotowego (15). (2 zastrzeżenia) 

F27B 
C22B 

P.220952 31.12.1979 

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Sta-
szica, Kraków, Polska (Henryk Fik, Zygmunt Kolen-
da, Zbigniew Śmieszek, Karol Rzyman, Jakub Sosań-
ski. Józef Sajdok). 

Urządzenie do rafinacji cynku 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
takiego urządzenia, które umożliwi rafinacje wyrobu 
bez opalania pieca rafineryjnego, przy mniejszych 
stratach cynku oraz bez strat par cynku. 

Urządzenie do rafinacji cynku charakteryzuje się 
tym, że ma w dolnej półce odparnika (2) kolun\ny 
rektyfikacyjnej, w pobliżu jej otworu wypływowego, 
osadzoną osłonę (3) tworzącą syfon, a kolumna rekty-
fikacyjna jest połączona z piecem rafinacyjnym her-
metycznie obudowanym kanałem (4) wyposażonym 
w wymiennik ciepła. Wanna pieca rektyfikacyjnego 
ma wbudowaną dodatkową ścianę karborundową roz-
dzielającą wannę rafinacyjną wstępną (7) od wykań-
czającej (8) i wypływowej (9). 

Temperatura cynku w wannie (7) regulowana jest 
przez zmianę izolacji kanału (4) oraz odizolowanie 
ściany bocznej (10) wanny (7). (1 zastrzeżenie) 

P27B P. 226443 T 26.08.1980' 

Zgłoszenie dodatkowe do zgłoszenia nr P. 223619 

Politechnika Łódzka, Łódź, Polska (Jan Czudek, 
Stefan Gadziński, Przemysław Wasilewski). 

Urządzenie do wyżarzania wytłoczek 
w procesie tłoczenia 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia 
skuteczności usuwania pozostałości czynnika smaru-
jącego przy użyciu gorącej wody, do której ogrze-
wania wykorzystuje się promieniowanie cieplne 
w strefie płomienia palnika gazowego. 

Urządzenie według wynalazku jest wyposażone 
w zbiornik wody (1) usytuowany pod prowadnicą (2) 
wytłoczek (3), nad którą znajduje się dolny bieg taś-
my transportującej z zabierakami (4). Powyżej pr°" 

F26B P. 226745 13.09.198C 

Pierwszeństwo: 15.09.1979 - RFN (nr P 2937395. 3) 

GESTRA-KSB Vertriebsgesellschaft mbH und Co, 
Kommanditgesellschaft, Brema, Republika Federalna 
Niemiec. 

Odwadniacz 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie skonstruowania 
takiego odwadniacza, w którym w prosty sposób by
łaby osiągnięta wysoka szybkość zadziałania płytek 
bimetalowych jednostki sterującej dopływem medium 
aby wyeliminować niepożądane spiętrzenie kondensatu 
lub strat pary. 

Odwadniacz mający obudowę, w której przestrzeni 
wewnętrznej są umieszczone w sąsiedztwie obok sie
bie otwory dopływowy i odpływowy oraz przyjmu
jąca jednostka sterująca, która zawiera co najmniej 
jedną płytkę bimetalową, część zamykającą, umiesz
czoną od strony niskiego ciśnienia z wrzecionem prze
chodzącym osiowo przez płytki bimetalowe, zabierak 
dla zaczepienia płytek bimetalowych oraz tuleję, 
która ma gniazdo zaworowe dla części zamykającej 
i tworzy opór dla płytek bimetalowych, charaktery-
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wadnicy (2) dolnego obiegu taśmy z zabierakami (4) 
jest usytuowany natryskowy element (5) połączony 
z wężów nicą (6) umieszczoną nad gazowym palni-
kiem (7). W obwodzie wodnym, między zbiornikiem 
(1) a wężownicą (6) usytuowana jest pompa (8). Nad-
to z palnikiem (7) jest połączony układ (9) automa-
tyki elektrycznej, sprzężony z prasą. 

Układ (9) zapewnia jednorodność wyżarzania wytło-
czek uzależnioną od temperatury i czasu przebywania 
wytłoczki w strefie płomienia. (1 zastrzeżenie) 

F27D P.221102 31.12.1979 

Walcownie Metali „Dziedzice" im. F. Dzierżyńskie-
go, Czechowice-Dziedzice, Polska (Józef Czyż, Wa-
lenty Piekorz). 

Sposób wykonania 
kwarcytowych wymórówek kanałowych 

pieców indukcyjnych 

Wvnalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
takiego sposobu, który zabezpiecza przed spiekaniem 
wymurówki na wskroś, jej pękaniem i przeciekiem 
pieca. 

Sposób według wynalazku polega na zróżnicowaniu 
ilości dodatku środka spiekającego jakim jest zwykle 
kwas borowy na przekroju wymurówki, tak aby stre-
fa zewnętrzna wymurówki, zbliżona do korpusu pieca 
ubita była z mieszanki kwarcytowej o zmniejszonej 
zawartości środka spiekającego, lub bez dodatku 
środka spiekającego, zaś stykająca się bezpośrednio 
z płynnym metalem strefa wewnętrzna wymurówki 
ubita była z mieszanki kwarcytowej z dodatkiem 
ustalonej dla danego rodzaju kwarcytu ilością środka 
spiekającego. 

Do rozdzielenia na dwie strefy ubijanej wymurów-
ki używa się wg wynalazku bądź pojedynczej war-
stwy cegły izolacyjnej, bądź ruchomego szablonu 
usuwanego ku górze w miarę ubijania pieca. 

(3 zastrzeżenia) 

F41G P.221104 31.12.1979 

Zakłady Metalowe im. Gen. Waltera. Radom. Pol-
ska (Józef Białas). 

Urządzenie mocujące celownik lunetowy 
do broni palnej 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
.takiej konstrukcji urządzenia mocującego, które 
umożliwi korzystanie z właściwych przyrządów ce-

lowniczych, to jest z muszki i szczerbinki, bez ko-
nieczności zdejmowania celownika lunetowego z bro-
ni, zwłaszcza myśliwskiej. 

Urządzenie według wynalazku zawiera dzielone 
obejmy przednią (1) i tylną (2), mocowane na szyjce 
lunety (3), mające wsporniki (12) zakończone elemen-
tami zaczepowymi (4) i (7). Elementy zaczepowe (4) 
wchodzą w otwory mechanizmu zaczepowego (5), zaś 
elementy zaczepowe (7) wchodź- w otwory płytki (9), 
znajdującej się w podstawie (10) mocowanej do ko-
mory nabojowej (6). (3 zastrzeżenia) 

F42B P. 226497 T 29.08.1980 

Michał Połubiński, Warszawa, Polska (Michał Po-
łubiński). 

Ładunek do cięcia i kruszenia wybuchowego 

Przedmiotem wynalazku jest ładunek wybuchowy 
przeznaczony do cięcia lub kruszenia ciał stałych np. 
metali, minerałów, ceramiki, betonu itp. 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie lepszego wyko-
rzystania energii wybuchu. 

Ładunek według wynalazku stanowi ładunek kumu-
lacyjny, który składa się z wkładu (1) o przekroju 
w kształcie litery U, V lub W, zespołu przegród (2) 
oraz materiału wybuchowego (3), który otacza wkład-
kę (1) i przegrody (2). 

Przegrody (2) dzielą wydłużony ładunek na krót-
kie odcinki tak, że wybuch każdego odcinka zaini-
cjowany w najwyższym punkcie (4) oznaczonym 
gwiazdką wytwarzają strumień plazmy skierowany 
w dół (kierunek Ox). (5 zastrzeżeń) 
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Dział G 
FIZYKA 

G01B P. 220589 21.12.1979 

Zakłady Wytwórcze Lamp Elektrycznych im. Róży 
Luksemburg, Warszawa, Polska (Michal Karkoszka, 
Władysław Wesołowski, Stanisław Matuszewski, Ja-
nusz Burda. Tadeusz Kielak). 

Sposób i układ elektronicznego pomiaru średnicy 
wewnętrznej i masy rurki kwarcowej 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
sposobu i układu, zapewniających dokładny pomiar 
masy rurki kwarcowej z jednoczesnym pomiarem 
jej średnicy wewnętrznej przy znacznym zmniejsze-
niu wpływu nierównomierności rozkładu masy rurki. 

W sposobie elektronicznego pomiaru średnicy we-
wnętrznej i masy rurki kwarcowej poddaje się ana-
lizie poziom luminancji sygnału wizyjnego z lampy 
analizującej kamery telewizyjnej, na ekranie której 
znajduje się rozjaśniony pierścień odpowiadający 
przekrojowi poprzecznemu mierzonej rurki kwarco-
wej. Przy pomiarze średnicy wewnętrznej rurki kwar-
cowej zlicza się ilość linii obrazowych poziomych prze-

chodzących przez przekrój wewnętrzny pierścienia. Przy 
pomiarze masy rurki kwarcowej wybiera się dwie li-
nie obrazowe przechodzące przez górną i dolną cię-
ciwę styczną do okręgu wewnętrznego pierścienia, a 
następnie sumuje się przedziały czasowe odpowiada-
jące tym cięciwom i wynik przetwarza się uwzględ-
niając ciężar właściwy zastosowanego szkła kwarco-
wego, i otrzymuje masę rurki kwarcowej. 

Układ elektronicznego pomiaru zawiera licznik 
średnicy (LS) oraz licznik cięciw (LC), którego stan 
porównany jest w komparatorze (K) ze stanem 
innego licznika (L). 

Układ elektroniczny sterowany jest impulsami syn-
chronizacji linii (JSL) i sygnałami wizyjnymi (SW) 
z kamery telewizyjnej oraz implsami z generatora (G) 

Sposób i układ elektronicznego pomiaru według 
wynalazku przeznaczony jest zwłaszcza do zastoso-
wania w przemyśle oświetleniowym. 

(2 zastrzeżenia) 
3SL -

G01G P.221156 02.01.1980 

Pomorskie Zakłady Materiałów Izolacyjnych „Izo-
pol", Trzemeszno, Polska (Zbigniew Robaszkiewicz, 
Tadeusz Kurek). 

Elektroniczny układ do sterowania i automatycznego 
ważenia w procesie produkcyjnym 

Przedmiotem wynalazku jest układ elektroniczny do 
sterowania i automatycznego ważenia w procesie 
produkcyjnym, zwłaszcza w procesie, w którym wa-
żenie i odmierzanie porcji jak również kolejność do-
zowania odgrywa zasadniczą rolę. 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
układu umożliwiającego zaprogramowanie zarówno 
procesu ważenia, jak i procesu opróżniania zasobni-
ków wag z określoną odważoną ilością surowca przy 
wykorzystaniu techniki cyfrowej. 

Układ charakteryzuje się tym, że komparator (K) 
połączony jest z jednej strony z zespołem programu-
jącym (ZPl) zespół wag, a z drugiej strony z elektro-
nicznym układem sterowania (EU), który połączony 
jest z zespołem programującym (ZP2). Kolejność 
opróżniania zasobników wag oraz z układem sterują-

cym (PS), który połączony jest zarówno z wyłączni-
kami (WlA...WnA) poszczególnych wag jak i Wy_ 
łącznikami (WlC.WnC) wibratorów <W) oraz wyłączl 
nikami (WlD...WnD) elektrozaworów (E). 

Do elektronicznego układu sterowania (Eli) dołączo-
ny jest wyłącznik startu (SA). (1 zastrzeżenie) 

G01F P. 226870 T 19.09.1980 

Wyższa Szkoła Morska, Szczecin, Polska (Jerzy Mir-
ski). 

Sposób zdalnego, pojemnościowego pomiaru 
poziomów cieczy w zbiornikach i urządzenie 

do zdalnego, pojemnościowego pomiaru poziomów 
cieczy w zbiornikach, zwłaszcza obiektów 

pływających 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zdalnego doko-
nywania pomiaru poziomów cieczy przewodzących i 
dielektryków w zbiornikach obiektów pływających, w 
warunkach dynamicznych, za pomocą jednego urzą-
dzenia. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że mierzy 
się pojemności przetwornika wzorcowego i przetwor-
nika właściwego, przy czym pojemność przetwornika 
wzorcowego całkowicie zanurzonego w cieczy wyzna-
cza nachylenie charakterystyk pojemnościowych oby-
dwu przetworników, a następnie uzyskane pojemności 
przetwarza się na sygnały częstotliwościowe, które 
przekazuje się do układu zdalnego pomiaru poziomów 
cieczy zbiorników. 
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Urządzenie według wynalazku składa się głównie 
z przetwornika właściwego (A) i przetwornika wzor-
cowego (B), które są umieszczone w zbiorniku (1). 
Przetwornik właściwy (A) jest usytuowany w zbiorni-
ku (1) w takim miejscu, że wzdłużna oś symetrii tego 
przetwornika (A), którą przebiegają izolowane prze-
wody elektryczne (5) i (6) pokrywa się z trajektorią 
swoGodnych powierzchni cieczy zbiornika (1). Prze-
twornik wzorcowy (B) jest zbudowany identycznie 
jak przetwornik (A), lecz różni się tym, że jest krót-
szy, a przewody (5) i (6) przebiegają prostoliniowo. 

(3 zastrzeżenia) 

G01K P.220738 21.12.1979 

Politechnika Śląska im. Wincentego Pstrowskiego, 
Gliwice, Polska (Andrzej Puszer, Zbigniew Lorkie-
wicz). 

Przyrząd do dynamicznego pomiaru współczynnika 
wnikania ciepła 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
przyrządu pozwalającego na skrócenie czasu pomia-
ru oraz na bezpośredni odczyt mierzonego współczyn-
nika wnikania ciepła. 

Przyrząd do dynamicznego pomiaru współczynnika 
wnikania ciepła składa się z sondy pomiarowej (1), 
w której osi umieszczona jest termopara, integratora 
(2) elektronicznego zrealizowanego na bazie wzmacnia-
cza operacyjnego z pojemnościowym ujemnym sprzę-
żeniem zwrotnym termopary (3) mierzącej tempera-
turę ośrodka oraz miernika (1), przy czym termopara 
.mierząca temperaturę tworzy z termopara zainstalo-
waną w sondzie układ różnicowy. (1 zastrzeżenie) 

G01 M 
H03F 

P.220731 21.12.1979 

Politechnika Rzeszowska, im. J. Łukasiewicza, Rze-
:szów, Polska (Jan Gruszecki, J an Duplaga). 

Układ elektroniczny wzmacniacza wstępnego 
dla czujników piezoelektrycznych, zwłaszcza dla 

celów indykacji tłokowych silników spalinowych 
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania u-

kładu charakteryzującego się dużą stałą czasu pozwa-
lającą na dokładne odwzorowanie przebiegu fizyczne-
go napięciem wyjściowym oraz spełniającego wyma-
gania w zakresie samoczynnego zerowania układu po-
miarowego. 

Układ według wynalazku charakteryzuje się tym, 
że obwód roboczy czujnika piezoelektrycznego (PP) 
składający się z generatora ładunku (Q) i pojemności 
(Cp) połączony jest z wejściem wzmacniacza elektro-
metrycznego (WEm), a wyjście tego wzmacniacza po-
łączone jest z wejściem odwracającego przekształtni-
ka nieliniowego (Po). 

Obwód roboczy czujnika piezoelektrycznego (PP) 
połączony jest również z wyjściem przekształtnika 
nieliniowego (Po) za pośrednictwem opornika (R). 

(3 zastrzeżenia) 

G01M P.220887 29.12.1979 

Naukowo-Produkcyjne Centrum Półprzewodników, 
Warszawa, Polska (Wiesława Lasota, Irena Wagner, 
Jerzy Stosik). 

Sposób testowania szczelności podzespołów 
elektronicznych oraz roztwór do stosowania 

tego sposobu 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wykrywania i 
segregowania elementów z nieszczelną obudową, zwła-
szcza w wielkoseryjnej produkcji półprzewodników. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że roz-
twór testowy wtłacza się pod ciśnieniem w nieszczel-
ności obudowy elementów, które dalej płucze się i su-
szy w temperaturze nie przekraczającej 100°C, a na-
stępnie poddaje pomiarom parametrów elektrycznych 
pozwalających wykryć zmiany w poziomie prądu za-
porowego lub upływności elementów o nieszczelnej 
obudowie. 

Roztwór według wynalazku zawiera 2-10% wodne-
go roztworu azotanu amonowego z dodatkiem sub-
stancji ułatwiających penetrację w drobne nieszczel-
ności obudowy, korzystnie alfenolu. (2 zastrzeżenia) 

GO IN P.219925 26.11.1979 

Instytut Komputerowych Systemów Automatyki i 
Pomiarów, Wrocław, Polska (Henryk Stýbel, Roman 
Gawlak, Jerzy Hamberg, Piotr Stefan Bombol). 

Głowica zanurzeniowa do pomiaru własności 
fizyko-chemicznych cieczy 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania ta-
kiej głowicy, która umożliwi stosowanie ultradźwię-
kowych przetworników różnych typów oraz ich szyb-
ką wymianę. 

Głowica zanurzeniowa według wynalazku charak-
teryzuje się tym, że w dolnej części ażurowej osłony (6; 
jest usytuowane cvlindrycznie gniazdo (14) do osadzenia 
przetwornika ultradźwiękowego oraz cztery wnęki 
(15) wykonane między ażurową osłoną (6) a membra-
ną przetwornika, przy czym ażurowa osłona (6) ma 
cztery współosiowe otwory (16) do przepływu bada-
nego roztworu. ' (1 zastrzeżenie) 

G01N P.220555 20.12.1979 

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin. Pol-
ska (Jan Řayss. Jan Wójcik, Andrzej Waksmundzki). 
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Sposób wyznaczania powierzchni właściwej 
adsorbentów 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
sposobu umożliwiającego'bardziej precyzyjne niż do-
tychczas stosowanymi metodami wyznaczanie po-
wierzchni właściwej adsorbentów. 

Sposób wyznaczania powierzchni właściwej adsor-
bentów według wynalazku, polega na tym, że 
powierzchnię stałego adsorbenta pokrywa się adsor-
batem, tworzącym na tej powierzchni zorientowaną 
monowarstwę nie ulegającą przemianie fazowej w 
temperaturze topnienia adsorbatu, który stanowi 
alkohol lub inny długołańcuchowy związek organiczny. 

Adsorbat nanosi się w ilości znanej, lecz większej 
od niezbędnej do wytworzenia monowarstwy, po czym 
poprzez pomiar efektu cieplnego przemiany fazowej 
adsorbatu w jego temperaturze topnienia, ustala się 
pojemność monowarstwy. Powierzchnię właściwą 
adsorbentów wyznacza się przez pomnożenie pojem-
ności monowarstwy przez znaną wielkość powierzchni 
zajmowanej przez 1 cząstkę w monowarstwie. 

(2 zastrzeżenia) 

G01N P. 220629 20.12.1979 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn Hutniczych, 
Bytom, Polska (Robert Dziuk, Ryszard Ugarenko, 
Włodzimierz Hałabura). 

Sposób i układ forsowania sprzęgieł 
elektromagnetycznych plastomeru skrętnego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie skrócenia czasu 
załączania sprzęgła oraz zwiększenia dokładności i po-
wtarzalności pomiaru. 

Sposób według wynalazku polega na forsowaniu 
sprzęgieł elektromagnetycznych plastometrów skrętnych 
w czasie ich załączania, poprzez krótkotrawłe włą-
czanie napięcia wyższego od znamionowego, a następ-
nie obniżenie napięcia do znamionowego. 

Układ według wynalazku ma tranzystor załączający 
(1) połączony z układem sterującym (2) poprzez diodę 
sterującą (3), przy czym kolektor tranzystora (1) po-
łączony jest bezpośrednio ze sprzęgłem elektromagne-
tycznym (4). Baza tranzystora podtrzymującego (5.) 
połączona jest z układem sterującym (2) za pomocą 
diody sterującej (6), a kolektor tranzystora (5) połą-
czony jest ze sprzęgłem (4) poprzez szeregowo połą-
czony rezystor obniżający (8) i równolegle z rezysto-
rem obniżającym (8) i sprzęgłem (4) włączoną diodę 
rozładowczą (7). (3 zastrzeżenia) 

G01N P.220G74 21.12.1979 
Kombinat Aparatury Badawczej i Dydaktycznej 

„KABiD", Zakład Produkcji Aparatury Badawczej 
„KABiD - PRESS", Warszawa, Polska (Andrzej 
Łuczko). 

Układ elektryczny do realizowania pomiaru 
twardości materiałów 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
układu zapewniającego z dużą dokładnością kontrolę 

przykładanego na wgłębnik obciążenia wstępnego 
i umożliwiającego kalibrację układu pomiarowego z 
dokładnością do 0,1 jednostki twardości. 

Układ elektroniczny do pomiaru twardości mate-
riałów, mający na wejściu przetwornik (1) sygnału 
mechanicznego z wgłębnika na sygnał elektryczny 
wzmacniacz (3) sygnału elektrycznego oraz odpowied-
nio połączony i sterowany element realizujący za-
sadnicze funkcje układu, zaś na wyjściu element (11) 
służący do odczytu wyniku pomiaru, według wnalazku 
charakteryzuje się tym, że jako element realizujący 
zasadnicze funkcje układu jest zastosowany progra-
mowany licznik rewersyjny (10), zawierający przynaj-
mniej jedną programowaną dekadę rewersyjną. 

(1 zastrzeżenie) 

G01N P. 220770 24.12.1979 

Zak łady Włókien Chemicznych , ,Chemitex-Elana", , 
Toruń , Polska (Krys tyna K a r m i ń s k a , Teresa K o n i e c z 
ni a k). 

Sposób oznaczania pochodnych estrów kwasu 
tereftalowego w zawiesinie po depolimeryzacji poli 

(tereftalanu etylowego) (PTE) 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania , 
sposobu oznaczania te re f ta lanów: d w u - 2 - h y d r o k s y e t y -
lowego, 2 -hydroksye ty lomety lowego i d w u m e t y l u w 
zawiesinie po krysta l izacj i z procesu metanol izy P T E 
metodą chromatograf i i gazowej . 

Sposób oznaczania polega na w y e k s t r a h o w a n i u po
wyższych związków z zawies iny po krysta l izacj i za. 
pomocą związków heterocykl icznych zawierających 
jeden he te roa tom w pierścieniu pięcioczłono-
wym, a zwłaszcza cz te rohydrofuranu w t e m p e 
ra tu rze 2 5 ° - 3 5 ° C i s ch romatogra fowan iu eks t r ak tu 
na ko lumnie szklanej wype łn ione j 2,5%SE - 52 na. 
Chromosorb ie G AW DMCS w t e m p e r a t u r z e 70° -280°C 
przy użyciu de tek to ra p łomieniowo-jonizacyjnego. 

(1 zastrzeżenie) 

G01N P. 220796 27.12.1979 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przetworników 
Obrazu, Warszawa, Polska (Zbigniew Moroz, Andrzej 
Dworak, Marek Jędrzejczyk, Maciej Kadaj, Aleksan-; 
der Kulabko, Bogdan Kulik, Janusz Panfil). 

Detektor fotoelektryczny 
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania, 

dokładnego w działaniu detektora fotoelektrycznego,, 
przeznaczonego zwłaszcza do urządzenia do pocieniania : 
próbek folii metalowych celem wykonania na nich 
badań metalograficznych za pomocą mikroskopu elek-
tronowego. Detektor złożony ze źródła światła stano-
wiącego oświetlacz i z fotoelementu, według wyna-
lazku charakteryzuje się tym, że między oświetlaczern-
(9) i fotoelementem (10) w ściance naczynia do pocie-
niania folii są umieszczone dwa światłowody (7 i 8), 
każdy o średnicy co najmniej trzykrotnie większej 
od średnicy otworu (3) w uchwycie (2) pocienianej 
próbki (1), przy czym jeden światłowód (7) znajduje 
się między oświetlaczem (9) i dyszą (5), a drugi świat-
łowód (8) znajduje się z przeciwnej strony uchwytu 
(2) próbki (1) między drugą dyszą (6.) i fotoelementem. 
(10). (1 zastrzeżenie) 
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GO IN P.220959 31.12.1979 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Metrologii Elek-
trycznej , ,MERA-LUMEL" Zielona Góra, Polska (Je-
rzy Dobrzyński, Zbigniew Lange, J a n Twaróg). 

Układ pomiarowego przetwornika 
wilgotności względnej 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
układu, umożliwającego pomiar wilgotności bez ko-
nieczności stosowania tablic przeliczeniowych lub wy-
konywania pracochłonnych obliczeń. Układ współpra-
cuje z dwoma rezystancyjnymi czujnikami wilgotnym 
i suchym. Czujnik wilgotny (Rw) jest połączony sze-
regowo z dodatkowym rezystorem (Rl), a prąd (II) 
tej gałęzi mostka jest wymuszony przez źródło prądo-
we (2), natomiast czujnik suchy (Rs) jest połączony 
szeregowo z dodatkowym rezystorem (Rl), a prąd (12) 
tej gałęzi mostka jest wymuszony przez źródło prą-
dowe (4) sterowane przez wzmacniacz (W), którego 
wyjścia są połączone z końcami czujników wilgotnego 

i suchego (Rs). (2 zastrzeżenia) 

GO IN P. 221328 11.01.1980 

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (An-
drzej Książczak). 

Sposób oznaczania zanieczyszczeń substancji czystych 
oraz urządzenie do automatycznego oznaczania 

zanieczyszczeń substancji czystych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie skrócenia czasu 
i zwiększenia dokładności pomiarów oraz umożliwia 
zautomatyzowania procesu oznaczania. 

Sposób oznaczania zanieczyszczeń substancji czy-
stych metodą kriometrii dynamicznej bez mieszania 
polega na tym, że mierzy się różnicę różnicy tempe-

ratur między temperaturą próbki badanej a tempera-
turą substancji odniesienia prz^d rozpoczęciem pro-
cesu topnienia i różnicy temperatur między tempera-
turą próbki badanej a temperaturą substancji 
odniesienia w takich warunkach termicznych podczas 
trwania liniowego wzrostu temperatury, w których 
nastąpiłby proces topnienia próbki idealnie czystei, 
a następnie po obliczeniu ułamka cieczy z równania 
kriometrycznego wyznacza się ułamek molowy zanie-
czyszczeń w próbce. 

Urządzenie do automatycznego oznaczania zanieczy-
szczeń substancji czystych zawiera termostat z umiesz-
czonymi w osłonach zmniejszających gradient tempe-
ratury podczas trwania liniowego wzrostu temperatury 
termostatu, próbkami badaną i odniesienia i zawiera 
dołączony do termostatu programator temperatury 
i regulator temperatury, przy czym termostat (T) 
wyposażony jest w czujnik (CZ) o stałej wartości 
sygnału wyjściowego sygnalizującego osiągnięcie przez 
próbkę badaną (Pb) temperatury topnienia substancji 
idealnie czystej, połączony z układem realizacji algo-
rytmu kriometrycznego (URAK), który z drugiej stro-
ny połączony jest poprzez układ pomiarowy (UP) z 
wyjściem termopar mierzących różnicę temperatur 
między próbką badaną (Pb) i próbką odniesienia (Po) 

(2 zastrzeżenia) 

GfllN P. 221514 21.01.1980 

Główne Biuro Studiów i Projektów Przeróbki 
Węgla „Separator", Katowice, Polska (Zdzisław Lenc). 

Sposób oznaczania zawartości odpadów 
w węglu surowym 

Przedmiotem wynalazku jest sposób oznaczania za
wartości odpadów w węglu surowym przeznaczony 
szczególnie do ciągłego określania zawartości odpadów 
(kamienia) w przypadku kierowania węgla z kilku 
kopalń do centralnego zakładu przeróbczego. 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania spo
sobu umożliwiającego dokonywanie dokładnego ozna
czania w bardzo krótkim czasie. 

Sposób oznaczania zawartości odpadów w węglu su
rowym polega na tym, że co najmniej z jednej śred
niej próbki wydziela się klasę ziarnową o granulacji 
do 0,5 mm, po czym korzystnie dzieli się uzyskaną 
próbkę o ziarnistości 'powyżej 0,5 mm, po 
czym korzystnie dzieli się uzyskaną próbkę o ziar
nistości powyżej 0,5 mm, ' na dwie części. 
W jednej części próbki oznacza się zawartość 
popiołu a drugą część próbki najdogodniej w roztwo
rze chlorku cynkowego rozdziela się na frakcje o 
gęstości poniżej i powyżej 1,8 g/cm3. Następnie w 
uzyskanych frakcjach oznacza się zawartość popiołu. 

Na podstawie uzyskanych wyników oblicza się w 
procentach wagowych wychód odpadów w węglu 

a - 0 
surowym według wzoru gdzie a oznacza 

p - f l ' 
w procentach wagowych zawartość popiołu w węglu 
surowTym, (3 - zawartość popiołu we frakcji powyżej 
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1,8 g/cm3 w procentach wagowych, d - zawartość po-
piołu we frakcji poniżej 1,8 g/cm3 w procentach wa-
gowych. Przy oznaczaniu zawartości odpadów w 
większej ilości próbek węgla surowego wylicza się 
wartości średnie. 

W 'kolejnych badanych próbkach węgla surowego 
oznacza się jedynie zawartość popiołu w węglu suro-
wym i wylicza się wychód odpadów, przyjmując, że 
zawartość popiołu we frakcji poniżej i powyżej 1.8 
g/cm3 utrzymuje się w przybliżeniu na stałym po-

•ziomie w określonej partii węgla. (2 zastrzeżenia) 

G01P P.225922 T 26.07.1980 

Politechnika Białostocka, Białystok, Polska (Andrzej 
Jordan, Leszek Piasecki). 

Sposób pomiaru nierównomierności prędkości 
obrotowej wirników 

Przedmiotem wynalazku jest sposób pomiaru nie-
równomierności prędkości obrotowej wirników o pręd-
kościach obrotowych większych od 1000 obr/min. 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zmniejszenia 
pracochłonności oraz zwiększenia dokładności pomia-
ru. 

Sposób pomiaru według wynalazku polega na tym, 
że do korpusu badanej maszyny jest mocowany prze-
twornik drgań (1). 

Przekazywane z niego sygnały są kierowane do 
wzmacniacza (2), którego sygnał jest odfiltrowany w 
w filtrze (3) o wąskim paśmie przepuszczania w celu 
oddzielenia pierwszej harmonicznej, która steruje ge-
neratorem impulsów wzorcowych (4). Z generatora 
impulsy podawane są na licznik impulsów (6.) oraz 
na licznik rewersyjny (5). 

Różnica impulsów otrzymanych z liczników (5 i 6) 
określona przez dzielnik (7) jest wyświetlona na wy-
świetlaczu (8). (1 zastrzeżenie) 

C01R P.220750 22.12.1979 
Instytut Łączności, Warszawa, Polska (Marek Ka-

łuski). 

Sposób i układ do pomiaru wartości wielkości 
elektrycznych, charakteryzujących linie przesyłowe 

wielkiej częstotliwości 

W sposobie pomiaru wielkości elektrycznych według 
wynalazku z wejść (A) i (B) przyrządu pomiarowego 
doprowadza się dwa przebiegi wejściowe, do wejść 
wektorowego sumatora <1), wytwarzającego na wyjś-
ciach (C) i (D.) odpowiednio sumę i różnicę wektorową 
przebiegów wejściowych. Jednocześnie przebiegi wej-
ściowe doprowadza się do wejść przełączającego 
zespołu <2). 

Z wyjść przełączającego zespołu (2), przebiegi 
zmiennoprądowe doprowadza się do wejść dwóch 
przetworników (3) i (4) napięć zmiennych na napięcie 
stałe proporcjonalne bądź do amplitudy przebiegów 
wejściowych, bądź do sumy lub różnicy wetktarowej 
przebiegórw 'wejściowych. 

Napięcia te poprzez przełączający zespół (2) dopro-
wadza się do wejść integracyjnego przetwornika (5), 
dokonującego operacji dwukrotnego całkowania, w 
wyniku którego na. wyjściu tegoż przetwornika (5) 
uzyskuje się odcinki czasu proporcjonalne do stosun-
ku napięć podawanych na wejścia przetwornika <5). 
Odcinki te mierzone przez cyfrowy miernik (6) od-
cinków czasu są proporcjonalne bądź do wartości 
współczynnika odbicia, stosunku wektorowego napięć, 
współczynnika pobudzenia anten bądź impedancji 
charakterystycznej, bądź współczynnika fali stojącej, 
bądź wartości bezwzględnej napięcia w zależności od 
aktualnej konfiguracji przełączającego zespołu (2). 

