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

Int. Cl.1, 
- 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 obrazującą wynalazek 

lub wzór użytkowy, 
- liczbę zastrzeżeń. 

Po wykazie zgłoszeń w układzie klasowym według symboli Int. Cl.* podaje się wykaz zgłoszeń opu-
blikowanych w danym numerze w układzie numerowym. . 

* * * 

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

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

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

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

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

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

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

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

konto: 1052-2583-222 cz. 54 dz. 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: 1052-2583-139-32 - wpłaty za powołanie 
biegłego. 

Warunki prenumeraty: 

Prenumeratę na kraj przyjmują Oddziały RSW „Prasa-Książka-Ruch" oraz urzędy pocztowe 
i doręczyciele - w terminach: do 25 listopada na I półrocze roku następnego i na cały rok 
następny, do 10 czerwca na II półrocze roku bieżącego. Cena prenumeraty półrocznie 1170 zł; 
rocznie 2340 zł. 
Jednostki gospodarki uspołecznionej, instytucje, organizacje i wszelkiego rodzaju zakłady pra-
cy zamawiają prenumeratę w miejscowych Oddziałach RSW „Prasa-Książka-Ruch". W miej-
scowościach zaś, w których nie ma Oddziałów RSW w urzędach pocztowych. Czytelnicy 
indywidualni opłacają prenumeratę wyłącznie w urzędach pocztowych i u doręczycieli. Pre-
numeratę ze zleceniem wysyłki za granicę, przyjmuje RSW „Prasa-Książka-Ruch". Cen-
trala Kolportażu Prasy i Wydawnictw, ul. Towarowa 28, 00-958 Warszawa, konto PKO 
nr 1153-201045. Prenumerata ze zleceniem wysyłki za granicę jest droższa od prenumeraty 
krajowej o 50% dla zleceniodawców indywidualnych i o 100% dla zleceniodawców instytucji 
i zakładów pracy. 

Egzemplarze pojedyncze można nabywać w Urzędzie Patentowym PRL - Centralny Ośrodek 
Informacji Patentowej, Al. Niepodległości 188, skr. poczt. 203, 00-950 Warszawa 

URZĄD PATENTOWY POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ 

Numer oddano do składu w czerwcu 1981 r. Ark1. wyd. 15,54; ark. druk. 13,0. Papier druk. sat. kl. IV, 60 g, 

61X86. Nakład 3600+25 egz. 
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BIULETYN 
URZĘDU PATENTOWEGO 
Warszawa, dnia 18.09.1981 r. Nr 19 (203) Rok IX 

Ogłoszenia o zgłoszonych w Polsce 

I. Wynalazkach do opatentowania 

II. Wzorach użytkowych do ochrony 

I. WYNALAZKI 
DZIAŁ A 

PODSTAWOWE POTRZEBY LUDZKIE 

A81D P. 222544 06.03.1980 

Zakłady Metalowe „Predom-Mesko", Skarżysko-Ka-
miemna, Polska (Jerzy Koźmiński, Halina Bernat, Fry-
deryk Semaniak, Roman Łachmański). 

Kosiarka z napędem na kola jezdne 
i regulacją wysokości koszenia 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania pros-
tej i zwartej konstrukcji kosiarki, w której położenia 
poosiowego przekładni kątowej i wałka napędowego 
ustalone byłoby za pomocą jednej tulejki. 

Kosiarka trawnikowa według wynalazku charakte-
ryzuje się tym, że tulejki (13) łożyskujące wałek na-
pędowy (6) ustalone są w otworach żeber (14) korpusu 
(1) za pomocą kołków (17) wchodzących w kanałki 
obwodowe (15) tulejki (13). Czoło (20) jednej z tulejek 
(13) stanowi przy tym bazę dla koła napędzającego (8) 
wałek napędowy (6). (2 zastrzeżenia) 

A01N P. 229043 02.01.1981 

Pierwszeństwo: 03.01.1980 - RFN (nr P3000076.1) 

Hoechst Aktiengesellschaft, Frankfurt nad Menem, 
RFN. 

Środek przyśpieszający wzrost i chroniący rośliny 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania no-
wego środka przyspieszającego wzrost i chroniącego 
rośliny o zwiększonej aktywności w stosunku do ak-
tywności znanych tego typu środków. 

Środek przyspieszający wzrost d chroniący rośliny 
według wynalazku jako substancję czynną zawiera 
związki o wzorze Ar-X-CnH2n-R, w którym Ar oznacza 
fenyl, ewentualnie jedno- do trzykrotnie podstawio-
ny przez chlor albo brom i/albo jednokrotnie podsta-
wiony przez CFt, (Ci-C*)-alkil, grupę (Ci-CO-alkoksy-
lową, CN, NOj, fenyl, benzyl albo grupę fenoksylową 
w położeniu para, przy czym benzyl albo grupa feno-
ksylową ze swej strony w pierścieniu fenylowym mo-
gą być podstawione do dwóch razy przez chlor, brom, 
CN, NOÎ albo CFs; albo naftyl, ewentualnie jedno- do 
dwukrotnie podstawiony przez chlor, brom, (Ci-CO-al-
kil, CN, NOj albo CFs; X oznacza tlen, siarkę, SO albo 
SOÎ; n oznacza 1,2 albo 3; R oznacza CN albo C(NHi) 
NORi, Ri oznacza H, (Ci-C^-alkil, który jest ewentu-
alnie podstawiony przez chlor, brom, CN, NOs, -COO 
(Ci-C4)-alkil albo przez -CONRsR«; -COR4, -CONBsRs, 
-SOJRB albo grupę o wzorze 9; Bt i Ra oznaczają H 
albo (Ci-CwJ-alkil albo razem z atomem azotu rodnik 
piperydynowy, pirolidynowy albo morfolinowy; R4 
oznacza (Ci-CsJ-alkil, fenyl albo benzyl, przy czym te 
ostatnie mogą być podstawione w rodniku fenylowym 
przez chlor, brom, CN, NOt, CFi albo (Ci-Ca)-alkil 
jedno- do dwukrotnie; Rf oznacza (Ci-C^^alkil, fenyl 
albo tolil, oraz Re oznacza (Ci-C^-alkil. 

Za pomocą środka według wynalazku można obni-
żyć fitotoksyczne działanie uboczne środków chwasto-
bójczych m.in. z takich klas jak: pochodne estrów 
kwasu fenokeykaiTboksylowego, pochodne chloroace-
tanilidowe i tiolokarbominianowe, pochodne dimedonu 
oraz dwunátroaniliny. (8 zastrzeżeń) 

A01N 
C07D 

P.229368 23.01.1981 

Pierwszeństwo: 25.01.1980 - Wielka Brytania 
(nr 80.02573) 

Sandoz A.G., Bazylea, Szwajcaria. 

Sposób zwalczania chwastów, środek chwastobójczy 
i sposób wytwarzania eterów pirymidynylowyoh 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania no-
wego środka chwastobójczego á sposobu wytwarzania 
jego substancji czynnej. 
Środek chwastobójczy według wynalazku jako substan-

cję czynną zawiera związek o wzorze 1, w którym X 
oznacza atom tlenu lub siarki, Ri oznacza rodnik alki-
lowy o 1-18 atomach węgla, rodnik alkilowy o 1-18 
atomach węgla zawierający do 2 podstawników, ta-
kich jak grupa alkoksylowa o 1-4 atomach węgla 
lub rodnik 2-czterowodorofurylowy, albo oznacza rod-
nik cykloalkilowy o 3-8 atomach węgla lub rodnik 
cykloalkiloalkilowy o 3 -8 atomach węgla w pierście-
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niu cykloalkiłowym i o 1-5 atomach węgla w rodni-
ku alkilowym niepodstawiony lub podstawiony jednym 
lub dwoma atomami chlorowców o ciężarze atomo-
wym 9-35, albo Ri oznacza rodnik alkenylowy o 1-18 
atomach węgla, a Rs oznacza atom wodoru lub rodnik 
alkilowy o 1-5 atomach węgla, lub też Ri i Rs razem 
oznaczają łańcuch alkilenowy o 4 -6 atomach węgla, 
Rs, R« i Rs są jednakowe lub różne i oznaczają atomy 
wodoru, chloru, bromu lub rodniki alkilowe o 1-4 a-
tomach węgla, a R» oznacza atom wodoru lub rodnik 
alkilowy o 1-5 atomach węgla, przy czy co najmniej 
jeden z podstawników R3, R4 i R5 oznacza atom chlo-
rowca, przy czym związek o wzorze 1 występuje w po-
staci wolnego związku łub w postaci soli dopuszczalnej 
w rolnictwie. 

Sposób wytwarzania związków o wzorze 1 według 
wynalazku polega na tym, że związek o wzorze 2, 
w którym X, Ri, R* i Rt mają znaczenie wyżej podane 
eteryfikuje się związkiem o wzorze 3, w którym Rs, 
R4 i R5 mają znaczenie wyżej podane, a Xi oznacza gru-
pę odszczepialną, ulegającą odszczepieniu w warun-
kach reakcji. (20 zastrzeżeń) 

Pierwszeństwo: 01.02.1980 - St. Zjedn. Ameryki 
(nr 117731) 

Mobil Oil Corporation, Fairfax, Stany Zjednoczone 
Ameryki. 

Środek chwastobójczy i sposób wytwarzania 
oksymowych i iminowych pochodnych 

2-nitro-5-(podstawionych-fenoksy) fenyloalkanonów 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania no-
wego środka chwastobójczego oraz sposobu wytwarza-
nia jego substancji czynnej. 

Środek chwastobójczy według wynalazku zawiera ja-
ko substancję czynną związek o wzorze 1, w którym 
Zi oznacza atom chlorowca, Z2 oznacza atom wodoru 
lub chlorowca, a Z» oznacza grupę poldchlorowcoalki-
lową, korzystnie trójfluorometylową, X oznacza atom 
wodoru, grupę cyjanową, alkoksylową lub alkilową 

o 1-6 atomach węgla a Y oznacza grupę hydroksylo-
wą, grupę tlenku metalu alkalicznego, korzystnie -ONa 
lub -OK, grupę N-alkilo- lub N,N-dwualkiloamino 
karbonyloksylową o 1-6 atomach węgla w każdym 
z podstawników alkilowych, grupę l-(alkoksykarbony-
lo/alkoksylową o 1-6 atomach węgla w każdej z 
części alkoksylowych, grupę alkilową o 1-6 atomach 
węgla lub epoksyalkoksylową o 3-6 atomach węgla 
w części alkoksylowej. 

Związki o wzorze 1 wytwarza się przez reakcję 
związku o wzorze 2 ze związkiem H*N-Y, przy czym Zi, 
Zi, Z», X i Y mają wyżej podane znaczenie. 

(11 zastrzeżeń) 

A23B P. 222456 04.03.1980 

Instytut Maszyn Spożywczych, Warszawa, Polska 
(Marék Branicz, Waldemar Rączko, Henryk Rosikoń, 
Włodzimierz Wojciechowski, Andrzej Włostowski). 

Układ maszyn i urządzeń obróbki mechanicznej 
surowca w procesie produkcji osłonek białkowych 

oraz sposób prowadzenia obróbki 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania ta-
kiego sposobu i układu maszyn do obróbki mechanicz-
nej surowca, które pozwoliłoby na poprawę jakości 
produkowanych osłonek białkowych. 

Sposób prowadzenia obróbki mechanicznej surowca 
w procesie produkcji osłonek białkowych polega na 
tym, że materiał kolagenowy w całości lub części mo-
że być przekazywany do kolejnego etapu procesu pro-
dukcji lub zawracany do powtórnej obróbki w proce-
sie rozdrabniania, rozwłókniania i siłowania. 

Układ maszyn złożony z rozdrabniacza, walców roz-
włókniających, mieszarki, urządzenia do sitowania, 
chłodni charakteryzuje się tym, że przed walcami 
rozwłókniającymi umieszczony jest dozownik masy 
do równomiernego zasilania walców. (3 zastrzeżenia) 

A23J P.222751 15.03.1980 

Wrocławska Fabryka Maszyn i Urządzeń Przemysłu 
Spożywczego „SPOMASZ", Ośrodek Badawczo-Rozwo-
jowy Maszyn dla Przemysłu Mięsnego, Wrocław, Pol-
ska (Henryk Krajewski, Romuald Krajewski). 

Sposób odzyskiwania rosołu 
z gotowanych i/lub parzonych produktów mięsnych 

w komorach parzelniozych 
oraz zestaw urządzeń do stosowania tego sposobu 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie całkowitego 
odzysku rosołu. 

Sposób gotowania i/lub parzenia produktów mięsnych 
i odzyskania rosołu w komorach parzelniczych pole-
ga na tym, że produkty mięsne ułożone na tacach są 
poddane działaniu gorącej i wilgotnej mieszaniny po-
wietrza z parą wodną o temperaturze 75° do 95°C 
przy niewielkim nadciśnieniu, po czym uzyskany ro-
sół jest przepompowywany do zewnętrznego zbiornika. 

Zestaw urządzeń do stosowania sposobu składa się 
z wózka (2), który ma górne tace (3) z dnem sitowym 
zaczepione nad dolną tacą (4). (4 zastrzeżenia) 

A01N P. 229482 02.02.1981 
G07C 
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A23J P.222752 15.03.1980 

Wrocławska Fabryka Maszyn i Urządzeń Przemysłu 
Spożywczego „SPOMASZ" Ośrodek Badawczo-Rozwo-
jowy Maszyn dla Przemysłu Mięsnego, Wrocław, Pol-
ska (Henryk Krajewski, Romuald Krajewski). 

Sposób odzyskania rosołu 
% gotowanych produktów mięsnych 

w komorach parzelniczych oraz zestaw urządzeń 
do stosowania tego sposobu 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie całkowitego 
odzyskania rosołu wygotowanego z produktów mięs-
nych. 

Sposób według wynalazku polega na ułożeniu suro-
wych produktów mięsnych na tacach w wózku ramo-
wym, umieszczeniu produktów w komorze parzelni-
czej, poddaniu obróbce termicznej w atmosferze go-
rących wilgotnych gazów o temperaturze od 75° do 
95°C przy ciśnieniu do ok. 0,5 atm (0,5-98066,5 Pa). 

Zestaw urządzeń do odzyskiwania rosołu składa się 
z wózka na którym umieszczone tace (8) zaczepione 
są estakadowo na ramionach wózka, do których zawie-
szony jest pojemnik (12). (6 zastrzeżeń) 

A47J P.227887 T 14.11.1980 

Zakłady Zmechanizowanego Sprzętu Domowego 
„PREDOM ZELłMER", Ośrodek Badawczo Rozwojowy 
Domowego Sprzętu Czyszczącego „PREDOM ZELMER", 
Rzeszów, Polska (Zygmunt Marchlik, Andrzej Mycek). 

Ekspres ciśnieniowy do kawy 
z odpowietrzaniem komory grzejnej i pompki 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania ta-
kiego ekspresu ciśnieniowego do kawy, w którym sa-
moczynne odpowietrzanie komory grzejnej i pompki 

nie wymagałoby wykonywania specjalnych czynności 
z tym związanych. 

Po zakończonym procesie zaparzania kawy dla odmo-
cowania uchwytu (1) filtru (2) z fusami wykonuje się 
obrót uchwytu (1). W trakcie obrotu krzywka (4) wal-
cowa w związku z działaniem sprężyn (10) i (11) powo-
duje ruch w dół popychacza (5) a tym samym odsłonię-
cie grzybkiem (12) otworu (13) odpowietrzającego ko-
mory (8) grzejnej łącząc go z przewodem (16) powodu-
jąc odpowietrzenie i wyrzucenie resztek wody i pary 
z układu do zbiornika wody zimnej. (2 zastrzeżenia) 

A61C P.222557 07.03.1980 

Akademia Medyczna, Lublin, Polska (Maria Klein-
rok, Piotr Parzonka, Zygmunt Kołodziejczyk, Zbig-
niew Bartoszewicz). 

Sposób i urządzenie 
do przestrzennego odtwarzania ruchów żuchwy 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie umożliwienia 
dokładnego odtworzenia indywidualnych ruchów arty-
kulacyjnych żuchwy w artykulatorze. 

Sposób przestrzennego odtwarzania ruchów żuchwy, 
według wynalazku polega na tym, że rejestruje się 
wewnątrzustnie ruchy artykulacyjne w tworzywie sa-
mopolimeryzującym i następnie odtwarza się zareje-
strowaną drogę w artykulatorze. Odtworzenie zarejes-
trowanej drogi w artykulatorze następuje po przenie-
sieniu zestawu rejestrującego z jamy ustnej na mode-
le gipsowe, które następnie umieszcza się w artykula-
torze z uwzględnieniem ich właściwego ułożenia prze-
strzennego. 

Urządzenie według wynalazku składa się z pojem-
nika (3) tworzywa samopolimeryzującego i płyty sta-
bilizującej (6) umocowanej do płytki językowej (7) o-
raz ze sztywnego elementu rejestrującego (1) o regu-
lowanej długości, mocowanego do płytki podniebien-
nej (5). (4 zastrzeżenia) 

A61K P.229157 09.01.1981 

Pierwszeństwo: 12.01.1980 - RFN (rar P 3000979.1) 

Dr. Kaarl Thomac GmibH, Biberach n/Riss, Republika 
Federalna Niemiec. 

Sposób wytwarzania nowych form dipirydamolu 
o przedłużonym działaniu 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania spo-
sobu wytwarzania dipirydamolu w postaci takiej, któ-
ra zapewniałaby przedłużone działanie leku niezależnie 
od wartości pH przewodu żołądkowo-jelitowego. 

Sposób wytwarzania nowych form dipirydamolu 
o przedłużonym działaniu, składającym się z kulistych 
cząstek zaopatrzonych w osłonkę, składających się z 
dipirydamolu lub jego krystalicznych soli i kwaśnych 
substancji lub organicznych kwasów smakowych w 
stosunku co najmniej 1 gramorównoważnika tych 
kwasów lub substancji kwasowych na 1 mol dipiry-
damolu polega według wynalazku na tym, że na rdze-

3 
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nie wyjściowe nakłada się dipirydamol i kwas lub 
kwaśną substancję w obecności środka przyczepnego 
i natryskuje tworzącym osłonkę lakierem i w razie 
życzenia te cząstki o przedłużonym działaniu zaopa-
truje się ewentualnie w środki pomocnicze i spra-
sowuje w tabletki. (10 zastrzeżeń) 

A61N P.227809 T 13.11.1980 

Wiesław Szczepański, Warszawa, Michał Borzęcki, 
Gdynia, Ewa Sobczak, Warszawa, Polska (Wiesław 
Szczepański, Michał Borzęcki, Ewa Sobczak). 

Elektroniczny aparat 
do neutralizowania bólu impulsami elektrycznymi 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania ta-
kiej konstrukcji, która charakteryzowałaby się małymi 
wymiarami, prostą obsługą oraz małym poborem prą-
du, a jednocześnie zapewniłaby uzyskanie wymaga-
nych parametrów stymulacji i umożliwiałaby sygnali-
zowanie pracy napięcia zasilania oraz wielkości prądu 
stymulacji. 

Aparat zawierający generator prądu impulsowego, 
układ sygnalizacyjny oraz przetwornicę, według wyna-
lazku charakteryzuje się tym, że układ sygnalizacyjny 
(10) zasilany jest z baterii (Ubat). a jego wejście podłą-
czone jest do wyjścia dzielnika (11), którego jedno wej-
ście podłączone jest do bieguna napięcia zasilającego 
(-Uba t), a drugie do wyjścia generatora (7). 

(2 zastrzeżenia) 

A62C P.222773 17.03.1980 

Kombinat Górnie zo-Hutniczy Cynku i Ołowiu - Za-
kłady Górniczo-Hutnicze „Bolesław", Bukowno, Pol-
ska (Franciszek Krok, Jerzy Urgacz, Tadeusz Kolan-
kowski, Stanisław Sosnowski). 

Układ pneumatyczny 
do automatycznego uruchamiania gaśnic 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zapewnienia nie-
zawodnego, automatycznego, niezależnie od czynnika 
ludzkiego, zadziałania środka gaśniczego w przypad-
ku pożaru na maszynach samojezdnych, zwłaszcza na 
dole kopalni. 

Układ ma dwa pneumatyczne kolektory sterujący (1) 
i roboczy (2) połączone przewodem (8) wyposażonym 
w dławik (9) oraz element logiczny (15) sprzężony z 
kolektorami (1) i (2) wraz z siłownikiem (16), którego 
bijak (17) umiejscowiony jest naprzeciw zamknięcia 

(18) otworu gaśnicy (19), przy czym kolektor sterują-
cy (1) ma na przewodzie zasilającym (11) czujnik (10), 
zaś kolektor (2) jest wyposażony w zbiornik kompensa-
cyjny (11). (3 zastrzeżenia) 

A63B P.222799 17.03.1980 

Kombinat Typowych Elementów Hydrauliki Siło-
wej „PZL-Hydral", Wrocław, Polska (Sławomir Fic, 
Franciszek Olesiak). 

Przyrząd do pourazowych ćwiczeń rehabilitacyjnych, 
zwłaszcza palców dłoni 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania kon-
strukcji umożliwiającej regulację siły nacisku poszcze-
gólnych klawiszy. 

Przyrząd do pourazowych ćwiczeń rehabilitacyjnych, 
zwłaszcza palców dłoni składa się z rękojeści zawiera-
jącej ukąłd przycisków rozmieszczonych w korpusie (2), 
zgodnie z fizjologicznym ruchem chwytów palców. Kor-
pus (2) zawiera przelotowe osiowe wytoczenie oraz pro-
stopadłe do niego otwory, w których umieszczone są 
tłoczkowe przyciski (3 i 4) oraz obciążony sprężyną (9) 
tłok (8) zakończony tłoczyskiem (10) względnie we-
wnątrz wydrążoną rurą, tak że całość napełniona ole-
jem (7) tworzy hydroakumulator o nastawnym ciśnie-
niu wyregulowanym napięciem sprężyny (9). 

W przyrządzie pod tłoczkowymi przyciskami (3 i 4) 
umieszczone są elastyczne styki osadzone na wspólnej 
izolacyjnej płycie umieszczonej w kanalikach wzdłuż-
nych wewnątrz osiowego wytoczenia korpusu (2). 

Przyrząd ma zastosowanie w medycynie przemysło-
wej. (2 zastrzeżenia) 

DZIAŁ B 
RÓŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE; TRANSPORT 

B01D 
B08B 

P.222629 12.03.1980 

Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, Pol-
ska (Maciej Gliński, Tadeusz Jaroszczyk, Władysław 
Wirski, Jerzy Nowicki, Zygmunt Bolek, Adam Doliń-
ski, Adam Krakowski). 

Urządzenie do odsysania 
i oczyszczania zanieczyszczonego powietrza 

Wynalazek dotyczy urządzenia do odsysania i oczysz-
czania zanieczyszczonego powietrza, zwłaszcza z dy-
mów spawalniczych, przeznaczone do wentylacji miej-
scowej procesów, w których wydzielane są szkodliwe 
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dla zdrowia zanieczyszczenia pyłowe i gazowe. 
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie skonstruowania u-

rządzenia zatrzymującego duże ilości pyłów oraz ga-
zów bez konieczności częstej wymiany elementów fil-
tracyjnych i sorbcyjnych oraz gwarantującego zabez-
pieczenie przed możliwością przegrzania silnika elek-
trycznego na skutek obniżenia ilości powietrza chło-
dzącego en silnik. 

Urządzenie według wynalazku składa się z umiesz-
czonych w dwudzielnym korpusie (1): separatora cięż-
szych zanieczyszczeń stałych (1) stanowiącego również 
zbiornik zanieczyszczeń, wyposażonego w przegrodę (3) 
umieszczoną naprzeciw otworu wlotowego, filtru wstę-
pnego (4) umieszczonego nad separatorem, filtru dok-
ładnego oczyszczania (5) umieszczonego szeregowo nad 
filtrem wstępnym przed otworem ssącym wentylatora 
(9) oraz pochłaniacza gazów (10) o kształcie pierścienio-
wym umieszczonego współśrodkowo względem wenty-
latora po jego stronie tłocznej. 

Silnik (11) wentylatora (9) ma własny układ chło-
dzenia dzięki wyposażeniu go w osobny wirnik (13) 
umieszczony na jego wale. (1 zastrzeżenie) 

B01D P. 222656 11.03.1980 

Biuro Studiów i Projektów Przemysłu Włókiennicze-
go Łódź, Polska (Andrzej Guzewicz, Jerzy Niedźwiecki). 

Sposób oczyszczania sprężonego powietrza 
w zbiorniku wyrównawczym 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie skrócenia proce-
su oczyszczania sprężonego powietrza z zanieczyszczeń 
stałych i ciekłych przy jednoczesnym wyeliminowaniu 
odolejaczy. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że po-
wietrze ze sprężarki jest dostarczane bezpośrednio do 
zbiornika wyrównawczego wyposażonego w układ fil-
trujący, w skład którego wchodzi przegroda (1) i ru-
ry perforowane (2) z otuliną (3). (3 zastrzeżenia) 

B01D P. 222716 15.03.1980 

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska (Marian 
Rutkowski, Bernard Woszek, Wojciech Bąkowski). 

Sposób wytwarzania wodoodpornych sit cząsteczkowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia od-
porności sit cząsteczkowych na działanie wody. 

Sposób według wynalazku charakteryzuje się tym, 
że w końcowej fazie procesu formowania sit, granu-
lat impregnuje się wodnym roztworem stopu polifos-
foranowego o stężeniu 10-40% i mieszaniną zeolitu 
i lepiszcza. 

Wynalazek znajduje zastosowanie zwłaszcza do pro-
dukcji sit używanych w odwadniaczach freonowych 
układów chłodniczych. (3 zastrzeżenia) 

B01D P.230472 31.03.1981 

Zakłady Koksownicze im. Powstańców Śląskich, 
Zdzieszowice, Polska (Czesław Olczak, Marceli Zając, 
Tadeusz Kapala, Edward Mielczarek). 

Sposób absorpcji benzolu i naftalenu 
z gazu zwłaszcza koksowniczego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania ta-
kiej technologii procesu, która przy minimalnych kosz-
tach eksploatacyjnych zapewnia dobre wymycie ben-
zolu i naftalenu z gazu koksowniczego. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że olej 
płuczkowy odpędzony podaje się w przeciwprądzie w 
całości do czyszczonego gazu dla absorpcji benzolu 
i naftalenu z gazu pod niskim ciśnieniem, po czym 
pobiera się część oleju częściowo nasyconego pxzy tym 
niskim ciśnieniu, i spręża się go do ciśnienia nieco wyż-
szego od ciśnienia gazu o ciśnieniu wysokim i podaje 
się najlepiej w przeciwprądzie do tegoż gazu, w celu 
absorpcji naftalenu i benzolu z gazu o wysokim ciśnie-
niu, aż do jego równowagowego nasycenia. 

Pozostałą częścią oleju płuczkowego absorbuje się 
benzol i naftalen z gazu o niskim ciśnieniu, aż do je-
go równowagowego nasycenia przy niskim ciśnieniu, 
a obydwa oleje płuczkowe po absorpcji naftalenu i ben-
zolu przy niskim i wysokim ciśnieniu poddaje się de-
sorpcji z nich benzolu i naftalenu, po czym odpędzony 
z benzolu i naftalenu olej płuczkowy stosuje się po-
nownie do czyszczenia gazu. (2 zastrzeżenia) 

B01D P.230473 31.03.1981 

Zakłady Koksownicze im. Powstańców Śląskich, 
Zdzieszowice, Polska (Czesław Olczak, Marceli Zając, 
Tadeusz Kapała, Edward Mielczarek). 

Urządzenie do absorpcji benzolu 
i naftalenu z gazu zwłaszcza koksowniczego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania u-
rządzenia, które umożliwia przy niskich kosztach 
eksploatacyjnych efektywną absorpcję benzolu i nafta-
lenu z gazu. 

Urządzenie według wynalazku charakteryzuje się 
tym, że zespół (3) odbenzolowania połączony jest po-
przez pompę (4) niskiego ciśnienia z absorberem (18) 
niskociśnieniowym wyjściowym poniżej ostatniego seg-
mentu (19) czyszczącego, zaś korzystnie po pierwszym 
kolejnym segmencie (20) czyszczącym, a absorber (18) 
ma przewód (22) oleju, częściowo nasyconego, łączący 
się poprzez pompę (5) wysokiego ciśnienia przewodem 
(13) oleju częściowo nasyconego o wysokim ciśnieniu 
z absorberem (2) wysokociśnieniowym w rejonie po-
niżej segmentu (23) odolejania gazu tego absorbera (2). 

(1 zastrzeżenie) 
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B01J P. 222484 04.03.1980 
Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia", 

Kędzierzyn-Koźle, Polska (Daniel Maksymiec, Mie-
czysław Zawadzki, Bogusław Nowicki, Jacek Klimiec, 
Jerzy Nosek, Jan Kwiek, Władysław Jaglarz, Edward 
Bogacki). 

Urządzenie do wytwarzania i obróbki katalizatorów 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie poprawy jakoś-
ci otrzymywanej szarży katalizatora. 

Urządzenie do wytwarzania i obróbki katalizatorów 
składa się z cylindrycznej obudowy oraz z dennicy 
dolnej i dennicy górnej zaopatrzonej w króćce zała-
dowcze i w uchwyty manipulacyjne. Część dolna u-
kształtowana jest w kształcie walca posiadającego 
ścianę zewnętrzną (8) w postaci pełnej obudowy i usy-
tuowaną centrycznie ścianę wewnętrzną (13) w posta-
ci perforowanego cylindra zamkniętego od dołu den-
nicą (11) w kształcie stożka perforowanego umożliwia-
jącego doprowadzenie gazów. 

Część górna ukształtowana jest w postaci odwróco-
nego stożka ściętego, w którym średnica mniejszej 
podstawy równa jest średnicy części walcowej i jest 
z tą częścią trwale połączona, natomiast większa pod-
stawa stożka stanowi górną dennicę (14) urządzenia, 
zaopatrzoną w króćce zasypowe (6) w uchwyty (12), u-
łatwiające przemieszczanie urządzenia oraz w uchwyt 
(7), służący do otwierania urządzenia wyładowczego. 

Część stożkowa posiada perforowaną zewnętrzną 
obudowę (5) oraz wewnętrzną, perforowaną, cylindrycz-
ną ścianę (3), usytuowaną centrycznie i łączącą się 
bezpośrednio z wewnętrzną ścianą (13) części walcowej 
urządzenia, tworząc wspólnie jeden cylinder i jeden 
kanał do pomieszczenia perforowanej tulei (10), two-
rzącej wraz z zamkiem (9), uchwytem (7) i stożkowym 

dnem (11) zamknięcie wyładowcze, ułatwiające wyła-
dunek katalizatora. 

W górnej części tulei (10) zamontowany jest amorty-
zator (4) przepływu gazu w kształcie stożka opartego 
podstawą o dennicę górną (14) a wierzchołkiem skie-
rowanym przeciwnie do kierunku przepływu gazu. 

(1 zastrzeżenie) 

B01J P.222500 06.03.1980 
Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa, Polska 

(Stanisław Grzelczyk, Marian Popowicz, Józef Berak, 
Kazimierz Balcerzak, Marian Góra, Józef Grzegorze-
wicz, Marek Pochwalski, Zbigniew Schimmelpfennig). 

Sposób reaktywizacji katalizatora 
do syntezy siarczanu hydroksyloaminy 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania ta-
kiego sposobu reaktywacji katalizatora, w wyniku któ-
rego uzyskuje się znaczne zmniejszenie zużycia pla-
tyny na jednostkę produkowanego siarczanu hydro-
ksyloaminy. 

Sposób reaktywacji katalizatora do syntezy siarcza-
nu hydroksyloaminy z tlenku azotu i wodoru, zwłasz-
cza platynowego umieszczonego na nośniku węglowym, 
polega na przemywaniu zdezaktywowanego kataliza-
tora, po uprzednim oddzieleniu go od mieszaniny reak-
cyjnej, wodą z ewentualnym dodatkiem kwasu siar-
kowego lub amoniaku. Dodatki te stosuje się w ilości 
od 0,5 do 10% wag. Reaktywację katalizatora prowa-
dzi się w temperaturze od 283 K do 373 K. 

(2 zastrzeżenia) 

B01J P.222767 17.03.1980 
Gliwickie Zakłady Chemiczne „Carbochem", Gliwi-

ce, Polska (Kazimierz Foryś, Zenon Jurkiewicz, Zbig-
niew Jarzmiński, Jerzy Kropiwnicki, Leszek Zurzycki, 
Jan Masłoń, Erwin Sroka, Henryk Mazurkiewicz). 

Reaktor do wytwarzania sadz piecowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie skonstruowania 
takiego reaktora, który pozwoliłby na dobrą wymianę 
masy i ciepła oraz regulację turbulencji w komorze 
spalania, co prowadziłoby do skrócenia cyklu reakcji 
i do zmniejszenia ilości międzyfrakcji o nietypo-
wych własnościach. 

Reaktor osiowo-tunelowy do wtwarzania szerokie-
go asortymentu sadz piecowych charakteryzuje się 
tym, że komora spalania (2) ma kształt dwóch stoż-
ków ściejtych (5, 6) połączonych ze sobą podstawami 
o większej średnicy poprzez część cylindryczną (7), a 
w każdym ze stożków wbudowane są stycznie do ścian 
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po cztery palniki powietrzno-gazowe (8, 9) z których 
pierwsze cztery mają za zadanie oprócz wytworzenia 
wysokiej temperatury, wprowadzić reagenty sadzo-
twóreze w ruch wirowy a następne cztery wyhamo-
wać wirujące reagenty. (4 zastrzeżenia) 

B02C P. 227835 T 14.11.1980 
Przedsiębiorstwo Projektowania i Wyposażania 

Obiektów Przemysłowych ,,Prozemak" Oddział Projek-
towy w Gliwicach, Gliwice, Polska (Zdzisław Łasicki, 
Józef Kempa, Edward Smyk, Jan Wiśniewski, Lucjan 
Stodolny, Marian Swiderski). 

Sposób wstępnego rozdrabniania 
odpadów łuszczki i formira 

Celem wynalazku było opracowanie takiego sposobu 
rozdrabniania odpadów, który odznaczałby się niewiel-
ką głośnością. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że odpa-
dy łuszczki i formira podawane są z gilotyny (1) na 
rozdrabniacz (2) z krążkowymi nożami (5), posiadający-
mi przeciwbieżne obroty, oraz możliwość zmiany odle-
głości osi wałów nożowych i rozstawu samych elemen-
tów tnących. Po rozdrobnieniu wstępnym odpady spa-
dają na podajnik (3), po czym podajnikiem (4) są po-
dawane do dalszej przeróbki. (1 zastrzeżenie) 

B03C P.229454 30.01.1981 

Pierwszeństwo: 30.01.1980 - Holandia (nr 8000579) 

Holec N.V. Utrecht, Holandia. 

Sposób oczyszczania separatora magnetycznego 
i separator magnetyczny 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania ta-
kiego sposobu który bez konieczności demontażu prze-
grody filtrującej powodowałby skuteczne jej oczyszcza-
nie. 

Sposób polega na tym, że przepuszcza się płyn czysz-
czący przez przegrodę filtrującą, którą podgrzewa się 
do temperatury wyższej od punktu Curie materiału 
przegrody filtrującej. 

Separator składający się z magnesu, wlotu materia-
łu filtrowanego, wylotu oczyszczonego materiału i prze-
grody filtrującej umieszczanej pomiędzy wejściem a 
wyjściem, przez które przepuszcza się filtrowany ma-
teriał charakteryzuje się tym, że w przegrodzie (10) 
dopływowym płynu czyszczącego jest umieszczony ele-
ment grzejny w postaci palnika (12) lub spirali grzej-
nej (13) do podgrzewania za pośrednictwem płynu czysz-
czącego przegrody filtrującej (S). (13 zastrzeżeń) 

B03C P. 229705 16.02.1981 
Pierwszeństwo: 22.02.1980 - RFN (nr P 3006640.1) 

Metallgesellschaft Aktiengesellschaft, Frankfurt 
n/Menem, Republika Federalna Niemiec. 

Elektrostatyczny oddzielacz pyłu 
ze stropem posiadającym otwór odciążający 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania ta-
kiego elementu łączącego którego element przewidy-
wanego zniszczenia byłby możliwie dokładnie ustawio-
ny na zadane niskie ciśnienie zadziałania. 

Wynalazek dotyczy elektrostatycznego oddzielacza 
pyłu ze stropem obudowy wykonanym jako otwór od-
ciążający dla ciśnienia w celu zabezpieczenia urządzeń 
wewnętrznych i budowy. Strop taki składa się ze stro-
pu szczelnego podzielonego na poszczególne pola przez 
wiele linii rozerwania oraz z dachu właściwego umiesz-
czonego nad nim w pewnym odstępie. 

Dach ten w części składa się z elastycznego pokry-
cia przytrzymywanego tylko luźno przed ciśnieniem 
wewnętrznym przy czym poszczególne pola szczelnego 
stropu są wykonane z arkuszy blachy, które przynaj-
mniej po jednej stronie są zamocowane bez możliwoś-
ci rozerwania, a wzdłuż linii rozerwania są zamoco-
wane przez elementy łączące podlegające zniszczeniu. 
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Element łączący składa się z płyty sworzniowej (l2a) 
przymocowanej do konstrukcji nośnej (8), z przyspa-
wanyra do niej sworzniem (12b), z tarczy (12c) z elektro-
grafitu, ze sprężyny (14c) i z nakrętki (14a) z podkład-
ką (14b). 

Elementy łączące mają element ulegający zniszczeniu 
wykonany z elektrografitu. (3 zastrzeżenia) 

B04B P. 222797 12.03.1980 

Zgłoszenie dodatkowe do zgłoszenia P. 222798 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Obróbki Ściernej, 
Łódź, Polska (Marek Galinowski, Jeremi Lewiński). 

Sposób i urządzenie do wirowego oczyszczania ciec/y 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie podwyższenia 
efektywności oczyszczania cieczy zanieczyszczonej 
cząsteczkami ferramagnetycznymi, zwłaszcza chłodziwa 
szlifierek. 

Sposób według wynalazku polega na poddaniu wi-
rujących wraz z cieczą w hydrocyklonie cząstek ferro-
magnetycznych, działaniu pola elektromagnetycznego 
o ruchu spiralnym skierowanym od góry do dołu. Urzą-
dzenie według wynalazku zawiera hydrocyklon (1) 
z nałożoną na niego wytwornicą pola elektromagne-
tycznego, zbudowaną z korpusu (2) i kilku rzędów ce-
wek (4) zasilanych z sieci trójfazowej za pośrednict-
wem układu sterującego złożonego z układów tyrysto-
rowych łączników symetrycznych (TŁj, TŁt, TŁ») wy-
zwalanych z układów zapłonowych (ÜZí, UZ?, UZ3) 
zsynchronizowanych z siecią (RST) i bramkowanych 
przez generator impulsów (GJ). (2 zastrzeżenia) 

B04B P. 222798 12.03.1980 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Obróbki Ściernej, 
Łódź, Polska (Marek Galinowski, Jeremi Lewiński, 
Wacław Kotynia). 

Sposób i urządzenie do wirowego oczyszczania cieczy, 
zwłaszcza chłodziwa szlifierek 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie podwyższenia 
efektywności usuwania z cieczy, zwłaszcza chłodziwa 
szlifierek, zawiesiny cząstek ferromagnetycznych. 

Sposób według wynalazku polegający na wprowa-
dzeniu cieczy z zawiesiną cząstek stałych w szybki 
ruch obrotowy i wydzielaniu cząsteczek na ściankach 
naczynia pod wpływem siły odśrodkowej, charaktery-
zuje się tym, że cząstki ferromagnetyczne zawarte w 
wirującej w hydrocyklonie cieczy poddaje się działa-
niu wirującego pola elektromagnetycznego o kierunku 
i szybkości wirowania zgodnym z kierunkiem wirowa-
nia strumienia cieczy. 

Urządzenie według wynalazku zawiera usytuowaną 
na tradycyjnym hydrocyklonie (1) wytwornicę pola e-
lektromagnetycznego w postaci korpusu (2) stanowią-
cego rdzeń elektromagnesu i zespołu co najmniej trzech 
cewek (4) połączonych wzajemnie oraz zasilanych prą-
dem zmiennym trójfazowym. (5 zastrzeżeń) 

B07B P.228698 T 20.12.1980 

Zabrzańska Fabryka Maszyn Górniczych „POWEN", 
Zabrze, Polska (Adolf Szczęsny, Reiner Kleinert, Hu
bert Tomalla, Jerzy Tomala, Krzysztof Klochowicz, 
Konstanty Wróbel). 

Sito stożkowe 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia trwa-
łości sit stożkowych oraz uproszczenia wymiany zu
żytych segmentów. 

Sito według wynalazku ma elastyczne sitowe seg
menty (1) ułożone na sztywnej konstrukcji (2) mają
cej kształt wewnętrznego stożka i zamocowane w niej 
za pomocą obwodowych występów (3) i (4). Segmen
ty (1) są dociskane do konstrukcji (2) przez rozpręż
ne pierścienie (5) wchodzące w obwodowe rowki (6). 
Wzdłuż krawędzi będących tworzącymi stożka segmen
ty (1) mają schodkowe odsądzenia (7) i (8) i są ukła
dane na zakładkę. (2 zastrzeżenia) 

8 
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B07B P. 229462 T 29.01.1981 B08B P. 222552 07.03.1980 

Zabrzańska Fabryka Maszyn Górniczych „POWEN", 
Zabrze, Polska (Krzysztof Klochowicz, Konstanty Wró-
bel, Ryszard Ostrysz, Włodzimierz Stępień, Adolf 
Szczęsny, Reiner Kleinert, Hubert Tomalla, Jerzy To-
mala, Jerzy Rajski). 

Pokład sitowy 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania ta-
kiej konstrukcji, która zapewniałaby łatwy montaż 
i demontaż oraz umożliwiałaby wielokrotne użycie 
wszystkich niezużytych części. 

Pokład sitowy składający się ze sztywnej kraty 
i przymocowanych do niej elastycznych elementów si-
towych, według wynalazku charakteryzuje się tym, że 
elementy sitowe (1) mają kształt płaskich płytek mo-
cowanych do nośnej kraty (2) za pomocą elastycznych, 
rozprężnych kołków (3), przechodzących przez otwory 
uformowane na krawędziach styku i w narożach sito-
wych elementów (1) oraz otwory w kracie (2), przy 
czym docisk elementów (1) do kraty (2) zapewnia od-
powiednia konstrukcja kołków (3). Kołki (S) po włoże-
niu ich w otwory są w nich blokowane przez sworz-
nie. (6 zastrzeżeń) 

B08B P.220623 19.12.1979 

Biuro Projektów Budownictwa Morskiego „PROJ-
MORS", Gdańsk, Polska (Sławomir Jakubowski). 

Urządzenie sterujące wyciągu sekcyjnego 
stołu rusztowego do przepalania blach 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania ta-
kiego urządzenia sterującego, które umożliwiałoby 
oszczędne gospodarowanie zasysanym powietrzem 
i byłoby łatwe w obsłudze. 

Urządzenie sterujące wyciągu podłączone do wspól-
nego kolektora wyciągowego charakteryzuje się tym, 
że regulacyjne przepustnice (9) osadzone są na osiach 
(8) ślimacznic (7) współpracujących ze ślimakami (6) 
napędzanymi przez wspólny elektryczny silnik (4). 
Na końcach osi ślimaków (6) znajdują się wrzeciono-
we krańcowe wyłączniki (10). (1 zastrzeżenie) 

Zakłady Przemysłu Metalowego H. Cegielski, Po-
znań, Polska (Roman Pawłowicz, Edward Kołacki, 
Henryk Witkowski, Julian Pawełczak, Jarosław Ka-
miński, Antoni Majewski, Ludwik Pietrzak, Bolesław 
Borowiak, Barbara Kwaśnik, Leszek Dończak, Leon 
Nowak, Leonard Kałużny, Damian Kupczyk, Bogdan 
Szulczewski). 

Urządzenie do mycia lekkich wytłoczek 
prostokątnych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie skonstruowania 
takiego urządzenia, które umożliwiałoby dokładne 
umycie wytłoczek przy dużym ciśnieniu bez obawy 
podrywania i uszkadzania wytłoczek. 

Urządzenie do mycia lekkich wytłoczek prostokąt-
nych zawierające prętowe wieszaki podwieszone na 
transporterze oraz komory mycia charakteryzuje się 
tym, że nad wieszakami (4) znajdują się zespoły rolek 
dociskowych (8) związane z elementem nieruchomym 
a w komorach mycia (5) usytuowane są dysze (7) 
o znanym kształcie otworów wylotowych dającym 
płaski strumień, przy czym dysze (7) są tak rozmiesz-
czone, że strumienie te tworzą linię ciągłą na płasz-
czyznach danej wytłoczki. (1 zastrzeżenie) 

B08B P. 227383 T 17.10.1980 

Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, 
Jastrzębie Zdrój, Polska (Marian Hupka, Lucyna Me-
duna, Zbigniew Meduna). 

Sposób chemicznego czyszczenia kotłów i przewoźna 
instalacja do wykonywania tego sposobu 

Sposób chemicznego czyszczenia kotłów przez płu-
kanie wodą z inhibitorami i kwasem w zamkniętym 
układzie kocioł-instalacja polega na podłączeniu prze-
woźnej instalacji do kotła i po sprawdzeniu szczel-
ności połączeń przez wprowadzenie wody do wyso-
kości ciśnienia roboczego i przeprowadza płukanie 
usuwając pozostałe części stała- z przewodów kotła, 
a następnie dokonuje się trawienia przez 1-1,5 godzi-
ny wprowadzając do wody inhibitory w ilości 0,9-1,1% 
wagowo utrotropiny oraz 0,5-0,7% wagowo tardiolu D, 
kolejno kwasowanie roztworem kwasu solnego o stę-
żeniu 4,6-8,5% przy temperaturze roztworu do 40°C, 
płukanie wodą, neutralizację roztworem alkalicznym 
przez 2 - 3 godzin, który stanowi woda z wodorotlen-
kiem amonu i stabilizację przemieszczając przez układ 
wodę z dodatkiem fosforanu trójsodowego do stęże-
nia 3-5% oraz wodzianu hydrazyny do stężenia 
5-10% przez 2 -4 godzin. 

9 
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Przewoźna instalacja do chemicznego czyszczenia 
kotłów charakteryzuje się tym, że sprężarka (1) po-
łączona jest przewodem z reduktorem (2) do zbiorni-
ka (3), w którym jest zamontowane urządzenie (4) 
do przepompowywania roztworu kwasu solnego i ma 
połączenie z rotacyjnym zbiornikiem (5) z którego 
są odprowadzone przewody (6), (7), (8), przy czym 
przewód (6) łączy zbiornik rotacyjny (5) z pompą 
cyrkulacyjną (9) i dalej stanowi połączenie z prze-
wodem doprowadzania wody do kotła, przewód (7) 
służący do odpowietrzania układu i odprowadzania 
roztworu jest połączony poprzez zawór (12) z prze-
wodem spustów, natomiast przewód (8) przez zasuwę 
(13) łączy się z przewodem odprowadzania ciepła 
z kotła do sieci ogrzewczej. 

Urządzenie jest instalowane na podwoziu samochodu 
star. (4 zastrzeżenia) 

B08B P. 227896 T 15.11.1980 

Warszawskie Przedsiębiorstwo Geodezyjne, War-
szawa, Polska (Janusz Wałkuski). 

Przyrząd do mycia detali 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania ta-
kiego przyrządu do mycia detali, w którym wzbu-
dzenie drgań w płynie myjącym byłoby wywołane 
przez układ eletromechaniczny. 

Przyrząd do mycia detali według wynalazku ma płytę 
sprzęgającą (1), w której mocowany jest dowolny 
pojemnik (2) dla płynów myjących oraz silnik elek-
tryczny (4) z kołem zamachowym (3) o nierówno-
miernym rozkładzie masy, przy czym płyta sprzę-
gająca (1) połączona jest z podstawą (6) poprzez ela-
styczne łączniki-amortyzatory (7), a podstawa (6) wy-
posażona jest w gniazdo zasilacza (5) silnika (4). 

(1 zastrzeżenie) 

B21B P.222453 03.03.1980 

Biuro Projektów Przemysłu Hutniczego „BIPRO-
HUT", Gliwice, Polska (Marian Chylą, Józef Pierni-
karczyk, Augustyn Jarosiński, Tadeusz Rulik, Marian 
Florczyk). 

Wielostopniowa dysza chłodzenia walcowanych 
prętów 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia in-
tensywności chłodzenia pręta. 

Wielostopniowa dysza chłodzenia walcowanych prę-
tów przydatna do obróbki cieplnej prętów, charak-
teryzuje się tym, że na stożkowej części wewnętrznej 
powierzchni (1) ma co najmniej dwie szczeliny (2, 3), 
z których każda szczelina następna - ostatnia <3) 
ma kąt strugi (ß) mniejszy o 3° do 6° od kąta strugi 
(a) szczeliny pierwszej - poprzedniej (2). Odległość 
(a) od końca dyszy ostatniej szczeliny (3) wynosi nie 
mniej niż jedna średnica wylotu dyszy (d), zaś ta 
średnica wylotu (d) jest funkcją przekroju chłodzone-
go pręta i wynosi d=1,3-r-3,5 średnicy chłodzonego 
pręta (0). (3 zastrzeżenia) 

B21B P.222515 06.03.1980 

Politechnika Śląska im. Wincentego Pstrowskiego, 
Gliwice, Polska (Jacek Mazurkiewicz, Jerzy Mazan, 
Antoni Pielą). 

Sposób walcowania stopów Fe Al 
zwłaszcza w pakietach 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania ta-
kiego sposobu walcowania stopów Fe Al, który umo-
żliwiałby otrzymanie grubości warstw poniżej 0,3 mm 
oraz nie powodowałby zgrzewaniu i dziurawieniu 
warstw. 

Sposób według wynalazku polega na prowadzeniu 
procesu walcowania w zakresie temperatur 580-900°C. 

(1 zastrzeżenie) 

B21B P.222521 06.03.1980 

Politechnika Śląska im. Wincentego Pstrowskiego, 
Gliwice, Polska (Jacek Mazurkiewicz, Jerzy Mazan, 
Jacek Trzcionka, Marian Tomczyk, Jan Słowiak). 

Sposób walcowania stopów Fe Al 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania ta-
kiego sposobu walcowania wyrobów ze stopów Fe Al, 
za pomocą którego możliwe byłoby osiąganie gruboś-
ci końcowej poniżej 0,3 mm. 

Sposób według wynalazku polega na prowadzeniu 
procesu w zakresie temperatury 130° - 480°C. 

Stopy Fe AI i grubości poniżej 0,3 mm wykorzy-
stywane są na elementy elektroniczne. 

(1 zastrzeżenie)-

B21B P. 229761 19.02.1981 

Pierwszeństwo: 19.02.1980 - RFN (nr P 3006080.1-14) 

Matra-Werke GmbH, Frankfurt/Menem, Republika 
Federalna Niemiec (Karl Spreng, Manfred Czapiewski). 

Obtaczarka okładzin hamulcowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie polepszenia do-
kładności oraz zwiększenia szybkości procesu skra-
wania. 

Obtaczarka wyposażona w obrotowy pierścień noś-
ny, napędzający go silnik i w element łączący, który 
można połączyć elementami mocującymi z częścią 
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pojazdu charakteryzuje się tym, że element łączący 
zawiera część łączącą (1) oraz kilka umieszczonych 
na części łączącej (1) wzdłużnych prowadnic (3), w 
których są ułożyskowane przesuwnie w kierunku 
równoległym do osi koła trzpienie nośne (4), które 
to trzpienie nośne (4) są zamocowane do korpusu 
nośnego (5) łożysk, na którym jest ułożyskowany 
obrotowy pierścień nośny (7) co najmniej jednego 
noża tokarskiego (11). (7 zastrzeżeń) 

B21C P.225812 T 21.07.1980 

Instytut Metalurgii Żelaza, im. Stanisława Staszica, 
Gliwice, Polska (Tadeusz Prajsnar, Roman Wusatow-
ski; Adam Godyń, Rajmund Nowak, Jerzy Strzałka, 
Bogdán Golis, Ludwik Kowalski). 

Sposób nadawania wyrobom ciągnionym 
wysokiej jakości powierzchni i urządzenie 

do realizacji tego sposobu 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia uni-
wersalności. 

Sposób polega na tym, że w jednym stopniu cią-
garki i w jednym wielostopniowym ciągadle stosuje 
się różne środki smarowo-polerujące dla poszczegól-
nych stopni odkształcania, przy czym dla drugiego 
i trzeciego stopnia odkształcania środki te wprowa-
dza się do komór między sąsiadującymi ciągadłami 
i odprowadza z tych komór za pomocą bocznych 
otworów dopływowych i odpływowych. 

Urządzenie charakteryzuje się tym, że każda z ko-
mór (7 i 7a) rozdzielających robocze ciągadła (4 i 5) 
ma oprócz dwóch otworów stanowiących otwory ro-
bocze sąsiadujących ciągadeł (4 i 5) lub (5 i 5a) leżą-
cych w osi ciągnienia i służących do przepływu cią-
gnionego materiału (1 i 2) dodatkowo dwa otwory 
(10 i 14) lub (10a i 14a) usytuowane protsopadle lub 
pod kątem do osi ciągnienia, z których otwory (10 
i 10a) stanowią zakończenie przewodów doprowadza-
jących polerujący środek do komór (7 i 7a), a otwory 
(14 i 14a) stanowią początek przewodów odprowadza-
jących polerujący środek wraz z mechanicznymi za-
nieczyszczeniami z komór (7 i 7a). (7 zastrzeżeń) 

B21D P. 222593 11.03.1980 

Huta Stalowa Wola, Kombinat Przemysłowy, Sta-
lowa Wola, Polska (Stanisław Paruch, Czesław Pyć). 

Urządzenie do nastawiania kątów obrotu 
rury przy gięciu w różnych płaszczyznach 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie podwyższenia do-
kładności gięcia rur w różnych płaszczyznach i za-
pewnienia powtarzalności wymiarowych dla całej 
serii. 

Urządzenie (1) jest zamocowane do czoła (3) głowicy 
(4) giętarki (5) i składa się z korpusu (6), w którym 
jest ułożyskowany sworzeń (7) z zamocowanym ra-
mieniem (8), na którego czopie (9) jest rolka (10) 
dociskana do wrzeciona (11) giętarki. Na wydłużonej 
części piasty rolki (10) jest łącznik (15) sprzężony 
z przekładnią (16) kątomierza, którego strzałka (17) 
współpracuje ze skalą kątową (18). (2 zastrzeżenia) 

B21D P.222642 11.03.1980 

Cieszyńska Fabryka Zamków Błyskawicznych 
„ZAMPOL", Cieszyn, Polska (Józef Parchański, Hen-
ryk Górniak, Ryszard Szarek, Wacław Śliwka, Fran-
ciszek Bąk, Jan Mieszek, Władysław Gojniczek, Jan 
Bukowczan, Józef Bukowczan, Jan Sobel). 

Urządzenie do kalibrowania korpusu suwaka 
i montażu z uchwytem 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie kalibrowania 
korpusu suwaka i jego montażu z uchwytem przy 
produkcji suwaków zamków błyskawicznych. 

Urządzenie posiada poziome gniazdo montujące (6) 
o kształcie nieprzelotowego kalibrownika, nad któ-
rym znajduje się stempel (8), natomiast pod gniaz-
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dem (6) porusza się podajnik (7) korpusu suwaka (4), 
listwy (3) doprowadzające detale (4, 5) usytuowane 
po przeciwnych stronach gniazda montującego (6) 
oraz docisk (9). Naprzeciw listwy (3) prowadzącej 
uchwyt (5) usytuowany jest zderzak (11), a docisk (9) 
pod wpływem sprężyny (15) naciska na listwę pro-
wadząeą (3) oraz uchwyt (5). . (3 zastrzeżenia) 

B21C P. 222658 11.03.1980 

Fabryka Lin i Drutu „Drumet" im. Rewolucji Paź-
dziernikowej, Włocławek, Polska (Wiesław Zwierz-
chowski). 

Prowadnica drutu 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie ulepszenia kon-
strukcji prowadnicy drutu (15) na wieży (1) współ-
pracującej z maszyną ciągarki, w celu zapobiegania 
splątywaniu się drutu (15) przemieszczającego się w 
kierunku szczytu wspomnianej wieży (1). 

Istotą wynalazku jest zaopatrzenie prowadnicy w 
co najmniej trzy rolki prowadnicze (6), z których 
dwie górne są umieszczone obok siebie, natomiast 
trzecia jest usytuowana poniżej oraz symetrycznie 
względem dwóch poprzednich i leży na przedłużeniu 
osi pionowej zwoju drutu (15). (3 zastrzeżenia) 

B21D P.223850 T 26.04.1980 

Kombinat Remontowo-Budowlany Przemysłu Ce-
mentowego, Wapienniczego i Gipsowego, Wierzbica, 
Biuro Usług Technicznych, Radom, Polska (Kazimierz 
Gorgul, Tadeusz Szczęśniak, Wiesław Wołowiec). 

Sposób kształtowania powierzchni śrubowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zmniejszenia 
pracochłonności oraz zapewnienia powtarzalności wy-
miarów wyrobu. 

Sposób polega na tym, że wykonuje się z arkusza 
wyjściowego wykrój (ADCB) wykrojnikiem na prasie 
oraz obwód zewnętrzny (AB) wykrojnikiem o śrubo-
wej płaszczyźnie stempla i taką samą krawędzią 
stempla. 

Śrubową powierzchnię blachy uzyskuje się przy 
jednym suwie stempla lub przy kilku suwach obra-
cając wykrawany arkusz i stosując wówczas stempel 
wykrojnika obejmujący wycinek pióra. 

Wynalazek znajduje zastosowanie do wykonywania 
piór przenośników ślimakowych. (1 zastrzeżenie) 

B21F P. 222402 29.02.1980 

Wytwórnia Urządzeń Chłodniczych, Dębica, Polska 
(Eugeniusz Kurc, Wojciech Wąs). 

Przyrząd do nawijania spirali 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie skonstruowania 
przyrządu do nawijania spiral o przekroju spłaszczo-
nym, nieskończenie długich o żądanym skoku i kącie 
pochylenia w zakresie 0°-10°. 

Przyrząd zawierający stojak obrotowy, napinacz 
rolkowy drutu, podtrzymkę, trzpień i pierścień we-
dług wynalazku ma wirujący trzpień spiralny (2), 
umieszczony w osi pierścienia (4) mającego nacięte 
rowki (5) o przekroju drutu nawojowego (7) wprowa-
dzanego stycznie do rowków otworem (6). Pierścień 
(4) wraz z rurą osłonową (8) wykonuje ruch posu-
wisto zwrotny wzdłuż osi trzpienia spiralnego (2). 

(2 zastrzeżenia) 

B22C P. 229591 09.02.1981 

Pierwszeństwo: 14.02.1980 - NRD (nr WP B22Ć/219048) 

VEB Kombinat Giessereianlagenbau und Gusse-
rzeugnisse - GISAG, Lipsk, Niemiecka Republika 
Demokratyczna. 

Formierka 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania kon-
strukcji formierki do wytwarzania form, części form, 
rdzeni i innych części konstrukcyjnych, wykonywanych 
z masy formierskiej złożonej z ziarnistego lub sprosz-
kowanego wypełniacza oraz lepiszcza. 
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Formierka zawiera zasobniki na składniki masy 
formierskiej, podnoszony i opuszczany stół na skrzy-
nkę formierską, a także urządzenie mieszalnikowe 
usytuowane ponad nimi, otwory do wprowadzania 
mieszanych składników, otwór wlotowy dla sprężone-
go gazu, otwór wylotowy dla gotowej masy formier-
skiej oraz pionowy wał mieszalnikowy wyposażony w 
narzędzia mieszające, charakteryzuje się tym, że urzą-
dzenie mieszalnikowe (10) ma hermetycznie zamyka-
ną komorę mieszania (11), a ponadto jego zewnętrzne 
ścianki (32) są co najmniej częściowo wykonane jako 
termoizolacyjne, a przy tym komora mieszalnikowa 
(11) jest ogrzewalna. (11 zastrzeżeń) 

B22D P.222510 05.03.1980 

Huta Kościuszko, Chorzów, Polska (Piotr Gudra, 
Henryk Kunik, Zbigniew Śmietanko). 

Sposób zabezpieczenia płyty podwlewnicowej 
przed wypłukaniem przy odlewaniu stali z góry 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie skutecznego za-
bezpieczenia płyty podwlewnicowej przed wypłuka-
niem. 

Sposób według wynalazku polega na osłonięciu pły-
ty podwlewnicowej płytą z masy samosmarującej, 
którą przymocowuje się do płyty podwlewnicowej. 
Korzystnie płyta samosmarująca jako płyta ochron-
na jest od strony wlewnicy wyprofilowana w kształ-
cie wklęsłej czaszy, co zapobiega rozpryskom stali 
na ściany wlewnicy. 

Po rozłożeniu środka wiążącego w masie samosma-
rującej, wypływa ona na powierzchnię odlewanego 
wlewka spełniając rolę ochronną powierzchni przed 
utlenieniem. (2 zastrzeżenia) 

B22D P.222759 15.03.1980 

Kombinat Metalurgiczny „Huta Katowice", Dąbro-
wa Górnicza, Polska (Leopold Sikora, Stanisław Struk, 
Piotr Cecha, Józef Świętalski, Józef Urbankiewicz, 
Wiesław Kowalski, Henryk Barć, Bohdan Kołomyjski, 
Władysław Cichoński). 

Zasypka ocieplająco-izołująca do nadlewów 
wlewków stalowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania za-
sypki ocieplająco-izolującej, stosowanej do zasypywa-
nia powierzchni wlewków stali uspokojonej bezpo-
średnio po ich odlaniu, charakteryzującej się wyższą 
efektywnością cieplną, korzystniejszymi własnościa-

mi izolacyjnymi i w znacznie mniejszym stopniu za-
nieczyszcza środowiska. 

Zasypka ocieplająco-izolująca do nadlewów wlew-
ków stalowych charakteryzuje się tym, że zawiera: 
aluminium metaliczne w postaci proszku o wielkości 
ziarna do 2,5 mm w ilości 18 ÷ 30% wagowych, azo-
tan sodu w ilości 12÷ 23% wagowych, tlenek glinu 
w ilości 10 ÷ 50% wagowych i krzemionkę w ilości 
20 ÷50% wagowych, przy czym zawiera minimum 
85% ziarn poniżej 0,8 mm, zaś pozostałą ilość stano-
wią ziarna o wielkości do 3,2 mm. (2 zastrzeżenia) 

B22D P. 222803 17.03.1980 

Fabryka Maszyn Odlewniczych, Kraków, Polska 
(Julian Książek, Janusz Gajek, Zdzisław Rajtar, Ka-
zimierz Styczeń, Włodzimierz Ryszka). 

Stanowisko do wybijania odlewów zwłaszcza na 
kratach wstrząsowych wraz z obudową 

wyciszająco-odpylającą 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie usprawnienia 
pracy obsługujących stanowisko do wybijania odle-
wów z zalanych metalem form. 

Stanowisko do wybijania odlewów wraz z obu-
dową wyciszająco-odpylającą (1) ma kratę wstrzą-
sową, wzdłuż której umieszczony jest przenośnik 
rolkowy (7), którego część nad kratą wstrząsową jest 
podnoszona i opuszczona hydraulicznie. Na przenoś-
niku rolkowym (7) transportowane są na palecie za-
lane metalem formy (9). 

Całość znajduje się wewnątrz obudowy wyciszają-
co-odpylającej (1), która ma dwie odchylné klapy 
(2). Zalana metalem forma (9) na palecie transporto-
wana jest po rolkach przenośnika (7) mechanizmem 
skokowym, który składa się z popychaczy zaopa-
trzonych w uchylne zaczepy i siłowniki hydrauliczne. 

(3 zastrzeżenia) 

B22D P.229279 20.01.1981 

Pierwszeństwo: 24.01.1980 - Szwajcaria (nr 562780) 

Stopinc AG, Baar, Szwajcaria. 

Urządzenie do porcjowanego rozlewania 
ciekłych metali 

Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest opra-
cowanie takiej konstrukcji urządzenia, która przy 
małych nakładach inwestycyjnych umożliwiałaby do-
zowanie ciekłych metali bezpośrednio do formy od-
lewniczej albo na przykład do maszyny odlewającej 
pod ciśnieniem, zwłaszcza dla odlewów o małych 
ciężarach i szybkim rytmie odlewania fasonowego. 

Urządzenie do porcjowanego rozlewania ciekłych 
metali z piecem do podgrzewania lub wytapiania 
metali, zwłaszcza metali nieżelaznych (metali cięż-
kich i lekkich), charakteryzuje się tym, że piec (2) 
jest wyposażony w urządzenie sterujące (13-16) 
utrzymywaniem stałego poziomu (12) swobodnej po-
wierzchni ciekłego metalu, przy czym przestrzeń pieca 
poniżej poziomu swobodnej powierzchni ciekłego me-
talu ma wylot (7) z niezależnie sterowanym zamknię-
ciem zasuwowym (przesuwowym lub obrotowym) (10). 

(8 zastrzeżeń) 
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B22D P.229453 30.01.1981 

Pierwszeństwo: 31.01.1980 - Belgia (nr 881486) 

Hainaut - Sambre S.A., Charleroi (Couillet), Belgia 
(Michel J. Debaise). 

Urządzenie statyczne do odlewania ciekłej stali 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie skonstruowania 
urządzenia o zwiększonej wydajności i trwałości za-
pewniającego lepszą jakość produiktu finalnego. 

Urządzenie statyczne do odlewania ciekłej stali 
składa się z ramy montażowej (1) dopasowanej od 
spodu do płyty dennej kadzi pośredniej do ciekłej stali, 
przez jeden lub liczne punkty zamocowania i służącej 
jako element utrzymujący zbiorczy wylew kadziowy 
(4) do ciekłej stali, wstawiony w ogniotrwałą kształ-
tkę muszlową (5) kadzi pośredniej, przy czym bezpo-
średnio pod zbiorczym wylewem kadziowym (4) jest 
ustawiony współosiowo stykający się z nim regula-
cyjny wylew kadziowy (7) wymienny w stosunku do 
zbiorczego wylewu kadziowego (4) i utrzymywany 
przy nim znanymi elementami mocującymi. 

(11 zastrzeżeń) 

B22D P.230630 10.04.1981 

Huta Baildon, Katowice, Polska (Władysław Krza-
nowski, Tadeusz Zdebski, Kazimierz Skrzypkowski, 
Stanisław Kasprzyk, Krystyna Miśkiewicz). 

Sposób odlewania wlewka ze stali 
narzędziowych 

Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest po-
prawa własności użytkowych stali narzędziowych wę-
glowych i stopowych. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że stal 
odlewa się z góry do obracającej się, aż do momentu 
zakrzepnięcia wlewka, z prędkością od 20 do 60 
obr/min wlewnicy, posiadającej zbieżność 1,4-2,0. 

(3 zastrzeżenia) 

B23B P. 222490 04.03.1980 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Obrabiarek do Częś-
ci Tocznych przy Fabryce Automatów Tokarskich 
„Ponar-Wrocław", Wrocław, Polska (Jan Włodarczyk, 
Tadeusz Żmijowski). 

Automatyczny podajnik do wielowrzecionowych 
automatów tokarskich 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie skonstruowania 
podajnika umożliwiającego odebranie i przeniesienie 
do prowadnika odprowadzenia odciętego detalu eli-
minując konieczność stosowania dodatkowego urzą-
dzenia odbierającego z wirującym uchwytem mocu-
jącym. 

Automatyczny podajnik według wynalazku ma wy-
chylno-przesuwne ramię (1), do którego to ramienia 
usytuowanego naprzeciw wrzeciona automatu podają-
cego i odcinającego obrobione detale jest przytwier-
dzony dodatkowy mocujący uchwyt (15) o działaniu 
dwustopniowym odbierającym i przenoszącym obro-
bione i odcięte detale do prowadnika odprowadzenia 
(19), przy czym wspomniany uchwyt (15) jest zaopa-
trzony w specjalne podtrzymująco-mocujące szczęki 
(18) utworzone z materiału odpornego na ścieranie 
i nie powodującego uszkodzenia odcinanego detalu. 

(1 zastrzeżenie) 

B23B 
B23C 

P.229568 06.02.1981 

Pierwszeństwo: 08.02.1980 - St. Zjedn. Am. (nr 119766) 

The Cross Company, Fraser, Stany Zjednoczone 
Ameryki (Siegfried Kraus). 

Konstrukcja nośna głowicy obróbkowej 
obrabiarki 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania ta-
kiej konstrukcji nośnej głowicy obróbkowej obrabiar-
ki, która zapewnia właściwe zrealizowanie zamierzo-
nej operacji obróbki skrawaniem. 

Konstrukcja nośna głowicy obróbkowej obrabiarki 
zawiera oddalone od siebie poprzecznie równoległe 
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prowadnice (58, 60), suport (36) poruszający się ruchem 
posuwisto-zwrotnym po prowadnicach (58, 69) do 
przodu i do tyłu, na którym jest osadzona głowica 
narzędziowa, łoże (38) utrzymujące prowadnice (58, 60) 
i podpierające suport (36), które to łoże (38) zawiera 
płytę górną (78) przymocowaną do prowadnic (58, 60) 
i usytuowaną pomiędzy prowadnicami na całej ich 
długości. (18 zastrzeżeń) 

B23E P. 221719 31.01.1980 

Zrzeszenie Przemysłu Ciągnikowego „URSUS", 
Warszawa, Polska (Benedykt Filoda, Janusz Myśliń-
ski). 

Sposób mocowania listew uzębionych we frezach 
ślimakowych składanych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia 
sztywności połączenia listew uzębionych w korpusie 
freza umożliwiającego stosowanie zwiększonych pa-
rametrów skrawania. 

Sposób według wynalazku polega na mocowaniu 
listew uzębionych (3) na lekki wcisk w kanałach 
mających minimalną zbieżność wgłąb kanału, a na-
stępnie mocowaniu i bazowaniu w kierunku osiowym 
i promieniowym freza przy pomocy pokryw czoło-
wych (4) powierzchniami stożkowymi wewnętrznymi 
(5) przylegającymi z jednej strony do powierzchni 
zewnętrznych (6) korpusu (1) i listew uzębionych (3), 
zaś z drugiej strony do powierzchni stożkowej ze-
wnętrznej (7) listew uzębionych (3). (2 zastrzeżenia) 

B23K P.229248 16.01.1981 

Pierwszeństwo: 18.01.1980 - Bułgaria (nr 46283) 

Institut po Metalosnanie i Technologia na Metalite, 
Sofia, Bułgaria. 

Urządzenie do lutowania przewodów uzwojenia 
twornika do kolektora maszyny elektrycznej 

Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest opra-
cowanie urządzenia, które charakteryzowałoby się 
wysoką wydajnością produkcyjną przy niewielkim 
poborze energii. 

Urządzenie według wynalazku zawierające zespół 
do chwytania, przemieszczania i ustalania twornika 
względem kolektora oraz jednofazową, magnetyczno-
-hydrodynamiczną pompę z przewodem metalowym 
i kąpiel roztopionego lutowia jak również grzejniki, 
charakteryzuje się tym, że rdzeń magnetyczny (4) 
jednofazowej, magnetyczno-hydrodynamicznej pompy 
jest otoczony przez przewód metalowy (5) umieszczo-
ny poniżej dna kąpieli (1), a wejście przewodu me-
talowego (5) jest dołączone do dna kąpieli (1), nato-
miast jego wyjście jest sztywno połączone za pomocą 
kolanka (6) z grzejnikami (7) do obudowy (8) przymo-
cowanej do dna kąpieli (1). 

Obudowa (8) jest wydrążonym cylindrem ze stożko-
wym dnem i centralnym otworem, a w dno obudowy 
(8) wciśnięta jest za pomocą łatwo rozłączalnego złą-

cza (9) wymienna dysza (10) zawierająca zewnętrzny 
element cylindryczny (11), który jest wydrążonym 
cylindrem, w którym górny koniec wewnętrznej po-
wierzchni jest ścięty ukośnie względem osi wymien-
nego zespołu dyszowego (10) i kończy się wraz z po-
krywą obudowy (8) oraz wewnętrzny element cylin-
dryczny (13), który jest wydrążonym cylindrem ze 
stożkowym dnem. Górny koniec zewnętrznej powierz-
chni wewnętrznego elementu cylindrycznego (13) wy-
miennego zespołu dyszowego (10) jest ścięty ukośnie 
i jest równoległy do ściętego ukośnie górnego końca 
wewnętrznej powierzchni zewnętrznego elementu cy-
lindrycznego (11) wymiennego zespołu dyszowego (10). 

Wewnętrzny element cylindryczny (13) i zewnętrzny 
element cylindryczny (11) wymiennego zespołu dyszo-
wego (10) są sztywno połączone ze sobą. Dolna stoż-
kowa część obudowy (8) i dolna stożkowa część we-
wnętrznego elementu cylindrycznego (13) wymiennego 
zespołu dyszowego (10) tworzą zbieżną zwężkę rurową 
(14). Górny ścięty ukośnie koniec zewnętrznego ele-
mentu cylindrycznego (11) i górny ścięty ukośnie 
koniec wewnętrznego elementu cylindrycznego (13) 
wymiennego zespołu dyszowego (10) tworzą pierście-
niowy kanał (15), który jest pochylony względem 
osi kolektora (12). (6 zastrzeżeń) 

B23K P.229367 23.01.1981 

Pierwszeństwo: 24.01.1980 - Włochy (nr 19413A/80) 

Saipem S.p.A., Mediolan, Włochy (Fernando Rinaldi). 

Urządzenie do podtrzymywania pierwszego ściegu 
spoiny przy automatycznym spawaniu lub 

zgrzewaniu czołowo-liniowym dwu rur 
Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest opra-

cowanie takiej konstrukcji urządzenia, która pozwa-
lałaby podtrzymywać ścieg pierwszej spoiny w szero-
kim zakresie rozmiaru obwodu spawanych rur bez 
wytwarzania nie tylko szczelin i luk ale również 
stopni i pustek. 

Urządzenie dla podtrzymywania pierwszego ście-
gu spoiny przy automatycznym zgrzewaniu czołowo-
-liniowym dwu rur utrzymywanych razem działaniem 
dwu zestawionych obwodami zespołów tłoków radial-
nych wewnętrznego łącznika, charakteryzuje się tym, 
że zawiera zespół niezależnych miedzianych wkładek 
(8) ustawionych w układzie pierścieniowym i przy-
mocowanych odpowiednio do umieszczonego pod nimi 
zespołu podporowych elementów (12), które z kolei są 
sprężyście podtrzymywane przez jeden z zespołów 
radialnych tłoków (6) wewnętrznego łącznika za po-
średnictwem radialnych oporowych sprężyn (19). 

Niezależne miedziane wkładki (8) mają kształt tra-
pezoidalny, a swymi podstawami zwróconymi do we-
wnątrz przemiennie są przymocowane do podporo-
wych elementów (12) pośrednio podtrzymywanych 
przez poziome sworznie (17) sztywno złączone z pod-
porowymi blokami (18), które z kolei są sprężyście 
oparte na jednym z obwodowo ustawionych zespołów 
radialnych tłoków (6) wewnętrznego łącznika za po-
średnictwem radialnych sprężyn oporowych (19) 
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i także są utrzymywane sprężyście oraz jednakowo 
stale dociskane do siebie w formie pierścienia wzdłuż 
ich nachylonych powierzchni bocznych (9) poprzez 
odpowiednie poziome sprężyny oporowe (24) podtrzy-
mywane przez poziome sworznie (17) i oddziaływu-
jące przeciwstawnie na przeciwległe czoło podporo-
wych elementów (12). (2 zastrzeżenia) 

B23K P.229619 T 11.02.1981 

Pierwszeństwo: 13.02.1980 - NRD (nr WP B23K/219028) 

VEB Kombinat Fortschritt Landmaschinen Neu-
stadt in Sachsen, Neustadt, Niemiecka Republika De-
mokratyczna. 

Sposób jednowarstwowego spawania nośników 
noży dla sieczkarni polowych, z niewielką 

ilością materiałów dodatkowych 

Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest umo-
żliwienie spawania jednowarstwowego przy niewiel-
kim zużyciu energii i z niewielką ilością materiałów 
dodatkowych zapewniających połączenie szyny noś-
ników noży i płyty nośników noży z wyeliminowa-
niem dużych strat rozpryskowych i wielkopowierz-
chniowych błędów łączenia. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że rezyg-
nuje się z warstwy wypełniającej i doprowadza się 
materiał dodatkowy, pochodzący z materiału podsta-
wowego z obszaru promienia wygięcia (R) szyny, do 
kąpieli metalu, przy czym szerokość zakosu przy spa-
waniu spoiny przyłączeniowej (5) jest tak nastawiona, 
że dodatkowo do szerokości spoiny, przekrój poprzecz-
ny materiału, utworzony przez promień wygięcia (R) 
szyny jest tak dobrany, że tworzy się strefy wyta-
piania (4) o takiej głębokości, w której nie zachodzi 
przerwanie ciągłości kąpieli metalu. (1 zastrzeżenie) 

B23P 
G21H 

P. 222441 04.03.1980 

Zakłady Elektronowe „Lamina", Piaseczno, Polska 
(Leszek Drabik, Henryk Kampczyk, Przemysław Pań-
ta, Jerzy Szyjko, Henryk Wincel). 

Sposób zwiększania trwałości narzędzi do obróbki 
mechanicznej 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wydłużenia czasu 
eksploatacji narzędzi do obróbki mechanicznej. 

Sposób zwiększania trwałości narzędzi, takich jak 
noże tokarskie, wiertła, frezy, stemple, matryce itp., 
polega na napromienieniu narzędzi promieniowaniem 
jonizującym, takim jak wiązka elektronów, wiązka in-
nych cząstek elementarnych lub promieniowanie ele-
ktromagnetyczne. Energia promieniowania mieści się 
w granicach od 0,1 do 13 MeV, a dawka pochłonię-
tego promieniowania w granicach od 0,5 do 100 Mrad. 

(4 zastrzeżenia) 

B24B P.222739 14.03.1980 

Kombinat Wyrobów Nożowniczych i Nakryć Stoło-
wych „Gerlach", Fabryka Nakryć Stołowych „Minal", 
Stojadła, Polska (Andrzej Boruc, Włodzimierz Dzięgie-
lewski, Andrzej Gryz). 

Urządzenie do polerowania zwłaszcza trzonków 
noży 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie skonstruowania 
urządzenia umożliwiającego polerowanie określonych 
powierzchni wyrobów, zwłaszcza trzonków noży, z od-
powiednią wydajnością i jakością. 

Urządzenie składa się z obrotowego bębna (1) z płyn-
nym detergentem oraz stalowymi kulkami. Długość 
bębna (2) w stosunku do długości wsadu (3) wynosi 
proporcjonalnie 5:4, a średnica koła opisanego na 
sześciokącie bębna (1) jest mniejsza od długości wsadu 
(3). 

Wsad bębna (1) stanowią płaszcze z otworami w 
kształcie przekroju ostrza noża, w które włożone są 
ostrza noży. Stopień wypełnienia bębna (1) wsadem 
wynosi ok. 75%. (3 zastrzeżenia) 

B25B P. 227910 T 17.11.1980 

Zdzisław Kotyła, Pruszków, Polska (Zdzisław Ko-
tyła). 

Przyrząd do powiększania i zmniejszania średnic 
przedmiotów oraz zwijania ich powierzchni 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania ta-
kiej konstrukcji, która łączyłaby w sobie dwie funk-
cje technologiczne: przyrządu do powiększania 
i zmniejszania średnic przedmiotów oraz przyrządu do 
zwijania powierzchni. 

Przedmiotem wynalazku jest przyrząd do powięk-
szania i zmniejszania średnic przedmiotów oraz zwija-
nia ich powierzchni w szczególności średnic zewnętrz-
nych wyrobów jubilerskich na przykład obrączek. 

Przyrząd według wynalazku składa się z dwóch za-
sadniczych zespołów roboczych: zespołu (1) do powięk-
szania i zmniejszania średnic przedmiotów oraz zespo-
łu do zwijania powierzchni, sprzężonych między sobą 
za pomocą mimośrodowego napędowego wałka (3), o-
sadzonych we wspólnym korpusie (4), przy czym osie 
symetrii zespołów roboczych ustawione są względem 
siebie pod kątem prostym. 

Wałek (3) jest połączony z mimośrodowym walcem 
(18) współpracującym z matrycą (19) osadzoną prze-
suwnie we wsporniku (20). (3 zastrzeżenia) 
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B26B 
B65B 

P.222703 13.03.1980 

Politechnika Lubelska oraz Zakłady Przemysłu Dzie-
wiarskiego „Lubgal", Lublin, Polska (Kazimierz Lu-
tek, Jerzy Przysiężniak). 

Urządzenie do otwierania opakowań foliowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania ta-
kiej konstrukcji, która zapewniałaby dużą skutecz-
ność działania przy wyeliminowaniu możliwości wy-
stępowania trwałej deformacji powierzchni opakowa-
nia. 

Urządzenie do otwierania opakowań foliowych skła-
da się z dwu współpracujących szczęk (1, 2) przy czym 
szczęka stała (2) zaopatrzona jest w elementy przy-
lepne (3) i ma przymocowany wspornik (10) oraz sprę-
żynę (9) odpychającą szczękę ruchomą (1). Ponadto u-
rządzenie składa się z zaworu (7) wraz z dyszą (8). 
Szczęka ruchoma (1) zaopatrzona jest także w elemen-
ty przylepne (3) i jest osadzona obrotowo na osi (4), 
która jest ustalona we wsporniku (10), przy czym 
szczęka ruchoma (1) jest sztywno związana z ramie-
niem (6), które współpracuje z krzywką tarczową (5) 
oraz z zaworem (7). (1 zastrzeżenie) 

B26D P.222443 04.03.1980 

Zakłady Mechaniczne Przemysłu Poligraficznego 
„Grafmasz", Warszawa, Polska (Krzysztof Kalinowski, 
Jerzy Hármak). 

Mechaniczny napęd belki dociskowej w krajarce 
do cięcia stosu papieru 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania ta-
kiej konstrukcji, która umożliwiałaby uzyskanie jed-
nakowej siły docisku niezależnie od wysokości cięte-
go stosu papieru oraz eliminowałaby przeciążenia sil-
nika elektrycznego. 

Mechaniczny napęd belki dociskowej według wyna-

lazku charakteryzuje się tym, że jego śruba (7) jed-
nym końcem z układem prostowodowym belki docis-
kowej napędzana jest przez obracającą się nakrętkę 
(4) ułożyskowaną w wahliwej oprawie (5) związanej 
z korpusem krajarki za pomocą elementów spręży-
stych (6). Po osiągnięciu założonej siły na śrubie (7) 
nakrętka wykonuje ruch osiowy ściskając elementy 
sprężyste (6) i wyłącza silnik napędowy (1) zderza-
kiem naciskającym dźwignię wyłącznika krańcowego 
(12). (2 zastrzeżenia) 

B27C P. 222607 10.03.1980 

Zakłady Przemysłu Meblarskiego im. Gwardii Ludo-
wej, Radomsko, Polska (Włodzimierz Ozimek, Walde-
mar Kędra, Jan Szymczak, Zenon Walas). 

Urządzenie do toczenia drewnianych, prętów 
zakrzywionych o zmiennym przekroju kołowym 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie skonstruowania 
urządzenia do wykańczającej obróbki skrawaniem 
drewnianych prętów zakrzywionych o zmiennym prze-
kroju kołowym, umożliwiającego ciągłą regulację 
średnicy toczenia w czasie pracy urządzenia. 

Urządzenie do toczenia ma głowicę nożową, w któ-
rej znajduje się tuleja wirująca (7) z nożami skra-
wającymi (12) rozmieszczonymi symetrycznie we-
wnątrz tulei (7) w płaszczyźnie prostopadłej do osi 
obrotu. Noże (12) są umocowane w oprawkach (11) 
przylegających do suwaków (10) umieszczonych prze-
suwnie w promieniowych wycięciach tulei wirującej 
(7). Wewnątrz tulei (7) znajduje się pierścień regula-
cyjny (14) ze skośnymi pryzmami prowadzącymi (16), 
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który może być przesuwany osiowo za pomocą prze-
suwników (21, 22) z popychaczem (20) i rolkami opo-
rowymi (19), zamocowanych do prowadnic (23) prze-
suwanych dźwignią sterującą. 

Przesunięcie osiowe pierścienia (14) wywołuje pro-
mieniowe przemieszczenie suwaków (10) wraz z o-
prawkami (11) i nożami skrawającymi (12), dzięki 
czemu zmienia się średnica otworu utworzonego przez 
krawędzie tnące wirujących noży (12). 

(3 zastrzeżenia) 

B27C P. 222756 15.03.1980 

Akademia Rolnicza, Poznań, Polska (Marek Bora-
tyński, Wiesław Zakrzewski, Zbigniew Kaźmierczak, 
Stefan Synakiewicz, Józef Zawadzki). 

Urządzenie do skrawania nieobrzynanych boków 
tarcicy 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie obróbki boków 
tarcicy niezależnie od jej szerokości i grubości. 

Urządzenie do skrawania nieobrzynanych boków 
tarcicy składa się z pary głowic obrotowych (3 i 4) u-
sytuowanych symetrycznie względem siebie i współ-
pracujących z nimi przeciwnoży (7 i 9) usytuowanych 
w płaszczyźnie transportu tarcicy z tym, że każdy 
przeciwnóż ma kształt linii łamanej odpowiadający 
rozmieszczeniu noży na korpusie głowicy. 

(3 zastrzeżenia) 

B27G 
F16P 

P.222709 13.03.1980 

Południowe Zakłady Przemysłu Elektrotechnicznego 
„Polam-Kontakt", Czechowice-Dziedzice, Polska (Ry-
szard Jurkowski, Marian Tomaka). 

Zespól osłon walcowej głowicy nożowej i strefy 
obróbczej urządzenia do wytwarzania przedmiotów 

z drewna 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie ochrony pracow-
nika przed niebezpiecznym wypadkiem urazów rąk, 
podczas wytwarzania z drewna przedmiotów o ze-
wnętrznych kształtach figur obrotowych, za pomocą 
noży prostych o profilowanej powierzchni przyłoże-
nia, osadzonych wzdłużnie w wale głowicy urządze-
nia. 

Zespół osłon wału głowicy nożowej i strefy obrób-
czej urządzenia według wynalazku charakteryzuje się 
tym, że złożony jest z dwóch na przemian przeciw-
bieżnie ruchomych wahadłowo osłon (2), (4) zewnętrz-
nej i wewnętrznej, przy czym zewnętrzna osłona (2) 
sprzężona jest ruchowo z suportem (5) układem cię-
gieł (13), połączonych wahliwie z dźwigniami (8), (11) 
i z ramieniem (12), zaś wewnętrzna osłona (4) sprzę-
żona jest ruchowo z suportem (5), za pomocą bocznej 
krzywki (14), współpracującej z tocznym krążkiem, 
a z konstrukcją nośną urządzenia, sprzężona jest za 
pomocą śrubowej sprężyny (18). (1 zastrzeżenie) 

B27L P.222755 15.03.1980 

Akademia Rolnicza, Poznań, Polska (Marek Bora-
tyński, Wiesław Zakrzewski, Jan Staniszewski, Zbig-
niew Kaźmierczak, Stefan Synakiewicz, Józef Za-
wadzki). 

Głowica spiralna do rąbania drewna 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
takiej konstrukcji urządzenia, która zapewnia ko-
rzystny rozkład sił w czasie jego pracy przy zacho-
waniu optymalnych kątów cięcia oraz umożliwia 
łatwą wymianę uszkodzonych elementów. 

Stożkowa głowica spiralna do rąbania drewna ma 
noże (6) mocowane do wymiennych wysięgników (2) 
od strony powierzchni natarcia. Wysięgniki (2) o iden-
tycznym kształcie i równych wymiarach mocowane 
są w gniazdach stożkowych usytuowanych na kor-
pusie (1) w linii spiralnej. (2 zastrzeżenia) 

B28B P.222748 15.03.1980 

Biuro Projektowo-Konstrukcyjne Przemysłu Mate-
riałów Budowlanych „Zremb", Wrocław, Polska 
(Ludwik Szczepański, Tadeusz Wrzesiński). 

Sposób kształtowania wyrobów 
1 urządzenie do kształtowania wyrobów 

Wynalazek rozwiązuje.zagadnienie poprawy jakości 
wytwarzanych wyrobów przy jednoczesnym obniżeniu 
kosztów inwestycyjnych. 
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Sposób według wynalazku przy wykorzystaniu me-
tody prasowania wraz z próżniowaniem polega na 
tym, że przed ruchem roboczym prasy doprowadza 
się do obniżenia poziomu wsadu (10) względem górnej 
powierzchni obrzeża (6) matrycy, po czym następuje 
proces prasowania w dwu następujących po sobie 
fazach, z których dopiero druga jest przeprowadzana 
z udziałem aparatu próżniującego. 

Urządzenie według wynalazku charakteryzuje się 
tym, że obrzeże (6) matrycy współpracującej z płytą 
podkładową (5) ma oddzielny przenośnik krążkowy 
złożony z rolkowych podpór ruchomych (7), które są 
usytuowane na ruchomym stole (1) prasy i przed 
prasą. 

Wynalazek nadaje się szczególnie do zastosowania 
w liniach produkcyjnych do wytwarzania elementów 
betonowych. (1 zastrzeżenie) 

B28B P.227936 T 17.11.1980 

Zakład Projektowo-Konstrukcyjny, Sosnowiec, Pol-
ska (Krystian Miśdzioł, Jerzy Fronczek). 

Urządzenie do automatycznego odlewania 
wyrobów ceramicznych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
takiej konstrukcji urządzenia, która umożliwia zauto-
matyzowanie procesu technologicznego odlewania wy-
robów ceramicznych. 

Zespół zalewowo-odciągowy posiada dwie głowice, 
zalewową (2) i odciągową (3) umieszczone na obroto-
wej kolumnie, który przesuwa się na wózku wzdłuż 
równoległych ław (5). Głowica zalewowa napełnia 
puste formy natomiast głowica odciągowa opróżnia 
formy pełne z nadmiaru masy. 

Zespół zalewowo-odciągowy wykonuje ruch sko-
kowy natomiast w czasie napełniania i opróżniania, 
formy wykonują ruch obrotowy, który jest korzystny 
z uwagi na równomierne rozłożenie masy przy za-
lewaniu i unika się przez to zniekształcenie czerepu 
przy opróżnianiu. Masa odzyskana po zregenerowaniu 
wraca bezpośrednio do obiegu zalewania. 

(5 zastrzeżeń) 

B28B 
E04C 

P. 228494 15.12.1980 

Pierwszeństwo: 14.12.1979 - Wlk. Brytania 
(nr 79 43236) 

USS Engineers and Consultants, Inc., Pittsburgh, 
Stany Zjednoczone Ameryki. 

Kształtka wymurówki ogniotrwałej 
oraz sposób wytwarzania kształtki 

wymurówki ogniotrwałej 

Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest 
uzyskanie tanim sposobem kształtki wymurówki od-
powiednio wykonanej w części z materiału o mniej-
szej wytrzymałości, a w części wykonanej z materia-
łu o wyższej wytrzymałości na działanie wysokich 
temperatur. 

Kształtka wymurówki ogniotrwałej mająca element 
powierzchniowy stykający się w czasie pracy ze stru-
mieniem stopionego metalu, zawiera integralnie zespo-
lony korpus mający pierwszy człon (13, 14, 15, 16) 
wymurówki tworzący element powierzchniowy, prze-
lotowo lub pokrywowo ukształtowaną metalową folię 
(13) otaczającą pierwszy człon (13, 14, 15, 16) wymu-
rówki i drugi oporowy człon (11, 17, 18) wymurówki 
podpierający otoczony folią pierwszy człon (13, 14, 
15, 16) wymurówki. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że eta-
powo formuje się pierwszą komorę matrycy z prze-
chodzącej przez lub powłokowo ukształtowanej me-
talowej folii i stykający się stały człon formujący, 
którego kształt jest odbiciem części powierzchniowej, 
wypełnia się pierwszą komorę matrycy formalnym 
betonem wymurówkowym i co najmniej częściowo 
utwardza beton, osadza się folię i formuje się ją 
w drugiej komorze matrycy utworzonej ze stykają-
cych się członów form, dalej wypełnia się drugą ko-
morę matrycy drugim betonem wymurówkowym, 
który ma mniejszą odporność niż pierwszy beton 
i utwardza drugi beton do stanu, w którym może być 
niezupełnie jeszcze utwardzony tak jak pierwszy be-
ton. (19 zastrzeżeń) 

B29F P.229519 04.02.1981 

Pierwszeństwo: 07.03.1980 - RFN (inr P 30 09 285.4) 

Mannesmann AG, Düsseldorf, Republika Federalna 
Niemiec. 

Urządzenie do otulania rur stalowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie skonstruowania 
urządzenia, w którym zamiast mankietów gumowych 
zastosowano mankiety metalowe, co eliminuje po-
zostawianie śladów zasmarowania na powierzchni 
rury wpływających na pogorszenie przyczepności 
otuliny. 

Urządzenie do otulania rur stalowych płaszczem 
z wężowatej folii z termoplastycznego tworzywa sztucz-
nego, wytworzonej przez wytłaczanie za pomocą gło-
wicy wytłaczarkowej zaopatrzonej w jedną lub więcej 
dysz w postaci szczelin pierścieniowych i przyłączonej 
po stronie wlotu rur stalowych, wpółosiowo do ko-
mory podciśnieniowej, która po stronie czołowego 
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otworu wlotowego dla rur zawiera mankiet uszczel-
niający, ciasno otaczający powierzchnię rury, charak-
teryzuje się tym, że mankiet uszczelniający stanowi 
wiele ciasno dolegających do siebie tarcz pierścienio-
wych (14) z blachy ze stali sprężynowej, których obrze-
że wewnętrzne stanowią listkowate języki (7, 8, 9) 
utworzone za pomocą nacięć promieniowych i dolega-
jące sprężyście do powierzchni rury w przypadku 
odgięcia ich z płaszczyzny prostopadłej względem niej, 
przy czym języki są usytuowane w przestawieniu 
względem siebie, częściowo się nakrywając. 

(4 zastrzeżenia) 

B29H P. 222493 04.03.1980 

Sanockie Zakłady Przemysłu Gumowego „Stomil", 
Sanok, Polska (Ryszard Zmarz). 

Skrzydło ślizgowe bębna rozprężnego 

Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest opra-
cowanie konstrukcji skrzydła ślizgowego bębnów roz-
prężnych, zwłaszcza stosowanych przy wykonywaniu 
konfekcji do produkcji pasów klinowych o małych 
obwodach. 

Wynalazek dotyczy skrzydła ślizgowego stosowane-
go w bębnach rozprężnych, które ma piastę (2) i ra-
miona ślizgowe (1) przy czym zewnętrzna płaszczyzna 
czołowa piasty (7) nie wykracza poza krawędzie prze-
cięcia zewnętrznych ślizgowych (3) z płaszczyznami 
podstawy (5), natomiast wewnętrzna płaszczyzna czo-
łowa piasty (8) nie wykracza poza krawędzie prze-
cięcia wewnętrznych płaszczyzn ślizgowych (4), przy 
czym odległość pomiędzy krawędziami przecięcia ze-
wnętrznej płaszczyzny ślizgowej (3) i wewnętrznej 
płaszczyzny ślizgowej (4) z płaszczyznami podstawy 
(5) jest większa od odległości pomiędzy zewnętrzną 
płaszczyzną czołową piasty (7) a wewnętrzną płasz-
czyzną czołową piasty (8). (1 zastrzeżenie) 

B30B P.222723 15.03.1980 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Obróbki Plastycznej 
Metali „Plasomet", Warszawa, Polska (Jerzy Anto-
siak). 

Urządzenie hydrauliczne 
do próbnego obciążania naciskiem 

i pracą pras mechanicznych 

Celem wynalazku było opracowanie ulepszonej kon-
strukcji urządzenia hydraulicznego do próbnego 
obciążenia oraz podwyższenie bezpieczeństwa pracy 
i usprawnienie obsługi hydraulicznej poduszki po-
miarowej. 

Urządzenie takie według wynalazku wyposażone 
jest w dodatkowy pneumatyczny cylinder (23a), w któ-
rym umieszczony jest tłok (25a) z dużymi otworami 
zamykanymi grzybkiem (26a). Tłok (25a) jest sprzężo-
ny mechanicznie z elementem dławiącym (9) wypływ 
cieczy spod głównego tłoka urządzenia, na który wy-
wiera nacik suwak obciążający prasy. (9 zastrzeżeń) 

B30B P.225324 T 28.06.1980 

Zakłady Mechaniczne Przemysłu Materiałów Ognio-
trwałych „OFAMA", Opole, Polska (Kazimierz Słota, 
Rudolf Jucha, Jan Cebula). 

Prasa cierna czterokolumnowa 

Przedmiotem wynalazku jest prasa cierna cztero-
kolumnowa do kształtek ceramicznych. 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia uni-
wersalności. 
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Prasa charakteryzuje się tym, że ma nakrętkę (1) 
na śrubie (2) z umieszczoną tarczą cierną (3), przy 
czym nakrętka (1) ulożyskowana jest w jarzmie gór-
nym (4) łączonym czterema kolumnami (5) z jarzmem 
dolnym (6), na którym na sprężynach (7) wspiera się 
stół (8). 

Ułożyskowanie nakrętki (1) realizuje się przez ło-
żysko rolkowe (9), poniżej którego umieszcza się ło-
żysko ślizgowe (10), pierścień (11) i łożysko toczne (12). 

Tarcza (3) napędzana jest z kół (13) niezależnie 
napędzanych z silników elektrycznych i dociskanych 
do tarczy (3) siłownikami (14). Prasa ma możliwość 
regulacji skoku suwaka (15) oraz wysokości prze-
strzeni stołem (8), a suwakiem (15). (4 zastrzeżenia) 

B32B P. 229954 02.03.1981 

Władysław Kwazebart, Białystok, Polska (Włady-
sław Kwazebart). 

Wyroby na ubiór, wykładziny ścienne 
i ochrony termoizolacyjne 

oraz ich wytwarzanie i zastosowanie 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
takich wyrobów, które odznaczałyby się dużą odpor-
nością na straty energetyczne, a sporządzone z nich 
ubiory miałyby zdolność utrzymywania określonego 
mikroklimatu, w bezpośrednim otoczeniu ustroju. 

Wyroby według wynalazku zbudowane są z trzech 
warstw, z których dwie wierzchnie (a) i (c) nie prze-
puszczające powietrza ani wody powleczone są od 
wewnątrz lustrzanymi powierzchniami odbijającymi 
promienie cieplne w kierunku źródła ich emitowania 
albo materiałem przetwarzającym energię promienio-
wania widzialnego i podczerwonego na energię elek-
tryczną, przy czym w tym wypadku warstwa (c) jest 
dobrym dielektrykiem, który pokryty jest z zewnątrz 
warstwą metaliczną (m) i półprzewodnikową (p), two-
rzącymi fotodiodę, zaś warstwa środkowa (b), mająca 
strukturę porowato-perforowaną i dużą sprężystość 
utrzymuje wewnątrz wyrobu próżnię, stanowiącą ba-
rierę (zapobiegającą wymianie ciepła przez konwekcję 
i przewodzenie, przy czym całość wyrobu lub tylko 
wykrojone z niego elementy twórcą s-trufcturę her-
metycznie zamkniętą. 
Ubiór wykonany z tego wyrobu ma na końcach 

rękawów, nogawic i kołnierza elastyczne uszczelnie-
nie oraz w licznych miejscach - elementy wentyla-
cji naturalnej i sztucznej jak też chłodzenia ustroju. 

(11 zastrzeżeń) 

B41B P.222663 13.03.1980 

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Her-
bert Czichon, Henryk Dudziak, Jan Kowalczyk, Krzy-
sztof Przasnek, Hanna Więckowska). 

Sposób wytwarzania fotoreliefowych form 
drukowych 

Sposób wytwarzania fotoreliefowych form druko-
wych polega na tym, że najpierw formuje się warst-
wę światłoczułą z kompozycji fotopoumeryzującej za-
wierającej nienasyconą żywicę poliestrową otrzymaną 
przez polikondensacjQ bezwodników i/lub kwasów na-
syconych i/lub nienasyconych z diolami w ilości 1 0 -
90% wagowych, związki sieciujące w ilości 20-40%, 
inhibitor w ilości 0,005-0,03% wagowych, inicjator fo-
topolimeryzacji w ilości 0,01-5,0% wagowych i ewen-
tualnie środek powierzchniowoczynny w ilości 0,0001-
1,0% wagowego, o lepkości 100-1800 mPa • s w warun-
kach normalnych, w temperaturze 15-70°C, po czym 
naświetla się uzyskaną warstwę światłoczułą oraz e-
wentualnie doświetla się w temperaturze 20-70°C, 

przy użyciu źródła światła o maksymalnej emisji w 
zakresie 250-450 nm, a następnie usuwa się niena-
świetlone elementy warstwy światłoczułej wodą e-
wentualnie z dodatkiem 0,0001-2% wagowych środka 
antypiennego takiego jak wodna emulsja polisiloksa-
nu, o temperaturze 5-80°C. 

Jako związki sieciujące stosuje się styren w ilości 
20-39% wagowych, akrylamid i/lub metakrylamid w 
ilości 1-10% wagowych. (1 zastrzeżenie) 

B41J P. 222461 05.03.1980 

Zgłoszenie dodatkowe do zgłoszenia nr P. 220831. 

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (An-
drzej Rastawicki). 

Mechanizm zmiany koloru wydruku i odsłonięcia 
pisma, zwłaszcza w drukarkach 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia 
szybkości działania mechanizmu i ulepszenia odpro-
wadzenia ciepła podczas jego pracy. 

Mechanizm ma parę symetrycznie usytuowanych 
elektromagnesów (9, 11) oraz zworę, ułożyskowaną 
przesuwnie wzdłuż osi tych elektromagnesów i połą-
czoną z prowadnicą (4) taśmy barwiącej (3). Zwora ta 
ma kształt walca, który na środkowym odcinku swej 
długości ma kołnierz w kształcie pierścienia. 

Zarówno kołnierz jak i walec mają korzystnie rów-
noległe do osi z wory otwory przelotowe (15, 16), dla 
przepływu powietrza podczas ruchu zwory. 

(1 zastrzeżenie) 
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B41M P.227917 T 17.11.1980 

Ośrodek Bada wczo-Roz wojów y Przemysłu Poligra-
ficznego, Warszawa, Polska (Wojciech Bazela, Ineza 
Kwiatkowska, Henryka Lewandowska, Bożena Sliw-
kiewicz, Barbara Walasik, Józef Piłat). 

Proszek do napylania druków 

Proszek do napylania druków, zabezpieczający dru-
ki przed odbijaniem świeżej farby, zwłaszcza przy 
drukowaniu papieru techniką offsetową i/lub typogra-
ficzną, oparty na skrobi, charakteryzuje się tym, że 
zawiera sypką krzemionkę koloidalną w ilości od 0,2 
do 5% wagowych. 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uzyskania prosz-
ku, którego sypkość jest w niewielkim stopniu uza-
leżniona od wilgotności. (1 zastrzeżenie) 

B60K P. 229663 13.02.1980 

Pierwszeństwo: 15.02.1980 - Szwajcaria (nr 1248/80-2) 

Werkzeugmoschinenfabrik Oerlikon - Buhrle AG, 
Zurych, Szwajcaria. 

Urządzenie kontrolne 
dla przełącznika zadanego sygnału 

w urządzeniu hamulcowym pojazdu 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
takiego urządzenia kontrolnego, które pozwalałoby na 
uniknięcie zadania sygnału w przypadku błędu w 
przyłączniku zadanego sygnału. 

Urządzenie według wynalazku charakteryzuje się 
tym, że zawiera drugi element przełączający (K2), 
który jest połączony także z obwodem sygnału wejś-
ciowego i który współkontroluje obwód sygnału za-
danego w szeregu do pierwszego elementu przełącza-
jącego (K1), pierwszy i drugi komparator (G1, G2) 
i w szeregu z nimi element opóźniający (T1, T2), przy 
czym pierwsze wejście (a) obydwu komparatorów 
(Gl, G2) są połączone z obwodem sygnału wejściowe-
go, a drugie wejście (b) pierwszego komparatora (Gl), 
ewentualnie drugiego komparatora (G2) z obwodem 
łączącym (S3), względnie (S4) pierwszego elementu 
przełączającego <K1), ewentualnie drugiego elementu 
przełączającego (K2), a obydwa elementy opóźniające 
(T1, T2) matfą różne czasy opóźniania, pierwszy i dru-
gi przełącznik (Q1, Q2), przy czym pierwszy prze-
łącznik (Ql), ewentualnie drugi przełącznik (Q2) są 
umieszczone w obwodzie wejściowym pierwszego, 
ewentualnie drugiego elementu przełączającego (Kl), 
względnie (K2) i połączone z wyjściem drugiego, 
ewentualnie pierwszego elementu opóźniającego (T2), 
względnie (T1). (5 zastrzeżeń) 

B62D P. 222697 14.03.1980 

Zrzeszenie Przemysłu Ciągnikowego „Ursus", War-
szawa, Polska (Włodzimierz Sławiński). 

Urządzenie do unieruchomienia 
cięgła górnego trzypunktowego 

układu zawieszenia ciągników rolniczych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie skonstruowania 
takiego urządzenia, które pozwoli na unieruchomienie 
cięgła bez luzu i bez wprowadzania dodatkowych 
części do istniejącego w ciągniku urządzenia mocu-
jącego cięgło górne. 

Urządzenie do unieruchomiania cięgła górnego trzy-
punktowego układu zawieszenia narzędzi ciąnika rol-
niczego zaopatrzone w cięgło górne obrotowo zamo-
cowane na wsporniku przy pomocy sworznia stałego 
charakteryzuje się tym, że w ramionach (2) wsporni-
ka (1) wykonany jest otwór przelotowy (3) a przy-
najmniej jedna z główek (7) lub (8) cięgła górnego (9) 
zaopatrzona jest w wybranie (6), áo którego przylega 
sworzeń ruchomy (4) umieszczony w otworze przelo-
towym (3) stanowiący oparcie dla cięgła górnego (9). 

(1 zastrzeżenie) 

B65B 
B65D 

P. 221209 03.01.1980 

Zakłady Chemiczne „Blachownia", Kędzierzyn-Koź-
le, Polska (Lechosław Jóźwiak, Jan Joszko, Teodor 
Bek, Henryk Paczkowski, Stanisław Oryszczyn, Ma-
rian Cherniak). 

Sposób dozowania materiałów sypkich, 
zwłaszcza pylistych i ziarnistych 

oraz dozownik do stosowania tego sposobu 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie dozowania ma-
teriałów sypkich, zwłaszcza chlorku glinu w procesie 
alkilacji benzenu olefinami. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że ma-
teriał dozowany podaje się z silosa na mieszacze, któ-
re stale przenoszą materiał do strefy napełniania zwo-
jów ślimaka, eliminując martwe przestrzenie z silosa. 
Materiał dozowany przenoszony jest poprzez ślimak 
do miejsca zsypu, skąd grawitacyjnie spada do po-
jemnika lub reaktora. 

Urządzenie według wynalazku w postaci ślimaka, 
charakteryzuje się tym, że składa się z korpusu (1), 
w którym osadzony jest ślimak (2) a nad nim zabu-
dowane są mieszacze (3). (6 zastrzeżeń) 

B65B P.222573 10.03.1980 

Pomorskie Zakłady Przemysłu Owocowo-Warzyw-
nego, Bydgoszcz, Polska (Jan Auguścik, Leszek Bu-
czek). 
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Sposób dozowania płynu do opakowań jednostkowych 
i urządzenie do stosowania tego sposobu 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uzyskania właś-
ciwej jakości i trwałości produktów spożywczych. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że płyn 
podgrzewa się po czym nalewa się pod ciśnieniem 
atmosferycznym do żądanego poziomu, w stosunku 
do górnej krawędzi opakowania, przy czym jedno-
cześnie odpowietrza się przestrzenie pomiędzy częścia-
mi w postaci stałej. 

Wynalazek ma zastosowanie zwłaszcza w przemyśle 
spożywczym do dozowania płynu do opakowań np. 
słoi, puszek itp. napełnionych częściami w postaci 
stałej z zachowaniem stałej przestrzeni dylatacyjnej 
w gotowym zamkniętym wyrobie. 

Urządzenie do stosowania tego sposobu charakte-
ryzuje się tym, że zawiera dwa zbiorniki, z których 
- dozowniczy (1) jest wyposażony w osadzone 
w dnie głowice dozujące (3) składające się z nieru-
chomo osadzonych korpusów i ruchomych poosiowo 
wymiennych zaworów (9) dostosowanych kształtem do 
produktów spożywczych o różnej konsystencji i do 
gęstości dozowanego płynu. (6 zastrzeżeń) 

B65D P. 227902 T 15.11.1980 

Alina Okońska-Czepek, Sopot, Polska (Alina Okoń-
ska-Czepek). 

Pojemnik na czopki farmaceutyczne 
i podobne przedmioty 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
takiego opakowania, które będzie miało nieskompli-
kowane otwieranie i wyjmowanie zawartości oraz 
dobrą izolację pojedynczych sztuk i ochronę całości 
przed uszkodzeniami .mechanicznymi z zewnątrz. 

Pojemnik na czopki farmaceutyczne i podobne 
przedmioty mający korpus ukształtowany przez for-
mowanie materiału plastycznego charakteryzuje się 
tym, że ma uchylne ściany (1a, 1b) boczne zamykające 
otwory wzdłużne gniazd (2), przy czym ściany te 
spięte są za pomcą elementu (3) spinająco-zamy-
kającego. 

Gniazda (2) mają kształt zbliżony do stożka ściętego, 
zaś element (3) spinający ma trapezowe wybranie 
współpracujące z trapezowymi prowadnicami (4). 

(6 zastrzeżeń) 

B65G P. 221242 07.01.1980 

Państwowy Ośrodek Maszynowy w Trzyciążu, Jan-
grot, Polska (Mieczysław Nowak, Zdzisław Bućkow-
ski). 

Sposób transportu kontenerowego 
w produkcji szklarniowej roślin 

i kontener do transportu i produkcji w szklarni 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zmechanizowa-
nia transportu wewnętrznego pomiędzy stanowiskami 
obróbki gleby znajdującymi się poza obiektami szklar-
niowymi jak i pomiędzy szklarniami przeznaczonymi 
do kolejnych etapów hodowli roślin. 

Sposób transportu kontenerowego w produkcji 
szklarniowej roślin według wynalazku polega na tym, 
że do stanowisk napełniania glebą, nasadzania, wy-
ładowywania zużytej gleby a także pomiędzy szklar-
niami mnożarkami a szklarniami produkcyjnymi, 
skrzynie kontenery uprawowe są przewożone na 
platformach wózków natomiast wewnątrz szklarni 
mnożarki i szklarni produkcyjnej skrzynie - kon-
tenery są z wózków usuwane <na szyny, wzdłuż któ-
rych są przetaczane aż do całkowitego zapełnienia 
szyn i utworzenia z nich parapetów uprawowych, 
a po przejściu cyklu rozwoju przewidzianego techno-
logią produkcji szklarniowej skrzynie-kontenery 
są kolejno zsuwane z szyn na platformy podstawio-
nych wózków, którymi są przewożone do stanowisk 
znajdujących się poza obiektem szklarni. 

Kontener do stosowania tego sposobu składający 
się ze skrzyń i rolek jezdnych, charakteryzuje się 
tym, że stanowi go skrzynia uprawowa (1) dostoso-
waria wymiarami do przewozu znanymi środkami 
transportu wewnętrznego oraz jezdne rolki (3) przy-
twierdzone do spadu skrzyni (1), które toczą się po 
jezdnych szynach (4) zamocowanych na statywach (2) 
tak, że kolejno wtaczane skrzynie-kontenery (1) usta-
wiają się jedne za drugimi tworząc na statywach (2) 
parapety uprawowe, przy czym statywy (2) stanowią 
konstrukcję wsporczą zarówno dla szyn (4) jak 
i rur Co. (2 zastrzeżenia) 

B65G P.222551 07.03.1980 

Zakłady Przemysłu Metalowego H. Cegielski, 
Poznań, Polska (Roman Pawłowicz, Edward Kołacki, 
Henryk Witkowski, Julian Pawełczak, Jarosław Ka-
miński, Antoni Majewski, Ludwik Pietrzak, Boles-
ław Borowiak, Barbara Kwaśnik, Leszek Dańczak, 
Leon Nowak, Leonard Kałużny, Damian Kupczyk, 
Bogdan Szulczewski). 

Urządzenie do zdejmowania przedmiotów 
zwłaszcza wytłoczek 

z kosza przenośnika podwieszonego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie skonstruowania 
takiego urządzenia, które umożliwi zdejmowanie wy-
tłoczek z kosza bez hałasu, nie powodując uszkodze-
nia ich powierzchni oraz gwarantując ich ułożenie 
w określonym położeniu na ześlizgu. 

Urządzenie do zdejmowania przedmiotów, zwłasz-
cza wytłoczek z kosza przenośnika podwieszonego 
oraz ich odkładania w określonej pozycji charaktery-
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zuje się tym, że zawiera ułożyskowany drążek (17), 
na którym osadzone jest jarzmo (16) oraz bęben 
krzywkowy (19), przy czym wewnątrz jarzma (16) 
znajduje się kołek zabierający (14) związany z tarczą 
(13) o osi prostopadłej do osi drążka (17) i napędza-
nej z dowolnego źródła a bęben krzywkowy (19) po-
siada rowek spiralny (22) z osadzonym wewnątrz 
kołkiem (23) związanym z dowolnym elementem sta-
łym, natomiast z bębnem krzywkowym (19) związana 
jest na stałe dźwignia wyrzutnika (20), pod którą 
znajduje się dowolne miejsce odkładcze przykła-
dowo ześlizg. (1 zastrzeżenie) 

B65G 
G09B 

P.222571 10.03.1980 

Uniwersytet Warszawski, Warszawa, Polska (Krzysz-
tof Tabaszewski). 

Tor na poduszce powietrznej 

Przedmiotem wynalazku jest tor na poduszce po-
wietrznej, przeznaczony w zasadzie do stosowania 
jako pomoc naukowa do demonstrowania zjawisk 
fizyki, ale mogący być użytkowany również jako 
urządzenie transportowe w różnych gałęziach gospo-
darki. 

Istota wynalazku polega na tym, że strzałka wklę-
słowypukłej soczewki (3) poduszki powietrznej jest 
nie mniejsza niż trzy szerokości szczeliny bocznej, 
że szerokość szczeliny bocznej jest nie większa niż 
jedna trzechsetna część średnicy rury szyny (1), 

a długość zawiesia (2) wózka jest nie mniejsza niż 
trzy średnice rury szyny (1) i że wzdłużosiowe kra-
wędzie (4) zawiesia (2) schodzą poniżej poziomej 
średnicy zawiesia (2) nie mniej niż jedna sześćdzie-
siąta część średnicy rury szyny (1). 

(2 zastrzeżenia) 

B65G P.222585 10.03.1980 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Dźwignic i Urządzeń 
Transportowych, Bytom, Polska (Jan Imiołczyk, 
Edward Gonet, Zdzisław Rawski, Hubert Winkler, 
Wiesław Głowacz). 

Wieloczerpakowa kołowa wyladowarka 
materiałów sypkich 

z barek lub podobnych środków transportowych 

Przedmiotem wynalazku jest wieloczerpakowa ko-
łowa wyładowarka materiałów sypkich z barek lub 
podobnych środków transportowych, stosowana w por-
tach morskich i rzecznych, przejezdna wzdłuż na-
brzeża. 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie skonstruowania 
wyładowarki o stosunkowo prostej i lekkiej kon-
strukcji nie wymagającj dużych nakładów inwesty-
cyjnych oraz oszczędnej w eksploatacji. 