Przy pomiarze wartości bezwzględnych do jednego 
z wejść integracyjnego przetwornika (5) jest dołączone 
poprzez przełączający zespół (2) źródło (7) napięcia 
odniesienia. 

Układ według wynalazku zawiera wejściowy suma-
tor wektorowy (1), przetworniki napięcia przemienne-
go na stałe (3, 4), zespół przełączający (2,), integra-
cyjny przetwornik (5), cyfrowy miernik (6) odcinków 
czasu, źródło napięcia odniesienia (7) oraz miernik (8), 
fazy, umożliwiający określenie zależności fazowych 
mierzonych napięć, odpowiednio połączone. 

(3 zastrzeżenia) 

G01R P.220753 22.12.1979) 

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Sta-
szica, Kraków, Polska (Kazimierz Bisztyga, Stanisław 
Piróg, Jacek Seńkowski, Zbigniew Hanzelka, Paweł 
Kwasnowski). 

Układ do pomiaru susceptancji fazowych 
asymetrycznych odbiorników trójfazowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania, 
prostego układu umożliwiającego szybki pomiar 
susceptancji fazowych asymetrycznych- odbiorników 
trójfazowych. 

Układ do pomiaru susceptacji fazowych asymetrycz-
nych odbiorników trójfazowych zawiera blok organi-
zacji (1) sterujący łącznikami (Ł), włączającymi na. 
wejście bloku pomiaru susceptancji (2) filtry prądowe-
(Fi i Fi) i napięciowe (F3, F4) oraz blok odtwarzania^ 
prądu (3) i blok odtwarzania napięcia (4). 

Ponadto blok organizacji (1) jest połączony z blo-
kiem detekcji znaku (5), który łączy się z blokiem. 
pomiaru susceptancji (2). Wyjście bloku pomiaru 
susceptancji (2) jest połączone poprzez blok selekcji 
pomiaru (6) z jednymi z wejść bloków podziału czę-
stotliwości (7,), których drugie wejścia łączą się z 
wejściem sygnału zaokrąglenia (Wz). Wyjścia bloków 
podziału częstotliwości (7) są połączone z licznikami 
(8). (1 zastrzeżenie)* 

G01R P. 220756 22.12.1979 

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Sta-
szica, Kraków, Polska (Kazimierz Bisztyga, Stanisław' 
Piróg, Jacek Seńkowski, Zbigniew Hanzelka, Paweł 
Kwasnowski). 

Sposób pomiaru susceptancji fazowej 
asymetrycznych odbiorników trójfazowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
prostego i szybkiego sposobu pomiaru susceptancji 
fazowej asymetrycznych odbiorników trójfazowych. 
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Sposób pomiaru susceptancji fazowej asymetrycz-
nych odbiorników trójfazowych, polega na tym, że 
pomiaru susceptancji dla każdej z faz dokonuje SÍQ 
w tym samym bloku pomiarowym susceptancji cyk-
licznie przełączając sygnały wejściowe. Następnie 
dokonuje się wyboru trzech pomiarów dotyczących 
oddzielnych faz jako nośników, informujących o war-
tościach zmierzonych trzech susceptancji fazowych. 
Po zakończeniu trzeciego pomiaru wykonuje się na-
stępny cykl pomiarowy. (1 zastrzeżenie) 

G01R 
G01B 

P.220838 28.12.1979 

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Zyg-
munt Zawisławski). 

Sposób pomiaru rzeczywistej powierzchni styku 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
sposobu umożliwiającego pomiar rzeczywistej po-
wierzchni styku dla elementów wykonanych z mate-
riałów o różnych właściwościach. 

Sposóo według wynalazku polega na tym, że mierzy 
się prąd (Iz) płynący przez próokę (6) wzorcową 
umieszczoną pomiędzy pierwszą elektrodą (3) połą-
czoną ze źródłem (1) prądowym i drugą elektrodą (5) 
połączoną z uziemionym zaciskiem (z), do uziemio-
nego zacisku (z.). Następnie pomiędzy pierwszą elektro-
dą (3) i drugą elektrodą (5) umieszcza się próbkę (7) 
badaną i mierzy się prąd (Iz) płynący przez próbkę 
(7) badaną, do uziemionego zacisku (z) i ze stosunku 
prądu (Iz1,) płynącego przez próbkę (7) badaną do 
prądu (Iz) płynącego przez próbkę (6) wzorcową 
wyznacza się rzeczywistą powierzchnię styku do po-
wierzchni nominalnej próbki (6) wzorcowej. 

Korzystne jest, jeśli próbkę (6) wzorcową stanowi 
próbka (7) badana o powierzchniach pomiarowych 
styku wypełnionych materiałem wiążącym o dobrym 
elektrycznym przewodnictwie właściwym. 

(2 zastrzeżenia) 

G01R P.220849 27.12.1979 

Politechnika Częstochowska, Częstochowa, Polska 
(Włodzimierz Dubasiewicz, Jan Groyecki, Henryk 
Lampa, Łukasz Szamocki, Stefan Szymura, Bolesław 
Wysłocki). 

Urządzenie do pomiaru magnetostrykcji blach 
elektrotechnicznych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
urządzenia umożliwiającego uzyskiwanie większych 
niż dotychczas dokładności pomiaru magnetostryfika-
cji blach elektrotechnicznych. 

Urządzenie według wynalazku charakteryzuje się 
tym, że na znajdującej się wewnątrz cewek (3, 4, 5) 
próbce (9) badanej blachy, spoczywają swobodnie w 
określonej od siebie odległości końcówki dwóch prze-
tworników piezoelektrycznych (10). Każdy z tych prze-
tworników połączony jest oddzielnie ze wzmacniaczem 
napięcia wąskopasmowym (11), którego wyjście połą-
czone jest z wejściem układu całkującego (12), przy 
czym wyjścia tych układów połączone są ze sobą 

różnicowo, a następnie połączone są one z wejściem 
wzmacniacza sumującego (13). 

Wyjście tego wzmacniacza połączone jest z płyt-
kami odchylania oscyloskopu katodowego (8). Wyjście 
wzmacniacza sumującego (13) połączone jest ponadto 
z woltomierzem wyskalowanym w jednostkach wzglę-
dnych ilorazu przyrostu długości badanej próbki (9) 
do długości zawartej między końcówkami przetwor-
ników piezoelektrycznych (10). Iloraz ten jest miarą 
magnetostryfikacji badanej blachy elektrotechnicznej. 

(1 zastrzeżenie) 

G01R P. 220984 28.12.1979 

Śląskie Przedsiębiorstwo Konstrukcji Stalowych 
i Urządzeń Przemysłowych „Mostostal", Zabrze, Polska 
(Czesław Myrcik, Zygmunt Kuczewski, Bogusław 
Grzesik. Henryk Kołodziej). 

Układ pomiaru napięcia falowania o regulowanej 
częstotliwości 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
układu o prostej budowie i dużej niezawodności dzia-
łania. Układ według wynalazku charakteryzuje się 
tym, że transformatory separujące (3) mają uzwoje-
nie pierwotne . przyłączone do zacisków wyjściowych 
falownika (1) zasilającego odbiornik (2), zaś ich uzwo-
jenia wtórne. przyłączone są między zawory grupy 
anodowej i katodowej prostownika niesterowanego 
sześcioplusowego (4), do którego przyłączony jest filtr 
dolnoprzepustowy (5). 

Układ pomiaru napięcia falownika przeznaczony 
jest do zasilania silników asynchronicznych. 

(1 zastrzeżenie) 

G01R P. 220S87 28.12.1979 
Śląskie Przedsiębiorstwo Konstrukcji Stalowych 

i Urządzeń Przemysłowych „Mostostal", Zabrze, Polska 
(Bogusław Grzesik, Zygmunt Kuczewski, Henryk Ko-
łodziej, Czesław Myrcik, Teodor Gajek). 
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Układ pomiaru napięcia kondensatorów falownika 
prądowego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
układu o prostej budowie i dużej niezawodności dzia-
łania. 

Układ pomiaru napięcia kondensatorów falownika 
prądowego charakteryzuje się tym, że odpowiednio 
w grupie anodowej i katodowej układ trzech dziel-
ników oporowych (9) i (10) przyłączony jest do kon-
densatorów komutacyjnych falowania (3), (7), oraz 
do źródła prądu (1), zaś do dzielników oporowych (9), 
(10) przyłączone są zawory trójplusowego prostownika 
(11), (12), którego obwód wyjściowy łączy się z ele-
mentem progowym i separatorem galwanicznym (13), 
(14) łączącym się również ze źródłem prądu (1). 

Pomiędzy kondensatory komutacyjne (3), (7) i dziel-
nik oporowy (9), (10) włączona jest grupa tyrysto-
rów (2), (8), łącząca się z drugiej strony ze źródłem 
prądu (1). (1 zastrzeżenie) 

G01R 
G01N 

P. 221061 31.12.1979 

Akademia Nauk, Instytut Podstawowych 
Problemów Techniki, Warszawa, Polska (Roman Ruł-
ka, Piotr Grutkiewicz). 

Miernik szumu megnetycznego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
miernika do nieniszczącego badania fizycznego stanu 
materiału w warstwie przypowierzchniowej przedmio-
tów wykonanych z ferromagnetyków. 

Miernik według wynalazku zawiera sondę wypo-
sażoną w rdzeń ferrytowy (R) z pięcioma kolumna-
mi. Na środkowej kolumnie umieszczona jest cewka 
magnesująca (M). 

Na pozostałych kolumnach, rozmieszczonych syme-
trycznie względem środkowej, umieszczone są czte-
ry cewki pomiarowe (Pl, P2, P3, P4), z których prze-
ciwległe (Pl, P3) i (P2, P4) połączone są szeregowo. 
Wewnątrz środkowej kolumny zamocowany jest su-
wliwie sworzeń (S), wystający końcem poza powierz-
chnię nabiegunnika. (2 zastrzeżenia) 

G01R 
GO IN 

P. 221381 14.01.1980 

Politechnika Śląska im. Wincentego Pstrowskiego 
Gliwice, Polska (Zygmunt Cząstkiewicz, Władysław 
Polechoński, Stanisław Tochowicz). 

Układ pomiaru rezystancji właściwej tworzyw z węgla 
i grafitu 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
układu umożliwiającego proste i szybkie wykreśle-
nie charakterystyki określającej zmiany rezystancji 
właściwej tworzyw z węgla i grafitu w funkcji tem-
peratury w zakresie temperatur 20-2000°C. 

Układ według wynalazku ma próbkę pomiarową (i) 
umieszczoną pomiędzy elektrodami zasilającymi (3) 
i (4) w komorze pomiarowej (2), która połączona jest 
z blokiem sterującym podawania gazu (8), przy czym 
elektrody pomiarowe (5) i (6) poprzez wzmacniacz 
napięciowy (15) połączone są z rejestratorem „xy" 
(13). Termoelement (7) poprzez termostat (13) i wzma- ' 
cniacz napięciowy (16) połączony jest z rejestrato-
rem ,,xy" (13), zaś poprzez regulator temperatury (U) 
z blokiem sterowania (12), który zasilany jest z blo-
ku sterowania (18) i połączony z rejestratorem „xy" 
(13) i blokiem sterującym podawaniem gazu. 

Blok sterujący (18) zasilany napięciem przemiennym, 
połączony jest z rejestratorem „xy" (13), zasilaczem 
stabilizowanym napięcia (17), zasilaczem stabilizowa-
nym prądu (14), transformatorem mocy (9) i termo-
statem (19), a łącznik mocy (10) połączony jest z tran-
sformatorem mocy (9), blokiem sterowania (12), zasi-
laczem stabilizowanym prądu (14) i elektrodami zasi-
lającymi (3) i (4). (3 zastrzeżenia) 

G01R P. 221405 15.01.1980 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Technik Kompute-
rowych i Pomiarów, Warszawa, Polska (Krzysztof 
Kamiński). 

Układ dzielnika wejściowego omomierza 
wielozakresowego 

Układ dzielnika wejściowego omomierza wieloza-
kresowego, według wynalazku charakteryzuje się tym, 
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że zacisk wejściowy najniższego zakresu pomiarowe-
go (1) omomierza oraz punkt połączenia pierwszego 
rezystora (Rl) i drugiego rezystora (R2) dzielnika 
napięcia, podłączonego w znany sposób do ustroju 
pomiarowego (UP) omomierza, mają taki nam poten-
cjał elektryczny. (1 zastrzeżenie) 

G01S P. 221064 31.12.1079 

Przemysłowy Instytut Telekomunikacji, Warszawa, 
polska (Stanisław Turczyński). 

Układy integratora i korelatora do cyfrowej obróbki 
impulsowych sygnałów radiolokacyjnych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie usunięcia błę-
dów w ocenie azymutu wykrywanego obiektu oraz 
niejednoznaczności tej oceny przy przechodzeniu z 
rodzaju pracy z korelatorem na rodzaj pracy z inte-
gratorem. 

W układzie według wynalazku, wejścia i wyjścia 
połączonych szeregowo, kolejnych n rejestrów dyna-
micznych (Tpi, Tp2„.Tpn) są połączone z n wejściem 
układu sumy logicznej (S), którego wyjście jest po-
łączone z wejściem układu koincydencji integratora 
(Ml). Drugie wielobitowe wejście układu (Ml) po-
łączone jest z wyjściem sumatora (2), a wielobitowe 
wyjście z wejściem układu koincydencji korelatora 
(M3). Wyjście (WY1) integratora jest jednocześnie 
wyjściem układu koincydencji integratora (Ml), a wyj-
ście (WY2) korelatora jest wyjściem układu koincy-
dencji korelatora (M3). (1 zastrzeżenie) 

G01S 
A01K 

P. 221207 03.01.1980 

Przedsiębiorstwo Połowów i Usług Rybackich „Bar-
ka". Kołobrzeg, Polska (Stefan Szałkiewicz, Marek 
Gzel, Józef Porawski, Andrzej Dragun, Mieczysław 
Sierżan). 

Echosonda sieciowa, zwłaszcza do połowu ryb 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
echosondy wskazującej położenie siatki względem 
dna oraz położenie ławicy ryb względem dna i wzglę-
dem siatki. 

Echosonda sieciowa składająca się z indykatora 
zawierającego wzmacniacz i nadajnik oraz oscylatora, 
według wynalazku charakteryzuje się tym, że tran-
sformator znajdujący się na wyjściu nadajnika ma 
uzwojenie wtórne korzystnie w ilości dwudziestu 
sześciu zwojów, wzmacniacz sygnałów, odbieranych 
z oscylatora, ma w stopniu czasowej regulacji wzmo-
cnienia z opornikiem (Ri), włączony potencjometr 
(Pj), ograniczający poziom i czas działania ZRW. 

W czwartym stopniu wzmacniacza w szereg z opor-
nikiem (R2) włączony jest potencjometr (P2) obniża-
jący poziom zakłóceń. W ostatnim stopniu wzmacnia-
cza w szereg z kondensatorem (Ci) włączony jest po-
tencjometr (P3) regulujący czarność zapisu. Echoson-
da znajduje zastosowanie na pływających jednostkach 
rybackich szczególnie do połowu ryb. 

(1 zastrzeżenie) 

G01T P. 221045 31.12.1979 

Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii, Warsza-
wa, Polska (Jan Czarnecki, Jerzy Jaszczuk, Mirosław 
Kruczek, Mieczysław Słapa, Tadeusz Wróblewski). 

Sposób kształtowania kierunkowej charakterystyki 
czułości sondy detekcyjnej promieniowania 

jonizującego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
sposobu pozwalającego na zmniejszenie błędu pomia-
ru promieniowania jonizującego, zmniejszenie wymia-
rów sondy i około dziesięciokrotne zmniejszenie jej 
ciężaru. 

Sposób polegający na przetwarzaniu sygnałów z 
detektorów promieniowania jonizującego na ciągi im-
pulsów elektrycznych znormalizowanych pod wzglę-
dem wysokości i szerokości amplitudy, według wy-
nalazku charakteryzuje się tym, że dwa dopasowane 
detektory (2 i 3) umieszcza się współosiowo w pod-
stawach osłony walcowej (4) tak, aby detektor (2) 
był maksymalnie odsłonięty, a detektor (3) maksymal-
nie przysłonięty od źródła promieniowania jonizujące-
go (1) określonego kątem bryłowym stożka podstawy 
osłony (4). Częstość powtarzania n2 ciągu impulsów 
generowanych w detektorze (3) i znormalizowanych 
w bloku (6) odejmuje się w bloku różnicowym (7) od 
częstości powtarzania ni ciągu impulsów generowa-
nych w detektorze (2) i znormalizowanych w bloku 
elektronicznym (5). Na wyjściu (Wy) bloku różnicowe-
go (7) otrzymuje się ciąg impulsów elektrycznych, któ-
rych częstość powtarzania no jest różnicą części po-
wtarzania ni i n2 w przypadku gdy ni > ri2. 

Sposób według wynalazku może być stosowany do 
kierunkowych pomiarów mocy dawki promieniowa-
nia jonizującego z pokładów aparatów latających, 
pojazdów mechanicznych i obiektów latających. Może 
być stosowany również do ustalenia kierunku wzro-
stu lub spadku mocy dawki promieniowania jonizu-
jącego. (1 zastrzeżenie) 

G01T P.221067 31.12.197f 

Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii, Warsza-
wa, Polska (Jan Czarnecki, Jerzy Jaszczuk, Witold 
Leszko). 

Sposób impulsowo-cyfrowej korekcji charakterystyki 
energetycznej detektorów półprzewodnikowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
sposobu pozwalającego na zastosowanie detektorów 
półprzewodnikowych w cyfrowych sondach dozyme-
trycznych do pomiaru mocy dawki promieniowania 
gamma. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że impul-
sy wytworzone w detektorze półprzewodnikowym, po 
wzmocnieniu we wzmacniaczu (1), przepuszcza się1 
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przez tor główny układu pomiarowego, który zawiera 
dyskryminator amplitudy (2) oraz przez tor układu 
korekcji, który zawiera progowy przetwornik ampli-
tuda-czas (3) " sterujący generatorem bramkowanym 
(4) i podzielnikiem (5), a następniej impulsy z wyjść 
obu torów sumuje się w układzie áimy logicznej (6). 

(1 zastrzeżenie) 

S P KM 

G02B P. 221255 08.01.1980 
C09K 

Instytut Przemysłu Organicznego, Warszawa, Polska 
(Ireneusz Szczerek, Maria Gredka-Pokszan). 

Ochronny filtr ciemniowy 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
filtru ciemniowego o wąskim zakresie przepuszczalno-
ści (590-610 mm), w którym błony radiograficzne 
wykazują najniższą czułość. 

Ochronny filtr ciemniowy wg wynalazku stanowi 
roztwór kompozycji barwników w skład której wcho-
dzą barwniki oksonolowe o wzorze przedstawionym 
na rysunku, w którym R' oznacza grupę fenoksy, 
sulfonową lub karboksylową, w których atom wodo-
ru został zastąpiony atomem potasu, R" oznacza atom 
wodoru lub grupę sulfonową, w której atom wodoru 
został zastąpiony atomem potasu a R oznacza atom 
wodoru lub grupę metylową oraz n wynosi 0 lub 1, 
w żelatynie. 

Ochronny filtr według wynalazku znajduje zasto-
sowanie w ciemniach zwłaszcza przy oeróbce błon ra-
diograficznych. (1 zastrzeżenie) 

G02B P.221485 21.01.1980 

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (An-
drzej Domański, Lucjan Grochowski). 

Układ do odchylania wiązki optycznej 

Przedmiotem wynalazku jest układ do odchylania 
wiązki optycznej w żądanym kierunku znajdujący 
między innymi zastosowanie jako element przełącza-
jący w układach telekomunikacji światłowodowe;, 
czy jako jeden z elementów urządzeń peryferyjnych 
maszyn cyfrowych. 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie znacznego 
zmniejszenia napięć sterujących układem a także 
związaną z tym miniaturyzację układu przy jedno-
czesnym zwiększeniu ilości możliwych dyskretnych 
położeń wiązki. 

Układ wyposażony jest w kryształ rnagnetooptycz-
ny (KM) obracający płaszczyznę polaryzacji o kąt II1'! 
spolaryzowanej wiązki optycznej, współpracujący z 
układem sterującym (Us) i kryształem dwójłomnym 
(KD) separującym przestrzennie ortogonalne stany 
tej wiązki. (1 zastrzeżenie) 

SWE SWY2 

G02C P. 221302 10.01.1980 

Śląskie Zakłady Mechaniczno-Optyczne „OPTA", 
Katowice, Polska (Marek Łuczak, Henryk Kwiatkow-
ski). 

Okulary bezzausznikowe 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
okularów bezzausznikowych o takiej budowie aby 
możliwe było szybkie skracanie i wydłużanie obwodu 
taśmy utrzymującej okulary zarówno na głowie użyt-
kownika jak i przy zdjętych okularach. 

W okularach według wynalazku uchwyty taśmy (A) 
umiejscowione są wewnątrz obudowy okularów (4). 
Korpus uchwytu taśmy (3) ma wydrążony otwór pro-
wadzenia taśmy (4), na przeciw którego usytuowana 
jest symetrycznie poprzeczka (6). 

Rozwiązanie według wynalazku nadaje się szcze-
gólnie do zastosowania w okularach ochronnych 
i okularach sportowych. (3 zastrzeżenia) 

G03B P. 221219 05.01.1980 

Polskie Zakłady Optyczne, Warszawa, Polska (Ry
szard Zwierchanowski, Michał Skiba). 

Rzutnik do przeźroczy 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania, 
takiej konstrukcji rzutnika, aby możliwym było pod-
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czas projekcji łatwe wyjmowanie pojedynczego prze-
źrocza. 

Rzutnik do przeźroczy ma w górnej części obudowy 
wnękę (1) z otworem do kanału projekcyjnego (2), 
oraz prowadnice (3 i 4) umożliwiające wyjęcie do 
góry pojedynczego przeźrocza z kanału projekcyj-
nego (2). (1 zastrzeżenie) 

G04C P.220886 29.12.1979 

G03B P. 221283 09.01.1980 

. Polskie Zakłady Optyczne, Warszawa, Polska (Ry-
szard Zwierchanowski, Michał Skiba, Andrzej Ty-
miński). 

Dmuchawa rzutnika do przeźroczy 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia 
skuteczności chłodzenia elementów rzutnika i prze-
źrocza. 

Dmuchawa umieszczona wewnątrz rzutnika zawiera 
dwa jednakowe wirniki (1), nawiewowy i wyciągowy, 
zamocowane na wałku (2) po obu stronach silnika 
(3). Wirniki (1) zamocowane są w obwodach (4 i 5)-
Obudowa (4) ma na osi geometrycznej wirnika (1) 
otwór (6) wlotu zewnętrznego chłodnego powietrza 
:i połączona jest nawiewowym kanałem (8) przestrze-
nią projekcyjną. Obudowa (5) ma na osi geometry-
cznej wirnika (1) wyciągowy otwór (7) łączący ją z 
przestrzenią układu oświetlającego oraz wylotowy 
otwór (9) odprowadzenia ciepłego powietrza ma ze-
wnątrz rzutnika. 

Dmuchawa przeznaczona jest do chłodzenia elemen-
tów optycznych, układu oświetlającego i przeźrocza w 
rzutniku do przeźroczy. (2 zastrzeżenia) 

G03G P.221051 31.12.1979 

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (An-
drzej Domański, Zygmunt Zawisławski). 

Sposób naświetlania kserograficznej warstwy 
światłoczułej 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
sposobu naświetlania kserograficznej warstwy świa-
tłoczułej za pomocą wiązki laserowej, przeznaczonego 
do rejestracji danych z elektronicznej maszyny cyfro-
wej, pozwalającego na zwiększenie szybkości wydru-
ku danych z maszyny cyfrowej. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że wiązkę 
światła podaje się przez kaskadę przerzutników op-
'tycznych, sterowanych impulsami elektrycznymi. 

W innym wariancie wiązkę światła podaje się przez 
kaskadę przerzutników optycznych, sterowanych im-
pulsami elektrycznymi, a następnie przez układ opty-
'czny zawężający lub rozszerzający wiązkę świetlną. 

(4 zastrzeżenia) 

Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-War-
szawa II", Warszawa, Polska (Stanisław Jaśkiewicz, 
Tadeusz Krawczyk, Szczepan Chyła). 

Wyłącznik korekcji z elektronicznym układem 
opóźniającym 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
wyłącznika odmierzającego zwłokę czasową z dużą 
dokładnością na drodze elektronicznej. 

Wyłącznik według wynalazku zawiera generator 
piłokształtny (1) przystosowany do nastawiania róż-
nych prędkości narastania napięcia w funkcji czasu, 
zespół porównujący (2) napięcie generatora z napię-
ciem odniesienia, które jest zmieniane w zależności 
od potrzebnej zwłoki czasowej, wzmacniacz (3) i układ 
wykonawczy (4). 

Wynalazek ma głównie zastosowanie w lotnictwie. 
(3 zastrzeżenia) 

G05B ' P. 221181 03.01.1980 
Zgłoszenie dodatkowe do patentu nr 98196 

Przedsiębiorstwo Projektowania i Wyposażania 
Odlewni ,,Prodlew'\ Warszawa, Polska (Franciszek 
Lesiak, Tadeusz Góralski, Tadeusz Pacyga). 

Sposób i układ sterowania taktowego 
urządzeń technologicznych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie umożliwienia 
uzyskania płynnej regulacji opóźnień technologicz-
nych oraz uproszczenia struktury logicznej układu. 

Sposób sterowania według wynalazku charaktery-
zuje się tym, że sygnały pośrednie przetworzone 
w matrycach programowych oraz układzie liczącym 
koryguje się w funkcji czasu według zadanego pro-
gramu, a następnie dokonuje się wraz z sygnałami 
wejściowymi oraz sygnałami z układów liczących do-
datkowej analizy pod kątem zgodności z założonym 
programem a wynik stanowi dodatkowy sygnał dla 
układu wyjściowego. 
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Układ do stosowania sposobu ma blok realizacji 
opóźnień czasowych (10), do którego sygnały przesy-
łane są z bloku matryc programujących (2) i z bloku 
układów liczących (4) oraz ma dodatkowy blok mat-
ryc programujących wyjściowych (2a), w którym ana-
lizowane sygnały z bloku wejściowego (1), z bloku 
układów liczących (4) oraz bloku realizacji opóźnień 
czasowych (10) są po przetworzeniu przesyłane do 
bloku wyjściowego (8). (2 zastrzeżenia) 

G05B P.221320 09.01.1980 

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów 
„MERA-PIAP", Warszawa, Polska (Tomasz Wański, 
Grzegorz Heszen, Bolesław Wierzbicki, Witold Rzep-
ka). 

Programowany układ realizujący czas oczekiwania 
Przedmiotem wynalazku jest programowany układ 

realizujący czas oczekiwania, zwłaszcza w układach 
sterowania sekwencyjnego z matrycą diodową. 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
układu o takiej budowie, która umożliwia realizację 
przez układ dwu sposobów sterowania sekwencyjnego, 
na zasadzie czasowej i na zasadzie sprzężeń zwrot-
nych. 

Układ zawiera elektroniczny układ czasowy (UC), 
do którego wejścia doprowadzony jest sygnał wyzwa-
lający. Wyjście tego układu dołączone jest do wejścia 
bramki logicznej (B). 

Do pozostałych wejść bramki (B) doprowadzone są 
sygnały wykonania rozkazu, zaś wyjście bramki (B) 
stanowi sygnał wykonania instrukcji programu. 

(1 zastrzeżenie) 

G05D P. 221177 03.01.1980 

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława 
Dąbrowskiego, Warszawa, Polska (Lesław Będkowski. 
Zbigniew Denys, Ryszard Kłujszo). 

Obwód wejściowy układu do wytwarzania 
funkcji operacyjnej dla elektronicznego 

układu sterującego procesem hamowania 
pojazdów mechanicznych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
budowy obwodu wejściowego układu do wytwarzania 
funkcji operacyjnej, o zmniejszonej wrażliwości na 
zakłócenia i nadającego się do samochodu o wszy-
stkich kołach napędzanych. 

Obwód wejściowy według wynalazku charaktery-
zuje się tym, że do wejść ekstremalnego układu mak-
symów (1) i układu minimów (2) doprowadzone są sy-
gnały (Ui) do (UH) proporcjonalne do prędkości kół na-
pędzanych i nienapędzanych, a wyjście każdego 
z tych układów jest połączone z jednym wejściem 
układu mnożącego (4 i 5), przy czym drugie wejście 
układu mnożącego (4) współpracującego z układem 

wybierającym wartości maksymalne jest połączone 
z sygnałem równym funkcji logicznej, natomiast dru-
gie wejście układu mnożącego (5) współpracującego, 
z układem wybierającym wartości minimalne jest 
połączone z zanegowanym w negatorze (3) sygnałem 
funkcji logicznej, a wyjścia obu układów mnożących, 
są sumowane w sumatorze (6). (2 zastrzeżenia) 

G05D P.221179 03.01.1980 

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława 
Dąbrowskiego, Warszawa, Polska (Lesław Będkowski, 
Zbigniew Denys, Ryszard Kłujszo, Jerzy Lubomski)! 

Układ do dozorowania hamulcowego 
układu przeciwpoślizgowego 

pojazdów mechanicznych 

Przedmiotem wynalazku jest układ do dozorowania 
hamulcowego urządzenia przeciwpoślizgowego pojaz-
dów mechanicznych, przeznaczony do kontrolowania 
elementów urządzenia przeciwpoślizgowego, a zwłasz-
cza elektronicznego układu wytwarzającego sygnały 
sterujące modulatorami ciśnienia. 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania, 
układu cechującego się dużą dokładnością kontroli 
i dużą niezawodnością działania. 

Układ według wynalazku jest wyposażony w suma-
tor główny (8) do wejść którego są dołączone sygnały 
mocy (SWM) Z sumatora mocy i sygnały sumy logicz-
nej (SWL) Z sumatora kanałów (2) oraz sygnały roz-
bieżności sygnałów proporcjonalnych do prędkości 
kół pojazdu. Wyjście sumatora głównego (8) jest po-
łączone z jednym wejściem układu mnożącego (12), 
którego drugie wejście jest połączone z wyjściem 
układu (11) porównującego czas trwania impulsu za-
kłóceń, a trzecie wejście, z zanegowanym sygnałem 
rozpoczęcia procesu hamowania (SH) oraz z układem 
pamięci (22). 

Układ jest wyposażony w sumator końcowy (21),. 
którego jedno wejście połączone jest z wyjściem 
układu pamięci (22), a drugie wejście jest połączone 
z układem kontroli poziomu napięć, przy czym każde-
napięcie zasilające jest kontrolowane przez kompara-
tor poziomu napięcia połączony z generatorem jedyn-
ki logicznej. Wyjścia generatorów jedynki są po-
łączone z wejściami układu sumacyjnego (20), którego 
wyjście jest połączone z drugim wejściem końcowego 
układu sumacyjnego (21). (1 zastrzeżenie)' 

G05D P. 221202 03.01.1980 
C21B 

Biuro Studiów i Projektów Hutnictwa „Biprostal", 
Kraków-, Polska (Janusz Czerski). 

Sposób regulacji podgrzewania wody chłodzącej 
dysze wielkiego pieca \ 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
sposobu umożliwiającego zmniejszenie zużycia wody 
podawanej do chłodzenia dysz. 

Sposób regulacji podgrzewania wody chłodzące] 
dysze wielkiego pieca polega na tym, że na rurociągu 
(4) wody pochłodniczej z chłodzenia dysz (1) zainsta-
lowane są dodatkowe rurociągi powrotne przelewo-
wo-odpowietrzające (5), przy czym średnice rurocią-
gów (4) wody pochłodniczej od miejsca przyłączenia 
rurociągów (5) dodatkowych są mniejsze, korzystnie 
o połowę, oraz mają zainstalowane zawory regula-
cyjne (9) przed lejem (7) spływowym. 

(1 zastrzeżenie)' 
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G05D 
C22B 

P. 221210 03.01.1980 

Biuro Projektów Przemysłu Metali Nieżelaznych 
„Bipmmet" , Katowice, Polska (Stanisław Dziura, 
Aloin Reuoenbauer) . 

Sposób regulacji opalania gazem odpadowym 

Przedmiotem wynalazku jest sposób regulacji opa-
lania gazem odpadowym, powstającym w czasie prze-
biegu procesów metalurgicznych w przemyśle hutni -
czym, a zwłaszcza w hutnictwie miedzi i cynku. 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
.sposobu zapewniającego utrzymanie wymaganej wy-
dajności cieplnej opalania zarówno, przy dostatecznej 
ilości gazu odpadowego jak i w czasie występowania 
niedoborów i braków tego gazu. 