Wyładowarka według wynalazku charakteryzuje się 
tym, że jest wyposażona w jarzmo (7), osadzone wy-
chylnie w płaszczyźnie przesuwu ramy (2) nadwozia 
w wysięgniku (5), z ułożyskowanym na nim obroto-
wo, w płaszczyźnie poprzecznej do osi wysięgnika, 
kołem czerpakowym (8) i zabudowanym w nim zsy-
pem (9) oraz w biegnący prostopadle do płaszczyzny 
koła (8) przenośnik (11), którego bęben zwrotny (10) 
osadzony jest w jarzmie (7) a drugi koniec z bębnem 
zrzutowym (12) wsparty jest przesuwnie na ramie (2) 
nadwozia, przy czym między końcową częścią wy-
sięgnika (5) a jarzmem (7) zabudowany jest co naj-
mniej jeden dźwignik (14). (2 zastrzeżenia) 

365G 
B65B 

P.222586 10.03.1980 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn Pakujących, 
Poznań, Polska (Bernard Stępień, Zdzisław Francisz-
kowski). 

Urządzenie do pobierania ze stosu pojedynczych 
przedmiotów, zwłaszcza stożkowych kubków 

z wystającym obrzeżem 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie skonstruowania 
takiego urządzenia, które zapewniłoby prawidłowe 
podawanie kubków lub zakrywek, gdy rzeczywiste 
średnice obrzeży nieznacznie odbiegają od wymiaru 
nominalnego bez ich zniekształceń oraz wypadania. 

Urządzenie według wynalazku charakteryzuje się 
tym, że ma dwie sprężyście dociskane ku sobie 
szczęki (10) i widlasty suwak (15), służące do kolejne-
go wydzielania skrajnych, dolnych kubków (6) oraz 
podtrzymywania stosu kubków (6) od dołu. Szczęki 
(10) mają postać poziomych, wahliwych dźwigni, któ-
rych boczne powierzchnie współpracują z bocznymi 
powierzchniami ramion (16) suwaka (15). Każde z ra-
mion (16) ma ponadto od góry poziomą krawędź pod-
trzymującą, a od dołu ukośną powierzchnię wypycha-
jącą (19). (4 zastrzeżenia) 
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B65G P.222679 12.03.1980 

Biuro Studiów i Projektów Urządzeń Hutniczych 
„HUTMASZPROJEKT", Katowice, Polska (Wilhelm 
Geppert, Wojciech Dołek). 

Rynna uchylna samoprzesuwna, zwłaszcza do 
współpracy z dwoma pojemnikami 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie skonstruowania 
takiej rynny, która zapewni w pełni bezpieczną i nie-
zawodną pracę urządzenia przy minimalnym udziale 
obsługi. 

Rynna (1) osadzona jest za pomocą ułożyskowanych 
jezdnych kół (3) w kasecie (2). Kaseta (2) osadzona 
jest wahliwie na stojaku (4), zaś do jednego z jej 
końców jest przegubowo umocowany siłownik (5). 

Uniesienie jednego końca kasety (2) przez siłownik 
(5) powoduje przesuw rynny (1) pod własnym cięża-
rem w kierunku jednego z pojemników przy równo-
czesnym usunięciu się rynny z przestrzeni potrzebnej 
dla usunięcia drugiego pojemnika. (1 zastrzeżenie) 

B83G P.222779 17.03.1980 

Biuro Projektów Budownictwa Morskiego „PROJ-
MORS", Gdańsk, Polska (Włodzimierz Tomicki). 

Urządzenie rozdzielające strugę 
zsypywanego materiału 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie skonstruowania 
urządzenia prostego w budowie, łatwego do konser-
wacji i niezawodnego w działaniu niezależnie od ro-

dzaju sypanego materiału, zapewniającego ciągły jed-
nakowy podział strugi materiału. 

Urządzenie rozdzielające strugę współpracujące z 
przesypem przenośnika lub zsuwnią charakteryzuje 
się tym, że rozdzielający pryzmat (2) osadzony jest w 
obudowie (3) przesypu poprzez prostoliniowe poziome 
prowadnice (4). Ponadto wyposażony jest w czopy (6) 
współpracujące z dźwigniowym wagowym układem 
<7) zawierającym zsuwnie W. (1 zastrzeżenie) 

B65H P.229880 26.02.1981 

Pierwszeństwo: 27.02.1980 - Włochy (nr 3346-A/80) 

GD. Societa Per Azioni, Bologna, Włochy (Enzo 
Seragnoli). 

Urządzenie do odchylania taśmy 
zwłaszcza papierowej 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie skonstruowania 
urządzenia o nieskomplikowanej budowie i łatwego 
w użyciu, zapewniającego prawidłowe podawanie taś-
my niezależnie od jej grubości i prędkości przesuwu. 

Urządzenie (1) do odchylania taśmy (2) zwłaszcza 
papierowej ma odchylający bęben (31) umieszczony 
pomiędzy wlotową powierzchnią prowadzącą (13) a 
wylotową powierzchnią prowadzącą (14) taśmy (2) 
pochylany zmiennie przez obrót wokół osi (H) stycz-
nej zarówno do powierzchni wlotowej (13) jak i bęb-
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na (31) dla przesunięcia taśmy (2) poprzecznie wzglę-
dem powierzchni wlotowej (13) o wymagany odcinek 
(A), którego długość jest zmienna w określonym za-
kresie. . (5 zastrzeżeń) 

B66C P.210080 04.10.1978 

Biuro Projektów Przemysłu Metali Nieżelaznych 
„BIPROMET", Katowice, Polska (Zbigniew Pstraś, 
Stanisław Kuczera). 

Stacja napinająca przeciągarki 
linowej dwukierunkowej 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie skonstruowania 
takiej stacji napinającej, która będzie mogła być 
umieszczona we wnętrzu elementu przesuwango i poz-
woli na zmniejszenie naciągu liny o połowę wartości 
maksymalnej siły jaką daje napęd urządzenia a rów-
nocześnie pozwoli na zastosowanie odpowiednio mniej-
szych elementów układu linowego. 

Stacja napinająca przeciągarki linowej dwukierun-
kowej, mająca zastosowanie do przemieszczania ele-
mentów np. czyszczaka przy czyszczeniu wewnętrz-
nych powierzchni rury o dużej średnicy charakteryzu-
je się tym, że ma prowadnicę (1) z nasuniętą sprężyną 
(2), ściskaną obustronnie za pomocą oporowych pły-
tek (3), przy czym stacja napinająca zakończona jest 
na obu końcach linowy i zaczepami (4) z umocowa-
nymi do nich zderzakami (5) połączonymi z oporowy-
mi płytkami (3) z jednej strony poprzez prowadnicę 
(1), a z drugiej strony poprzez cięgna (6). 

(2 zastrzeżenia) 

B66C P.222590 10.03.1980 

Kombinat Dźwigów Osobowych „ZREMB", Warsza-
wa, Polska (Jerzy Kargol). 

Prowadnik rolkowy zwłaszcza 
do dźwigu elektrycznego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie skonstruowania 
prowadnika o zwartej i lekkiej budowie, łatwego do 
montażu i demontażu jak również wymiany zużytych 
części, zapewniającego płynne prowadzenie kabiny 
na prowadnicach zamontowanych w szybie w trakcie 
jej jazdy w górę i dół. 

Prowadnik rolkowy, zwłaszcza do dźwigu elektrycz-
nego pionowego zestawiony jest z korpusu (1), do 
którego w znany sposób za pomocą śrub dwustron-
nych (5), podkładek (9) oraz nakrętek (8) i przeciw-
nakrętek (7) mocowane są zespoły sprężyn płaskich 
(3) z osadzonymi na nich na sworzniach (6) rolkami 
(2) mocowanymi w znany sposób za pomocą śrub (10), 
podkładek (11) i tulejek dystansowych (12). Ogranicze-
nie nacisku rolek (2) i dalszego, niekorzystnego ruchu 
zespołu sprężyn płaskich (3) w kierunku prowadnicy 
realizują zderzaki (4) osadzone w korpusie (1) pro-
wadnika. (2 zastrzeżenia) 

B66C P. 222745 15.03.1980 

Polskie Koleje Państwowe Centralne Biuro Kon-
strukcyjne, Poznań, Polska (Czesław Kołodziejczak). 

Osłona śruby, zwłaszcza dźwigników śrubowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zabezpieczenia 
przed zanieczyszczeniami śruby nośnej z nakrętką, 
realizującej przesuw elementów maszyn i urządzeń. 

Osłona według wynalazku charakteryzuje się tym, 
że na obu końcach konstrukcji nośnej (3) mocowane 
są szpule z nawiniętymi taśmami (5), które prowa-
dzone są w prowadnicach (6), przy czym końce taśmy 
(5) mocowane są do nakrętki. (1 zastrzeżenie) 

B66P 11.03.1980 

Kombinat Dźwigów Osobowych „ZREMB", Warsza-
wa, Polska (Konstanty Kin, Jerzy Soból). 

Impulsator zwłaszcza do dźwigu elektrycznego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie skonstruowania 
impulsatora o prostej konstrukcji, dużej trwałości 
i niezawodności działania, nie wymagającego konser-
wacji. 

Impulsator, zwłaszcza do dźwigu elektrycznego pio-
nowego zestawiony jest z nadajnika w postaci magnesów 
trwałych (1), z odbiornika w postaci dwóch zespołów 
przełączonych (2) oraz z płytki (3), na której zamon-
towany jest nadajnik (1) i odbiornik (2). Każdy z ze-
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społów przełącznych (2) zestawiony jest z kontaktronu 
przełącznego (4) ze stykami roboczymi (5) umieszczo-
nego w zamkniętej hermetycznie oprawce (6) wyko-
nanej z materiału niemagnetycznego oraz z przymo-
cowanego trwale do końcówek styków roboczych (5) 
kabla (7), przenoszącego impulsy kontaktronu (4) do 
układu sterowania dźwigu. 

Impulsator według wynalazku znajduje zastosowa-
nie w dźwigach elektrycznych pionowych jako pod-
zespół służący do odwzorowania położenia kabiny 
dźwigu w szybie. (2 zastrzeżenia) 

DZIAŁ C 
CHEMIA I METALURGIA 

C01B P.222543 06.03.1980 
Biuro Studiów, Projektów i Realizacji Inwestycji 

Przemysłu Nieorganicznego „Biprokwas", Gliwice, 
Polska (Michał Rudnicki, Zdzisław Czelny, Maria Wol-
ska, Stanisław Anioł, Henryk Romańczyk). 

Parownik siarki 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie skonstruowania 
parownika umożliwiającego otrzymywanie czystej 
siarki z surowców nawet o znacznym stopniu zanie-
czyszczenia. 

Przeponowy parownik siarki, który może mieć za-
stosowanie w wytwórniach kwasu siarkowego do od-
parowywania ciekłej siarki przed jej spalaniem, wy-
konany jest w postaci płaszczowo-rurkowego wymien-
nika ciepła o rurkach pionowych (10), przedzielonego 
przegrodą poprzeczną (9) na- dwie części, z których 
każda zasilana jest oddzielnie czynnikiem grzewczym 
doprowadzanym przez króćce (11) i odprowadzanym 
przez króćce (12). Część (1) wymiennika zakończona 
jest od góry komorą parową (la), zaopatrzoną w 
króciec (5) doprowadzający ciekłą siarkę do rurek 
(10) wymiennika oraz w króciec wylotowy (7) odpro-
wadzający z urządzenia pary siarki. 

Część (2) zakończona jest lejem (2a) zaopatrzonym 
w płaszcz grzewczy, którego wylot (14) połączony jest 
z komorą (15) wyposażoną w przenośnik ślimakowy 
lub łopatkowy (3). W bocznej ścianie tej komory 
zabudowany jest króciec (6) do usuwania odpadów, 
a w górnej jej części osadzony jest koniec przewodu 
(8) odprowadzającego z komory pary siarki. 

Przewód (8) przechodzi przez cały wymiennik i koń-
czy się w pobliżu króćca wylotowego (7). 

(4 zastrzeżenia) 

C01B P.222553 07.03.1980 
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, Pol-

ska (Zdzisław Kozak, Danuta Kozak, Stanisław Se-
meniuk). 

Sposób wytwarzania siarki elementarnej 
nierozpuszczalnej w dwusiarczku węgla 

Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest uprosz-
czenie technologii procesu przy jednoczesnym umożli-
wieniu uzyskania lepszego produktu finalnego. 

Sposób otrzymywania siarki elementarnej nieroz-
puszczalnej w dwusiarczku węgla polega na tym, że 
wytworzony w warunkach reakcji tworzenia się siar-
ki nierozpuszczalnej w dwusiarczku węgla, przez utle-
nienie H2S za pomocą SOj w roztworze, produkt po 
oddzieleniu od środowiska reakcji, ogrzewa się w śro-
dowisku wrzącego czterochlorku węgla lub podobnych 
chlorowcopochodnych węglowodorów. (1 zastrzeżenie) 

C01B P. 222563 07.03.1980 
Biuro Studiów, Projektów i Realizacji Inwestycji 

Przemysłu Nieorganicznego „Biprokwas", Gliwice, 
Polska (Zdzisław Czelny, Zdzisław Wnuk, Henryk 
Romańczyk). 

Sposób produkcji kwasu siarkowego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
takiej technologii procesu, w której wykorzystuje się 
redukcyjne własności dwutlenku siarki w podwyższo-
nej temperaturze dla usuwania tlenków azotu z kwa-
su. 

Sposób produkcji stężonego kwasu siarkowego o ni-
skiej zawartości tlenków azotu polega na procesie 
denitracji w kolumnie denitracyjnej. Kwas odbierany 
jest z obiegu wieży absorpcyjnej i kierowany do ko-
lumny denitracyjnej, do której w przeciwprądzie do-
prowadza się gazy zawierające SO2 sprzed aparatu 
kontaktowego, które następnie kieruje się na drugą 
półkę aparatu kontaktowego, a kwas uwolniony od 
tlenków azotu przedmuchuje się powietrzem atmo-
sferycznym. (3 zastrzeżenia) 

C01B P. 222805 17.03.1980 

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, Pol-
ska (Anna Barcicka, Aleksander Padewski, Stanisław 
Pikus, Anna Kozioł). 

Sposób jednoczesnego wprowadzania 
dwóch kationów do zeolitu 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uzyskania katio-
nowych form zeolitów charakteryzujących się wysoką 
trwałością termiczną, nadających się szczególnie do 
otrzymywania bifunkcyjnych katalizatorów zeolitycz-
nych. 

Sposób według wynalazku polega na jednoczesnej 
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wymianie jonowej w zeolitach kationu NH4+ na dwa 
kationy, na drodze suchej, w wyniku bezpośredniej 
wymiany w mieszaninie formy amonowej zeolitu z 
azotanami dwóch metali, przy ogrzewaniu w odpo-
wiedniej temperaturze. (2 zastrzeżenia) 

C01B 
C22B 

P.229363 23.01.1981 

Pierwszeństwo: 23.01.1980 - St. Zjedn. Am. (nr 114466) 

Wyoming Mineral Corporation, Lakewood, Stany 
Zjednoczone Ameryki (Regis R. Stana, Joseph S. Ru-
dolph, Edward Mitchell, Jose G. Lopez). 

Sposób odzyskiwania uranu 
z kwasu fosforowego wytwarzanego metodą mokrą 

Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest opra-
cowanie skutecznego sposobu odzyskiwania uranu 
z kwasu fosforowego wytwarzanego metodą mokrą. 

Sposób odzyskiwania uranu polega na tym, że kwas 
fosforowy wytworzony metodą mokrą utlenia się, aby 
przeprowadzić uran w joriy o 4-6 stopniu utlenienia, 
a następnie kontaktuje się utleniony kwas fosforo-
wy z organicznym czynnikiem ekstrahującym. 

Do tej mieszaniny dodaje się mocznik, żeby zapo-
biec ekstrakcji jonów azotanowych i/lub azotynowych 
przez organiczny czynnik ekstrahujący. Czynnik ek-
strahujący poddaje się działaniu wodnego roztworu za-
wierającego jony żelazawe. Skuteczność działania jo-
nów żelazawych nie maleje w związku z reakcją z jo-
nami azotanowymi i/lub azotynowymi. 

(4 zastrzeżenia) 

C01C P. 229246 16.01.1981 

Pierwszeństwo: 17.01.1980 - St. Zjedn. Am. (nr 112837) 

Mehmet N. Ozyagcilar, Mississauga, Kanada. 

Sposób wytwarzania amoniaku 

Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest opra-
cowanie sposobu wytwarzania amoniaku z większą 
szybkością i przy odpowiednio niższych kosztach. 

Sposób wytwarzania amoniaku polega na kontak-
towaniu azotu i wodoru w odpowiednich stosunkach 
w warunkach reakcji z katalizatorem zawierającym 
uwodorniony tytan osadzony na metalu lub związku 
międzymetalicznym zdolnym do tworzenia nietrwałe-
go wodorku. (20 zastrzeżeń) 

C01G P. 222518 06.03.1980 

Politechnika Śląska im. Wincentego Pstrowskiego, 
Gliwice, Polska (Joachim Kozioł, Stanisław Bartosz, 
Andrzej Jaros). 

Sposób i urządzenie do doprowadzania powietrza 
do komory reakcyjnej 

instalacji produkującej biel cynkową 

Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest umo-
żliwienie stopniowego i kontrolowanego doprowadza-
nia powietrza do komory reakcyjnej, zwłaszcza pod-
czas wytwarzania bieli cynkowej. 

Sposób doprowadzania powietrza do komory reak-
cyjnej, zwłaszcza instalacji wytwarzającej biel cyn-
kową, polega na tym, że powietrze doprowadza się 
do komory poprzez dysze, które tworzą zespoły roz-
mieszczone na powierzchniach bocznych komory reak-
cyjnej tak, aby oś każdej z dysz należała do innego 
przekroju poprzecznego komory reakcyjnej, a stru-
mień dopływającego powietrza reguluje się zawora-
mi, które umieszczone są na rurociągach doprowa-
dzających powietrze do poszczególnych zespołów dysz. 

Urządzanie według wynalazku ma dysze tworzące 
zespoły (5, 6, 7, 8), w których usytuowane są w ta-
ki sposób, aby osie każdej z nich tworzyły z po-
wierzchnią boczną komory (4) inny kąt, przy czym 

pierwsza z nich licząc w kierunku przepływu spalin 
tworzy kąt 30° a ostatni 90° oraz komorę pośrednią 
(3), umieszczoną między piecem (2) a komorą reak-
cyjną (4), której przekrój dolotowy jest kołem, wy-
lotowy zaś odcinkiem kołowym o kącie środkowym 
większym od 180°. (2 zastrzeżenia) 

C02F P. 222458 04.03.1980 

Zakłady Azotowe „Puławy", Puławy, Polska (Ar-
kadiusz Markiewka, Rudolf Friedrich, Tomasz Krzyża-
nowski, Czesław Biszczanik). 

Sposób likwidacji ścieków zawierających amoniak 
w procesie regeneracji 

amoniakalnych roztworów soli miedzi 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania ta-
kiego sposobu- usuwania amoniaku z gazów pocho-
dzących z procesu regeneracji amoniakalnych roztwo-
rów soli miedzi, który eliminuje powstawanie ście-
ków. 

Sposób likwidacji ścieków polega na tym, że gaz 
pochodzący z regeneracji ługu miedziowego, zawie-
rający amoniak, dwutlenek węgla, tlenek węgla, wo-
dór, azot, kieruje się po ewentualnym podgrzaniu do 
komory spalania podgrzewacza mediów i spala amo-
niak do azotu i wody w środowisku gazu opałowego 
nadmiarem powietrza. 

Stosunki gazu poregeneracyjnego, powietrza oraz 
gazu opałowego są odpowiednio regulowane. 

(2 zastrzeżenia) 

C03B 
F27B 

P. 229590 09.02.1980 

Pierwszeństwo: 07.02.1980 - USA (nr 119450) 

Wooding Corporation, Moorestown, Stany Zjedno-
czone Ameryki (Patrick J.. Wooding). 

Sposób elektrycznego topienia surowców 
i elektryczny piec do topienia surowców 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
sposobu oraz pieca, które umożliwia regulację skła-
du atmosfery w tyglu oraz ekonomiczne topienie róż-
nych materiałów, zwłaszcza materiałów niemetalicz-
nych np. żużla wielkopiecowego do przerobu na weł-
nę izolacyjną. 

Sposób elektrycznego topienia surowców polega na 
umieszczaniu surowca w tyglu z wykładziną żarood-
porną, regulowaniu składu atmosfery w tyglu przez 
usuwanie szkodliwych gazów, elektrycznym nagrze-
waniu surowca do jego stopienia, przy ciągłej re-
gulacji składu atmosfery oraz spuszczaniu ciekłego su-
rowca przez otwór usytuowany w dolnej części tygla. 
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Elektryczny piec do topienia surowców o kształcie 
kulowym charakteryzuje sie. tym, że zawiera tygiel 
z wewnętrzną żaroodporną wykładziną (80), którego 
wnętrze jest oddzielone od powietrza atmosferyczne-
go i pompę (68) próżniową oraz zwężkę (72), które 
regulują skład atmosfery wewnątrz tygla usuwając z 
niej tlen. Śluza (58) podajnika umożliwia wprowadze-
nie surowca do tygla bez naruszenia regulacji skła-
du atmosfery wewnątrz tygla, a otwór (30) spustowy, 
usytuowany w dolnej części tygla, umożliwia usuwa-
nie surowca z tygla. (18 zastrzeżeń) 

C04B P. 222548 07.03.1980 

Akademia Górniczo-Hutrticza im. Stanisława Sta-
szica, Kraików, Polska (Józef Widaj, Piotr Izak, Ma-
rek Wójczyk). 

Sposób wytwarzania tworzywa ceramicznego 

Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest opra-
cowanie sposobu wytwarzania takiego tworzywa ce-
ramicznego z materiałów odpadowych, które charak-
teryzowałoby się stabilnymi właściwościami techno-
logicznymi umożliwiającymi szerokie i różnorodne je-
go zastosowanie. 

Sposób wytwarzania tworzywa ceramicznego pole-
ga na tym, że surowce ilaste upłynnia się wodą, po 
czym zawiesinę stabilizuje się organicznymi plastyfi-
katorami w ilości 0,1-8% wagowych,, następnie do-
daje się do niej lotne odpady paleniskowe, przy czym 
ilość wody w zawiesinie dobiera się tak aby stosu-
nek fazy ciekłej do stałej wynosił poniżej 1, po czym 
zawiesinę przepuszcza się przez sito, doprowadza do 
zbiornika skąd pompuje się do suszarni rozpyłowej w 
celu zgranulowania. (1 zastrzeżenie) 

C04B P.222574 10.03.1980 

Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa, Polska 
(Wacław Tuszyński, Aleksander Rusiecki, Kazimierz 
Rybicki, Kazimierz Sosiński). 

Spoiwo anhydrytowe do wytwarzania zapraw 
o konsystencji płynnej 

Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest opra-
cowanie spoiwa anhydrytowego do wytwarzania za-
praw o konsystencji płynnej, które charakteryzowałyby 
się małymi zmianami objętościowymi podczas wiąza-
nia i dojrzewania oraz krótkim czasem wysychania. 

Spoiwo anhydrytowe do wytwarzania zapraw o kon-
systencji płynnej, przeznaczone do stosowania w budow-
nictwie, składa się z anhydrytu naturalnego lub syn-
tetycznego o powierzchni właściwej mniejszej od 
5000 cm*/g przy górnej granicy średnicy ziarna poniżej 
2 mm, siarczanu potasu i/lub siarczanu cynku i/lub 

siarczanu sodu i/lub siarczanu żelaza i/lub kwaśnego 
siarczanu sodu i/lub kwaśnego siarczanu potasu w iloś-
ci do 0,5% wagowych bezwodnego siarczanu w sto-~ 
sunku do masy anhydrytu oraz siarczynowanej żywicy 
melarninowo-formaldehydowej lub żywicy melamino-
wo-formaldehydowo-mocznikowej w ilości do 0,5% wa-
gowych suchej masy żywicy w stosunku do masy anhy-
drytu. (1 zastrzeżenie) 

C04B F. 222655 11.03.1980 

Instytut Szkła i Ceramiki - Filia w Krakowie, 
Kraików, Polska (Barbara Rychlicka, Marek Łachman, 
Krystyna Kania). 

Tworzywo kordierytowo-mulitowe 

Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest uzys-
kanie tworzywa kordierytowo-mulitowego do produkcji 
pomocniczych materiałów do wypalania wyrobów cera-
micznych, charakteryzującego się specyficzną mikro-
strukturą utworzoną z drobnokrystalicznej osnowy kor-
dierytowej, w której tkwią równomiernie rozmieszczo-
ne większe, zmulityzowane ziarna palonki. 

Tworzywo według wynalazku charakteryzuje się 
tym, że stanowi produkt wypalania mieszaniny zawiera-
jącej: 20-30% talku o uziarnieniu 0-0,5 mm, 20-30% 
kaolinu pławionego o uziannieniu 0,05 mm, 10-20% 
technicznego tlenku glinu o uziarnieniu 0,05 mm i 30 
-60% gliny palonej lub palonki mulitowej o uziarnie-
niu 0,1-2,0 mm. (2 zastrzeżenia) 

C04B P.222695 13.03.1980 

Rzeszowskie Przedsiębiorstwo Produkcji Elementów 
Budowlanych, Rzeszów, Polska (Józef Bogacz, Zenon 
Wanic, Teresa Betlej). 

Sposób naparzania warstwowych elementów 
wielkopłytowych betonowych 

z warstwą termoizolacyjną ze styropianu 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania ta-
kiej technologii procesu, która umożliwia wyelimino-
wanie zjawiska wytapiania się i osadzania styropia-
nu, co wpływa na podniesienie walorów użytkowych 
końcowego produktu. 

Sposób naparzania warstwowych prefabrykowanych 
elementów z warstwą termoizolacyjną ze styropianu, 
stosowanych zwłaszcza na ściany zewnętrzne budyn-
ków, polega na tym, że ilość dostarczonego ciepła do 
naparzonego elementu wielkopłytowego wynosi 300-
-1500 kcal/hm2, przy czym ciepło w parze dostarcza-
ne jest poprzez kryzę, której średnicę ustala się w za-
leżności od ciśnienia pary „P" przed kryzą oraz ilości 
potrzebnego ciepła „Q" dostarczanego do całego ele-
mentu podczas naparzania w czasie godziny, nato-
miast za kryzą jest duży prześwit umożliwiający spa-
dek ciśnienia pary poniżej 0,02 atn (l,02X0,980665X 
X105Pa). (1 zastrzeżenie) 

C04B P.222750 15.03.1980 

Przedsiębiorstwo Zagospodarowania Odpadów Elek-
tro wnianych, Katowice, Polska (Jan Hycnar, Henryk 
Łukasiewicz, Ryszard Suwała, Andrzej Troszka, Kazi-
mierz Kaczorowski). 

Sposób produkcji ścierniwa 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wytwarzania 
ścierniwa z żużla topionego bez konieczności susze-
nia produktu oraz zapewnienia równomiernej struk-
tury szklistej w całym przekroju ziarna. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że gorą-
cą lawę żużlową wyprowadza się spod kotła za pomo-
cą transportera żaroodpornego (1) wprowadzonego 
w przestrzeń wanny żużlowej (6) nad lustro wody, na-
stępnie lawę żużlową poddaje się walcowaniu rolkami 
walcującymi (2) korzystnie o grubości od 2 -3 mm i pod-
daje się gwałtownemu schłodzeniu do temperatury w 
zakresie od 373 do 473 K przez zraszanie wodą przy 
pomocy dysz wodnych (3). (1 zastrzeżenie) 
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C07C P.222445 04.03.1980 
Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia", 

Kędzierzyn-Koźle, Polska (Andrzej Lauer, Andrzej 
Gieysztor, Ewa Okninska, Grzegorz Lewandowski, Wła-
dysław Madej, Eugeniusz Dobaczewsfei, Marian Spad-
ło, Jerzy Wasilewski, Zofia Pokorska, Manfred Staj-
szczyk, Andrzej Brzezidki, Ryszard Kołodenny). 

Sposób wytwarzania dwtichloropropanoli 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia wy-
dajności otrzymywania dwuchloropropanoli przy ma-
łej ilości produktów ubocznych oraz bez konieczności 
wytwarzania roztworu kwasu podchlorawego w od-
dzielnej aparaturze. 

Sposób według wynalazku polega na wytwarzaniu 
dwuchloropropanoli z chlorku allilu i kwasu podchlo-
rawego. 

Do cyrkulacji w obiegu mieszaniny reakcyjnej, za-
wierającej wodę, dwuchloropropanole, chlorowodór 
i produkty uboczne, takie jak trójchlofropropan, związki 
chlorokarbonylowe i chloroetery, wprowadza się wod-
ny roztwór lub zawiesinę wodorotlenku wapniowego 
w takiej ilości, aby pH mieszaniny reakcyjnej wyno-
siło 2-7, a następnie wprowadza się chlorek allilu, 
Chlor i ewentualnie wodę. 

Dwuchloropropanole stanowią półprodukt do synte-
zy epichlorohydryny. (1 zastrzeżenie) 

C07C P.222482 04.03.1980 
Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia", 

Kędzierzyn-Koźle, Zakłady Tworzyw Sztucznych „Bo-
ryszew-Erg", Sochaczew, Polska (Kazimierz Terelak, 
Ryszard Michalak, Włodzimierz Kotowski, Zdzisław 
Szawłowski, Irena Dobosz, Czesław Lato, Maria 
Majchrzak, Małgorzata Szybowska, Andrzej Pazgan, 
Henryk Szewczyk). 

Sposób wydzielania octanu etylu 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wydzielania octa-
nu etylu z surowego octanu etylu bez konieczności 
chemicznego suszenia chlorkiem wapnia. 

Sposób charakteryzuje się tym, że surowy octan 
etylu otrzymany drogą estryfikacji kwasu octowe-
go spirytusem posiarczynowym poddaje się rektyfi-
kacji heteroazeotropowej doprowadzając do takiej ku-
mulacji octanu metylu na szczycie kolumny, by stę-
żenie octanu metylu w warstwie organicznej hete-
roazeotropu wynosiło 30-50% wagowych, z jedno-
czesnym doprowadzeniem wody do oparów hetero-
azeotropu i/lub do skondensowanego heteroazeotropu 
w ilości 3-15 części wagowych na 1 część wagową 
octanu metylu wprowadzonego z surowym estrem, 
nie mniej jednak niż 9 części wagowych na 100 czę-
ści wagowych estru surowego, uzyskany heteroazeo-
trop rozwarstwia się w rozdzielaczu fazowym po czym 
warstwę organiczną zawraca się częściowo na szczyt 
kolumny jako orosienie, a resztę stanowiącą maksi-
mum do 10% strumienia octanu surowego odprowa-

dza się i miesza z taką ilością octanu by w miesza-
ninie stężenia wody nie przekraczało 1,5% wagowego, 
natomiast warstwę wodną z rozdzielacza poddaje się 
regeneracji w następnej kolumnie, z której destylat 
zawraca się do rozdzielacza a ciecz wyczerpaną 
z pierwszej kolumny poddaje się destylacji na na-
stępnej kolumnie. (1 zastrzeżenie) 

C07C P.222483 04.03.1980 
Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia", 

Kędzierzyn-Koźle, Zakłady Tworzyw Sztucznych „Bo-
ryszew-Erg", Sochaczew, Polska (Kazimierz Terelak, 
Ryszard Michalak, Włodzimierz Kotowski, Zdzisław 
Szawłowski, Maria Majchrzak, Czesław Lato, Woj-
ciech Balcerowiak, Małgorzata Szybowska, Elżbieta 
Zaręba, Tadeusz Wawrzyńczak). 

Sposób wytwarzania octanu etylu 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie osiągnięcia sta-
łej i wysokiej wydajności octanu etylu przy stoso-
waniu jako surowców spirytusu posiarczynowego 
o znacznych wahaniach zawartości alkoholu metylo-
wego oraz kwasu octowego zanieczyszczonego alde-
hydami i solami. 

Sposób według wynalazku polega na ciągłej estry-
fikacji kwasu octowego spirytusem posiarczynowym. 
Sposób charakteryzuje się tym, że w cieczy kubowej 
kolumny rektyfikacyjnej utrzymuje się stężenie octa-
nu etylu na poziomie 10-25% wag. wody Z-4% wag. 
kwasu siarkowego 0,2-1% wag. przy czym wytwo-
rzone produkty reakcji zasilają kolumnę rektyfika-
cyjną, zraszaną mokrym octanem etylu w ilości sta-
nowiącej 70% zawracanego strumienia warstwy orga-
nicznej heteroazeotropu, a pozostałe 30% tego stru-
mienia kieruje się bezpośrednio do kuba kolumny, 
przy czym sumaryczna ilość zawracanego estru mo-
krego jest o 10-20% większa od teoretycznie niezbęd-
nej do wyprowadzenia wody w formie heteroazeotro-
pu, a otrzymany po rozwarstwieniu octan etylu kie-
ruje się do dalszych operacji oczyszczania. 

(1 zastrzeżenie) 

C07C P.222527 07.03.1980 
Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa, Polska 

(Matylda Danuta Pawlikowska, Kazimierz Zięborak). 

Sposób całkowitej utylizacji 
lotnych składników smoły fenolowej 

Wynalazek razwiązuje zagadnienie całkowitej uty-
lizacji lotnych składników smoły fenolowej. Smołę 
fenolową przez ogrzewanie z dodatkiem fenolu suro-
wego i kwaśnego katalizatora wstępnie wzbogaca się 
w p-kumylofenol. 

Tak wzbogaconą smołę wprowadza się do aparatu 
odpędowego o krótkim czasie kontaktu cieczy z po-
wierzchnią grzejną oddzielając wszystkie lotne skład-
niki od paku pod obniżonym ciśnieniem, po czym roz-
dziela się je w procesie destylacji na frakcję dimero-
wą, zawracaną do procesu wzbogacania smoły w p-ku-
mylofenol, frakcję kumylofenolu technicznego oraz 
frakcję lekką, którą następnie rozdziela się na frak-
cję fenolowowęglowodorową i acetofenonową. 

W etapie katalitycznego wzbogacania smoły wpro-
wadza się fenol surowy w ilości przynajmniej ste-
chiometrycznie niezbędnej do całkowitego przereago-
wania dimerów a-metylostyrenu i monomeru pow-
stającego w trakcie reakcji. (2 zastrzeżenia) 

C07C P. 222622 10.03.1980 
Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia", 

Kędzierzyn-Koźle, Polska (Stanisław Łuczyn, Ryszard 
Górski, Elżbieta Lipińska-Łuczyn). 

Sposób wydzielania tert-dodecylomerkaptanu 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wyeliminowania 
stosowania kolumn rektyfikacyjnych o silnie obni-
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żonym ciśnieniu na szczycie kolumny przy wydzie-
laniu tert-dodecylomerkaptanu, co wiąże się z unik-
nięciem emisji merkaptanów do otoczenia. 

Przedmiotem wynalazku jest sposób wydzielania 
tert-dodecylomerkaptanu z mieszaniny merkaptanów 
o długości łańcucha C9 do C15, stosowanego do regu-
lacji długości łańcucha przy produkcji syntetycznego 
kauczuku i do flotacji rud siarczkowych. 

Istota wynalazku polega na tym, że do poddawa-
nej destylacji mieszaniny merkaptanów wprowadza się 
dodatkowo składnik o najwyższej lotności, korzystnie 
ksylen lub ksylen z wodą. 

Tert-dodecylomerkaptan stosuje się do regulacji 
długości łańcucha przy produkcji syntetycznego kau-
czuku i do flotacji rud siarczkowych. (3 zastrzeżenia) 

C07C P.222623 10.03.1980 

Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia", 
Kędzierzyn-Koźle, Polska (Stanisław Łuczyn, Stani-
sław Makarski, Bronisław Atamańczuk, Anna Solon, 
Rita Kalinowska). 

Sposób ekstrakcyjnego wydzielania 
merkaptanów z mieszaniny węglowodorów 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wyeliminowania 
metod destylacyjnych przy wydzielaniu merkaptanów 
związanych nieodłącznie z emisją merkaptanów do 
otoczenia lub z częstym ich rozkładem. 

Przedmiotem wynalazku jest sposób ekstrakcyjne-
go wydzielania merkaptanów z mieszanin zawierają-
cych powyżej 25% węglowodorów. 

Sposób polega na tym, że mieszaninę zawierającą 
powyżej 25% węglowodorów poddaje się ekstrakcji al-
kohołowo-wodnym roztworem ługu, a następnie z fa-
zy ekstraktowej wydziela się merkaptany przez od-
dzielenie alkoholu i rozkład merkaptydów dwutlenkiem 
węgla lub przez ekstrakcję wodnym roztworem kwa-
su siarkowego lub przez ekstrakcję wodą w obecno-
ści CO2, natomiast rafinat po ekstrakcji roztworem 
alkoholu i wody oraz samą wodę zawraca się do syn-
tezy. 

Merkaptany będące przedmiotem wynalazku stoso-
wane są do regulacji łańcucha przy produkcji syn-
tetycznego kauczuku i do flotacji rud siarczkowych. 

(2 zastrzeżenia) 

C07C P. 222628 12.03.1980 

Polska Akademia Nauk, Zakład Petro i Karbo-
chemii, Gliwice, Polska (Walientina Wasiliewna Aba-
lajewa, Michail Lwowicz Chidiekiel, Włodzimierz Ki-
sielów, Anna Marzec, Irena Pajorska). 

Sposób otrzymywania tetraliny 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia wy-
dajności otrzymywania tetraliny na jednostkę wago-
wą katalizatora. 

Wynalazek dotyczy sposobu otrzymywania tetraliny 
na drodze uwodornienia naftalenu. Do roztworu skła-
dającego się z naftalenu w ilości 0,03-2,0% wagowych, 
amidku kwasu karboksylowego w ilości 97,55-1,00% 
wagowych, w obecności katalizatora kompleksu rodu 
z kwasem N-fenyloantranilowym w ilości 0,03-0,15% 
wagowych, wprowadza się cykloheksan w ilości 
2,12-96,85%. 

Tetralina jest ważnym surowcem w przemyśle la-
kierniczym, jest jednym z komponentów paliw płyn-
nych oraz stosuje się jako związek wyjściowy przy 
produkcji niektórych środków farmaceutycznych. 

(1 zastrzeżenie) 

C07C P.222746 15.03.1980 

Zakłady Włókien Chemicznych „Chemitex-Elana", 
Toruń, Polska (Piotr Kurek, Kazimierz Noga, Mie-
czysław Smolarek, Henryk Boebel, Paweł Smoczyński, 
Jan Pastuchów, Tadeusz Andracki, Alicja Lewandow-
ska, Janusz Pióro). 

Sposób odzysku i likwidacji metanolu 
z wód reakcyjnych procesu utleniania p-ksylenu 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie taniego odzysku 
znacznej części metanolu zawartego w wodach pro-
cesowych. 

Sposób odzysku i likwidacji metanolu z wód reak-
cyjnych procesu utleniania p-ksylenu w technologii 
wytwarzania tereftalanu dwumetylu, zawierających 
ca 5% metanolu polega na odzyskaniu znacznej części 
metanolu na drodze rektyfikacji wóć procesowych 
przez podawanie ich do układu kolumn rektyfikacyj-
nych. Pewna ilość metanolu estryfikuje część zawar-
tych w wodach reakcyjnych kwasów: octowego 
i mrówkowego i jest wydzielana z układu głównie 
jako gazy odlotowe w postaci octanów i mrówczanów 
metylu. 

IV wyniku wprowadzenia do układu kolumn rek-
tyfikacyjnych z procesu utleniania otrzymuje się mie-
szaninę wód reakcyjnych z utleniania p-ksylenu i est-
ryfikacji metanolem kwasów karboksylowych powsta-
łych w procesie utleniania. Jest ona w wysokim stop-
niu pozbawiona metanolu, którego zawartość bada-
na chromatograficznie nie przekracza 0,5% wag. Wiel-
kość ta jest na ogół nie wykrywana metodą destyla-
cyjną. 

W ten sposób ścieki powstające w syntezie terefta-
lanu dwumetylu są pozbawione w wysokim stopniu 
metanolu i po neutralizacji kwasów mogą być mniej-
szym nakładem środków uzdatnione do obowiązują-
cych norm. (3 zastrzeżenia) 

C07C P.222753 15.03.1980 

Zakłady Azotowe „Kędzierzyn", Kędzierzyn-Koźle, 
Polska (Konstanty Chmielewski, Tadeusz Wojtowicz, 
Franciszek Gajowy, Janusz Bilik, Marian Korczyński, 
Emilia Zegarowska). 

1 Sposób wydzielania bezwodnika 
kwasu ftalowego z gazów poreakcyjnych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie poprawy ekono-
miki wytwarzania bezwodnika kwasu ftalowego i bez-
pieczeństwa pracy oraz znacznego zmniejszenia zagro-
żenia pożarowego urządzeń i aparatury. 

Sposób wydzielania bezwodnika kwasu ftalowego 
z gazów poreakcyjnych reakcji katalitycznego utlenia-
nia powietrzem naftalenu lub o-ksylenu do bezwod-
nika kwasu ftalowego, poprzez resublimację bezwod-
nika kwasu ftalowego na chłodzonych ściankach oże-
browanych rurowych wymienników ciepła przy prze-
pływie czynnika chłodzącego z górnej części strefy 
rur ku dolnej polega na tym, że gorące gazy poreak-
cyjne doprowadza się do górnej części urządzenia. 
Przepływ gazów w przestrzeni międzyrurkowęj od-
bywa się współprądowo z przepływem czynnika chło-
dzącego w rurkach. (1 zastrzeżenie) 

C07C P.222774 17.03.1980 

Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia", 
Kędzierzyn-Koźle, Polska (Maciej Kiedlik, Janina Ql-
kowska, Maria Dusza, Roman Michalski, Teodor Bek, 
Józef Kołt, Andrzej Kupiec, Jadwiga Małaczyńska, 
Józef Gowin). 

Sposób wytwarzania p-alkilofenoli 
zawierających 6-12 atomów węgla w podstawniku 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie otrzymywania 
p-alkilofenoli z dużą wydajnością bez konieczności 
kłopotliwej pozostałości podestylacyjnej otrzymywanej 
w dotychczas stosowanych metodach. 

P-alkilofenowe otrzymywane sposobem według wy-
nalazku zawierają 6-12 atomów węgla w podstawni-
ku alkilowym. 

Fenolowy roztwór, zawierający 5-60% wag. dwu-
alkilofenolu, takiego jak dwuheksylofenol, dwuokty-
lofenol, dwunanylofenol lub dwudodecylofenol, kon-
taktuje się w temp. 80-140°C z kationitem typu sul-
fonowego kopolimeru styrenu z 2-8% dwuwinylo-
benzenu. 
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Alkilofenole stosowane są między innymi jako pół-
produkty do otrzymywania detergentów, spoiw lakier-
niczych i klejów. (2 zastrzeżenia) 

C07C P.222775 17.03.1980 

Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia", 
Kędzierzyn-Koźle, Polska (Jacek Klimiec, Bogusław 
Nowicki, Mieczysław Zawadzki, Zbigniew Swiderski, 
Władysław Jankowski, Kazimierz Kaliński, Józef Jó-
zefowski, Daniel Maksymiec). 

Sposób selektywnego uwodornienia acetylenu 
w gazie popirolitycznym 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zapewnienia wy-
sokiej selektywności procesu uwodornienia acetylenu 
w gazie popirolitycznym w fazie gazowej na stałym 
katalizatorze bez zmiany zawartości olefin. 

Istota sposobu według wynalazku polega na prze-
puszczeniu gazu popirolitycznego o określonych pa-
rametrach z obciążeniem od 3000 do 6000 h~l przez 
złoże katalizatora składającego się z platyny osadzo-
nej na kształtki metalowe. 

Wynalazek zapewnia osiągnięcie niskiego rzędu 
2-3°C gradientu temperatury w złożu katalizatora. 

(1 zastrzeżenie) 

C07D F.220881 29.12.1979 

Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, Polska 
(Tadeusz Lesiak, Mirosława Dynus). 

Sposób wytwarzania 
l-karboetoksymetylo-5-[/3-etylo-2-benzokazolinylideno/ 

/etylidenol-S-fenylo-S-tiohydantoiny 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania spo-
sobu wytwarzania nowej l-karboetoksy-metylo-5-1/3-
-etylo^-benzoksazolinyliderno/etylidenol-S-fenylo^-tio-
hydantoiny stosowanej jako sensybilizator optyczny 
do halogenosrebrowych emulsji fotograficznych. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że jo-
dek 2-/2-acetanilidowinylo/-3-etylobenzoksazoloniowy 
poddaje się reakcji kondensacji z 1-karboetoksymety-
lo-3-fenylo-2-tiohydantoiną w obecności rozpuszczal-
nika organicznego i trójetyloaminy jako katalizato-
ra, w temperaturze wrzenia mieszaniny reakcyjnej. 

(2 zastrzeżenia) 

C07D P.222227 22.02.1980 

Akademia Medyczna w Łodzi, Łódź, Polska (Bar-
bara Kotełko, Krzysztof Krakowiak). 

Sposób otrzymywania nowych pochodnych 
dihydro-l,4,7-oksadiazepinodionu 3,5 

Przedmiotem wynalazku jest sposób otrzymywania 
nowych związków o działaniu psychotropowym. 

Sposób otrzymywania nowych pochodnych dihydro-
-1,4,7-oksadiazepinodionu 3,5 o wzorze ogólnym przed-
stawionym na rysunku, w którym R oznacza rodnik 
fenylowy i dwumetylometylowy polega na konden-
sacji dichlorku kwasu ćiglikolowego z N,N'-dwupod-
stawianymi pochodnymi hydrazyny, a szczególnie 
z N,N'-dibenzoilohydrazyną i NjN'-di-Zdifenyloacety-
lo/hydrazyną. (1 zastrzeżenie) 

C07D P. 222228 22.02.1980 

Akademia Medyczna w Łodzi, Łódź, Polska (Bar-
bara Kotełko, Krzysztof Krakowiak, Ryszard Glinka). 

Sposób otrzymywania nowych pochodnych 
heksahydro-l,4,7-eksadiazcpiny 

Przedmiotem wynalazku jest sposób otrzymywania 
nowych związków o działaniu psychotropowym. 

Sposób otrzymywania nowych pochodnych heksahy-
dro-l,4,7-oksadiazepiny o wzorze ogólnym przedsta-
wionym na rysunku, w którym R oznacza rodnik 
metylowy, fenylowy i dwufenylometylowy polega na 
kondensacji etexu 2,2'-dichlorodietylowego z N,N'-dwu-
podstawionymi pochodnymi hydrazyny, szczególnie 
z N,N'-diacety lohy draży ną, N,N'-dibenzoilohydrazyną 
i N,N'-di-/difenyloacetylo/hydrazyną w temperaturze 
50-150°C w czasie 2-100 godzin wobec zasad orga-
nicznych stosując jako rozpuszczalniki węglowodory 
aromatyczne i dwumetyloformamid. (1 zastrzeżenie) 

C07D P.222511 05.03.1980 

Chemiczna Spółdzielnia Pracy „Synteza", Poznań, 
Polska (Sylwester Bałoniak, Andrzej Mroczkiewicz, 
Bogusław Hoffman, Felicja Wika, Andrzej Łukowski). 

Sposób wytwarzania Methazathiopriny 

Celem wynalazku było opracowanie takiego sposobu 
wytwarzania Methazathiopriny, który pozwalałby 
uzyskać końcowy produkt w możliwie jak najkrót-
szym czasie, z dużą czystością, i wydajnością. 

Methazathioprinę otrzymuje się według wynalazku 
w reakcji kondensacji 6-merkaiptopuryny i 5-bromo-l, 
2-dimetylo-4-nitroimidazolu w środowisku wodnych 
roztworów węglanów sodu lub potasu, przy czym 
stężenie węglanów wynosi 5-20%. . (4 zastrzeżenia) 

C07D P.226024 02.08.1980 

Pierwszeństwo: 03.08.1979 - Szwajcaria (nr 7128/79-6) 

Byk Gulden Lomberg Chemische Fabrik GmbH, 
Konstanz, Republika Federalna Niemiec. 

Sposób wytwarzania 
podstawionych pirazolobenzodiazepinonów 

Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania 
nowych związków wykazujących działanie chroniące 
żołądek i jelita, przy jednoczesnej niskiej toksyczności 
tego związku. 

Sposób wytwarzariia podstawionych pirazolobenzo-
diazepinonów o wzorze ogólnym 1, w którym R1 

oznacza grupę alkilową o 1-4 atomach węgla, R2 
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oznacza atom wodoru albo grupę alkilową o 1-4 ato-
mach węgla, Rs oznacza grupę o wzorze -CO-A-R4, 
R4 oznacza grupę o wzorze -N(Rs)Rê, a R8 oznacza 
grupę alkilową o 1-4 atomach węgla albo grupę 
alkenylową o 3 - 5 atomach węgla, R* ma jedno ze 
znaczeń R* albo oznacza grupę o wzorze - ( C H a ) m -
-NCR^R8, albo R5 i R* razem z atomem azotu, do 
którego są przyłączone, oznaczają grupę morfolinową, 
pirolidynową piperydynową, heksahydroazepin-1-ylo-
wą, ewentualnie podstawioną w pozycji 4 przez grupę 
metylową albo etylową albo przez grupę benzylową 
grupę piperazyn-1-ylową, grupę 2,4-dimetylopipera-
zyn-1-ylową albo podstawioną w pozycji 4 przez gru-
pę metylową lub etylową grupę heksahydro-lH-1, 
4-diazepin-l-ylową, R7 oznacza grupę alkilową o 1-4 
atomach węgla, R8 oznacza grupę alkilową o 1-4 
atomach węgla, A oznacza prostą albo rozgałęzioną 
grupę aïkilenowa o 1-5 atomach węgla, zaś m ozna-
cza liczbę 2 albo 3, oraz ich soli addycyjnych z kwa-
sami według wynalazku polega na tym, że chloro-
wcoalkanoilopirazolobenzodiazepinon o wzorze ogól-
nym 2, w którym R1 i R* oraz A mają -wyżej podane 
znaczenie, że Hal oznacza atom chlorowca, poddaje 
się reakcji z drugorzędną aminą o wzorze ogólnym 
HN(R»)R«, w którym R8 i Rs mają wyżej podane zna-
czenie, i ewentualnie następnie otrzymaną zasadę 
przeprowadza w sole addycyjne z kwasami albo otrzy-
<maną sól addycyjną z kwasem przeprowadza się 
z wolna zasadę albo w farmakologicznie dopuszczal-
ne sole addycyjne z kwasami. (9 zastrzeżeń) 

C07D F.227306 15.10.l980 

Pierwszeństwo: 16.10.1979 - Wielka Brytania 
(nr 7935846) 

Lilly Industries Limited, Londyn, Wielka Brytania 
(Jiban Kumar Chakrabafti, Tenrence Michael Hotten). 

Sposób wytwarzani« 
nowych pochodnych benzodiazepiny 

Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania 
nowych pochodnych benzodiazepiny, które mogą być 
skuteczne w leczeniu zaburzeń centralnego układu 
nerwowego. 

Sposób wytwarzania związków o ogólnym wzo-
rze 2, w którym Rł, R* R3 i R4 niezależnie oznaczają 
atom wodoru, rodnik alkilowy o 1-4 atomach węgla, 
alkenylowy o 2 - 4 atomach węgla, cykloalkilowy 
o 3 -7 atomach węgla, cykloalkiloalkilowy o 3 -7 ato-
mach węgla w części cykloalkilowej i 1-4 atomach 
węgla w częJci alkilowej, atom chlorowca, rodnik 
chlorowcoalkilowy o 1-4 atomach węgla, alkanokar-
bonylowy o 1-5 atomach węgla, grupę nitrową, ami-
nową, acyloaminową o 2 - 4 atomach węgla, cyjano-
wą, hydroksylową, alkoksylową o 1-4 atomach wę-
gla, alkilotio o 1-4 atomach węgla, chlorowcoalko-
ksylową o 1-4 atomach węgla lub grupę o wzorze 
-SO2N(R«)t, -SOjR« lub -SO3R8, gdzie R« oznacza rod-
nik alkilowy o 1-4 atomach węgla, chlorowcoalkilo-
wy o 1-4 atomach węgla lub ewentualnie podstawio-
ny rodnik fenylowy, R8 oznacza grupę o wzorze 3, 
w którym R* oznacza atom wodoru, rodnik alkilowy 
o 1-4 atomach węgla, cykloalkilowy o 3 -7 atomach 
węgla, cykloalkiloalkilowy o 3 -7 atomach węgla, 
w części cykloalkilowej i 1-4 atomach węgla w częś-
ci alkilowej, chlorowcoalkilowy o 1-4 atomach węgla, 
alkenylowy o 2 - 4 atomach węgla, alkanokarbonylowy 
o 1-5 atomach węgla, benzylowy, grupę cyjanową 
lub ewentualnie podstawiony rodnik fenylowy, RM 

oznacza atom wodoru, rodnik alkilowy o 1-4 atomach 
węgla lub ewentualnie podstawiony rodnik fenylowy 
a n oznacza liczbę 0 lub 1, R« oznacza atom wodoru, 

rodnik alkilowy o 1-10 atoniach węgla, cykloalkilo-
wy o 3 -7 atomach węgla, cykloalkiloalkilowy o 3 - 7 
atomach węgla w części cykloalkilowej i 1-̂ 4 ato-
mach węgla w części alkilowej, chlorowcoalkilowy 
o 1-4 atomach węgla, benzylowy, alkanokarbonylo-
wy o 1-7 atomach węgla, grupę karboalkoksylową 
o 1-5 atomach węgla lub rodnik benzoilowy a R7 ma 
jedno ze znaczeń podanych dla Rs lub oznacza atom 
chlorowca, grupę nitrową, cyjanową, aminową lub 
acyloaminową o 1-4 atomach węgla, lub ich soli ad-
dycyjnych z kwasami, polega na tym, że aminę 
o ogólnym wzorze R*H, w którym R» ma wyżej po-
dane znaczenie, poddaje się reakcji ze związkiem 
0 ogólnym wzorze 5, w którym Q oznacza grupę da-
jącą się odszczepić z atomem wodoru aminy RSH, 
a R1, R», Rs, R4, R« i R7 mają wyżej podane znaczenie, 
1 ewentualnie związek, w którym R§ lub Rf oznacza 
atom wodoru poddaje się reakcji ze związkiem 
o wzorze R«X lub R*X, gdzie X oznacza grupę opusz-
czającą, i ewentualnie utlenia się związek, w którym 
n oznacza 0. (2 zastrzeżenia) 

C07D P. 2274T4 24.10.1980 

Pierwszeństwo: M.10.1979 - St. Zjednoczone Ameryki 
(nr 89,641) 

Pfizer Inc., Nowy Jork, Stany Zjednoczone Ame-
ryki. 

Sposób wytwarzania N-tiokarboksybezwodnlka 
kwasu L-asparaginowego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
takiego wytwarzania N-tiokarboksybezwodnika kwa-
su L-asparaginowego, który umożliwiałby uzyskanie 
produktu o dużej czystości i z dobrą wydajnością. 

Sposób wytwarzania N-tiokarboksybezwodnika 
kwasu L-asparaginowego według wynalazku polega 
na poddawaniu 0,75-1,25 molarnego roztworu kwasu 
N-alkoksytiokarbonylo-L-asparaginowego o 1-3 ato-
mach węgla w grupie alkoksylowej w octanie alkilu 
o 1-4 atomach węgla w grupie alkilowej reakcji 
z trójhalogenkiem fosforu w temperaturze - 10° do 
50°C. Związek otrzymany sposobem według wynalaz-
ku stosowany jest jako półprodukt do syntezy ipepty-
dów. (8 zastrzeżeń) 

C07D P.228516 16.12.1980 

Pierwszeństwo: 17.12.1979 - St. Zjedn. Ameryki 
(nr 104,452) 

E.J. Du Pont de Nemours and Company, Wilming-
ton, Stany Zjednoczone Ameryki. 
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Sposób wytwarzania ptrydynylooksyfenoli 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
takiego sposobu wytwarzania pirydynylooksyfenoli, 
który zapewniałby uzyskiwanie produktu o dużej 
czystości bez tworzenia niepożądanych dwueterów. 

Sposób wytwarzania pirydynylooksyfenoli o wzorze 
5, w którym X oznacza grupę CF3 lub atom chlo-
ru, a Y oznacza atom wodoru, chloru lub bromu, 
przy czym w przypadku gdy X oznacza atom chloru, 
Y oznacza atom chloru lub bromu, a gdy X oznacza 
grupę CF3, Y oznacza atom wodoru według wyna-
lazku polega na tym, że związek o wzorze 6, w któ-
rym X i Y mają znaczenie podane wyżej, Z ozna-
cza atom chloru lub bromu poddaje się reakcji 
z hydrochinonem w temperaturze 100-220°C w obec-
ności obojętnego rozpuszczalnika. (8 zastrzeżeń) 

C07D F.229185 12.01.1981 

Pierwszeństwo: 14.01.1980 - Jugosławia 
(nr P 80Y/80) 

LEK, továrna farmacevtskich in kemicnih izdelkov, 
n. sol. o., Lubliana, Jugosławia (Branko Jenko, Igor 
Laugof). 

Sposób wytwarzania 4-l(2-amInoetylo) tiometylol-
-5-metyloimidazolti 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
takiego sposobu wytwarzania 4-l(2-aminoetylo)tiome-
tylol-5-metyloimidazolu o wzorze 1 i jego soli addy-
cyjnych z kwasami, który umożliwiałby otrzymanie 
produktu w krótkim okresie trwania reakcji, na łat-
wej drodze i z wysoką czystością. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że zwią-
zek o wzorze 2, w którym M oznacza atom wodoru 
lub metal atkaliczny, poddaje się reakcji z 2-chlo-
rowcoetyloaminą, w której chlorowcem jest chlor lub 
brom, w układzie, składającym się z wodnego roztwo-
ru mocnej zasady i z fazy organicznej, w tempera-
turze pokojowej i w obecności czwartorzędowych soli 
amoniowych lub czwartorzędowych soli fosfoniowych 
jako katalizatorów przenoszenia międzyfazowego. 

Związek otrzymany sposobem według wynalazku 
stosowany jest jako produkt pośredni do wytworzenia 
substancji farmakologicznie czynnych. 

(4 zastrzeżenia) 

C07D P. 229765 19.02.1981 

Pierwszeństwo: 22.02.1980 - St. Zjedn. Ameryki 
(nr 123859) 

Eli Lilly and Company, Indianapolis, Stany Zjed-
noczone Ameryki. 

Sposób wytwarzania nowych 
5-(dwuhydroksyfenoksy)-lH-tetrazoli 

Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania 
nowych, niekalorycznych substancji słodzących. 