Sposób regulacji opalania gazem odpadowym o 
zmiennym i nieciągłym przepływie oraz małej war -
tości opałowej, uzupełnianym wysokokalorycznym pa-
liwem polega na tym, że ilość paliwa uzupełniające-
.go jest dozowana automatycznie na podstawie porów-
nywania sumy kalorycznie równoważnych sygna-
łów natężenia przepływu gazu odpadowego i pal iwa 
uzupełniającego z sygnałem zadającym wydajność 
cieplną, nas tawianym ręcznie lub automatycznie w 
układzie regulacji kaskadowej, natomiast ilość gazu 
odpadowego jest regulowana na podstawie porów-
nywania sygnału natężenia przepływu tego gazu z 
sygnałem zadającym wydajność cieplną pomnożonym 
przez kaloryczny udział gazu odpadowego. 

(1 zastrzeżenie) 

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów „ME-
RA-PIAP", Warszawa, Polska (Andrzej Serwach). 

Układ automatycznej regulacji temperatury wody 
zasilającej w kotłowni 

Przedmiotem wynalazku jest układ automatycznej 
regulacji tempera tury wody zasilającej w kotłowni w 
funkcji t empera tury zewnętrznej zgodnie z wykresem 
ciepłowniczym. 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie pełnej automa-
tyzacji regulacji t empera tury wody zasilającej w ko-
tłowni. 

W układzie według wynalazku sygnał (1) z czujnika 
t empera tu ry zewnętrznej i sygnał (3) z czujnika tem-

pera tury wody zasilającej o przeciwnej polaryzacji 
są podane na wejścia regulatora (5), przy czym syg-
nał (1) jest podany poprzez przetwornik (2) tempera-
tury zewnętrznej i l imiter (6) albo tylko poprzez 
przetwornik (2), natomiast sygnał (3) jest podany na 
regulator (5) poprzez przetwornik (4) tempera tury 
wody zasilającej. 

Ograniczenie maksymalnej (Twl) i minimalnej (Tw2) 
t empera tury wody zasilającej jest realizowane przez 
limiter (6). W przypadku braku limitera (6) ograni-
czenie jest realizowane przez dobór zakresów pomia-
rowych i przesunięć przetwornika (2) t empera tury 
zewnętrznej i przetwornika (4) tempera tury wody za-
silającej oraz dobór wzmocnień względnych wejść 
regulatora (5). Sygnał (7) z wyjścia regulatora (5) 
jest podany na znany układ regulacji tempera tury 
wTody zasilającej. (2 zastrzeżenia) 

G05D 
E04B 

P. 221413 16.01.1980 

Wytwórnia Aparatów Natryskowych im. 1 Maja, 
Spółdzielnia Pracy, Gdynia, Polska (Edmund Po -
ćwierz). 

Urządzenie do regulacji wydajności agregatu 
sprężarkowego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania u-
rządzenia cechującego się prostotą budowy, niskim 
kosztem wykonania i niezawodnym działaniem, umo-
żliwiającego w zależności od zapotrzebowania podwój-
ną regulację wydajności sprężarki poprzez pracę agre-
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gatu na biegu luzem lub z wyłączeniem silnika elek-
trycznego. 

Urządzenie do regulacji wydajności agregatu sprę-
żarkowego przy wykorzystaniu ciśnieniowego kulko-
wego wyłącznika charakteryzuje się tym, że powietrz-
ny dolotowy kanał (2) połączony jest z powietrznym 
wylotowym kanałem (7) poprzez pośredni kanał (6) 
znajdujący się za siedziskiem (4) kulki (3). Jeden ko-
niec powietrznego wylotowego kanału (7) połączony 
jest z zaworem (8) zamykającym ssanie sprężarki, 
zaś na drugim końcu osadzony jest pneumatyczny 
siłownik (9) sterowany sprężyną (10) i oddziaływują-
cy na elektryczny układ (11) sterowania. 

(1 zastrzeżenie) 

G05F P. 220664 21.12.1979 
Stocznia Gdańska, im. Lenina. Gdańsk, Polska (Ry-

szard Zabłocki). 
Układ sterowania prądem stałym spawania 

łukowego 
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania u-

kładu umożliwiającego zmianę parametrów prądu 
spawania podczas jarzenia sag łuku, pozwalającego 
na eliminację jednego opornika nastawnego. 

Układ zawiera blok sterujący (S) włączony między 
wyjście opornika nastawnego (Rn), a uchwyt spa-
walniczy (W). Blok sterujący (S) ma opornik (Rl), 
oporniki bocznikowe (R2, R3), stycznik (St) oraz wy-
łącznik zwarciowy (Wz). (1 zastrzeżenie) 

G05G 
G05B 
B21D 

Zaikłady Przemysłu Metalowego H. Cegielski, Po-
znań, Polska (Włodzimierz Molenda. Stefan Wardecki). 

Układ sterowania centralnym zamykaniem drzwi 
bocznych wagonów osobowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania u-
kładu cechującego się prostotą konstrukcji i obsługi, 
zapewniającego łagodne otwieranie i zamykanie 
drzwi wagonu. 

Układ sterowania centralnym zamykaniem drzwi 
bocznych wagonów osobowych wyposażony jest w 
siłowniki (1) połączone z obydwu końców oddzielnie 
z zaworami elektropneumatycznymi (3) połączonymi 
szeregowo z dławikami (2). 

Ponadto siłowniki (1) połączone są oddzielnie z re-
duktorami (4). Każdy z siłowników (1) wyposażony 
jest w ramię (5), przy pomocy którego zostaje wy-

muszony ruch drzwi. Układ działa w oparciu o wpro-
wadzone przeciwciśnienie oddziaływujące na tłok (7) 
siłownika (1) w kierunku otwierania i zamykania 
drzwi wagonowych. 

Układ według wynalazku szczególnie znajduje za-
stosowanie w wagonach kursujących na podmiejskich 
liniach kolejowych o dużej liczbie przystanków. 

(1 zastrzeżenie) 

G06F P. 220737 21.12.1979 

Politechnika Śląska im. Wincentego Pstrowskiego, 
Gliwice, Polska (Stefan Węgrzyn, Adam Gacek. Ma-
rek Pociask, Stanisław Kozielski). 

Komputer z uniwersalnym blokiem sterowania, 
zwłaszcza dla celów dydaktycznych 

Komputer według wynalazku ma uniwersalny blok 
sterowania (UBS), który poprzez magistralę mikro-
sterowania mag.MS połączony jest z blokiem indyka-
cji stanów procesora (BJS). Uniwersalny blok stero-
wania (UBS) zawiera układ sterujący sztywny 
(USSZ), układ sterujący mikroprogramowany zew-
nętrznie (USMZ) oraz układ sterujący mikroprogra-
mowany wewnętrznie (USMW), przy czym wyjścia 
układu sterującego sztywnego (USSZ) oraz układu 
sterującego mikroprog ramowanego zewnętrznie 
(USMZ) i układu sterującego mikroprogramowanego 
wewnętrznie (USMW) dołączone są do wspólnej ma-
gistrali mikrosterowania (mag.MS). 

Odpowiednie linie sygnałowe magistrali mikrostero-
wania (mag.MS) doprowadzone są do wejść sterują-
cych jednostki arytmetyczno-logicznej (JAL), pamięci 
operacyjnej (PAO), oraz do wejść strobujących ukła-
dów bramkowania informacji (UBJ) i do wejścia tak-
tującego licznika instrukcji (L). 

Wejścia układu sterującego mikroprogràmowanego-
zewnętrznie (USMZ) połączone są z przyciskami za-
dawania mikroinstrukcji (MZ) i z odpowiednim przy-
ciskiem wyboru sterowania (WS), a także z genera-
torem taktu (GTS) i blokiem warunków (BW). Wejś-
cia układu sterowania sztywnego (USSZ). i układu 
sterującego mikroprogramowanego wewnętrznie 
(USMW) połączone są z rejestrem instrukcji (J), blo-
kiem warunków (BW) i odpowiednimi przyciskami 
wyboru sterowania (WS). (2 zastrzeżenia)' 

G06F P.220853 27.12.1979 

Centrum Komputerowych Systemów Automatyki i. 
Pomiarów „MERA-ELWRO", Wrocław, Polska (Ire-
neusz Czyżewski, Jan Matuszewski). 

Układ pośredniczący pomiędzy układem logicznym 
MOS kalkulatora, a mechanizmami drukującymi 

i przełącznikami klawiaturowymi 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uproszczenia u-
kładu pośredniego pomiędzy układem logicznyr 
MOS kalkulatora, a mechanizmami drukującyr 
i przełącznikami klawiaturowymi. 

Układ według wynalazku charakteryzuje się tym, 
że układ logiczny MOS poprzez wspólne wyprowa-
dzenia (M2), (M3), (M4) oraz poprzez jednostopniowe-
wzmacniacze tranzystorowe (6) wysterowuje elemen-
ty wykonawcze (7) mechanizmów drukujących. Po-
przez te same wspólne wyprowadzenia (M2), (M3), (M4)' 
układu logicznego MOS są przekazywane sygnały 
Mode, sterujące bramkami tranzystorów wejściowych 
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(4) układu logicznego MOS przy zadziałaniu prze-
łączników klawiaturowych (3) ustalających reżim pra-
cy kalkulatora, jak: przełącznik klawisza pozycji 
przecinka dziesiętnego, zaokrąglania wyniku lub su-
mowania wyników pośrednich. 

Sygnały Mode generowane są przez tranzystor ste-
rujący (1) układu logicznego MOS i przekazywane 
na przełączniki klawiaturowe (3) poprzez wzmacniacz 
separujący (2). (1 zastrzeżenie) 

G06F P.221060 31.12.1979 

Instytut Maszyn Matematycznych, Warszawa. Pol-
ska (Stanisław Majers/ki, Wojciech Kubera). 

Cyfrowy układ binarny do obliczania 
wartości funkcji wykładniczej 

Przedmiotem wynalazku jest cyfrowy układ binar-
ny do dokładnego obliczania wartości funkcji wy-
kładniczej przeznaczony do stosowania w systemach 
komputerowych, zwłaszcza w szybkich specjalizowa-
nych procesorach do obliczeń numerycznych. 

W skład układu wchodzą: zespół pamięciowy (M) 
zawierający stałe loga(l±2~i), zespół rejestrów rów-
noległych (R), zespół przetwarzający (P), oraz zespół 
generujący (G), który generuje cyfry qi 6 {0,1,2} lub 
cyfry qt 6 {-1.0,+1} sterujące wyborem liczb prze-
twarzanych w zespole przetwarzającym (P). 

Zespół generujący (G) zawiera podzespół reduku-
jący (S), który redukuje równolegle trójki liczb do 
par liczb z zachowaniem ich sum, oraz podzespół de-
kodujący (D), który dekóduje grupy bitów, wziętych 
z kilku pozycji binarnych z par liczb zredukowanych 
w podzespole redukującym (S), na cyfry qi. 

Zespół przetwarzający (P) ma strukturę dostosowa-
ną do równoległej redukcji czwórek liczb, pobiera-
nych z zespołu rejestrów (R), do par liczb z zacho-
waniem ich sum. 

Redukcja równoległa w podzespole redukującym 
(S) i zespole przetwarzającym (P) zastępująca doda-

wanie i odejmowanie wykonane w znanych układach 
obliczania wartości funkcji wykładniczej odbywa się 
bez propagacji przeniesień wzdłuż redukowanych liczb. 

(4 zastrzeżenia) 

G06F P.221168 02.01.1980 

Instytut Maszyn Matematycznych, Warszawa, Pol-
ska (Stanisław Majerski, Wojciech Kubera). 

Cyfrowy układ binarny do logarytmowania 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie oprać owania 
cyfrowego układu binarnego do logarytmowania, do-
kładnego w działaniu, przeznaczonego do stosowania 
w systemach komputerowych, zwłaszcza w szybkich 
specjalizowanych procesorach do obliczeń numerycz-
nych. Układ w skład którego wchodzą: zespół pamię-
ciowy zawierający stałe, stanowiące składniki wy-
znaczanego łogarytmu; zespół rejestrów równoleg-
łych zawierających liczby przetwarzane w trakcie lo-
garytmowania; zespół generujący cyfry 0, 1, 2 lub 
■-1, 0, +1, od których zależy wybór stałych z zespo-
łu pamięciowego; zespól sumujący wybrane stałe z 
zespołu pamięciowego, według wynalazku charakte-
ryzuje się tym, że zespół generujący (G) zawiera pod-
zespół redukujący (R), który redukuje wprowadzane 
z zespołu rejestrów (P) czwórki liczb do par liczb 
z zachowaniem ich sum, oraz podzespół dekodujący 
(D) w kolejnych krokach logarytmowania grupy bi-
tów, wziętych z kilku pozycji binarnych ze zredu-
kowanych w zespole redukującym (R) par liczb, na 
cyfry 0, 1, 2 lub - 1 , 0, +1. 

Redukcja równoległa czterech liczb do dwóch w 
podzespole redukującym (R), zastępująca wykony-
wane w znanych układach logarytmowania dodawa-
nia i odejmowania, odbywa się bez propagacji prze-
niesień wzdłuż redukowanych liczb. (2 zastrzeżenia) 

G06F P. 221364 15.01.1980 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Informa-
tyki „MERAMAT" przy Warszawskich Zakładach 
Urządzeń Informatyki „MERAMAT", Warszawa, Pol-
ska (Kazimierz Bujnowski, Maciej Stańczyk). 

Ukiad kontroli CRC odczytu informacji 
i odczytu kontrolnego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
układu umożliwiającego kontrolę CRC odczytu in-
formacji, odczytu wstecz, a podczas" odczytu kon-
trolnego realizującego porównanie bajtu kontrolnego 
CRC zapisanego na taśmie z bajtem kontrolnym 
CRC wytworzonym w rejestrze CRC. 

Układ kontroli CRC odczytu informacji i odczy-
tu kontrolnego jest utworzony z elementów kombi-
nacyjnych ośmiowejściowych (El, E16) typu NIE-I, 
z inwerterów (E2, E17), z elementów kombinacyjnych 
dwuwejściowych (E3, E5, E18) typu NIE-LUB, z ele-
mentu kombinacyjnego trzywejściowego (E4) typu 
NIE-I. z elementu kombinacyjnego czterowejściowe-
go (E6) typu NIE-I i z elementów kombinacyjnych 
dwuwejściowych (E7-Ť-E15) typu Exclusive-or, odpo-
wiednio połączonych. 
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Układ ma zastosowanie zwłaszcza w formaterze 
jednostki sterującej pamięci taśmowej. 

(1 zastrzeżenie) 

G06F P. 221365 15.01.1980 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Informa-
tyki „MERAMAT" przy Warszawskich Zakładach 
Urządzeń Informatyki „MERAMAT", Warszawa, Pol-
ska (Kazimierz Bujnowski, Maciej Stańczyk). 

Układ rejestru CRC 
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 

układu umożliwającego kontrolę CRC podczas od-
czytu wstecz. 

Układ rejestru CRC jest utworzony z elementów 
kombinacyjnych dwuwejściowych (E1-Ť-E18) typu I 
i z elementów kombinacyjnych dwuwejściowych 
(E19-Ť-E27) typu LUB tworzących łącznie dziewięć 
bramek typu AND-OR-INVERT, z elementów (0211, 
0212) typu Quadruple 2-line to 1-line data selec-
tors/multiplexers, z elementów kombinacyjnych dwu-
wejściowych (E30, E31, E32, E33, E28, E34, E35, E36, 
E37, E38, E39, E40, E41) typu Exclusive-or, z prze-
rzutników (P1-Ť-P9) typu D tworzących zasadniczy 
rejestr CRC, oraz z dodatkowych elementów kom-
binacyjnych dwuwejściowych (E29, E42, E44) typu 
NIE-I i z elementu kombinacyjnego trzywejściowe-
go (E43) typu NIE-I, odpowiednio połączonych. 

Układ rejestru CRC ma zastosowanie zwłaszcza 
w formaterze jednostki sterującej pamięci taśmowej. 

(1 zastrzeżenie) 

G06F P.221411 16.01.1980 

Instytut Komputerowych Systemów Automatyki 
i Pomiarów, Wrocław, Polska (Jerzy Nawrót). 

Elektroniczny układ do podłączania urządzenia cy-
frowego do linii transmisyjnej i regeneracji poziomu 

sygnału w linii 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
układu spełniającego trzy funkcje: sprzęgania urzą-
dzeń cyfrowych z linią przesyłania danych, regene-
rację poziomu sygnału w linii transmisyjnej oraz 
sterowania podziałem linii na odcinki nadawczy 
i odbiorczy, szczególnie przy transmisji artmicz-
nej. 

W układzie według wynalazku odbiorczy wzmac-
niacz (1) jest połączony z jednym z dwóch wejść 
układu (2) dwuargumentowego negowanego iloczynu 
logicznego, którego drugie wejście jest połączone po-
przez separator (3) z wejściem (F) sterującym blo-
kadą. 

Wzmacniacz (1) jest poprzez separator (4) dodatko-
wo połączony z odbiorczym wyjściem (E), natomiast 
układ (5) dwuskładnikowej sumy logicznej jest po-
łączony z układem (2), który to układ (5) poprzez 
separator (6) toru nadawczego jest połączony z na-
dawczym wejściem (G). Układ (5) jest połączony 
z nadawczym wzmacniaczem (7) linii transmisyjnej. 

(1 zastrzeżenie) 

G06F P. 226821 T 17.09.1930 

Po l i t echn ika Wroc ławska , Wrocław, Polska (Józef 
Lewoc, Marek Król ik, J a n i s ł a w Muszyński , Józef 
Janyszek) . 

Układ wytwarzania sygnału blokującego 
dostęp do pamięci 

Wynalazek rozwiązuje zagadnien ie rozszerzenia d o 
s tępu do pamięc i operacyjne j m i n i k o m u t e r ó w j edno
li tego sys temu. 

Układ wed ług w y n a l a z k u s t anowi funktor iloczy
nu czterech w e w n ę t r z n y c h sygna łów adresowych . 

(1 zastrzeżenie) 

G06x\I P.221290 08.01.1980 
Instytut Automatyki Systemów Energetycznych, 

Wrocław, Polska (Robert Czechowski, Janusz Lara-
parski). 
Przyrząd do zliczania elementów, współpracujący z 

kalkulatorem elektronicznym 
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie mechanizacji 

procesu dokładnego, jednostkowego sumowania zbio-
rów składających się z wielu elementów. 

Przyrząd do zliczania elementów, współpracujący 
z kalkulatorem elektronicznym, ma postać przenoś-
nej przystawki połączonej przewodami elektryczny-
mi z kalkulatorem, przy czym przystawka zawiera 
przełącznik (1) sprzężony z automatycznym urządze-
niem piszącym (2). Dotykanie końcówką urządzenia 
piszącego liczonych elementów powoduje przełącza-
nie styków przełącznika (1), którego styki są połą-
czone ze stykami odpowiednich klawiszy kalkula-
tora (3). 

Przyrząd według wynalazku ma zastosowanie 
zwłaszcza do zliczania pojedynczych punktów, linü, 
przedmiotów na rysunkach, wykazach, stołach la-
boratoryjnych itp. (3 zastrzeżenia) 
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G08R 
G01P 

Fig. 2 

P.220594 21.12.1979 

Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego ,,PZL-War-
szawa II", Warszawa, Polska (Zdzisław Popczyński, 
Jerzy Stolecki). 

Układ dwuprogowy do ostrzegania utraty 
prędkości samolotu 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
układu niezawodnego w działaniu, ostrzegającego pi-
lota o zbliżaniu się samolotu do minimalnej pręd-
kości lotu. 

Układ zawiera co najmniej dwie pary membran 
manometrycznych (3 i 4) oraz (5 i 6), które zakoń-
czone są stykami elektrycznymi (9), oraz przekaźnik 
elektryczny (2). Membrany (3) i (5) są ze sobą po-
łączone elektrycznie i odizolowane od membran (4) 
i (6), a ponadto membrana (6) jest odizolowana od 
membrany (4). 

Wewnętrzne komory czterech membran są ze 
sobą połączone, a następnie podłączone do nadajnika 
ciśnienia całkowitego ,,C", natomiast wewnętrzna 
komora puszki (1) jest podłączona do nadajnika 
ciśnienia statycznego „S". (3 zastrzeżenia) 

G08B P. 221105 31.12.1979 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Środków Organiza-
cyjno-Technicznych „PREDOM-PREBOT", Radom, 
Polska (Marian Kaim, Andrzej Fejfer). 

Układ do wielopunktowej sygnalizacji świetlnej 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie układu do wie-
lopunktowej sygnalizacji świetlnej składającej się z 
dużej ilości punktów świetlnych mogących przyjmo-

wać trzy różne stany, świecenia, migotania lub zga-
szenia, umożliwiającego indywidualne włączanie du-
żej ilości punktów świetlnych umieszczonych szcze-
gólnie na tablicy informacyjnej. 

W układzie według wynalazku każdemu punktowi 
świetlnemu (21) przyporządkowane jest jedno słowo 
w pamięci elektronicznej (2), zapisane za pomocą kla-
wiatury dziesiętnej (1), która również określa czy 
punkt świetlny jest zgaszony, migocze lub jest za-
palony. 

Dla wyświetlania dużej ilości punktów świetlnych 
(21), cała wykorzystywana pojemność pamięci jest gu-
mownie podzielona na m x n elementów, a wybie-
ranie zawartości pamięci odbywa się za pomocą de-
koderów adresu pamięci (15) i (16) i rejestru odczy-
tu (17), oraz rejestru wyświetlania (18), przez cy-
kliczne zasterowanie grupy „m" wzmacniaczy (19), 
według zawartości pamięci (2) i jednego z grupy „n" 
wzmacniaczy (20), co pozwala na wyświetlanie m x n 
punktów świetlnych tylko przy pomocy m + n prze-
wodów łączących układ sterujący z tablicą informa-
cyjną (3). (4 zastrzeżenia) 

G 0 9B P. 221280 09.01.1980 

Uniwersytet Warszawski, Warszawa. Polska (Krzy
sztof Tabaszewski). 

Konstrukcja ramowa 

Przedmiotem wynalazku jest konstrukcja ramowa, 
przeznaczona zwłaszcza dla torów do celów dydak
tycznych na poduszce powietrznej, stosowanych do 
demonstrowania zasad ruchu z zakresu fizyki. 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania ta
kiej ' konstrukcji ramowej, która umożliwi uzyskiwa
nie w szerokim zakresie obciążeń prawie zerowej 
strzałki ugięcia belki nośnej konstrukcji. 

Konstrukcja ramowa według wynalazku, składająca 
się z belki (1) nośnej, dwóch podpór (2 i 3) oraz pod
stawy (4) i belki lub cięgła (5) spinającego, ma oba 
górne węzły przesztywnione, a styk co najmniej pod
pory (3) z podstawą (4) jest przesuwny, a przy stałej 
odległości głowic podpór (2 i 3) mierzonej na wyso
kości osi belki (1) nośnej, odległość styków podstawy 
(4) z podporami (2 i 3) jest regulowana długością bel
ki lub cięgła (5) spinającego. (1 zastrzeżenie) 
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G09B P.221281 09.01.1980 

Uniwersytet Warszawski, Warszawa, Polska (Krzy-
sztof Tabaszewski). 

Tor dla celów dydaktycznych 
Przedmiotem wynalazku jest tor dla celów dydak-

tycznych na poduszce powietrznej, przeznaczony do 
demonstrowania zasad ruchu w ramach doświadczeń 
z zakresu fizyki. 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania bu-
dowy toru umożliwiającego zwiększenie dokładności 
przebiegu doświadczeń przez eliminację lub przez 
znaczne zmniejszenie możliwości powstawania różnych 
od zera składowych sił innych niż wzdłuż osi toru. 

Tor dla celów dydaktycznych według wynalazku ma 
konstrukcję ramową złożoną z podpartej na obu koń-
cach podporami długiej „szyny", w postaci perforo-
wanej rury, zwłaszcza aluminiowej o przekroju okrą-
głym, po której na poduszce powietrznej poruszają 
się makiety wózków, zwisające po każdorazowym, 
odpowiednim wyregulowaniu dokładnie pionowo w 
dół w osi „szyny", a wszelkiego rodzaju uchwyty, 
zderzaka i amortyzatory mają możliwość ich ustawie-
nia również dokładnie w płaszczyźnie pionowej, prze-
chodzącej przez oś „szyny", z tym. że stanowiąca 
,,szynę" rura nia perforowaną tylko górną połowę, a 
krawędzie wieszaka schodzą nieco poniżej poziomej 
średnicy rury. (5 zastrzeżeń) 

G09B P. 221400 15.01.1980 
A61B 

Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Kielce, Polska (Wi-
told Dobrołowicz). 

Analizator słuchowy 
Przedmiotem wynalazku jest analizator słuchowy 

służący do kontroli uważnego i czynnego słuchania 
wykładu lub innego rodzaju informacji przekazywa-
nych słuchaczom. 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania bu-
dowy urządzenia umożliwiającego ciągłą kontrolę 
aktywności słuchacza w trakcie wysłuchiwania wy-
kładu. 

Analizator słuchowy wyposażony jest w źródła in-
formacji w postaci magnetofonów (2) i mikrofonu 
(1), które połączone są ze słuchawkami (6) poprzez 
przełączniki (3) i (4). 

Do przełącznika (4) dołączony jest zespół rejestru-
jący, który dokonuje zapisu odbieranej informacji na 
taśmie (12). (2 zastrzeżenia) 

G U B P.220678 22.12.1979 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Radiofonii Odbior-
czej „UNITRA-Diora", Dzierżoniów, Polska (Zdzisław 
Nowak). 

Mechanizm dociskowy 
Przedmiotem wynalazku jest mechanizm docisko-

wy, zapewniający równomierny przesuw płyty wraz 
z głowicami, stosowany zwłaszcza w magnetofonach 
kasetowych. 

Mechanizm dociskowy ma kształtową sprężynę (S) 
oraz kulkę (K). Sprężyna (S) ma na jednym końcu 
wycięty podłużny otwór o średnicy mniejszej od 

średnicy kulki (K). Kulka (K) oparta jest o brzegi 
otworu sprężyny (S) i dociskana jest tą sprężyną (fc) 
do ruchomej płyty (P) oraz poprzez dystansujące ele-
menty (E) do korpusu magnetofonu (M). Drugi ko-
niec kształtowej sprężyny (S) jest wygięty i poprzez 
owalny otwór w płycie (P) zamocowany do korpusu 
magnetofonu (M). (1 zastrzeżenie) 

GUB P.220816 27.12.1979 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Radiofonii Odbior-
czej „UNITRA-DIORA", Dzierżoniów, Polska (Zdzi-
sław Nowak, Jan Ćwirko, Wiesław Krokosz). 

Mechanizm magnetofonu 

Przedmiotem wynalazku jest mechanizm magneto-
fonu, stosowany zwłaszcza do przełączania układu 
dowijania taśmy, zapewniający odpowiedni naciąg 
taśmy szczególnie w magnetofonach kasetowych. 

Mechanizm magnetofonu według wynalazku charak-
teryzuje się tym, że ma ruchomą prowadnicę (P), na 
której osadzone jest pośrednie koło dowijania (K) i 
rolkowy słupek (S). 

Prowadnica (P) na jednym końcu ma zaczep (Z) 
i sprężystym elementem (E) zamocowana jest do kor-
pusu magnetofonu (M). Drugi koniec prowadnicy (P) 
ma wycięty podłużny otwór, w którym umieszczony 
jest prowadzący bolec (B) osadzony na stałe w kor-
pusie magnetofonu (M). (1 zastrzeżenie) 

G11 
H04N 

P.221213 03.01.1980 

Łódzkie Zakłady Radiowe, Łódź, Polska (Krzysztof 
Biernacki). 

Układ napędowy urządzenia odczytującego informacje 
z nośnika w kształcie dysku, zwłaszcza z płyty 

wizyjnej 

WTynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania u-
kładu o większej niezawodności działania, nie zależ-
nego od wahań częstotliwości sieci zasilającej. 

Układ według wynalazku składa się z generatora 
(1), transformatora (2), silnika synchronicznego 
(3), stojana (4), wirnika (6) z magnesami (5) oraz u-
kładu rozwierająco-zwierającego (10). 
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Generator (1) jest źródłem napięcia zasilającego u-
kład napędowy. Wirnik (6) umieszczony na osi (9) 
z magnesami (5) tworzy z paskiem (7) oraz rolką (8) 
umieszczoną na osi (3c) silnika (3) przekładnię paso-
wą. Układ rozwierająco-zwierający (10) łącząc szere-
gowo silnik (3) z uzwojeniem stojana (4) umożliwia 
wytworzenie w szczelinie (4d) stojana (4) pulsujące-
go pola magnetycznego. 

Siły oddziaływania pomiędzy polem magnetycznym 
wytworzonym przez wirujący układ magnesów (5) i 
pulsującym polem magnetycznym w szczelinie (4d) 
stojana (4) powodują, że wirnik (6) z nośnikiem infor-
macji wiruje z bardzo dużą stabilnością i równomier-
nością obrotów, dzięki temu odczytywanie informacji 
z nośnika jest bardzo dokładne. (4 zastrzeżenia) 

G11B P. 221214 

Łódzkie Zakłady Radiowe, Łódź, 
Łyszkiewicz). 

03.01.1980 

Polska (Adam 

Urządzenie do podnoszenia nad płytę i powrotu 
ramienia gramofonu do pozycji wyjściowej 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania, 
prostego pod względem mechanicznym i elektrycz-
nym, urządzenia zapewniającego podnoszenie ramie-
nia gramofonu nad płytę oraz powrót ramienia do 
pozycji wyjściowej. 

Urządzenie według wynalazku składa się z pod-
stawy (1), elektromagnesu (3), ruchomej prowadnicy 
(2) z popychaczem (4), połączonej ze sprężyną nacią-
gową (6) oraz dźwigni podnośnika ramienia współ-
pracującej z krzywką (8). 

Urządzenie przeznaczone jest do wszystkich typów 
gramofonów, a zwłaszcza klasy ,,Hi-Fi". 

(4 zastrzeżenia) 

G11C P. 220960 28.12.1979 

Instytut Komputerowych Systemów Automatyki i 
Pomiarów, Wrocław, Polska (Janusz Książek, Zbig-
niew Bullert). 

Układ generacji prądu zakazu w uzwojeniach 
odczyt - zakaz pamięci ferrytowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia nie-
zawodności układu generacji prądu zakazu w uzwo-
jeniach odczyt-zakaz pamięci ferrytowych, w któ-
rym wymienione uzwojenie jednego bitu jest utwo-
rzone z „n" segmentów, gdzie n^2, zaś każdemu z 
segmentów jest przyporządkowany odrębny układ 
sterujący. 

Układ według wynalazku charakteryzuje się tym, że 
wspólny tranzystor (Tw) jest połączony kolektorem 
lub emiterem z jednym źródłem (Oi) napięcia Ui, zaś 
emiterem lub kolektorem z jednym końcem uzwoje-
nia pierwotnego każdego z transformatorów ( T r i -

- T r n ) wszystkich segmentów (Ozi-OZn) uzwojenia 
odczyt-zakaz danego bitu. Drugi koniec uzwojenia 
pierwotnego każdego z wymienionych transformatorów 
jest połączony z kolektorem lub emiterem przynależ-
nego mu jednego tranzystora (Ti-Tn), którego emi-
ter lub kolektor jest połączony bezpośrednio lub przez 
dodatkowy, wspólny rezystor (Ra) z drugim źródłem 
(O2) napięcia U2, podczas gdy wspólny węzeł uzwo-
jeń pierwotnych wszystkich transformatorów ( T r i -
- T r n ) jest również połączony poprzez wspólną dio-
dę (Dw) z masą układu. (2 zastrzeżenia) 

G21F P. 221074 29.12.1979 

Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej, 
Warszawa, Polska (Krzysztof Żarnowiecki, Albert Ty-
kal, Maria Steckiewicz, Marek Goliński). 

Sposób konfekcjonowania odpadów 
promieniotwórczych 

Przedmiotem wynalazku jest sposób konfekcjono-
nowania i przechowywania odpadów promieniotwór-
czych pozwalający na zmniejszenie zużycia materia-
łów ochronnych oraz na zmniejszenie narażenia ra-
diologicznego. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że w tym 
samym pojemniku umieszcza się odpady pro>mienio-
twórcze o różnych aktywnościach, przy czym odpa-
dy o wyższej aktywności (3) umieszcza się w środko-
wej części pojemnika, otaczając je warstwą odpa-
dów o niższej aktywności (4), która stanowi jedno-
cześnie osłonę przed promieniowaniem i izolację od 
otoczenia. . (1 zastrzeżenie) 
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Dział H 
ELEKTROTECHNIKA 

H01C P.220597 21.12.1979 

Instytut Technologii Elektronowej, Warszawa, -Pol-
ska (Czesław Kuźma). 

Sposób wytwarzania termistorów wanadowych 

Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania 
termistorów wanadowych o skokowej zmianie rezys-
tancji, pozwalający uzyskać żądany średni stopień 
utlenienia wanadu w tworzywie w granicach 4,3-4,5. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że two-
rzywo spieka się w atmosferze obojętnej - argonie 
z określonym dodatkiem tlenu w ilości do 2,5% obję-
tościowo, przy czym tworzywo wkłada się do pieca 
nagrzanego do maksymalnej temperatury spiekania, 
a po spieczeniu studzi się je do temperatury poko-
jowej w atmosferze powietrza. (2 zastrzeżenia) 

H01C P.221072 28.12.1979 

Krakowskie Zakłady Elektroniczne „Unitra-Telpod", 
Kraków, Polska (Adam Rójek, Tadeusz Siewiarga, 
Stanisław Szczepański). 

Sposób wytwarzania elementów rezystywnych, 
zwłaszcza do potencjometrów warstwowych 

o niskim poziomie napięcia trzasków 

Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania 
elementów rezystywnych, zwłaszcza do potencjome-
trów warstwowych o niskim poziomie napięcia trzas-
ków, przeznaczony do produkcji wielkoseryjnej. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że war-
stwę rezystywną elementu rezystywnego poddaje się 
operacji mechanicznego dogniatania z poślizgiem przy 
zadanym docisku stempla do elementu rezystywnego 
i jego ruchu oscylacyjnym, który to ruch przesuwo-
wy wykonywany jest w płaszczyźnie prostopadłej do 
nacisku. (1 zastrzeżenie) 

H01F 
F16K 

P.220740 22.12.1979 

Zdzisław Dziadek, Cieszyn, Polska (Zdzisław Dzia-
dek). 

Elektromagnes, zwłaszcza prądu stałego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
elektromagnesu, zwłaszcza prądu stałego niskiego na-
pięcia o zwiększonej mechanicznej trwałości i pew-
ności działania oraz krótkim czasie załączania, prze-
znaczonego do współprac y z zaworami ciśnieniowy-
mi dźwigów samojezdnych. 

Elektromagnes ma umocowany na rdzeniu rucho-
mym stożkowy pierścień (2) z tuleją amortyzacyjną 

(2b). Pierścień (2) stanowi krzywkę współpracującą 
z zespołem przerywacza (5), który umożliwia włącza-
nie dodatkowego rezystora (P) z lampką sygnaliza-
cyjną po osiągnięciu przez elektromagnes żądanego, 
położenia. 

Wałek (9) rdzenia elektromagnesu ułożyskowany 
jest za pośrednictwem tulei samosmarowych (8) w 
tarczach zewnętrznych (1) i (4). Otwór (6) służy do 
dodatkowej kontroli działania elektromagnesu i mo-
że służyć równocześnie do awaryjnego sterowania. 

(1 zastrzeżenie) 

H01F P.226519 T 30.08.1980 

Politechnika Śląska im. Wincentego Pstrowskiego, 
Gliwice, Polska (Andrzej Met). 

Układ aktywny redukujący prąd magnesujący, 
zwłaszcza dla transformatora pomiarowego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
prostego układu aktywnego, redukującego prąd mag-
nesujący do wartości bliskiej zera, zapewniającego 
stabilną pracę oraz powtarzalność jego parametrów 
przy produkcji seryjnej. 

Układ składający się z rdzenia korekcyjnego i mag-
nesującego, według wynalazku charakteryzuje się-
tym, że ma, na rdzeniu korekcyjnym (1) i rdzeniu 
magnesującym (2) uzwojenie detekcyjne (4), a uzwo-
jenie magnesujące (3) nawinięte na rdzeniu (2) ma 
liczbę zwojów równą liczbie zwojów uzwojenia de-
tekcyjnego (4) podzielonej przez wzmocnienie napię-
ciowe wzmacniacza (5). (1 zastrzeżenie) 

H01H 
F16F 

P. 220742 22.12.1979 

Zakłady Teleelektroniczne „Telkom-Telfa", Byd--
goszcz, Polska (Józef Urbański, Lech Rupiński). 

Sprężyna gniazda 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania ta-
kiej konstrukcji sprężyny, która pozwoliłaby na ułat-
wienie i uproszczenie jej wykonawstwa. 

Sprężyna charakteryzuje się tym, że ramiona sty-
kowe (1 i 2) przesunięte są względem siebie w ten 
sposób, że ramię stykowe (2) znajduje się naprzeciw 
szczeliny (4) utworzonej między ramionami styko-
wymi (1). 

Sprężyna ma szczególne zastosowanie w gniazdach 
przekaźników miniaturowych. (1 zastrzeżenie) 
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H01H 
H01R 

P. 226802 T 16.09.1980 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Radiofonii Odbior-
czej „Unitra-Diora", Dzierżoniów, Polska (Jerzy 
Brzoski, Zdzisław Nowaik). 

Łącznik 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
łącznika o prostej i trwałej konstrukcji, zapewniają-
cego zawsze tylko dwa skrajne położenia funkcjonal-
ne uchylnej dźwigni. 

Łącznik zgodnie z wynalazkiem ma spiralną sprę-
żynę (S), która osadzona jest w poosiowym ramieniu 
(R) uchylnej dźwigni (D) i w ruchomej zapadce (Z), 
przymocowanej wahliwie do łącznikowego korpusu 
(K) za pośrednictwem elementu (E). Ponadto łącznik 
ma dwa stałe odstępniki (O), wmontowane w korpus 
(K), które ograniczają promieniowy ruch wahliwej 
zapadki (Z). 

Łącznik jest stosowany szczególnie do zasilania u-
Tządzeń elektronicznych lub elektroenergetycznych, 
.zwłaszcza sieciowych. (1 zastrzeżenie) 

H01L P. 220907 29.12.197Ł 

Instytut Technologii Elektronowej, Warszawa, Pol-
ska (Józef Lewandowski). 

Sposób łączenia struktury półprzewodnikowej 
w przyrządach półprzewodnikowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
sposobu pozwalającego uzyskać połączenie struktury 
półprzewodnikowej z podłożem, o dobrej jakości me-
talurgicznej, małej rezystancji przejścia i małym roz-
rzucie parametrów. 

Sposób łączenia struktury półprzewodnikowej z pod-
łożem w przyrządach półprzewodnikowych z pomocą 
stopu pośredniego i impulsu ciepła polega na tym, 
że lutowanie struktur (p-p) z obudową - podstaw-
ką spoiwem miękkim następuje w temperaturze szczy-
towej wyższej od temperatury krytycznej struktury 
(p-p) w stanie wrzenia spoiwa, przy czym czas grza-
nia od temperatury otoczenia do temperatury szczy-
towej wynosi kilka sekund, co uzyskuje się przez 
grzanie impulsowe elementem grzejnym o małej po-
jemności i bezwładności cieplnej, równocześnie zaś w 
końcu procesu grzania chłodzi się intensywnie obszar 
obudowy. (1 zastrzeżenie) 

H01M P. 221007 29.12.1979 

Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw, 
Poznań, Polska (Stanisław Kostka). 

Akumulator wstrząsoodporny 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie niezawodnego i 
trwałego zabezpieczenia zespołów płyt w akumula-
torze przed pionowym i poziomym przesunięciem pod-
czas wstrząsów. 

Akumulator kwasowy, ołowiowy odporny na wstrzą-
sy zawiera w górnej części między mostkami zespo-
łów płyt (3) i (5), a wieczkiem obudowy akumulatora 
(9) wkładki przeciwwstrząsowe (8) w kształcie litery 
H z pionową ścianką w kształcie odwróconego trój-
kąta. 

Wkładki przeciwwstrząsowe (8) przymocowuje się 
do bocznej ściany obudowy akumulatora za pomocą 
zgrzewania lub klejenia. 

Akumulator według wynalazku znajduje zastosowa-
nie w trudnych warunkach eksploatacji. 

(2 zastrzeżenia) 

H01M P.221343 10.01.1980 
Zjednoczone Zakłady Elektrochemiczne „Centra", 

Zakład Wytwórczy Ogniw i Baterii, Starogard Gdań-
ski, Polska (Andrzej Kopeć, Józef Witting). 

Sposób wkładania aglomeratów do kubków 
wraz z papierem izolacyjnym 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
sposobu nie powodującego uszkodzeń papieru izola-
cyjnego. 

Zgodnie z wynalazkiem odcięty na wymagany wy-
miar papier izolacyjny (1) umieszcza się przed gniaz-
dem (3), do którego następnie wprowadza się ruchem 
posuwistym aglomerat (2) powodując tym samym 
obkładanie jego czołowych powierzchni zewnętrzn3rch 
przez odkształcający się w wyniku przeciskania przez 
gniazdo (3) papier izolacyjny (1). 

W dalszym cyklu produkcyjnym obwinięty w ten 
sposób aglomerat (2) wprowadza się do wnętrza kub 
ka (4). (1 zastrzeżenie) 

H01M P.226417 

Pierwszeństwo: 27.08.1979 -
(nr 070198) 

26.08.1980 

St. Zjedn. Ameryki 

Duracell International Inc., Bethel, Stany Zjedno-
czone Ameryki. 

Ogniwo elektrochemiczne i sposób zapobiegania 
szkodliwemu wydzielaniu się gazu w niewodnym 

ogniwie elektrochemicznym 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania nie-
wodnych ogniw, których składniki nie wymagałyby 
rygorystycznej obróbki cieplnej w celu odpędzenia za-
wartej wody i które wykazywałyby, zmniejszone szko-
dliwe pęcznienie przy zachowaniu pojemności. 

Przedmiotem wynalazku jest ogniwo elektroche-
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miczne z niewodnym elektrolitem, mające anodę z 
metalu znajdującego się nad wodorem w szeregu na-
pięciowym metali i katodę zawierającą dwutlenek 
manganu beta, w którym wykorzystuje się reagującą 
z wodą sól elektrolitu, tworzącą w wyniku reakcji 
tylko słabo utleniający środek, który nie reaguje z 
rozpuszczalnikiem elektrolitu z utworzeniem produk-
tu gazowego. 

Alternatywnie stosuje się rozpuszczalnik elektroli-
tu, który nie reaguje ze środkami silnie utleniający-
mi z utworzeniem gazowego produktu. 

(19 zastrzeżeń) 

H01M P. 226557 03.09.1980 

Pierwszeństwo: 04.09.1979 - St. Zjedn. Ameryki 
(nr 072525) 

Duracell International Inc., Bethel, Stany Zjedno-
czone Ameryki. 

Odporne na zakłócenia ogniwo elektrochemiczne 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
ogniwa odpornego na zakłócenia, w którym eksplozje, 
ogień i inne niedogodne warunki byłyby zredukowane 
lub wyeliminowane nawet przy wymuszonym wyła-
dowaniu lub odwróceniu ogniwa. 

Ogniwo elektrochemiczne odporne na zakłócenia 
mające anodę z metalu aktywnego, płynny depolary-
zator katody, obojętną katodę i roztwór elektrolitu. 

Składniki ogniwa są rozmieszczone z uwzględnie-
niem pojemności względnych i konfiguracji tak, że 
wykorzystuje się dostateczną ilość ulegającego rozła-
dowaniu metalu anody przed osiągnięciem przez ogni-
wo zero wolt (w wyniku dezaktywacji katody) na 
skutek czego po wymuszonym rozładowaniu pojawia 
się polaryzacja zarówno anody jak i katody i w krót-
kim okresie czasu potem głębokie odwrócenie ogniwa. 

Ten krótki okres czasu jest nie większy niż 15% 
początkowego okresu wyładowania do zero wolt. 
Ogniwo dodatkowo zawiera dostateczną ilość płynnego 
depolaryzatora aby część jego pozostała w czasie 
takiego głębokiego odwrócenia ogniwa. 

(20 zastrzeżeń) 

H01M P.226874 23.09.1980 

Pierwszeństwo: 24.09.1979 - St. Zjedn. Ameryki 
(nr 078120) 

Duracell International Inc., Bethel, Stany Zjedno-
czone Ameryki. 

Ogniwo elektrochemiczne 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
ogniwa zdolnego do osiągania większych szybkości 
prac niż znane ogniwa nieodporne na przeciążenia. 

Przedmiotem wynalazku jest ogniwo elektroche-
miczne odporne na przeciążenia, zawierające anodę 
z metalu aktywnego, płynny depolaryzator katody 
i obojętną katodę. 

Cechą ogniwa elektrochemicznego według wynalazku 
jest to, że obojętna katoda zawiera rozproszony w 
niej sproszkowany metal, przy czym metal ten jest 
zasadniczo niereaktywny w stosunku do produktów 
reakcji depolaryzatora katody i stanowi on kataliza-
tor reakcji przemiany nietrwałych produktów reakcji 
depolaryzatora katody w produkty bardziej trwałe. 

(10 zastrzeżeń) 

H01P P.220551 19.12.1979 

Przemysłowy Instytut Telekomunikacji, Warszawa, 
Polska (Edward Kur, Józef Kuliński, Jerzy Gorzkow-
ski, Kazimierz Siemiątkowski, Włodzimierz Mielcza-
rek). 

Układ pobudzania wielokanałowych 
współosiowych złączy obrotowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zmniejszenia 
wymiarów poosiowych wielokanałowych współosio-
wych złączy obrotowych typu „linia w linii". W ukła-

dzie według wynalazku współosiowe sęki dopasowu-
jące (6 i 8), utworzone ze zwartych na końcu odcinków 
linii współosiowych (2 i 3), są usytuowane prostopadle 
do osi obrotu złącza i obejmują wejścia kanałów 
wewnętrznych. (1 zastrzeżenie) 

H01P P. 220666 21.12.1979 

Przemysłowy Instytut Telekomunikacji, Warszawa, 
Polska (Jerzy Gorzkowsiki). 

Falowodowy pochłaniający filtr harmoniczny 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zmniejszenia 
ilości sprzęgniętych z falowodem głównym falowodów 
pomocniczych, zamkniętych na dopasowane obciążenia. 

Filtr charakteryzuje się tym, że ma falowody po-
mocnicze (2) umieszczone na szerszej ściance falowodu 
głównego (1) w dwóch rzędach (4 i 5) symetrycznych 
wobec środka tej ścianki, na przeciwległej, szerszej 
ściance falowodu głównego (1) falowody pomocnicze 
(2,) są ustawione w postaci pojedynczego rzędu (6) 

T' usytuowanego na środku ścianki. (1 zastrzeżenie) 

H01P P. 221065 31.12.1979 

Przemysłowy Instytut Telekomunikacji, Warszawa, 
Polska (Wacław Niemyjski, Andrzej Jankowski).' 

Rezonansowa przesłona falowodowa prowadnicy 
prostokątnej, elektromechanicznie sterowana 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
przesłony o prostej budowie i mało rozbudowanym 
napędzie. 

Przesłona według wynalazku jest cienką przewodzą-
cą ścianką (D), umieszczoną między kołnierzami trak-
tu falowodowego (K). W płaszczyznę tej ścianki włączo-
ne są walce (WS i WN), tworzące szczelinę (S) między 
równolegle "względem siebie ustawionymi płaszczyzna-
mi, będącymi przekrojami tych walców. W ściance 
przewodzącej (D) w obrębie szczeliny (S), stanowiącej 
pojemność nastawną jest wycięty otwór w kształcie 
motyla (M). 
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H01R P.220954 31.12.1979 

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Sta-
szica, Kraków, Polska (Stanisław Kawula). 

Krioprzepust elektryczny 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
takiego krioprzepustu, który zapewniałby pełne wy-
korzystanie entalpii par helu i tym samym doprowa-
dzenia kilkuset amper potrzebnych dużym cewkom 
przy utrzymaniu stanu nadprzewodnictwa. Krioprze-
pust elektryczny składa się z segmentów, z których 
każdy zawiera pierścień dystansowy (1), o mniejszej 
średnicy, połączony płytkami (2) przewodzącymi prąd. 
z pierścieniem dystansowym (3,) o większej średnicy. 
Poszczególne segmenty są ze sobą połączone na prze-
mian raz pierścieniami dystansowymi (3), a raz pier-
ścieniami dystansowymi (1). (1 zastrzeżenie) 

HOIR P.221403 15.01.1980 

Południowe Zakłady Przemysłu Elektrotechnicznego, 
Czechowice-Dziedzice, Zakład nr 4, Wierbka, Polska 
(Marian Mach, Tadeusz Lipowski, Eugeniusz Wójci-
kiewicz, Kazimierz Śpiechowicz). 

Korpus do gniazd osprzętu elektroinstalacyjnego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
korpusu monolitycznego, mniej pracochłonnego i ma-
teriałochłonnego. 

Korpus według wynalazku charakteryzuje się tym, 
że ma w swojej górnej części (1) występy profilowe 
(5) przedłużające otwór cylindryczny (4,) na wysokości 
czołowej płaszczyzny osłony (6) zabezpieczając ją 
przed dotykiem z kołkami wtyczki odbiornika oraz 
tulejkami stykowymi (3). (1 zastrzeżenie) 

HOIR P. 221548 22.01.1980 

Przedsiębiorstwo Projektowania i Wyposażania Za-
kładów Przemysłu Maszyn i Aparatów Elektrycznych 
„Promel", Gliwice, Polska (Zbigniew Strycharczyk). 

Półautomatyczne łącze do urządzeń elektrycznych, 
zwłaszcza silników elektrycznych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
łącza pozwalającego na szybkie połączenie urządzeń 
elektrycznych, zwłaszcza silników elektrycznych z sie-
cią zasilającą. 

Łącze wyposażone jest w korpus (1), w którym za-
montowane są zestyki (2) napinane sprężyną. Korpus 
ma kierownicę (6) ułatwiającą naprowadzenie łącza 
na listwę zaciskową. 

Ponadto łącze wyposażone jest w siłownik (4) uru-
chamiany sterownikiem (7) na skutek przesuwania 
uchwytu izolacyjnego po drążku, na końcu którego 
znajduje się korpus łącza z zestykami (2). 

(4 zastrzeżenia) 

H01S 
G02B 

P.220829 28.12.1979 

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Jerzy 
Rossian, Jan Kowalewski). 

Urządzenie do zmiany kierunku wiązki laserowej 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
urządzenia umożliwiającego precyzyjną zmianę kie-
runku wiązki w dużym zakresie odchylania kątowego 
od osi podłużnej stołu. 

Urządzenie składa się z napędowo-osłonowej rury 
(1), którą biegnie kierowana wiązka i w której 
umieszczona jest nieruchoma tuleja (2), będąca pan-
wią łożyskową tulei obrotowej (3) napędzanej pokręt-
łem ruchu precyzyjnego (10) dla precyzyjnego ustale-
nia kierunku wiązki w płaszczyźnie poziomej, przy 
czym w tulei obrotowej (3) blokowanej hamulcem (4) 
za pomocą pokrętła (5) ułożyskowany jest korpus (6) 

W jednym z walców (WS i WN) umieszczony jest 
kołek zwierający, dopasowany suwliwie do otworu 
w tym walcu, połączony za pomocą cięgła poprzez 
teleskop z kotwicą elektromagnesu związanego ze 
sprężyną. (2 zastrzeżenia) 
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napędzany ręcznie dla zgrubnego ustalenia kierunku 
wiązki w płaszczyźnie poziomej z umieszczonym w 
jego części górnej zwierciadłem (7) obracanym wokół 
osi poziomej pokrętłem (8) dla ustalenia kierunku 
wiązki w płaszczyźnie pionowej. (3 zastrzeżenia) 

A-A 

H01S P. 220830 28.12.1979 
G02B 

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Jerzy 
Rossian, Jan Kowalski). 

Urządzenie do zmiany kierunku wiązki laserowej 
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania u-

rządzenia umożliwiającego precyzyjne kierowanie 
wiązką laserową w dużym zakresie odchylania kąto
wego od podłużnej osi stołu. 

Urządzenie ma wspornik (1), na którym ułożysko-
wana jest obrotowo-przesuwnie rura (4) z przymo
cowanym do niej z jednej strony korpusem (5) ze 
zwierciadłem (6) obracanym wokół osi poziomej za 
pomocą pokrętła (7), którego trzpień oparty jest 
o koniec, podpieranej z drugiej strony sprężyną (8), 
dźwigni związanej z obudową zwierciadła (6) dla 
precyzyjnego ustalenia kierunku wiązki w płaszczy
źnie pionowej, przy czym korpus (5) wraz ze zwier
ciadłem (6) umieszczony jest w osłonie chroniącej (9). 
Z drugiej strony do rury (4) przymocowany jest układ 
do realizacji obrotu zwierciadła (6) wokół osi pio
nowej dla precyzyjnego ustalenia kierunku wiązki 
w płaszczyźnie poziomej przez obrót rury (4) wy
muszany pokrętłem leniwki (2) współpracującej z dźwi
gnią obudowy hamulca (13) dociskanego pokrętłem 
(14) dla zablokowania rury (4). 

Ponadto do rury (4) przymocowany jest układ re-
gulacji położenia zwierciadła (6) w pionie zawiera-
jący obejmujący rurę (4) uchwyt (15), w którym umie-
szczony jest trzpień pokrętła (16) dociskającego ha-
mulec (17) i na którym umieszczona jest nakrętka 
(18) do precyzyjnego przemieszczania zwierciadła (6) 
w pionie. (1 zastrzeżenie) 
HOIS P. 220936 29.12.1979 

Politechnika Częstochowska, Częstochowa, Polska 
(Jerzy Pisarek). 

Laser gazowy 
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania la-

sera, w którym istniałaby możliwość regulacji po-
łożenia luster. 

Laser składający się z korpusu, rury wyładowczej 
o długości znacznie większej od średnicy, luster usy-
tuowanych prostopadle do osi wzdłużnej rury, oraz 
układu regulującego położenie luster, według wyna-
lazku charakteryzuje się tym, że lustra (4) osadzo-
ne są sztywno na końcach rury (2), zamykając ją 
szczelnie z obu stron. 

Układ regulujący położenie luster (4) składa się ze 
śrub (6), osadzonych w korpusie (1) lasera, wywie-
rających swą powierzchnią czołową nacisk na końce 
rury (2) wyładowczej, bezpośrednio lub korzystnie 
poprzez element pośredniczący w postaci dźwigni (5). 

(1 zastrzeżenie) 

H02G P.221231 05.01.1980 

Instytut Badań Jądrowych, Warszawa, Polska (Ja-
nusz Stradomski, Andrzej Jerzykiewicz, Bogusław Li-. 
piński, Zdzisław Nawrocki, Włodzimierz Budkowski). 

Wysokonapięciowe złącze linii taśmowej 
z koncentryczną linią kablową 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania wy-
sokonapięciowego złącza o małych gabarytach i ma-
łej indukcyjności własnej. 
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Złącze według wynalazku zawiera płytę zerowego 
potencjału (1) i płytę wysokiego potencjału (3). Po-
między płytami umieszczony jest kształtowy odlew 
izolacyjny (4), płyta gumowa (5) oraz płyta izolacyj-
na (2). 

Po obu stronach odlewu usytuowane są metalowe 
elementy złączne (6) zawierające z jednej strony na-
gwintowany trzpień, a z drugiej strony nieprzelotowy 
otwór. (1 zastrzeżenie) 

H02H P.220618 19.12.1979 

Zakłady Aparatury Elektrycznej „MERA-REFA", 
Świebodzice, Polska (Krystyna Siedlecka, Ryszard 
Budziński). 

Układ wejściowy zabezpieczeń nadprądowych 

"Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
układu zapewniającego przetwarzanie sygnału wej-
ściowego dla zabezpieczenia nadprądowo-zależnego 
z bardzo' dobrą liniowością. 

W układzie według wynalazku przekładnik prądo-
wo-napięciowy (PW1), (PW2), (PW3), oddzielny dla 
każdej fazy (R), (S), (T) ma dwa oddzielne uzwoje-
nia wtórne. 

Jedno z nich połączone jest poprzez prostowniki 
diodowe (Pi), (P2), (P3) i dalej z zabezpieczeniem 
zwarciowym (ZZ). Drugie uzwojenie połączone jest 
z prostownikiem liniowym (PLi), (PL2), (PL3) oddziel-
nym dla każdej fazy (R), (S), (T), z których sygnał 
podawany jest na wspólny kondensator (C) połączo-
ny z masą. Sygnał z kondensatora (C) pobudza wej-
ście zabezpieczenia nadprądowego zależnego (ZNZ). 

(1 zastrzeżenie) 

H02H P.220812 27.12.1979 

Stocznia Gdańska im. Lenina, Gdańsk, Polska (Wal-
demar Tkaczyk). 

Układ zabezpieczający 
przed skutkami zaniku faz prądu trójfazowego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
zminiaturyzowanego układu, zabezpieczającego urzą-
dzenia elektryczne przed skutkami zaniku faz prądu 
trójfazowego, nie zawierającego elementu grzejnego. 

Układ, w którym fazy połączone są w gwiazdę, 
według wynalazku charakteryzuje się tym, że ramio-
na gwiazdy stanowią przekaźnik (P) i dwa konden-
satory (Ci, C). Zestyki przekaźnika (P) znajdują się 
w dowolnej sieci elektrycznej. Zanik którejkolwiek 
z faz (R, S, T) powoduje zadziałanie przekaźnika (P). 

(1 zastrzeżenie) 

H02H P. 220996 29.12.197J 

Fabryka Sprzętu i Narzędzi Górniczych im. Gene-
rała Karola Świerczewskiego, Katowice, Polska 
(Zbigniew Stefanek, Andrzej Blachliński, Andrzej 
Sieroń). 

Układ zabezpieczający przed porażeniem elektrycznym 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
układu zabezpieczającego przed porażeniem elektrycz-
nym przy braku ciągłości zerowania ochronnego do-
prowadzonego do korpusu urządzenia. 

Układ zabezpieczający zawiera transformator bez-
pieczeństwa (Tr) połączony z siecią (RST) oraz kor-
pusem urządzenia (3), a także z przewodem uzie-
miającym (O) poprzez przekaźnik (P) i stycznik (St). 
Stycznik (Sí) jest połączony z wyłącznikiem steru-
jącym (5), który steruje napędem urządzenia (3). 

(1 zastrzeżenie) 

H02H P.221509 17.01.1980 

Pomorskie Zakłady Aparatury Elektrycznej „EMA-
-APATOR", Toruń, Polska (Włodzimierz Strzyżewski, 
Jerzy Jarzębiński, Eugeniusz Christke). 

Układ zabezpieczenia trójfazowych odbiorników 
od zasilania asymetrycznego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
niezawodnego w działaniu układu zabezpieczenia trój-
fazowych odbiorników od zasilania asymetrycznego 
w tym od pracy dwufazowej zwłaszcza silników 
elektrycznych i ich obwodów zasilających. 
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Układ według wynalazku zawiera trzy przekładniki 
prądowe (1, 2, 3) po jednym w każdej fazie, których 
uzwojenia wtórne skojarzone w gwiazdę są przy-
łączone do trójfazowego pełnookresowego prostowni-
ka mostkowego (4) obciążonego rezystorem (5). 

Z prostownika (4) sygnał jest podawany na wej-
ście wyzwalające multiwibratora monostabilnego (8) 
oraz na układ blokujący jego pracę złożony z sze-
regowo połączonych, członu całkującego (6) i elemen-
tu z progiem działania odwracającego fazę (7). 

Wyjście multiwibratora (8) poprzez drugi człon cał-
kujący (9) jest połączone z wejściem wzmacniacza 
dyskryminującego napięcie (10), a następnie z wej-
ściem jednego lub kilku członów wykonawczych (11). 

(1 zastrzeżenie) 

H02H P. 226858 T 19.09.1980 
Politechnika Białostocka, Białystok, Polska (Stani-

sław Łomaszewicz, Włodzimierz Ochrymiuk, Serafin 
Romaniuk). 
Układ zabezpieczenia odbiorników prądu przemiennego 

przed pracą niepełnofazową 
Układ według wynalazku rozwiązuje zagadnienie 

zabezpieczenia silników trójfazowych, których uzwo-
jenia stojanów są skojarzone w trójkąt, przed pracą 
przy przerwie obwodu dowolnego przewodu zasila-
jącego lub uzwojenia fazowego. 

Układ według wynalazku wyposażony jest w trans-
formatory prądowo-napięciowe (Ti, T2, T3). Jedne 
z uzwojeń wtórnych tych transformatorów, będąc sko-
jarzone w otwarty trójkąt są połączone z prostowni-
kiem pełnookresowym (Di), do wyjścia którego do-
łączony jest poprzez rezystory (R3 i Rß) obwód baza-
-emiter tranzystora (TR). 

Równolegle do obwodu baza-emiter włączone są 
rezystor (R5) i kondensator (C). 

Drugie uzwojenia wtórne transformatorów, skoja-
rzone w gwiazdę, są połączone z jednopulsowym pro-
stownikiem trójfazowym (D2). Prostowniki (Di, D2) 
są ze sobą połączone, poprzez rezystory (R3, R4), róż-
noimiennymi biegunami. Szeregowo połączone uzwo-
jenia przekaźnika (P) i obwód kolektor-emiter są 
zbocznikowane diodą (D4) i dalej łączą się z pro-
stownikiem (D3). Między kolektorem tranzystora (TR), 
a jego bazą, poprzez rezystory (R6, R9) jest włączo-
ny styk (Pi) przekaźnika (P). (1 zastrzeżenie) 

a s T o 

Da odbiornika 

H02J P. 220860 27.12.1979 
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Sta-

szica, Kraków, Polska (Kazimierz Bisztyga, Stanisław 
Piróg, Jacek Seńkowski, Zbigniew Hanzelka, Paweł 
Kwasnowski). 

Sposób kompensacji mocy biernej 
asymetrycznych odbiorników trójfazowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uzyskania szyb-
kiej kompensacji mocy biernej. 

Sposób kompensacji mocy biernej asymetrycznych 
odbiorników trójfazowych polega na tym, że kompen-
sację i symetryzację obciążenia przeprowadza się za 
pomocą kompensatora z ograniczonym zakresem 
susceptancji kompensującej, przy czym wartość ele-
mentów biernych, które należy przyłączyć między-
przewodowo dla uzyskania efektu kompensacji i sy-
metryzacji odbiorników asymetrycznych, uzależnia się 
jednoznacznie od wartości susceptancji fazowych od-
biornika zastępczego w stosunku 00 rzeczywistego, 
takiego którego punkt zerowy ma potencjał punktu 
zerowego systemu zasilania. W przypadku gdy sus-
ceptancje są nierealizowalne, z powodu ograniczeń 
technicznych, to za te susceptancje przyjmuje się naj-
bliższe im ograniczenia. (5 zastrzeżeń) 

H02J P.221194 21.01.1980 

Politechnika Gdańska, Gdańsk, Polska (Andrzej. 
Grono). 

~i 

, Układ do automatycznego włączania 
' obiektów energetycznych prądu przemiennego 

do pracy równoległej 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
prostego układu, zrealizowanego w oparciu o ogólno-
dostępny element stanowiący typowy stycznik prądu 
stałego, zabezpieczający przed zniszczeniem przekaźnik 
synchronizatora. 

Układ w którym cewka wyłącznika mocy jest pod-
łączona do napięcia sterującego poprzez zwiemy ze-
styk wyjściowego przekaźnika synchronizatora i zwier-
ne zestyki klucza synchronizacji oraz rozwierny ze-
styk pomocniczy wyłącznika mocy, według wynalazku 
charakteryzuje się tym, że dodatkowy zestyk zwier-
ny (SY2) wyjściowego przekaźnika synchronizatora 
(SY) jest szeregowo połączony z cewką dodatkowe-
go stycznika (ST) i tak utworzony układ poprzez po-
mocniczy zestyk rozwierny (WM1) wyłącznika mocy 
i zestyki zwierne (KLI, KL3) klucza synchronizacji 
jest podłączony do napięcia sterującego, przy czym 
zestyk zwiemy (ST1) dodatkowego stycznika (ST) jest 
równolegle połączony z zestykiem zwiernym (SY1) 
wyjściowego przekaźnika synchronizatora (SY). 