Sposób wytwarzania nowych 5-(dwuhydroksyfe-
noksy)-lH-tetrazołi o ogólnym wzorze 1, w którym 
każdy z podstawników R oznacza grupę hydroksylo-
wą, a także ich mieszanin izomerycznych i ich nie-
toksycznych fizjologicznie dopuszczalnych soli polega 
na tym, że związek o wzorze 2, w którym każdy 
z podstawników Rl oznacza grupę metoksylową, pod-
daje się reakcji ze środkiem demetylującym. 

(11 zastrzeżeń) 

C08G P. 222491 04.03.1980 

Uniwersytet Śląski Katowice, Polska (Ludomir To-
karzewski, Jerzy Zakrzewski, Jan Wachowicz). 

Sposób uszlachetniania olejów silikonowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
efektywnego sposobu uszlachetniania olejów silikono-
wych, szczególnie na odcinku poprawy ich smarności. 

Sposób uszlachetniania olejów silikonowych, polega 
na tym, że w charakterze dodatku uszlachetniającego 
stosuje się estry kwasu trójchlorooctowego, ewentual-
nie estry kwasu dwuchlorooctowego i alkoholi o licz-
bie węgli w cząsteczce od 1 do 18, a szczególnie estry 
wymienionych kwasów i alkoholu izooktylowego, to 
jest 2-etyloheksanolu, dodawanych do olejów w iloś-
ciach od 1 do 30% wagowych. (l zastrzeżenie) 

C08G P. 22I655 09.09.1980 

Pierwszeństwo: 10.09.1979 - St. Zjedn. Ameryki 
(nr 073978) 

Dart Industries Inc., Los Angeles, Stany Zjedno-
czone Ameryki. 

Wyroby kuchenne z tworzyw sztucznych 

Wyroby kuchenne wykonane są z całkowicie aroma-
tycznych poliestrów zwłaszcza z poliestrów oksyben-
zoilowych. Wyroby te nadają się do stosowania 
w konwencjonalnych piekarnikach termicznych i w 
piekarnikach mikrofalowych. (25 zastrzeżeń) 
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C08L P. 222509 05.03.1980 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Kauczuków i Two-
rzyw Winylowych, Oświęcim, Polska (Marian Starzak, 
Jadwiga Sachajdak, Erwin Krótki, Kazimierz Baca). 

Sposób wytwarzania dyspersji 
spieniająco-wulkanizujących 

stosowanych do produkcji gąbczastych podkładów 
gumowych wyrobów pokryciowych 

Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest opra-
cowanie dyspersji spieniająco-wulkanizującej, która 
w połączeniu z lateksem butadienowo-styrenowym 
i napełniaczein mineralnym dawałby mieszankę ipod-
gumowującą o dużej stabilności mechanicznej piany, 
a po zwulkanizowaniu - właściwą jakość gumy spie-
nionej. 

Sposób według wynalazku polega na homogenizacji 
40-65 części wagowych odmineralizowanej wody 
z 10-25 częściami wagowymi kompozycji emulgato-
rów, składa jade j się z 15-22 części wagowych alkilo-
siarczanów i/lub alkilobursztynianów i/lub siarczanów 
oksyetylowanego alkoholu laurylowego w odniesieniu 
do 100 części wagowych dyspersji spieniająco-wulka-
nizującej oraz 1,0-15 części wagowych soli kwasów 
tłuszczowych, w odniesieniu do 100 części wagowych 
kompozycji emulgatorów, a ponadto dodaje się 4 - 8 
części wagowych siarki, 6-10 części wagowych akty-
watora, 4 -6 częaci wagowych przyspieszacza wulka-
nizacji, 0,3-3 części wagowych staibilizatora kauczu-
ku, 4 -6 częaci wagowych zagęszczacza albo 0,4-1 
części wagowych barwnika, po czym otrzymaną dys-
persję stosuje się w ilości 14-25 części wagowych 
na 100 części wagowych masy suchej stężonego la-
teksu butadienowo-styrenowego i łączy w znany spo-
sób z wypełniaczem mineralnym masy podgumowu-
jącej. (1 zastrzeżenie) 

C08L P. 230579 T 09.04.1981 

Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych, 
Warszawa, Polska (Halina Strojewska, Barbara 
Szczytko, Dariusz Szymański). 

Sposób wytwarzania past przewodzących 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
sposobu wytwarzania past przewodzących na osnowie 
metali szlachetnych do otrzymywania warstw meta-
licznych przewodzących o wysokiej adhezji przed i po 
starzeniu do podłoży ceramicznych alundowych, ko-
rundowych, steatytowych itp. znajdujących zastoso-
wanie do wytwarzania podzespołów i mikroukładów 
elektronicznych, do łączenia tych układów i czynnych 
struktur tranzystorowych. 

Sposób według wynalazku charakteryzuje się wpro-
wadzeniem do kompozycji pastowych dodatków wy-
sokotopliwych i drobnodyspersyjnych tlenków metali, 
a zwłaszcza MgO, ZnO, MnO, CuO, CurO, CoO, NiO, 
FeO, w ilości 0,1 do 10% wagowych masy kompozycji 
pastowej i ich wypaleniem w atmosferze utleniającej 
w temperaturze 1023-1223 K. (1 zastrzeżenie) 

C10B P. 222517 06.03.1980 

Politechnika Śląska im- Wincentego Pstrowskiego, 
Gliwice, Polska (Piotr Wasilewski, Piotr Dybała, Ry-
szard Głąb, Rudolf Cieślar, Andrzej Mianowski, Ja-
cek Zawistowski). 

Sposób przygotowania węgli ortokoksowych 
o zawartości części lotnych powyżej 25% 

jako składnika mieszanki węglowej 
do produkcji koksu 

Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu Jest po-
prawa jakości koksu. 

Sposób przygotowania węgli ortokoksowych o za-
wartości części lotnych powyżej 25% jako składnika 
mieszanki węglowej do produkcji koksu, a zwłaszcza 

koksu wysokogatunkowego polega na tym, że wę-
giel ortokoksowy rozdziela się na dwie części i pod-
daje rozdrabnianiu oddzielnie do dwóch zbiorów ziar-
nowych różniących się średnim wymiarem ziaren 
o 0,2-2,5 mm, korzystnie o 1 mm. (2 zastrzeżenia) 

CUB P.222560 07.03.1980 

Biuro Projektów Przemysłu Koksochemicznego 
„Koksoprojekt", Zabrze, Polska (Zbigniew Palczew-
ski, Jerzy Dolecki, Tadeusz Bruchal, Czesław Bażela, 
Stanisław Bunar). 

Sposób oczyszczania smoły surowej i koksowniczej 
i urządzenie do stosowania tego sposobu 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie znacznej poprawy 
jakości otrzymywanej smoły w aspekcie jej przydat-
ności dla przemysłu elektrodowego a zastosowany od-
stojnik smoły z dnem stożkowym eliminuje kilka 
pojedynczych aparatów. 

Sposób oczyszczania smoły surowej koksowniczej 
polega na tym, że oczyszczaniu poddaje się miesza-
ninę smoły ciężkiej wydzielonej w zmechanizowanych 
odstojnikach (1) z kondensatu smołowo-wodnego (25) 
z odbieralników oraz kondensatów smoły lekkiej 
i wody pogazowej wydzielonych w chłodnicach wstęp-
nych, ssawach i elektrofiltrach. 

Mieszanina smoły i wody pogazowej podawana jest 
poprzez podgrzewacz (8) do zespołu hydrocyklonów (9), 
w których w wyniku działania sił odśrodkowych, na-
stępuje rozdzielenie mieszaniny na frakcję smołową 
i wodną z równoczesnym przemywaniem smoły wodą. 

Odprowadzona frakcja smołowa z hydrocyklonów 
(9) poddawana jest operacji dodatkowego odstawania 
w odstojniku smoły z dnem stożkowym (10) celem 
usunięcia uwolnionych cząstek stałych. Odstojnik 
z dinem stożkowym (10) stanowi zbiornik cylindrycz-
ny przedzielony wewnątrz szczelnym płaszczem stoż-
kowym (33), mający w górnej części przegrodę (34), 
wewnątrz której rozmieszczone są leję (36) dla od-
prowadzenia wody, a w płaszczu zbiornika wykona-
ne są otwory (37) poniżej poziomu lejów dla odpro-
wadzenia smoły oczyszczonej. (4 zastrzeżenia) 

C10B P. 222729 15.03.1980 

GosudariSitvennoje Konstruktorskoje Biuro Kokso-
chimičeskovo Mašinostrojenia, Slavjansk, Gosudar-
stvennyj Vsesojuznyj Institut Po Projektirovanju Pred-
prijatij Koksochimičeskoj Promyšlennosti „GIPRO-
KOKS", Charkov, ZSRR (Aleksandr Nikolaevič Mi-
nasov, Aleksandr Nikolaevič Suslov, Aleksandr Abra-
mowič Azimov, Gennadij Nikolaevič Marapulec).-
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Urządzenie do suchego gaszenia koksu 

Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest skon-
struowanie urządzenia, w którym przez zwiększenie 
operatywności podnośnika udałoby się zwiększyć 
efektywność pracy urządzenia i zmniejszyć liczbę ma-
szyn obsługujących. 

Urządzenie do suchego gaszenia koksu zawierają-
cego rozmieszczone szeregowo pianowe komory gasze-
nia z górnymi urządzeniami załadowczymi, szyby 
podnośnikowe, z których każdy znajduje się naprze-
ciw odpowiedniej komory gaszenia oraz podnośniki, 
z których każdy ma wózek przemieszczający pod-
prowadzaną do góry sikrzynię na koks od szybu pod-
nośnikowego do urządzeń załadowczych odpowiednich 
komór i w kierunku przeciwnym, charakteryzuje się 
tym, że jest zaopatrzone w estakadę (19), ustawioną 
wzdłuż komór gaszenia (10) na poziomie wyjścia pod-
nośników (17) z szybów podnośnikowych oraz w urzą-
dzenie do przemieszczania wózka podnośnika (17) w 
płaszczyźnie poziomej wzdłuż estakady (19) i prosto-
padle do niej. 

Urządzenie znajduje zastosowanie w przemyśle kok-
sochemicznym, najkorzystniej z nowoczesnymi bate-
riami koksowniczymi dużej mocy. (6 zastrzeżeń) 

C10J 
C21B 

P. 229247 16.01.1981 

Pierwszeństwo: 18.01.1980 - St. Zjedn. Am. 
(nr 112680) 

Midrex Corporation, Charlotte, Stany Zjednoczone 
Ameryki. 

Sposób wytwarzania 
bezpośrednio zredukowanego żelaza 

w połączeniu z gazyfikacją węgla w złożu fluidalnym 

Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest opra-
cowanie sposobu wytwarzania żelaza przez bezpośred-
nią redukcję przy użyciu gazu wytwarzanego przez 
gazyfikację węgla w złożu fluidalnym wykorzystując 
drobnoziarnisty węgiel. 

Sposób wytwarzania bezpośrednio zredukowanego 
żelaza w połączeniu z gazyfikacją węgla w złożu flu-
idalnym, charakteryzuje się tym, że część ochłodzo-
nego gazu zawracanego do obiegu jest wykorzysty-
wana jako chłodziwo w komorze gazyfikacji, a dru-
ga część oczyszczonego gazu zawracanego do obiegu 
jest podgrzewana i mieszana z gorącym gazem czad-
nicowym pozbawionym pyłu w celu utworzenia ga-
zu redukcyjnego dla procesu bezpośredniej redukcji, 
przy czym ze sproszkowanym węglem doprowadzanym 
do komory gazyfikacji miesza się korzystnie kamień 
wapienny w celu usuwania siarki z gazu. 

(6 zastrzeżeń) 

C10L P. 222727 15.03.1980 

Leigh Interests Limited, Walsall, Wlk. Brytania 
(Christopher L. Chappell). 

Sposób wytwarzania paliwa z odpadów 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania spo-
sobu wytwarzania paliwa z bezużytecznych odpadów 
o znacznej wartości opałowej. 

Sposób według wynalazku polega na zmieszaniu 
stałego lub ciekłego odpadu o znacznej wartości opa-
łowej z rozdrobnioną substancją zawierającą glino-
krzemia«ny, cementem hydraulicznym i wodą, przy 

czym jako substancję zawierającą glinokrzemiany sto-
suje się popiół lotny lub odpad kopalniany. 

(9 zastrzeżeń) 

C10L P.228053 24.11.1980 

Pierwszeństwo: 23.11.1979 - Wielka Brytania 
(nr 7940510) 

Exxon Research and Engineering Company, Flor-
kam Park, Stany Zjednoczone Ameryki (Alebrt Rossi, 
David H. Rehrer, Alexis A. Oswald, Kenneth Lewtas, 
Robert Dryden Tack). 

Mieszanka dodatków do paliw i paliwo olejowe 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie polepszenia prze-
pływu paliwa w ruskich temperaturach oraz właści-
wości smarowych. Mieszanka dodatków do paliw cha-
rakteryzuje się tym, że zawiera substancję z klasy A, 
to jest mieszankę ulepszającą przepływ destylatu jak 
zdefiniowano powyżej, substancję z klasy B, to jest 
polimer węglowodorowy o liczbowo średnim ciężarze 
cząsteczkowym większym niż 10* lub jego pochodne 
i substancję z klasy C, to jest związek polarny roz-
puszczalny w oleju inny niż substancje z. klasy A 
i B. 

Paliwo olejowe charakteryzuje się tym, że mieszan-
ka dodatków zawiera jedną część wagową substan-
cji ulepszającej polimeru węglowodorowego i 0,2-10 
części wagowych polarnego związku rozpuszczalnego 
w oleju. (21 zastrzeżeń) 

C10L P. 229301 21.01.1981 

Pierwszeństwo: 22.01.1980 - USA 
(nr nr 114357 i 114414) 

Gulf and Western Industries, Inc., Nowy Jork, Sta-
ny Zjednoczone Ameryki. 

Ulepszony produkt węglowy 
oraz sposób i urządzenie do Jego wytwarzania 

Wynalazek rorwiązuje zagadnienie wytwarzania ta-
kiego produktu węglowego, który będzie miał małą 
zawartość popiołu i siarki, łatwy transport, zwiększo-
ną wydajność paliwa i zmniejszony koszt. 

Ulepszony produkt węglowy charakteryzuje się tym, 
że dla uczynienia go hydrofabowym i olejofilowym 
ma postać cząstek, a na powierzchni cząstek ma po-
włokę zawierającą polimer organicznego nienasyco-
nego monomeru. 

Sposób uzdatniania węgla obejmujący wprowadza-
nie cząsteczkowego węgla do strumienia wody, pole-
ga na tym, że cząstkowy węgiel w strumieniu wody 
poddaje się obróbce chemicznej dla uczynienia go 
hydrofobowym i olejofilowym, a hydrofobowy i olejo-
filowy węgiel wydziela się ze strumienia wody. 

Urządzenie do wytwarzania, płynącej, ciekłej mie-
szaniny węgiel - olej, charakteryzuje się tym, że za-
wiera urządzenie do proszkowania węgla, urządzenia 
do wprowadzania odmierzonej ilości odczynników che-
micznych i wywołania reakcji polimeryzacji na czą-
stkach węgla w zawiesinie wodnej ,w strefie reakcji 
polimeryzacji, urządzenia do pompowania i mieszania, 
zapobiegające wydzielaniu się szczepionych, hydrofo-
rowych cząstek węgla z fazy wodnej w warunkach 
podwyższonego ciśnienia, dyszowe urządzenia zwal-
niające ciśnienie, do wprowadzania sprężonej miesza-
niny woda-węgiel, z wysoką szybkością i ścinaniem, 
do i na powierzchnie masy wody, urządzenia do zbie-
rania i separacji, efektywne w warunkach ciśnienia 
atmosferycznego dla zbierania i wydzielania fazy 
zwilżonego wodą popiołu z traktowanego węgla, któ-
ry przepływa w masie wody, urządzenia transportowe, 
dla przekazywania zebranego węgla do mechanicz-
nych urządzeń suszących, urządzenia mechanicznie 
suszące, dla usuwania nadmiaru wody z przenoszo-
nego węgla i urządzenia rozpraszające o wysokim 
ścinaniu, za pomocą których traktowany, odzyskany 
węgiel jest rozpraszany w oleju opałowym, stosowa-
nym w takiej ilości, by wytworzyć nie osadzający się, 
ciekły produkt paliwowy. (35 zastrzeżeń) 
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C10L P. 230731 17.04.1981 

Zakłady Koksownicze im. Powstańców Śląskich, 
Zdzieszowice, Polska (Wiktor Koźmiński, Edward 
Mielczarek, Jacek Zawistowski, Czesław Dziwak, Cze-
sław Olczak). 

Sposób dozowania zwłaszcza odpadów smołowych 
do mieszanki węglowej 

Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest opra-
cowanie takiego sposobu, który zapewniłby stałą wy-
dajność dozowania i zabezpieczyłby otoczenie przed 
wyziewami smołowymi. 

Sposób dozowania zwłaszcza odpadów smołowych do 
mieszanki węglowej polegający na ich podgrzaniu 
w zbiorniku a następnie odebraniu przez, podgrze-
wany ślimakowy dozownik i przekazaniu na taśmo-
ciąg, charakteryzuje się tym, że odpady smołowe 
podgrzewa się w zbiorniku do temperatury około 
70°C-75°C, a następnie na wylocie ze zbiornika 
na wejściu do ślimakowego podgrzewanego do-
zownika podgrzewa się odpady do temperatury około 
95°C żywą parą dla zapewnienia dobrej płyn-
ności, zaś ze ślimakowego podgrzewanego dozow-
nika odpady wprowadza się do zbiornika z wo-
dą, w którym są schładzane, a ze zbiornika odpady, 
najlepiej mechanicznie, wprowadza się na przenośni-
kową taśmę, która skierowuje schłodzone odpady 
do mieszalnika. (1 zastrzeżenie) 

C10L P. 230732 17.04.1981 

Zakłady Koksownicze im. Powstańców Śląskich, 
Zdzieszowke, Polaka (Wiktor Koźmiński, Edward 
Mielczarek, Jacek Zawistowski, Czesław Dziwak, Cze-
sław Olczak). 

Urządzenie do dozowania 
zwłaszcza odpadów smołowych 

Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest opra-
cowanie urządzenia zapewniającego równomierne po-
dawanie odpadów, bezawaryjną pracę, a także za-
bezpieczające otoczenie przed emisją smołowych opa-
rów. 

Urządzenie do dozowania odpadów smołowych ma-
jące w swym składzie ogrzewany parowym płasz-
czem zbiornik wyposażony u dołu w ślimakowy do-
zownik, również ogrzewany parowym płaszczem oraz 
odbiorczy taśmociąg, charakteryzuje się tym, że w 
miejscu połączenia zbiornika (i) ze ślimakowym do-
zownikiem (5) ma zsyp (15) odpadów w kształcie leja, 
wokół wylotu którego znajduje się osłona (16), two-
rząca wspólnie z nim inżekcyjny podgrzewacz (3), do 
której to osłony (16) jest doprowadzona króćcem (4) 
wodna para, zaś wylot ślimakowego dozownika (5) 
łączy się z wanną (7) z wodą, zaopatrzoną we wloto-
wy wodny kxóciec (10) i przelew (11), w której to 
wannie (7) znajduje się wygarniacz (8), którego wy-
lot jest umieszczony nad odbiorczym taśmociągiem (9). 

(1 zastrzeżenie) 

ClôM P.229332 22.01.1981 

Pierwszeństwo: 24.01.1980 - Wlk. Brytania 
(nr 2478/80) 

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

Ciecz hydrauliczna, wyposażenie z tą cieczą 
i jej koncentrat 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uzyskania cie-
czy hydraulicznej nadającej się do stosowania w urzą-
dzeniach przeznaczonych do celów hydraulicznych 
tam, gdzie wymagana jest ognioodpoxnoác np. w sa-
molotach, w kopalniach węgla, w odlewaniu ciśnie-
niowym i w przemyśle stalowym. 

Ciecz hydrauliczna stanowi emulsję typu olej w wo-
dzie i zawiera 90-99% wag. wody, 0,5-5% wag. oleju 
smarowego o lepkości kinematycznej co najmniej 
160 cS w 40°C oraz emulgator, który korzystnie za-
wiera jeden typ polimerycznego komponentu pocho-
dzący od rozpuszczalnego w oleju kompleksowego 
kwasu jednakarboksylowego i inny typ poiimerycz-
nego komponentu stanowiący resztę rozpuszczalne-
go w wodzie związku zawierającego łańcuchy poli-
oksyalkilenowe. 

Koncentrat cieczy hydraulicznej charakteryzuje się 
tym, że zawiera 0-90% wag. wody. (26 zastrzeżeń) 

C11D 
C09K 

P.222806 17.03.1960 

Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachow-
nia", Kędzierzyn-Koźle, Polska (Kazimierz Bodora, 
Gerard Bekierz, Jerzy Wasilewski, Andrzej Kasznia, 
Konstanty Makal, Józef Szparski, Stanisław Rygiel). 

Sposób otrzymywania 
środka obniżającego temperaturę krzepnięcia 

roztworów wodnych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uzyskania środ-
ka mającego dostateczną płynność podczas wytwarza-
nia, przechowywania i aplikacji oraz niską tempera-
turę krzepnięcia. 

Sposób otrzymywania środka obniżającego tempe-
raturę krzepnięcia roztworów wodnych przez alkaliza-
cję ługiem sodowym mieszaniny kwasów organicznych 
i ich estrów będącej produktem odpadowym z procesu 
utleniania cykloheksanolu do cykloheksanonu, cha-
rakteryzuje się tym, że proces alkalizacji prowadzi 
się w dwóch etapach, przy czym w pierwszym etapie 
stosuje się 40-50% stechiometrycznej ilości ługu do-
prowadzając, w temperaturze 70-90°C, pH mieszaniny 
reakcyjnej do 6,5-7, a w drugim etapie po podnie-
sieniu temperatury do 90-100°C dodaje się pozostałą 
ilość ługu wynikającą z 1-3% stechiometrycznego 
nadmiaru, doprowadzając pH mieszaniny reakcyjnej 
do 8,5-9,5. (1 zastrzeżenie) 

C12N P. 227908 T 17.11.1880 

Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego, 
Wrocław, Polska (Ewa Tomczak, Jerzy Ziobrowski, 
Halina Wośko). 

Sposób przygotowania pożywki 
do hodowli bakterii Leuconostoc mesenteroides 
w dwustopniowej metodzie biosyntezy dekstranu 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
takiego sposobu przygotowania pożywki, który po-
zwoliłby na skrócenie czasu hodowli, przy jedno-
czesnym otrzymaniu wyższych wydajności dekstranu. 

Sposób przygotowania pożywki dotyczy hodowli 
bakterii w dwustopniowej metodzie biosyntezy dek-
stranu według wynalazku polega na sporządzeniu 
wyciągu wodnego z zarodków zbożowych na przykład 
żytnich, pszennych lub jęczmiennych przez moczenie 
rozdrobnionych zarodków w wodzie wodociągowej 
w stosunku 1:10 w ciągu około 24 godzin. Z kolei 
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prowadzi się dodatkowo ekstrakcję substancji czyn-
nych przez 1 godzinę w temperaturze 388-390 K. 

Otrzymany wyciąg rozcieńcza się wodą destylowaną 
do zawartości suchej substancji od 1 do 2% i uzu-
pełnia pozostałymi składnikami pożywki w znanych 
proporcjach, to znaczy źródłem węgla, fosforu, dek-
stranem niskocząsteczkowym, makro i mikroelemen-
tami. (1 zastrzeżenie) 

C13K P. 229785 20.02.1981 

Pierwszeństwo: 22.02.1980 - Włochy (No 20105 A/80) 

E.N.I. Ente Nazionale Idrocarburi, Rzym, Włochy 
(Paolo Pansolli, Aurelio Barbaro, Adriano Maimone, 
Mario Valdiserri). 

Sposób oddzielania fruktozy od glikozy 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
nowego ciągłego sposobu oddzielania fruktozy od gli-
kozy. 

Proces oddzielania fruktozy od glikozy, zawartych 
np. w syropach glikozy izomeryzowanych izomerazą 
glikozy i w roztworach cukru inwertowanego, prowa-
dzi się w układzie 3 kolumn z żywicą anionowymien-
ną w postaci wodorosiarczynowej, zasilanych w spo-
sób ciągły od dołu do góry. Przy stałych warunkach 
przepływu przeprowadza się następujące kolejne 
etapy, przy czym w każdym z nich jednocześnie 
prowadzi się następujące operacje: 

a) doprowadza się mieszaninę cukrów do pierwszej 
kolumny z- żywicą anionowymienną; odprowadza się 
ze wspomnianej kolumny mieszaninę wzbogaconą we 
fruktozę i kieruje tę mieszaninę do następnej kolum-
ny z żywicą anionowymienną; odprowadza się nasy-
coną mieszaninę z trzeciej kolumny z żywicą aniono-
wymienną do zbiornika zasobnikowego; 

b) doprowadza się dodatkową mieszaninę do pierw-
szej kolumny z żywicą anionowymienną; doprowadza 
się do drugiej kolumny z żywicą mieszaninę wzboga-
coną we fruktozę, pochodzącą z pierwszej kolumny, 
i odprowadza się ze szczytu drugiej kolumny roztwór 
czystej fruktozy; wymywa się roztwór glikozy z trze-
ciej kolumny; 

c) doprowadza się mieszaninę fruktozy i glikozy 
do drugiej kolumny z żywicą anionowymienną, i nie-
zmiennie ipowtarza się poprzednie etapy cyklu robo-
czego, w którym zmienia się tylko kolejność kolumn 
z żywicą. (1 zastrzeżenie) 

C21B P. 229708 16.02.1981 

Pierwszeństwo: 15.02.1980 - Wlk. Ks. Luksemburg 
(nr 82176) 

Paul Wurth S.A., Luksemburg, Wielkie Ks. Luksem-
burg. 

Sposób wytwarzania gorącego dmuchu 
i urządzenie do wytwarzania gorącego dmuchu 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
sposobu i urządzenia, które pozwolą wyeliminować 
korozję między krystaliczną występującą w elemen-
tach grzewczych urządzenia przedłużając jego ży-
wotność oraz uzyskać lepsze parametry dmuchu. 

Sposób do wytwarzania gorącego dmuchu obejmu-
jący dwa etapy, polegające w pierwszym etapie na 
spalaniu w każdym palniku gazu palnego w strumie-
niu powietrza z późniejszym usunięciem dymu otwo-
rem u dołu szybu i w drugim etapie polegający na 
zatrzymaniu spalania i rozpoczęciu dmuchu, polegają-
cego na dopuszczeniu zimnego dmuchu u dołu szybu 
kratownicy i wyciąganiu w górnej części szybu go-
rącego dmuchu, charakteryzuje się tym, że podczas 
obu okresów schładza się płytę, jak również komorę 
powyżej płyty, w której umieszczone są palniki. 

Urządzenie do wytwarzania gorącego dmuchu cha-
rakteryzuje się tym, że każdy palnik (22) wbudowany 
jest w ścianę ogniotrwałą (14) zaopatrzoną we wgłę-
bienia odpowiadające każdemu palnikowi i tworzące 

z jego przednią częścią wnękę spalania (30), z której 
emitowany jest stożkowo strumień cieplny (36). Wszy-
stkie palniki (22) są tak ustawione, żeby stożkowe 
strumienie (38) ipadały bezpośrednio na całą górną 
powierzchnię kratownicy (12), ale jej nie dotykały 
płomieniami. (41 zastrzeżeń) 

C21C P.222497 06.03.1980 

Fa'bryka Szlifierek „Ponar-Łódź", Zakład Nr 3, Ko-
luszki, Polska (Andrzej Ościłowski, Maciej Asłano-
wicz, Tomasz Dryl, Marian Mazurczyk, Krystyna Sa-
bok, Czesław Kling). 

Sposób otrzymywania 
wolnych wydzieleń grafitu sferoidalnego 

w staliwie wysokowęglowym 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uproszczenia 
technologii procesu. 

Sposób otrzymywania wolnych wydzieleń grafitu 
sferoidalnego w staliwie wysokowęglowym polega na 
pokryciu ciekłego metalu, posiadającego temperaturę 
co najmniej 1400°C, żużlem syntetycznym zawierają-
cym 35-65% wagowych CaCO3, 35-65% wagowych 
SiOj, 3-10% wagowych C oraz do 2% wagowych MgO, 
którego ilość wynosi 1-1,5% masy wsadu metalowego 
i przetrzymywaniu żużla na powierzchni ciekłego me-
talu przez okres od 10 do 20 minut. (1 zastrzeżenie) 

C21D P.222765 17.03.1980 

Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Warszawa, Polska 
(Tadeusz Żółciak, Jan Sutuła, Teodor Ptak, Józef 
Panasiuk). 

Sposób odwęglania wyrobów stalowych uprzednio 
utlenionych, zwłaszcza ciasno zwiniętych 

bednarek ze stali prądnicowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie odwęglania wy-
robów stalowych pokrytych zgorzeliną, zwłaszcza blach 
i taśm ciasno zwiniętych, gdzie utrudniony jest do-
pływ atmosfery. 

Sposób według wynalazku charakteryzuje się tym, 
że odwęglanie prowadzi się w atmosferze redukującej, 
przy temperaturze punktu rosy poniżej minus 35°C. 

Jako atmosferę redukującą stosuje się mieszaniną 
tlenku węgla, wodoru i azotu, zawierającą w stosun-
ku objętościowym CO + H2 < 20%, korzystnie < 5%, 
reszta N2 lub też mieszaninę wodoru i azotu zawie-
rającą w stosunku objętościowym 2-96% H2, korzyst-
nie < 4%, reszta azot, albo też tylko wodór. 

(6 zastrzeżeń) 
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C22B P. 229121 08.01.1981 
C21C 

Pierwszeństwo: 09.01.1980 - Luksemburg (nr 82069) 

Institut de Recherches de la Sidérurgie Français 
- IRSID, Saint Germain - en - Laye, Francja, 
ARBED S.A., Luksemburg, Luksemburg (Guy Denier, 
Jean-Claude Grosjean, Claude Bauler, Francois 
Schleimer, Ferdinand Goedert, Romain Henrion, Lu-
cien Lorang, Paul Metz). 

Sposób świeżenia kąpieli metalowej w tyciu 
x dmuchem tlenu od góry oraz tygiel do 
świeżenia kąpieli metalowej dmuchem 

tlenu od góry 

Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest zmniej-
szenie współczynnika rozpuszczania gazu mieszają-
cego w ciekłym metalu oraz umożliwienie stosowania 
taniego gazu mieszającego, takiego jak azot, bez ryzy-
ka nadmiernego azotowania kąpieli. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że wtrys-
kuje się gaz mieszający co najmniej na obwodzie dna 
tygla bezpośrednio w pobliżu jego ścianki bocznej. 

Tygiel według wynalazku zawiera w dnie (5) dysze 
(15) gazu mieszającego umieszczone wzdłuż wieńca 
obwodowego usytuowanego bezpośrednio w pobliżu 
ogniotrwałej ścianki bocznej tygla, a ponadto dodat-
kowe dysze (18), które są umieszczone w położeniu 
pośrednim między środkami dna (5) tygla i wieńcem 
dysz obwodowych, przy czym każdy wieniec dysz 
gazu mieszającego zawiera oddzielne środki zasilające. 

(10 zastrzeżeń) 

C22B 
C02F 

P. 229766 19.02.1981 

Pierwszeństwo: 19.02.1980 - Wielka Brytania 
(nr 8005517) 

Laporte Industries Limited, Londyn, Wielka Bryta-
nia (Michael Robinson, Hary Brian Wilson). 

Sposób wzbogacania materiału tlenkowego 
zawierającego żelazo 

Wynalazek dotyczy sposobu wzbogacania tlenkowego 
materiału zawierającego żelazo umożliwiający usu-
nięcie związków niepożądanego składnika, zazwyczaj 
metalu, z tego materiału z równoczesnym zwiększe-
niem w pozostałości zawartości innego, pożądanego 
składnika, zazwyczaj metalu, zawartego w tym ma-
teriale, przy czym składniki te występują w materiale 
tlenkowym zazwyczaj w postaci tlenu. Korzystnie ma-
teriałem poddawanym wzbogaceniu są przemysłowe 
ścieki tlenkowe. 

Sposób polega na tym, że na drodze chlorowania 
w złożu fluidalnym zawierającym materiał oraz czą-
stki węgla przekształca się związki metalu, który 
ma być usunięty, w chlorek, działając na materiał 
tlenkowy gazem zawierającym chlor, kondensuje się 
ten chlorek i po skondensowaniu oddziela się od 

strumienia gazów odlotowych opuszczających złoże 
fluidalne, przeprowadza się skondensowany chlorek 
ponownie w stan pary i utlenia się przeprowadzony 
ponownie w stan pary chlorek za pomocą tlenu prze-
kształcając chlorek w odpowiedni tlenek z równoczes-
nym wywiązywaniem się gazowego chloru, który w 
postaci gazu zawierającego chlor zawraca się do etapu 
chlorowania. (39 zastrzeżeń) 

C22C 
C21D 

P. 221277 09.01.1980 

Politechnika Śląska im. W. Pstrowskiego, Gliwice, 
Polska (Wacław Sakwa, Stanisław Jura, Jerzy Kilar-
ski, Rościsław. Chrzanowski, Andrzej Wątek, Czesław 
Szymbor). 

Sposób obróbki cieplnej żeliwa stopowego 
odpornego na ścieranie 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
takiego sposobu obróbki cieplnej żeliwa stopowego, 
który zapewniałby uzyskanie osnowy martenzytyczno-
-bainitycznej przy zastosowaniu niższych temperatur. 

Sposób obróbki cieplnej żeliwa stopowego, a zwłasz-
cza żeliwa chromowo-ananganowo-miedziowego o 
składzie chemicznym: 2-4% C, 0,3-1,5% Si, 0,8-8% 
Mn, 1,5-15% Cr, 0,5-3% Cu, zawierającego ewentual-
nie inne pierwiastki stopowe jak: 0-2% Ni, 0 - 1 % 
Mo, 0 -1% B, 0-0,5% V lub 0-0,5% Ti polega na 
tym, że odlewy nagrzewa się do temperatury 
750-880°C, wytrzymuje się w tej temperaturze 6-16 
godzin, celem częściowego rozpuszczenia węglików, 
a następnie ochładza się w powietrzu lub strumieniu 
powietrza do temperatury otoczenia, (1 zastrzeżenie) 

C22C P. 229160 10.01.1981 

Pierwszeństwo: 10.01.1980 - Japonia (nr 55-1684) 

Kubato Ltd., Osaka, Japonia. 

Stal stopowa żaroodporna 

Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest uzys-
kanie stali stopowej żaroodpornej o wysokiej wytrzy-
małości na pełzanie, wysokiej ciągliwości oraz dobrej 
spawalności. 

Stal stopowa żaroodporna zawiera w procentach wa-
gowych: od 0,10% do 0,16% C, do 1,0% Si, do 1,5% Mn, 
od 17% do 23% Cr, od 28% do 35% Ni, od 0,3% do 2,0% 
Nb, od 0% do 0,1% Mo, od 0% do 0,08% N, co naj-
mniej jeden składnik z grupy obejmującej B, Ti, Ca, 
Ce i/lub La, Zr, w ilości od 0,001% do 0,080% B, 
od 0,001% do 0,02% Ti, od 0,001% do 0,010% Ca, od 
0,001% do 0,01% Ce i/lub La, od 0,01% do 0,10% Zr, 
oraz resztę żelaza. (1 zastrzeżenie) 

C23C P. 222761 15.03.1980 

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn 
Włókienniczych „Polmatex-Cenaro", Łódź, Polska 
(Kazimierz Pelikan, Elżbieta Effort, Małgorzata Frasz-
czyk). 

Kąpiel do niklowania chemicznego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania ką-
pieli do niklowania nadającej się do pracy ciągłej i do 
10-12 krotnej regeneracji, umożliwiającej otrzyma-
nie powłok odznaczających się wysoką twardością, 
plastycznością i większą grubością przy zwiększonej 
prędkości osadzania. 

Kąpiel do katalitycznego niklowania chemicznego 
zawierająca sole niklu, środek redukujący, środki 
buforowe i kompleksotwórcze, charakteryzuje się tym, 
że jako środek buforowy i kompleksotwórczy zawiera 
aminokwasy. (1 zastrzeżenie) 
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C23F P. 229370 23.01.1981 

Pierwszeństwo: 25.01.1980 - Węgry (nr 154/80) 

Nehezvegyipari Kutató Intézet, Veszprém, Wągry 
(Márton Harváth, Ákos Kiss). 

Układ połączeń do oddzielania uziemnień ochronnych 
w okładzie ochrony katodowej 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
prostego układu umożliwiającego przy osiągnięciu 
uprzednio nastawionego poziomu napięcia odprowa-
dzenie niebezpiecznego prądu zwarciowego, przy za-
chowaniu wysokiej rezystancji dla obwodu ochrony 
katodowej o regulowanym napięciu ochronnym. 

Układ oddzielający (2) zawiera przyrząd półprze-
wodnikowy, korzystnie diodę (Di) ewentualnie ty-
rystor zaopatrzony w układ zapłonowy oraz w ukła-
dzie przeciwrównoległym tyrystor (T) z układem za-
płonowym, korzystnie triak z układami zapłonowymi, 
włączony pomiędzy chronione urządzenie (1) i uzie-
mienie ochronne (3), (4 zastrzeżenia) 

C25B P. 228167 29.11.1980 

Pierwszeństwo: 29.11.1979 - Włochy (nr 29 690A/79) 

Oronzio de Nora Impianti Elettrochimici S.p.A., 
Mediolan, Włochy. 

Elektrolłzer dwubiegunowy przeponowy 
oraz sposób prowadzenia elektrolizy 

Elektrolizer dwubiegunowy przeponowy zawiera-
jący obudowę, charakteryzuje się tym, że w obudowie 
tej znajduje się końcowy anodowy element, końcowy 
katodowy element oraz wiele dwubiegunowych ele-
mentów, których większe wymiary leżą w zasadniczo 
pionowej płaszczyźnie i w których znajdują się dwu-
biegunowe przegrody (1) oddzielające anodowe prze-
działy od katodowych przedziałów oraz pionowe elek-
trodowe siatki (4, 6) równolegle ustawione w pewnej 
odległości od dwubiegunowych przegród (1), membra-
ny lub przepony (7) oddzielające anody od katod, 
szereg bocznych przegród (3a, 3b) rozmieszczonych na 
całej szerokości elektrodowego przedziału i ustawio-
nych od dwubiegunowej przegrody (1) do elektrodo-
wej siatki (4, 6) tworząc szereg pionowych przepły-
wowych kanałów (3, 5) usytuowanych na większej 
części wysokości przegrody (1), przy czym boczne 
przegrody (3a, 3b) są na przemian ustawione ukośnie 
w jednym kierunku i w drugim kierunku w stosunku 
do pionowej płaszczyzny prostopadłej do płaszczyzny 
dwubiegunowej przegrody (1) i są oddalone od siebie 
tak, że stosunek pola elektrodowej powierzchni wy-
znaczonej przez krawędzie dwóch bocznych przegród 
(3a, 3b) tworzących pionowy przepływowy kanał (3, 5) 
do jego pola przekroju przepływu różni się od sto-

sunku pola elektrodowej powierzchni wyznaczonej 
przez krawędź jednej z tych dwóch bocznych prze-
gród (3a, 3b) i przez krawędź bocznej przegrody są-
siadującej szeregowo do pola przekroju przepływu 
sąsiedniego szeregowo kanału (3, 5) względem tego 
pionowego przepływowego kanału (3, 5). 

Sposób prowadzenia elektrolizy wodnego roztworu 
halogenku metali alkalicznych w dwubiegunowym 
elektrolizerze przeponowym wyposażonym w pionowe 
porowate elektrody, charakteryzuje się tym, że elek-
trolizę prowadzi się przy elektrodowych przedziałach 
zasadniczo wypełnionych elektrolitem, przy czym 
stężony roztwór chlorku sodu wprowadza się do ano-
dowych przedziałów a wodę do katodowych przedzia-
łów wywołując w ten sposób wielokrotną recyrkulację 
elektrolitu zawartego w przedziałach oraz odprowa-
dza się gaz i zużyty elektrolit poprzez wyloty u góry 
każdego z przedziałów. (20 zastrzeżeń) 

C25B P. 228608 . 19.12.1980 

Pierwszeństwo: 21.12.1979 - Szwajcaria (nr 11378/79) 

Schweizerische Aluminium AG, Chippis, Szwajca-
ria. 

Urządienle do rozprowadzani* prądu 
pomiędzy piece do elektrolizy 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
takiej konstrukcji urządzenia, która umożliwia 
oszczędność energii. 

Urządzenie do rozprowadzania prądu pomiędzy pie-
ce do elektrolizy, a zwłaszcza do kierowania prądu 
od katody, w tym przypadku okapturzonego i w szcze-
gólności poprzecznie usytuowanego pieca do elektro-
lizy, do anody sąsiedniego pieca, za pomocą katodowo 
połączonych bloków węglowych, belek katodowych 
i szyn prądowych, znajdujących się w wannach elek-
trolitycznych, charakteryzuję się tym, że pod piecem 
(10) do elektrolizy oraz sąsiednim piecem (10a) są 
umieszczone pojedyncze przewody (33, 34), z których 
jedne przewody (33) łączą pod pierwszym piecem (10) 
każdą z belek katodowych (31), bardziej oddalonych 
względem sąsiedniego pieca (10a), z przewodem wy-
równawczym (35), przyporządkowanym sąsiedniemu 
piecowi (10a), zaś drugie przewody (34) łączą pod 
sąsiednim piecem (10a) każdą z belek katodowych (32) 
pierwszego pieca (10), usytuowanych bliżej tego są-
siedniego pieca (10a), z przewodem wyrównaw-
czym (35). (10 zastrzeżeń) 
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DZIAŁ D 
WŁÓKIENNICTWO I PAPIERNICTWO 

D01H 
B29D 

P.222565 10.03.1980 

Instytut Włókien Chemicznych, Łódź, Polska (Ste-
fan Bulik, Tadeusz Marczyk, Stanisław Rybiałek, 
Andrzej Rzepecki, Jan Tucholski). 

Cewka nawojowa 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
takiej cewki nawojowej, która miałaby zdolność sa-
moczynnego przechwytywania nitek. 

Cewka nawojowa w kształcie cylindrycznej tulei 
wykonana z tworzywa sztucznego, według wynalazku 
ma od strony zewnętrznej rowek lub rowki z nacię-
ciami brzegowymi usytuowane równolegle do kra-
wędzi cewki i wykonane w ilości co najmniej równej 
ilości zaprzędzanych nitek, przy czym rowki te wy-
konane są na całym obwodzie, bądź części lub częś-
ciach obwodu cewki, a nacięcia brzegowe rowków 
wykonane są pod kątem 10-80° w stosunku do osi 
cewki z jednej lub z obydwu stron rowka w kie-
runku zgodnym lub niezgodnym. (1 zastrzeżenie) 

D03D P. 222589 10.03.1980 

Zgłoszenie dodatkowe do patentu nr 98254. 

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu 
Wełnianego „Północ", Łódź, Polska (Henryk Mroczek, 
Jan Wojtysiak). 

Układ samoczynnego zatrzymywania 
krosna bezczółenkowego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
układu samoczynnego krosna bezczółenkowego chwy-
takowego. 

Układ samoczynnego zatrzymywania krosna bez-
czółenkowego według wynalazku polega na tym, że 
do wejścia „wyłączającego" przerzutnika bistabilnego 
(31) jest doprowadzony poprzez bramkę iloczynową 
(30) sygnał z czujnika kontrolnego wlotu chwytaka 
(27). Jednocześnie do wejścia „załączającego" prze-
rzutnika bistabilnego (31), bramki iloczynowej (30), 
jednego z wejść elementu NIE-LUB (32) jest dopro-
wadzony sygnał z inicjatora (5) wału krosna (7). 
Wyjście przerzutnika bistabilnego (31) jest połączone 
z drugim wejściem elementu NIE-LUB (32). Wyjście 
elementu NIE-LUB (32) poprzez bramkę sumującą (29) 
łączy się z drugim przerzuinikiem bistabilnym. 

Wejście bramki sumującej (29) jest połączone 
z wyjściem bramki iloczynowej (28), do której są do-
prowadzane sygnały z czujnika kontrolnego wlotu 
chwytaka (27) i przetwornika sygnału wyłączenia. 

(1 zastrzeżenie) 

D03D P. 222684 12.03.1980 

Pabianickie Zakłady Tkanin Technicznych, Pabia-
nice, Polska (Zdzisław Sawicki, Bronisław Jachym, 
Maciej Kamiński, Janusz Zasławski, Zdzisław Duh-
-Imbor, Tadeusz Słupkowski, Kazimierz Kania). 

Tkanina przewodząca 

Przedmiotem wynalazku jest tkanina przewodząca 
prąd elektryczny, mająca zastosowanie zwłaszcza jako 
elektroda w elementach grzejnych o dużej powierzch-
ni. 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zmniejsze-
nia zużycia miedzi przy jednoczesnym otrzymaniu 
tkaniny o dobrej elastyczności i wytrzymałości me-
chanicznej. 

Tkanina przewodząca ma osnowę i wątek w postaci 
przewodu szychowego, którego rdzeń z tworzywa 
sztucznego, zwłaszcza z włókna szklanego, ma oplot 
wykonany z nieizolowanego przewodu miedzianego 
o przekroju okrągłym lub w postaci taśmy. Oplot ma 
postać przewodu miedzianego okręconego wokół rdze-
nia z tworzywa sztucznego i tworzącego na po-
wierzchni rdzenia linię śrubową, przy czym średnica 
nieizolowanego przewodu miedzianego stanowi od 
5% do 20% średnicy rdzenia. 

Przewód miedziany pokrywa nie więcej niż 50% 
powierzchni rdzenia z tworzywa sztucznego i prze-
wód ten może mieć postać taśmy o grubości ko-
rzystnie 0,02 mm. Osnowę i wątek mogą stanowić 
usytuowane obok siebie naprzemian przewody szy-
chowe oraz nici z tworzywa sztucznego. 

(4 zastrzeżenia) 

D04B P.227941 T 17.11.1980 

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu 
Wełnianego „Południe", Bielsko-Biała, Polska (Kor-
nelia Nowosielska, Barbara Manda, Andrzej Woźnicki, 
Roman Nycz). 

Sposób wytwarzania dzianiny wątkowej 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
takiego sposobu wytwarzania dzianiny wątkowej, 
który byłby tani a położenie przędzy wątkowej było-
by na tyle stabilne, że nie możnaby było je wycią-
gnąć po wykończeniu dzianiny. 

Sposób wytwarzania dzianiny wątkowej na szydeł-
karkach cylindrycznych dwułożyskowych, w której 
wątek zamocowany jest trwale w oczkach prawej i le-
wej strony według wynalazku polega na tym, że 
wątkową przędzę (4) wprowadza się na pracujące igły 
cylindra (1) i długie lub krótkie igły tarczy (2) wy-
niesione do pozycji nabierania. Następnie po podaniu 
zasadniczej przędzy (5) na współpracujące ze sobą 
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igły cylindra (1) i igły tarczy (3) nie zasilone wątko-
wą przędzą (4), przędza (4) zrzucana jest z igieł cy-
lindra (1). 

Natomiast przy współpracy igieł cylindra (1) i za-
silonych uprzednio wątkową przędzą (4) igieł tarczy 
(2), przędza (4) zrzucana jest z igieł tarczy (2). 

(1 zastrzeżenie) 

D06M P. 222664 13.03.1980 

Zakłady Przemysłu Bawełnianego, Łódź, Polska 
(Lidia Jackiewicz-Kozanecka, Mirosław Rychliński, 
Jerzy Zołnierkiewicz, Jan Bielecki, Janina Śpionek). 

Sposób szlachetnego wykończenia 
wyrobów z włókien celulozowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
jednoetapowego energoszczędnego procesu szlachet-
nego wykończenia wyrobów z włókien celulozowych, 
zwłaszcza wiskozowych w celu udzielenia im właś-
ciwości niemnących i niekurczliwych. 

Według wynalazku wyroby włókiennicze napawa 
się wodnym roztworem chemicznych związków sieciu-
jących i addytywów, do którego po doprowadzeniu 
do wartości pH = 6,0 dodaje się jako katalizator mie-
szaninę 1-5 części wagowych kwasu etylenodwuami-
noczterooctowego lub jego soli sodowej i 0 -8 części 
wagowych potencjalnie kwasowej soli amonowej 
lub soli metalu drugiej grupy układu okresowego 
pierwiastków Mendelejewa oraz 0 -6 części wago-
wych potencjalnie kwasowej soli metalu III grupy 
układu okresowego pierwiastków Mendelejewa, a na-
stępnie po odżęciu wyroby włókiennicze poddaje się 
procesowi obróbki termicznej w temperaturze po-
wyżej 100°C w czasie od 0,-1-3 minut, a na koniec 
praniu i suszeniu w znany sposób. (1 zastrzeżenie) 

D06N 
C08J 

P. 222582 10.03.1980 

Bőr-Müíbör - és Cipőipari Kutató Intézet, Buda-
peszt, Węgry. 

Sposób wytwarzania chemicznie wzmocnionych, 
nie tkanych materiałów płytowych 
o mikroheteroporowatej strukturze 

środka wiążącego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
takiego sposobu wytwarzania nie tkanych materia-
łów płytowych, które zawierają środek wiążący o mi-
kroheteropoTowatiej struktúráé i wykazują właściwoś-
ci koloidalne. 

Sposób polega na tym, że nasycanie runa włókniste-
go prowadzi się wodną dyspersją polimeru, wodną 
dyspersję polimeru destabilizuje się, następnie poli-
mer w wykształconej pierwotnie, napełnionej wodą, 
porowatej strukturze żelu sieciuje się w temperaturze 
poniżej 150°C i w usieciowanym stanie odwadnia. 

(5 zastrzeżeń) 

D21C P. 222804 17.03.1980 

Zakłady Papiernicze, Krapkowice, Poftska (Aleksan-
der Oruba, Franciszek Piguła, Florian Pampuch, An-
drzej Dybkowski, Edward Listopadzki, Adolf Kała, 
Protazy Majewicz). 

Sposób uzupełniania strat chemikaliów 
w procesie wytwarzania masy celulozowej 

metodą siarczanową 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
nowego sposobu uzupełniania strat chemikaliów w 
procesie wytwarzania masy celulozowej metodą siar-
czanową z wykorzystaniem odpadowego ługu tiosiar-
czanowego. 

Uzupełniające ilości związków sodu i siarki wpro-
wadza się w postaci ługu tiosiarczanowego, dozowa-
nego do ługu białego w ilości 10-20% wagowo. 

(1 zastrzeżenie) 

D21J P. 222630 12.03.1980 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego - Aka-
demia Rolnicza, Warszawa, Zakłady Płyt Pilśniowych, 
Krosno Odrzańskie, Polska (Lomgin Glijer, Leszek Zu-
kowski, Zenon Wojtyna, Tadeusz Nowakowski, Daniel 
Polanowski). 

Sposób hartowania płyt pilśniowych twardych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zmniejszenia zu-
życia energii poprzez opracowanie takiego sposobu 
hartowania, który jednocześnie eliminowałby zagro-
żenie pożarowe przy zachowaniu wymaganej jakości 
płyt. 

Sposób hartowania płyt pilśniowych twardych po-
lega na tym, że wyprasowane płyty o temperaturze 
nie niższej od 100°C, układa się w stos w ten spo-
sób aby jedna płyta przylegała do płyt sąsiednich 
całą powierzchnią. Proces samoogTzewanLa się płyt 
prowadzi się do temperatury nieprzekraczającej tem-
peratury samozapłonu, a następnie schładza się płyty 
w temperaturze pokojowej. (1 zastrzeżenie) 

DZIAŁ E 
BUDOWNICTWO; GÓRNICTWO 

E01B P. 228014 21.11.1980 

Pierwszeństwo: 23.11.1979 - Austria (A 7461/79) 

Franz Plasser Bahubammaschinen - Industriegesell-
schaift mbH., Wiedeń, Austria. 

Maszyna jezdna do oczyszczania podłoża z tłucznia 
i sposób obróbki podsypki z tłucznia zleżalego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia u-
niwersalności maszyny jezdnej oraz opracowania spo-
sobu obróbki podsypki, który zapewni równomierne 
rozłożenie tłucznia. 

Maszyna według wynalazku, charakteryzuje się tym, 
że urządzenie do plantowania (25) jest z dwóch prze-

ciwległych stron zewnętrznego obszaru toru odchylne 
wokół pionowej osi (34) poprzez napęd obrotowy (32) 
oraz wprowadzane pod tor. Urządzenie (25) ma łań-
cuchy plantujące (33) bez Końca, które są połączone 
z ramą podwozia (2) maszyny przez napęd hydraulicz-
ny (29) przesuwny w pionie niezależnie do urządzeń 
przejmowania tłucznia, stanowiącego komorowy prze-
nośnik (8) łańcuchowy prowadzony za pośrednictwem 
krążków zwrotnych (9) łańcucha, prowadnic wzdłuż-
nych (10) i prowadnic poprzecznych (11) łańcucha. 

Sposób polega na tym, że z ponownie doprowadzo-
nego tłucznia, co najmniej w obszarze górnej po-
wierzchni podłoża, powstałą warstwę z nierównościa-
mi rozłożonego tłucznia wyrównuje się do ustalonej 
głębokości, zaś nadmiar tłucznia odbiera się od środ-
ka toru na obie strony zewnętrzne toru i równocze-
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śnie zasypuje się powstałe zagłębienia, względnie 
próżne komory, przy czym splantowane z rozłożoną 
równomierną warstwą tłucznia podłoże, ubija się 
przez równoczesne wywołanie nacisku i wibracji, aż 
do ustalonego wstępnie, regulowanego stopnia zagę-
szczenia. (7 zastrzeżeń) 

E01B P. 229702 16.02.1981 

Pierwszeństwo: 19.02.1980 - Szwajcaria 
(nr 1327/80-9) 

SIG Societě Industrielle Suisse, Neuhausen - Chu-
tes du Thin, Szwajcaria. 

Podbijarka torów kolejowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania ta-
kiej podbijarki torów kolejowych, która zapewni ope-
ratorowi dobrą widoczność narzędzi podbijających i 
przemieszczających oraz obserwację toru bez ko-
nieczności stosowania trzeciej kabiny. 

Podbijarka torów kolejowych zawierająca ramę (21) 
e umieszczanymi na niej: narzędziami do podbijania 
(19) i przemieszczania (20) toru umiejscowionymi po-
między dwoma podporami tocznymi (22, 23) oraz cen-
tralą energetyczną (27), a ponadto pierwszą kabiną 
<24) mającą widok na tor do przodu ramy, wyposa-
żoną w conajmniej jedno stanowisko prowadzenia (29) 
i stanowisko regulacji oraz zczytywania (30) zadanych 
wartości przemieszczania toru, drugą kabinę (25) ma-
jącą widok na tor do tyłu ramy, przy czym przód i 
tył ramy są określone w zależności od kierunku po-
stępu pracy, zawierającą conajmniej drugie stanowi-
sko prowadzenia (31) i stanowisko regulacji (32) na-
rzędzi do 'podbijania i przemieszczania toru mającą 
widok na zespół tych narzędzi, charakteryzuje się 
tym, że obie kabiny (24, 25) są zainstalowane na 
przedniej części (26) ramy przed narzędziami do prze-
mieszczania (20), a między tymi kabinami jest umiej-
scowiona siłownia energetyczna (27), ponadto tylna 
część (28) ramy jest obniżona, tak że począwszy od 
drugiej kabiny (25) ipodibijarka ma jednocześnie wi-
doczność na narzędzia do przemieszczania toru oraz 
ria narzędzia do podbijania na tor za końcem ramy. 
Przy czym siłownia energetyczna (27) znajduje się cał-
kowicie w przedziale (34) łączącym obie kabiny (24, 
25) i tworzącym razem z nimi celkę, w której zgrupo-
wane są wszystkie stanowiska sterowania. 

(4 zastrzeżenia) 

E01D P. 222455 03.03.1980 

Krakowskie Biuro Projektów Dróg i Mostów, Kra-
ków, Polska (Władysław Szermer, Józef Polański). 

Sposób wykonywania podparcia 
i rektyfikacji przęseł mostowych 

Wynalazek rozwiązuje .zagadnienie opracowania 
sposobu podparcia i niezależnej rektyfikacji przęseł 
mostowych i łożysk. 

Sposób wykonywania podparcia przęseł mostowych 
i niezależnej rektyfikacji zarówno przęseł jak i ło-
żysk zwłaszcza na terenach szkód górniczych, polega 
na tym, że konstrukcję nośną (1) układa się na po-
przecznicy podporowej (2) opartej na łożyskach (3). 
Łożyska (3) opiera się na podporach (4), przy czym 
ilość łożysk (3) jest niezależna od ilości belek zastoso-
wanych w konstrukcji nośnej (1). 

Rektyfikacja przęseł lub łożysk polega na tym, że 
na (podporach (4) pomiędzy łożyskami (3) umieszcza 
się podnośniki (5), podnosi się poprzecznicę podporo-
wą (2) wraz z opartą na niej konstrukcją nośną (1), 
dokonuje się rektyfikacji przęseł lub łożysk, po czym 
pod łożyskami (3) umieszcza się słupki (6). 

(3 zastrzeżenia) 

E02D P. 228629 19.12.1980 

Biuro Projektowo-Badawcze Gospodarki Wodno-
Sciekowej i Uzbrojenia Terenów „HYDROSAN", Gli-
wice, Polska (Zbigniew Kielar, Wiesław Krawczyk, 
Zygmunt Stupera). 

Sposób wykonywania pionowej obudowy wykopów 
liniowych i urządzenie do wykonywania pionowej 

obudowy wykopów liniowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zmniejszenia e-
nergii potrzebnej do założenia obudowy, umożliwie-
nia jednoetapowego głębienia wykopu oraz zmniej-
szenia możliwości uszkodzenia elementów obudowy. 

Sposób polega na tym, że urządzeniem do wykony-
wania wykopów przesuwa się ruchomą ramę rozpo-
rową umieszczoną we wstępnie wykonanym odcinku 
wykopu, a pomiędzy ściany wykopu i ruchomą ramę 
rozporową wprowadza się elementy obudowy przy 
jednoczesnym wykonywaniu wykopu, przy czym ru-
choma rama rozporowa stanowi czasowe rozparcia 
wykonywanej obudowy, zaś po wykonaniu odcinka 
wykopu odpowiadającego 2/3 długości ruchomej ramy 
rozporowej i złożeniu elementów pionowych obudo-
wy w części tylnej ramy rozporowej zakłada się sta-
łe rozpory znanym sposobem, a punkt zamocowania 
cięgna łączącego urządzenie do wykonywania wykopu 
z ruchomą ramą rozporową zmienia się w zależności 
od głębokości wykopu. 

Urządzenie do wykonywania pionowej obudowy 
wykopów liniowych, charakteryzuje się tym, że sta-
nowi konstrukcję ramową składającą się z prowad-
nic bocznych (1) rozpartych 'teleskopami (2), połączo-
nych ze stojakami (3) wyposażonymi w teleskopy (6), 
przy czym do przedniej części prowadnic bocznych (1) 
są zamocowane otwarte na zewnątrz kieszenie (5) słu-
żące do wprowadzania pionowych elementów obudo-
wy. (3 zastrzeżenia) 
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E02F P. 222492 04.03.1980 

Centralny Ośrodek Badawczo-Projektowy Górnic-
twa Odkrywkowego „Poltegor", Wrocław, Polska (Cze-
sław Rozbdcki). 

Czerpak z narożami dla koparki 

Wynalazek, rozwiązuje zagadnienie zwiększenia 
trwałości połączenia naroża czerpaka z wewnętrzną 
powierzchnią czerpaka koparki, zwłaszcza koparki 
łańcuchowej użytkowanej w górnictwie odkrywko-
wym. 

Czerpak (1) według wynalazku ma naroża (3) które-
go boczne powierzchnie są Zbieżne w głąb czerpaka 
(1) a w przekroju, poprzecznym tworzą kąt (o) = 
= 50°÷130°, korzystnie 90°. Ponadto boczne po-
wierzchnie czerpaka (1) są oparte o listwy (4) przy-
mocowane nierozłącznie do czerpaka (1). Naroże (3) 
ma po bokach płytki zabezpieczające (5). 

(2 zastrzeżenia) 

E04B P.222677 12.03.1980 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przylesie", Lublin, Pol-
ska (Tadeusz Quirimi, Bolesław Kapica). 

Sposób termicznego izolowania ścian 

Celem wynalazku było opracowanie takiego sposo-
bu termicznego izolowania ścian, który skróciłby zna-
ny obecnie proces technologiczny. 

Sposób ten według wynalazku polega na tym, że 
płyty ocieplające mocuje się do ściany poprzez doci-
śnięcie taśmą stalową, przytwierdzoną kołkami sta-
lowymi bezpośrednio do tej ściany poza krawędzią 
płyty ocieplającej. 

Na tak przygotowaną warstwę ocieplającą nakłada 
się siatkę Raubitza i pokrywa trzywarstwowym tyn-
kiem. (1 zastrzeżenie) 

E04B P. 227865 T 14.11.1980 

Politechnika Białostocka, Białystok, Polska (Kaje-
tan Woźniak, Mikołaj Syczewski, Rościsław Triłbiłło). 

Sposób zwiększenia nośności płyt opartych 
na dwóch przeciwległych krawędziach 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania ta-
kiego sposobu zwiększenia nośności płyt, który nie 
wymagałby dużego nakładu pracy. 

Sposób według wynalazku polega na zastosowaniu 
dodatkowej podpory w dowolnej postaci, umiejsco-
wionej na połowie długości płyty tylko na jednej ze 
swobodnych krawędzi płyty opartej na dwóch prze-
ciwległych krawędziach. (1 zastrzeżenie) 

E04B P.227885 T 14.11.1980 

Kombinat Budowlany im. Rewolucji Październiko-
wej, Konin, Polska (Ryszard Jezierski, Adam Biega-
nowski, Jerzy Wróblewski, Władysław Sieradzki, 
Marian Strzelec). 

Otwarte złącze do łączenia elementów 
ścian budynku 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
takiego złącza do łączenia elementów ścian budynku, 
które byłoby korzystne przy montażu ścian w każdych 
warunkach oraz dawałoby możliwość kontroli napro-
wadzania gniazda rektyfikacyjnego na trzpień, a tak-
że umożliwia dokonanie wyboru wariantu (ilość 
stopni swobody), odpowiadającego poziomowi tech-
niczno-organizacyjnemu jednostce realizującej. 

Otwarte złącze do łączenia elementów ścian budyn-
ków według wynalazku ma w dolnej, wsporczej części 
elementu wnękę (2), która może być wyposażona w 
metalową wkładkę (6) z otworem (7ab) na rektyfi-
kowany trzpień (1a) gwintowany z nakrętką (3) 
(i ewentualnie podkładką (4» lub gładki (lh) osadzony 
w górnej powierzchni wsporczej elementu ściennego 
lub w wieńcu niższej kondygnacji. Ścianki wnęki (2) 
mogą mieć wyprofilowania (5). (3 zastrzeżenia) 

E04G 
E04B 

P. 222730 15.03.1980 

Studsvik Energiteknik AB, Nyköping, Szwecja 
(Leif Ake Fermvik, Bo Eric Öhlsson, Age Eugen 
Skinstad). 

Sposób ognioodpornego uszczelniania otworu 
dla przewodu prowadzonego przez ścianę budynku 

oraz ognioodporne uszczelnienie dla przewodu 
prowadzonego przez ścianę budynku 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
takiego sposobu ognioodpornego uszczelniania otworu 
dla przewodu oraz urządzenia wykorzystywanego w 
tym sposobie, które nie wymagałoby ponownego 
uszczelniania otworu. 

Sposób ognioodpornego uszczelniania otworu dla 
przewodu prowadzonego przez ścianę budynku według 
wynalazku polega na tym, że przy odlewaniu budo-
wlanego elementu konstrukcyjnego odlewa się w nim 
jednocześnie wkładkę ognioodporną składającą się z 
płaszcza w postaci tulei, wypełnionego ognioodporną 
pianką. 

Ognioodporne uszczelnienie otworu w ścianie bu-
dynku według wynalazku zawiera wkładkę mającą 
płaszcz (28) w postaci tulei, wypełniony sprężystą, 
ognioodporną pianką (8), przy czym płaszcz (28) wy-
wołuje sprężenie pianki (8) w kierunku prostopadłym 
do osi płaszcza (28), osadzoną w budowlanym ele-
mencie konstrukcyjnym (7) tak, że przewód (9) prze-
chodzi przez piankę (8) wkładki. (8 zastrzeżeń) 
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E05B P.222778 17.03.1980 

Zakłady Elementów Wyposażenia Budownictwa 
„Metalplast", Częstochowa, Polska (Marian Kik, Jerzy 
Mączka, Henryk Klar, Ireneusz Nabiałek). 

Zamek drzwiowy 

Celem wynalazku było opracowanie takiej konstruk-
cji zamka drzwiowego, która zwiększałaby stopień 
zabezpieczenia zamka przed niepowołanym otwarciem 
przez wyposażenie go w oddzielne blokady urządzeń 
regulacyjnych uruchamiainych oddzielnymi kluczami. 

Zamek drzwiowy według wynalazku wyposażony 
jest w mechanizm zasuwkowy i w mechanizm zapad-
kowy, umieszczone w obudowie (1), przez którą prze-
chodzi trzpień (17), którego jeden koniec połączony 
jest z motylkiem (18) umieszczonym w wewnętrznym 
uchwycie (13). Drugi koniec trzpienia (17) połączony 
jest z wkładką bębenkową umieszczoną w zewnętrz-
nym uchwycie (14). 

Wewnątrz obudowy (1) na trzpieniu (17) osadzony 
jest orzech (20) z ramieniem (21). Po obu stronach 
orzecha (20) w obudowie (1) osadzone są zderzaki 
(22, 23) ograniczające ruch ramienia (21). Przy lewym 
zderzaku (23) dolna część wodzika (5) ma skos (24), 
o który opiera się czoło ramienia (21) w położeniu 
blokowania zapadki (2). (2 zastrzeżenia) 

E21E P.222485 04.03.1980 

Fabryka Maszyn Wiertniczych i Górniczych „Gli-
nik", Gorlice, Polska (Michał Osikowkz, Jan Topolski, 
Stanisław Wojnar). 

Świder gryzowy z układem ciągłego 
smarowania łożysk świdra 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wyeliminowania 
możliwości przedostawania się płuczki wiertniczej 
wraz z zanieczyszczeniami do łożysk świdra. 

Świder służący do wiercenia otworów eksploatacyj-
nych i poszukiwawczych w górnictwie naftowym, 
węglowym i geologii, ma klapę zaworu (17) połączoną 
trzpieniem (16) ze sprężyną (18) osadzoną w kołpaku 
(12). (1 zastrzeżenie) 

E21C P. 229484 02.02.1981 

Pierwszeństwo: 08.02.1980 - RFN (nr P 3004663.0-24) 

Halbach und Braun, Wuppertal, Republika Federal-
na Niemiec (Ernst Braun, Gert Braun). 

Mechanizm napędowy struga 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
takiej konstrukcji, która umożliwi male zużycie 
sprzęgła ciernego, względnie jego elementów sprzę-
gających. 

Mechanizm napędowy struga zawiera koło łańcu-
chowe (1) oraz wałek napędowy (2). Koło łańcuchowe 
(1) ma wieniec pierścieniowy (3) z kanałkiem pierście-
niowym (5). Wałek napędowy (2) ma wieniec pierście-
niowy (4) z otworami promieniowymi (6) równomiernie 
rozłożonymi na obwodzie. W otworach (6) osadzone 
są sworznie sprzęgające (7) mające trzon (13) ze 
stożkiem centrującym. 

Na trzonie (13) stworzni (7) osadzony jest element 
cierny (8) z nakładką (14), przy czym elementy (8) 
są usytuowane w kanałku pierścieniowym (5) i two-
rzą wieniec cierny z luzem między elementami (8). 
Mechanizm zawiera także pierścień centrujący (9) 
ze stożkową powierzchnią (11) współpracują ze stopą 
(10) sworznia (7) oraz pierścień dociskający (12) ze 
sworzniami śrubowymi (17) dla dociskania pierścienia 
centrującego (9). Elementy cierne (8) lub nakładki (14) 
są wykonane z materiału odpornego na ścieranie na 
przykład ze stali chromowo-manganowej CrMn 
lub twardego żeliwa. (5 zastrzeżeń) 
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E21C P.229763 19.02.1981 

Pierwszeństwo: 20.02.1980 - Szwecja (nr 8001325-3) 

Atlas Copco Aktiebolag, Naćka, Szwecja (Ake Tor-
sten Eklöf). 

Hydrauliczne urządzenie udarowe 
zwłaszcza wiertarka górnicza 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
takiej konstrukcji, która charakteryzowałaby się 
prostym i wydajnym sposobem doboru energii ude-
rzenia. 

Hydrauliczne uderzenie udarowe szczególnie wier-
tarka górnicza zawiera obudowę (11), cylinder (12) 
umieszczony w tej obudowie, zespół kowadła (14), tłok 
młota osadzony odpowiednio dla ruchu postępowo-
-zwrotnego w tym cylindrze i dostosowany do uderze-
nia w zespół kowadła, a także otwory (38, 39, 40, 41, 
43, 44, 45, 46) w tym cylindrze współpracujące z tło-
kiem młota dla sterowania ruchem postępowo-
-zwrotnym tłoka młota i rozpoczynania skoku robo-
czego, kiedy tłok młota osiąga z góry ustalone zróżni-
cowane tylne położenie podczas swego skoku powrot-
nego, i rozpoczynania skoku powrotnego, gdy tłok 
młota osiąga zróżnicowane przednie położenie pod-
czas swego skoku roboczego. 

Zgodnie z wynalazkiem, urządzenie zawiera zespół 
(48) dla jednoczesnego różnicowania uprzednio ustalo-
nego przedniego i tylnego położenia we wzajemnym 
sprzężeniu dla uzyskania doboru energii udaru. 

(9 zastrzeżeń) 

E21D P.222508 05.03.1980 

Centrum Konstrukcyjno-Technologiczne Maszyn 
Górniczych „KOMAG", Gliwice, Polska (Benedykt 
Natkaniec, Henryk Zych, Wincenty Pretor, Adolf 
Drewniak, Teodor Gałąska). 

Obudowa górnicza 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
takiej konstrukcji, przy której osłona czołowa byłaby 
w sposób pewny podciągnięta i utrzymana płasko 
pod stropnicą na czas przejazdu maszyny urabiającej. 

Obudowa górnicza zaopatrzona w osłonę czołową (1) 
jest zamocowana zawiasowo do krawędzi stropnicy od 
strony czoła ściany i podparta siłownikiem hydraulicz-
nym (2). 

Siłownik hydrauliczny (2) zamocowany jest przegu-
bowo jednym swym końcem do czołowej osłony (1), 
a drugim końcem do stropnicy (16). Do podtrzymywa-
nia osłony czołowej (1) służy mechanizm zapadkowy 
współpracujący z siłownikiem hydraulicznym (2). Me-
chanizm zapadkowy składa się z zapadki (3) osadzonej 
wahliwie na osi (4), cięgna (5) i sprężyny (6), przymo-
cowanych do górnego końca zapadki (3). 

(1 zastrzeżenie) 

E21D P.230346 25.03.1981 

Kopalnia Węgla Kamiennego „Czerwona Gwardia", 
Czeladź, Polska (Tadeusz Stawarz, Zbigniew Blachnik, 
Ireneusz Gnacik, Tadeusz Kostyk, Józef Skórka, Adam 
Wilczyński, Halina Wolniaczyk). 

Wspornik obudowy chodnikowej ŁP 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
prostej konstrukcji eliminującej możliwość przesunię-
cia się jej na łuku stropnicowym i zapewniającej dużą 
stateczność układu. 

Wspornik wzmacniający obudowę w rejonie skrzy-
żowania chodnika ze ścianą stanowi samoklinujący 
element <7) w kształcie zbliżonym do litery „U". 

Między ramionami (6) elementu (7) z jednej strony 
jest gniazdo stropnicowe (5) podciągu z oporową kra-
wędzią (11) dla łuku stropnicowego (3). Łuk stropni-
cowy (3) jest umieszczony pomiędzy ramionami (6) 
elementu (7), zaopatrzonymi drugostronnie w otwory 
(8) dla zamykającego sworznia (9). (1 zastrzeżenie) 

E21F P.220232 06.12.1979 

Zgłoszenie dodatkowe do zgłoszenia P. 218485 

Kopalnia Węgla Kamiennego „1 Maja", Przedsię-
biorstwo Państwowe, Wodzisław Śląski, Polska (Aloj-
zy Krzepek). 

Układ selektywnej kontroli stanu wentylacji 
w podziemiach kopalń, zwłaszcza silnie gazowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
ulepszonego układu kontrolnego stanu wentylacji, któ-
ry zapewniłby wyróżnienie odrębnymi sygnałami do-
puszczalnych stanów progowych zaniżonego ciśnienia 
powietrza. 
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Układ zawiera zabudowane dodatkowo w strefie 
pomiaru ciśnieniowe czujniki (2, 3), połączone posob-
nie swymi zwiernymi stykami (2a, 3a) z obwodem ge-
neratora fali prostokątnej (4) o częstotliwości drgań 
fm, a zasilane z generatora napięcia sinosoidalnego (8) 
o częstotliwości transmisji ft, zaś swymi rozwiernymi 
stykami (2b, 3b) połączone odrębnie do obwodów 
odpowiadających ciśnieniowym czujnikom (2, 3) gene-
ratorów fali prostokątnej (5, 6) o częstotliwościach 
drgań odmiennych od częstotliwości drgań fm. Wyjścia 
wszystkich generatorów fali prostokątnej (4, 5, 6) są 
przyłączone do wspólnego elektronicznego klucza (7), 
sprzężonego z obwodem sterującym generatora na-
pięcia sinusoidalnego (8) o częstotliwości transmisji ft-

(1 zastrzeżenie) 

DZIAŁ F 
MECHANIKA; OŚWIETLENIE; OGRZEWANIE; UZBROJENIE; 

TECHNIKA MINERSKA 

F01D P. 224901 T 06.08.1980 
Wilhelm Rybiński, Zawadówka, Polska (Wilhelm 

Rybiński). 

Urządzenie hydrodynamiczne 
do zasilania turbin wodnych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wykorzystania 
niewielkich spadków rzek do napędzania turbin, wod-
nych bez budowy zapór wodnych. 

Urządzenie według wynalazku zawiera rurociąg (1), 
który w górnym nurcie rzeki zakończony jest urzą-
dzeniem (9) do oczyszczania wody a w dolnej części 
podłączony jest do zbiornika spiętrzającego wodę (2), 
turbinę wodną (7) połączoną rurociągiem (6) z górną 
częścią zbiornika spiętrzającego wodę (2), oraz urzą-
dzenie do kruszenia lodu (10). Zbiornik spiętrzający 
wodę (2) w dolnej części ma odstojnik (4), filtr z siatki 
drucianej (5) oraz zasuwę (3), która służy do oczysz-
czania odstojnika (4) i konserwacji zbiornika (2). 

Na rurociągu (1) w dolnej części jest zasuwa awa-
ryjna (8), która służy do odcięcia dopływu wody w ra-
zie potrzeby. (1 zastrzeżenie) 

F02C P. 229827 23.02.1981 
Pierwszeństwo: 22.02.1980 - Wielka Brytania 

(nr 8005999) 

Holset Engineering Company Limited, Huddersfield, 
Wielka Brytania (Ronald Denzil Pearson, Frank Ju-
lius Wallace). 

Turbina o promieniowym dopływie dośrodkowym 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie skonstruowania 
kierownicy zmiennej o polepszonej charakterystyce 
przepływu i lepszej sprawności. 

Turbina o promieniowym dopływie dośrodkowym 
zawiera dwa (pierścienie (26, 28), współosiowe z osią 
turbiny, stanowiące kierownicę (25), przy czym pierś-
cienie (26, 28) są wzajemnie poosiowo przesuwane, 

dla zmiany wymiarów kierownicy (25) i mają łopatki 
(30, 32), rozmieszczone w określonej podziałce kąto-
wej, pierścieniowo na obwodzie. 

Jeden pierścień (26) jest zamocowany na stałe, 
względem korpusu (10) turbiny, zaś drugi pierścień 
(28) jest selektywnie przemieszczany względem kor-
pusu (10) za pomocą sprężyn (42), z jednego położenia 
skrajnego, poprzez dowolne położenie pośrednie 
w drugie położenie skrajne. 

Pierścień (28) potrzymuje tłok (37), usytuowany we-
wnątrz cylindra dzielący cylinder na dwie części (38a, 
38b), przy czym jedna część cylindra (38a) jest se-
lektywnie łączona ze źródłem sprężonego gazu, zaś 
druga część (38b) zawiera dużą liczbę sprężyn (42). 

(7 zastrzeżeń) 

F02N P. 226599 05.09.1980 

Pierwszeństwo: 05.09.1979 - Francja (nr 7922234) 

Zgłoszenie dodatkowe do zgłoszenia nr P. 204182 

Societě d'Etudes de Machines Thermiques S.E.M.T., 
Saint-Denis, Francja (Remi Curtil). 

Kolektor wylotowy silnika spalinowego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie ulepszenia kon-
strukcji. 

Kolektor według wynalazku charakteryzuje się tym, 
że jest utworzony z indentycznych odcinków (5), każ-
dy odcinek (5) jest wprowadzony w głowicę (2), przy 
czym króciec (3) łączący cylinder i kolektor, jest wbu-

47 
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dawany w głowicę i jest utworzony przez przestrzeń 
pierścieniową (11) o przekroju zmniejszającym się 
w kierunku przepływu gazu, ograniczoną między od-
cinkiem pośrednim (5) i wnętrzem głowicy (2). 

(10 zastrzeżeń) 

F02P P.227897 T 15.11.1980 

„Folmozbyt" Fabryka Obsługowych Urządzeń Sa-
mochodowych im. Batalionu Czwartków AL, Warsza-
wa, Polska (Marek Dobrzański, Jerzy Łukasiak). 

Układ realizujący funkcję pomiaru 
kąta zwarcia styków przerywacza 

silników 2, 4, 6, 8 cylindrowych z odczytem cyfrowym 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
układu umożliwiającego zwiększenia dokładności po-
miaru oraz ułatwienia jego odczytu. Układ realizujący 
funkcję pomiaru kąta zwarcia styków przerywacza 
silników 2, 4, 6, 8 cylindrowych z odczytem cyfrowym, 
składający się z układu realizującego funkcję iloczy-
nu, na wejściu którego podawane są impulsy z gene-
ratora impulsów mierzonych poprzez dzielniki im-
pulsów, impulsy mierzone poprzez układy formujące 
i odwracające i impuls bramkujący z generatora im-
pulsów sterujących, oraz ipanela odczytowego, do któ-
rego doprowadzone są impulsy z układu realizującego 
funkcję iloczynu logicznego i impulsy z generatora 
sterującego poprzez układy sterujące, charakteryzuje 
się tym, że układ realizujący funkcję iloczynu logicz-
nego (3) połączony jest z układem generatora impul-
sów (9) poprzez dzielniki impulsów (8) z układem wy-
twarzającym impuls bramkujący (6) z generatora im-
pulsów (5), z układem formującym impuls mierzony 
(1) poprzez układ odwracający (2) oraz ze wskaźni-
kiem cyfrowym (4). (1 zastrzeżenie) 

F02P P. 227898 T 15.11.1980 

„Polmozbyt" Fabryka Obsługowych Urządzeń Sa-
mochodowych im. Batalionu Czwartaków AL, Warsza-
wa, Polska (Marek Dobrzański, Jerzy Łukasiak). 

Układ realizujący funkcje pomiaru 
kąta wyprzedzenia zapłonu z odczytem cyfrowym 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia do-
kładności pomiaru oraz ułatwienia jego odczytu. 

Układ realizujący funkcję pomiaru kąta wyprze-
dzenia zapłonu z odczytem cyfrowym, składający się 
z połączonych szeregowo sondy indukcyjnej, obwodów 
wejściowych, uniwibratora, układu wyzwalającego, 
lampy stroboskopowej, a poza tym z układu iloczynu 
logicznego na wejścia którego podane są impulsy 
z komparatora porównującego napięcie z układu 
uśredniającego z napięciem piłokształtnym uzyskanym 
z generatora impulsów bramkujących poprzez układ 
bramkujący, impulsy z układu bramkującego stero-
wanego przez potencjometr połączony również z ukła-
dem wyzwalającym lampy stroboskopowej i genera-
tor impulsów, impulsy z generatora impulsów mierzo-
nych, impulsy z układu bramkującego, ponadto z pa-
nela odczytowego, na wejścia którego podane są im-
pulsy mierzone z układu iloczynu logicznego, impulsy 
z generatora inipulsów sterujących poprzez układy 
sterujące charakteryzuje się tym, że układ iloczynu 
logicznego (6) połączony jest z komparatorem (5), 
układem bramkującym (13), układem bramkującym 
impulsy sterujące (15), generatorem impulsów mie-
rzonych (16), panelem odczytowym (7), przy czym 
komparator (5) połączony jest z sondą indukcyjną (1) 
poprzez obwody wejściowe (2), uniwibrator (3), układ 
uśredniający (4) i z generatorem napięcia piłokształt-
nego (10), a potencjometr (11) sprzężony ipołączony jest 
z układem bramkującym (13) i z uniwibratorem (3) po-
przez układ wyzwalający (8). (1 zastrzeżenie) 

F02P 
G08B 

P.227899 T 15.11.1980 

„Polmozbyt" Fabryka Obsługowych Urządzeń Sa-
mochodowych im. Batalionu Czwartaków AL, Warsza-
wa, Polska (Marek Dobrzański, Jerzy Łukasiak). 

Układ sygnalizujący stan czystości 
styków przerywacza podczas pracy silnika 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
układu ułatwiającego i przyspieszającego ocenę stanu 
czystości styków, bez konieczności odczytywania 
wskazań na mierniku napięcia. 

Układ sygnalizujący stan czystości styków prze-
rywacza podczas pracy silnika charakteryzuje 
się tym, że składa się z układów progowych 
(1) połączonych z komparatorem (2), który połączony 
jest z układem sterująco-przełączającym (3), który po-
łączony jest z elementem sygnalizacyjnym (4), nato-
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miast przerywacz (5) połączony jest z komparatorem 
(2) oraz z dyskryminatorem (6), który z kolei połą-
czony jest z układem sterująco-przełączającym (3). 

(1 zastrzeżenie) 

F03C P. 222678 12.03.1980 
Kombinat Urządzeń Mechanicznych „Bumar-Ła-

będy" Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Me-
chanicznych, Gliwice, Polska (Stanisław Wilk, Sta-
nisław Drzensla, Czesław Ochwat). 

Silnik hydrauliczny promieniowy 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie konstrukcji sil-
nika hydraulicznego promieniowego z nieruchomą 
obudową i wałem w którym naprężenia zginające 
przenosi nieobrotowy czop, a naprężenia skręcające 
obudowa, wał i tylko kołnierz nieobrotowego czopa. 

Silnik według wynalazku charakteryzuje się tym, 
że wał (10) jest wydrążony na całej swojej długości. 
W wydrążenie to wchodzi nieobrotowy czop (1), na 
którym za pomocą łożysk (8) i <9) jest osadzony wał 
(10). Pomiędzy łożyskami (8) i (9) w wydrążeniu jest 
osadzona na wcisk tuleja wirnika (11), a w niej jest 
osadzona obrotowo tuleja sterująca <12). Element (13) 
przekazujący moment obrotowy znajduje się na śred-
nicy zewnętrznej wału (10). 

Obudowa (6) silnika połączona jest tylko z kołnie-
rzem (2) nieobrotowego czopa (1), a silnik mocowany 
jest za kołnierz (2), 

Silnik może być stosowany do napędu indywidual-
nego kół pojazdów i maszyn roboczych. 

(2 zastrzeżenia) 

F04B 
A01J P. 222809 17.03.1980 

Kombinat Państwowych Gospodarstw Ogrodniczych, 
Poznań, Polska (Roman Kuźnia, Jerzy Wlaźlak, Ire-
neusz Grzesiak). 

Układ napędowy urządzenia służącego 
do mechanicznego udoju mleka 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie utrzymania 
w ruchu urządzenia służącego do mechanicznego udo-
ju mleka posiadającego napęd elektryczny w przy-
padku przerw w dostawie energii elektrycznej. 

Układ napędowy według wynalazku charakteryzuje 
się tym, że pompa próżniowa (1) oraz pompa do mle-
ka (5) posiadają każda z osobna przynależny sobie 
silnik hydrauliczny (3) sprzężony w dowolny sposób 
z silnikiem elektrycznym (2) i pompą, przy czym sil-
niki hydrauliczne łączą się z jednej strony z głównym 

przewodem tłocznym (11) doprowadzonym do kolek-
tora rozgałęinego (4) a z drugiej strony z głównym 
przewodem zwrotnym połączonym szybkozłączem (9) 
z pompą olejową (6) zespołu napędowego dowolnego 
ciągnika rolniczego (7). (3 zastrzeżenia) 

F04D P.229514 04.02.1981 
Pierwszeństwo: 04.02.1980 - Wielka Brytania 

(nr 8003625) 

Douglas Francis Lenton, Cheam, Wielka Brytania. 

Pompa perystaltyczna 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie skonstruowania 
takiej pompy, która pozwalałaby na pompowanie cie-
czy w szerokim zakresie różnych prędkości przepływu 
oraz miałaby niewielki ciężar i łatwość przenoszenia. 

Pompa perystaltyczna zawiera obrotową głowicę 
pompy mającą szereg rolek obracalnych wokół osi 
istotnie równoległych do głowicy pompy, mechanizm 
napędu (100, 102) dla nadawania obrotów głowicy 
pompy i ustalacz rurowy (26) posiadający łukową po-
wierzchnię ściśle przylegającą i zasadniczo współ-
osiową z głowicą dla ustalenia roboczego połączenia 
sprężystej rury pompowej z głowicą, przez co obroty 
głowicy kolejno obracają rolki dla ściskania rurą 
pompową przepływającego w niej strumienia cieczy. 

Rurowy ustalacz (26) jest osadzony obrotowo przy-
ległe do jednego zakończenia jego łukowej powierzchni 
i ma możliwość przestawiania pomiędzy otwartym 
położeniem, w którym rura pompowa jest odłączalna 
od głowicy, a uprzednio ustalonym położeniem zam-
kniętym, w którym łukowa powierzchnia ustala robo-
cze połączenie rury pompowej z głowicą pompy, 
a także zawiera zatrzaskowy zespół (81, 83) dla prze-
stawiania i blokowania ustalacza w jego uprzednim 
ustalonym położeniu zamkniętym. (19 zastrzeżeń) 

F16F 
B64C 

P. 216157 07.06.1979 

Pierwszeństwo: 07.06.1978 - St. Zjedn. Ameryki 
(nr 913720) 

United Technologies Corporation, Hartford, Stany 
Zjednoczone Ameryki. 
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Tłumik drgań rezonansowy 
i układem sprężyna - masa 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
konstrukcji charakteryzującej się zmniejszonym tłu-
mieniem wewnętrznym, zmniejszonym ciężarem i łat-
wiejszą obsługą. 

Przedmiotem wynalazku jest tłumik drgań rezonan-
sowy z układem sprężyna - masa, zwłaszcza do sto-
sowania w kadłubie śmigłowca, w którym dynamicz-
na masa jest zawieszona na drgającej podporze, ta-
kiej jak kadłub śmigłowca, za pośrednictwem wielu 
wolnonosnych sprężyn płytkowych połączonych sztyw-
no z masą dynamiczną w wybranych miejscach tak, 
że środek ciężkości masy i środek siły sprężyny po-
krywają się. 

Tłumik zawiera pierwszy zespół łączący do obro-
towego połączenia wąskich końców (52, 54, 56) sprężyn 
płytkowych (23, 30, 32) z kadłubem tak, że żadne mo-
menty reakcji nie są przenoszone przez sprężyny (28, 
30, 32) na kadłub, oraz drugi zespół łączący do sztyw-
nego połączenia szerokich końców (46, 48, 50) sprężyn 
(28, 30, 32) do płaskiej powierzchni (66) członu masy 
(26) w miejscach tak rozmieszczonych względem środ-
ka ciężkości (38) członu masy (26), że człon masy (26) 
jest zawieszony na sprężynach (28, 30, 32) z możliwoś-
cią ruchu pionowego względem kadłuba. 

(8 zastrzeżeń) 

F16H 
B23F 

P.222592 11.03.1980 

Centrum Badawczo-Konstrukcyjne Obrabiarek Od-
dział w Warszawie, Warszawa, Polska (Piotr Moroz). 

Profile zębów przekładni zębatych 
i sposób wykonywania 

profili zębów przekładni zębatych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie takiego nowego 
ukształtowania profilu zębów dużego koła przekładni 
zębatych o dużych modułach, które zapewniłoby 
zwiększenie wydajności obróbki wykańczającej. 

Profil według wynalazku charakteryzuje się tým, 
że kąt a pochylenia zębów jest tak dobrany, aby 
boczne profile zębów obejmujące m zębów były rów-
noległe do osi koła i rozstawione na odległość (Pi), 
a proste tworzące podstawę zębów były nachylone 
pod kątem (Ô) do profilu zębów i utworzone przez 
linie równoległe do osi koła obejmującego rn zębów, 
i rozstawione na odległość (P2), przy czym m jest 
mniejsze lub równe m, a (P2), jest mniejsze lub 
równe (Pj). 

Sposób według wynalazku polega na tym, że pro-
file zębów dużego koła przekładni zębatych o dużych 
modułach po obróbce wstępnej obrabia się wykańcza. 
jąco tak, że obróbkę podstaw i spodu zębów wyko-
nuje się za pomocą dwóch frezów tarczowych roz-
stawionych na odległość (P2) obejmującą n2 zębów, 
natomiast za pomocą pary głowic frezerskich rozsta-
wionych na odległość (Pi) obejmującą m zębów obra-
bia się bok zębów, przy czym wielkość (P2) jest 
mniejsza lub równa (Pi). (4 zastrzeżenia) 

F16K P.222602 11.03.1980 

RTB Baukow GmbH und Co., KG, Offenbach, Re-
publika Federalna Niemiec. 

Zawór odcinający dla cieczy 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
takiej konstrukcji, która zapewniałaby szczelne od-
cięcie cieczy w stanie zamknięcia zaworu niezależnie 
od zużycia zaworu, oraz zapewniałaby przepływ rów-
nomierny i bez wahań. 

Zawór odcinający dla cieczy, zwłaszcza zawór kur-
kowy z rękojeścią, która połączona jest z grzybkiem 
zaworu za pomocą elementu śrubowego, a grzybek 
zaworu dosuwany jest do gniazda i odsuwany od 
niego, według wynalazku charakteryzuje się tym, że 
grzybek (2) zaworu osadzony jest od strony przepły-
wu cieczy przez gniazdo (3) zaworu oraz ukształto-
wany jest w sposób umożliwiający działanie na niego 
ciśnienia cieczy, natomiast od strony wylotu cieczy 
z gniazda (3) zaworu umieszczony jest tłok (7), po-
łączony z grzybkiem (2) zaworu, przy czym po-
wierzchnia nacisku tego tłoka jest ukształtowana 
w sposób umożliwiający działanie ciśnienia cieczy po 
stronie jej wylotu z gniazda zaworu, na powierzchnię 
nacisku tłoka również w kierunku dosuwania grzybka 
zaworu. (5 zastrzeżeń) 

F16L 
B25B 

P.222457 04.03.1980 

Przedsiębiorstwo Produkcji i Montażu Urządzeń 
Elektrycznych Budownictwa „Elektromontaż" nr 2, 
Kraków, Polska (Alfred Dyrda, Jan Siudowski, Zbig-
niew Cetnarowicz, Lucjan Stanek, Ludwik Fitrzyk). 

Sposób łączenia rurek, zwłaszcza ciśnieniowych 
i przyrząd do łączenia rurek 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie umożliwienia 
uzyskania szybko i tanio bezbłędnego połączenia ru-
rek ciśnieniowych. 
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Sposób łączenia rurek, zwłaszcza ciśnieniowych po-
lega na nałożeniu na dwie zetknięte czołowo rurki 
tulei metalowej i zaciśnięciu jej końców. Tuleja ma 
długość równą od 2,5 do 7 wartości średnicy zewnę-
trznej łączonych rurek. Zaciśnięcie końców tulei od-
bywa się przez jednoczesne wywarcie na obydwa jej 
końce, obwodowo i skośnie ku punktowi styku rurek, 
nacisku wstępnego w zakresie odkształceń spręży-
stych, a następnie przez zwiększenie tego nacisku do 
granicy odkształceń plastycznych. 

Przyrząd do zaciskania rurek składa się zasadniczo 
z dwóch równolegle działających szczęk (1) zaopatrzo-
nych w ich górnej części w pierścienie zabezpiecza-
jące (2) i stożkowe gniazda (3), a w ich dolnej części 
w wycięcia (4). Do gniazd (3) włożone są stożkowe 
dzielone półtuleje (5A) i (5B). Otwór tulei odpowiada 
średnicy zewnętrznej łączonych rurek i rozwiera się 
pod kątem 6 stopni. Dźwignie (9) zakończone w ich 
dolnej części rękojeściami chwytowymi (10). 

Przez jedną ze szczęk przechodzi przelotowo śruba 
(6) z nakrętką ograniczającą (7) wkręcona w otwór 
nagwintowany w drugiej szczęce. (4 zastrzeżenia) 

F16L 
B25B 

P.222619 10.03.1980 

Gdańska Stocznia Remontowa, Gdańsk, Polska 
(Stanisław Bogdziewicz, Leon Kamiński). 

Urządzenie do zaciskania złącza 
węża wysokociśnieniowego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
konstrukcji umożliwiającej łatwe osadzenie końcówki 
węża bez jej uszkodzenia. 

Urządzenie do zaciskania złącza węża wysokociśnie-
niowego, ma korpus (1), wewnątrz którego są zamon-
towane promieniowo hydrauliczne siłowniki (2). Na 
końcu każdego siłownika (2) znajduje się zaciskowa 
szczęka (S), powodująca zaciskanie końcówki na wężu. 
Na zewnątrz korpusu (1) są zamontowane złączki (4) 
doprowadzające olej poprzez kolektor. 

(1 zastrzeżenie) 

F16P 
D07B 

P. 222682 12.03.1980 

Fabryka Lin i Drutu „Drumet", im. Rewolucji Paź-
dziernikowej, Włocławek, Polska (Jan Lewandowski, 
Marian Sobczyński). 

Osłona maszyny liniarskiej 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia 
bezpieczeństwa pracy przy otwieraniu osłony maszyny 
liniarskiej. 

Osłona składająca się z części stałej i części wy-
chylnej, według wynalazku ma zespół zatrzaskowy (2) 
zestawiony z zatrzasku (3) zamocowanego do części 
wychylnej (1) osłony w pobliżu jej osi obrotu i współ-
pracującego z nim oporu (4) osadzonego na części sta-
łej (16) osłony, przy czym trzon zatrzaskowy (6) jest 
utrzymywany w położeniu zewnętrznym za pomocą 
sprężyny dociskowej (9), a przesuwany w położenie 
wewnętrzne za pomocą uchwytu (12), którego część 
chwytowa jest usytuowana od strony wewnętrznej 
osłony, natomiast trzpień oporowy (14) jest zaopatrzo-
ny w regulację położenia względem trzonu zatrzasko-
wego (6). (3 zastrzeżenia) 

F17C P.222539 07.03.1980 

Gépipari Technológiai Intézet, Budapeszt, Węgry 
i Szénasavtermelo Vállalat, Répcelak, Węgry (Ivin 
Andrasev, József Ruisz, Vilmos Balogh, György Stahl, 
József Nemet). 

Element do zamykania nabojów jednorazowego 
użytku do syfonów i sposób zamykania nabojów 

jednorazowego użytku do syfonów 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zmniejszenia zu-
życia materiału i nakładu pracy, przy wytwarzaniu 
elementu do zamykania naboju oraz zagadnienie za-
pewnienia niezawodnego, szczelnego zamknięcia. 

Element do zamykania nabojów jednorazowego 
użytku do syfonów składa się z jednej metalowej 
zatyczki (4) i odpowiednio ukształtowanego wylotu (3) 
naboju. Zatyczka (4) ma kształt stożka ściętego, przy 
czym średnica dolnej czołowej powierzchni stożka 
jest mniejsza od średnicy gniazda wykonanego w 
szyjce (2) naboju dla utworzenia szczeliny (6) do na-
pełniania, a na powierzchni czołowej (5) zatyczki (4) 
są usytuowane kawałki (7) do napełniania, zaś na 
górnym końcu (8) zatyczki (4) przewidziane jest odsą-
dzenie (9), którego zewnętrzna powierzchnia po zam-
knięciu naboju styka się metalicznie z wewnętrzną 
powierzchnią (10) wylotu (3) naboju (1). 

Sposób zamykania nabojów jednorazowego użytku 
do syfonów polega na tym, że ręcznie lub automatycz-
nie montuje się na maszynie do napełniania zatyczkę 
do zamykania we wnętrzu wylotu szyjki naboju, do-
prowadza się do naboju płyn do napełniania przez 
pierścieniową szczelinę pomiędzy wewnętrzną po-
wierzchnią wylotu naboju i zewnętrzną powierzchnią 
zatyczki oraz przez kanałki wykonane na dolnej po-
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wierzchni czołowej zatyczki, następnie zwęża się do 
pożądanego wymiaru i kształtu za pomocą tłocznika 
maszyny do napełniania obrzeże szyjki i wylot na-
boju, powodując przyleganie metali do siebie pomię-
dzy zatyczką oraz wylotem naboju i wykonuje się 
zabezpieczające zawinięcie obrzeża. (2 zastrzeżenia) 

F22D 
H02J 

P.222569 10.03.1980 

Zgłoszenie dodatkowe do zgłoszenia nr P. 220268 

Politechnika Szczecińska, Szczecin, Polską (Andrzej 
Piotuch, Walenty Malewicz). 

Instalacja do wytwarzania dodatkowej energii 
elektrycznej w elektrowniach z blokami 

kondensacyjnymi w okresach zwiększonego 
zapotrzebowania 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
instalacji umożliwiającej stosowanie ciepła o wyższych 
temperaturach topnienia np. w postaci soli stopio-
nych. 

Instalacja według wynalazku, składająca się z do-
datkowych podgrzewaczy nośnika ciepła zasilanych 
w obiegu dodatkowym parą pobieraną dodatkowo z 
upustów turbiny oraz parą świeżą, połączonych w 
zamknięty obieg, w którym okresowo krąży nośnik 
ciepła z akumulatorem nośnika ciepła, pompami obie-
gu nośnika ciepła i dodatkowym podgrzewaczem wo-
dy zasilającej według zgłoszenia P. 220268, charakte-
ryzuje się tym, że dodatkowy podgrzewacz wody za-
silającej (11) tworzy zamknięty obieg z dodatkowym 

niskociśnieniowym zbiornikiem wody zasilającej (4), 
niskociśnieniowymi podgrzewaczami regeneracyjnymi 
wody zasilającej (1, 2 i 3) oraz kotłem (13). 

(1 zastrzeżenie) 

F26B P.222494 04.03.1980 

Gdańskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych, 
Gdańsk, Polska (Witold Nogal, Michał Piskorz, Lucjan 
Białek, Andrzej Wanicki). 

Przenośne urządzenie do suszenia odzieży 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie skonstruowania 
przenośnego urządzenia do suszenia przemoczonej 
odzieży roboczej na budowach małych, z zachowaniem 
warunków higienicznych. 

Urządzenie charakteryzuje się tym, że składa się 
z wieszaka (1) o ażurowej konstrukcji przestrzennej 
o kształcie stożka ściętego i układu napędowego (2), 
wprawiającego wieszak w ruch obrotowy. 

W dnie wieszaka są wyprofilowane łopatki (3) za-
garniające powietrze i kierujące je do wnętrza wiesza-
ka, dzięki czemu powstaje w nim samoistny ciąg po-
wietrza ku górze. (4 zastrzeżenia) 

F27B 
F27D 

P.222713 13.03.1980 

Biuro Projektów Przemysłu Materiałów Ogniotrwa-
łych „BIPROMOG", Gliwice, Polska (Leszek Kobus). 

Piec tunelowy z regulacją temperatury 
w strefie studzenia 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
takiego pieca tunelowego, który byłby przystosowany 
do wytopu wielu gatunków wyrobów. 

Piec tunelowy z regulacją temperatury w strefie 
studzenia ma według wynalazku wzdłuż strefy studze-
nia (1) kanały (2) do podgrzewania powietrza 
zaopatrzone w otwory (4) z zasuwanymi (5), do wpro-
wadzania podgrzanego powietrza do przestrzeni ro-
boczej strefy studzenia (1), w której usytuowane są 
otwory (6) odciągowe gorącego powietrza. 

(3 zastrzeżenia) 
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F27D P.221212 03.01.1980 
Biuro Projektów Przemyślu Metali Nieżelaznych 

„Bipromet", Katowice, Polska (Antoni Podkowiński, 
Henryk Peszel). 

Sposób i urządzenie do nagrzewania, metalicznego, 
wsadu przeznaczonego do topienia 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
takiego sposobu i urządzenia, które pozwolą na 
dokładne usunięcie z wsadu wilgoci i innych zanie-
czyszczeń oraz podwyższenie jego pojemności cieplnej, 
polepszenie jakości kąpieli, zwiększenie wydajności 
pieca topielnego oraz bezpieczną jego eksploatację, 
zwłaszcza w czasie jego załadunku. 

Sposób nagrzewania metalicznego wsadu przezna-
czonego do topienia polega na tym, że metaliczny 
wsad wprowadza się do pojemnika, który następnie 
umieszcza się na stanowisku podgrzewania, gdzie 
wsad nagrzewany jest spalinami wytworzonymi przez 
spalanie paliwa w palnikach zamocowanych w grzew-
czej głowicy opuszczonej nad pojemnikiem. Spaliny 
przechodzą przez słup wsadu i opuszczają pojemnik 
króćcem odciągu spalin. 

Urządzenie według wynalazku ma obrotową plat-
formę (1) z trzema stanowiskami (A, B, C) posado-
wienia pojemnika (3) z wsadem, a nad stanowiskiem 
(B) nagrzewania znajduje się grzewcza głowica (7) 
opuszczona gdy pojemnik jest na stanowisku (B). 
Grzewcza głowica (7.) wyposażona w główny palnik 
i pilotowy palnik, sprzężona jest z przewodem do-
prowadzającym powietrze. Pojemnik (3) z wsadem 
wyposażony jest w króciec (11) odciągu spalin samo-
czynnie łączący się z odciągowym przewodem spalin. 

(2 zastrzeżenia) 

F4ÎB 
E21C 

P.222U1 12.03.1980 

Akademia Górniezo-Hutnicza im. Stanisława Szta-
szica, Kraików, Polska (Mieczysław Hobler, Aleksiej 
Anufrijewicz Wowk, Konstantin Nifonowicz Tkaczuk, 
Witalij Włodimirowicz Postnow, Jurij Awierianowicz 
Pisariew, Józef Wojnowski). 

Ładunek materiału wybuchowego 
dla otworu strzałowego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania ta-
kiego ładunku, który umożliwi uzyskać ukierunkowa-
ną detonację i ukierunkowany strumień kulminacyj-
ny a tym samym regulowanie zwiększonym rozdrob-
nieniem w określonej warstwie masywu skalnego. 

Ładunek materiału wybuchowego dla otworu strza-
łowego charakteryzuje się tym, że ma w części środ-
kowej co najmniej jeden dodatkowy inicjujący nabój 
udarowy (8) umieszczony w poziomej cylindrycznej 
wkładce kumulacyjnej (9), zaś dolny inicjujący nabój 
udarowy (2) jest umieszczony w pobliżu dna otworu OK 
natomiast przy wylocie otworu (1) znajduje się górny 
inicjujący nabój udarowy (5) pod którym jest umiesz-
czona metalowa wkładka kumulacyjna (6) usytuowa-
na wewnątrz profilowanej tulejki (7). Inicjujące nabo-
je udarowe (2, 5 i 8) są połączone lontem detonującym 
(3) z zapalnikiem elektrycznym ostrym <4). 

(1 zastrzeżenie) 

DZIAŁ G 
FIZYKA 

G01B P.229840 24.02.1981 

Pierwszeństwo: 27.02.1980 - Austria (A 1093/80) 

Franz Plasser Bahnbaumaschinen - Industriegesel-
lschaft mbH, Wiedeń, Austria. 

Urządzenie do pomiaru i rejestracji nieregularności 
powierzchni główki szyny 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania kon-
strukcji umożliwiającej dokładne uchwycenie nierów-
ności powierzchni główki ułożonych szyn, niezależnie 
od amplitudy występującego falistego wgłębienia nie-
równości szyny. 

Urządzenie do pomiaru i rejestracji nieregularności 
powierzchni główki szyny, zwłaszcza falistych wgłę-
bień, rowków lub innych nierówności, przynajmniej 

jednej szyny ułożonego toru mające przynajmniej jed-
ne sanie pomiarowe połączone przegubowo z ramą wa-
gonu do pomiarów toru albo innej maszyny do obrób-
ki szyn mogącej jeździć po torach i przestawne za po-
mocą napędów w płaszczyźnie pionowej oraz prowa-
dzone krążkami prowadzącymi wzdłuż główki szyny, 
oraz przynajmniej jeden przyrząd czujnikowy zamon-
towany pomiędzy króżkami prowadzącymi i przestawny 
w płaszczyźnie pionowej względem sań pomiarowych 
według wynalazku charakteryzuje się tym, że sanie po-
miarowe (10) dociskane do powierzchni główki szyny 
wyposażone są w przynajmniej dwa krążki (27) pro-
wadzenia bocznego dociskane do niezużytych powierz-
chni wewnętrznej strony (26) główki szyny i w pew-
ną ilość krążków (23, 24, 25) prowadzenia w płaszczyź-
nie pionowej, z osiami równoległymi do płaszczyzny 
toru, przy czym wzajemne rozstawienie (44) dwóch 
zewnętrznych krążków (23) prowadzenia w płaszczyź-
nie pionowej, dla stworzenia bazy odniesienia we 
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wzdłużnym kierunku szyny jest równe lub nieco mniej-
sze od długości podkładu, a wzajemne rozstawienie o-
bu wewnętrznych krążków (25, 27) prowadzenia bocz-
nego i w płaszczyźnie pianowej we wzdłużnym kie-
runku szyny odpowiada przynajmniej połowie podział-
ki rozstawienia podkładów toru, który ma być mierzo-
ny, przykładowo w podziałce od 30 cm, zaś przyrząd 
lub przyrządy (11) czujnikowe są zamontowane po-
środku pomiędzy* dwoma wewnętrznymi krążkami (25, 
27) prowadzenia bocznego i w płaszczyźnie pionowej. 

(10 zastrzeżeń) 

G01C P.22976S 19.02.1981 

Pierwszeństwo: 19.02.1980 - RFN (nr P 3006079.8-52) 

Matra-Werke GmbH, Frankfurt nad Menem, Repu-
blika Federalna Niemiec (Karl Spreng). 

Miernik długości drogi przejechanej przez pojazd 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania ta-
kiej konstrukcji, którą można z łatwością zainstalować 
na ikażdym dowolnym wałkowym stanowisku kontrol-
nym, oraz która charakteryzowałaby się prostą budo-
wą i niskim kosztem wytwarzania. 

Miernik według wynalazku zawiera tarczę (8) nadaj-
nika impulsów z częściami łączącymi (7), połączoną 
rozłącznie z kołami pojazdu, mającą oznakowania roz-
mieszczone równomiernie na obwodzie, nadajnik (21) 
impulsów, zamocowany do zawieszenia (11) ułożysko-
wanego obrotowo na tarczy (8), maszynę liczącą oraz 
wskaźnik. 

Miernik jest stosowany przy wzorcowaniu tachomet-
rów i tachografów. (8 zastrzeżeń) 

G01F 
B65D 

P.22252S 07.03.1980 

Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa, Polska 
(Andrzej Mickiewicz, Andrzej Włodarski). 

Dozownik wibracyjny do odbioru materiału % silosu 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zmniejszenia jed-
nostkowego zużycia energii na przesuwanie materia-
łu po dnie rynny. 

Dozownik wibracyjny do odbioru materiału z silo-
su, składający się z przesłony odciążającej, rynny, wi-
bratora, wieszaików i amortyzatorów, zawieszany pod 
silosem zakończonym otworem o przekroju prostokąt-
nym, który to otwór przesłaniany jest od dołu cał-
kowicie przez wbudowaną w rynnę przesłonę odcią-
żającą, według wynalazku charakteryzuje się tym, że 
jego gardziel wylotowa (3) wykonana w rynnie (1) po-
niżej przesłony odciążającej (2), ma długość równą lub 
prawie równą długości przesłony a szerokość nie więk-
szą od szerokości przesłony. Przesłona odciążająca o 
kształcie daszka dwuspadowego ma płaty, składające 
się z dwóch części, przy czym części górne (9) związa-
ne są z rynną połączeniami sztywnymi, a części dolne 
(10) związane są z rynną za pośrednictwem wałów (11). 
Na jednym z końców każdego wału (11) znajduje się 
mechanizm umożliwiający ruch obrotowy wałów i ich 
blokadę w wybranej pozycji. (3 zastrzeżenia) 

G41F P. 230774 21.04.1931 

Kazimierz Stępień, Zielona Góra, Polska (Kazi-
mierz Stępień) 

Sposób ustalania miejsca i ilości przecieku wody 
w dowolnym odcinku sieci cieplnej 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie umożliwienia do-
konania pomiaru ubytku ilości wody z większą dokład-
nością i jednoczesnego zlokalizowania miejsca prze-
cieku w rurociągu. 
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Sposób polega na tym, że na dowolnie wybranym 
odcinku sieci cieplnej, przewody zasilający (3) i po-
wrotny (4) odłącza się przy pomocy zaworów odcina-
jących (5 i 6) od części początkowej sieci. Wykonuje 
się obejścia zaworów odcinających (5 i 6), na których 
montuje się urządzenia pomiarowe (7 i 8) wraz z za-
worami (9 i 19). Wskazania urządzeń pomiarowych (7 
i 8) informują o istnieniu nieszczelności i o ilości u-
bytku wody. (1 zastrzeżenie) 

G01K P.229884 T 23.02.1979 

Politechnika Łódzka, Łódź, Polska (Andrzej Płon-
ka, Diana Metodiewa). 

Chemiczny wskaźnik temperatury 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania ta-
kiego chemicznego wskaźnika temperatury, który 
byłby prosty w wykonaniu, zachowywał swoją barwą 
po ponownym obniżeniu temperatury oraz zmiana 
jego zabarwienia uzależniona byłaby od napromie-
niowania promieniowaniem gamma. 

Chemiczny wskaźnik temperatury, przeznaczony 
zwłaszcza do kontroli temperatury zamrożonych prze-
szczepów biostatycznych według wynalazku składa się 
z 0,002-0,003 M roztworu l,4-dimerkapto'butan-2,3-
-diolu o wzorze sumarycznym C4H10O3S2 w 0,05 M 
buforze fosforanowym o pH = 7 - 8 oraz 0,06-0,07% 
roztworu błękitu nitrotetrazoliowego w buforze fosfo-
ranowym o pH = 7 - 8, przy czym stosunek objętoś-
ciowy składników w mieszaninie wynosi 5:1. 

(1 zastrzeżenie) 

G01K P. 229885 T 23.02.1979 

Politechnika Łódzka, Łódź, Polska (Andrzej Płon-
ka, Diana Metodiewa). 

Chemiczny wskaźnik temperatury 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania ta-
kiego chemicznego wskaźnika temperatury, w którym 
zmiana zabarwienia w wyniku procesu samoutlenie-
nia byłaby uzależniona od napromieniowania promie-
niowaniem gamma. 

Chemiczny wskaźnik temperatury, przeznaczony 
zwłaszcza do kontroli temperatury zamrożonych prze-
szczepów biostatycznych według wynalazku, składa 
się z 0,07% roztworu pirogalolu w 0,001 N kwasie sol-
nym, roztworu buforującego o pH = 10,0 -10,2 oraz 
0,011% .roztworu wersenianu sodowego w 0,05 M wę-
glanie sodowym, przy czym stosunek objętościowy 
składników w mieszaninie wynosi odpowiednio 0,2:1:1. 

(1 zastrzeżenie) 

G01L P. 222561 07.03.1980 

Rybnicka Fabryka Maszyn „RYFAMA", Rybnik, 
Polska (Władysław Koś). 

Urządzenie do pomiaru 
nierównomierności rozkładu sił 
w dwóch cięgłach równoległych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania ta-
kiej konstrukcji, która charakteryzowałaby się prostą 
budową i małą wrażliwością na uszkodzenia oraz od-
pornością na warunki występujące w szybowych wy-
ciągach górniczych. 

Urządzenie składa się ze sztywnej ramy (1), w któ-
rej osadzone są suwliwie szczęki (2 i 3) zaopatrzone 
od wewnętrznej strony urządzenia w rowkowe wy-
żłobienia (4 i 5) odpowiadające wymiarami i kształ-
tem cięgnom. Szczęki (2 i 3).nasadzone są na koń-
cówki dwustronnej śruby (10) z gwintem lewym 
i prawym. Przez pokręcenie śruby (10) uzyskuje się 
odchylenie cięgien od normalnego położenia, przy 
czym odchylenie to jest większe dla cięgna mniej na-
piętego. 

Powoduje to przesunięcie ramy (1) urządzenia o 
wielkość zmierzoną na nieruchomej pomiarowej li-
stwie (14) zamocowanej na konstrukcji urządzenia 
wyciągowego. (2 zastrzeżenia) 

G01L 
G09D 

P. 222597 11.03.1980 

Uniwersytet Warszawski, Warszawa, Polska (Krzy-
sztof Tabaszewski). 

Urządzenie do badania ruchu obrotowego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania ta-
kiej konstrukcji, która umożliwiałaby obserwację 
zjawisk przy niewielkich prędkościach kątowych oraz 
rozszerzenia ilości doświadczeń możliwych do prze-
prowadzenia. 

Urządzenie do badania ruchu obrotowego, przezna-
czone do stosowania jako pomoc dydaktyczna przy de-
monstrowaniu zjawisk z zakresu fizyki, według wy-
nalazku składa się z koła (1) osadzonego za pośred-
nictwem poduszek powietrznych na pionowej lub na 
poziomej osi (5), zwłaszcza na szynie jezdnej toru dla 
celów dydaktycznych, z oprzyrządowania, w skład 
którego wchodzą obciążniki stałe (6) i obciążniki prze-
suwne, i z różnego rodzaju cięgiełek, a także dodatko-
wo ze źródła lub źródeł energii, zwłaszcza sprężyn 
lub silniczków, pozwalających na przesuwanie pod-
czas trwania doświadczeń obciążników przesuwnych 
oraz różnego rodzaju przesłon ułatwiających dokony-
wanie pomiarów i obserwację zjawisk, a mocowanych 
w otworach tarczy koła (1). (3 zastrzeżenia) 

G01L P.222800 17.03.1980 

Kombinat Typowych Elementów Hydrauliki Siło-
wej „PZL-Hydral", Wrocław, Polska (Sławomir Fic, 
Franciszek Olesiak). 

Przyrząd do pomiaru siły, 
zwłaszcza nacisków zamykania palców dłoni 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
konstrukcji umożliwiającej pomiar siły nacisku za-
mykania poszczególnych palców, zwłaszcza kciuka, 
oraz umożliwiającej ustawiczne ćwiczenia palców pod 
obciążeniem. 

Przyrząd składający się z manometru i korpusu 
z osadzonym w nim układem przycisków tłoczkowych, 
rozmieszczonych zgodnie z fizjologicznym ruchem 
chwytnym palców według wynalazku charakteryzuje 
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się tym, że jego komora (1) wypełniona olejem (2) 
wewnątrz korpusu (3) zamknięta jest manometrem (4) 
dla ustalenia ciśnienia od przycisków tłoczkowych 
(5 i 6). 

Przyrząd ma zastosowanie w medycynie przemysło-
wej do rehabilitacji urazów dłoni. (1 zastrzeżenie) 

G01N P. 222512 06.03.1980 
Instytut Nawozów Sztucznych, Puławy, 

(Zdzisław Krawiec, Tadeusz Wicha). 
Polska 

Urządzenie do pomiaru dyfuzji 
w katalizatorach lub sorbentach pierścieniowych 

Urządzenie ma naczynie ukształtowane w postaci 
pojemnika cylindrycznego (1) zaopatrzone w króć-
ce (12, 13) służące do cyrkulacji gazów. Wewnątrz 
pojemnika (1) znajduje się drugi pojemnik cylindrycz-
ny (15). 