(1 zastrzeżenie) 

H02K P.220813 27.12.1979 

Stocznia Gdańska im. Lenina, Gdańsk, Polska (Wal-
demar Tkaczyk). 

Złącze obwodów elektrycznych 
obrotowych części maszyn 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
złącza zapewniającego lepsze i niezawodne połącze-
nie elektryczne centrycznie obracających się układów, 
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mało podatnego na wpływ zmiennych warunków 
atmosferycznych. 

Złącze według wynalazku zawiera elektrodę (1) 
zaopatrzoną w kołnierze (2) tworzące wraz z izola-
torami (3, 13) komorę (11) wypełnioną płynem prze-
wodzącym prąd elektryczny. Płaszcz izolatora (13) 
ma w obrębie komory (11) zacisk elektryczny (12). 
Elektroda (1) obraca się względem pozostałych ele-
mentów. . (3 zastrzeżenia) 

H02K P.220S79 28.12.1979 

Śląskie Przedsiębiorstwo Konstrukcji Stalowych 
i Urządzeń Przemysłowych „Mostostal'1, Zabrze, Pol-
ska (Bogusław Grzesik, Zygmunt Kuczewski, Czesław 
Myrcik, Henryk Kołodziej, Wiesław Smiałkowski, 
Marian Kalus, Tadeusz Skoczkowski, Teodor Gajek, 
Henryk Niegolewski). 

Sposób wytwarzania 
wirującego strumienia magnetycznego 

w maszynach prądu przemiennego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania spo-
sobu, który nie powodowałby ograniczenia górnej 
i dolnej granicy prędkości wirowania strumienia ma-
gnetycznego maszyn prądu przemiennego. 

Sposób wytwarzania wirującego strumienia magne-
tycznego w maszynach prądu przemiennego, charak-
teryzuje się tyrn, że sterowanie prądem uzwojeń faz 
stojana wielofazowych maszyn prądu przemiennego 
zasilanych z falownika prądowego odbywa się nieza-
leżnie w każdej fazie. (1 zastrzeżenie)' 

H02K P. 226820 T 17.09.1980 

Branżowy Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn 
Elektrycznych, Katowice, Polska (Jerzy Westerowski). 

Układ chłodzenia silników elektrycznych budowy 
zamkniętej o kadłubie z blachy falistej 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie chłodzenia sil-
ników o mniejszych wzniosach wału, bez osiowych 
kanałów wentylacyjnych. 

Układ według wynalazku charakteryzuje się tym, 

że wentylator wewnętrznego obiegu (5) wymusza o-
bieg powietrza wewnętrznego w dwu przeciwsobnych 
kierunkach nad pakietem stojana (1), regulowany o-
twarciem względnie zamknięciem- segmentów kana-
łów w poszczególnych przestrzeniach (I, II). 

(5 zastrzeżeń) 

H02M P.220557 20.12.1979 

Politechnika Gdańska, Gdańsk, Polska (Marek Bo-
re j ko, Andrzej Gil, Leon Golusiński). 

Jednotyrystorowy układ wyzwalający z separacją 
galwaniczną, zwłaszcza do wyzwalania grupy 

tyrystorów 

Układ zawierający jednotyrystorowy przerywacz 
prądu stałego z równoległą gałęzią rezonansową oraz 
szeregowo połączone uzwojenia pierwotne transfor-
matorów wyzwalających, według wynalazku charak-
teryzuje się tym, że pierwotne uzwojenia (Zi....Zn) 
transformatorów połączone są szeregowo z komuta-
cyjnym obwodem rezonansowym (LC) przerywacza. 

(1 zastrzeżenie) 

H02M 
H03K 

P.220668 21.12.1979 

Instytut Tele- i Radiotechniczny, Warszawa, Polska 
(Edward Gmyrek). 

Układ kształtowania impulsów synchronicznych 
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 

prostego układu kształtowania impulsów synchronicz-
nych, zwłaszcza do sterowania łączników tyrystoro-
wych. 

Układ według wynalazku ma przesuwnik fazowy 
typu pojemnościowo-rezystancyjnego (1), (2), (3) ste-
rowany poprzez zmianę rezystancji, połączony wyjś-
ciem z prostownikiem pełnookresowym (5), którego 
wyjście napięcia wyprostowanego biegunem dodat-
nim połączone jest poprzez dzielnik obcinający, re-
zystancyjno-diodowy (6), (7), (9) i rezystor szeregowy 
(10) z wejściem przerzutnika Schmitta (11), przy czym 
parametry układu dobrane są tak, że stosunek war-
tości skutecznej napięcia na wyjściu z prostownika 
pełnookresowego (5) do wartości napięcia sterującego 
powodującego przełączanie przerzutnika jest większy 
od pięciu. (1 zastrzeżenie) 

H02M 
H02K 

P.220916 28.12.1979 

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewi-
cza, Rzeszów, Polska (Jan Gruszecki, Jan Duplaga, 
Krzysztof Gosztyła). 
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Układ elektroniczny tyrystorowo-pojemnościowy 
forsowania prądu w obwodach 

rezystancyjno-indukcyjnych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania u-
kładu pozwalającego na wymuszanie w sterowanych 
obwodach bardzo dużych impulsów prądu przy za-
chowaniu niewielkich gabarytów i ciężaru oraz wy-
sokiej niezawodności wynikającej z braku podzespo-
łów stykowych. 

W układzie według wynalazku jeden z zacisków ste-
rowanego obwodu rezystancyjno-indukcyjnego (SEm) 
połączony jest z anodą tyrystora (Tyl) załączającego, 
drugi zaś z biegunem dodatnim kondensatora (Cl) 
i katodą diody (D4) bocznikującej ten kondensator, 
które przyłączone są odpowiednio biegunem ujemnym 
i anodą do bieguna dodatniego prądu stałego. Biegun 
ten połączony jest równocześnie z przewodem zero-
wym trójfazowej sieci prądu przemiennego (Uzas) za-
silającej półfalowy prostownik złożony z diod (Dl, 
D2, D3). Wyjście tego prostownika połączone jest 
przez opornik (Rl) i tyrystor (Ty3) zbocznikowany o-
pornikiern (R3) z biegunem dodatnim kondensatora 
(Cl). Bramka tyrystora (Ty3) przyłączona jest do 
wyjścia dzielnika rezystancyjnego (R5, R4), którego 
wejście połączone jest przez diodę (D5) z zaciskiem 
sterowanego obwodu rezystancyjno-indukcyjnego 
(SEm). (2 zastrzeżenia) 

H02M P. 220983 28.12.1979 

Śląskie Przedsiębiorstwo Konstrukcji Stalowych 
i Urządzeń Przemysłowych ,,Mostostal", Zabrze, Pol-
ska (Bogusław Grzesik, Zygmunt Kuczewski, Czesław 
Myrcik, Henryk Kołodziej, Wiesław Śmiałowski, Ma-
rian Kalus, Tadeusz Skoczkowski, Teodor Gajek. Hen-
ryk Niegolewski). 

Falownik prądu o komutacji fazowej 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania fa-
lownika z rozszerzonym zakresem częstotliwości prą-
du wyjściowego. 

Falownik według wynalazku charakteryzuje się tym, 
że składa się z trzech zespołów, z których każdy zło-
żony jest z jednofazowego zerowego falownika prądu 
(1, 3, 5) i trójkońcówkowego uzwojenia fazy stojana 
silnika podzielonego na dwie równe części z wypro-
wadzonymi końcami i punktem środkowym (2, 4, 6). 
Zespoły te połączone są między sobą szeregowo lub 
równolegle, a całość połączona jest szeregowo z ze-
społem dławików (8) i z prostownikiem sterowanym 
<7). (2 zastrzeżenia) 

H02M 
H02P 

P.220986 28.12.1979 

Śląskie Przedsiębiorstwo Konstrukcji Stalowych 
i Urządzeń Przemysłowych ..Mostostal", Zabrze. Pol-
ska (Henryk Kołodziej, Zygmunt Kuczewski, Czesław 
Myrcik, Bogusław Grzesik, Tadeusz Obrocki). 

Układ startu falownika prądowego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
układu o prostej budowie i dużej niezawodności 
działania. 

Układ według wynalazku charakteryzuje się tym, 
że dzielony dławik z częścią o dużej indukcyjności 
(3) i z częścią o małej indukcyjności (4) włączony 
jest szeregowo pomiędzy źródło napięcia (1) i falow-
nik prądowy (2). Do części dławika o dużej induk-
cyjności (3) jest podłączony równolegle stycznik (5)„ 
a do części dławika o małej indukcyjności (4) jest 
podłączony równolegle ogranicznik napięcia (6). 

Układ startu falownika prądowego przydatny jest 
do zasilania silników asynchronicznych. 

(1 zastrzeżenie) 

H02P P.220836 28.12.1979 

Zgłoszenie dodatkowe do patentu nr 104248 

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Józef 
Łastowiecki. Andrzej Ruda). 

Układ samoczynnego tyrystorowego modulatora 
rezystancji wirnikowej indukcyjnych silników 

pierścieniowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
układu pozwalającego uzyskać stabilną charakterysty-
kę mechaniczną silnika w całym zakresie poślizgów 
pracy silnikowej oraz realizującego tzw. rozruch cięż-
ki silnika przy obciążeniu powyżej 2,5-krotnego mo-
mentu znamionowego silnika. 

Układ według wynalazku charakteryzuje się tym,, 
że każdy z rezystorów wirnikowych składa się z 
dwóch cząstkowych rezystorów (R/ - Ri", R2' - R Í " , 
R3' - R3"), zaś stosunek rezystancji pierwszych cząst-
kowych rezystorów (Ri", R2", R3") do rezystancji dru-
gich cząstkowych rezystorów <Ri', R2', R3') zawiera się 
w granicach od 0,05 do 0,2. 

Pierwsze cząstkowe rezystory (Ri", R2", R3") są jed-
nymi końcami połączone z uzwojeniami (U V W) fa-
zowymi wirnika, zaś drugimi końcami z wierzchołka-
mi trójkąta tyrystorów oraz z końcami drugich cząst-
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kowych rezystorów (Ri', R/, R3') połączonych w gwiaz-
dę, natomiast końce uzwojeń (U V W) fazowych wir-
nika są połączone poprzez styki zwierne połączone 
w gwiazdę stycznika (SW) wirnikowego, który stero-
wany jest z bloku (BC) czasowego. (1 zastrzeżenie) 

H02P P.220837 28.12.1979 

Zgłoszenie dodatkowe do patentu nr 104248 

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Józef 
Łastowiecki, Andrzej Ruda). 

Układ samoczynnego tyrystorowego modulatora 
rezystancji wirnikowej indukcyjnych silników 

pierścieniowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
układu zabezpieczającego rezystory wirnikowe przed 
uszkodzeniem spowodowanym przekroczeniem dopusz-
czalnego dla danego typu rezystorów przyrostu tem-
peratury. 

Układ według wynalazku wyposażony jest w czuj-
nik (1) temperatury, usytuowany w pobliżu jednego 
z rezystorów (Ri, R2, R3) wirnikowych, reagujący na 
przekroczenie dopuszczalnej wartości temperatury re-
zystorów (Ri, R2, R3). 

Czujnik (1) zaopatrzony jest w styk (3) rozwierny 
włączony szeregowo w obwód sterujący łącznika (Ł) 
obwodu zasilania indukcyjnego silnika (S) pierście-
niowego. (1 zastrzeżenie) 

H02P P. 221440 18.01.1980 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Informa-
tyki „MERA-BŁONIE", Błonie' k/Warszawy, Polska 
(Stanisław Kalinka, Jan Nazarewicz, Kazimierz Krzy-
wiński, Jan Solarz, Henryk Świrski, Mieczysław Ka-
miński, Kazimierz Kornacki). 

Sposób i układ do sterowania silnika elektrycznego 
do napędu dwukierunkowego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie eliminacji z 
układu sterowania silnika elektrycznego czujnika syg-
nalizującego całkowite zatrzymanie się mechanizmu 
napędzanego tým silnikiem. 

Sposób sterowania silnika elektrycznego polega na 
wyłączeniu zasilania i hamowaniu przeciwprądem od 
momentu osiągnięcia przez mechanizm napędzany tym 
silnikiem ustalonego wcześniej punktu hamowania do 
momentu osiągnięcia prędkości stanowiącej ustaloną 
wcześniej część prędkości początkowej. Dalsze hamo-
wanie silnika prowadzi się zwarciowo i po podaniu 
sygnału załączającego zmienia napęd na przeciwny. 

Układ według wynalazku ma czujnik (7) podający 
na wejście układu hamowania (12) sygnał o osiągnię-
ciu przez mechanizm ustalonego wcześniej punktu 
hamowania oraz czujnik (8) prędkości mechanizmu 

podający na drugie wejście układu hamowania (12) 
za pośrednictwem sygnalizatora (10) sygnał o osiąg-
nięciu przez mechanizm prędkości stanowiącej usta-
loną wcześniej część prędkości początkowej. Układ 
hamowania (12) ma wyjście połączone z wejściem 
bloku sterującego (3) sterowanego również przez 
układ całkujący (1) impulsów wejściowych. Blok ste-
rujący (3) podaje na blok (5) sterowanie (6) sygnały 
sterujące bezpośrednio oraz za pośrednictwem ukła-
du forsowania (4). 

Wynalazek znajduje zastosowanie w urządzeniach 
peryferyjnych maszyn cyfrowych. (8 zastrzeżeń) 

H02P 
E01H 

P.226925 T 24.09.1980 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Oczyszczania Miast, 
Łódź. Polska {Janusz Strejczek, Zbigniew Szymański, 
Zbigniew Szymczak). 

Układ elektrohydrauliczny sterujący pracą silnika 
transportera i/lub traczy w rozsypywaczu ulicznym 
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 

prostego i niezawodnego w działaniu układu, zapew-
niającego samoczynną regulację wydatku rozsypywa-
nego środka przy zmianach prędkości jazdy rozsypy-
wać za. 

Układ, zawiera licznik impulsów (4) połączony z 
przetwornikiem prędkości jazdy (1) poprzez zespół 
bramkująco-zerujący (6) oraz z regulatorem obrotów 
(15). Regulatorem obrotów (15) jest zespół zaworów 
elektrohydraulicznych (10) o stałych lecz różnych na-
stawach przepływu, pracujących na wspólny prze-
pływ sumacyjny. (4 zastrzeżenia) 

H02P 
H02J 

P.228561 18.12.1980 

Instytut Łączności, Warszawa, Polska (Franciszek 
Kotz. Irena Bieńkowska). 
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Sposób sterowania trójfazowym mostkiem 
tyrystorowo-diodowym oraz układ sterowania 
trójfazowym mostkiem tyrysiorowo-diodowym 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zapewnienia w 
zakresie od zera do n radianów jednakową dla wszy-
stkich tyrystorów mostka zmianę kąta opóźnienia za-
płonu tych tyrystorów, przy jednokanałowym stero-
waniu mostka tyrystorowo-diodowego. 

Sposób polegający na proporcjonalnym do napię-
cia regulacyjnego opóźnianiu od zera dc 2 JT/3 radia-
nów kąta opóźnienia zapłonu każdego z tyrystorów 
mostka przy jednoczesnym, także proporcjonalnym do 
wspomnianego napięcia regulacyjnego, przesuwaniu 
od zera do Jt/3 radianów odpowiednich, ruchomych 
stref sterowania poszczególnych tyrystorów, według 
wynalazku charakteryzuje się tym, że formuje się od-
powiednio krótkie impulsy elektryczne, przyporząd-
kowane punktom naturalnej komutacji tyrystorów, 
stanowiące impulsy otwierające, jak też opóźnione 
o JT/3 radianów względem impulsów otwierających 
impulsy zamykające, ustala się dla każdego z trzech 
tyrystorów mostka osobną strefę zezwalającą, w któ-
rej wyodrębnia się przedział czasowy, zawarty mię-
dzy impulsem otwierającym i najbliższym impulsem 
zamykającym, w którym to przedziale formuje się im-
puls taktujący, za pomocą którego zeruje się poprzed-
ni przebieg okresowo-zmienny i wyzwala się kolej-
ny przebieg okresowo-zmienny, i jednocześnie formu-
je się ruchomą strefę sterowania oraz synchronizuje 
się okres powtarzania tej strefy z okresem powta-
rzania wyzwolonego przebiegu okresowo-zmiennego, 
przy czym zarówno dany przebieg okresowo-zmien-
ny, jak i strefę sterowania przesuwa się za pomocą 
napięcia regulacyjnego w przedziale czasowym, za-
wartym między impulsami otwierającym i zamyka-
jącym, przy jednoczesnym opóźnianiu zapłonu tyry-
storów w przedziale zmienności przebiegu okresowo-
-zmiennego. 

W układzie według wynalazku sygnały z dyskrymi-
natorów (Di) i (D2), sterowanych przez wejściowe ele-
menty kształtujące (Ki, K2, K3) doprowadzane są do 
dodatkowego przesuwnika fazy (Pi), sterującego gene-
ratorem impulsów taktujących (J). 

Napięcie regulacyjne doprowadzone jest z regula-
tora (R) do przesuwnika fazy (P2) i jednocześnie, po 
rozdzieleniu galwanicznym obwodów, do dodatkowe-
go przesuwnika fazy (Pi). Impulsy taktujące z gene-
ratora (J) doprowadzone są do przesuwnika fazy (P2) 
oraz do bistabilnych przerzutników (Ri, R2, Rs), do 
których doprowadzone są również sygnały z wejścio-
wych elementów kształtujących (Ki, K2, K3). Przesuw-
ni k fazy (P2) steruje generatorem (G) impulsów za-
płonowych, rozdzielanych następnie do poszczegól-
nych tyrystorów za pomocą elementów kombinacyj-
nych (Li, L2, L3), zgodnie z sygnałami, doprowadzo-
nymi do tych elementów z bistabilnych przerzutników 
(Ri, R2, R3). (2 zastrzeżenia) 

H03F P.221002 29.12.1979 

Przemysłowy Instytut Telekomunikacji, Warszawa, 
Polska (Janusz Mokrzycki). 

Wzmacniacz operacyjny z zerowaniem wyjścia 
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania ta-

kiego wzmacniacza operacyjnego, który pozwoliłby 

na uzyskanie na jego wyjściu poziomu zera rów-
nego potencjałowi masy, niewrażliwego na zmiany 
napięć zasilania wzmacniacza. 

Wzmacniacz operacyjny według wynalazku charak-
teryzuje się tym, że do obydwu jego wejść dołą-
czone są dzielniki rezystorowe (7, 8; 9, 10) włączone 
w obwód co najmniej jednego napięcia zasilającego. 

(1 zastrzeżenie) 

H03F P.221063 31.12.1979 

Przemysłowy Instytut Telekomunikacji, Warszawa, 
Polska (Wacław Niemyjski, Grażyna Małek-Wrońska, 
Feliks Wiśniewski, Franciszek Zieniewicz). 

Wzmacniacz parametryczny 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie kompensacji 
zmian wzmocnienia wzmacniacza parametrycznego od 
powolnych zmian temperatury otoczenia. Wzmacniacz 
parametryczny według wynalazku, charakteryzuje się 
tym, że stabilny temperaturowo cyrkulator sygnało
wy (3) i diodowy generator pompy (4) połączone są 
z odpowiednimi obwodami szerokopasmowej głowi
cy parametrycznej (1), której korpus jest połączony 
cieplnie z termistorem (7), połączonym elektrycznie 
z dodatkowymi elementami rezystancyjnymi, włączo
nymi do wyjścia dzielnika napięcia polaryzacji nie
liniowej pojemności waraktora (2), natomiast termi-
stor (8), połączony cieplnie z generatorem pompy (4), 
wraz z dodatkowymi rezystorami, jest włączony w 
obwTód zasilania diody generacyjnej, przy czym gene
rator pompy (4) jest połączony poprzez cyrkulator se
parujący (6) i tłumik nastawny (5) z obwodem pom
py głowicy szerokopasmowej (1), która wraz z gene
ratorem pompy (4) i cyrkulatorem sygnałowym (3> 
jest połączona cieplnie z płytą nośną. (2 zastrzeżenia) 

H03F P. 221176 03.01.1980 

Instytut Tele- i Radiotechniczny, Warszawa, Polska 
(Marek Jeziorowski). 
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Stabilizator napięcia - wzmacniacz do generatorów 
kwarcowych z kompensacją temperaturową 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania sta-
bilizatora napięcia pełniącego równocześnie funkcję 
wzmacniacza w kwarcowych generatorach z kompen-
sacją temperaturową. 

W stabilizatorze napięcia-wzmacniaczu, według wy-
nalazku dioda Z en er a (i)) oraz kondensator (Ci) włą-
czone są między ujemny biegun napięcia zasilające-
go, a bazę tranzystora (Ti), rezystor (Ri) włączony 
jest między dodatni biegun napięcia zasilającego, a 
bazę tranzystora (Ti), oraz równoiegiy obwód rezo-
nansowy złożony z pojemności (C2) i indukcyjności 
(L) włączony jest między dodatni biegun napięcia za-
silającego, a kolektor tranzystora (Ti), którego emiter 
stanowi, poprzez rezystor (R2), wyjście napięcia sta-
bilizowanego. Emiter tranzystora (Ti) połączony jest 
z kolektorem tranzystora (T2), który wraz z impedan-
cjami (Zi), (Z2), (Z3) stanowi trójpunktowy jednotran-
zystorowy układ generatora kwarcowego. 

(1 zastrzeżenie) 

H03F P.225897 T 26.07.1980 

Adam Dietrich, Andrzej Tulczyjew, Maciej Borzęc-
ki, Juliusz Chojnacki, Warszawa, Polska (Adam Die-
trich. Andrzej Tulczyjew, Maciej Borzęcki. Juliusz 
Chojnacki). 

Układ wzmacniacza wyjściowego wieloczynnościowego 
stymulatora przeciwbólowego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania'ta-
kiego układu wzmacniacza wyjściowego, który pobie-
rając mały prąd z zasilających baterii oraz będąc zbu-
dowanym z elementów krajowych, przenosiłby bez 
zniekształceń częstotliwości rzędu pojedynczych Hz, 
niezależnie od oporności obciążenia oraz miałby dy-
namikę napięć wyjściowych rzędu kilkuset wolt. 

Układ składa się ze stopnia wejściowego, zbudowa-
nego na wzmacniaczu operacyjnym (1), zasilanym 
z baterii niskiego napięcia oraz stopnia końcowego 
zbudowanego z trzech wysokonapięciowych tranzysto-
rów n-p-n (2, 4) oraz diody (5), zasilanych z wyso-
kiego napięcia przetwornicy prądu stałego. 

(1 zastrzeżenie) 

H03H P.220809 21.12.1979 

Przemysłowy Instytut Telekomunikacji, Warszawa, 
Polska (Wacław Niemyjski, Anna Kupczyk, Maria 
Rozalska). 

Mikrofalowy filtr pasmowy 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania ta-
kiej konstrukcji filtru, która eliminowałaby koniecz-
ność uciążliwego i długotrwałego dobierania sprzęże-
nia prostopadłych prowadnic falowych z końcowymi 
rezonatorami filtru. 

W mikrofalowym filtrze pasmowym według wy-
nalazku prowadnicą falowa (1) zawierająca przewód 
wewnętrzny (2) zakończony elementem sprzęgającym 
(3) połączona jest z przewodem wewnętrznym (9) złą-
cza współosiowego osadzonego w płytce, mającej kon-
takt z przewodem zewnętrznym (8) rezonatorów (7). 
Płytka ma wycięcie umożliwiające przesuwanie jej 
wraz z prowadnicą falową równolegle do osi rezona-
torów. 

Średnica przewodu wewnętrznego (2) prowadnicy 
falowej (1) jest zbliżona do średnicy końcowego rezo-
natora. 

Element sprzęgający stanowią korzystnie spręży-
ny (3) o szerokości zbliżonej do średnicy przewodu 
wewnętrznego (2) prowadnicy falowej (1). 

(3 zastrzeżenia) 

A-A 

H03K 
H01H 

P.220864 27.12.1979 

Zakłady Płyt Wiórowych, Suwałki, Polska (Henryk 
Dąbrowski, Alfred Buchowiecki, Marian Panasiewicz, 
Kazimierz Gąglewski). 

Tyrystorowy wyłącznik krańcowy 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia sku-
teczności działania tyrystorowego wyłącznika krańco-
wego. 

Tyrystorowy wyłącznik krańcowy zawiera genera-
tor LC, wzmacniacz przełączający oraz element prze-
łączający w postaci tyrystora (3) mającego w obwo-
dzie prądowym prostownik diodowy (4) korzystnie 
w układzie Graetza. 

Włącznik ma zastosowanie szczególnie w warun-
kach dużego zapylenia. (1 zastrzeżenie) 
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H03K P.220980 28.12.1979 

Śląskie Przedsiębiorstwo Konstrukcji Stalowych 
i Urządzeń Przemysłowych „Mostostal", Zabrze, Pol-
ska (Marian Kalus). 

Układ komparatora częstotliwości 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
układu komparatora częstotliwości o prostej budowie, 
niezawodnego w działaniu. 

Układ według wynalazku charakteryzuje się tym, 
że jego wejście połączone jest równocześnie z wej-
ściem uniwibratora (1) i z wejściem traktującym prze-
rzutnika (2). Wyjście uniwibratora (1) łączy się z wej-
ściem D przerzutnika (2). Wyjściem układu jest stan 
przerzutnika (2). 

Układ kompensatora częstotliwości przydatny jest 
w układach pomiarowych i w układach sterowania. 

(2 zastrzeżenia) 

H03K P.221001 29.12.1979 

Przemysłowy Instytut Telekomunikacji, Warszawa, 
Polska (Janusz Mokrzycki). 

Sposób i układ przeliczania ciągu impulsów 
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania spo-

sobu przeliczania ciągu impulsów, umożliwiających 
zmianę standardu ilości impulsów występujących na 
jeden obrót anteny stacji radiolokacyjnej z dużą 
dokładnością. 

Sposób według wynalazku charakteryzuje- się tym, 
że zadany ciąg impulsów przelicza się w ten sposób, 
że przestraja się automatycznie wolnobieżny gene-
rator między co najmniej dwiema częstotliwościami 
dyskretnymi. Częstotliwość generatora wolnobieżnego 
jest co najmniej równa najmniejszej wspólnej wielo-
krotnej częstotliwości ciągów impulsów zadanego 
i wymaganego. 

W układzie przeliczania ciągu impulsów, generator 
wolnobieżny (1) połączony jest z dzielnikami często-
tliwości, wytwarzającymi dwa ciągi impulsów o czę-
stotliwości zadanej (2, 3) i wymaganej (9). Dzielnik 
częstotliwości wytwarzający ciąg impulsów o często-
tliwości zadanej (2, 3) połączony jest z jednym wejś-
ciem komparatora (4), którego drugie wejście połą-
czone jest z wejściem układu przeliczania dla zada-
nego ciągu impulsów (Z), zaś wyjście komparatora (4) 
połączone jest z wejściem sterującym generatora wol-
nobieżnego (1). Wyjście (W) dzielnika częstotliwości, 
wytwarzającego ciąg wymagany (9) jest wyjściem 
przelicznika. (3 zastrzeżenia) 

H03K 
GC6M 

P. 221101 31.12.1979 

Instytut Technologii Drewna, Poznań, Polska (Ma-
ria Krysińska-Nowik). 

Układ połączeń do zliczania impulsów 
elektrycznych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
układu elektronicznego do zliczania impulsów elek-
trycznych o dużej częstotliwości, w którym wyłącze-
nie zasilania nie powodowałoby utraty informacji. 

Układ według wynalazku charakteryzuje się tym, 
że wyjście układu elektronicznego licznika impulsów 
zliczanych (la) jest połączone z wejściem układu za-
pamiętującego (2), a wyjście układu zapamiętujące-
go (2) jest jednym z dwóch wejść układu komparato-
ra (3). 

Drugim wejściem tego układu jest wyjście układu 
elektronicznego licznika impulsów wzorcowych (lb), 
a jednym z dwóch wejść układu elektronicznego licz-
nika impulsów wzorcowych (lb) jest wyjście układu 
blokującego (4). W układzie znajdują . się ponadto 
układ generatora impulsów wzorcowych (5), układ 
wyróżniania krańców ciągu impulsów zliczanych (6), 
układ liczników elektromechanicznych (7) oraz gene-
rator impulsów zliczanych (Z). (1 zastrzeżenie) 

H03K P.221490 21.01.1980 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Systemów Mechani-
zacji, Elektrotechniki i Automatyki Górniczej. Kato-
wice, Polska (Ireneusz Motyka, Barbara Ostrowska. 
Jan Czyż). 
Układ sterowania cyfrowego licznika rewersyjnego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
układu sterowania cyfrowego licznika rewersyjnego. 
uwzględniającego znak polaryzacji stanu licznika, nie 
wymagającego stosowania dodatkowych elementów 
do deszyfracji stanu zerowego licznika. 

W układzie według wynalazku wyjście sygnału po-
życzki (S4) licznika rewersyjnego (1) jest połączone 
z jego wejściami zerującymi i równolegle z wejściem 
taktującym przerzutnika (2), którego wejście infor-
macyjne połączone jest z jednym z wejść sumy mo-
dulo (3). Wyjście przerzutnika (2) jest połączone 
z drugim wejściem sumy modulo (3), której wyjście 
poprzez elementy logiczne negacji (5) i sumy (6, 7) 
jest połączone z wejściami impulsowymi licznika re-
wersyjnego (1). 

Układ sterowania cyfrowego licznika rewersyjnego 
jest przeznaczony do współpracy z licznikami zlicza-
jącymi w kodzie BCD lub w kodzie binarnym. 

(1 zastrzeżenie) 
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H03L P.220795 27.12.1979 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przetworników 
Obrazu, Warszawa, Polska (Franciszek Marciniak). 

Sposób wyłączania zespołu automatycznej regulacji 
częstotliwości i układ do wyłączania zespołu automa-

tycznej regulacji częstotliwości 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania spo-
sobu i układu, pozwalających na krótkotrwałe wyłą-
czanie zespołu automatycznej regulacji częstotliwości 
podczas strojenia lub przy zmianie odbieranego ka-
nału. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że do 
rezystora emiterowego (R3) doprowadza się dodatko-
wy prąd. który powoduje przesunięcie punktu pracy 
tego wzmacniacza do stanu odcięcia. 

W układzie według wynalazku do rezystora emi-
terowego (R3) jest dołączony rezystor (R4). 

(2 zastrzeżenia) 

H04L P.220769 24.12.1979 

Instytut Łączności, Warszawa, Polska (Józef Moź-
dżer, Eugeniusz Saj). 

Sposób i układ identyfikacji abonentów wywołujących 
w centrali telegraficznej, zwłaszcza wyposażonej 

w urządzenie specjalne 

Sposób według wynalazku rozwiązuje zagadnienie 
identyfikacji i sprawdzenia uprawnień do połączeń 
specjalnych abonenta wywołującego w centrali tele-
graficznej oraz określenia jego numeru umownego. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że w za-
danym czasie bada się poprzez detekcję i rejestrację 
stanu łączenia zmiany stanu wyposażenia abonenc-
kiego ze stanu łączenia w stan korespondencji. 

Układ według wynalazku ma, dla każdego wyposa-
żenia abonenckiego, przyporządkowany obwód złożo-
ny z dodatkowego łącza (di ... dx), doprowadzonego 
do układu detekcji stanu (Ai ... Ax), którego wyjście 
jest dołączone do wejścia układu rejestracji stanu 
łączenia (Bi ... Bx) i równolegle do wejścia układu 
rejestracji stanu wymiany korespondencji (Ci ... Cx). 
Wyjścia układów rejestracji są dołączone do układu 
analizy sekwencji stanów (Di ... Dx). Układy reje-
stracji stanu łączenia (Bi ... Bx) są sterowane z bram-
ki czasowej (F), sterującej także układem przesyła-
nia sygnału połączenia dokonanego (G) i bramką cza-
sową (H), które z kolei steruje układami rejestracji 
stanu korespondencji (Ci ... Cx) i układami analizy 
sekwencji stanów (Di ... Dx). (4 zastrzeżenia) 

H04L P.221300 10.01.1980 

Instytut Łączności, Warszawa, Polska (Józef Moż-
dżer, Cezary Caboń, Hieronim Hejwosz. Zbigniew 
Żelazny). 

Układ zabezpieczenia telegraficznego połączenia 
specjalnego 

Układ według wynalazku rozwiązuje zagadnienie 
utrzymania w stanie połączenia telegraficznego po-
łączenia specjalnego przez abonenta do tego upraw-
nionego. 