Pojemniki te są tak rozmieszczone, że tworzą dwie 
komory gazowe (16, 17). Pojemnik (1) jest zaopatrzo-
ny w kołnierz (18), do którego jest zamocowana roz-
łącznie pokrywa (2). 

Szczelność tego złącza zapewnia wprowadzony mię-
dzy powierzchnie kołnierza i pokrywy odpowiedni 
smar, a następnie zaciśnięcie typowym zaciskiem (9). 
Pokrywa (2) jest zaopatrzona w rurki kapilarne (10, 
11) służące do cyrkulacji gazu wewnątrz pierście-
nia (14). (2 zastrzeżenia) 

C01N P.222579 10.03.1980 
Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Na-

sim Baber). 

Układ do badania stanów powierzchniowych 
za pomocą ciekłych kryształów, zwłaszcza 

do wykrywania uszkodzeń powierzchni 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
układu umożliwiającego badanie stanów powierzchni 
nieprzeźroczystych. 

Układ według wynalazku charakteryzuje się tym, 
że na drodze wiązki światła emitowanej ze źródła 
światła (6) ustawiony jest polaryzator (8) o osi optycz-
nej prostopadłej do płaszczyzny padania wiązki, li-
niowo ją polaryzujący, a za nim ustawione jest 

zwierciadło półprzepuszczalne (11) znajdujące się mię-
dzy obiektywem (9), a okularem (10) mikroskopu, na-
chylone pod kątem 45° do toru wiązki dla jej skie-
rowania na powierzchnię badaną elementu (1) umiesz-
czonego na obrotowym stoliku (2) mikroskopu, gdzie 
na powierzchnię badaną naniesiona jest warstwa 
ciekłego kryształu (3) ograniczona z boków elementa-
mi dystansowymi (4), a od góry szklaną płytką na-
krywkową (5), przy czym na drodze wiązki odbitej 
od badanej powierzchni i przechodzącej przez zwier-
ciadło półprzepuszczalne (11) umieszczony jest anali-
zator (12) o osi optycznej prostopadłej do płaszczyzny 
drgań wiązki światła kierowanej na badaną po-
wierzchnię. (1 zastrzeżenie) 

C01N 
G01M 

P.222714 14.03.1980 

Instytut Transportu Samochodowego, Warszawa, 
Polska (Cezary Bocheński, Franciszek Wardziński, 
Wojciech Grochowski, Wojciech Gis). 

Przenośny dymomierz absorpcyjny 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
przenośnego dymomierza, umożliwiającego pomiar dy-
mienia silników wysokoprężnych w warunkach eks-
ploatacji. 

Przenośny dymomierz absorpcyjny ma podstawę (1), 
do której zamocowane są współosiowo na jednym koń-
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eu tuleja (2), w której umieszczone są dioda elektro-
luminescencyjna (3) oraz obiektyw (4). W tulei (2) 
przez otwór w bezpośredniej bliskości diody elektro-
luminescencyjnej (3) umieszczony jest fototranzystor 
kontrolny (5). 

Na drugim końcu podstawy (1) w tulei (6) umiesz-
czone są fototranzystor (7) oraz obiektyw (8). Dioda 
elektroluminescencyjna (3), fototranzystor kontrolny 
(3) oraz fototranzystor (7) połączone są przewodami 
elektrycznymi (18) ze wskaźnikiem pomiarowym (16). 

(3 zastrzeżenia) 

G01N 
E82D 

P.227909 T 17.11.1980 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego - Aka-
demia Rolnicza w Warszawie, Warszawa, Polska (Woj-
ciech Wolski, Andrzej Fürstenberg, Zbigniew Lecho-
wicz, Andrzej Przyklęk, Alojzy Szymański). 

Urządzenie do badania konsolidacji 
i wytrzymałości gruntu 

Celem wynalazku było opracowanie konstrukcji u-
rządzenia, które umożliwiałoby badanie konsolidacji 
gruntu przy stałym obciążeniu zadawanym pneuma-
tycznie lub zmieniającym się ze stałą prędkością. 

Urządzenie do badania konsolidacji i wytrzymałości 
gruntu według wynalazku składa się z komory kon-
solidacyjnej (1) wyposażonej w blokadę (17) połączo-
nej z pneumatycznym układem zadawania obciążenia 
(2), układem do pomiaru ciśnienia porowego (3) oraz 
układem do pomiaru odkształceń osiowych (4). 

Komora konsolidacyjna (1) zbudowana jest z dwu-
częściowej obudowy (8), (5) z otworem (7). W górnej 
części obudowy (8) znajduje się osłona gumowa (9) 
do zadawania na tłok (10) obciążenia przekazywanego 
na próbkę gruntu (6). Dolna część obudowy (5) umiesz-
czona jest na podstawie (13) wyposażonej w porowa-
ty filtr (14) oraz przewód (15) do pomiaru ciśnienia 
porowego. Tłok (10) posiada przewód (12) i wyposa-
żony jest w porowaty filtr (11). Podstawa (13) wypo-
sażona jest w stolik (16). 

Urządzenie według wynalazku umożliwia badanie 
ściśliwości, wytrzymałości oraz filtracji, a także zmian 
filtracji, a także zmian wilgotności i ciśnienia poro-
wego gruntu. (3 zastrzeżenia) 

P.227939 T 17.11.1980 

Politechnika Łódzka, Łódź, Polska (Witold Żurek, 
Romuald Cisło, Janusz Piekut). 

Sposób badania trwałości skędzierzawienia 
przędzy teksturowanej 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania ta-
kiego sposobu badania trwałości skędzierzawienia 
przędzy teksturowanej, który pozwalałby na bardziej 
racjonalne wykorzystanie przędzy i właściwy dobór 
przędzy do rodzaju wyrobu. 

Sposób badania trwałości skędzierzawienia przędzy 
teksturowanej na zrywarce do włókien według wyna-
lazku polega na tym, że badany odcinek przędzy (1), 

którego jeden koniec jest umocowany w dolnej szczę-
ce (2) zrywarki, a drugi jest obciążony określonym 
obciążnikiem (8), umieszcza się na regulowanych rol-
kach (3) usytuowanych między szczękami zrywarki 
oraz w pętli (4) pod kątem mniejszym od 180°, wy-
konanej z tej samej przędzy i zamocowanej w górnej 
szczęce (5) zrywarki. Wprawiając w ruch dolną szczę-
kę (2) zrywarki, przesuwa się cyklicznie badany od-
cinek ruchem posuwisto-zwrotnym. do chwili zmiany 
wydłużenia przędzy, na podstawie którego określa się 
trwałość skędzierzawienia. (1 zastrzeżenie) 

G01N P.227942 T 17.11.1980 

Akademia Techniczno-Rolnicza, Bydgoszcz, 
(Stanisław Rafałko). 

Polska 

Sposób oraz układ kompensacji wpływu temperatury 
na pomiar przewodności elektrycznej elektrolitów 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia do-
kładności kompensacji wpływu temperatury na po-
miar przewodności elektrycznej elektrolitów. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że na-
chylenie temperaturowe charakterystyk kompensacji 
zmienia się nieliniowo w szczególności według funk-
cji wykładniczej proporcjonalnie do wzrostu stężenia 
badanego roztworu, zwłaszcza w zakresie stężeń od 
0,001 n do 0,1 n. 

Układ według wynalazku charakteryzuje się tym, że 
wyjście typowego układu kompensacji (W), połączo-
ne jest z wejściem układu nieliniowego (N), w szcze-
gólności układu pierwiastkującego sterowanego sygna-
łem reprezentującym temperaturę badanego roztworu, 
a wyjście układu nieliniowego (N) dołączone jest do 
węzła sumującego sygnały z bloków pętli sprzężenia 
zwrotnego z sygnałem reprezentującym nieskompen-
sowany temperaturowo wynik pomiaru przewodności 
elektrycznej elektrolitu. (2 zastrzeżenia) 
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G01R P. 222378 01.03.1980 

Zakłady Wytwórcze Aparatury Precyzyjnej „ME-
RA-PAFĄL", Świdnica, Polska (Jan Dudek, Stani-
slaw Kazimierski). 

Sposób i układ do pomiaru biesa jałowego 
i rozruchu w licznikach energii elektrycznej 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
sposobu i układu, umożliwiających szybki i obiek-
tywny pomiar biegu jałowego i rozruchu w liczni-
kach energii elektrycznej. 

Sposób według wynalazku polega na dynamicznym 
pomiarze opóźnienia ruchu tarczy wirnika licznika 
badanego (1) względem tarczy wirnika licznika wzor-
cowego (2) w momencie przejścia tarczy wirnika 
licznika badanego (1) przez punkt maksymalnego od-
działywania pomiędzy jego chorągiewką hamującą, 
a języczkiem ^hamującym. 

Układ według wynalazku zawiera zespół wzorco-
wy składający się z licznika wzorcowego (2), wzmac-
niacza impulsów (4) i układu (6) formującego impul-
sy oraz zawiera zespół badany składający się z licz-
nika badanego (1), wzmacniacza impulsów (3) i ukła-
du formującego (5) impulsy. 

Wyjście zespołu wzorcowego połączone jest z wej -
ściem komparatora znaku (7) i wejściem licznika 
impulsów (11). Wyjście zespołu badanego połączone 
jest z wejściem komparatora znaku (7) i poprzez 
bramkę i%), i dzielnik (10) połączone jest z liczni-
kiem impulsów (11). Wyjście komparatora znaku (7) 
połączone jest z bramką (8) poprzez układ bramku-
jący (9). (2 zastrzeżenia) 

G01R P.222519 06.03.1980 

Politechnika Śląska im. Wincentego Pstrowskiego, 
Gliwice, Polska (Leszek S. Czarnecki). 

Sposób przetwarzania kąta fazowego składowyeh 
harmonicznych napięcia o przebiegu okresowym 

na parę napięć proporcjonalnych do sinusa 
i cosinusa tego kąta 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie eliminacji wy-
magania dotyczącego synchronizacji przestrajanego 
generatora napięć kwadraturowych z napięciem ana-
lizowanym. 

Sposób polega na tym, że względem napięcia ana-
lizowanego (tu), t j . napięcia, którego kąty fazowe 
składowych harmonicznych mają być przetwarzane 
w napięcia proporcjonalne do funkcji sinus i cosinus 
tych kątów, tworzy się zsynchronizowane z nim na-
pięcia impulsowe (Uj), będące ciągiem wąskich, sy-
metrycznych względem pewnej chwili tj impulsów, 
powtarzanych nie częściej niż z częstotliwością na-
pięcia analizowanego (u«), przy czym przetwarzanie 
odbywa się w dwóch cyklach pracy. 

W jednym cyklu napięcie analizowane (u#) mnoży 
się w układzie mnożącym (Ml) przez napięcie sinu-
soidalne o przebiegu A cos wgt i częstotliwości to* 
powiększonej względem częstotliwości harmonicznych 
hto o pewną stałą częstotliwości Wf, zaś napięcie im-
pulsowe (uj) mnoży się w układzie mnożącym (M2) 
przez napięcie kwadraturowe A sin o)gt, a w drugim 
cyklu pracy oba napięcia t j . analizowane (u#) i impul-
sowe (uj) mnoży się jednocześnie przez napięcie 

A cos wgt, a następnie z otrzymanych w każdym 
z obu cykli pracy iloczynów (U2) i (u3) tworzy się 
na wyjściu układu dzielącego (D) napięcie (UJÍ) pro-
porcjonalne w pierwszym cyklu pracy do sinusa kąta 
fazowego, a w drugim cyklu pracy do cosinusa tego 
kąta w ten sposób, że identycznie dla obu cykli pracy, 
napięcia wyjściowe (U2) i (U3) obu mnożników (M2) 
i (M3) filtruje się parą filtrów wąskopasmowych (Fl> 
i (F2) o możliwie najdokładniejszej względem siebie 
zbliżonych właściwościach oraz częstotliwości środ-
kowej wf różnej od częstotliwości dowolnej harmo-
nicznej lub średniej arytmetycznej dwóch częstotli-
wości harmonicznych, zaś wyniki filtracji (u«) i (u*) 
mnoży się w układzie mnożącym (M3), uśrednia w 
układzie uśredniającym (S), a napięcie wyjściowe 
(u$) z układu (9) dzieli się w układzie dzielącym (D> 
przez napięcie wyjściowe (uj») układu mnożącego 
(M4), mnożącego napięcie wyjściowe (U7) i (uj) dwóch 
przetworników wartości skutecznej na napięcie stałe 
(Pl) i <P2), na których wejścia włączone są napię-
cia wyjściowe <u<) i (us) filtrów wąskopasmowych 
(Fl) i (F2). (1 zastrzeżenie) 

G01R P. 222520 06.03.1980 

Politechnika Śląska im. Wincentego Pstrowskiego, 
Gliwice, Polska (Piotr Filipski, Andrzej Marcyniuk) 

Sposób pomiaru rezystancji uzwojeń silników 
indukcyjnych w stanie gorącym 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
sposobu pozwalającego na skrócenie czasu do chwili 
pomiaru rezystancji uzwojeń silników, przeznaczo-
nego do zastosowania w automatycznym systemie ba-
dania silników do pośredniego wyznaczania tempe-
ratury uzwojeń. 

Sposób pomiaru rezystancji uzwojeń silników in-
dukcyjnych w stanie gorącym polega na tym, że bez-
pośrednio po odłączeniu zasilania silnika, silnik (2) 
łączy się ze źródłem pomiarowego prądu stałego (1) 
odpornego na wsteczne napięcie przemienne. Jedno-
cześnie mierzy się natężenie prądu pomiarowego i 
składową stałą napięcia na zaciskach badanego sil-
nika za pomocą dwóch identycznych układów skła-
dających się z filtru dolnoprzepustowego (4) prze-
twornika napięcie - częstotliwość (5) i z licznika 
(6). Liczniki (6) obu układów zliczają impulsy w y j -
ściowe przetworników napięcie - częstotliwość (5) w 
czasie będącym całkowitą wielokrotnością okresów 
zakłócającego napięcia przemiennego. 

Mierzona rezystancja jest proporcjonalna do ilorazu 
liczby impulsów zliczonych w obu licznikach. 

(1 zastrzeżenie) 
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G01R F.222595 11.03.1980 

Instytut Technologii Elektronowej, Warszawa, Pol-
ska (Andrzej Jan Czerwiński, Edward Stolarski, Je-
rzy Zając, Edmund Zając). 

Sposób i urządzenie do pomiaru szumów układów 
scalonych przeznaczonych do mikrofonów 

pojemnościowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia do-
kładności pomiarów napięcia szumów, zwłaszcza dla 
małych częstotliwości. 

Sposób polegający na zwarciu z masą przeciwelek-
trody badanego układu, spolaryzowaniu napięciem 
zasilania, umieszczeniu wewnątrz ekranu elektroma-
gnetycznego i mierzeniu napięcia sygnału wyjścio-
wego, według wynalazku charakrteryzuje się tym, 
że badany układ scalony (5) dołącza się przeć iwe lek-
trodą (3) do wewnętrznej okładki (4) zwierającego 
jego wejście kondensatora o symetrii co najmniej 
obrotowej tak, aby przeciwelektroda (3) była możli-
wie blisko i równolegle do osi symetrii kondensatora. 

Urządzenie według wynalazku charakteryzuje się 
tym, że zewnętrzna okładka (1) kondensatora stanowi 
część ekranu elektromagnetycznego (6), mieszczącego 
wewnątrz przynajmniej część badanego układu (5), 
zawierającą jego przeciwelektrodę (3). 

(4 zastrzeżenia) 

G01R P.222683 12.03.1980 

Instytut Łączności, Warszawa, Polska (Marek Ka-
łuski, Antoni Sitek). 

Sposób i układ do pomiaru napięć wielkiej 
częstotliwości za pomocą woltomierza wektorowego 

w obecności silnych zakłóceń 

W sposobie według wynalazku do wejścia bloku 
przemiany częstotliwości (5) doprowadza się przez 
układ separujący dodatkowy przebieg synchronizują-
cy koherentny z przebiegami pomiarowymi. Przebieg 
ten poddaje się procesowi przemiany częstotliwości 
i doprowadza do wejścia bloku (4) samoczynnego po-
szukiwania i dostrajania do częstotliwości pomiaro-
wej. Przebiegi wyjściowe z tego bloku doprowadza 
się do dwóch bloków (1, 2) samplingowej przemiany 
częstotliwości przebiegów pomiarowych, do wejść 
których doprowadzone są sygnały pomiarowe zawie-
rające zakłócenia. 

Przebiegi wyjściowe tychże bloków doprowadza się 
do wejść wektorowego układu mierzącego (3). 

Układ zaopatrzony jest w samplingowe bloki prze-
miany częstotliwości przebiegów pomiarowych, wyj-
ścia których dołączone są do wejść wektorowego 
układu pomiarowego oraz blok samoczynnego 
poszukiwania i dostrajania do częstotliwości prze-
biegu pomiarowego, którego wyjścia połączone są 
z blokami przemiany częstotliwości, według wynalaz-
ku charakteryzuje się tym, że ma blok przemiany 
częstotliwości (5) sygnału synchronizującego, którego 
wyjście jest połączone z wejściem bloku samoczyn-
nego poszukiwania i dostrajania (4) przy czym wyj-

ście tegoż bloku połączone jest z blokiem przemiany 
częstotliwości (5) przebiegu synchronizującego. 

(2 zastrzeżenia) 

G01R P.222T34 14.03.1980 

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dą
browskiego, Warszawa, Polska (Piotr Gajewski, Ja 
nusz Turczyński). 

Sposób i układ do eliminacji wyników anomalnych 
w seriach pomiarowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
sposobu i układu umożliwiających eliminację błędów 
anomalnych w czasie rzeczywistym bez potrzeby sto
sowania do tego celu złożonych algorytmów realizo
wanych przy pomocy komputerów. 

Sposób według wynalazku. charakteryzuje się tym, 
że wyniki pomiarów podawane na wejście pierwsze 
(Wel) są porównywane z wartościami odniesienia za
dawanymi statycznie lub dynamicznie przez wejście 
drugie (We2) lub ich wielokrotnościami odniesienia (1) 
w układzie komparacji przedziałowej (2), przy czym 
szerokość przedziału jest wytwarzana samoczynnie 
przez układ zadający przedział komparacji (3) według 
określonej funkcji. 

Układ według wynalazku charakteryzuje się tym, 
że z układem komparacji przedziałowej (2) jest bez
pośrednio połączony układ zwielokrotnienia wartości 
odniesienia (1), układ samoczynnego zadawania prze
działu komparacji (3), wejście wyników serii pomia
rowej (Wel) i wyjście poprawionych wyników serii 
pomiarowej (Wy), przy czym układ samoczynnego za
dawania przedziału komparacji <3) ma także bezpo
średnie połączenie z wejściem wartości odniesienia 
(We2), które jest połączone z układem zwielokrotnie
nia wartości odniesienia (1). (2 zastrzeżenia) 

G01R P.22274T 15.03.1980 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Aparatury Manewro-
wej „ORAM", Łódź, Polska (Jerzy Pietrasik). 

Urządzenie do sprawdzania diod prostowniczych 

Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do spraw-
dzania diod prostowniczych, umożliwiających szybkie 
sprawdzenie i wybranie do montażu diod prostowni-
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czych o odpowiedniej charakterystyce dla kierunku 
wstecznego. 

Urządzenie zawierające zasilacz z prostownikiem 
dwupółkowym, połączony z powielaczem napięcia, do 
wyjścia którego podłącza się sprawdzane diody, wed-
ług wynalazku charakteryzuje się tym, że napięcie 
jest doprowadzane do wejścia (5, 7) powielacza (PO) 
z potencjometru (R2), który wraz z opornikiem (Rl) 
połączonym z nim szeregowo jest włączony pomiędzy 
ujemny zacisk zasilacza beztransformatorowego (Z) 
i odpowiedni zacisk tego zasilacza, znajdujący się po 
stronie napięcia przemiennego, przy czym ujemny 
zacisk zasilacza beztransformatorowego (Z) jest połą-
czony ze wspólnym punktem powielacza (PO), wzma-
cniacza (WZ) i przerzutnika (PS), a-dodatni zacisk 
zasilacza beztransformatorowego (Z) jest połączony 
z dodatnim zaciskiem zasilania wzmacniacza (WZ) 
i przerzutnika (PS). (3 zastrzeżenia) 

G01R P.222762 15.03.1980 

Zakłady Chemiczne „Blachownia", Kędzierzyn-Koź-
le, Polska (Bernard Tudyka, Bernard Winert, Marcin 
Depta). 

Sposób i układ do pomiaru 
pojemności kondensatorów energetycznych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zmniejszenia 
manipulacji przy pomiarze pojemności kondensatorów 
energetycznych. Sposób pomiaru według wynalazku 
polega na tym, że pomiaru dokonuje się w układzie 
trójfazowym, przy stałym napięciu zasilania, pomiędzy 
fazami (R), (S) i (T). 

Układ według wynalazku składa się z transforma-
tora trójfazowego, którego uzwojenia pierwotne po-
łączone są w gwiazdę, przy czym zaczepy uzwojeń 

połączone są ze stycznikami (ST), które podłączone są 
do przełącznika zakresów (PZ) napięcia. 

Uzwojenia wtórne transformatora zasilają konden-
sator trójfazowy. Pomiędzy fazami (R, S) znajduje się 
woltomierz (V), zaś do każdej fazy (S, R, T) dołączony 
jest amperomierz (A). (5 zastrzeżeń) 

G01R P.228112 27.11.1980 

Pierwszeństwo: 30.11.1979 - NRD (nr GOI R/217290) 

Institut „Prüffeld für elektrosche Hochleistunges-
technik", Berlin, NRD; VEB Transformatoren- und 
Röntgenwerk „Herman Matem", Drezno, NRD (Jochen 
Ermisch, Werner Branler). 

Układ do pomiaru prądu elektrycznego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
układu umożliwiającego dokładny pomiar prądów 
elektrycznych. 

Układ zawiera dwa transformatory (1, 2) o co naj-
mniej prawie równych przekładniach, których uzwo-
jenia wtórne pracują przeciwsobnie i w których przez 
jedno uzwojenie pierwotne (5) płynie mierzony prąd, 
a przez drugie uzwojenie pierwotne (6), płynie prąd 
proporcjonalny do mierzonego prądu. 

Uzwojenie wtórne (3, 4) dołączone są do wejść 
wzmacniacza różnicowego (7). (8 zastrzeżeń) 

G01R P.229712 16.02.1981 

Zakład Doskonalenia Zawodowego, Warszawa, Pol-
ska (Roman Kapuscinski, Jan Pabiańczyk, Edward 
Niedzielski, Marek Laskowski). 

Układ do pomiaru 
zużycia energii elektrycznej prądu stałego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
układu o prostej konstrukcji, dużej dokładności wska-
zań, przeznaczonego do pomiaru zużycia energii w po-
jazdach trakcji elektrycznej. 

W układzie według wynalazku przetwornik na-
pięcie - częstotliwość (1) jest połączony z uniwibrato-
rem (3) sterującym bramką (4), która przepuszcza 
sygnał wyjściowy przetwornika prąd-częstotliwość 
do dzielnika częstotliwości (5), sterującego liczy-
dłem (6). (1 zastrzeżenie) 

G02B 
G01N 

P. 222696 14.03.1980 

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Jerzy 
Rossian, Michał Pokorski). 

Cierny mechanizm blokujący obrotowych osi 
pomiarowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania ta-
kiej konstrukcji, która zapewniłaby łączenie i roz-
łączanie elementów pomiarowego mechanizmu optycz-
nego zarówno w czasie eksploatacji, jak i justowa-
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nia bez zmiany nastawionego azymutu oraz zapew-
niłaby blokowanie układu w dowolnym położeniu 
kątowym. 

Mechanizm według wynalazku ma dwuramienną 
dźwignię (3) blokującą, osadzoną obrotowo w mecha-
nizmie napędowym, wyposażoną w krzywkę (4) o za-
rysie usytuowanym mimośrodowo w stosunku do 
osi (2) obrotu dźwigni (3) i tworzącym w punkcie 
styku z powierzchnią czołową popychacza (5) kąt (ß) 
samohamowny pomiędzy styczną do zarysu krzywki 
(4) a powierzchnią czołową popychacza (5). 

(1 zastrzeżenie) 

G02F P. 222562 07.03.1980 

Politechnika Gdańska, Gdańsk, Polska (Zbigniew 
Dwornikiewicz, Jan Stolz). 

Mechaniczny modulator wiązki promieni 
elektromagnetycznych, zwłaszcza do urządzeń 

wyposażonych w zwierciadlane układy 
optyczne 

Wyznalazek rozwiązuje zagadnienie- opracowania 
prostej i taniej konstrukcji umożliwiającej jej współ-
pracę z prostym obiektem zwierciadlanym o niewiel-
kiej średnicy. 

Mechaniczny modulator zaopatrzony jest w czyn-
ny element modulujący, którym jest część cylindrycz-
na wirnika (1) z ukształtowanym na niej ciągiem 
segmentów na przemian przeźroczystych i nieprze-
źroczystych. Wewnątrz cylindrycznej części wirnika 
(1) umieszczony jest detektor promieniowania (2), 
a oś (3) obrotu usytuowana jest prostopadle do osi 
układu optycznego (5). 

Ilość segmentów przeźroczystych ukształtowanych 
na części cylindrycznej wirnika (1) jest parzysta. 

(2 zastrzeżenia) 

G03G P.222498 06.03.1980 

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Zyg-
munt Zawisławski, Tadeusz Zambrzycki, Tomasz 
Swigost). 

Sposób i urządzenie do rozdzielania cząstek 
proszku wywołującego utajony obraz 

kserograficzny 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
stosowania cząstek proszku wywołującego o ściśle 
określonym znaku, co zapobiega powstawaniu roz-
mycia konturów obrazu kserograficznego. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że na-
ładowane elektrycznie cząstki proszku (8) przepuszcza 
się pomiędzy elektrycznie naładowanymi różnoimien-
nie okładzinami (2,2') kondensatora (1) powietrznego 
tak, że cząstki proszku (8) odchylane są w kierunku 
określonym wypadkową siłą (W) pochodzącą od siły 
<F) działającej w polu (E) elektrycznym na ładunek 
(q) cząstki proszku (8) oraz siły (P) ciężkości cząstki 
proszku (8) wywołującego. 

Urządzenie według wynalazku zawiera kondensa-
tor (1) powietrzny o regulowanym odstępie okładzin 
(2, 2'), z których jedna okładzina (2) ma potencjał 
ujemny, zaś druga okładzina (2') ma potencjał dodat-
ni. Nad okładzinami (2, 2') w osi symetrii równoległej 
do płaszczyzny okładzin (2, 2') ma umieszczony zbior-
nik (7) z dnem sitowym, proszku (8) wywołującego 
wraz nośnikiem (9), osadzony na wibratorze (10). 
Pod okładziną (2) o potencjale ujemnym umieszczo-
ny jest pojemnik (11) dla cząstek proszku (8) nałado-
wanych dodatnio, natomiast pod okładziną (2') o po-
tencjale dodatnim jest umieszczony pojemnik (11') dla 
cząstek proszku (8) naładowanych ujemnie. 

(3 zastrzeżenia) 

G04F P.227900 T 15.11.1980 

Wyższa Szkoła Inżynierska im. Gen. Zawadzkiego, 
Opole, Polska <Norbert Szaefer). 

Rejestrator czasu trwania natężenia 
słonecznego 

Rejestrator według wynalazku znajduje zastosowa-
nie przy wykonywaniu map nasłonecznienia. Reje-
strator składa się z czujnika fotoelektrycznego (F) 
i generatora kwarcowego (G), z których podawane 
są impulsy na bramkę logiczną (B). 

Impulsy zlicza licznik (L) i poprzez dekoder (D) 
przekazuje je na rzutnik cyfrowy (W). Czujnik (F) 
ma na wejściu włączoną zaporowo fotodiodę (Fi) 
połączoną równolegle z opornikami (R1 i R2). Opor-
nik (Ri) jest połączony z kolektorem pierwszego tran-
zystora (Ti), którego baza połączona jest z poten-
cjometrem (R3). Potencjometr (R3) ma dołączony rów-
nolegle termistor (NTC). 

Opornik (R2) jest połączony z kolektorem drugiego 
tranzystora (T2) połączonego z wyjściem (Wy). 

(1 zastrzeżenie) 
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G05B P. 222S49 07.03.1980 
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Kotłów i Urządzeń 

Energetycznych, Tarnowskie Góry, Polska (Jacek Bo-
bek, Henryk Cichowski). 

Układ sterowania palnika olejowego lub gazowego 

Wyznalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania ta-
kiej konstrukcji, która umożliwiałaby pracę palnika 
z powtórzeniem zapłonu w czasie bezpieczeństwa za-
równo przy rozruchu palnika, jak i w ruchu usta-
lonym oraz pracę palnika bez powtórzenia zapłonu. 

Układ sterowania palnika olejowego lub gazowego 
wyposażonego w palnik zapalający stosowany jest 
zwłaszcza w kotłach pyłowych. 

Układ zawiera przekaźniki czasowe odmierzające 
czas bezpieczeństwa w ruchu ustalonym (IF) 1 przy 
rozruchu palnika (1K), przekaźniki załączające palnik 
zapalający (IE), palnik olejowy (ID), zawory paliwa 
(3A) i sygnalizację awaryjnego wyłączenia palnika 
(1H) oraz przekaźnik kontrolujący płomień (2F). 
Układ ma szeregowo połączone styki przekaźnika cza-
sowego (IF) odmierzającego czas bezpieczeństwa w 
ruchu ustalonym i przekaźnika (2F) kontrolującego 
płomień, które albo zamykają obwód przekaźnika 
czasowego (1K) odmierzającego czas bezpieczeństwa 
przy rozruchu palnika albo zamykają obwód prze-
kaźnika (IE) załączającego palnik zapalający. 

(2 zastrzeżenia) 

G05B P.227904 T 17.11.1980 
Politechnika Śląska im. Wincentego Pstrowskiego, 

Gliwice, Polska (Krzysztof Krykowski). 

Sposób sterowania fazowego cyklokonwertora 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania ta-
kiego sposobu, przy którym nastąpiłoby zmniejszenie 
wpływu zakłóceń na przebieg napięcia wyjściowego. 

Sposób sterowania fazowego cyklokonwertora we-
dług wynalazku polega na tym, że jako sygnału steru-
jącego w układzie sterowania poprzez poziomowanie 
sygnału sterującego używa się całki z różnicy po-
między sygnałem napięcia wzorcowego z sygnałem 
napięcia proporcjonalnego do napięcia wyjściowego 
cyklokonwertora. (1 zastrzeżenie) 

G05D 
G01K 

P. 222672 12.03.1980 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Budowy 
Urządzeń Chemicznych „Cebea", Kraków, Polska (Le-
on Żaba, Władysław Kucia). 

Laboratoryjny zespół termostatyczny 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zapewnienia wy-
sokiej dokładności stabilizacji temperatury w bloku 
termicznym zespołu termostatycznego, w zaJcresie od 
193 K do 453 K, dla potrzeb porównawczego sprawdza-
nia urządzeń termometryczaiych. 

Zespół termostatyczny składający się z termoregu-
latora elektronicznego oraz dwóch bloków termicznych, 
według wynalazku charakteryzuje się tym, że w ter-
moregulatorze umieszczony jest galwanionietr luster-
kowy (4), służący do detekcji sygnału uchybu regula-
cji oraz przekaźnik fotoelektryczny (3), w postaci 
mostka Wheatstone'a z fotorezystorem (BF) w jednej 
z jego gałęzi. Galwanometr (4) sprzężony jest z prze-
kaźnikiem fotoelektrycznym (3) za pośrednictwem 
strumienia światła. (2 zastrzeżenia) 
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P. 222764 15.03.1980 
G01F 

Instytut Techniki Cieplnej, Łódź, Polska (Henryk 
Kierszeokiern, Mieczysław Cygan, Włodzimierz Wol-
ski). 

Czujnik konduktometryczny 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wyeliminowania 
fałszywych sygnałów oraz zagadnienie zmniejszenia 
częstotliwości zadziałań zespołu przekaźnikowego, na-
pędów regulacyjnych i sygnalizatorów, a tym samym 
zwiększenie ich żywotności. 

Czujnik konduktometryczny według wynalazku ma 
zespół sond (3) osadzonych w mocującym kołnierzu (5), 
połączonym z pierścieniem uszczelniającym (6), zamo-
cowanym do siatkowej osłony (2) zamkniętej od spodu 
dnem (4). (1 zastrzeżenie) 

G06F F. 222546 06.03.1980 

Instytut Komputerowych Systemów Automatyki i Po-
miarów, Wrocław, Polska (Jan Kulisiewicz). 

Sposób autonomicznego, 
sekwencyjnego adresowania „n" urządzeń, 

zwłaszcza w komputerowych 
systemach terminalowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania spo-
sobu umożliwiającego całkowicie autonomiczne adre-
sowanie ,jn" urządzeń, zwłaszcza w komputerowych 
systemach terminalowych, bez udziału procesora. 

W procesie autonomicznego adresowania ,,n" urzą-
dzeń określa się adres urządzenia (Ui) oraz jeden bit 
w „n" bitowej pamięci maski (PM) przy pomocy licz-
nika urządzeń (LU), którego kolejne stany przyporząd-
kowuje się odpowiednio urządzeniom (U), zaś za po-
mocą procesora jednorazowego wpisuje się do pamięci 
maski (PM) informację „n" bitową ustalającą, z któ-
rym urządzeniem (Ul) odpowiadającym jego adresowi 
w liczniku ma być prowadzona transmisja danych, a 
które urządzenie (Ui) ma być maskowane. 

Sygnałem (KT) uruchamia się generator (G), któreś 
go impulsem włącza się synchronizator (8) i synchro-
nizuje się transmisję do urządzenia (U), przy czym jed-
nocześnie zwiększa się stan licznika urządzeń (LU) o 
„jeden" odpowiadający urządzeniu (Ui+1). 

Wybranym z pamięci maski (PM) odpowiednim bi-
tem blokuje się wysłanie następnego impulsu z genera-
tora (G) tylko wtedy, jeżeli do urządzenia (Ui+1) ma 
być prowadzona transmisja, natomiast odblokowuje 
się i wysyła następny impuls jeśli to urządzenie 
(Ui+1) jest zamaskowane. (1 zastrzeżenie) 

G06F P.229243 16.01.1981 

Pierwszeństwo: 17.01.1980 - Węgry (nr 0617) 

Telefongyár, Budapeszt, Węgry (Iván Adonyi, Endre 
Farkas, Gyula Hegedűs, Attila Körmendy, Istvanne 
Mogyorósi, Géza Molnár, Szilárd Sass, László Schöller, 
Lajos Takács, György Vitéz). 

Układ mikroprocesora 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania u-
kładu mikroprocesora umożliwiającego optymalne wy-
korzystanie programów dla znanych układów, przy ste-
rowaniu jednostkami zewnętrznymi. 

Układ mikroprocesora zawiera kombinacyjny układ 
logiczny (4) o pięciu wejściach (43, 44, 45, 48, 49) i dwu 
wyjściach (46, 47). Co najmniej jedna wybrana linia 
(13) wyjściowej szyny adresowej mikroprocesora jest 
połączona z wejściem (43). Wyjście sterujące (14) mi-
kroprocesora (1) do odczytu pamięci połączone jest z 
wejściem (44) i wejściem sterującym odczytu (24) pa-
mięci (2). 

Wyjście sterujące (15) mikroprocesora do zapisu pa-
mięci połączone jest z trzecim wejściem (45) układu 
i wejściem sterującym (25) zapisu pamięci (2). Wyj-
ście sterujące (16) mikroprocesora (1) do odczytu jed-
nostek zewnętrznych połączone jest z wejściem (48), 
a wyjście sterujące (15) mikroprocesora (1) do zapisu 
jednostek zewnętrznych z wejściem (49). Wyjście (46) 

połączone jest z wejściem sterującym (36) odczytu jedno-
stki zewnętrznej (3), zaś wyjście (47) z wejściem steru-
jącym zapisu (37) jednostki (3). (2 zastrzeżenia) 
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G06K P.227866 T 14.11.1980 

Zakład Telewizyjnego Sprzętu Profesjonalnego, War-
szawa, Polska (Leonard Turek). 

Sposób i układ generatora do wytwarzania znaków 
alfanumerycznych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie umożliwienia wy-
eliminowania obwodów scalonych dużej integracji przy 
konstruowaniu układów generujących niewielką ilość 
znaków. 

Sposób generowania znaków alfanumerycznych po-
lega na tym, że każdy znak dzieli się na poszczególne 
segmenty zwane liniami analizy obrazu i każdy seg-
ment generuje się przy pomocy wzmacniaczy separu-
jących, które współpracują z multiplekserem. 

Natomiast wybieranie segmentów w pionie realizu-
je się przy pomocy dekoderów, przy czym multiplek-
ser otrzymuje impulsy od generatora punktów. 

Generator do wytwarzania znaków alfanumerycz-
nych ma dekoder (1) połączony wyjściami z multiplek-
serem (3) i odpowiednimi wejściami wzmacniaczy se-
parujących (2) oraz dekadowym licznikiem impulsów 
synchronizujących linii (6), który połączony jest z mul-
tiplekserem (3). Ponadto multiplekser ma połączenie z 
generatorem impulsów (5) poprzez licznik impulsów 
(4). 

Multiplekser (3), generator i licznik punktów (4, 5) 
mają połączenie ze źródłem sygnałów całkowitej syn-
chronizacji CS. (2 zastrzeżenia) 

C07D P.222S76 10.08.1980 

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Ja
nusz Igielski, Szczepan Mikulski, Jerzy Mizieliński, 
Andrzej Wiesrciak). 

Urządzenie do oddzielania monet od ich falsyfikatów 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania kon-
strukcji charakteryzującej się dużą niezawodnością i 
dokładnością działania oraz małą wrażliwością na wa-
runki zewnętrzne. 

Urządzenie ma umieszczone w polu megnetycznym 
tory (2) pochyłe, z których każdy przeznaczony jest 
dla monet o jednakowych wartościach. Na końcu każ-
dego toru <3) znajduje się czujnik prędkości (5). Pole 
magnetyczne wytworzone jest przez jeden obwód ma-
gnetyczny, złożony z conajmniej dwóch par magnesów 
trwałych (3), połączonych w parze zworą (4). 

(1 zastrzeżenie) 

G08B 
G05B 

P. 222621 10.03.1980 

Zakład Doświadczalny Instytutu Górnictwa Nafto-
wego i Gazownictwa, Kraków, Polska (Andrzej Dębski, 
Jan Siemieński, Wojciech Wawer). 

Układ transoptorowego sygnalizatora 
stanu pracy obciążenia 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania ma-
łogabarytowego układu transoptorowego sygnalizatora 
stanu pracy obciążenia. 

Układ zawierający odbiornik energii (1), do którego 
równolegle dołączony jest układ sygnalizacji, według 
wynalazku charakteryzuje się tym, że dioda transoptora 
(5) połączona równolegle z kondensatorem (4) jest włą-
czona w przekątną mostka Graetza (3) połączonego 
szeregowo z kondensatorem (2). 

Układ stosowany jest w układach sterujących pracą 
gazowych zaworów elektromagnetycznych. 

(1 zastrzeżenie) 

G08B P.230348 25.03.1931 

Główne Biuro Studiów i Projektów Energetycznych 
„Energoprojekt", Zakład Doświadczalny, Poznań, Pol-
sika (Jerzy Kosmowski, Józef Janecki). 

Telesygnalizator 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania u-
rządzema do zdalnego sygnalizowania zakłóceń w pracy 
nadzorowanego obiektu. 

Telesygnalizator według wynalazku charakteryzuje 
się tym, że sygnał dochodzący z nadajnika przyjęty 
jest przez układ wejściowy (UW) i następnie poprzez 
układ dyskryminatora napięcia (DP) dochodzi do ukła-
du automatyki <A), który odpowiednio rozdziela skład-
niki informacji zawartej w sygnale na licznik (L), re-
jestr (RE) oraz przerzutnik (P). 

Licznik (L) zlicza ilość impulsów, które po zdekodo-
waniu przez dekoder (D) podawane są do rejestru (RE), 
którego zawartość wyświetlana jest przez optyczne e-
lementy sygnalizacyjne. Układ automatyki (A) doko-
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nuje ponadto kasowania licznika (L) przerzutnika (P) 
i rejestru (RE) oraz taktowania rejestru (RJS). 

Zmiana na wyjściu rejestru (RE) powoduje takto-
wanie przerzutnika (P), który odblokowuje bramkę (B3). 
Odblokowana bramka (B3) przekazuje sygnały akustycz-
ne z generatorów (G1, G2) do wzmacniacza (W2) i da-
lej do elementu akustycznego emitującego modulowa-
ny sygnał akustyczny. Urządzenie umożliwia przyjęcie 
piąć różnych informacji. (2 zastrzeżenia) 

G08C 
G01S 

P.222754 15.03.1930 

Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego, Bytom, 
Polska (Jan Łozak, Kazimierz Dzięciołowski, Antoni 
Kukuczka, Stanisław Mamiok). 

Górniczy osobisty nadajnik lokacyjny 

Przedmiotem wynalazku jest górniczy osobisty na-
dajnik lokacyjny przeznaczony do dokładnego i zdal-
nego określania położenia ludzi odciętych przez zawał 
w podziemnych wyrobiskach górniczych. 

Nadajnik wyposażony jest w antenę magnetyczną, 
którą stasiowi cewka (4) nawinięta bezpośrednio na 
rdzeniu ferytowym o dużej długości, korzysfcnie o-
kojto 66 mm. Baza tranzystora (3) w układzie genera-
cyjnym nadajnika połączona jest jednocześnie z dwo-
ma kondensatorami (1) i (2), przy czym druga końców-
ka pierwszego kondensatora (1) jest połączona bezpo-
średnio z emiterem tranzystora (S). 

Natomiast druga końcówka drugiego kondensatora 
(2) jest połączona z emiterem tylko dla składowej sta-
tej prądu przez uzwojenie cewki obwodu rezonansowe-
go (5). . (2 zastrzeżenia) 

G08C 
H02B 

P. 229926 28.02.1981 

Główne Biuro Studiów i Projektów Energetycznych 
„Emergoprojekt", Zakład Doświadczalny, Poznań, Pol-
ska (Jerzy Kosmowski, Józef Jameciki). 

Nadajnik sygnałów zakłóceń 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania na-
dajnika spełniającego kilka funkcji tj. przesyłanie syg-

nałów zawierających gradacje priorytetu, przesyła-
nie informacji o zaniku napięcia, kontrola ciągłości 
łącz, a także prowadzenie rozmowy telefonicznej pod-
czas nadawania sygnałów. 

Nadajnik według wynalazku wyposażony jest w re-
jestr szeregowo-równoległy (RE), który swymi wej-
ściami równoległymi połączony jest z wyjściami kode-
ra priorytetowego (K), którego wejścia połączone są z 
szynami wejściowymi nadajnika. Wyjście szeregowe 
(CO rejestru (RE) połączone jest z wejściem (r) prze-
rzutnika (Pl), zaś wyjście (Q) rejestru (RE) z wejściem 
blokującym generatora (Gl), którego wyjście połączo-
ne jest z kolei z wejściem blokującym generatora (G2), 
a także poprzez układ różnicujący (R2) z wejściem tak-
tującym rejestru (RE). Ponadto wyjście generatora (G2) 
połączone jest poprzez wzmacniacz (Wl) z wyjściem 
nadajnika. Natomiast wejście ustawiające (S) przerzut-
nika (Pl) połączone jest poprzez bramki (B2) i dalej 
(Bl) z szynami wejściowymi nadajnika, zaś wyjście 
(Q) przerzutnika (Pl) połączone jest z wejściem prze-
rzutnika (Ml) o odpowiednim czasie przerzutu. Wyj-
ście (Q) przerzutnika (Ml) połączone jest z drugim wej-
ściem bramki (B2). Wyjście (Q') ptrzerzutnika (Pl) po-
łączone jest ponadto poprzez układ różnicujący z wej-
ściem kodera priorytetowego (K). 

Znajduje zastosowanie do przekazywania informacji 
o zakłóceniach w pracy nadzorowanego obiektu, zwłasz-
cza rozdzielni energetycznej. (1 zastrzeżenie) 

G11B 
H04N 

P. 229499 03.02.1981 

Pierwszeństwo: 04.02.1980 - St. Zjedn. Am. (nr 118 240) 

RCA Corporation, Nowy Jork, St. Zjedn. Am. (Byron 
Kent Taylor). 

Swobodne prowadzenie 
dla zespołu igły głowicy odtwarzającej gramowidu 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania ta-
kiego prowadzenia dla zespołu igły, które zapewniało-
by minimalny opór jego zakończenia połączonego z 
igłą przy ruchu poprzecznym. 

Swobodne prowadzenie dla zespołu igły głowicy od-
twarzającej gramowidu zawiera zasadniczo płaski, 
podłużny element (38') o długości znacznie większej od 
szerokości, mający jednakową grubość, przy czym pod-
łużny element jest dostatecznie sprężysty. 

Podłużny element charakteryzuje się tym, że ma dwa 
przewężenia (42) usytuowane wewnątrz i blisko pierw-
szego i drugiego zakończenia (44, 46). (7 zastrzeżeń) 
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DZIAŁ H 
ELEKTROTECHNIKA 

H01H 
H03K 

P. 222625 11.03.1980 

Instytut Łączności, Warszawa, Polska (Józef Moź-
dżer, Urszula Michniewicz, Zbigniew Żelazny, Ryszrd 
Płecha). 

Układ polaryzowanego przekaźnika elektronicznego 

Ukfed według wynalazku rozwiązuje zagadnienie 
opracowania przekaźnika polaryzowanego o dużej wy-
dajności prądowej, która jesit wymagana w przypadku 
pracy telegraficznych urządzeń specjalnych, takich jak 
urządzenie wieloadresowe. 

Układ ma do wejścia (WE) dołączoną bazę pierw-
szego tranzystora wejściowego (TI), z kolektora które-
go jest sterowana baza drugiego tranzystora wejścio-
wego (T2) i jednocześnie baza pierwszego tranzystora 
pośredniego (T3), którego emiter jest dołączony do ba-
zy pierwszego tranzystora przełączającego (T4), na-
tomiast z kolektora drugiego tranzystora wejściowego 
(T2) jest sterowana baza drugiego tranzystora pośred-
niego (T5), którego emiter jest dołączony do bazy 
drugiego tranzystora przełączającego (T6), przy czym 
oba tranzystory wejściowe oraz drugi tranzystor po-
średni (T5) są zasilane z pierwszego źródła zasilania 
(Ul), a drugi tranzystor pośredni jest zasilany z dru-
giego źródła zasilania (U2). (2 zastrzeżenia) 

H01H P. 222708 13.03.1980 

Zakłady Aparatury Elektrycznej „Ema-Elester", 
Łódź, Polska (Leszek Błaszczyk, Jerzy Durys, Aleksan-
der Gajewski, Marian Grabstoi, Jan Jagiełło, Roman 
Kocięba, Janusz Kordysiewicz, Zbigniew Krystek, Wa-
cław Leoniak, Bolesław Mielazarek, Tadeusz Polewiak, 
Tadeusz Starosta, Michał Zarżycki). 

Układ zawieszenia styku ruchomego łącznika 
elektrycznego, w szczególności stycznika 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
układu zawieszenia styku ruchomego, zapewniającego 
zwiększenie .zdolności i trwałości łączeniowej łącznika 
elektrycznego, w szczególności stycznika. 

Układ zawieszenia styku ruchomego zawierający 
trzymacz styku ruchomego połączony z wałkiem na-
pędowym, według wynalazku, charakteryzuje się tym, 
że wałek (3) przeznaczany do obrotowego zawiesaenia 
styku ruchomego (4) jest umieszczony w wygiętej na 
kształt litery „U" części (4a) styku ruchomego (4), 
która styka się z tym wałkiem (3), a sprężyna styko-
wa (6) znajduje się za osią obrotu styku ruchomego, 
w stosunku do miejsca zestyku styków i jest umoco-
wana pomiędzy przedłużanym ramieniem (4b) styku 
ruchomego (4), a trzymaczem styku ruchomego (1). 

(3 zastrzeżenia) 

H01H P.222749 14.03.1980 i 

Zakłady Aparatury Elektrycznej „Mera-Rafa", Świe-
bodzice, Polska (Piotr Konopka). 

Zapadka do migowego przełączania zestyków, 
zwłaszcza w przekaźnikach czasowych z magnesem 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania za
padki o prostej konstrukcji, niezawodnej w działaniu,; 
nie wymagającej regulacji siły docisku. Zapadka za
mocowana obrotowo na osi, według wynalazku cha
rakteryzuje się tym, że ma ferromagnetyczne ramię 
(3) przyciągane przez magnes (4), dzięki czemu na 
zapadkę (1) działa stały moment siły (M). 

(1 zastrzeżenie) 

H01H 
H03K 

P. 222776 17.03.198C 

Fabryka Transformatorów i Aparatury Trakcyjnej 
„ELTA" im. Bojowników PPR, Łódź, Polska (Tadeusz! 
Ptaszyński, Apolinary Bor). 

Elektroniczny przekaźnik czasowy o opóźnionym 
zadziałaniu, zwłaszcza dla trakcji 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
elektronicznego przekaźnika czasowego o opóźnionymi 
zadziałaniu, niezawodnego w działaniu w szerokim za-
kresie zmian napięcia zasilającego, przeznaczonego 
zwłaszcza dla taborowych urządzeń trakcyjnych. 

Elektroniczny przekaźnik czasowy zawierający pier-
wszy stabilizator napięcia, zasilający cewkę elektro-
magnetycznego przekaźnika wykonawczego, sterowa-
nego tyrystorem oraz drugi stabilizator napięcia, za-
silający układ relaksacyjny, złażony z człomu czaso-
wego oraz tranzystora jednozłączowego lub układu 
zastępczego tranzystora jednozłączowego, złożonego 
dwóch tranzystorów komplementarnych, według 
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wynalazku charakteryzuje się tym, że emiter tranzy-
stora (Tl) pierwszego stabilizatora napięcia jest po-
łączony z jednym zaciskiem cewki przekaźnika elek-
tromagnetycznego (P), której koniec jest połączony z 
anodą tyrystora (Ty) oraz z jednym końcem rezystora 
(R7). 

jednocześnie emiter tego tranzystora (Tl) jest po-
łączony z zaciskäem wspólnym normainde zamkniętego 
i otwartego styku przełącznego (Pl) przekaźnika elek-
tromagnetycznego (P). (2 zastrzeżenia) 

H01J P. 229438 29.01.1981 

Pierwszeństwo: 30.01.1980 - RFN (nr P 3003197.1) 

Internatiol Standard Electric Corporation, Nowy 
Jork, Stany Zjednoczone Ameryki. 

Urządzenie do nastawiania wiązki elektronów 
kineskopu kolorowego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
prostego urządzenia, umożliwiającego przesuwanie 
wiązek elektronów niezależnie od siebie. 

Urządzenie według wynalazku zawiera spłaszczony 
pierścień (3) z drutu o okrągłym .przekroju, składający 
się z dwóch części i zamocawany przez nakarbowania 
(4) w bocznych ściankach elektrody (1) w kształcie 
czaszy. (9 zastrzeżeń) 

H01J P. 229601 10.02.1981 

Pierwszeństwo: 11.02.1980 - St. Zjedn. Am. (nr 120472) 

RCA Corporation, Nowy Jork, St. Zjedn. Am. 
(Frank Rowland Ragland). 

Sposób określenia średniej szerokości pasków 
luminoforowych na ekranie kineskopu 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
sposobu zapewniającego szybki, dokładny i obiektyw-
ny pomiar średniej szerokości pasków luminoforowych 
ekranów kineskopów kolorowych mających maski 
cieniowe. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że sze-
rokość równoległych pasków luminoforowych na ekra-
nie lumanoforowym analizuje się wiązką światła ultra-
dźwiękowego, przez co paski luminoforowe są pobu-
dzane do świecenia w punktach leżących wzdłuż toru 
analizowania. 

Natężenie emitowanego światła w indentyfikacyj-
nych obszarach widma mierzy się w zależności od 
położenia punktów trafienia wiązek światła w ekran 
luminofotowy i przekształca się w ciągu sygnałów 
elektrycznych. 

Następnie określa się średnią szerokość pasków 
świecących się, którego długość fali mieści się w iden-
tyfikacyjnym obszarze widma, którą to szerokość obli-
cza się na podstawie długości odcinka, na którym na-
tężenie sygnałów jest stale większe od uprzednio 
ustalonej wartości progowej. (7 zastrzeżeń) 

H01L P.222596 11.03.1980 

Instytut Technologii Elektronowej, Warszawa, Pol-
ska (Janusz Zak). 

Sposób nakładania warstwy cynku jako źródło dyfuzji 
cynku da związków półprzewodnikowych typu Am B v 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uproszczenia 
procesu nakładania warstwy cynku, w skali przemy-
słowej. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że na-
kłada się w procesie termicznego rozkładu lotnych 
organicznych związków cynku, takich jak acetyloce-
tonian cynku lub propáonian cyniku. 

Korzystnym jest, jeśli proces rozkładu prowadzi się 
w obecności tlenu. (2 zastrzeżenia) 

H01L P.229786 20.02.1981 

Pierwszeństwo: 22.02.1980 - St. Zjedn. Am. 
{nr 123715) 

RCA Corporation, Nowy Jork, St. Zjedn, Am. (Alvin 
Malcolm Goodman, Ramon Ubaldo Martinelii). 

Przyrząd MOSFET o strukturze pionowej 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
przyrządu o takiej strukturze, która zmniejszyłaby 
pojemność (sprzężenia zwrotnego Millera oraz efekt 
gromadzenia się ładunków w miejscu załamania się 
linii przepływu prądu w przyrządzie. 

Przyrząd MOSFET o strukturze pionowej wytwo-
rzony metodą podwójnej dyfuzji, zawierający elektro-
dy źródła i 'bramki na głównej powierzchni podłoża 
półprzewodnikowego oraz elektrodę drenu na przeciw-
ległej powierzchni podłoża półprzewodnikowego, wed-
ług wynalazku charakteryzuje się tym, że zawiera 
elektrodę ekranową (56), usytuowaną w pobliżu elek-
trody bramkowej (52) tak, aby sprowadzić do minimum 
pojemność sprzężenia zwrotnego miedzy elektrodą 
bramkową (52) i obszarem drenu (22). (3 zastrzeżenia) 

H01P P. 222459 05.03.1980 

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Ta-
deusz Morawski, Jolanta Zborowska). 

Wkład odbijający mikrofalowego przełącznika fazy 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
układu pozwalającego na zwiększenie szerokości pa-
sma przenoszenia, przy niewielkim błędzie fazy. 

Układ ma prowadnicę falową (R) rozgałęziającą się 
na dwa tory, z których każdy składa się z dwukrotni-
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ka (DW) a z dołączonych do jego wrót: dwójnika (D) 
oraz diody przełączającej (P), przy czym diody (P) w 
każdym stanie pracy są tak włączone, że zaswsze jedna 
polaryzowana jest dodatnio, a druga ujemnie. 

(1 zastrzeżenie) 

H01R P. 228748 24.12.1980 

Zakłady Radiowe „Unitra-Eltra", Bydgoszcz, Polska 
(Jerzy Redman, Stefan Burdajewicz). 

Przełącznik suwakowy wielobiegunowy, 
dwupołożeniowy 

Wynalaizek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
przełącznika łatwego w montażu, który niezależnie od 
typu „push" lub "pull" miałby zawsze ten sam suwak. 

Przełącznik według wynalazku charakteryzuje się 
tym, że suwak (4) w swojej części górnej ma ukształ-
towane dwie jednakowej długości komory <9) i (10) 
(przedzielone przegrodą (11), której szerokość (h) jest 
ustalona w zależności od ilości biegunów przełącznika, 
przy czym osłona (7) wyposażona jest w dwa wygięte 
do wnętrza noska oporowe (12) i (13), dwa otwory (15) 
i (16) służące do usuwania spiralnej sprężyny, oraz w 
podłużny otwór (6), który ogranicza skok roboczy (S) 
suwaka (4) poprzez jego występ (5). 

Przełącznik jest przeznaczony do stosowania w 
sprzęcie elektronicznym, zwłaszcza w magnetofonach 
do realizacji programu zapisu odtwarzania. 

(3 zastrzeżenia) 

H01S P. 229483 02.02.1981 

Pierwszeństwo: 01.02.1980 - NRD 
(nr WP G02B/218793) 

VEB Carl Zeiss Jena, Jena, Niemiecka Republika 
Demokratyczna (Erich Dummernix, Sigrid Wendler, 
Rosemarie Trebge). 

Zwierciadło interferencyjne o dużej zdolności 
odbijania szereg« pasm widma 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
zwierciadła interferencyjnego, które charakteryzowa-
łoby się dużą zdolnością odbijania szeregu pasm wid-
ma, przy jak najmniejszych stratach na pochłanianie 
i rozpraszanie. 

Zwierciadło zawierające podłoże i warstwy nieme-
talowe o małych stratach optycznych, przy czym na 
(przemian występują oddzielne warstwy o dużym i ma-
łym współczynniku załamania, według wynalazku 
charakteryzuje się tym, że pomiędzy sąsiednimi jed-
nakowo lub różnie zbudowanymi grupami warstw 
przemiennych, złożonych z dwóch do dziewięciu po-
jedynczych warstw, umieszczona jest jedna lub kilka 
niemetalowych warstw sprzęgających. 

Pojedyncze warstwy wszystkich grup warstw prze-
miennych mają grubość optyczną równą 1/4 wzorco-
wej długości fali XO) a grubość optyczna niemetalowych 
warstw sprzęgających stanowi całkowitą wielokrotność 
Xo/4. (3 zastrzeżenia) 

H02G P. 228657 T 22.12.1980 

Zakłady Energetyczne Okręgu Centralnego, Warsza-
wa, Polska (Czesław Rajszewdcz, Zbigniew Dąbrowski, 
Jacek Szczygieł, Stanisław Ciemiecki). 