Układ zawiera obwód symulacji (1) sygnału połącze-
nia dokonanego, włączony w tor wstecz (b) łącza 
telegraficznego zestawionego dla połączenia specjal-
nego. Od strony wyposażenia abonenckiego (WA2) 
abonenta nieuprawnionego jest dołączony obwód kon-
troli (2) o czasie zadziałania dłuższym od czasu trwa-
nia znaku telegraficznego i krótszym od czasu trwa-
nia sygnału rozłączenia. 

Układ znajduje zastosowanie w telegraficznym 
urządzeniu wieloadresowym. (2 zastrzeżenia) 

H04M P.220924 28.12.1979 

Radomska Wytwórnia Telefonów .Telkom-RWT", 
Radom, Poîska (Adam Kubasiewicz, Józef Machnio). 

Obudowa aparatu telefonicznego 
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uatrakcyjnienia 

asortymentu produkowanych aparatów telefonicznych.. 
Obudowa aparatu telefonicznego wykonana z two-

rzywa termoplastycznego, składająca się z podstawy, 
pokrywy, mikrotelefonu i gniazda przyłączeniowego,, 
według wynalazku charakteryzuje się tym, że wszyst-
kie części odbudowy lub niektóre z nich mają niejed-
nolitą strukturą wewnętrzną i niejednolitą barwę, 
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przy czym struktura ta może być mikroporowata, 
a barwa może mieć dowolną intensywność. 

Każdą z części obudowy uzyskuje się w czasie jed-
nej operacji technologicznej. (3 zastrzeżenia) 

H04N P.221070 31.12.1979 

H04N P.220747 22.12.1979 

Zakiad Telewizyjnego Sprzętu Profesjonalnego 
„Unitra-Dom", Warszawa, Polska (Jan Walczyk). 

Sposób sygnalizacji zwrotnej 
o załączeniu zasilania kamery TV i kontroli 
przelotowości trasy kablowej w systemach 

telewizji użytkowej TVU 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
sposo!:u umożliwiającego natychmiastową kontrolę ka-
mery przez operatora, poprawnego działania linii ka-
balowej i urządzeń, przez które przesyła się sygnai 
wizyjny. Sposób według wynalazku polega na tym, 
że poprzez kablową drogę wizyjną, przesyła się syg-
nały synchronizujące od kamery (1), do układów 
wykonawczych (10) w pulpicie sterującym. Sygnały 
synchronizujące wydziela się z sygnału wizyjnego 
w separatorze impulsów (6) i po odpowiednim ukształ-
towaniu w układach filtrujących (7), wzmacniających 
(8) i detekcji (9) doprowadza się do żarówek sygna-
lizujących (11). - (1 zastrzeżenie) 

H04N P.220917 28.12.1979 

Centrum Komputerowych Systemów Automatyki 
i Pomiarów „MERA-ELWRO", Wrocław, Polska (Je-
rzy Gottfried). 

Układ optoelektroniczny do realizacji gry, 
zwłaszcza gry telewizyjnej 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
prostego układu do realizacji gry, zwłaszcza telewi-
zyjnej polegającej na imitowanym strzelaniu z pisto-
letu do plamki świetlnej, stanowiącej cel. 

Układ optoelektroniczny według wynalazku utwo-
rzony jest z dwóch równoległych torów. Tor pierwszy 
zawiera układ spustu (1) i uniwibrator (2). Na wej-
ściu toru drugiego włączony jest fotodetektor (3), po-
łączony ze wzmacniaczem (4), za którym włączony 
jest detektor (5). Tor pierwszy połączony jest z to-
rem drugim układem kluczującym (6), którego wej-
ścia połączone są z wyjściami detektora (5) i uniwi-
bratora (2). (2 zastrzeżenia) 

Centrum Komputerowych Systemów Automatyki 
i Pomiarów „MERA-ELWRO", Wrocław, Polska (Ma-
rek Dąbrowski, Marian Sowiński). 

Układ elektroniczny gry telewizyjnej 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie obniżenia kosz-
tów wytwarzania układu elektronicznego gry telewi-
zyjnej. 

Układ elektroniczny gry telewizyjnej zawierający 
układ scalony, generujący impulsy odpowiadające 
elementom pola gry, impulsy synchronizacji linü 
i ramki oraz programy gier, z którym połączony jest 
generator taktujący, głośnik ze wzmacniaczem aku-
stycznym, blok elementów sterowania oraz układ su-
mujący i połączony z nim układ nadajnika sygnału 
wizyjnego, według wynalazku charakteryzuje się tym, 
że układ sumujący (6) zawiera ,n diod przyłączonych 
anodami odpowiednio do wyjść sygnałów elementów 
pola gry (wy 1, ..., wy n) układu scalonego (1). Katody 
tych diod (Dl,..., Dn) są ze sobą zwarte i podłączone 
pomiędzy rezystory (Rl) i (R2) w punkcie (A), będą-
cym wyjściem układu sumującego (6). 

Drugi koniec rezystora (Rl) połączony jest z wyj-
ściem impulsów synchronizacji linii i ramki (wy s) 
układu scalonego (1), natomiast drugi koniec rezy-
stora (R2) podłączony jest do masy całego układu. 

(1 zastrzeżenie) 

H04N P.221174 02.01.1980 

Centrum Komputerowych Systemów Automatyki 
i Pomiarów ,.MERA-ELWTRO", Wrocław, Polska (Ma-
rian Sowiński, Marek Dąbrowski). 

Układ nadajnika sygnału telewizyjnego, zwłaszcza 
do gry telewizyjnej 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
układu nadajnika sygnału telewizyjnego umożliwia-
jącego utworzenie fali nośnej odpowiadającej często-
tliwością jednemu z kanałów TV IV-tego lub V-tego 
pasma telewizyjnego oraz zmodulowanie jej sygna-
łem wizyjnym, generowanym przez układ gry tele-
wizyjnej, polegającej na imitowanym rozgrywaniu 
gier typu sportowego na ekranie standardowego od-
biornika telewizyjnego. 

W układzie według wynalazku generator fali noś-
nej, zbudowany na tranzystorze (Tl), ma obwód re-
zonansowy zrealizowany w postaci ćwierćfalowej linii 
długiej (L) oraz dodatkowej pojemności kondensatora 
korygującego (C2) i diody pojemnościowej (Dl). 

Sygnał fali nośnej poprzez kondensator sprzęgający 
(Cl) przesyłany jest do układu modulatora, zbudo-
wanego z dwóch równolegle połączonych szybkich 
diod krzemowych (D2) i (D3). 

Sygnał wizyjny jest poprzez separator, zbudowany 
na tranzystorze (T2) pracującym w układzie OE, prze-
kazywany na układ modulatora, dopasowanego do 
impedancji linii przesyłowej przez układ dopasowu-
jący (R, C3 i C4). Sygnał telewizyjny z wyjścia (WY) 
układu nadajnika przesyłany jest do gniazda anteno-
wego odbiornika TV za pomocą kabla koncentrycz-
nego. (1 zastrzeżenie) 
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H04N 
H03K 

P. 226458 T 28.08.1980 

Białostockie Zakłady Podzespołów Telewizyjnych 
„UNITRA-BIAZET", Białystok, Polska (Walenty Waś-
kiewicz, Stefan Kilián, Tadeusz Władysiuk). 

Układ elektronicznego współzależnego przełącznika 
programów o dowolnej ilości sekcji 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie ograniczenia 
ilości podzespołów wykorzystywanych w pojedynczej 
sekcji układu elektronicznego współzależnego prze-
łącznika programów. 

Układ według wynalazku charakteryzuje się tym, 
że zawiera tyrystor (Tli), którego anoda poprzez ele-
ment optoelektroniczny (Zll) połączona jest z poten-
cjometrem programującym (Pil), i katodą diody (Dli) 
oraz poprzez kondensator (Cli) z szyną (S). Katoda 
tyrystora (Tli) połączona jest z ujemnym biegunem 
źródła zasilania, zaś bramka tyrystora (Tli) połączo-
na jest z przyciskiem monostabilnym. 

Układ jest stosowany zwłaszcza w elektronicznym 
sprzęcie radiowo-telewizyjnym. (1 zastrzeżenie) 

H04R P.220719 21.12.1979 

Zakłady Wytwórcze Głośników „UNITRA-TONSIL'', 
Września, Polska (Irena Białek, Ryszard Kostrzewski, 
Jerzy Popławski). 

Mikrofon 
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania mi-

krofonu o takiej konstrukcji, która pozwoliłaby na 
zmniejszenie czułości mikrofonu na zewnętrzne po-
drażnienia t j : chwytanie ręką, uderzenie w obudowę, 
■wkładanie do statywu itp. 

Mikrofon charakteryzuje się tym, że wkładka mi-
krofonowa (1) zamocowana jest za pomocą elastycz-
nego (np. gumowego) łącznika (3) w obudowie ze-
wnętrznej (2). Łącznik ma ryl (4) i stożkowe ząbki 
(5) prowadzące wkładkę (1) w rurze obudowy (2). 
Zamyka on szczelnie w miejscu (7) i (8) komorę (9) 
z tyłu wkładki. (1 zastrzeżenie) 

/ 7 2 

H04R P.221026 29.12.1979 

Zakłady Wytwórcze Głośników „UNITRA-TON-
SIL", Września, Polska (Andrzej Poniewierski, Piotr 
Urbaniak, Ryszard Kostrzewski). 

Słuchawka nagłowna 

Przedmiotem wynalazku jest konstrukcja elementu 
łączącego mechanicznie obudowę słuchawki z pałą-
kiem, zapewniająca prawidłowe przyleganie słuchawki 
do uszu słuchacza. 

Element ten stanowi krzyżak, którego jedno ramię 
zamocowane jest w obudowie słuchawki, a drugie 
w końcówkach pałąka. 

Ramiona krzyżaka leżą najkorzystniej w różnych 
płaszczyznach, a jedno z nich ma na swych końcach 
najkorzystniej mniejszą średnicę. (3 zastrzeżenia) 

H04R P. 221027 29.12.1979 
H01F 

Zakłady Wytwórcze Głośników „UNITRA-TONSIL", 
Września, Polska (Andrzej Frąckowiak, Ryszard Grą-
decki, Czesław Wójcik, Henryk Wichary). 

Magnes do przetworników elektroakustycznych 
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 

magnesu, pozwalającego na uniknięcie niekorzystne
go strumienia rozproszenia w obwodzie magnetycz
nym. 

Magnes według wynalazku charakteryzuje się tym, 
że nabiegunnik (1) wykonany z materiału magne
tycznie miękkiego jest połączony trwale i bezszczeli-
nowo z magnesem właściwym (2) w procesie odle
wania. 

Nabiegunnik (1) ma otwór- (3) wypełniony materia
łem magnetycznie twardym. (3 zastrzeżenia) 
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H04R P.221217 05.01.1980 

Politechnika Gdańska, Gdańsk, Polska (Bogdan Pi-
wakowski, Roman Salamon, Andrzej Stepnowski). 

Sposób i urządzenie do formowania charakterystyki 
kierunkowej przy odbiorze szerokopasmowych syg-

nałów akustycznych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
sposobu i urządzenia pozwalającego obracać bądź 
zmieniać kształt charakterystyki kierunkowej drogą 
elektroniczną. 

Sposób formowania charakterystyki kierunkowej 
według wynalazku polega na tym, że sygnały wyj-
ściowe z przetworników, odpowiednio rozmieszczonych 
w polu sygnału akustycznego, opóźnia się w liniach 
opóźniających, a następnie sumuje w układzie sumu-
jącym wykonującym operację dodawania analogo-
wego. 

Urządzenie według wynalazku ma dołączony do 
wyjścia każdego przetwornika odbiorczego (Pi, P2. ..., 
Pn) oddzielny wzmacniacz (Wi, W2, ..., Wn) i dalej 
szeregowo połączone detektor przejścia przez zero 
DZi, DZ2, ..., DZ) i linię opóźniającą (Ti, T2, .... Tn). 

Wyjścia wszystkich linii opóźniających (Ti, T2. ..., 
Tn) są dołączone do wejść układu sumującego (S). 
Natomiast do wyjścia układu sumującego (S) dołą-
czony jest filtr pasmowo przepustowy (FPP) dla usu-
nięcia zniekształceń związanych z próbkowaniem 
i ograniczeniem amplitudy. (2 zastrzeżenia) 

H01R P.226848 T 19.09.1930 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Radiofonii Odbior-
czej „Unitra-Diora", Dzierżoniów, Polska (Wiesław 
Krokosz, Jan Ćwirko). 

Mechanizm magnetofonowy 
Przedmiotem wynalazku jest niezawodny w dzia-

łaniu mechanizm magnetofonowy, który służy do 
otwierania kieszeni kasety magnetofonu. 

Mechanizm magnetofonowy zgodnie z wynalazkiem 
ma elektromagnes JE) o przesuwanym rdzeniu (R) 
sprzężonym z rdzeniowym suwakiem (S). Mechanizm 
ma ponadto krzywkowy zaczep suwakowy (Z) oraz 
współpracujący z nim sprężynowy dopychacz <D). 

(1 zastrzeżenie) 

II05B 
F27B 

P.220640 20.12.1979 

Instytut Obróbki Plastycznej, Poznań. Polska (Wła-
dysław Jüngst). 

Piec grzewczy elektryczny wysokotemperaturowy 
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 

pieca grzewczego pozwalającego na zwiększenie .eko-
nomiczności grzania i zapobiegającego nadmiernym 
stratom energii i metalu. 

Piec grzewczy elektryczny wysokotemperaturowy 
charakteryzuje się tym, że ma elementy grzewcze (4) 
osadzone w komorze grzewczej (2) równolegle nad 
trzonem (3) pieca, przy czym odległość tych elemen-
tów od trzona (3) dobrana według potrzeb techno-
logicznych zawiera się korzystnie w granicach dzie-
sięciokrotnej średnicy gorącej części elementu grzew-
czego (4). 

Komora grzewcza (2) ma obudowę ogólnego prze-
znaczenia lub gazoszczelną, w której dla zwiększenia 
sprawności energetycznej u powały pieca nad elemen-
tami grzewczymi (4) może być zamocowany odbłyśnik 
(5) promieniowania cieplnego. (3 zastrzeżenia) 

H05B 
H02H 

P.220671 21.12.1979 

Polska Politechnika Częstochowska, Częstochowa, 
(Lesław Samsonow, Tadeusz Sankowski). 

Układ zabezpieczający palnik 
przed wyładowaniem łukowym 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
układu skutecznie zabezpieczającego palnik przed wy-
ładowaniem łukowym między elektrodami palnika. 

Układ według wynalazku charakteryzuje się tym, 
że w obwodzie zasilającym eletrody palnika (4) znaj-
duje ' się czujnik prądowy (3), którego wyjście połą-
czone jest z jednym z wejść węzła sumującego (5)„ 
którego drugie wejście połączone jest z zadajnikiem 
prądowym (6). 
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Wyjście węzła sumującego (5) połączone jest z re-
gulatorem proporcjonalnym (7), którego wyjście po-
łączone jest z mechanizmem wyłączającym wyłącz-
nika (2). (1 zastrzeżenie) 

H05B 
G05F 

P.220672 21.12.1979 

Politechnika Częstochowska, Częstochowa, Polska 
(Lesław Samsonowicz, Tadeusz Sankowski). 

Układ stabilizacji mocy palnika 

Układ stabilizacji mocy palnika, według wynalazku 
charakteryzuje się tym, że obwód zasilający elektrody 
palnika (4) połączony jest z przetwornikiem prądo-
wym (3) i przetwornikiem napięciowym (6), których 
wyjścia połączone są z wejściami węzła mnożącego 
(5), którego wyjście połączone jest z jednym z wejść 
węzła sumującego (7). 

WTyjście zadajnika mocy (8) połączone jest z drugim 
wejściem węzła sumującego (7), którego wyjście po-
łączone jest z obwodami sterującymi sterownika (2), 
który połączony jest z uzwojeniem pierwotnym 
transformatora (1). 

Chwilowe zmiany napięcia i natężenia prądu 
w obwodzie elektrod palnika (4) stanowią sygnał, 
który po przetworzeniu steruje układem zapewnia-
jącym stałą żądaną moc palnika (4). (1 zastrzeżenie) 

H05B 
F27D 

P.221318 09.01.1980 

Zgłoszenie dodatkowe do patentu nr 93262 
Politechnika Białostocka, Białystok, Polska (Zbig-

niew Dmochowski, Mieczysław Fic). 

Tłumik akustyczny do przepustu elektrody 
w sklepieniu pieca łukowego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie akustycznej izo-
lacji przepustu w sklepieniu pieca łukowego. 

Tłumik akustyczny mający część cylindryczną, we-
wnątrz której wykonane są przegrody, a przestrzeń 
między nimi jest wypełniona żaroodpornym materia-
łem włóknistym, według wynalazku charakteryzuje 
się tym, że część cylindryczna (8) od dołu jest zabu-
dowana stożkiem dolnym (5) osadzonym na podstawie 
(4) spoczywającej na obudowie (2) sklepienia pieca 
(3). 

Podstawa (4) ma wykonane nawiercenia i przecię-
cia, i ma zamontowane szpilki (10) połączone ze stoż-
kiem dolnym (5). Część cylindryczna (8) od góry jest 
zabudowana stożkiem górnym (6) i połączonym z nim 
stożkiem wprowadzającym (7). (2 zastrzeżenia) 

H05H 
F23D 

P.220754 22.12.1979 

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Sta-
szica, Kraków, Polska (Czesław Keller, Wojciech Kal-
czyński, Marian Boi, Cezary Ignatowicz, Wojciech 
Babiński). 

Palnik plazmowo-łukowy 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia 
trwałości dyszy i elektrody oraz podwyższenia stop-
nia jonizacji w palniku plazmowo-łukowym, prze-
znaczonym do cięcia metali zarówno w powietrzu jak 
i pod wodą. 

Palnik plazmowo-łukowy ma chłodnicę (4) z wy-
dłużoną przednią częścią i nacięciami (5) na zewnętrz-
nej powierzchni walca, ukierunkowujące opływ gazu. 
Wydłużona część chłodnicy (4) jest współosiowo 
umieszczona w zawirowywaczu (8), połączonym z prze-
wodem (11) doprowadzającym gaz plazmotworczy. Za-
wirowywacz (8) usytuowany jest pomiędzy czołem 
chłodnicy (4) i dyszą (9), której zewnętrzna część 
umieszczona wewnątrz korpusu (1) tworzy wraz z we-
wnętrzną ścianą wkładki (3) przestrzeń (12), dla zam-
kniętego obiegu czynnika chłodzącego. 

iff 

Zewnętrzna część dyszy (9) usytuowana na zewnątrz 
korpusu (1), ma kształt stożka ściętego, o tworzących 
usytuowanych pod kątem ostrym i korzystnie o po-
dwójnych ściankach, a powłoce zewnętrznej będącej 
izolatorem. (4 zastrzeżenia) 

H05K 
H02J 

P.220717 21.12.1979 

Centrum Naukowo-Produkcyjne Elektrotechniki 
i Automatyki Górniczej ,,EMAG", Zakład Elektroniki 
Górniczej, Tychy, Polska (Tadeusz Piskorski, Bole-
sław Firganek, Bronisław Prochwicz, Benon Halama, 
Zygmunt Miniszewski. Ryszard Kalinowski). 

Modułowy zasilacz iskrobezpieczny 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
lekkiego i taniego modułowego zasilacza przeznaczo-
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nego do zasilania apartury nieognioszczelnej w wy-
konaniu iskrobezpiecznym. zwłaszcza w podziemiach 
kopalń. 

Modułowy zasilacz iskrobezpieczny stanowi nieroz-
bieralny hermetyczny blok (6) zakończony z jednej 
strony kablem zasilającym (1) napięcia nieiskrobez-
piecznego, a z drugiej strony zaciskami (7) napięcia 
iskrobezpiecznego. Wewnątrz bloku (6) znajduje się 
układ elektroniczny (5) zasilacza zalany specjalną za-
lewą (4). (1 zastrzeżenie) 



II. W Z O R Y U Ż Y T K O W E 

Dział A 

PODSTAWOWE POTRZEBY LUDZKIE 

A01G 
A47G 

W. 65468 16.10.1980 

Bogdan Kotelewicz, Poznań, Polska (Bogdan Kotele-
wicz). 

Zestaw doniczkowy 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest zestaw donicz-
kowy, wykonany z tworzywa sztucznego, zapewnia-
jący każdorazowo współosiowe zestawienie doniczki 
z podstawką. 

Doniczka (1) i podstawka (2) mają dolną część (4 
i 8) dodatkowo zwężoną. Doniczka (1) przy obrzeżu 
dna (5) ma wysunięty w dół krótki króciec cylin-
dryczny (6), którego średnica wewnętrzna jest wy-
miarowo spasowana z zewnętrzną średnicą górnego 
wysunięcia (10) dna (11) podstawki, natomiast śred-
nica zewnętrzna spasowana jest z wewnętrzną śred-
nicą dolnego wysunięcia (9) podstawki. 

(3 zastrzeżenia) 

A01K W. 65208 17.09.1980 

Jan Galant, Wrocław, Polska (Jan Galant). 

Wkład do prowadzenia wylęgu ryb 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie skonstru-
owania składanego wkładu do prowadzenia wylęgu 
ryb w akwarium, w którym hodowane są także do-
ruile osobniki. 

Wkład do prowadzenia wylęgu ryb stanowią dwie 
usytuowane poziomo ramki (1) z otworami w naroż-
nikach, połączone rozłącznie słupkami (3a). 

Na boki i dno tak powstałego szkieletowego pro-
stopadłościanu naciągnięta jest gęsta siatka (4). Na 
wystających końcówkach (5) słupków (3a) usytuowa-
ne są rozłącznie uchwyty zaopatrzone w stożkowe 
trzpienie (7) do mocowania znanych przyssawek 
i gniazda (8) do osadzania osprzętu stosowanego 
w akwarium. Słupki (3a) mają na ściankach bocz-
nych wzmacniające żeberka (9). (3 zastrzeżenia) 

A01K W. 65436 14.10.1980 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Mechanizacji Pro-
dukcji Zwierzęcej „MEPROZET", Gdańsk, Polska 
(Waldemar Bielankiewicz, Mieczysław Chróstowski, 
Andrzej Linda, Jerzy Wichowski). 

Urządzenie do usuwania gnojowicy 

Wzór rozwiązuje zagadnienie zmniejszenia awaryj-
ności urządzenia. 

Urządzenie do usuwania gnojowicy znajdujące się 
w systemie mechanicznego usuwania odchodów zwie-
rzęcych stanowi napędowa głowica zgarniających ele-
mentów (4) współpracująca poprzez dźwignie ze 
sztywnym cięgnem (3), w którym na całej długości 
wykonane są przelotowe napędowe otwory (5) oraz 
na krańcowych punktach przelotowe sterujące otwo-
ry (6). Sztywne cięgno (3) wykonuje ruch posuwisto 
zwrotny, zaś napędowa głowica ze zgarniającymi ele-
mentami (4) ruch skokowo postępowy. 

fl zastrzeżenie) 

A22B 
A22C 

W. 65379 03.10.1980 

Okręgowe Przedsiębiorstwo Przemysłu Mięsnego 
Zakłady Mięsne ,,Służewiec", Warszawa, Polska (Ed-
ward Tyszkiewicz, Mieczysław Kalbarczyk, Andrzej 
Klabiński). 

Urządzenie do odcinania pokrzepu od schabu 
Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowa-

nia urządzenia, które pozwoliłoby na precyzyjne od-
dzielanie pokrzepu od schabu i było bezpieczne w 
użytkowaniu. 
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Przedmiotem wzoru użytkowego jest urządzenie do 
odcinania pokrzepu od schabu, które składa się ze 
stołu (1) wyposażonego w blat (2), pod którym 
umieszczony jest elektryczny silnik obsługujący wy-
stającą ponad blat tnącą tarczę (4) wyposażoną w 
osłonę, trwale połączonej z blatem prowadnicy (6), 
poruszającego się po prowadnicy wózka (7), składają-
cego się z listew (8), pracujących obrotowo po blacie 
rolek (9) oraz pojemnika (10) wyposażonego w górną 
część (11) mającą dociskowe uchwyty (13) i połączoną 
obrotowo z zawiasami (12) z dolną częścią. Prowad-
nica (6) jest ustawiona do osi tnącej tarczy (4) pod 
kątem a = 4 / 6 ° . . (1 zastrzeżenie) 

A41D W. 65340 29.09.1980 

Ryszard Korzeniewski, Warszawa. Polska (Ryszard 
Korzeniewski). 

Kaptur przeciwdeszczowy 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie skutecznej 
ochrony przeciwdeszczowej głowy czoła oraz karku 
użytkownika kaptura. 

Kaptur przeciwdeszczowy wykonany z przezroczy-
stego tworzywa sztucznego charakteryzuje się tym, że 
ma wzmocniony lamówką (2) kształt zbliżony do elip-
sy, która na dłuższej osi ma dwa zwężające się ra-
miona, zakończone z jednej strony troczkiem (3), zaś 
z drugiej strony pętelką (4), służących do podwiązy-
wania kaptura, a ponadto w jego górnej części jest 
przewidziana daszkowata osłonka (5). 

(1 zastrzeżenie) 

A43D W. 65398 08.10.1980 

Nowotarskie Zakłady Przemysłu Skórzanego ..Pod-
hale" Nowy Targ. Polska (Edward Oleksa, Franciszek 
Rusnak, Marian Ogorzały). 

Drasak kształtowy do obuwia 

Przedmiotem wynalazku jest drasak kształtowy do 
ścierania i profilowania elementów obuwia. 

Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania takiego 
drasaka, który zapewniałby prawidłowe wykonanie 
profilu pięty przy jednoczesnym wyeliminowaniu cięż-
kiej pracy ręcznej. 

Drasak (1) wykonany jest ze stali węglowej i za-
opatrzonej w nacięcia (2) wykonane pod kątem 45° 
całej powierzchni bocznej. 

Wzdłuż osi obrotu drasaka przechodzi otwór umoż-
liwiający zamocowanie go do maszyny. 

(1 zastrzeżenie) 

A47C W. 64937 23.07.1980 

Spółdzielnia Pracy „Precyzja". Bydgoszcz. Polska 
(Andrzej Bukowski, Gerard Kilián. Leon Gdaniec). 

Krzesło składane 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest krzesło skła-
dane, nadające się do stosowania w laboratoriach, 
biurach itp. 

Wzór rozwiązuje zagadnienie zmniejszenia praco-
chłonności montażu krzesła. 

Krzesło składane wyposażone w podstawę kolumny 
oraz oparcie charakteryzuje się tym. że kolumna (5) 
z teleskopem (6) zakończone są stożkami samohamow-
nymi (4 i 8). Kolumna z teleskopem osadzona jest 
w gnieździe (3) podstawy (1) oraz w gnieździe (9) 
konstrukcji wsporczej (10) siedziska (16). 

(1 zastrzeżenie) 

6 

A47G W. 65433 15.10.1980 

Zbigniew Gruszecki. Wrocław. Pol-ska (Zbigniew 
Gruszecki). 

Bombka choinkowa 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowania 
bombki o zwiększonej wytrzymałości. 

Bombka choinkowa składa się z kulistej wydmuszki 
(1) wykonanej z termoplastycznego tworzywa, która 
ma dwa otwory (2) w górnej i dolnej części. 

Na zewnątrz wydmuszki (2) znajduje się krzyżowy 
oplot (3) z nici. którego każdy zwój przebiega przez 
obydwa otwory (2) oraz ma pętlę (4) przymocowaną 
do jednego z otworów. (1 zastrzeżenie) 
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A47H W. 65533 06.09.1979 

Zbigniew Deroń. Warszawa, Polska (Zbigniew De-
roń). 

Dolna część zawieszenia do zasłon 

Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania zawie-
szenia nowej konstrukcji. 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest dolna część za-
wieszenia do zasłon, przeznaczona do stosowania w 
gospodarstwie domowym, zwłaszcza w wysokich po-
mieszczeniach gastronomicznych i reprezentacyjnych. 

Dolną część zawieszenia do zasłon stanowią dwa 
elementy sztywne, jeden w kształcie litery „V", a dru-
gi w kształcie haka, przy czym element w kształcie 
litery ,,V" ma dwa ramiona (1) jednakowej długości, 
a w osi dolnego łuku (2), łączącego ramiona (1), za-
mocowany jest drugi element w kształcie haka (3), 
którego pętla (4) znajduje się poniżej końcówek ra-
mion (1), natomiast końcówka (5) haka (3) jest pod-
gięla w kierunku ramion (1). (1 zastrzeżenie) 

A47H W. 65634 06.09.1979 

Zbigniew Deroń, Warszawa, Polska (Zbigniew De-
roń). 

Dolna część zawieszenia 
do firan i zasłon 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest dolna część 
zawieszenia do firan i zasłon, przeznaczona do sto-
sowania w gospodarstwie domowym oraz w wago-
nach kolejowych. 

Wri-.ór rozwiązuje zagadnienie opracowania zawie-
szenia o nowej konstrukcji. 

Dolna część zawieszenia do firan i zasłon charakte-
ryzuje się tym. że stanowi ją element sprężysty ma-
jący u góry okrągły hak (1) zakończony zgrubieniem 
(2), natomiast w dolnej części ma pętlę (3) zakończo-
ną zwężeniem (5). (1 zastrzeżenie) 

A47M - W . 65635 06.09.1979 

Zbigniew Deroń, Warszawa, Polska (Zbigniew De-
roń). 

Dolna część zawieszenia 
do firan i zasłon 

Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania nowej 
konstrukcji, dolnej części zawieszenia wykonanej 
z tworzywa sztucznego. 

Dolną część zawieszenia według wzoru stanowi ele
ment sprężysty, mający występ (1) będący zakończe
niem dolnej pętli (2), przechodzącej ponad występem 
(1) w pętlę (3) górną, która z kolei kończy się łukiem 
(4) schodzącym poniżej pętli (2) dolnej. 

(1 zastrzeżenie) 

A47M W. 65632 01.10.1980 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Wyrobów 
Metalowych ,.MEDOM", Kraków, Polska (Andrzej Pi-
łat, Stanisław Litak, Janusz Michałowski). 

Zatrzask do szybkiego mocowania 
trzonków do naczyń kuchennych 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowa-
nia takiego połączenia uchwytu z korpusem naczynia, 
które byłoby trwalsze i łatwiejsze w montażu. 

Zatrzask do szybkiego mocowania trzonków do 
naczyń kuchennych według wzoru składa się ze sprę-
żyny (4) w7ygiętej w rzucie poziomym w kształcie li-
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tery „U" i mającej na obu równoległych ramionach 
trzy przegięcia (A,B,C). Sprężyna (4) jest osadzona 
w gnieździe trzonka (1), a jej końce są zablokowane 
w otworach (6). 

W gniazdo ze sprężyną (4) jest wysunięty ceowy 
zaczep (3) przytwierdzony do korpusu naczynia i za-
opatrzony w wycięcia odpowiadające przegięciom 
(B, C) sprężyny (4). (1 zastrzeżenie) 

A47J W. 65363 01.10.1980 

. Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Wyrobów 
Metalowych „Medom", Kraków, Polska (Andrzej Pi-
łat, Stanisław Litak, Janusz Michałowski). 

Zatrzask do szybkiego mocowania 
trzonków do naczyń kuchennych 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowa-
nia takiego połączenia uchwytu z korpusem naczynia, 
które byłoby trwalsze i łatwiejsze w montażu. 

Zatrzask do szybkiego mocowania trzonków z two-
rzyw sztucznych do naczyń kuchennych według wzo-
ru składa się z nośnego zaczepu (3) przytwierdzonego 
trwale do korpusu naczynia oraz gniazda (5) z otwo-
rami (6) wykonanego w trzonku (1), w którym jest 
umieszczona sprężyna (4) zaopatrzona w trzy prze-
gięcia (A, B, C) ustalająca sprężynę (4) w zaczepie (3) 
i zabezpieczające trzonek (1) przed przesunięciem 
wzdłużnym. (1 zastrzeżenie) 

7 4-

A47J W. 65364 01.10.1980 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Wyrobów 
Metalowych „Medom", Kraków, Polska (Andrzej Pi-
łat, Stanisław Litak, Janusz Michałowski). 

Zatrzask do szybkiego mocowania 
uchwytów do naczyń kuchennych 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowa-
nia takiego połączenia uchwytu z korpusem naczynia, 
które byłoby trwalsze i łatwiejsze w montażu. 

Zatrzask do szybkiego mocowania uchwytów do 
naczyń kuchennych według wzoru składa się z nośne-
go zaczepu (3) zaopatrzonego w noskowe odgięcie (8) 
oraz kabłąkowo wygiętej sprężyny (4) mającej odgięte 
ku górze ramiona umieszczone w otworach (6) prosto-
kątnego wybrania (7) w uchwycie (1) zaopatrzonym 
w owalny montażowy otwór. (1 zastrzeżenie) 

A47J W. 65365 01.10.1980 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Wyrobów 
Metalowych „MĘDOM", Kraków, Polska (Andrzej Pi-
łat, Stanisław Litak, Janusz Michałowski). 

Zatrzask do szybkiego mocowania 
uchwytów do naczyń kuchennych 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowa-
nia takiego połączenia uchwytu z korpusem naczynia, 
które byłoby trwalsze i łatwiejsze w montażu. 

Zatrzask do szybkiego mocowania uchwytów do 
naczyń kuchennych według wzoru składa się z za-
czepu (3) przytwierdzonego trwale do korpusu na-
czynia, wygiętego w kształcie wklęsłego ceownika 
oraz sprężyny (4) z okrągłego drutu uformowanej 
w kształcie spinki z garbami (A) na które w zaczepie 
są wykonane wycięcia (5). 

W uchwycie (1) natomiast jest wybranie zaopatrzo-
ne w oporowe półeczki (6) i głębsze otwory (7) o prze-
kroju krzyżowym. (1 zastrzeżenie) 

A47J W. 65366 01.10.1980 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Wyrobów 
Metalowych ,,Medom", Kraków, Polska (Andrzej Pi-
łat, Stanisław Litak, Janusz Michałowski). 

Zatrzask do szybkiego montowania 
trzonków do naczyń kuchennych 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowa-
nia takiego połączenia uchwytu z korpusem, które 
byłoby trwalsze i łatwiejsze w montażu. 

Zatrzask do szybkiego mocowania trzonków do na-
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czyń kuchennych według wzoru składa się z nośnego 
zaczepu (3) przytwierdzonego do korpusu naczynia, 
mocującej sprężyny (4) wygiętej w rzucie poziomym 
w kształcie litery „U" i mającej na równoległych 
ramionach przegięcia (A i B) oraz gniazda (5) wyko-
nanego wraz z otworami (6) w7 trzonku (1) zaopatrzo-
nym w skuwkę (2). (1 zastrzeżenie) 

A47L W. 65444 17.10.1980 

Marek Janowski, Warszawa. Polska (Marek Janow-
ski). 

Myjka ręczna zwłaszcza do naczyń kuchennych 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowa-
nia takiej myjki ręcznej, zwłaszcza do naczyń ku-
chennych, która umożliwiałaby dokładne mycie na-
czyń bez konieczności moczenia rąk. 

Zgodnie z wzorem przedmiotową myjkę stanowi po-
jemnik (1), który jest od góry zakończony nakrętką 
(2) a w dolnej jego części płaskiej wewnętrznej jest 
otwór i osadzona gąbka (4) zmywająca, przy czym 
na zewnętrznym końcu pojemnika (1) jest przymo-
cowana ścierna gąbka (3) stanowiąca skrobak. 

(1 zastrzeżenie) 

Dział B 
RÓŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE; TRANSPORT 

B02C W. 65476 16.10.1980 

Wyższa Szkoła Inżynierska, Koszalin, Polska (Ry-
szard Tesmer, Jarosław Diakun). 

Urządzenie rozdrabniające wilka do mięsa 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowa-
nia zespołu dociskającego o stałej wartości docisku 
zespołu rozdrabniającego zapewniającego cięcie mięsa 
bez miażdżenia. 

Urządzenie składające się z gardzieli z umieszczo-
nymi wewnątrz tarczami sitowymi, pomiędzy którymi 
znajdują sic noże obrotowe osadzone na zabieraku 
ślimaka tłoczącego oraz z zespołu dociskającego tarcze 
sitowe do noży charakteryzuje się tym, że zespół do-
ciskający tarcze (3, 4, 5) do noży (6) składa się z tulei 
kołnierzykowej (10) z kołnierzykami (11 i 12) umiesz-
czonej częściowo wewnątrz nakrętki (8). 

Pomiędzy kołnierzem (9) nakrętki (8) i kołnierzem 
(12) tulei (10) osadzona jest sprężyna (13). Tuieja (10) 
opiera się poprzez tuleję dystansową (14) o skrajną 
tarczę (5) zespołu rozdrabniającego. (2 zastrzeżenia) 

B05B W. 65215 22.09.1980 
Jolanta Rybarczyk, Sulejówek, Polska (Jolanta Ry-

barczyk). 

Rozpylacz płynów 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowa-
nia rozpylacza o prostej konstrukcji, małych gaba-
rytach, łatwym montażu i demontażu, i niezawodnym 
działaniu. 

Rozpylacz płynów składaiący się z korpusu 
w kształcie pistoletu, zbiornika na płyn, języka spu-
stowego, według wzoru charakteryzuje się tym, że 
korpus (1) rozpylacza jest dzielony na dwie połówki 
wzdłuż płaszczyzny symetrii rozpylacza, przy czym 
jedna połówka na płaszczyźnie podziału ma, trzy wy-
stępy (2) wchodzące w odpowiednie otwory drugiej 
połówki, a na cylindrycznej rękojeści ma dwa wy-
stępy (3) wchodzące w odpowiednie otwory tulei (4), 
a kołnierz tulei (4) jest dociskany do czoła zbior-
nika (6). (3 zastrzeżenia) 

B05B 
F27B 

W. 65388 03.10.1980 

Biuro Projektów Przemysłu Metali Nieżelaznych 
„BIPROMET'1', Katowice, Polska (Zenon Wydmański). 
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Pokrywa rozdzielacza do aeracji materiałów pylistych 
w wysokich temperaturach 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest pokrywa roz-
dzielacza do aeracji materiałów pvlistych w wyso-
kich temperaturach, stosowana w dystrybutorze kon-
centratów, zwłaszcza pieców hutniczych. 

Wzór rozwiązuje zagadnienie zwiększenia wysokiej 
temperatury odporności na działanie. 

Pokrywa rozdzielacza ma kształt stożka ściętego, 
którego zewnętrzne tworzące (1) są parabolami a wy-
drążenia stanowią dyszę, której wlotowa część (3) ma 
kształt stożka a tworzące (2) wylotowej części są pa-
rabolami skierowanymi wierzchołkami do osi piono-
wej pokrywy. (1 zastrzeżenie) 

B21B W. 65505 21.10.1980 

Biuro Studiów i Projektów Urządzeń Hutniczych 
„Hutmaszprojekt", Katowice, Polska (Andrzej Stad-
nicki). 

Urządzenie kantująco-podające 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest urządzenie 
przeznaczone do podawnia prętów o różnych przekro-
jach zwłaszcza do prostarki, oczyszczarki lub innych 
urządzeń obrabiających pręty, z równoczesnym kan-
towaniem pręta. 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zmechanizowania 
czynności kantowania i podawania pręta do urządzeń 
obrabiających. 

Urządzenie kantująco-podające ma na fundamencie 
(1) zamocowaną wraz ze śrubą samohamowną (2) po-
ziomą prowadnicę przeznaczoną do przesuwania kor-
pusu, w którym wmontowane są jedna nad drugą 
dwie poziome prowadnice (5) i (6) przeznaczone do 
przesuwania za pomocą cylindra hydraulicznego pio-
nowej obsady (8), do której jest przymocowane wahli-
wie górne ramie (9) i dolne ramie (10). Z jednej stro-
ny na końcu między górnym ramieniem (9) i dolnym 
ramieniem (10) jest zamocowany cylinder hydraulicz-
ny (11), natomiast z drugiej strony na końcu górnego 
ramienia (9) jest zamontowany zespół górnej rolki (12), 
a na końcu dolnego ramienia (10) zespół dolnej rolki 
(13) i do obu ramion (9 i 10), od strony zespołów ro-
lek (12) i (13) są wahliwie przymocowane odpowia-
dające im ramiona wodzika (14) i (15). 

Oba ramiona wodzika (14) i (15) na drugim końcu 
są połączone przegubowo czopem (16) z łożyskiem. 

które przesuwa się z przymocowanej do pionowej 
obsady (8) prowadnicy (18). (2 zastrzeżenia) 

B21D 
B30B 

W. 65195 13.09.1980 

Fabryka Wyrobów Blaszanych, Małomica, Polska 
(Józef iviizerkiewicz). 

Mocowanie elementów segregujących 
do płyty tłoczników 

Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania takich 
elementów segregujących, które łatwo i szybko będzie 
można mocować do płyty tłoczników. 

Zagadnienie to rozwiązano^ wyposażając płyty pod-
stawy (6) tłocznika w magnesy (4) oddzielone od niej 
warstwą niemagnetyczną oraz we wgłębienia zapo-
biegające przesuwaniu się elementów segregujących 
(1 i 2) które wyposażone są w stopki (3) z materiału 
magnetycznego. (1 zastrzeżenie) 

B21D W. 65479 18.10.1980 

..AGROMET-PILMET", Kombinat Maszyn Rolni-
czych. Zakłady Metalowe im. Gen. K. Świerczew-
skiego. Zakład Wiodący. Wrocław. Polska (Edward 
Popław ski). 

Urządzenie do wytwarzania karbów poprzecznych 
na elementach cylindrycznych 

Wzór rozwiązuje zagadnienie wyeliminowania 
obróbki wiórowej złączek przewodów elastycznych. 

Urządzenie do wytwarzania karbów poprzecznych 
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na elementach cylindrycznych, a zwłaszcza przewo-
dów elastycznych ma zespół formujący składający 
się z usytuowanej w pogłębionym dnie wnętrza kor-
pusu (3) matrycy (5) z otworem przelotowym (6) o po-
szerzonym kształtowo wlocie (7), spoczywającej na 
pierścieniowej poduszce elastycznej (9) dzielonej 
wkładki kształtowej (10) opasanej obejmą (11) 
i stempla (4) z otworem (14), w którym zamocowany 
jest zaczepem (13) pilot (15) o średnicy zewnętrznej 
odpowiadającej wewnętrznej średnicy złączki (16). 

(4 zastrzeżenia) 

B21J W. 65514 23.10.1980 

Zakłady Zmechanizowanego Sprzętu Domowego 
„PREDOM-POLAR", Wrocław, Polska (Adam Banach). 

Przyrząd do wkładania nitokołków 

Wzór rozwiązuje zagadnienie zmechanizowania 
czynności wkładania nitokołków. 

Przyrząd według wzoru ma trzonek (1), w którym 
osadzony jest popychacz dwustopniowy (2) z oporem 
(3), a końcówka (4) popychacza dwustopniowego (2) 
ma średnicę równą lub nieco mniejszą od średnicy 
kołka. (2 zastrzeżenia) 

B22F 
B30B 

W. 65373 02.10.1980 

Instytut Metali Nieżelaznych. Gliwice, Polska (Ma-
rian Czepelak, Maciej Dąbek). 

Przystawka do prasopieca 

Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania takiego 
urządzenia które pozwoliłoby na prowadzenie pro-
cesu spiekania w temperaturach powyżej 800°C przy 
wyeliminowaniu zjawiska utleniania się matryc, jak 
również materiału spiekanego. 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest przystawka do 
prasopieca, która umożliwia prowadzenie procesu 
spiekania pod ciśnieniem w atmosferach ochronnych 
na znanych urządzeniach. 

Przystawkę stanowi osłona siadająca się z jednego 
lub więcej elementów w kształcie tulei, wykona-
nych z materiałów odpornych na działanie wysokich 
temperatur. 

Górna część (2) osłony w czasie pracy urządzenia 
nasunięta jest na górną elektrodę (4) z niewielkim 
luzem, a dolną część (1) osłony połączona jest z dol-
ną elektrodą (3) w sposób szczelnv i jednocześnie 
umożliwiający zmianę - położenia tej części osłony 
względem elektrody (3). 

W dolnej elektrodzie (3) wykonany jest kanał (7), 
który od strony wlotu zakończony jest króćcem (8). 

(3 zastrzeżenia) 

B21K W. 65426 11.10.1980 

Fabryka Silników Elektrycznych BESEL, 
Polska (Tadeusz Karnatowski, Krzysztof 
Wacław Świetlicki). 

Przyrząd do wykonywania śrub 

Brzeg, 
Janik, 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie zautomaty-
zowania procesu odrabiania śrub. 

Przyrząd charakteryzuje się tym, że na korpusie (1) 
prasy zamocowany jest podajnik pręta (2) z chwyta-
kiem (4) obcinaczem (3) oraz wypychaczem (5) śruby. 

Na stole (6) prasy (1) umocowane są szczęki (7) 
imadła hydraulicznego. Pod stołem (6) zabudowana 
jest głowica frezerska (8) napędzana z silnika (9) po-
przez przekładnie pasową. Ruch poosiowy głowicy 
realizowany jest poprzez siłownik hydrauliczny (10). 

Przyrząd służący do obróbki wstępnej śrub poprzez 
spęcznianie łba, obcięcie trzpienia i zatoczenie zfa-
zowań jest umocowany na prasie mimośrodowej. 

(3 zastrzeżenia) 

B23B W. 65095 14.08.1980 

Stocznia Szczecińska im. Adolfa Warskiego, Szcze-
cin. Polska (Roman Siewierski, Dionizy Hinc). 

Wiertło piórkowe 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest wiertło piór-
kowe składane, przeznaczone do zgrubnego wiercenia 
głębokich otworów o bardzo dużych średnicach i du-
żym przekroju skrawanego wióra. 
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Wzór rozwiązuje zagadnienie umożliwienia wier-
cenia otworów osiowych, również na tokarkach. 

Wiertło ma część chwytową (3) o kształcie prosto-
padłościanu i wymienną płytkę (2), wyposażoną w 
ostrza skrawające, a zamocowaną wkrętami (6) 
w części roboczej (1). 

Na zewnętrznej powierzchni części roboczej (1) 
i wzdłuż jej tworzącej wycięty jest rowek (7), w któ-
rym osadzona jest rurka (4) doprowadzająca chło-
dziwo. (1 zastrzeżenie) 

B23B W.65382 04.10.1980 

Przedsiębiorstwo Budowy Obiektów Użyteczności 
Publicznej „Budopol-Warszawa", Warszawa, Polska 
(Edmund Dominiak). 

Przyrząd do toczenia podkładek i uszczelek 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowa-
nia prostego i taniego przyrządu. 

Przyrząd do toczenia podkładek i uszczelek meta-
lowych w postaci trzpienia rozprężnego według wzo-
ru składa się z metalowego walca (1) o zmiennej 
skokowo średnicy, którego część robocza (5) jest rów-
na średnicy wewnętrznej toczonych uszczelek i pod-
kładek oraz ma nacięcie (2) wzdłuż osi walca zakoń-
czone nakiełkiem (3) i część mocującą (4), która jest 
umieszczona bezpośrednio w szczękach tokarki. 

(1 zastrzeżenie) 

B23B W. 65383 04.10.1980 

Przedsiębiorstwo Budowy Obiektów Użyteczności 
Publicznej „Budopol-Warszawa", Warszawa, Polska 
(Edward Dominiak). 

Przyrząd do toczenia podkładek i uszczelek 

Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania prostego 
i taniego przyrządu. 

Przyrząd do toczenia podkładek i uszczelek meta-
lowych w postaci trzpienia rozprężnego według wzo-
ru składa się z metalowego walca (1) o zmiennej 
skokowo średnicy, którego część robocza (5) jest rów-
na średnicy wewnętrznej toczonych podkładek 
i uszczelek ma dwa prostopadłe względem siebie na-
cięcia (2) wzdłuż osi walca zakończone nakiełkiem (3), 
części mocującej (4) która jest umieszczona bezpośred-
nio w szczękach tokarki. (4 zastrzeżenia) 

B23K W.65385 04.10.1980 

Przedsiębiorstwo Budowy Obiektów Użyteczności 
Publicznej „Budopol-Warszawa", Warszawa, Polska 
(Edward Dominiak). 

Uchwyt spawalniczy 

Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania prostego 
uchwytu o dłuższej żywotności niż obecnie stosowane. 

. Uchwyt spawalniczy składający się z dwóch me-
talowych dźwigni połączonych ze sobą przegubowo, 
według wzoru charakteryzuje się tym, że dźwignie 
pokryte są całkowicie za wyjątkiem miejsca moco-
wania elektrody, powłoką termoizolacyjną i elektro-
izolacyjną. 

Dźwignia (1) ma otwór (3) do mocowania elektrody 
w którym umieszczona jest zaciskająca szczęka (4) 
dźwigni (2) zaopatrzona w wyżłobienie (5). Do dźwigni 
(1) doprowadzony jest kabel elektryczny za pomocą 
tulei (6). (2 zastrzeżenia) 

B23K W. 65386 03.10.1980 

Zakłady Budowy Maszyn i Aparatury im. St. Szad-
kowskiego. Kraków. Polska (Andrzej Juszkiewicz, 
Krzysztof Sctkowicz. Stanisław Ptasznik). 

Urządzenie do cięcia i ukosowania rur 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest urządzenie do 
cięcia i ukosowania rur mocowanych na typowych 
obrotnikach spawalniczych, za pomocą palnika acety-
lenowo-tlenowego. 

Urządzenie według wzoru charakteryzuje się tym, 
że palnik (6) jest zamocowany w obrotowym uchwy-
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cie (5) usytuowanym na suporcie (3), który porusza 
się po zębatej listwie (4), połączonej trwale z tuleją 
(9) usytuowaną obrotowo i przesuwnie na kolumnie 
(2) nośnej. (2 zastrzeżenia) 

B23K W. 65430 13.10.1980 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Drzew-
nego „ORED", Poznań, Polska (Stefan Wencek, Jan 
Szkudlarek). 

Urządzenie do lutowania nakładek 
z węglików spiekanych na uzębienie piły tarczowej 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest urządzenie do 
lutowania nakładek z węglików spiekanych na uzę-
bienie piły tarczowej, składające się ze znanej zgrze-
warki transformatorowej podzespołu nastawczego lu-
towniczego kowadełka i zaciskowego mechanizmu piły 
charakteryzuje się tym, że nastaw czy podzespół ma 
suport (8) osadzony przesuwnie na pionowych pro-
wadnicach (11, 12) przy czym z suprotem (8) sprzę-
żona jest regulacyjna śruba (15) przeznaczona do jego 
podnoszenia i opuszczania w płaszczyźnie pionowej. 

Wzór rozwiązuje zagadnienie uproszczenia procesu 
ustawiania piły tarczowej względem lutowniczego ko-
wadełka. (1 zastrzeżenie) 

B24B _ W. 65399 08.10.1980 

Politechnika Lubelska, Lublin, Polska (Adolf Parol, 
Edward Karaś, Franciszek Dorota). 

Głowica do nagniatania ślizgowego walcowych 
powierzchni zewnętrznych 

Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania takiego 
urządzenia, które pozwalałoby na prowadzenie procesu 
dogniatania w sposób szybki i kontrolowany. 

Urządzenie według wzoru użytkowego zbudowane 
na trójszczękowym uchwycie tokarskim z dowolnym 
napędem szczęk charakteryzuje się tym, że na wszy-
stkich szczękach (2) uchwytu zamocowano elementy 
nośne w kształcie litery „T" (3), których jedno ramię 
daszka stanowi miejsce zamocowania zderzaka (4), 
drugie ramię daszka stanowi wspornik układu do-
ciskającego (5,) końcówkę nagniatającą (6) do obrabia-
nego detalu (9). 

Do podstawy litery ,,T" po stronie układu dociska-
jącego końcówkę i pod nim zamocowany jest mi-
mośrodowy zespół przesuwu-(7) końcówki nagniatają-
cej (6) wzdłuż osi nagniatanego przedmiotu, przy czym 
uchwyt (1) zamocowany jest poprzez trzonek (8) w 
imaku nożowym tokarki. (1 zastrzeżenie) 

B24D W. 65384 04.10.1980 

Przedsiębiorstwo Budowy Obiektów Użyteczności 
Publicznej „Budopol-Warszawa", Warszawa, Polska 
(Jan Cyrny). 

Ruchoma osiona szlifierki 

Wzór rozwiązuje zagadnienie poprawy bezpieczeń-
stwa osób obsługujących szlifierkę. 

Osłona ruchoma szlifierki do metalu, mocowana do 
obudowy w kształcie wycinka pierścienia (4) o kącie środ-
kowym większym od kąta ograniczającego otwór tech-
nologiczny tarczy szlifierskiej (1) jest zamocowana 
na trzpieniu (5) przechodzącym przez obudowę stałą 
(3), przy czym trzpień (5) zawieszony jest na śrubie 
regulującej (6) przytwierdzonej za pośrednictwem 
jarzma (7,) do obudowy stałej (3). 

Osłona posiada w miejscu usadzenia trzpienia (5), 
łukowe wycięcie, tworzące prowadnicę dla trzpienia 
i ogranicznik ruchu osłony. (4 zastrzeżenia) 

B25B W. 65221 22.09.1980 

Śląska Fabryka Urządzeń Górniczych „MONTANA" 
Katowice, Polska (Ignacy Cichoń, Bernard Pacler). 

Wirnik klucza pneumatycznego 
Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie zwiększenia 

trwałości wirnika. 
Wirnik klucza pneumatycznego według wzoru użyt-

kowego składa się z części roboczej (1) oraz z wałka 
(2). Na wałku (2) jest wykonane w kształcie sześciokąta 
osadzenie (3), które przenosi napęd na bijałd klucza. 
Osadzenie (3) ma wykonany ślepy otwór (4). 

(1 zastrzeżenie) 
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B25B W. 65261 23.09.1980 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Wyrobów 
Metalowych ,,Medom", Kraków, Polska (Stanisław 
Litak). 

Klucz uniwersalny 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest klucz uniwer-
salny z mechanizmem zaciskająco-otwierającym szczę-
ki. 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowania 
konstrukcji klucza, który będzie można stosować do 
każdego rodzaju nakrętek i śrub nie uszkadzając ich 
powierzchni. 

Klucz uniwersalny składa się ze szczęki stałej (1), 
ruchomej (2) oraz rączki (3,). Szczęka ruchoma (2) 
przesuwa się po prowadnicy (7) szczęki stałej (1). 
Rączka (3) osadzona jest obrotowo na nicie (4) i wy-
posażona w występy (5) umieszczone we wrębach (6) 
szczęki ruchomej (2). Rączka (3) stanowi dźwignię do 
przesuwania szczęki (2). (1 zastrzeżenie) 

B25B W. 65961 30.12.1980 

Zakłady Elektrotechniki Motoryzacyjnej, Ełk, Polska 
(Eugeniusz Golubiewski, Józef Dwojakowski). 

Nakładki szczęk do imadła maszynowego 
Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania konstruk-

cji takich nakładek, które umożliwia szybkie i dokład-
ne ustawienie i pewne mocowanie obrabianego przed-
miotu, w szczególności dla obróbki płyt wykrojników 
i tłoczników. 

Nakładki szczęk imadła według wzoru użytkowego 
mocowane do szczęk imadła w znany sposób za po-
mocą wkrętów przechodzących przez otwory, charak-
teryzują się tym, że mają wyjęcia, których dolne po-

ziome powierzchnie tworzą powierzchnie oporowe (6 
i 7.), natomiast boczne powierzchnie pionowe tworzą 
powierzchnie zaciskowe <8 i 9). 

Powierzchnie zaciskowe (8 i 9) i oporowe (6 i 7) 
tworzą między sobą kąt (a) mniejszy od 90°. 

Jedna lub obie nakładki (1 i 2) mogą być zaopa-
trzone w boczne występy (10,), w których osadzone są 
śruby regulacyjne (3) z nakrętkami kontrującymi, 
które ułatwiają ustawienie przedmiotu obrabianego 
w płaszczyźnie stołu obrabiarki. (2 zastrzeżenia) 

B29F W. 65085 07.01.198] 

Sanockie Zakłady Przemysłu Gumowego ,,STOMIL" 
Sanok, Polska (Roman Furmankiewicz, Jan Ziemiań-
ski, Edward Józefczyk, Zdzisław Górski, Stanisław 
Wicher). 

Ślimak wtryskarek do tworzyw sztucznych 

Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania takiego 
ślimaka, który umożliwiałby dobre uplastycznienie 
tworzywa sztucznego i łatwe przedostawanie się two-
rzywa ze strefy zasilania do strefy dozowania. 

Ślimak wtryskarek do tworzyw sztucznych składa-
jący się z rdzenia, części mocującej, części do prze-
rabiania tworzywa charakteryzuje się tym, że strefa 
dozowania (a) ma kształt walca o jednakowej śred-
nicy, przy czym zwoje pochylone są pod kątem 17°. 
natomiast w strefie do wysokości zwoju wynosi 7,5, 
a w strefie dozowania (a) stosunek średnicy ślimaka 
do wysokości zwoju wynosi 15. (1 zastrzeżenie) 

B30B 
HOIR 

W. 65387 03.10.1980 

Dolnośląskie Zakłady Wytwórcze Maszyn Elektrycz-
nych „DOLMEL", im. Feliksa Dzierżyńskiego, Wrocław7, 
Polska (Eugeniusz Szczerba, Danuta Nadolna, Miro-
sław Bijata). 

Hydrauliczny zagniatacz końcówek kablowych 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowa-
nia prostej konstrukcji zagniatacza napędzanego hy-
draulicznie o zwiększonej sile docisku eliminującego 
łączenie końcówek kablowych przy pomocy cyny. 

Hudrauliczny zagniatacz według wozru użytkowego 
składa się z podstawy (1) z widełkami, dźwigni (6) 
osadzonej na sworzniu (7) zaopatrzonej w śrubę re-
gulacyjną (8) ustalającą głębokość tłoczenia. 
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W ramieniu dźwigni (6) umieszczona jest śruba 
oczkowa (11) zabezpieczona nakrętką (12). Ponadto 
zagniatacz zawiera sprężynę (13) łączącą śrubę oczko-
wą (11) z zaczepem (14) usytuowanym na podstawie 
(1), suwak (15), prowadnicę (16.) zamontowaną pomię-
dzy widełkami podstawy (1) oraz co najmniej dwa 
kołki ścięte (22) osadzone w otworach matrycy (21). 

(2 zastrzeżenia) 

B60R W. 65376 02.10.1980 

Zakłady Tworzyw Sztucznych i Gumy „Plastgum". 
Poznań, Polska (Sergiusz John, Mieczysław Nowac-
ki). 

Dywanik podłogowy do pojazdów 

Dywanik podłogowy do pojazdów zabezpieczający 
podłogę przed wodą, błotem i śniegiem oraz łatwy 
do wyjmowania, składa się z kilku arkuszy wykona-
nych z mieszanki gumowej. Obrzeże arkuszy (1) ma 
na całej swej długości próg (6), którego wysokość 
i szerokość jest wielokrotnością grubości dywanika. 

Zewnętrzna płaszczyzna (7) progu (6) jest prostopa-
dła, zaś wewnętrzna płaszczyzna (8) progu (6) jest 
ukośna względem spodu (8.) dywanika. Spód (9) dywa-
nika wyposażony jest w zaokrąglone wypukłości (10) 
rozmieszczone równomiernie pod całą powierzchnią 
dywanika. Tylne arkusze mają boczne występy opie-
rające się o koniec sań przednich siedzeń pojazdu. 

(4 zastrzeżenia) 

B61D W. 65372 02.10.1980 

Biuro Projektowo-Konstrukcyjne Mechanizacji Bu-
downictwa ,,ZREMB" w Warszawie Oddział w Często-
chowie. Częstochowa, Polska (Witold Wcisło). 

Wózek obrotowy do transportu prętów 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie magazyno-
wania, obróbki i transportu prętów przeznaczonych 
do wybijania otworów spustowych w piecach do pro-
dukcji karbidu. 

Wózek według wzoru poruszający się na kołach 
i szynach, napędzany silnikiem elektrycznym i wy-
posażony w ramę, w której umieszczona jest bieżnia 
oraz centrycznie osadzony przegub, zaś na przegubie 
osadzona jest głowica wyposażona w rolki, charak-
teryzuje się tym, że ruch obrotowy głowicy (6) jest 
ograniczony do trzech położeń w zakresie kąta 180°. 
ponadto głowica (6) wyposażona jest w magazyn (8) 
prętów krótkich i magazyn (9) prętów długich, przy 
czym magazyn (9) prętów długich znajduje się powy-
żej magazynu (8) prętów krótkich. Rama (1) wypo-
sażona jest w pojedynczy zamek i podwójny zamek, 
natomiast głowica (6) ma przesuwny zaczep (12) i stały 
zaczep (13). (2 zastrzeżenia) 

B61F 
F16C 

W. 65511 22.10.1980 

Fabryka Wagonów Pafawag, Wrocław, Polska 
(Wiesław Cielek, Bogusław Sanecki, Halina Johan). 

Zwora prowadnic łożyska osiowego zestawu 
kołowego pojazdu szynowego 

Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania konstruk-
cji takiej zwory, która będzie miała uproszczoną tech-
nologię wykonania, zmniejszoną uciążliwość pracy 
oraz umożliwi wzmocnienie połączenia wykroju wideł 
maźniczych pojazdu szynowego i zabezpieczenia zespo-
łu łożyska osiowego zestawu kołowego przed wypad-
nięciem. 

Zwora ta składa się z elementu nośnego, w skład 
którego wchodzi pas (1) wygięty w kształcie odwróco-
nej litery omega poikryty od strony półek nakładką 
(2). Na przeciwległych końcach nakładki (2) są zacze-
py (3). (1 zastrzeżenie 

B65B W. 65380 04.10.1980 

Przedsiębiorstwo Budowy Obiektów Użyteczności 
Publicznej „Budopol-Warszawa", Warszawa, Polska 
(Jan Cyrny). 
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Urządzenie do dozowania cieczy z pojemników 
zaopatrzonych w gwintowane korki 

Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania konstruk-
cji takiego urządzenia, które umożliwi przelewanie 
i dozowanie płynów bez rozlewania, przez co zapo-
biega niebezpieczeństwu powstania pożaru lub utraty 
zdrowia gdy przelewane płyny są łatwopalne, żrące 
lub toksyczne. 

Urządzenie flo dozowania cieczy z pojemników za-
opatrzonych w gwintowane korki składa się z króćca 
(1), który na jednym swym końcu jest nagwintowany 
a na drugim ścięty pod kątem ostrym, wTewnątrz 
króćca znajduje się dłuższa rurka napowietrzająca 
(2), której koniec wystaje od strony wlotu króćca 
ponad poziom cieczy. 

Urządzenie mocowane jest do pojemnika przez 
wkręcenie gwintu w otwór pojemnika, oraz umoco-
wanie za pomocą nakrętki (3) z uchwytami (5), oraz 
podkładki (4). (2 zastrzeżenia) 

B65C W. 65336 30.09.1980 

Kombinat Huta im. Lenina, Kraków, Polska (Alek-
sander Pilichowski, Jan Nowak). 

Podnośnik hydrauliczny klap żużlowych 
konwertora stalowniczego 

Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania konstruk-
cji takiego podnośnika, który umożliwi dokonanie wy-
miany płyt żużlowych w pozycji pionowej konwer-
tora oraz zmniejszenia okresu postoju agregatu. 

Podnośnik według wzoru charakteryzuje się tym, 
że na płycie oporowej (4) ma przytwierdzony dwupo-
ziomowy stół (5) zaopatrzony w górną płaszczyznę (6) 
z przytwierdzonym wysięgnikiem (7) i symetryczne 
dolne płaszczyzny (8) zaopatrzone wT przegubowe 
wsporniki (9). 

Dolne płaszczyzny (8) są połączone z osłoną kolum-
ny (10) wzmacniającymi belkami (11). (1 zastrzeżenie) 

B65D W. 65421 10.10.1980 

Centrum Techniki Wytwarzania Przemysłu Okręto-
wego „PROMOR", Gdańsk, Polska (Andrzej Wilko-
wski, Andrzej Dauter). 

Obrotowy zbiornik oleju 

Przedmiotem wzoru jest obrotowy zbiornik oleju 
szczególnie przydatny do zasilania układu hydraulicz-
nego, zamocowanego na urządzeniu obracającym się 
wzdłuż swojej osi. 

Obrotowy zbiornik oleju, składa się z płaszcza (1), 
w którym zamocowane są obrotowo ssawny króciec 
(5) oraz odpowietrzający króciec (6). Króćce (5 i 6) 
uszczelnione są uszczelkami (9). (1 zastrzeżenie) 

B65G W. 66070 09.01.1981 

Przedsiębiorstwo Robót Izolacyjnych, Wrocław. Pol
ska (Walerian Adamek, Michał Juzyk, Zygmunt Pie-
czaba). 