Uziemnik wysokiego napięcia 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
uzáemnika wysokiego napięcia rzędu 400 kV, o prostej 
konstrukcji i niezawodnym działaniu. Uziemnik wed-
ług wynalazku ma układ dźwigni (3) i (13) współpra-
cujących z sobą za pośrednictwem cięgła napędowego 
(14) i dolnego odcinka noża (10), umożliwający nada-
nie nożowi (10) ruchu kątowo-posuwistego. 

Wzajemne położenie zestyków stałego (8) i rucho-
mego (1) przy stanie zamkniętym uziemnika ustala 
kolek (12) zamocowany do górnej części noża (10). 

(1 zastrzeżenie) 

H02H P. 222807 17.03.1980 

Instytut Komputerowych Systemów Automatyki 
i Pomiarów, Wrocław, Polska (Roman Koc żela, Alek
sander Pacan, Adam Szmigiel, Adolf Olejnik, Kazi-
mierz Cwojdziński). 

Układ zespołu zabezpieczeniowego 
silników elektrycznych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
układu, o takiej konstrukcji, która pozwoliłaby na 
uproszczenie montażu układu na zabezpieczanym sil
niku, zwłaszcza silniku asynchronicznym wysokiego; 
napięcia. 

W układzie według wynalazku nadprądowy wejścio-
wy blok (7> jest połączony z pomiarowo-czasowym 
modułem (8) i z modułem kwadratora prądu (9) po
łączonym bezpośrednio i pośrednio poprzez moduł 
twornika (10) z modułem modelu cieplnego (11), który 
dalej jest połączony z wyjściowym blokiem (5) i z mo
dułem sygnalizacji wewnętrznej (6). 

Pamiarowo-czasowy moduł jest połączony z wyjś-
ciowym blokiem (5) i z modułem (6). 
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Natomiast różnicowe, wejściowe bloki (1) są połą-
czone z pomiarowo-różnicowym modułem (2) i z róż-
nicowym wyjściowym modułem (3), który poprzez 
czasowy moduł (4) jest połączony z wyjściowym blo-
kiem (5) oraz z modułem sygnalizacji wewnętrznej (6). 

(2 zastrzeżenia) 

H02J P.222749 15.03.1980 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Informa-
tyki „MERA-BŁONIE", Błonie k/Warszawy, Polska 
(Marian Raczyński, Franciszek Szawłowski, Mieczy-
sław Karolczuk). 

Układ do sterowania zasilaniem odbiorników 
dniej mocy za pomocą sygnału wyłączenia 

oraz sygnałów analogowych 
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wyłączania i włą-

czania wzmacniacza prądu stałego zasilającego od-
biornik o dużej mocy. 

Układ według wynalazku zawiera wzmacniacz ope-
racyjny (1). 

W obwodzie zasilania wzmacniacza operacyjnego 
układ ma dwa tranzystory (7, 14) z bazami polaryzo-
wanymi z dwóch dzielników napięcia złożonych z re-
zystorów (4, 5 i 11, 12). Bazy tych tranzystorów (7, 14) 
są połączone za pośrednictwem trzeciego tranzystora 
(2), na którego bazę podawany jest sygnał wyłącza-
jący wzmocniony przez wzmacniacz (1). 

(2 zastrzeżenia) 

H02K P.229956 02.03.1981 

Pierwszeństwo: 03.03.1980 - Szwajcaria, RFN, Belgia, 
Francja, Luksemburg, Holandia, W. Brytania, Szwecją, 

Włochy, Austria (nr 80200187.5) 

BBC Aktiengesellschaft Brown, Boveri und Cie., 
Baden, Szwajcaria. 

Elastyczne izolowane elektrycznie 
połączenie rurowe 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
prostego konstrukcyjnie i niezawodnego w działaniu 
elastycznego, elektrycznie izolowanego połączenia ru-

rowego pomiędzy komorami rozdziału wody połączo-
nymi sztywno z korpusem wirnika, a elementami 
rozdziału iwody w czole uzwojenia wirnika chłodzo-
nego cieczą. 

Część połączenia rurowego według wynalazku znaj-
dująca się od strony komory rozdziału wody (1) sta-
nowi człon izolujący (3'), który przynajmniej częścio-
wo wchodzi w ściankę komory rozdziału wody (1). 
Odcinek usytuowany od strony czoła uzwojenia wy-
konany jest jako człon elastyczny (4), który jest prze-
suwny w kierunku osiowym względem członu izolu-
jącego (3') lub jest zamocowany ruchomo osiowo w 
nim. (16 zastrzeżeń) 

H02M P. 222577 10.03.1980 

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Maciej 
Dzieniakowski, Tadeusz Płatek, Andrzej Baranecki, 
Andrzej Smirnow, Piotr Pełczewski). 

Przemiennik częstotliwości, formujący napięcie 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
przemiennika częstotliwości, formującego napięcie 
wyjściowe o dowolnym kształcie. 

Przemiennik jedno- lub wielofazowy, z obwodem 
pośredniczącym zawierającym zródło prądowe obcią-
żone szeregowo połączonymi mostkami, w ilości rów-
nej ilości faz, według wynalazku charaflcteryzuje się 
tym, że w gałęziach mostka są zawory sterowane, a 
na przekątnej kondensator (C), ewentualnie zboczni-
kowany odbiornikiem. Do kondensatora (C) dołączony 
jest układ śledzący napięcie na kondensatorze (C) za 
przebiegiem zadającym, sterujący zaworami w pełni 
sterowanymi (Zl, Z2, Z3, Z4) mostka. (1 zastrzeżenie). 

H02M P.222620 10.03.1981 

Zakład Doświadczalny Instytutu Górnictwa Nafto-
wego i Gazownictwa, Kraków, Polska (Andrzej Dęb-
ski, Jan Siemieński, Wojciech Wawer). 

Układ transoptorowego łącznika tyrystorowego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienáe opracowania ma-
łogabarytowego układu transptorowego łącznika ty-
rystorowego. 

Układ składający się z odbiornika energii załącza-
nego przez triak, który sterowany jest przez układ 
wyzwalający, według wynalazku charakteryzuje się, 
tym, że między jeden biegun przemiennego napięcia 
zasilającego, a bramkę triaka (3) włączony jest opor-
nik polaryzujący (2), a miedzy drugi biegun napięcia 
zasilającego i bramkę triaka (3) są włączone odwrot-
nie równolegle dwa wyjścia transoptorów <4 i 5). 
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Układ stosowany jest w układach sterujących pracą 
gazowych zaworów elektromagnetycznych. 

(1 zastrzeżenie) 

H02P P. 222507 05.03.1980 

Przedsiębiorstwo Wdrażania i Upowszechniania 
Postępu Technicznego i Organizacyjnego „POSTEOR" 
Wrocław, Polska (Wasyl Gusin). 

Układ sterowania rozruchem silników 
elektrycznych pierścieniowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
układu przeznaczonego do współpracy zwłaszcza z 
rozrusznikiem tyrystorowym, uzależniającego automa-
tycznie czas rozruchu od rodzaju rozruchu (lekki, 
średni, ciężki). 

Układ ma czwórnik (1) włączony pomiędzy wyjście 
modulatora (2) rezystancja wewnętrznej wirnika i wej-
ście elektrycznego przekaźnika (3) współpracującego 
ze stycznikiem (ST) zwierającym szczotki wirnika 
po zakończonym rozruchu. (1 zastrzeżenie) 

H03K P.222710 13.03.1980 

Południowe Zakłady Przemysłu Elektrotechnicznego 
„Połam-Kontakt", Czechowice-Dziedzice, Polska (Józef 
Czerski, Witold Gwóżdź). 

Układ elektroniczny łącznika z regulatorem mocy 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
prostego układu elektronicznego łącznika z regulatorem 
mocy, przeznaczonego głównie do ściemmiaczy światła 
z łącznikiem dotykowym. 

W układzie według wynalazku znajduje się diodo-
wy mostek Graetza (6), którego dwa zaciski są po-
łączone z bramką triaka (1) i przesuwnikiem fazowym, 
zaś dwa pozostałe zaciski stanowią biegun dodatni 
i ujemny układu zasilającego człon, złożony z dwój-
mika (7) i sterowanego elementu (8) i ujemnej rezy-
stancji. Jednocześnie z tych biegunów zasilany jest 
sterujący układ (12), którego wyjście połączone jest 
z elektrodą sterującą elementu (8). (4 zastrzeżenia) 

H04B P. 222757 
H04M 

15.03.1980 

Zjednoczenie Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, 
Branżowy Ośrodek Informatyki, Kraków, Polska (Ka-
zimierz Balbiarz). 

Urządzenie do teletransmisji danych 

Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do tele-
transmisji danych na dowolne odległości przy pomocy 
łączy telefonicznych. 

Unządzenie według wynalazku zawiera dwukierun-
kowe modemy (5) usytuowane pomiędzy jednostką 
sterującą (1), a monitorami ekranowymi zdalnymi (6). 
Jednostka sterująca (1) zawiera układ zmiany szyb-
kości transmisji, umożdiwaijący prowadzenie transmi-
sji z różnymi szybkościami, współpracujący z ukła-
dem zegara transmisji. 

Zastosowanie urządzenia daje możliwość użytkowni-
kowi monitorów ekranowych bezpośredniego zdalnego 
dostępu do komputera. (1 zastrzeżenie) 

H04H P. 220406 12.12.1979 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Radiofonii Odbior-
czej „Unitra-Diora", Dzierżoniów, Polska (Stanisław 
Sara). 

Układ oscylatora 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
układu oscylatora, pozwalającego na zmniejszenie 
ilości stosowanych cewek. 

Układ według wynalazku charakteryzuje się tym, 
że dla dwóch sąsiednich zakresów fal, zawiera jedną 
tylko cewkę i ma zamienne ze sobą sekcje (Cw) oraz 
(Co) obrotowego kondensatora strojeniowego. 

Układ oscylatora przeznaczony jest do stosowania 
w superheterodynowych odbiornikach radiofonicznych. 

(1 zastrzeżenie) 
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H04N P. 222575 10.03.1980 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Technik Komputero-
wych i Pomiarów, Warszawa, Polska (Edwa-rd Same-
ryt, Adam Marciniak). 

Sposób automatycznej regulacji częstotliwości 
spoczynkowej podnośnej chrotninancji 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie automatycznej 
regulacji częstotliwości spoczynkowej podnośnej chro-
minancji bez konieczności fazowania przebiegu sygna-
łów odniesienia z przebiegiem linii przy zachowaniu 
stałej fazy podnośnej chrominacji względem początku 
czynnej części linii. 

Sposób automatycznej regulacji częstotliwości spo-
czynkowej podnośnej chrominancji polegający na 
tym, że sygnał modulowany z generatora podnośnej 
chrominancji porównuje się z sygnałem odniesienia w 
detektorze fazowym, a otrzymany sygnał błędu, tłu-
miony przez filtr dolnoprzepustowy, próbkuje się w 
układzie próbkowania sygnałem sterującym i w cza-
sie jego trwania przekazuje do układu pamięci, z któ-
rego sygnał korygujący doprowadza się do wejścia ge-
neratora podnośnej chrominancji, według wynalazku 
charakteryzuje się tym, że wydłuża się okres próbko-
wania, a sygnał błędu przechowuje się w układzie 
pamięci przez okres trwania jednej linii oraz dwóch 
impulsów wygaszania. 

Faza podnośnej chrominancji ustala się w czasie 
trwania impulsu wygaszania poprzedzającego linię na-
dawaną. (1 zastrzeżenie) 

H04N P. 229955 02.03.1981 

Pierwszeństwo: 03.03.1980 - St. Zjedn. Am. (nr 126783) 

RCA Corporation, Nowy Jork, St. Zjedn. Am. (Leo-
pold Albert Harwood, Robert Loren Shanley). 

Układ przetwarzania różnicowych sygnałów koloru 

Wnalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania u-
kładu wytworzonego w technologii układów scalonych, 
przeznaczonego do skutecznego przetwarzania macie-
rzowego wyjściowych różnicowych sygnałów koloru, 
uzyskiwanych na wyjściu przeciwsobnych demodula-
torów koloru. 

Układ według wynalazku zawiera parę przeciwsob-
nych demodulatorów kolorów (10, 20), których zaciski 
wyjściowe ( - I , +1) i ( -Q, +Q) są odpowiednio do-
łączone do tranzystorów (30, 32) i (50, 52), których emi-
tery są połączone za pomocą obwodu rezystancyjnego 

(41, 43, 45) i (61, 63). Układ zawiera ponadto trzy 
wzmacniacze różnicowe (70, 80, 90), trzy układy zmia-
ny poziomu (100, 110, 120), oraz trzy układy sumujące 
(130, 140, 150). (8 zastrzeżeń) 

H05K P.222666 13.03.1980 

Instytut Technologii Elektronowej, Warszawa, Pol-
ska (Krzysztof Kaźmierski, Jarosław Jaromiński). 

Podzespół do montażu półprzewodnikowych 
wskaźników cyfrowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zmniejszenia pra-
cochłonności w procesie montażu i herrnetyzacji struk-
tur półprzewodnikowych. 

Podzespół składa się z izolacyjnego podłoża (1) z na-
niesionymi ścieżkami przewodzącymi oraz z umocowa-
nej do podłoża przekładki (2), mającej otwory (3) na 
struktury półprzewodnikowe i odizolowanej od ście-
żek przewodzących. 

Przekładka (2) w procesie montażu wystaje poza 
obrys podłoża. Wystające przekładki poszczególnych 
podłoży mogą być w procesie montażu połączone ze 
sobą. (2 zastrzeżenia) 



II. WZORY UŻYTKOWE 

DZIAŁ A 
PODSTAWOWE POTRZEBY LUDZKIE 

A01K W. 65810 11.12.1980 

Wojewódzki Ośrodek Postępu Rolniczego Przedsię-
biorstwo Państwowe SIELINKO, Opalenica, Polska 
(Alfons Mikołajczak, Stanisław Daszkiewicz, Zygmunt 
Krus). 

Przyrząd do obcinania i wyrównywania racic 
i kopyt zwierząt gospodarskich 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowania 
takiego przyrządu do obcinania racic i kopyt zwie-
rzęcych, który nie wymagałby użycia siły oraz był wy-
godny i prosty w stosowaniu. 

Przyrząd do obcinania i wyrównywania racic i ko-
pyt zwierząt gospodarskich według wzoru użytkowego 
ma podstawę (1) na kółkach jezdnych (2) z przytwier-
dzonym na przegubie (4) silnikiem elektrycznym (3), 
od którego wyprowadzony jest wał giętki (5) zakończo-
ny uchwytem roboczym (6), na którym osadzona jest 
głowica ścierna (7) posiadająca postać półkolistej cza-
szy i mająca wywiercone w ściance lejkowate otwory 
zacieśniające się w stromę zewnętrzną czaszy. 

(1 zastrzeżenie) 

A01K W. 66365 26.02.1981 

Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Kielce, Polska (Józef 
Bartosiński, Mieczysław Dziwoń). 

Szczypce pasieczne 

Wzór rozwiązuje zagadnienie skonstruowania szczy-
piec służących do rozdzielania ramek Î ich podnosze-
nia z ula. 

Szczypce pasieczne mają postać kleszczy kowalskich, 
których końcówki chwytne (1) i (2) zakończone są jed-
nostronnie ściętymi klinami. W pozycji rozwartej koń-
cówki chwytne (1) i (2) są równoległe oraz oddalone 
od siebie o odległość większą od szerokości beleczek 
górnych ramek. Na wewnętrznej powierzchni końcó-

wek chwytnych (1) i (2) osadzono szczęki (3) ustalają-
ce głębokość chwytu beleczki górnej oraz ułatwiające 
manipulowanie ramką. 

Na zewnętrznej powierzchni końcówki chwytnej (2) 
osadzono klin (4) nachylony do końcówki chwytnej (2) 
pod kątem ostrym. 

Szczypce pasieczne według wzoru ułatwiają dokony-
wanie okresowych przeglądów w pasiekach oraz w 
okresie miodobrania. (2 zastrzeżenia) 

A22B W. 65828 11.12.1980 'S 

Okręgowe Przedsiębiorstwo Mięsne w Poznaniu, Za
kłady Mięsne w Gnieźnie, Gniezno, Polska (Roman Pan
kowski, Tadeusz Meissner, Henryk Mikusek). 

Stół do nacinania półtusz zwierzęcych 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowania 
takiej konstrukcji wsporczej podwieszonej, która ułat
wiałaby nacinanie piłami tarczowymi półtusz oraz 
zwiększałaby bezpieczeństwo pracy na stanowisku. 

Stół według wzoru składa się z płyty roboczej (1) 
wykonanej z blachy kwasoodpornej i osadzonej na 
konstrukcji ramowej podwieszonej do sufitu w płasz
czyźnie pionowej i ma górny poziomy element <3) ramy 
równoległy do osi toru kolejki przenośnika półtusz. 
Element (3) zamocowany jest obrotowo w tulejach (6) 
osadzonych na wieszakach (7) podwieszonych do ceo-
wników (8). 

Stół posiada dwa ruchome ramiona wsporcze (9), 
które regulują kąt nachylenia płyty roboczej (1). 

(1 zastrzeżenie). 
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A24F W. 65824 11.12.1980 

Jerzy Anielski, Kraków, Polska (Jerzy Anielski). 

Popielniczka 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowa-
nia takiej popielniczki, w której mechanizm nadający 
denku ruch śrubowy był niezawodny. 

Popielniczka z zamykanym pojemnikiem na popiół 
i niedopałki według wzoru mą pokrywkę (2) z dwo-
ma skrzydłami obrotowymi (4) dociskanymi do kra-
wędzi otworów (3) pokrywki (2) przez sprężynę (8) 

za pośrednictwem talerzyka (9) osadzonego na trzpie-
niu (10) połączonym z popychaczem (11). 

Naciśnięcie na popychacz (11) powoduje uchylenie 
skrzydeł (4) i sprowadzenie popiołu i niedopałków 
do wnętrza pojemnika. (3 zastrzeżenia) 

A47B W. 65806 09.12.1980 

Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego, 
Szczecin, Polska (Witold Kozłowski, Zbigniew Wroń-
ski). 

Regal uczniowski 

Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania takiego 
regału, który można byłoby dostosować do wzrostu 
użytkownika. 

Uniwersalny regał uczniowski według wzoru, skła-
da się z kolumn nośnych (I), posiadających otwory 

ustawcze dolne (6) i otwory ustawcze górne (7). Na 
kolumnach nośnych (I) jest zamocowana na stałe 
szafa górna (III) i przestawnie za pomocą elementów 
ustawczych szafa dolna (II). (1 zastrzeżenie) 

A47G W. 65652 15.11.1980 

Zakłady Chemiczne URANIUM - Międzywojewódz-
ka Spółdzielnia Pracy, Łódź, Polska (Kazimierz Kar-
ski, Grzegorz Maślikowski, Janusz Kuźma). 

Komplet do przypraw 

Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania stabilne-
go kompletu do przypraw. 

Komplet do przypraw wykonany ze spienionego 
tworzywa sztucznego składa się z podstawy i pojem-
ników. Podstawa (3) ma kształt wydłużonego prosto-

kąta z wyprofilowanymi obrzeżami oraz ślepymi ot-
worami (4), w których osadzone są cylindryczne po-
jemniki (2) mające na dnie występy (5). Zamknięcia 
pojemników stanowią przykrywki (1) w kształcie 
grzybka. (3 zastrzeżenia) 
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A63F W. 65795 08.12.1980 

Paweł Kopczyk, Łódź, Polska (Paweł Kopczyk). 

Układanka logiczna 

Układankę stanowi symetryczna konstrukcja nośna 
mająca sześć równych ramion (1), w których trwale 
osadzone są obrotowe stopki (2) zakończone prosto-
padłościanami (3). 

W konstrukcję nośną wmontowanych jest przy po-
mocy występów (4) równych dwadzieścia elementar-
nych sześcianów (5), które wraz z prostopadłościanami 
(3) tworzą bryłę geometryczną układanki w kształ-
cie sześcianu. Powierzchnie zewnętrzne elementów 
(3) i (5) układanki w równej ilości zabarwione są w 
sześciu różnych kolorach. (1 zastrzeżenie) 

DZIAŁ B 
RÓŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE; TRANSPORT 

B01D W. 65832 12.12.1980 

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, 
Polska (Bogusław Buszewski, Roman Lodkowski, 
Zdzisław Suprynowicz). 

Uszczelka do zabezpieczania kolumn 
chromatograficznych 

Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania takiej 
uszczelki do zabezpieczania kolumn chromatograficz-
nych w miejscu wejścia i wyjścia łączy kolumny, 
która zabezpieczałaby ją przed niekorzystnym wpły-
wem warunków otoczenia. 

Uszczelka taka wykonana jest z tworzywa chemo-
odpornego i posiada kształt wkręta z łbem (1) mole-
towanym lub z nacięciem, o części nagwintowanej 
(2) nieco dłuższej od głębokości gniazda łączy (4), za-
kończonej stożkiem (3) o kącie mniejszym niż kąt 
gniazda tych łączy. (1 zastrzeżenie) 

B03D W. 65830 13.12.1980 

Przedsiębiorstwo Hydrotechnicznego Budownictwa 
Morskiego, Gdańsk, Polska (Władysław Cząstka, Ale-
ksander Mikołajczak). 

Zsypnik do wibroflotacji 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie usprawnie-
nia wzmacniania podłoża gruntowego. 

Zsypnik do wibroflotacji służy do wprowadzania 
porcji materiału uzupełniającego do otworów lejów 
wibroflotacyjnych. 

Zsypnik ma kształt łyżki. Spodnia płyta (1) jest 
utworzona z przedniej trapezowej płyty (2) o krótszej 
krawędzi przedniej, kwadratowej części (3), przecho-
dzącej w półwalcowe odgięcie (4). Z obu stron łyżkę 
zamykają trójkątne ścianki (5 i 6), mające odpowied-
nio tylne zakończenia półkoliste. 

Wyposażeniem łyżki jest zespół dwóch typowych 
uchwytów (7 i 8) do mocowania jej do ładowarki 
Ł 31.- (1 zastrzeżenie) 

W. 65868 17.12.1980 B04B 
C13F 

Świdnicka Fabryka Urządzeń Przemysłowych, Świd-
nica, Polska (Zdzisław Karski, Jan Kubis, Mieczy-
sław Mickiewicz). 

Bęben cyklicznej wirówki cukrowniczej 

Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowahia takiegi 
bębna wirówki cukrowniczej, który skutecznie zapa 
biegałby zaklejaniu prowadnicy. 

Bęben cykliczny wirówki cukrowniczej według 
wzoru posiada otwór wyładowczy w dnie zamykany 
przez stożek (4) osadzony przesuwnie na leżącej w 
osi bębna prowadnicy (6), chronionej teleskopową 
osłoną. Uszczelnienie teleskopowej osłony stanowi 
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osadzony pływająco na końcu zewnętrznej tulei (8) 
pierścień nożowy (12) z ostrzem (13) przylegającym 
do związanej ze stożkiem zamykającym (4) tulei we-
wnętrznej (9). (1 zastrzeżenie) 

B04C 
B01D 

W. 65821 12.12.1980 

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Sta-
szica, Kraków, Polska (Antoni Siwieć, Bohdan Ma-
kary). 

Urządzenie do zagęszczania zawiesin cząstek 

Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania takiego 
urządzenia do zagęszczania zawiesin, które pozwoliło-
by na zwiększenie stopnia zagęszczenia wylewu w 
stosunku do stopnia zagęszczenia w urządzeniach zna-
nych. 

Urządzenie do zagęszczania zawiesin cząstek według 
wzoru składa się z części cylindrycznej (1) oraz części 
stożkowej (2), którą stanowi sito otoczone zbiornikiem 
(3) z wylotem (4) dla odsączu. (1 zastrzeżenie) 

B04C 
R01D 

W. 65831 12.12.1980 

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Sta-
szica, Kraków, Polska (Antoni Siwieć, Bohdan Ma-
kary). 

Urządzenie do zagęszczania zawiesin cząstek 

Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania takiego 
urządzenia do zagęszczania, które miałoby zwiększo-

ną w stosunku do znanych urządzeń zdolność zagęsz-
czania zawiesin. 

Urządzenie takie, według wzoru składa się z części 
cylindrycznej (1) oraz części stożkowej (2), którą sta-
nowi blacha perforowana, a otoczona jest zbiornikiem 

(3) z wylotem (4) dla odsączu. (1 zastrzeżenie) 

B05C W. 63637 25.01.1980 

Warszawskie Przedsiębiorstwo Konstrukcji Stalo-
wych i Urządzeń Przemysłowych „MOSTOSTAL", 
Warszawa, Polska (Mateusz Kaczorowski). 

Ręczny zestaw malarski 

Ręczny zestaw malarski według wzoru przeznaczo-
ny jest do nanoszenia i nakładania farby, powłok 
ochronnych oraz antykorozyjnych, zwłaszcza w sta-
lowych konstrukcjach ażurowych bądź siatkowych. 

Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania prostego 
i lekkiego zestawu malarskiego, który umożliwi uzys-
kanie powłok o wyższej jakości. 

Zestaw ten stanowi elastyczny łącznik (1), pędzel 
(2) z pochwytem (3) oraz zasobnik (4) na farbę. Ela-
styczny łącznik (1) jednym końcem <1') spina pędzlo-
wy pochwyt (3) zaopatrzony w drożny kanał (3') 
i w regulacyjny zawór (3") dla równomiernego na-
sycania farbą pędzla (2). Natomiast - drugim koń-
cem (1") elastyczny łącznik (1) sprzęga się z wypły-
wowym króćcem (4') osadzonym w dolnej części za-
sobnika (4) na farbę. W górnej części zasobnik (4) 
ma odpowietrznik (4"). (1 zastrzeżenie) 

B05C W. 65822 12.12.1980 

Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa, Polska 
(Krzysztof Jędrzejewski, Aleksander Osoch, Fraci-
szek Luks). 

Kubeł do prac malarskich i powiekarskich 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowa-
nia takiego kubła do prac malarskich i powiekarskich, 
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który pozwalałby na przechowywanie narządzi w 
czasie krótkich przerw w pracy. 

Kubeł taki według wzoru składa się z naczynia 
głównego (1) na farbę lub żywicę i umieszczonego 
na jego ścianie zewnętrznej pojemnika (2), służącego 
do przechowywania pędzla, wałka itp., którego dno 
znajduje się powyżej powierzchni cieczy wypełnia-
jącej naczynie główne (1). Ścianka (5) oddziela naczy-
nie główne (1) od pojemnika (2), tworząc z jego dnem 
szczelinę (3). 

Do krawędzi naczynia (1) przyspawana jest ścian-
ka nośna (6) w kształcie prostokąta, a szerokość pod-
stawy (7), naczynia (1) jest mniejsza niż długość 
między ścianką (5), a górną krawędzią (8) naczynia (1). 

(1 zastrzeżenie) 

B21D 
B30B 

W. 65833 12.12.1980 

Zakłady Sprzętu Oświetleniowego „POLAM-
-WILKASY", Wilkasy k/Giżycka, Polska (Henryk 
Szarejko, Czesław Krawczyk, Leonard Szuszkiewicz). 

Prasa do wykrawania otworów w krążkach 
blachy 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowa-
nia takiej prasy do wykrawania otworów w krążkach 
blachy o dużej średnicy, której koszt wykonania oraz 
jej eksploatacja będzie tańsza od dotychczas znanych 
pras. 

Prasa według wzoru charakteryzuje się tym, że ma 
jako źródło napędu siłowniki pneumatyczne (6) usy-
tuowane symetrycznie względem pionowej osi prasy, 
równolegle do ruchomego stołu roboczego (5) oraz 
zwrócone ku sobie tłoczyskami (7) sprzężonymi obro-
towo z osiami (8) ramion (9) dźwigniowego układu 
kolanowego skojarzonych także obrotowo z osiami 
(8), podstawą (1) i ruchomym stołem roboczym (5). 
Siłowniki pneumatyczne (6) umocowane są do płyt 
prowadzących (10) współpracujących z, prowadnicami 
(11) podstawy (1) i prowadnicami (12) ruchomego 
stołu roboczego (5), a płyty prowadzące (10) połączo-
ne są ze sobą śrubami dystansowymi (13). 

(1 zastrzeżenie) 

B21D W. 65835 13.12.1980 

Zakłady Włókien Chemicznych „Chemitex-Stilon", 
Gorzów Wlkp., Polska (Władysław Mazur, Jan Siwek). 

Podtrzymka trzpienia giętarki 

Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania rucho-
mej podtrzymki, która zapewni podparcie trzpienia 
giętarki w każdym położeniu roboczym. 

Podtrzymka według wzoru wyposażona jest w iezd-
ny tor (3) oraz wózek (1) z zamocowanymi do niego 

obrotowymi rolkami (2) i przymocowaną na stałe 
w jego środku powierzchni śrubą (4), na której znaj-
duje się nakrętka (5) podpierająca korpus (6) kształto-
wej rolki (8) z promieniem wycięcia większym od 
promienia przekroju największego trzpienia. 

(1 zastrzeżenie) 

B21J W. 65845 15.12.1980 

Fabryka Samochodów Małolitrażowych „POLMO", 
Bielsko-Biała, Polska (Zbigniew Chybiorz, Jan Ma-
dzia). 

Urządzenie do mocowania wkładek w obsadach 
matrycowych na młotach kuźniczych 

Wzór rozwiązuje zagadnienie zwiększenia pewności 
mocowania wkładki matrycowej oraz zmniejszenia 
zagrożenia bezpieczeństwa pracy. 

Urządzenie według wzoru składa się z obsady (1) 
matrycowej, w której osadzona jest wkładka (2). 
Docisk (3) jednostronnie skośny mocuje wkładkę (2) 
w gnieździe obsady (1) za pomocą śrub (4) z łbem 
gdzie na części gwintowanej pomiędzy obsadą a na-
krętką (6) znajdują się stosy sprężyn (5) talerzowych. 

Nakrętka (6) ma zabezpieczenie przed odkręceniem. 
(2 zastrzeżenia)' 

B22C W. 65852 15.12.1980 

Przedsiębiorstwo Projektowania i Wyposażania 
Odlewni „Prodlew", Warszawa, Polska (Andrzej Pa-
jąk, Andrzej Gadoka, Stanisław Ludwiń, Jerzy 
picki, Adam Jachowicz). 

Urządzenie do regeneracji piasku z zużytej 
masy formierskiej 

Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania takiego 
urządzenia do regeneracji piasku, które zajmowałoby 
jak najmniejszą przestrzeń i jednocześnie spełniałoby, 
warunki wysokiej jakości regeneracji oraz zapewnia-
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łoby pełne odpylenie procesu własną, niezależną od 
zakładowej, instalacją odpylającą. 

Urządzenie do odzyskiwania osnowy piaskowej 
z masy tworzącej uprzednio formę odlewniczą według 
wzoru stanowią zespoły zabudowane na dwóch usy-
tuowanych ponad sobą i podpartych konstrukcją noś-
ną (1) pomostach (2, 3). Na górnym pomoście (2) za-
mocowane są: zespół oddzielania części ferromagne-
tycznych w postaci przenośnika (4) wyposażonego w 
taśmowy (5) i bębnowy (6) oddzielacz magnetyczny 
oraz przejmujący masę przesiewacz (7). 

Na pomoście dolnym (3) znajdują się: zabudowany 
pod przesiewaczem (7) i zasilany przez dozownik (8) 
zesypem przesiewu (9) regenerator (10), zasilany ze-
sypem odsiewu (11) rozdrabniacz (12) oraz pionowy 
przenośnik kubełkowy (13) zasilany zesypem (14) 
z rozdrabniacza (12). Wysyp (15) przenośnika kubeł-
kowego (13) doprowadzony jest przed oddzielacz taś-
mowy (5). Do pomostu dolnego (3) podwieszony jest 
odpylacz masy (15) z regeneratora (10). 

Urządzenie posiada własną instalację odciągową 
(19), której odpylacze (17) zamocowane są na pomo-
stach (2, 3), a kanały (18) odprowadzania pyłów skie-
rowane są na poziom zabudowy. (2 zastrzeżenia) 

B23B W. 65781 05.12.1980 

Biuro Projektowo-Konstrukcyjne Mechanizacji Bu-
downictwa „ZREMB", Warszawa, Polska (Ryszard 
Glinka). 

Urządzenie do wiercenia otworów w filarkach, 
zwłaszcza z betonu komórkowego 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie zmniejsze-
nia pracochłonności oraz ułatwienia procesu wierce-
nia. 

Urządzenie składa się z dwóch wiertarek (1, 2) 
z wrzecionami poziomymi ustawionymi w linii oraz 

zespołu podającego w postaci piętrowego wózka wy-
posażonego w listwę bazową (7) i listwę dociskową 
(8) do ustalania filarków (9) oraz w cylinder hydrau-
liczny z pilotem (10) współpracujący z listwą usta-
lającą (11) do ustawiania zespołu podającego wzglę-
dem wiertarek (1, 2), z których jedna wiertarka (1) 
jest stacjonarna a druga wiertarka (2) przesławna. 

Zespół podający składa się z wózka dolnego (3), 
o ruchu równoległym do ustawionych wiertarek, na-
pędzanego silnikiem elektrycznym (4) i wózka górne-
go (5), o ruchu prostopadłym do. ruchu wózka dol-
nego, napędzanego cylindrem hydraulicznym (6). 

(1 zastrzeżenie) 

B23B W. 65836 13.12.1980 

Fabryka Obrabiarek Specjalnych „PONAR-PO-
ZNAŃ", Zakład Nr 3, Bydgoszcz, Polska (Zenon Du-
dek, Edmund Łent, Józef Śmieszek). 

Automat tokarski jednowrzecionowy wzdłużny 
sterowany krzywkowo 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie przystoso-
wania automatu tokarskiego do współpracy z maga-
zynowym podajnikiem prętów w cyklu automatycz-
nym oraz uproszczenia konstrukcji głównego korpusu 
automatu i zespołu napędowego wałka sterującego. 

Automat charakteryzuje się tym, że wszystkie ele-
menty zespołu napędowego wałka sterującego (13) 
w postaci przekładni ślimakowej wejściowej przekład-
ni z kołami wymiennymi, wałka pośredniego, mecha-
nizmu szybkiego biegu oraz zespołu sprzęgieł zabudo-
wane są w zwartym konstrukcyjnie jednolitym kor-
pusie (14) związanym z korpusem podstawy wrze-
ciennika (15) a na wałku pośrednim (1) zamontowany 
jest układ sprzęgająco-hamujący sterowany automa-
tycznie od wałka sterującego (13). (3 zastrzeżenia) 

B23B W. 66205 30.01.1981 

Zjednoczenie Przedsiębiorstw Instalacji Przemysło-
wych, Warszawa, Polska (Julian Mikiel). 

Urządzenie do mocowania kołnierzy płaskich 
do obróbki wiórowej 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowa-
nia urządzenia do mocowania kołnierzy płaskich do 
obróbki wiórowej i to zarówno kołnierzy bez wstępr 
nie wykonanych otworów jak i kołnierzy z występ-
nie wykonanymi otworami. 

Urządzenie według wzoru składa się płyty (3), do 
której mocowana jest tarcza cierna (4), oraz z nasadki 
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(8) mocowanej na typowym kle, obrotowym (9). W 
płycie (3) mocowane są trzpienie utwardzone (T) 
ostro zakończone, a w środku płyty (3) umocowany 
jest ruchomy nakiełek (6). 

Płytę (3) mocuje się na stałe na zabieraku tokars-
kim (2) lub w uchwycie szczękowym (1). 

W przypadku obróbki kołnierzy (10) ze wstępnie 
wykonanymi otworami nasadka (8) posiada część cy-
lindryczną i stożkową. (2 zastrzeżenia) 

B23K W. 65775 05.12.1980 

Zakłady Telewizyjne Unitra-Polkolor - Ośrodek 
Badawczo-Rozwojowy Przetworników Obrazu, War-
szawa, Polska (Zdzisław Wesołowski, Tadeusz Grze-
gorczyk, Wojciech Aleksandrowicz). 

Grot lutownicy do obwodów drukowanych 

Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania takiego 
grotu do lutownicy, przy stosowaniu którego nie po-
wstawałyby zwarcia, odparzenia druku i przegrzewa-
nie elementów. 

Grot lutownicy do obwodów drukowanych według 
wzoru posiada otwór (1) odsysania cyny oraz otwór 
odpowietrzający (2). (1 zastrzeżenie) 

B23K W. 65850 15.12.1980 

Wytwórnia Maszyn Górniczych „NIWKA" im. M. 
Nowotki, Sosnowiec, Polska (Marian Małczęć, Witold 
Będkowski). 

Urządzenie do zawieszania uchwytu elektrody 

Wzór rozwiązuje zagadnienie skonstruowania bez-
piecznego urządzenia do zawieszania różnego rodzaju 
uchwytów elektrod spawalniczych, ograniczając moż-
liwość porażenia spawacza prądem elektrycznym. 

Urządzenie takie według wzoru zawiera izolacyjne 
nakładki (6), do których z jednej strony rozłącznie 
przymocowana jest górna część (1) stojaka z wiesza-
kami (2 i 3) na uchwyty elektrody oraz z drugiej 
strony do tych nakładek (6) też rozłącznie przymoco-
wana jest dolna część (4) stojaka trwale połączona 
z znanym śrubowym zaciskiem (5). Na górnej części 

(1) stojaka osadzona jest płytka (7) korzystnie o za-
rysie koła większego od śrubowego zacisku (5). 

(3 zastrzeżenia) 

B24B W. 65791 08.12.1980 

Fabryka Przyrządów i Uchwytów „Ponar-Bial" Za-
kład Nr 1 Wiodący, Białystok, Polska (Anatol Wolski). 

Przyrząd do ostrzenia pił taśmowych 

Celem wzoru użytkowego jest opracowanie takie-
go przyrządu do ostrzenia pił taśmowych, który przy 
zastosowaniu najprostszych środków zapewniałby do-
kładne szlifowanie zębów pił taśmowych przy łatwoś-
ci jego obsługi i małych gabarytach umożliwiają-
cych łatwe jego przenoszenie. 

Przyrząd do ostrzenia pił taśmowych do obróbki 
drewna, według wzoru posiada wał krzywkowy (2), 
na którym osadzone są krzywka czołowa (3) styka-
jąca się z dźwignią (4) trzymania brzeszczotu piły 
w czasie ostrzenia, krzywka tarczowa (10) podajnika 
brzeszczotu piły oraz krzywka tarczowa (16) nadająca 
ruch posuwisto-zwrotny ściernicy (17), przy czym 
dźwignia (14) trzymania brzeszczotu piły posiada ela-
styczny docisk składający się z trzpienia (5) osadzo-
nego za pomocą sprężyny (6) w oprawie (7). 

(2 zastrzeżenia) 
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B24B 
B23P 

W. 65814 10.12.1980 

politechnika Lubelska, Lublin, Polska (Adolf Parol, 
Edward Karaś, Franciszek Dorota). 

Głowica do nagniatania ślizgowego walcowych 
powierzchni zewnętrznych 

Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania takiej 
głowicy do nagniatania ślizgowego walcowych po-
wierzchni zewnętrznych, która pozwalałaby na prowa-
dzenie procesu w sposób szybki, kontrolowany i ra-
cjonalny. 

Głowica taka zbudowana na trójszczękowym uch-
wycie tokarskim z dowolnym napędem szczęk za-
mocowanym poprzez trzonek w uchwycie nożowym 
tokarki, składającej się z elementu nośnego w kształ-
cie litery „O" z doczepionym ramieniem na ogranicz-
nik posuwu zespołu do osi nagniatanianego przed-
miotu, w świetle którego zamocowano układ docis-
kający końcówkę, a pod nim w dolnym ramieniu 
zamocowano końcówkę nagniatającą, przy czym prze-
suw zespołu nagniatającego wzdłuż osi obrabianego 
przedmiotu realizowany jest przy pomocy nastawnego 
mechanizmu klinowego (5), poprzez który zespół na-
gniatający mocowany jest na szczęce uchwytu (6). 

(1 zastrzeżenie) 

B24C W. 65805 09.12.1980 

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska (Piotr 
Olko, Marian Mazurkiewicz). 

Tryskací do obróbki cieczą ze ścierniwem 

Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania takiego 
tryskacza, który miałby możliwość regulowania wy-
pływu cieczy roboczej, poprzez zwiększenie lub zmniej-
szenie przekroju dysz. 

Tryskacz do obróbki cieczą ze ścierniwem według 
wzoru charakteryzuje się tym, że w rękojeści korpusu 
(1) umieszczona jest piaskowa dysza (2), której za-
kończenie usytuowane jest w wylotowej dyszy trys-
kacza a położenie piaskowej dyszy (2) ustalone jest 
przez dystansowe pierścienie (5) i regulującą nakręt-
kę (3), natomiast od czoła korpusu (1) zamocowana 
jest rurowa osłona (4). (1 zastrzeżenie) 

B25B W. 65789 08.12.1980 

Stocznia Szczecińska im. Adolfa Warskiego, Szcze-
cin, Polska (Tadeusz Skrzypczak). 

Szczypce do gięcia i zaciskania złącz 

Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania takich 
szczypiec, które miałyby możliwość łatwego i pew-
nego zaciskania złącz na dźwigarach sufitowych. 

Szczypce te według wzoru składają się z dwóch 
rękojeści, wewnętrznej (1) i zewnętrznej (2), połączo-
nych ze sobą obrotowo sworzniem (6), przy czym 
rękojeść wewnętrzna (1) wyposażona jest w szczękę 
<3) z zaczepem (5), zaś rękojeść zewnętrzna (2) w 
szczękę (4) z wgłębieniem (7). 

Zaginane i zamocowane złącze opiera się swoimi 
krawędziami o dna wrębu (8) i wygłębienia (7). 

(1 zastrzeżenie) 

B25B W. 65793 06.12.1980 

Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-Mielec", 
Mielec, Polska (Tadeusz Ortyl, Józef Zięba). 

Klucz dynamometryczny z sygnalizacją 
graniczną 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest klucz dyna-
mometryczny mający zastosowanie do wkręcania śrub 
i nakrętek według ustalonego momentu obrotowego. 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowa-
nia klucza dynamometrycznego o takiej konstrukcji, 
która zapewni dokładne, niezawodne i powtarzalne 
ustalanie wielkości granicznej momentu obrotowego 
przy wkręcaniu śrub i nakrętek. 

Klucz zawiera część nasadkową (1) z dźwignią (2) 
i wymiennym wałkiem (3), na który nałożony jest 
suwak (6) z blokadą (7). Na końcowej części dźwigni 
(2) zamontowane jest urządzenie sygnalizacyjne (8) 
składające się z korpusu (9), dźwigni zapadkowej (10), 
dźwigni uderzeniowej (11), sprężyny (12) i pokrywy 
(13) wydającej efekt dźwiękowy po osiągnięciu wiel-
kości granicznej momentu obrotowego. 

Klucz dynamometryczny o takiej konstrukcji może 
znaleźć zastosowanie np. do przykręcania tarcz szli-
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fierskich, głowic do silników spalinowych, przy mon-
tażu pomp paliwowych i wszędzie tam gdzie ustalony 
jest moment obrotowy do wkręcania śrub lub na-
krętek. (1 zastrzeżenie) 

B25B 
B23B 

W. 65816 10.12.1980 

Władysław Lewandowski, Bydgoszcz, Polska (Wła-
dysław Lewandowski). 

Stojak zwłaszcza do wiertarek ręcznych 

Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania takiego 
stojaka do wiertarek ręcznych, który możnaby było 
stosować do różnego rodzaju wiertarek, a także do 
innych narzędzi ręcznych oraz byłby on łatwy do 
wykonania. 

Stojak taki według wzoru użytkowego ma ramię 
mocujące (4) połączone z ramieniem uchwytu (3) za 
pomocą sworznia prowadzącego (7), a z ramieniem 
uchwytu (3) połączony jest wspornik dźwigni (6) za 
pomocą śruby (15). Z ramieniem mocującym (4) po-
łączone jest ramię dźwigni (5) za pomocą śruby (14). 
Do ramienia (4) przymocowana jest także sprężyna (9), 
umieszczona na sworzniu (7), która dolną częścią spo-
czywa na tulejce (8) umieszczonej na sworzniu (7) 

a górna jej część przykręcona jest śrubą (11). Nato-
miast w ramieniu uchwytu (3) umieszczona jest tu-
lejka wymienna (18) przykręcona śrubą (12). 

(1 zastrzeżenie) 

B25B W. 65879 18.12.1980 

Akademia Rolnicza, Poznań, Polska (Bolesław Kor-
tylewski, Jan Staniszewski, Ryszard Misiek, Stanis-
ław Zalejski, Bronisław Buczek). 

Wkrętak maszynowy 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie wyelimino-
wania możliwości pękania wkrętaków w części chwy-
towej oraz zagadnienie zwiększenia ich żywotności. 

Wkrętak maszynowy charakteryzuje się tym, że na 
przeciwległych końcach wzdłużnej osi ma robocze 
ostrza (1) dostosowane do kształtu nacięcia wkręta, 
a w części środkowej ma nagwintowaną część chwy-
tową (2). (1 zastrzeżenie) 

B26F W. 65841 13.12.1980 

BSOB W. 65778 04.12.1980 

Politechnika Śląska im. Wincentego Pstrowskiego, 
Gliwice, Polska (Maciej Korczyński). 

Kola, zwłaszcza do modeli 
samochodów wyścigowych sterowanych radiem 

Wzór rozwiązuje zagadnienie zwiększenia przyczep-
ności opony do podłoża. Koło składa się z obręczy (1) 

Fabryka Maszyn Górniczych „FAMUR", Katowice,] 
Polska (Jan Klima). 

Przyrząd dwustopniowy do wykrywania uszczelek 1 

Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania takiego 
urządzenia do wykonania uszczelek, które miałoby 
możliwość wycinania uszczelek o małych i dużych 
średnicach, z materiałów sztywnych i miękkich. 

Urządzenie takie według wzoru składa się z trzpie-
nia (1) i tarczy (3), do których przymocowane są noże| 
płaskie (2) i noże krążkowe (4). Przycisk sprężynowy 
(5) przytrzymuje materiał wycinany i zapobiega jego 
fałdowaniu się podczas wycinania. (1 zastrzeżenie) 
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z licznymi nacięciami na obwodzie, na skrajnych ze-
wnętrznych powierzchniach obręczy koła znajdują się 
obręcze z cienkiego drutu (3), zapobiegające odginaniu 
się niewyciętych części opony koła. (1 zastrzeżenie) 

B60B 
F16C 

W. 66732 01.02.1980 

Chorzowska Wytwórnia Konstrukcji Stalowych 
„Konstal", Chorzów, Polska (Franciszek Lipiński). 

Połączenie kształtowe osadzenia piasty na wale 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest połączenie 
kształtowe osadzenia piasty na wale, stosowane 
zwłaszcza w połączeniu kamienia resorowego ze sworz-
niem resorowym w odsprężynowaniu pojazdów szyno-
wych. 

Wzór rozwiązuje zagadnienie trwałego połączenia 
piasty z wałkiem bez stosowania dodatkowych ele-
mentów. 

Połączenie kształtowe według wzoru charakteryzuje 
się tym, że piasta (1) ma otwór (2) składający się 
z części walcowej i części stożkowej o pochyleniu 10° 
i proporcji części stożkowej otworu do długości piasty 
wynoszącej 1:4 a wał (3) ma wytoczenie (4) o średnicy 
0.6 d i głębokości 0,2 d, gdzie d - jest średnicą wałka. 

(1 zastrzeżenie) 

B60C W. 65785 05.12.1980 

czących jednocześnie ze sobą tarcze (8). W wycię-
ciach (10) ramion (7) mocowane są przegubowo ogni-
wa członów elementu zewnętrznego (2), przy czym 
wycięcie (10) w skrajnym końcowym ramieniu (7) sta-
nowi połączenie rozłączne z drugim końcem elementu 
zewnętrznego (2). Tarcze (8) mają otwory (11), ko-
rzystnie kwadratowe, do umieszczania w nich klucza 
w czasie napinania łańcucha prześlizgowego. 

(3 zastrzeżenia) 

B60J W. 65763 04.12.1980 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Samochodów Osobo-
wych, Warszawa, Polska (Stanisław Więcławski). 

Półka tyłu nadwozia samochodu 

Półka tyłu nadwozia samochodu, zakrywająca wnę-
kę bagażową, znajdująca zastosowanie zwłaszcza w 
samochodach posiadających pochylne tylne drzwi, 
składa się z dwóch części (1 i 2). 

Każda część wykonana z blachy posiada zawiniętą 
krawędź (3), na którą nałożony jest gumowy profil (4) 
oraz przetłoczenia usztywniające (5). Część (2) półki 
posiada przymocowane od spodu ramię zawiasy (6) 
oraz gumowe cięgna (7) zamocowane od pochylonych 
drzwi (8) nadwozia. 

Pod obrzeżem wnęki bagażowej (9) zamocowane jest 
gniazdo (10) zawiasy i sprężyna zatrzaskowa (11). 
Obie części półki wyłożone są tkaniną tapicerską. 

Otwarcie tylnych drzwi (8) cięgnem (7) podnosi 
część półki (2), której ramię zawiasy1 (6) obracając się 
w gnieździe (10) powoduje najście krawędzi (12) części 
(2) nad część (1). (1 zastrzeżenie) 

Julian Panek, Wrocław, Polska (Julian Panek). 

Łańcuch przeciwślizgowy 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest łańcuch prze-
ciwślizgowy na opony samochodowe. 

Wzór rozwiązuje zagadnienie wyeliminowania skrę
cania łańcuchów poprzecznych, uszkodzeń zaczepów 
i bicia łańcucha o oponę. 

Istota wzoru użytkowego polega na tym, że łań-
cuchy poprzeczne (3) połączone są z elementem we
wnętrznym (1) i elementem zewnętrznym (2) za po-
średnictwem zaczepów (4) mających kształt „V", na-
tomiast w elemencie zewnętrznym (2) umocowane jest 
co najmniej jedno urządzenie napinające (6), stano-
wiące płaskie ramiona (7), mające kształt „C", osa-
dzone odchylnie między tarczami (8) na nitach (9), łą-
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B60Q W.65S4S 16.12.1980 

Wiktor Wezdecki, Jerzy Wezdecki, Warszawa, Pol-
ska (Wiktor Wezdecki, Jerzy Wezdecki). 

Hydrauliczny włącznik świateł „stop" 
w pojazdach samochodowych 

Wzór rozwiązuje zagadnienie zabezpieczenia prze-
pony przed skutkami przedostania się zanieczyszczeń 
z układu hamulcowego. 

Hydrauliczny włącznik świateł „stop" w pojazdach 
samochodowych składa, się z gwintowanego przeloto-
wego króćca (1), stanowiącego element połączenia 
układu hydraulicznego hamulców w pojeździe samo-
chodowym z komorą ciśnieniową (16) włącznika. 
W komorze ciśnień (16) znajduje się przepona (15) 
zmieniająca położenie pod wpływem zmian ciśnienia 
w układzie hydraulicznym hamulców. Zmiana poło-
żenia przepony (15) powoduje ruch popychacza (14) 
zakończonego od strony przepony łbem kulistym, a od 
strony przeciwnej elastycznym kapturkiem z materia-
łu izolacyjnego (13). 

Ruch popychacza (14) powoduje dociskanie przez 
elastyczny kapturek (13) sprężystej metalowej płytki 
(11), zwierającej styki zamocowane w elektroizolacyj-
nej płytce (10), zawalcowanej w obrzeżu obudowy 
tłoczonej z blachy stalowej (2). Obudowa (2) stanowi 
połączenie płytki (10) z kopulastym korpusem (16) na 
stałe połączonym z króćcem gwintowanym (1). 

Ponadto włącznik hydrauliczny ma filtr labirynto-
wy, który utworzony jest przez odpowiednie usytu-
owanie w stosunku do siebie trzech elementów: pierś-
cienia dystansowego (3), wkładki filtracyjnej z czte-
rema otworami (4) oraz uszczelki (5). 

(1 zastrzeżenie) 

B63B W. 65853 15.12.1980 

Stocznia Północna im. Bohaterów Westerplatte, 
Gdańsk, Polska (Zenon Pawlak, Roman Buńka, Jerzy 
Galda). 

Urządzenie wychylne do opuszczania sprzętu na wodę 

Wzór rozwiązuje zagadnienie skonstruowania uni-
wersalnego urządzenia dla różnego sprzętu, nie po-
garszającego stateczności statku. 

Urządzenie wychylne do opuszczania sprzętu na 
wodę lub nabrzeże i podnoszenia na pokład statku, 
jest zbudowane z ramy (1) wychylanej siłownikami 
hydraulicznymi (5), wciągarki linowej, krążków pro-
wadzących (8) liny (7) i zbloczy (10) do opuszczania 
i podnoszenia. (1 zastrzeżenie) 

B64C W. 65486 20.10.1980 

Centrum Naukowo-Produkcyjne Samochodów Lek-
kich „PZL-Warszawa", Warszawa, Polska (Andrzej 
Frydrykiewicz, Kazimierz Dąbrowski). 

Kadłub samolotu rolniczego 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie przewozu 
dodatkowej osoby np. mechanika w kabinie samolotu 
rolniczego, w czasie przebazowania samolotu oraz 
takiego ukształtowania kadłuba, który by nie powo-
dował szkodliwych zawirowań powietrza na usterze-
niu samolotu. 

Kadłub według wzoru charakteryzuje się tym, że 
w kabinie (1), w przestrzeni (6) za fotelem pilota (4), 
umieszczone jest dodatkowe siedzenie (9) skierowane 
tyłem do kierunku lotu, a dla łatwego zajmowania 
miejsca na siedzeniu (9), w kabinie (1) znajdują się 
dodatkowe drzwi (15) prowadzące do przestrzeni (6), 
przy czym górna ścianka (11) kabiny (1) ma kształt 
powierzchni walcowej o stałej szerokości równej sze-
rokości dachu (12) kabiny (1). (3 zastrzeżenia) 

B65D W. 65776 04.12.1980 

Instytut Celulozowo-Papierniczy, Łódź, Polska (Ka-
rol Subicki, Andrzej Krzesłowski). 

Upakowanie transportowe, zwłaszcza do owoców 

Opakowanie transportowe do owoców wykonane 
z jednego wykroju z tektury falistej, składa się z dna 
(1), dwóch ścianek bocznych (3) ścianki górnej (2) 
oraz dwóch ścianek czołowych (4 i 5) zamykanych na 
zaczepy (4a, 5a). W ściance górnej znajdują się dwa 
otwory (6) przedzielone uchwytem (7). Uchwyt ma 
boczne klapki, zgięte do wewnątrz opakowania. 

Klapki zaczepowe znajdujące się na szerokości opa-
kowania, z których jedna jest złączona z dnem, a dru-
ga ze ścianką górną, mają wysokość równą wysokości 
opakowania, a klapki zaczepowe na wysokości opako-
wania, złączone ze ściankami bocznymi, mają wy-
sokość równą szerokości opakowania. Opakowanie ma 
wewnątrz powłokę barierową z mikrowosków. Na-
daje się również do jagód, grzybów i innego runa 
leśnego. (2 zastrzeżenia) 
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B65D W. 65788 06.12.1980 

Andrzej Wiśniewski, Kraków, Polska (Andrzej 
Wiśniewski). 

Koperta ochronna do zdjęć fotograficznych 
i filmów ciętych 

Koperta według wzoru użytkowego charakteryzuje 
się tym, że dwa arkusze przejrzystego papieru, folii 
polietylenowej lub podobnego materiału, są swoimi 
powierzchniami połączone na jednym brzegu, jednym 
liniowym spojeniem (1), natomiast na dalszych dwóch 
brzegach, podwójnymi równoległymi spojeniami (1a) 
które to podwójne spojenia tworzą dwa kilkunasto-
milimetrowe marginesy (2) i (3), przy czym jeden 
margines przeznaczony jest do wpięcia koperty w 
album lub klaser, zaś drugi przewidziany jest do 
notatek informacyjnych. 

Liniowe spojenia (1b) biegnące od niezespolonego 

brzegu (5) koperty do przeciwległego brzegu tworzą 

podłużne kieszenie (4) do przechowywania fotografii, 

zwłaszcza filmów ciętych. (1 zastrzeżenie) 

B65D W. 65815 10.12.1980 

Zakłady Tworzyw Sztucznych „Gamrat-Erg", Jasło, 
Polska (Tadeusz Gonet, Antoni Wójcik, Andrzej Sol-
ski). 

Obejma do pakietowania zwłaszcza rur 
z tworzyw sztucznych 

Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania obejmy 
do wielokrotnego użycia z możliwością regulacji siły 
naprężenia obejmy na pakiecie w dowolnym czasie. 

Obejma charakteryzuje się tym, że stanowi ja lina 
(2) stalowa z zaciskami (3) do wykonania pętli na 
obu końcach i śrubowym napinaczem (4), przy czym 
belki (5), (6) ustalające kształt pakietu mają gniazda 
(7) dla liny (2) i napinacza (4). (3 zastrzeżenia) 

B65D W. 65817 10.12.1980 

Wrocławski Kombinat Ogrodniczy, Wroclaw, Polska 
(Zdzisław Uliasz, Zdzisław Łyko). 

Paleto-skrzynia 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest paleto-skrzy-
nia, przeznaczona do transportu i przechowywania 
owoców i warzyw. 

Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania konstruk-
cji takiej paleto-skrzyni, która pozwoli na dobór obję-
tości transportowej masy towarowej lub dobór wy-
sokości paleto-skrzyni do wysokości magazynu. 

Paleto-skrzynia składa się z podstawy, do której w 
narożach, pionowo przymocowane są cztery słupki 
(4), mocujące boczne ściany tworzące wraz z podstawą 
skrzynię. Ściany boczne wykonane są z poziomo uło-
żonych desek (3). Na paleto-skrzyni zamocowana jest 
nadstawka, która boczne ściany ma również wyko-
nane z poziomo ułożonych desek (6), połączonych w 
narożach trójkątnymi słupkami (7). 

Nadstawka na zewnątrz narożników ma wzmacnia-
jące kątowniki (8), które są dłuższe od nadstawki 
i zachodzą na paleto-skrzynię, która również ma na 
narożach wzmacniające kątowniki (5), nie dochodzące 
do górnej krawędzi. (1 zastrzeżenie) 

B65G W. 63975 17.03.1980 

Państwowe Gospodarstwo Rolne, Racinowo, Polska 
(Józef Bezak, Ireneusz Nitka, Beniamin Bezak). 