Urządzenie do rozładunku beczek ze środków 
transportowych 

Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania konstruk
cji urządzenia umożliwiającej bezpieczny rozładunek 
beczek i podobnych przedmiotów ze środków tran
sportowych. 

Urządzenie zawiera stanowiącą równią pochyłą pro
wadnicę, składającą się z dwóch kształtowników (1.) 
połączonych poprzecznymi łącznikami (2). Prowadnica 
przystosowana jest do współpracy z saniami w posta
ci kształtowników (4) nakładanych przesuwnie na 
kształtowniki (1). Kształtowniki (4) połączone są ze 
sobą łącznikami (5). 
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W tylnej części sań umocowane są uchwyty (6), 
a w części czołowej osadzone są wsporniki <7,) zapo-
biegające niepożądanemu zsunięciu się beczki z sań. 

(1 zastrzeżenie) 

B66B 
G01M 

W. 65432 15.10.1980 

Kopalnia Węgla Kamiennego „Czerwona Gwardia" 
Czeladź, Polska (Dominik Gracyalny, Wiesław Kwa
pień, Andrzej Gracyalny). 

Urządzenie do kontroli przyrządów udźwigowych 

Wzór rozwiązuje zagadnienie skonstruowania urzą
dzenia umożliwiającego systematyczną i pewną kon
trolę wytrzymałości i prawidłowości działania przy
rządów udźwigowych, szczególnie po przeprowadzo
nych naprawach. 

Urządzenie według wzoru charakteryzuje się tym, 
że składa się z dwóch zespołów kontrolnych umiesz
czonych na pionowej belce (1) hydraulicznego zespołu 
kontroli udźwigu (2) i mechanicznego zespołu kontroli 
opuszczania (3), przy czym zespół udźwigu (2) zawiera 
cylinder ciśnieniowy (7,) z tłokiem połączonym za 
pośrednictwem trzpienia (5) i ramion (6) z hakiem 
(7) oraz manometr (8) połączony z cylindrem (4), a 
zespól kontroli opuszczania zawiera obudowę (9), 
wewnątrz której umieszczone są sprężyny (10) i cięgło 
(11) oraz wskazówka (12). (1 zastrzeżenie) 

Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania konstruk-
cji upraszczającej technologię wymiany lin nośnych 
wyrównawczych i naczyń wydobywczych oraz elimi-
nującej zagrożenie wypadkowe. 

Konstrukcja ta składa się z belek (1), osadczych 
wsporników (2) i osadczych gniazd dla podwieszania 
lin wyrównawczych. 

Osadczy wspornik (2) w górnej części ma wycięcie, 
pod którym przyspawany jest sworzeń (5), natomiast 
belka (1) na swych końcach ma w dolnej części wy-
cięcie, nad którymi znajdują się sworznie (4), a po-
nadto w środkowej części ma przyspawane gniazdo 
osadcze dla podwieszania lin wyrównawczych, skła-
dające się z blach (6) ze sworzniami, między którymi 
umiejscowiona jest blacha (7) ze sworzniami. 

(1 zastrzeżenie) 

B66B W- 65882 22.12.1980 

Główne Biuro Studiów i Projektów Górniczych 
Biuio Projektów Górniczych, Katowice, Polska (Jan 
Pachołek, Mirosław Milewski). 

Konstrukcja dla wymiany lin i naczyń 
w urządzeniach wyciągowych 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest konstrukcja 
dla wymiany lin nośnych i wyrównawczych oraz na-
czyń wydobywczych urządzeń wyciągowych w szybach 
górniczych. 

B66C W. 65419 09.10.1980 

Biuro projektów Przemysłu Hutniczego „BIPRO-
HUT", Gliwice, Polska (Henryk Białas, Eugeniusz 
Kalinowski). , 

Suwnica pomostowa 
Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania konstruk-

cji suwnicy o minimalnej martwej wysokości podno-
szenia w stosunku do wysokości hali. 

Suwnica pomostowa, przydatna do transportu blis-
kiego składająca się z dźwigara (5) z dwiema czo-
łownicami (1) wyposażonymi w wózki jezdne napę-
dzane (2) i nienapędzane (3), charakteryzuje się tym, 
że na dźwigarze (5) osadzony jest rolkami wodzak 
(9), przez którego krążki przewinięta jest lina (7) 
podnoszenia, zaczepiona na bębnie wyciągnika (6) 
umieszczonego z boku dźwigara (5) w jego gabarycie. 

(1 zastrzeżenie) 

D Z I A Ł C 
CHEMIA I METALURGIA 

C02F W. 65374 02.10.1980 

Bydgoskie Biuro Projektowo-Badawcze Budownic-
twa Przemysłowego, Bydgoszcz, Polska (Lech Zabioc-
ki, Napoleon Wytrykowski). 

Pakiet osadnika wielostrumienioweRo poziomego 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest pakiet osadni-
ka wielostrumieniowego poziomego stosowany do wy-
pełniania komór osadnika w celu zintensyfikowania 
procesu sedymentacji zawiesin z wody lub ścieków-

Pakiet osadnika wielostrumieniowego poziomego 
składający się z wielu przewodów sedymentacji 
utworzonych przez ścianki, między którymi umiesz-
czone są płytki w formie żaluzji i tworzące ze ścia-
nami szczeliny, charakteryzuje się tym, że ma faliste 
płytki (1) i płaskie płyty (2) ułożone na przemian 
i połączone razem w co trzecim wierzchołku fali w 
dwu rzędach za pomocą sworzni (3) i dystansowych 
tulejek (4) o długości równej wielkości szczeliny, 
przy czym tulejki (4) unieruchomione są zawleczkami. 

(1 zastrzeżenie) 
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Fig. 1 

C25D W. 65395 06.10.1980 

Zakłady Metali Lekkich „Kęty", Kęty, Polska, (Jan 
Tylża, Stanisław Dudziak, Marek Napióra, Zygmunt 
Jordanek). 

Zawiesie na elementy przeznaczone do 
elektrolitycznego utleniania 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowa-
nia nowej konstrukcji zawiesia, 'która zapewniałaby 
dużą wydajność procesu utleniania anodowego. 

Zawiesie na elementy przeznaczone do elektroli-
tycznego utleniania ma poziomą belkę (1), na której 
końcach przymocowane są odpowiednio wygięte płas-

kowniki (3), połączone między sobą listwami (4). Do 
listew (4) zamocowane rozłącznie pionowe wieszaki 
(5), wykonane z podwójnie złożonych teowników. 
Między czołowymi ściankami teowników w miejscu 
zamocowania wieszaków (5) do listew (4), umieszczone 
są podkładki (7). 

W rzucie pionowym średnica koła opisanego na 
zarysie poszczególnych wieszaków (5) jest równa śred-
nicy wewnętrznej grubościennych tulejek lub śred-
nicy rurowych elementów (8). 

Zawiesie według wzoru użytkowego stosowane jest 
na elementy przeznaczone do elektrolitycznego utle-
niania, zwłaszcza na rurowe elementy grzejników 
aluminiowych poddawanych utlenianiu anodowemu. 

(3 zastrzeżenia) 

D06F W. 65427 

Dział D 
WŁÓKIENNICTWO I PAPIERNICTWO 

14.10.1980 

Jerzy Brodzki, Warszawa, Polska (Jerzy Brodzki). 

Suszarka do pieluch 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowa-
nia nowej konstrukcji suszarki, która umożliwiałaby 
suszenie większej ilości pieluch niż znane obecnie 
suszarki bez konieczności ich późniejszego rozpraso-
wywania-

Suszarka zbudowana z dwunastu cienkich listewek 
tworzących figurę sześcianu ma w czterech krawę-
dziach (1), (2), (3), (4) gumki naciągające z uchwytami 
(5). (1 zastrzeżenie) 

Dział E 
BUDOWNICTWO; GÓRNICTWO 

E02F W. 65132 26.08.198C 

Przedsiębiorstwo Robót Elektromontażowych PW 
„Elrow", Rybnik, Polska (Stanisław Nalepa, Zdzisław 
Iwan). 

Urządzenie do zasypywania rowów 

Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania takiej 
konstrukcji urządzenia, która umożliwi szybkie zasy-
pywanie uprzednio wykopanych rowów, ograniczając 
ruchy koparki jedynie do przejazdu wzdłuż wyko-
panego rowu. 

Urządzenie zamontowane na wysięgu koparki łań-
cuchowej wielonaczyniowej według wzoru charakte-
ryzuje się tym, że składa się z przenośnika śrubowego 
(1, 2) o dużej średnicy i długości, zamocowanego do 
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listwy prowadzącej (3) umieszczonej w tylnej części 
ramy wsporczej napędu łańcuchowego (4) koparki. 

(1 zastrzeżenie) 

E02F W. 65153 03.09.1980 

Warszawskie Przedsiębiorstwo Konstrukcji Stalo-
wych i Urządzeń Przemysłowych „MOSTOSTAL", 
Warszawa, Polska (Jerzy Kozłowski, Wiesław Kolski, 
Aldona Dybek). 

Wspornikowy szablon oporowy 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest szablon opo-
rowy mający zastosowanie do scalania i prefabryko-
wania ciężkich elementów owalnych konstrukcji sta-
lowych, zwłaszcza kół czerpakowych koporek nad-
kładowych w odkrywkowych kopalniach węgla bru-
natnego. 

Wzór rozwiązuje zagadnienie zwiększenia statecz-
ności ciężkich konstrukcji podczas ich montażu. 

Wspornik składa się z łoża (1) i przymocowanych 
do niego podporowych wsporników (2), przy czym 
te wsporniki (2) mają na wierzchołkach sworzniowe 
półprzeguby (4) do rozłącznego sprzęgania z konstruk-

cją (3). (1 zastrzeżenie) 

F04D W. 65198 

Dział F 
MECHANIKA; OŚWIETLENIE; OGRZEWANIE; 

UZBROJENIE; TECHNIKA MINERSKA 

13-09.1980 

Państwowe Gospodarstwo Rolne, Łabiszynek, Pol-
ska (Bernard Kapciński, Andrzej Zawadzki, Henryk 
Pinkos). 

Pompa do agresywnych cieczy zwłaszcza 
gnojowicy 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest pompa odśrod-
kowa do gęstych cieczy agresywnych, zwłaszcza gno-
jowicy sprzężona z silnikiem elektrycznym. 

Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania prostej 
konstrukcji pompy, łatwej do naprawy, gotowej do 
natychmiastowej pracy po włączeniu silnika, o dużej 
wydajności przy niskim zużyciu mocy napędowej sil-
nika oraz nie ulegającej łatwo awarii lub zapchaniom 
się przestrzeni przelotowych pompy. 

Pompa według wzoru charakteryzuje się tym, że 
elementem nośnym całości jest rura tłoczna (4) wy-
prowadzona łukiem pionowo z wylotu korpusu (1), 
do której przytwierdzony jest za pomocą wysięgnika 
silnik elektryczny (9) oraz łożysko górne (8) długiego 
wału (7) sprzęgającego silnik z wirnikiem talerzowym 
(5) usytuowanym poziomo nad otworem wlotu lejko-
wego (2) w korpusie (1). (1 zastrzeżenie) 

Zakłady Maszyn i Urządzeń Technologicznych 
„UNITRA-UNIMA", Warszawa, Polska (Bogdan Zduń-
czyk, Józef Grzelak). 

Stanowisko kuchenki elektrycznej 
Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania stano-

wiska bezpiecznego pod względem przeciwpożarowym 
oraz zapewniającego oszczędne zużywanie energii elek-
trycznej na cele grzewcze. 

Stanowisko kuchenki elektrycznej z dwiema lub 
więcej płytkami grzewczymi z przewodem elektrycz-
nym ma metalową szafkę (1), która ma górną płytę 
(2), szafki, do której jest przytwierdzona metalowa 
obudowa (3) z kuchenką elektryczną oraz na czoło-
wej ścianie (5) obudowy (3) są zamieszczone elementy 
sterownicze i pokrętło płynnej regulacji natężenia 
grzania sterowane układem hybrydowym. 

(2 zastrzeżenia) 

F28D W. 62992 11.09.1979 

Politechnika Śląska im. Wincentego Pstrowskiego, 
Gliwice, Polska (Andrzej Ziębik, Joachim Kozioł, 
Bogdan Sikora)-

Rekuperator ceramiczno-metalowy 

Wzór rozwiązuje zagadnienie zwiększenia szczelności 
rekuperatora. 

Rekuperator ceramiczno-metalowy składa się z częś-
ci ceramicznej i z części metalowej. Część ceramiczną 
stanowią cztery warstwy kształtek ceramicznych (1) 
ułożonych jedna nad drugą na ściankach (3) wykona-
nych z cegieł ogniotrwałych. Między ściankami (3) 
znajdują się rury metalowe (2) stanowiące część me-
talową rekuperatora. (1 zastrzeżenie) 
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Dział G 
FIZYKA 

G U B W. 65358 30.09.1980 

Zakłady Wytwórcze Aparatury Precyzyjnej „MERA-
-PAFAL", Świdnica, Polska (Adam Podgórski, Zyg-
munt Bańkowski). 

Urządzenie ustawiające bębenki licznika 
magnetofonowego 

Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania urządze-
nia, którego konstrukcja zapewniałaby stały moment 
kasowania wskazań licznika w zakresie małych wy-
chyleń od wartości początkowej. 

Urządzenie składające się z przycisku, dźwigni ka-
sującej i krzywek połączonych nierozłącznie z bęben-
kami cyfrowymi, według wzoru charakteryzuje się 
tym, że krzywki (3) mają kształt serca, przy czym 
zewnętrzny zarys krzywki (3) tworzą promienie two-
rzące (od Ri do R9) oraiz promienie zamykające (R). 
Początki promieni tworzących (od Ri do R<>) są równo 
oddalone od osi otworów w bębnach. (1 zastrzeżenie) 

Dział H 
ELEKTROTECHNIKA 

H01F W. 65346 30.09.1980 H01F W. 65350 01.10.1980 

Przemysłowy Instytut Telekomunikacji, Warszawa, 
Polska (Adolf Krasuski, Stefan Białecki). 

Impulsowy przekładnik prądowy wysokiego 
napięcia 

Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania przekład-
nika o małych wymiarach i ciężarze, łatwego do wy-
konania. 

W przekładniku według wzoru użytkowego, magne-
towód pierścieniowy (1) z uzwojeniem wtórnym nisko-
napięciowym (2) znajduje się w izolacyjnej obudowie, 
składającej się z dwóch połówek (3) i (4), skręconych 
ze sobą za pomocą śrub (10). 

W jednej połówce obudowy znajdują się otwory (5) 
do przeprowadzenia końców uzwojenia wtórnego (2) 
oraz kołki (6) do przymocowania rezystora obciąże-
nia (7), końców uzwojenia wtórnego (2), gniazda kon-
centrycznego (9) i zacisku uziemiającego (8). 

W otworze magnetowodu (1) jest usytuowany syme-
trycznie odcinek kabla (12) z izolacją wysokonapię-
ciową, zakończony końcówkami, stanowiący uzwojenie 
pierwotne przekładnika, mający ekran elektrosta-
tyczny o odpowiednio ukształtowanych końcach, po-
łączonych z ziaciskiem uziemiającym pinzeMadmika. 

(1 zastrzeżenie) 

Przemysłowy Instytut Telekomunikacji, Warszawa, 
Polska (Adolf Krasuski, Stefan Białecki). 

Impulsowy przekładnik prądowy wysokiego 
napięcia 

Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania przekład- . 
nika o małych wymiarach i ciężarze, łatwego do wy-
konania. 

Przekładnik według wzoru użytkowego ma kształt 
pierścienia częściowo wydłużonego stopką o kształ-
cie prostopadłościennym. 

W części okrągłej pierścienia (8) jest osadzony to-
roidalny magnetowód (4) z uzwojeniem wtórnym nis-
konapięciowym (2) i ekranem elektrostatycznym, a w 
części wydłużonej pierścienia są osadzone zaciski wyj-
ściowe (6) i (7) uzwojenia wtórnego (2), rezystor ob-
ciążając}' (12) gniazdo koncentryczne (13). Uzwojenie 
pierwotne (1) w postaci wysokonapięciowego kabla 
z końcówkami (18) ma ekran elektrostatyczny, skła-
dający się z odpowiednio ukształtowanych tulejek 
zaciskowych (15), wykonanych korzystnie z mosiądzu, 
wkręcanych dwustronnie do mosiężnego pierścienia 
(16) i połączonych za pomocą mosiężnej listwy (17) 
z zaciskiem uziemiającym (14) przekładnika. 

(1 zastrzeżenie) 
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H02G W. 65469 16.10.1980 

Dębickie Zakłady Opo;n Samochodowych, „Stomiil", 
Dębica, Polska ("Władysław Judkowiski, Stanisław Li-
piński). 

Urządzenie do prowadzenia kabla zasilającego 
elektrowciąg szynowy 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowa-
nia konstrukcji umożliwiającej prowadzenie kabla za-
silającego elektrowciąg podwieszony na prostej lub 
wygiętej łukowo szynie jezdnej-

Urządzenie według wzoru użytkowego ma postać 
pustego wewnątrz słupa (1) o dowolnym przekroju 
poprzecznym i wysokości równej wysokości podwie-
szenia elektrowciągu (9) z tym, że do górnej otwartej 
części słupa (1) przytwierdzona jest poziomo płyta (2), 
na której zamocowane są obrotowo w płaszczyźnie po-
ziomej dwie rolki (3) oraz ślizgacz (4) w postaci wy-
giętego łukowo pręta, wewnątrz zaś słupa (1), w po-
bliżu górnego otwartego końca, zamocowana jest obro-
towo w płaszczyźnie pionowej jedna rolka (5). 

Linka (6) natomiast przytwierdzona jest jednym 

końcem do elektrowciągu (9), opiera się o ślizgacz (4), 
przechodzi pomiędzy poziomymi rolkami (3) oraz 
przez pionową rolkę (5) i przytwierdzona jest drugim 
końcem wewnątrz słupa (1) z tym, że na luźnej części 
linki (6) znajdującej się wewnątrz słupa (1) zawieszo-
na jest rolka (11) z obciążnikami (12). (1 zastrzeżenie) 

H05B W. 65487 21.10.1980 

Ryszard Niniewski, Marek Woźniak, "Warszawa, Pol-
ska (Ryszard Niniewski, Marek Woźniak). 

Odmrażacz zamków, zwłaszcza samochodowych 

Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania odmra-
żacza do usuwania lodu z zamków samochodowych. 
Odmrażacz ma urządzenie grzejne (9) w postaci spłasz-
czonej rurki metalowej zawierającej grzałkę, wysu-
wanej przy pomocy suwaka (14) z obudowy (1). Grzał-
ka zasilana jest suchymi bateriami (7). 

Odmrażacz zawiera dodatkowo zamontowaną ża-
rówkę soczewkową (5) zasilaną z tych samych ba-
terii (7). (2 zastrzeżenia) 



Wykaz numerowy zgłoszeń wynalazków opublikowanych w BUP Nr 15/1981 

Nr zgłoszenia 

1 

209607 
215883 
217648 
219540 
219572 
219683 
219688 
219925 
220103 
220104 
220450 
220485 
220538 
220551 
220555 
220557 
220576 T 
220589 
220592 
220593 
220594 
220597 
220618 
220629 
220640 
220664 
220666 
220668 
220671 
220672 
220674 
220678 
220687 
220688 
220690 
220713 
220717 
220719 
220731 
220737 
220738 
220740 
220742 
220747 
220750 
220752 
220753 
220754 
220756 

Int. Cl.8 

2 

B29H 
B64C 
F15B 
E02B 
C07F 
B24B 
A61F 
G01N 
C07C 
C07C 
B27C 
B01D 
F16B 
H01P 
G01N 
H02M 
C07C 
G01B 
C09K 
O03C 
G08B 
HO1C 
H02H 
GO IN 
H05B 
G05F 
H01P 
H02M 
H05B 
H05B 
G01N 
G11B 
C07C 
C07C 
C07C 
C07C 
H05K 
H04R 
G01M 
G06F 
G01K 
H01F 
H01H 
H04N 
G01R 
C21C 
G01R 
H05H 
G01R 

Strona 

3 

13 
19 
47 
40 
33 
11 

3 
57 
29 
30 
13 

5 
48 
76 
57 
81 
30 
56 
36 
28 
71 
74 
79 
58 
90 
68 
76 
81 
90 
91 
58 
72 
30 
30 
30 
30 
91 
89 
57 
68 
57 
74 
74 
88 
60 
38 
60 
91 
60 

Nr zgłoszenia 

1 

220769 
220770 
220783 
220789 
220795 
220796 
220809 
220812 
220813 
220816 
220829 
220830 
220836 
220837 
220838 
220849 
220853 
220860 
220864 
220886 
220887 
220907 
220916 
220917 
220924 
220936 
220945 
220952 
220054 
220959 
220960 
220979 
220980 
220982 
220983 
220984 
220986 
220987 
220988 
220996 
220997 
221001 
221002 
221007 
221022 
221026 
221027 
221044 
221045 

Int. Cl. 

2 

H04L 
G01N 
A23B 
C07C 
H03L 
G01N 
H03H 
H02H 
H02K 
G U B 
H01S 
H01S 
H02P 
H02P 
G01R 
G01R 
G06F 
H02J 
H03K 
G04C 
G01M 
H01L 
H02M 
H04N 
H04M 
H01S 
F21S 
F27B 
HOIR 
G01N 
Giic 
H02K 
H03K 
B23B 
H02M 
G01R 
H02M 
G01R 
C08B 
H02H 
F16L 
H03K 
H03F 
H01M 
C25B 
H04R 
H04R 
F02M 
GO1T 

Strona 

3 

87 
58 

31 
87 
58 
85 
79 
80 
72 
77 
78 
82 
83 
61 
61 
68 
80 
85 
65 
57 
75 
81 
88 
88 
78 
51 
54 
77 
59 
73 
81 
86 
11 
82 
61 
82 
61 
34 
79 
50 
86 
84 
75 
39 
89 
89 
45 
63 
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Nr zgłoszenia 

1 

221046 
221047 
221049 
221051 
221055 
221060 
221061 
221063 
221064 
221065 
221067 
221070 
221072 
221074 
221081 
221080 
221097 
221100 
221101 
221102 
221103 
221104 
221105 
221107 
221109 
221115 
221116 
221121 
221129 
221152 
221153 
221154 
221155 
221156 
221162 
221163 
221165 
221168 
221173 
221174 
221175 
221176 
221177 
221179 
221180 
221181 
221182 
221185 
221187 
221191 
221194 
221199 
221201 
221202 
221203 
221204 
221206 
221207 
221210 
221213 
221214 

Int. Cl.3 

2 

B60R 
B60B 
B23K 
G03G 
B65G 
G06F 
G01R 
H03F 
G01S 
H01P 
G01T 
H04N 
H01C 
G21F 
B63B 
F04B 
B65G 
B02C 
H03K 
F27D 
F04B 
F41G 
G08B 
C07C 
B03B 
C09K 
F04B 
C12N 
B21D 
B01F 
W21F 
E21D 
E21D 
GOI G 
E21F 
B01D 
C01B 
G06F 
B65G 
H04N 
F16C 
H03F 
G05D 
G05D 
B66C 
G05B 
B66C 
C07C 
C04B 
B21C 
B01F 
C02F 
F25B 
G05D 
F25B 
B61D 
B65G 
G01S 
G05D 
G U B 
G U B 

Strona 

3 

16 
15 
11 
65 
19 
69 
62 
84 
63 
76 
63 
88 
74 
73 
18 
46 
20 
8 

86 
54 
46 
55 
71 
31 

9 
36 
47 
37 
10 
7 

43 
41 
41 
56 
43 

5 
27 
69 
20 
88 
49 
84 
66 
66 
26 
65 
26 
31 
29 
10 

7 
28 
52 
66 
52 
17 
20 
63 
67 
72 
73 

Nr zgłoszenia 

1 

221216 
221217 
221218 
221219 
221225 
221226 
221229 
221231 
221237 
221238 
221239 
221240 
221241 
221243 
221244 
221251 
221252 
221254 
221255 
221266 
221268 
221269 
221275 
221278 
221279 
221280 
221281 
221282 
221283 
221290 
221295 
221296 
221298 
221299 
221300 
221302 
221314 
221318 
221320 
221223 
221324 
221328 
221329 
221330 
221343 
221346 
221347 
221348 
221352 
221356 
221364 
221365 
221373 
221374 
221375 
221377 
221381 
221385 
221393 
221395 
221397 

Int. Cl.» 

2 

B01D 
H04R 
C22F 
G03B 
D04B 
B32B 
C04B 
H02G 
F16C 
C02F 
B65G 
C07C 
B66C 
F16D 
B41K 
C08J 
C07D 
G05D 
G02B 
C09D 
F16H 
C07C 
C07F 
E21F 
B01F 
G09B 
G09B 
F21V 
G03B 
G06M 
C07C 
C14C 
C08F 
C09J 
H04L 
G02C 
B65G 
H05B 
G05B 
E21C 
E21C 
G01N 
B65G 
B65G 
H01M 
C09K 
C03C 
A63B 
E21B 
E21D 
G06F 
G06F 
G05G 
C23D 
A61G 
C23C 
G01R 
B32B 
B27B 
B32B 
E21D 

Strona 

3 

5 
90 
38 
64 
39 
14 
29 
78 
49 
28 
20 
31 
27 
49 
15 
35 
32 
67 
64 
36 
50 
31 
34 
44 

7 
71 
71 
51 
65 
70 
31 
37 
34 
36 
87 
64 
21 
91 
66 
41 
41 
59 
21 
21 
75 
36 
29 
4 

40 
42 
69 
70 
68 
38 

4 
38 
62 
14 
12 
14 
42 
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Nr zgłoszenia 

1 

221398 
221399 
221400 
221401 
221402 
221403 
221404 
221405. 
221406_ 
221408 
221411 
221412 
221413,. 
221414 
221415 
221416 
221417 
221418 
221421 
221431 
221434 
221435 
221440 
221444 
221448 
221449 
221450 
221465 
221470 
221483 
221484 
221485 
221490 
221494 
221502 
221509 
221510 
221514 
221515 
221516 
221519 
221523 
221524 
221527 
221544 
221546 
221548 
221569 
221575 
222159 
222160 
223284 T 
223341 T 
223359 T 
223416 T 
225233 
225564 T 
225567 T 
225581 T 
225582 T 
225584 T 

Int. Cl.3 

2 

; E21D 
E21C 
G09B 
B26B 
B66D 
H01R 
B27B 
G01R 
B65G 

: B01J 
G06F 
C01B 
G05D 
F16B 
C08G 
F24F 
F16D 
B65G 
F16H 
B65H 
B62B 
B08B 
H02P 
B01D 
F15B 
C25D 
B29C 
B32B 
A01G 
F26B 
C10L 
G02B 
H03K 
H02J 
F01N 
H02H 
C23C 
G01N 
F23N 
F23N 
B08B 
C01G 
D06L 
A61K 
B01D 
B41M 
HOIR 
B60G 
B25B 
C07D 
C07.C 
B65G 
B65G 
B65G 
B65G 
B24D 
B65H 
F01B 
F02M 
F02M 
F04D 

! 
Strona 

3 

42 
41 
72 
12 
27 
77 
13 
62 
22 

8 
70 
'27 
67 
48 
35 
52 
49 
22 
50 
25 
17 
9 

83 
6 

47 
39 
13 
14 

2 
53 
36 
64 
86 
80 
44 
79 
38 
59 
50 
51 
9 

28 
40 

4 
6 

15 
77 
16 
12 
32 
31 
22 
23 
23 
23 
12 
25 
44 
45 
45 
47 

Nr zgłoszenia 

1 

225626 T 
225708 T 
225897 T 
225922 T 
226375 T 
226417 
226443 T 
226446 T 
226447 T 
226448 T 
226458 T 
226489 T 
226493 T 
226497 T 
226499 T 
226519 T 
226534 T 
226557 
226559 T 
226560 T 

' 226581 
226600 T 
226612 T 
226626 T 
226637 T 
226670 T 
226672 T 
226687 T 
226714 T 
226717 T 

226730 T 
226741 T 
226745 
226774 
226802 T 
226816 T 
226820 T 
226821 T 
226823 T 
226829 T 
226847 T 
226848 T 
226849 T 
226850 T 
226851 T 
226852 T 
226858 T 
226870 T 
226874 
226875 
226883 T 
226884 T 
226886 T 
226901 T 
226904 T 
226906 T 
226925 T 
226936 T 
226942 T 
226943 T 
226953 

Int . Cl.8 

2 

B63H 
A01D 
H03F 
G01P 
C07F 
HO IM 
F27B 
B65G 
B01D 
PCOL 
H04N 
C23C 
A61K 
F42B 
B6CP 
H01F 
A01D 
HO IM 
B65G 
R68B 
C21B 
C U D 
F15J 
B60R 
AO1C 
B65D 
B65B 
F26B 
C09B 
F28B 
F25B 
F15D 
F26B 
C21D 
H01H 
D01G 
H02K 
G06F 
A01F 
B62D 
A61F 
H04T? 
A61F 
A61F 
A61F 
B66B 
H02H 
G01F 
H01M 
B65G 
B65G 
C04F. 
B65G 
B01F 
C01F 
B22C 
H02P 
B65G 
C08B 
C09K 
B01D 

Strona 

18 
1 

85 
60 
34 
7o 
54 
23 

6 
16 
89 
38 

4 
55 
16 
74 

2 
75 
23 
25 
37 
37 
53 
17 

1 
19 
19 
53 
35 
53 
52 
48 
53 
38 
75 
39 
81 
70 

2 
18 
3 

90 
3 
3 
4 

26 
80 
56 
76 
24 
24 
29 
24 

8 
28 
10 
83 
25 
34 
36 
7 
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Nr zgłoszenia 

1 

226994 T 
227174 
227311 
227407 

227439 
227504 
227704 

Int. Cl.3 

2 

C07D 
B22C 
F02M 
F02M 
F02M 
F01N 
A01N 

Strona 

3 

32 
10 
45 
46 
46 
44 

2 

Nr zgłoszenia 

1 

227770 
227771 
228060 
228360 
228561 

Int. CL3 

2 

C09C 
C07D 
C07D 
C07C 
H02P 

Strona 

3 

35 
33 
33 
32 
84 



Wykaz numerowy zgłoszeń wzorów użytkowych 
opublikowanych w BUP Nr 15/1981 

Nr zgłoszenia 

1 

62992 
64937 
65085 
65095 
65132 
65153 
65195 
65198 
65208 
65215 
65219 
65221 
65261 
65340 
65346 
65350 
65356 
65358 
65362 
65363 
65364 
65365 
65366 
65372 
65373 
65374 
65376 
65379 
65380 
65382 
65S83 

Int. Cl.3 

2 

F28D 
A47C 
B29F 
B23B 
E02F 
E02F 
B21D 
F04D 
A01K 
B05B 
F24C 
B25E 

B25B 
A41D 
H01F 
H01F 
B65C 
G11B 
A47J 
A47J 
A47J 
A47J 
A47J 
B61D 
B22F 
C02F 
B60R 
A22B 
B65B 
B23B 
B23B 

Strona 

3 

107 
94 

102 
99 

106 
107 
98 

107 
93 
97 

107 
101 
102 
94 

108 
108 
104 
108 
95 
96 
96 
96 
96 

103 
99 

105 
103 
93 

103 
100 
100 

Nr zgłoszenia 

1 

65384 
65385 
65386 
65387 
65388 
65395 
65398 
65399 
65419 
65421 
65426 
65427 
65430 
65432 
65433 
65436 
65444 
65468 
65469 
65476 
65479 
65487 
65505 
65511 
65514 
65633 
65634 
65635 
65892 
65961 
66070 

Int. Cl.3 

2 

B24D 
B23K 
B23K 
B30B 
B05B 
A43D 

C25D 
B24B 
B66C 
B65D 
B21K 
D06F 
B23K 
B66B 
A47G 
A01K 
A47L 
A01G 
H02G 
B02C 
B21D 
H05B 
B21B 
B61F 
B21J 
A47H 
A47H 
A47H 
B66B 
B25B 
B65G 

Strona 

3 

101 
100 
100 
102 
97 

106 
94 

101 
105 
104 
99 

106 
10] 
105 
94 
93 
97 
93 

109 
97 
98 

109 
98 

103 
99 
95 
95 
95 

105 
102 
104 
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