Urządzenie rozładowcze materiałów sypkich 
z wagonów kolejowych 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest urządzenie 
rozładowcze materiałów sypkich i granulowanych, 
zwłaszcza z wagonów kolejowych, eliminujące rozła-
dunek ręczny. 

Istota rozwiązania według wzoru polega na wypo-
sażeniu wagonu pod jego podłogą w dwie zasuwy 
(5) spoczywające na prowadnicach (4), przy czym za-
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suwy (5) współpracują ze śrubami regulacyjnymi (7), 
które zaopatrzone są w zębatki zapadkowe (9) i po-
krętła (10). Pod zasuwy (5) wprowadzony jest prze-
nośnik taśmowy, który przenosi ładunek na skrzynię 
transportową. (1 zastrzeżenie) 

B65G 
F22B 

W. 65774 05.12.1980 

Biuro Projektów Budownictwa Morskiego „PROJ-
MORS", Gdańsk, Polska (Henryk Koźmala, Aleksan-
der Skorecki). 

Zasobnik węglowy kotła 
płomienicowo-płomieniówkowego 

Wzór rozwiązuje zagadnienie skonstruowania za-
sobnika pozwalającego na zmniejszenie wysokości hal 
kotłowni. 

Zasobnik węglowy współpracujący z przenośnikiem 
taśmowym i kotłem o rusztach mechanicznych na 
paliwo stałe charakteryzuje się tym, że pojemnik (4) 
w górnej części wyposażony jest w koła jezdne (3) 
osadzone na podtorzu (2). Do dolnej części pojemnika 
zamocowany jest teleskopowy zsypowy kanał (5). 

(1 zastrzeżenie) 

B65G W. 65780 05.12.1980 

Zakłady Metalowe im. Gen. Waltera „Predom-
-Łucznik", Radom, Polska (Jerzy Majewski, Jan Kar-
barz, Kazimierz Goliński). 

Wózek jednoosiowy, dwukołowy do przewożenia 
butli z gazami technicznymi 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie wyposaże-
nia wózka do przewożenia butli z gazami technicz-
nymi, w podstawowy sprzęt gaśniczy. 

Wózek ma skrzynkę (3) i skrzynkę narzędziową (4). 
Skrzynka (3) ma przegrodę (5) dzielącą jej wnętrze 

na dwie komory (6) i (7). W komorze (6) umieszczo-
na jest hydronetka (8), której tłoczysko (9) osadzone 
jest w wyjęciu (10) górnej ścianki komory (6) i za-
bezpieczone przed wypadnięciem zasuwą (11). W ko-
morze (7) osadzona jest na wieszaku (12) gaśnica ha-
lonowa (13) oraz koc azbestowy (14) umocowany za 
pomocą paska (15). (2 zastrzeżenia) 

B65G W. 65819 10.12.1980 

Miejskie Przedsiębiorstwo Transportu i Sprzętu 
Budowlanego, Wrocław, Polska (Michał Ciesielski). 

Chwytak do transportu widłowego 

Chwytak według wzoru składa się z dwóch rów-
nolegle usytuowanych względem siebie elementów (1) 
wygiętych w kształcie ceowym, których rozstaw utrzy-
mywany jest poziomymi poprzeczkami (2). Górne 
półki elementów (1) są wygięte pod kątem prostym 
względem pionowych ścianek tak jak i dolne polki, 
oraz mają one wzdłuż swojej długości szereg otworów 
(3, w których zamocowane są tulejki (4) mocujące 
poprzez sworznie (5) poprzeczkę (7), na której zamo-
cowany jest uchwyt haka. 

Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania takiego 
chwytaka, który pozwalałby na bezpieczne podnosze-
nie pakietów cegieł niezależnie od położenia środka 
ciężkości pakietu. (1 zastrzeżenie) 

B65G W. 65838 13.12.1980 

Biuro Projektów Przemysłu Materiałów Ogniotrwa-
łych „BIPROMOG", Gliwice, Polska (Zbigniew 
Łanowy, Jan Glos). 

Łuk dla instalacji transportu pneumatycznego 
materiałów sypkich 

Wzór rozwiązuje zagadnienie zmniejszenia tarcia 
materiału transportowego o powierzchnie ścianki ze-
wnętrznej a tym samym do przedłużenia eksploatacji 
łuku. 

Łuk dla transportu pneumatycznego niskociśnienio-
wego, ssącego charakteryzuje się tym, że na zewnę-
trznej ściance (1) ma nacięcia - szczeliny (4) dla 
umożliwienia przepływu powietrza aerującego oraz 
ma po stronie zewnętrznej kieszeń (2) z regulacyjną 
zasuwką (3) dla regulacji powietrza aerującego. 

(1 zastrzeżenie) 
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B65G 
B02C 

W. 65839 13.12.1980 

Biuro Projektów Przemysłu Materiałów Ogniotrwa-
łych „BIPROMOG", Gliwice, Polska (Zbigniew Ła-
nowy, Jan Glos). 

Ssawka do odbioru miewa, zwłaszcza 
z młyna rurowego 

Wzór rozwiązuje zagadnienie zwiększenia skutecz-
ności oddzielania materiałów magnetycznych z mle-
wa oraz złatwienia oczyszczania z tych materiałów 
urządzenia oddzielającego. 

Ssawka do odbioru miewa, zwłaszcza z młyna ru-
rowego, współpracująca z transportem pneumatycz-
nym ssącym, niskociśnieniowym ma skośnie ułożoną 
siatkę (2), na której zatrzymują się wtrącenia me-
taliczne, połączone z pojemnikiem (3), do którego 
wtrącenia te grawitacyjnie spadają. Ponadto ssawka 
zaopatrzona jest w dwie równoległe płytki (4) mag-
nesów stałych, obudowane materiałem niemagnetycz-
nym. Przestrzeń ssawki (1) oddzielona jest od pojem-
nika (3) przegrodą (5). (1 zastrzeżenie) 

B65H W. 65844 15.12.1980 

Biuro Projektów Konstrukcji Metalowych i Urzą-
dzeń Przemysłowych „MOSTOSTAL", Zabrze, Polska 
(Andrzej Wilk, Jerzy Lisowski). 

Ogranicznik odwinięcia liny z, bębna linowego 

Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania ogranicz-
nika o prostej konstrukcji. 

Ogranicznik odwinięcia liny z bębna linowego na-
daje się do eksploatowanych wciągarek nie wyposażo-
nych konstrukcyjnie w ograniczniki bez konieczności 
wymontowywania i ich przeróbek. 

Ogranicznik według wzoru zawiera odchylne ramię 
(1) odchylane z jednej strony przez odwijającą się 
linę (10) zaś drugi koniec ramienia (1) zakończony 

jest krzywką (3) stykającą się z łącznikiem krań-
cowym (4), przy czym ramię (1) zamocowane jest w 
trawersie (2). 

Wszystkie elementy ogranicznika są zamocowane na 
ramie stałej utwardzonej w pobliżu skraju bębna 
linowego (9). (2 zastrzeżenia) 

B65H W. 65855 17.12.1986 

Główny Urząd Telekomunikacji Międzymiastowej, 
Warszawa, Polska (Jan Niklewski). 

Zwijarka perforowanej taśmy 
dalekopisowej 

Wzór rozwiązuje zagadnienie skonstruowania zwi-
jarki zapewniającej łagodne zwijanie taśmy oraz wie-
lokrotne jej stosowanie jak Tównież chłodzenia czyt-
nika i jego oczyszczanie z kurzu. 

Zwijarka według wzoru użytkowego znajduje za-
stosowanie w stacjach telegraficznych z czytnikami 
perforowanej taśmy dalekopisowej. 

Zwijarka zawiera prostokątną podstawę (1), której 
oba końce są wygięte pod kątem prostym i tworzą 
dwa ramiona korytka podstawy (1). Do szerszego ra-
mienia przymocowany jest wentylator (2) z wiatra-
kiem, a do węższego ramienia umocowane jest w osi 
wentylatora (2) gniazdo wtykowe (5), w którym wciś-
nięte jest łożysko z wałkiem (6), na końcu którego 
umocowana jest szpula (7) ze skrzydełkami (8). 

(1 zastrzeżenie) 

B66C W. 65784 05.12.1980 

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

Wciągarka 

Wciągarka służy do zrywania przekładek taśm prze-
nośnikowych i do robót pomocniczych przy łączeniu 
taśm na przenośnikach. 

Wciągarka charakteryzuje się tym, że motoreduk-
tor (1) zamocowany jest na ramie nośnej (2), a wał 
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wyjściowy motoreduktora (1) jest wydłużony i pod-
party na łożysku (3) osadzonym we wsporniku (4), 
który przymocowany jest do ramy nośnej (2). Na 
wydłużonym wale motoreduktor (1) osadzony jest bę-
ben linowy (5), na którym nawinięta jest lina (6) 
zakończona uchwytem (7). Motoreduktor (1) wyposa-
żony jest w silnik elektryczny o budowie przeciw-
wybuchowej. (2 zastrzeżenia) 

B66C W. 65803 08.12.1980 

Huta- Baildon, Katowice, Polska (Henryk Konsek). 

Wysięgnik do montażu i demontażu kół suwnic 

Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania nowej 
konstrukcji wysięgnika, która pozwalałaby na wyko-
rzystanie do montażu i demontażu kół suwnicy urzą-
dzenia do podnoszenia materiałów na wózek jazdy 
suwnicy. 

Wysięgnik składa się z ramienia (2) zagiętego pod 
kątem prostym i umieszczonych na końcach wysięg-
nika kół linowych (3, 4). Obsada (5) koła linowego (4) 

umieszczonego w miejscu zagięcia ramienia (2) jest 
osadzona obrotowo na trzpieniu (6). (1 zastrzeżenie) 

B67B W. 65779 04.12.1980 

Huta Baildon, Katowice, Polska (Stefan Radzioch). 

Otwieracz do słoików 

Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania otwiera-
cza do słoików zamkniętych pokrywą nakręcaną. 

Oitwieracz taki według wzoru składa się ze zwęża-
jącego się stopniowo korytka metalowego (1). ze 
ścianami bocznymi (2) wyłożonymi wewnątrz gumą-
(3). (1 zastrzeżenie) 

DZIAŁ C 
CHEMIA I METALURGIA 

C01B W. 66658 16.04.1981 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Siarkowe-
go „Siarkopol", Tarnobrzeg, Polska (Adam Rudziński, 
Józef Kozioł, Bronisław Różyćki, Stanisław Kloc, Euge-
niusz Malarenko). 

Urządzenie do cyklicznej, 
termicznej modyfikacji odpadów porafinacyjnych 

siarki 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowania 
urządzenia do cyklicznej, termicznej modyfikacji od-
padów porafinacyjnych siarki, uzyskiwanych podczas 
rafinacji stopionego koncentratu siarkowego, zapew-
niającego prawidłowy rozdział siarki od skały płonnej. 

Urządzenie składa się ze zbiornika cylindrycznego 
(1) ustawionego pionowo, z powierzchniami (4) w czę-
ści cylindrycznej i dolnej przystosowanymi do ogrze-
wania lub chłodzenia, wężownic chłodząco-grzewczych 
(5) wewnątrz zbiornika (1) oraz centrycznie ustawione-
go w zbiorniku (1) mieszadła kotwicowego (7), które 
na końcówce wału (6) ma zgarniacz (8). 

Ponadto w dennicy górnej (2) zbiornika (1) znajduje 
się pokrywa króćca załadowczego (16) domykana zam-
knięciem bagnetowym (18) z regulowanymi (klinami do-
ciskowymi w pierścieniu obrotowym. (3 zastrzeżenia) 

C13F 
B04B 

W. 65797 08.12.1980 

Świdnicka Fabryka Urządzeń Przemysłowych, Świd-
nica, Polska (Zdzisław Karski, Jan Kubis, Karol Gni-
biak, Wiesław Raszkiewicz, Roman Zawada). 
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Ciągła wirówka cukrownicza 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowa-
nia konstrukcji prostej i niezawodnej wirówki cukrow-
niczej. 

Ciągła wirówka cukrownicza według wzoru użytko-
wego posiada stożkowy bęben otoczony koncentrycz-
nymi komorami odcieków - jasnego i ciemnego, roz-
dzielone między sobą pierścieniową, teleskopową prze-
grodą. 

Ruchomy pierścień (8) teleskopowej przegrody roz-
działu odcieków osadzony jest przesuwnie na piono-
wych bolcach prowadzących (9) z nałożonymi na nie 
spiralnymi sprężynami (10) i za pośrednictwem dźwig-
ni wspierających (12) współpracujących ze wsporni-

kami sprzężony jest z wałkiem regulacji wysokości po-
łożenia. (1 zastrzeżenie) 

DZIAŁ D 
WŁÓKIENNICTWO I PAPIERNICTWO 

D81H W. 65777 04.12.1980 

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn 
Włókienniczych „Polmatex-Cenaro", Łódź, Polska (Jó-
zef Łaski, Jan Pacholski). 

Urządzenie do napędu bębenka 
rozwłókniającego przędzarki bezwrzecionowej 

Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania takiego 
urządzenia do napędu bębenka rozwłókniającego, któ-
re umożliwiałoby szybkie odłączenie napędu bębenka. 

Urządzenie takie według wynalazku stanowi wyso-
koobrotowa przekładnia złożona z napędzającego koła 
(2), osadzonego na centralnym wale (3), biegnącym 
wzdłuż przędzarki, napędzanego koła (4) umieszczone-
go na osi rozwłókniającego bębenka (1) oraz z naprę-
żacza pasa (5) przy czym naprężacz ma postać dwura-
miennej dźwigni, zamocowanej na sworzniu (8) a ra-
miona (6) i (7) naprężacza są połączone ze sobą sprę-
żyną (9), zaczepioną do zaczepów (10) i (11) tych ra-
mion. Główne ramię (6) naprężacza jest osadzone na 
wale (12), na którym osadzona jest sprężyna (13), któ-
rej jeden koniec jest zaczepiony w głównym ramie-
niu (6), a drugi koniec jest zamocowany do wału (12). 

(1 zastrzeżenie) 

D63D W. 65800 10.12.1980 

Olsztyńskie Zakłady Opon Samochodowych „STO
MIL", Olsztyn, Polska (Stanisław Pleśniar, Waldemar 
Wielachowski, Bogdan Pograniczny). 

Sciągarka przędzy 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie wyelimino
wania pracy ręcznej przy usuwaniu resztek przędzy 
ze szpul ramy natykowej krosna. 

Na wózku (1) wyposażonym w uchwyt (10) służący 
do jego prowadzenia oraz dwa koła stałe (11) i dwa ko-
ła zwrotne (12), umieszczony jest silnik elektryczny 
(2) z zamocowanym na wale kołem zamachowym (3), 
napędzający poprzez reduktor (4) motkownicę (5), po-
siadającą sześć lub więcej, jednakowej długości par 
promieniowych ramion (6) rozmieszczonych równomier-
nie wokół osi obrotu motkownicy (5), na końcu któ-
rych umocowane są listwy (7) równoległe do osi obro-
tu motkownicy (5). Co najmniej dwa z promieniowych 
ramion (6) są wyposażone w dźwigniowy mechanizm 
(8) umożliwiający skracanie ich długości. Na jednej 
z listew (7) umieszczony jest zaczep (9) umożliwiają-
cy skracanie ich długości. Na jednej z listew (7) u-
mieszczony jest zaczep (9) umożliwiający umocowanie 
początku przędzy do motkownicy (5). Ponadto, w ob-
wód sterowania silnika elektrycznego (2) jest włączo-
ny przekaźnik termiczny (PT). 

Sciągarka przeznaczona jest zwłaszcza do usuwania 
resztek przędzy ze szpul ramy natykowej krosna do 
tkanin technicznych używanych do produkcji opon 
pneumatycznych. . (1 zastrzeżenie) 
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DZIAŁ E 
BUDOWNICTWO; GÓRNICTWO 

E01C W. 65829 13.12.1980 

Przedsiębiorstwo Hydrotechnicznego Budownictwa 
Morskiego „ENERGOPOL", Gdańsk, Polska (Grze-
gorz Kratyński, Kazimierz Kratyński). 

Betonowa płyta umocnieniowa 

Przedmiotem wynalazku jest płyta przeznaczona do 
umocnienia powierzchni gruntu placów, parkingów, 
skarp. 

Wzór rozwiązuje zagadnienie zmniejszenia ciężaru 
oraz zużycia materiałów. 

Płyta według wzoru ma dwa podłużne ulżeniowe 
otwory (1 i 2) równoległe i rozmieszczone w równych 
wzajemnych odstępach oraz odstępach od obrzeży, 
które to otwory (1 i 2) są zakończone zaokrągleniami 
(3). Obrzeże (4) jest zaopatrzone w wybranie (5), ma-
jące szerokość równą połowie szerokości otworów 
U i 2) oraz podobne zakończenie w postaci połowy 
zaokrąglenia (6) o identycznym promieniu jak pro-
mienie krzywizny zaokrąglenia (3). Dhigość wybrań 
(5) jest większa niż długość otworów (1 i 2), talk, iż 
krawędzie pozostających narożników (7) obrzeży (5) 
mają długości równe szerokościom otworów (1 i 2). 

(1 zastrzeżenie) 

E01F 
E04F 

W. 65757 01.12.1980 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Budownictwa Wę-
glowego, Katowice, Polska (Jerzy Cwalina, Jan Lu-
belski). 

Lekka bariera ochronno-ostrzegawcza 

Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania bariery 
cechującej się lekką i prostą konstrukcją oraz łatwym 
transportem. 

Bariera składająca się ze stojaka w którym stop-
ka i element wsporczy są rozdzielne oraz elementu 
ostrzegawczego tworzącego ze stojakiem po zmon-
towaniu trwałą postać charakteryzuje się tym, że 
stopka (1) stojaka ukształtowana jest w postaci płas-
kiego talerza o prostopadłych bokach który w swo-
im środku ma trzpień rurowy (2) na który nakłada-
ny jest element wsporczy (4). 

Talerz stopki (1) przykryty jest pokrywą (3). Ele-
ment ostrzegawczy (5) wykonany z podwójnie złożo-
nego giętkiego materiału plastycznego wzmocnionego 
dwoma równolegle usytuowanymi wzdłużnie sznu-
rami (6) ma na swych końcach pętle końcowe (7) 
a na bokach dodatkowe pętle boczne (8). 

(1 zastrzeżenie) 

E02F W. 65771 03.12.1980 

Biuro Projektów Budownictwa Morskiego „PROJ-
MORS", Gdańsk, Polska (Tomasz Paszkiewicz). 

Koło czerpakowe 

Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania takiej 
konstrukcji zamocowania czerpaka do koła czerpako-
wego, które umożliwi całkowite wydobycie materiału 
transportowanego z barki oraz zabezpieczy dno bar-
ki i czerpak przed uszkodzeniem podczas eksploatacji. 

Koło czerpakowe osadzone na wysięgniku charak-
teryzuje się tym, że tylna krawędź czerpaka (9) po-
łączona jest przegubem (6) z pierścieniem (5), do któ-
rego zamocowana jest również prowadnica (7) sworz-
nia (8) przedniej części czerpaka (9). Pomiędzy sworz-
niem (8) a pierścieniem (5) umieszczony jest sprę-
żysty element (10). (1 zastrzeżenie) 

E04B W. 65754 03.12.1980 

Stocznia Szczecińska im. Warskiego, Szczecin, Pol-
ska (Tadeusz Stachurski, Zbigniew Anosowicz, Be-
non Kaseja, Jerzy Wesołowski, Ryszard Kasperski, 
Zenon Michalski, Marceli Figurski, Bohdan Paszkow-
ski, Stefan Weyna, Janusz Wołkoński). 

Złącze dźwigarów sufitowych 

Wzór rozwiązuje zagadnienie zwiększenia sztywno-
ści złącza. 

Złącze charakteryzuje się tym, że w narożach pod-
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stawy (1) i prostopadle do jej płaszczyzny ukształto-
wane są dwie grupy języczków wzdłużnych (2) i po-
przecznych (3) do siebie wzajemnie {prostopadłych pa-
rami. 

Na płaszczyźnie podstawy (1), są ukształtowane 
przettoczenia (4), biegnące równolegle do wzdłużnej 

osi symetrii złącza. (1 zastrzeżenia) 

E04C 
E03B 

W. 64812 

Akademia Rolnicza, Wrocław, Polska 
Kuczewski, Adam Szpindor). 

01.07.1930 

(Krzysztof 

Zestaw elementów prefabrykowanych do budowy 
konstrukcji hydrogeologicznych 

Wzór rozwiązuje zagadnienie ułatwienia budowy 
konstrukcji hydrogeologicznych, zwłaszcza ujęć wo-
dy na ciekach. 

Wzór charakteryzuje się tym, że tworzy go sześć 
podstawowych elementów o właściwie dobranych 
kształtach i proporcjach wymiarowych, z których 
pięć stanowi właściwie ukształtowane bryły, a szósty 
jednokrawędziowo otwartą komorę, przy czym po-
wstałe w trakcie ich montażu między ścienne luzy 
podlegają właściwemu uzupełnieniu zaprawą cemen-
tową. 

Z zastosowanych elementów bryłowych, element 
I stanowi prostokątna podstawa z nabudowanym w 
płaszczyźnie symetrii zbieżnym ku górze cokołem, 
w którym wykonano od góry współosiowo rowek, 
element II tworzy (połączenie poboczami na kształt 
Y graniastosłupa o podstawie odwróconego trapezu 
i ceownika o rowku odpowiadającym po przekroju 
kształtem trapezowi, element III stanowi prostopa-
dłościan o podstawie prostokątnej, element IV utwo-
rzony jest z dwóch kątowo połączonych ścianek o 
powierzchniach boków zbieżnych ku górze i odpo-
wiednio wykonanych wzdłuż nich od góry symetrycz-
nie rowkach oraz uzupełniającego je odpowiednio 
niskiego graniastosłupa o podstawie prostokątnej, a 
element V stanowi prostokątna podstawa z usytuo-
wanym w płaszczyźnie symetrii zbieżnym ku górze 
cokołem, w którego symetrycznej płaszczyźnie po-
przecznej usytuowano rowek i od strony czołowych 
ścianek wyjęcia. 

Jednokrawędziowo otwarty element komory VI ma 
ku wewnętrznie prostopadle usytuowaną do ścianki 

. dolnej i w odległości mniejszej niż prostopadły rzur. 
na nią krawędzi poprzeczniej przeciwległej ścianh i 
prostokątną do przekroju płytę o wysokości mniej 
szej niż połowa odległości między powierzchniami 
wewnętrznymi ścianek. (6 zastrzeżeń) 

E04H W. 65639 13. 11.1980 

Wojewódzkie Biuro Projektów Budownictwa Komu-
nalnego, Opole, Polska (Adam Skardowski, Jan Pier-
siak, Czesław Włodarczyk, Albin Kedzierski). 

Budynek zespolonej stacji sprężonego powietrza 

Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania lekkiej 
przenośnej konstrukcji budynku o małej kubaturze i 
dużej funkcjonalności. 

Stalowa konstrukcja budynku (2) ustawiona jest w 
kielichach przenośnych prefabrykowanych stóp beto-
nowych (1). 

Do konstrukcji mocowane są za pomocą zawiasów 
dzielone boczne ściany, wykonane ze stalowych ram 
wypełnionych styropianem i obitych deskami. Przy-
krycie dachowe, którego konstrukcja opiera się na 
spawanej ramie dachu (5) ma bal drewniany (7), listwę 
drewnianą (6) bal ścięty (o), na którym układana jest 
warstwa desek (9), warstwa styropianu (10) i blacha 
fałdowa (11). (2 zastrzeżenia) 

E04H 
E03B 
E04C 

W. 65851 15.12.1980 

Przedsiębiorstwo Kompletacji Dostaw „PoWoGaz", 
Poznań, Polska (Michał Raczyński, Hilary Bodański). 

Płyty przykrywające zbiorniki 
zwłaszcza małych oczyszczalni ścieków 

Wzór rozwiązuje zagadnienie zmniejszenia ciężaru 
oraz odporności na korozję. 

Płyty przykrywające wykonane są z żywic poliestro-
wych wzmacnianych włóknem szklanym. Każda płyta 
(1) ukształtowana jest w formie prostokąta lub trójką-
ta z załamaną skośnie krawędzią na zewnątrz zbiorni-
ka, przy czym płyta ma żebra usztywniające (2) roz-
mieszczone symetrycznie wzdłuż osi wzdłużnej płyty. 

Wielkość kąta otwarcia płyty ustalana jest podporą 
ruchomą (4). Do podnoszenia płyty służy uchwyt (3). 

Dla doprowadzenia do zbiornika skroplonych na zew-
nętrznej powierzchni płyty ścieków służy okapnik (8). 
Płyta (1) połączona jest ze zbiornikiem obrotowo po-
przez zawiasy (9) i (8). (1 zastrzeżenie) 
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E05B W. 65637 13.11.1980 

Zakłady Zmechanizowanego Sprzętu Domowego 
„PREDOM-POLAR" i Ośrodek Badawczo-Rozwojowy 
Chłodnictwa Domowego „PREDOM-POLAR", Wroc-
ław. Polska (Zbigniew Michalski, Krzysztof Mjłkowski). 

Zatrzask 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest zatrzask służą-
cy do zamykania i otwierania różnego rodzaju drzwi-

czek, pokryw, a zwłaszcza do zamykania pokryw ko
mór niskich temperatur w chłodziarkach. 

Zatrzask mocowany jest w pokrywie (1) do poprze
czek (6). 

Składa się ze sprężystego elementu zatrzaskowego 
(3) oraz uchwytu (2). Sprężysty element zatrzaskowy 
(3) wykonany jest w kształcie litery „U", gdzie na 
Wzdłużnej powierzchni bocznej ma umieszczony ząb. 

Do powierzchni tej przylega uchwyt (2), który ma wy-
cięcie obejmujące z trzech stron ząb. (3 zastrzeżenia) 

E21F W. 65825 11.12.1980 

Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń Rud, Bytom, Pol-
ska (Jan Tosnczyk). 

Zawiesić górnicze 

Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania takiego 
zawiesia górniczego, które pozwalałoby na pewne i 
bezpieczne podwieszenie pomostu roboczego w gór-
niczych wyrobiskach korytarzowych oraz byłoby łat-
we do montażu i demontażu wykonywanego bezpo-
średnio przez użytkowników. 

Zawiesie takie według wzoru stanowi hak (1) z 
montażową końcówką (4) zbliżoną kształtem do litery 
„U", której ramiona obejmujące profil „V" obudowy 
są zaopatrzone w zaczepy <6). Zaczepy są umieszczo-
ne w przestrzeniach utworzonych pomiędzy łączniko-
wymi śrubami (8), ramionami strzemion (10) i zewnętrz-
ną powierzchnią połączonych elementów (2, 3) obudowy. 

(1 zastrzeżenie) 

DZIAŁ F 
MECHANIKA; OŚWIETLENIE; OGRZEWANIE; UZBROJENIE; 

TECHNIKA MINERSKA 
P01M W. 65842 13.12.1980 

Łódzkie Zakłady Eksploatacji Kruszywa, Łódź, Pol-
ska (Remigiusz Kofman, Leszek Smużny). 

Układ chłodzenia oleju 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest zespół chłodze-
nia oleju stosowany do chłodzenia bloku silnika, 
zwłaszcza w ładowarkach. 

Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania takiego 
zespołu chłodzenia, który umożliwi całkowite opróż-
nianie układu chłodzenia bez możliwości pozostania w 
nim resztek wody. 

Zespół chłodzenia oleju składający się z chłodnicy 
wodnej usytuowanej pomiędzy górnym a dolnym ko-
lektorem, w którym znajduje się chłodnica oleju za-
wierająca szereg równoległych rurek połączonych z 
pojemnikami dopływu i odpływu oleju, charakteryzuje 
się tym, że końce rurek równoległych (8) osadzone są 
w zwróconych ku sobie ściankach bocznych (7) pojem-
ników dopływu (10) i odpływu (6) oleju, przy czym po-
między pojemnikiem dopływu oleju a podstawą kolek-
tora dolnego (4) znajduje się stopka dystansowa (9). 

(1 zastrzeżenie). 

F03B W. 65820 10.12.198l 

Centralny Ośrodek Badawczo-Projektowy Górnictwa 
Odkrywkowego „Poltegor", Wrocław, Polska (Zbigniew 
Galant, Edward Lubecki, Adam Marek, Jan Mazur, 
Marian Rataj, Tomasz Rudlicki). 

Filtr okładzinowy | 

Przedmiotem wzoru jest filtr okładzinowy przezna-
czony dla studni głębinowych wykonywanych w celu 
odwodnienia kopami odkrywkowej. 

http://10.12.198l
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Filtr według wzoru ma szkielet w postaci rury per-
forowanej (1) oraz okładzinę filtracyjną, którą stano-
wią granulki polistyrenu (2) trwale ze sobą połączone. 

(1 zastrzeżenie) 

F04F W. 65846 15.12.1980 

Centralny Ośrodek Techniki Medycznej, Warszawa, 
Polska (Włodzimierz Ciemnicki, Bonifacy Pawtel). 

Bezzaworowy lewar 
do przelewania cieczy kriogenicznych 

Wzór rozwiązuje zagadnienie skonstruowania lewa-
ra o podwyższonej niezawodności i uproszczenia kon-
strukcji, pasującego do wszystkich stosowanych zbior-
ników z wąską gardzielą. 

Bezzaworowy lewar do przelewania cieczy krioge-
niczych składa się z rury (1), umocowanej na niej e-
lektrycznej grzałki (2) z przewodem (5), dwuśrednico-
wego korka (3) i uchwytu (4). (1 zastrzeżenie) 

F16D 
B04B 

W.65796 08.12.1980 

Świdnicka Fabryka Urządzeń Przemysłowych, Świd-
nica, Polska (Zdzisław Karski, Jan Kubis, Karol Gru-
blak). 

Sprzęgło elastyczne do wirówki 

Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania takiego 
sprzęgła elastycznego do wirówki, które w łatwy spo-
sób dawałoby się montować i demontować. 

Sprzęgło elastyczne według wzoru użytkowego do 
wirówki z wahadłowo zawieszonym bębnem składa 
się z osadzonej na wale silnika (1) tarczy napędowej i 
osadzonej na wale bębna wirówki (3) tarczy zabierają-
cej (4) oraz łączącej je kapeluszowej wkładki elastycz-
nej (5). 

Wywinięte na zewnątrz rondo elastycznej wkładki 
(6) obciśnięte jest z obu stron metalowymi kołnierza-
mi (8) i (9), do których przykręcone są rozłożone rów-
nomiernie na obwodzie kołki zabierające (12) współ-
pracujące z gniazdami w tarczy zabierającej (4). 

(1 zastrzeżenie) 

F16K W. 65764 04.12.1980 

Wytwórnia Urządzeń Chłodniczych, Dębica, Polska 
(Ignacy Węgrzyniak, Wiesław Wilczopolski, Tadeusz 
Żaba, Zygmunt Oziębała). 

Zawór kontaktowy 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowania 
zaworu kontaktowego umożliwiającego sterowanie u-
kładów napędowych w zależności od ustawionego ciś-
nienia zadziałania. Zawór według wzoru użytkowego 
zawiera korpus (1), w którym przesuwa się tłoczek (6) 
bezpośrednio działając poprzez kulkę (7) na ruchomą 
prowadnicę sprężyny (2). 

W prowadnicy sprężyny (2) zabudowany jest kołek 
(8), który współpracuje z mikrowyłącznikiem (9). Na-
stawa zaworu realizowana jest nakrętką regulacyjną 
(3), którą zabezpiecza nakrętka (10). (2 zastrzeżenia) 

F16K W. 65786 05.12.1980 

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska (Janusz 
Prokopowicz, Tadeusz Gos, Jan Opyrchał). 

Zawór iglicowy 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowania 
takiego zaworu iglicowego, który umożliwiałby szyb-
kie przepompowywanie gazu z aparatury do zbiorni-
ków i odwrotnie, a także szybkie odpowietrzanie apara-
tury próżniowej. 

Zawór taki według wzoru użytkowego składa się z 
korpusu (3), w którym umieszczony jest dwustopniowy 
ruchomy rdzeń (6) zamocowany w korpusie (3) za po-
mocą połączenia gwintowanego o dużym skoku, przy 
czym w dnie korpusu (3) wykonany jest osiowy otwór 
o dużej średnicy, a rdzeń (6) jest wydrążony i ma wy-
konane otwory o dużych średnicach w bocznej po-
wierzchni, zaś w ściance czołowej ma wykonany otwór 
o małej średnicy, zamykany iglicą (9), która napędza-
na jest precyzyjną śrubą (11) umieszczoną w rdzeniu 
(6). Rdzeń (6) i iglica (9) wyposażone są w ruchowe u-
szczelnienia (7 i 10), a rdzeń jest wyposażony ponadto 
w czołowe statyczne uszczelnienie (8). 

(3 zastrzeżenia) 
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F16K W. 65808 

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych, 
Polska (Henryk Cebera). 

10.12.1980 

Warszawa, 

Zawór przeponowy do samoczynnego zamykania 
dopływu cieczy lub gazu 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest zawór przepo-
nowy służący do samoczynnego odcięcia przepływu 
cieczy lub gazu w przypadku zmniejszenia się ciśnie-
nia lub przerwy w zasilaniu. 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowa-
nia budowy zaworu zawierającego mechanizm umożli-
wiający blokowanie grzybka zaworu w położeniu zam-
kniętym. 

Zawór zawiera przeponę (10) utrzymującą trzon (6) 
z osadzonym na jego czole grzybkiem (5) nad gniaz-
dem (4) oraz mechanizm blokujący w postaci wyko-
nanego na trzonie (6) podcięcia (18) i osadzonego prze-
suwnie w prowadnicy (19) suwaka (20), z którym po-
łączona jest dźwignia (23) osadzana obratowo-wychyl-
nie i mimośrodowo względem osi suwaka (20) oraz pod-
dana działaniu sprężyny śrubowej (27). Nad przeponą 
(10) umieszczony jest talerzowy ogranicznik (11). 

(1 zastrzeżenie) 

F21L W. 65761 03.12.1980 

Waldemar Pasek, Poznań, Maciej Radowicz, Mósina; 
Alfred Balcerowicz, Szczecin, Polska (Waldemar Pa-
sek, Maciej Radowicz, Alfred Balcerowicz). 

F23L W. 65783 05.12.1980 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Wyrabówf 
Metalowych „MEDOM", Kraków, Polska (Henrykj 
Gramatyka, Andrzej Kostur). 

Regulator dopływu powietrza 

Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania ręcznego 
regulatora dopływu powietrza, który umożliwiałby 
stosowanie paliw o niższej jakości w piecach stalo-
palnych. 

Regulator dopływu powietrza zabudowany na ścian-
nie korpusu pieca, którego zasadniczą częścią jest 
kanał wtórnego powietrza według wzoru charaktery-
zuje się tym, że ma kształt dyfuzora mającego w 
górnej części otwór w postaci szczeliny a w dolnej 
dwa dowolnego kształtu otwory przysłaniane przy-
słoną (2) połączone przegubem (3) z dźwignią ręczną 
(1). (1 zastrzeżenie) 

F24B W. 65823 11.12.19801 

„ELEKTROMET" Spółdzielnia Pracy Metalowców 
„OGNIWO", Biecz, Polska (Ryszard Janowski, Ta-
deusz Kościelniak, Leszek Markowicz, Ireneusz Gala). 

Piec do spalania drewna 

Wzór rozwiązuje zagadnienie wykorzystania odpa-
dów drewna do ogrzewania pomieszczeń mieszkal-

Świeca gazowa 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowania 
świecy gazowej o prostej konstrukcji, bezpiecznej w 
użytkowaniu, służącej zarówno jako przenośne i me-
przenośne źródło światła do oświetlania wnętrz i tło 
iluminacji. 

Świeca zaopatrzona jest w korpus (1) w postaci rury 
stanowiący zbiornik (2) płynnego gazu z usytuowanym 
w górnej części zespołem zaworowo-palnikowym (4), na 
którym osadzony jest obrotowo wymienny, nasadko
wy element pokrętny (3) tak, że dysza zespołu zaworo-
wo-palnikowego (4) wystaje ponad jego powierzchnię. 
Nasadkowy element pokrętny (3) ma w zależności od 
potrzeb różny kształt. 

Powierzchnia boczna korpusu (1) ma wyrzeźbienia 
imitujące nacieki świecy stearynowej. (8 zastrzeżeń) 
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nych, szczególnie domów jednorodzinnych w okresie 
przejściowym wiosną i jesienią. 

Piec według wzoru charakteryzuje się tym, że w 
górnej części komory (1) spalania, pod wylotem (2) 
spalin, usytuowana jest przesłona (3) osadzona na 
dwóch prętach (4), a w dolnej części zarówno dno 
(5) jak też ścianki (6) boczne do połowy wysokości 
są wyłożone płytkami (7) szamotowymi, osadzonymi 
w ramce (8) z kątownika. 

Przy drzwiczkach (9) do ścianek (6) bocznych za-
mocowane są blachy (10) ze skośnymi wcięciami (11), 
które stanowią prowadnice trzech prętów (12). 

(1 zastrzeżenie) 

F27D 
F27B 

W. 65811 11.12.1980 

Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi, Huta Miedzi 
„LEGNICA", Legnica, Polska (Lech Demidowicz, Wła-
dysław Górski, Ryszard Aszurkiewicz, Włodzimierz 
Babik). 

Urządzenie do automatycznego czyszczenia 
dysz pieca szybowego 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie zwiększenia 
szybkości czyszczenia dysz oraz polepszenia warun-
ków pracy. 

Urządzenie stanowi wózek przemieszczający się po 
szynach (3), w którym jest osadzony przegubowo w 
płaszczyźnie prostopadłej do kierunku jego przemiesz-
czania co najmniej jeden siłownik podnoszący (4), 
jednym swym końcem przytwierdzony do podstawy 
wózka, a drugim końcem podnoszącym do zespołu 
przebijającego (7), przemieszczającego się za pośred-
nictwem rolek oporowych, usytuowanych w prowad-
nicach umieszczonych sztywno w obudowie wózka 
i który ma w części zespołu przebijającego (7) od 
strony dyszy (11) siłownik otwierający (12), swym 
końcem roboczym (17) naciskający na dźwignię (18) 
klapy (19) dyszy (11). 

Prowadnice mają postać odcinka prostego lub łuku 
w zależności od wymaganego ruchu dla końca robo-
czego (14) grota (15) zespołu przebijającego (7). 

(2 zastrzeżenia) 

D Z I A Ł G 
FIZYKA 

G01B W. 65809 10.12.1980 

Instytut Kształtowania Środowiska, Warszawa, Pol-
ska (Marek Małaczyński, Edward Dunajski, Witold 
Kunde). 

Miernik grubości warstwy oleju 
na powierzchni wody 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowa-
nia budowy przyrządu pomiarowego umożliwiającego 
uproszczenie i zwiększenie dokładności pomiarów. 

Miernik według wzoru użytkowego zawiera tuleję 
(1) z zaworowym gniazdem (3) i z osadzonymi w niej: 

szklaną rurką (6) i metalową osłoną (8), mającą dwa 
symetryczne wycięcia pionowe. Do osłony (8) przy-
mocowane są pływaki (17), do jednej ze ścianek któ-
rych przymocowana jest skala (12). Elementem zamy-
kającym gniazdo (3) jest kulka (4) zawieszona na 
nici (10), zwalniana przez urządzenie zrzutowe skła-
dające się ze sprężyny (18) i sprężyny (19) połączonej 
z linką (11) cięgnem (20). (1 zastrzeżenie) 

G01B W. 65812 09.12.1930 

Główny Instytut Górnictwa, Katowice, Polska (Sta-
nisław Mnich, Zygmunt Rogusz, Bronisław Skindero-
wicz, Andrzej Wojtowicz). 

Przyrząd do pomiaru przemieszczeń 
punktów obserwacyjnych 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowa-
nia takiej konstrukcji, która umożliwiałaby pomiar 
przemieszczeń liniowych punktów obserwacyjnych 
usytuowanych wzdłuż linii obserwacyjnych. 

Przyrząd ma krążek (1) z nawiniętym co najmniej 
jednym zwojem (2) pomiarowego cięgna (3). Krążek 
(1) jest zamocowany na wydrążonym wale (4) połą-
czonym bezpośrednio z pierwszym mechanicznym 
wskaźnikiem (5) i poprzez przekładnię (6) z drugim 
mechanicznym-wskaźnikiem (7). 
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Wał (4) jest osadzony obrotowo na stałym bolcu 
(11) dołączonym do punktu obserwacyjnego. Górny 
koniec pomiarowego cięgna (3) jest połączony z bada-
nym obiektem, a dolny z obciążnikiem. 

(1 zastrzeżenie) 

G01B W. 65818 10.12.1980 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przygotowawczych 
Maszyn Przędzalniczych „Polmatex-Falubaz", Zielona 
Góra, Polska (Zygmunt Ciesielski). 

Przyrząd do pomiaru podzialki łańcucha 
pokrywkowego zgrzeblarki 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowa-
nia budowy przyrządu umożliwiającego dokonywanie 
w prosty sposób dokładnych pomiarów podziałki łań-
cucha pokrywkowego zgrzeblarki. 

Przyrząd do pomiaru podziałki łańcucha pokryw-
kowego zgrzeblarki ma podstawę (1), na której na-
niesiona jest główna podziałka (2) oraz przesuwnie 
umieszczony suwak (3) z noniuszem (4). Do zakładania 
łańcucha na przyrząd służą kołki (5 i 6). 

Zwiększenie dokładności pomiaru uzyskuje się po 
zamontowaniu na suwaku (3) czujnika (9), którego 
końcówka (10) opiera się na bazowym kowadełku (11) 
mocowanym do podstawy (1). (2 zastrzeżenia) 

G01F W.65866 17.12.1980 

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemy-
słu Izolacji Budowlanej, Katowice, Polska (Marianna 
Mirowska). 

Cylinder pomiarowy do badań oporności 
przepływu powietrza materiałów 

porowatych 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest cylinder po-
miarowy do badań oporności przepływu powietrza 

materiałów porowatych takich jak wyroby z włókna 
mineralnego lub szklanego. 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowa-
nia budowy cylindra pomiarowego umożliwiającego 
dokonywanie pomiarów w sposób prosty i szybki z 
zapewnieniem możliwości badania próbek o różnej 
grubości i masie. 

Cylinder pomiarowy według wzoru użytkowego ma 
cylindryczny korpus (1), którego dno stanowi wkrę-
cony korek (2), a zamknięcie pierścieniowa pokrywa 
(4). W korku (2) znajdują się dwa wypusty rurowe: 
wypust (5) doprowadzający powietrze do komory 
sprężania (7) i wypust (6) doprowadzający sprężone 
powietrze do manometru. Nad komorą sprężania (7) 
znajduje się ograniczone od dołu siatką (8), a od góry 
siatką (11) pomieszczenie (9) zawierające próbkę ba-
danego materiału. 

Siatkę (11) dociska tłok śrubowy (12) zakończony 
perforowaną płytką dociskową (13). (1 zastrzeżenie) 

G01K W. 65654 15.11.1980 

Okręgowe Przedsiębiorstwo Przemysłu Mięsnego 
w Łodzi, Zakłady Mięsne w Pabianicach, Pabianice, 
Polska (Ryszard Juśkiewicz). 

Sonda do pomiaru temperatury mięsa 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie umożliwie-
nia przeprowadzania pomiarów temperatury wewnątrz 
mięsa w sposób ciągły lub okresowy oraz zapewnie-
nia pełnej stabilizacji tych pomiarów. 
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Sonda, zaopatrzona w czujnik termometru rezystan-
cyjnego, według wzoru użytkowego charakteryzuje 
się tym, że rura ochronna termoelementu (2) ma na 
całej długości ostro zakończony korpus (3), który 
jest połączony z rękojeścią (4) nakrętką mocującą 
(5) za pośrednictwem pierścieni uszczelniających (8» 9). 
Wolna przestrzeń (10) pomiędzy korpusem (3), a rurą 
ochronną termoelementu (2) wypełniona jest czyn-
nikiem o dużym przewodnictwie cieplnym, zwłaszcza 
glikolem. (1 zastrzeżenie) 

G01L 
E02D 
B65D 

W. 65765 04.12.1980 

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska (Mie-
czysław Kamiński). 

Czujnik do pomiaru składowej normalnej 
i stycznej naporu materiału sypkiego 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowa-
nia takiego czujnika, który miałby możliwość doko-
nywania pomiaru składowej stycznej naporu nieza-
leżnie od składowej normalnej, co ma duże znacze-
nie w projektowaniu konstrukcji stykających się z 
materiałami sypkimi lub gruntem. 

Czujnik według wzoru użytkowego stanowi pomia-
rowa płytka (1), do której zamocowane są prosto-
padle dwa sprężyste płaskowniki (2) połączone z dru-
giej strony z wydrążonym pomiarowym prętem (3). 
Pomiarowy pręt (3) umocowany jest w sztywnym 
elemencie obudowy (4) i ma wkręcony od strony 
utwierdzenia usztywiający trzepień (5). Pomiarowa 
płytka (1) i pomiarowy pręt (3) połączone są dodat-
kowo z obudową (4) za pomocą sprężyn (6). Na 
jednym z płaskowników (2) i pomiarowym pręcie (3) 
naklejone są oporowe tensometry (7, 8 i 9). 

(2 zastrzeżenia) 

G01L W. 66649 15.04.1981 

Wyższa Szkoła Morska, Gdynia, Polska (Zygmunt 
Górski). 

Korpus pomiarowy tensometrycznego 
przetwornika ciśnienia 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowa-
nia takiego korpusu pomiarowego teonsometrycznego 
przetwornika ciśnienia, który umożliwiałby bezpośred-
,nie umieszczenie na nim przetwornika bez obawy 
zniszczenia go na skutek działania wysokiej tempe-
ratury. 

Korpus pomiarowy tensometrycznego przetwornika 
ciśnienia według wzoru stanowi cylindryczna tuleja 

(1) zaopatrzona w górny kołnierz (3) i dolny kołnierz 
(4) nagwintowane na całej ich długości. W górnej 
części (2) tuleja (1) ma wewnątrz wykonane osiowo-
cylindryczne przewężenie (5) z naciętym na całej dłu-
gości jego tworzącej gwintem. Tuleja jest zaopatrzo-
na w liczne współosiowe w równych odstępach prze-
lotowo wykonane otwory przepływowe (6), wprowa-
dzone do pierścieniowych kanałów górnego (7) i dol-
nego (8), a zewnętrzna jej powierzchnia (9) stanowi 
miejsce osadzenia tesnsometrycznych oporowych prze-
tworników ciśnienia. (1 zastrzeżenie) 

G01N 
E01C 

W. 65422 11.10.1980 

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska (Irena 
Gaweł). 

Urządzenie do oznaczania penetracji asfaltu 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie uproszcze-
nia procesu oznaczania penetracji asfaltu oraz zwię-
kszenia jego dokładności. 

Urządzenie, składające się z penetrometru, łaźni 
laboratoryjnej i ultratermostatu, według wzoru cha-
rakteryzuje się tym, że łaźnia laboratoryjna (2) jest 
wyposażona w izolowaną termicznie pokrywę (4) oraz 
ma podwójne ścianki i podwójne dno, które oddzie-
lają część wnętrza łaźni, połączoną z ultratermosta-
tem (5). Zewnętrzne powierzchnie ścianek bocznych 
i dna łaźni (2) są wyposażone w izolację termiczną. 

Wzór użytkowy znajduje zastosowanie zwłaszcza w 
laboratoriach do oceny jakości asfaltów drogowych. 

(1 zastrzeżenie) 
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G01N W. 65837 13.12.1980 

Instytut Metalurgii Żelaza im. S. Staszica, Gliwice, 
Polska (Kazimierz Lassota). 

Uchwyty dla próbki badanej w dylatometrze 

Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania takiego 
uchwytu dla próbki w dylatometrze, który umożli-
wiałby bardziej prawidłowe jej osadzenie oraz szyb-
kie nagrzanie i jednocześnie równomierne chłodzenie 
na całej powierzchni. 

Uchwyt do próbki badanej w dylatometrze z bezpo-
średnim chłodzeniem próbki składający się z rurki 
kwarcowej i popychacza mieszczącego się w jej wnę-
trzu według wzoru charakteryzuje się tym, że rurka 
kwarcowa (1) jest otwarta od strony zabudowy próbki 
(2) i ma wewnątrz występy (3) usytuowane promie-
niście i prostopadle do jej osi podłużnej dla osadzenia 
na nich próbki (2), a dociskający próbkę (2) do tych 
występów (3) popychacz (4) stanowi również odcinek 
rurki kwarcowej o średnicy zewnętrznej równej śred-
nicy zewnętrznej próbki zaś dla zamykania otwar-
tego końca rurki kwarcowej (1) od strony próbki (2) 
przed wypełnieniem jej atmosferą ochronną i wpro-
wadzeniem do pieca grzewczego uchwyt do próbki 
badanej w dylatometrze ma element (7). 

(3. zastrzeżenia) 

G01R 
G08B 

W. 65847 16.12.1980 

Zakłady Wytwórcze Lamp Elektrycznych „Polam", 
Warszawa, Polska (Ryszard Miąć, Andrzej Wróbel, 
Zbigniew Szwankowski, Elżbieta Malinowska). 

Wskaźnik wielopunktowy liniowo-analogowy 

Wskaźnik według wzoru zawiera diody elektro-
luminescencyjne (2) umieszczone w otworach obudo-
wy (1). Obudowa jest przykryta jednorodną płytą 
spełniającą rolę ekranu rozpraszającego (4). 

Między ekranem (4), a obudową (1) jest umieszczo-
na nieprzezroczysta przesłona (3) z otworami (5) o żą-
danym kształcie wskazań. 

Wskaźnik może być wykorzystany do wykonywa-
nia wszelkiego rodzaju skal informacyjno-pomiaro-
wych w urządzeniach i sprzęcie radiotechnicznym. 

(2 zastrzeżenia) 

G05D W. 65790 08.12.1980 

Kombinat Typowych Elementów Hydrauliki Siło-
wej „PZL-Hydral", Wrocław, Polska (Romuald Ka-
nia, Marian Skąpski, Czesław Wargan). 

Regulator przepływu 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowa-
nia takiej konstrukcji, która zapewniałaby większą 
szczelność, obniżałaby pracochłonność wykonania przy 
jednoczesnym wzroście sprawności pracy. 

Trzydrogowy suwakowy regulator przepływu ma 
dyszkę regulacyjną <6) umieszczoną w prostoliniowym 
otworze (2) oraz komorę (8) połączoną z otworem 
wyjścia (10) również przez prostoliniowy otwór (7). 

(1 zastrzeżenie) 

G06K W. 65658 17.11.198C 

Zakłady Wytwórcze Lamp Elektrycznych „POLAM", 
im. Róży Luksemburg, Warszawa, Polska (Ryszard 
Miąć, Andrzej Wróbel, Nelli Barycka, Waldemar Za-
słonka). 

Wskaźnik alfanumeryczny 

Wzór rozwiązuje zagadnienie zwiększenia kontras-
tu wyświetlonych punktów świetlnych. 

Półprzewodnikowy wskaźnik cyfrowy do wyświe-
cania znaków pisarskich wyposażony jest w diody 
elektroluminescencyjne (1) umieszczone we wnękach 
(2), które to wnęki (2) mają płaszczyzny odbijające 
(3) i kierujące światło boczne diod elektroluminescen-
cyjnych (1) w kierunku ekranu rozpraszającego (4), 
przy czym całość umieszczona jest w obudowie z two-
rzywa (7). (3 zastrzeżenia) 
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G06K W. 65659 17.11.1980 

Zakłady Wytwórcze Lamp Elektrycznych ,.POLAM", 
im- Róży Luksemburg, Warszawa, Polska (Andrzej 
Wróbel, Ryszard Miąć, Waldemar Zasłonka, Lidia 
Stobbe). 

Półprzewodnikowy wskaźnik cyfrowy 

Wzór rozwiązuje zagadnienie zapewnienia łatwego 
i elastycznego łączenia wskaźników w pole odczyto-
we oraz umożliwienia montowania wskaźników bez-
pośrednio na płycie bez konieczności stosowania do-
datkowych filtrów. 

Wskaźnik według wzoru składa się z diod elektro-
luminescencyjnych (1) równomiernie rozmieszczonych 
w masce (2) i przysłoniętych ekranem rozpraszają-
cym (3) o charakterystyce kompotybilnej widmu emi-
syjnemu diod elektroluminescencyjnych (1), przy 
czym maska (2) jest wykonana z tworzywa białego 
o dużym współczynniku odbicia i małym współczyn-
niku transmisji światła. (3 zastrzeżenia) 

G09B W. 65826 11.12.1980 

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, Pol-
ska (Zdzisław Wojciech Zarębski, Danuta Stachórska). 

Urządzenie do demonstracji optycznych widm 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie umożliwie-
nia demonstrowania zjawiska dużej grupie słuchaczy. 

Urządzenie według wzoru użytkowego stanowi ga-
blota, w której bezpośrednio na płycie (1) zamoco-
wany jest zestaw do demonstrowania widma emisyj-
nego i widma absorpcyjnego, zaś zestaw do demon-
strowania widm emisyjnych liniowych i pasmowych 
osadzony jest także w gablocie, lecz na pionowo prze-
suwnej płycie (2) umieszczonej równolegle do płyty 
(1). 

Na zewnątrz gabloty nad przesuwną płytą (12) za-
mocowany jest trwale spektroskop nieodchylający. 

Ponadto w gablocie na dolnej bocznej jej ścianie 
umieszczony jest ekran (7). Krzyżak obrotowy (8) 
z filtrami optycznymi osadzony jest na osi (9) wy-
stającej na zewnątrz gabloty i zakończonej pokrętłem. 

(3 zastrzeżenia) 

G09B W. 65854 17.12.1980 

Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunalnego, Gdy-
nia, Polska (Bogusław Borowiec, Krzysztof Węgierski). 

Przyrząd do wyznaczania linii równoległej 
do podłoża 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowa-
nia prostego i łatwego w użyciu przyrządu do wy-
znaczenia linii (równoległej do podłoża. 

Przyrząd taki według wynalazku stanowi płytka 
blaszana o kształcie równoległoboku, który ma dwa 
boki zagięte tworzące zaczep (1). Jeden z tych boków 
posiada występ (2), a bok prostopadły do niego na-
cięcie (3) odchylone od płaszczyzny równoległoboku 
o kąt α < 45°. (1 zastrzeżenie) 

DZIAŁ H 
ELEKTROTECHNIKA 

H01F W. 65827 11.12.1980 

Wytwórnia Sprzętu Górniczego „DEHAK", Mysło-
wice, Polska Antoni Mendera, Franciszek Ganobis). 

Przyrząd do nawijania cewek elektrycznych 

Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania przyrzą-
du do ręcznego nawijania uzwojeń w spalonych sil-

nikach elektrycznych, umożliwiającego nawijanie 
uzwojeń o różnych wielkościach. 

Przyrząd ma obrotowy prowadnik (7) zakończony 
wałkiem (3) osadzonym w gnieździe (2) korpusu (1), 
wyposażony w wymienne szablony (9) oddzielone 
od siebie przegrodami (10), przy czym szablony (9) 
są zamocowane do prowadnika (7) śrubami regula-
cyjnymi (8). Prowadnik obrotowy (7), poruszany Jest 
korbą (6). (2 zastrzeżenia) 
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H01H W. 65787 05.12.1980 

Fabryka Sprzętu Elektrogrzejnego „Termika-Dom-
gos", Cieszyn, Polska (Ludwik Stanieczek, Henryk 
Nowak). 

Przystawka) cieglowa, zwłaszcza do przełącznika 
pokrętnego krzywkowego 

Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania przy-
stawki cięgłowej, pozwalającej na uruchomienie 
przełącznika pokrętnego krzywkowego ruchem posu-
wistym, co jest szczególnie przydatne dla ogrzewaczy 
wnętrzowych promiennikowych zawieszonych na 
ścianie. 

Przystawka cięgłowa do przełącznika pokrętnego 
krzywkowego zawiera tarczę zapadkową (5) mającą 
zęby (6) i czop (7). 

Na czop (7) nasunięta jest dźwignia (8) z umoco-
wanym na niej cięgnem (9). Zaczepy (10) dźwigni (8) 
współpracują z zębami (6) tarczy zapadkowej (5). 
Do zaczepu (11) dźwigni (8) zamocowana jest jednym 
końcem sprężyna (12). 

Drugi koniec sprężyny (12) opiera się o zaczep (13) 
wspornika (14) przystawki. (1 zastrzeżenie) 

H01H W. 65801 05.12.1980 

Centrum Naukowo-Produkcyjne Elektrotechniki i 
Automatyki Górniczej „EMAG", Zakład Elektroniki 
Górniczej, Tychy, Polska (Tadeusz Piskorski, Ryszard 
Kalinowski, Wiktor Gwóźdź, Anzelm Andres). 

Przekaźnik kontaktronowy iskrobezpieczny 

Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania przekaź-
nika kontaktronowego, którego konstrukcja pozwoli-
łaby na eliminację konieczności zalewania całego ob-
wodu elektronicznego celem spełnienia przepisów 
iskrobezpieczeństwa. 

H02G W. 65794 08.12.198Í 

Przekaźnik kontaktronowy iskrobezpieczny składa 
się z osłony karkasu, karkasu (2) oraz uzwojenia (7) 
przekaźnika. Wewnątrz karkasu (2) znajdują się ze
styki (3). 

Do uzwojenia (7) przekaźnika podłączone są rów-
nolegle dwie diody stanowiące bocznik ochronny, 
umieszczone w komorze (8) bocznika ochronnego, 
które stanowią wraz z uzwojeniem (7) przekaźnika 
jeden nierozłączny blok zalany zalewą. 

Osłona karkasu nva z obydwu stron otwory na 
wyprowadzenia zestyków (3) oraz z jednej strony 
dodatkową osłonę (5) końcówek zestyków. Karkas 
(2) ma dwa rowki (9) zakończone uszkami, umieszczona 
ne wzdłuż wewnętrznych równoległych ścian komory 
zestyków (3), pomiędzy tymi zestykami. 

(3 zastrzeżenia) 

Przemysłowy Instytut Telekomunikacji, Warszawa, 
Polska, (Artur Bożek). 

Złącze kablowe 

Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania złącza 
o takiej konstrukcji, która umożliwiałaby uzyskani 
niezależnego połączenia mechanicznego i elektrycz
nego gniazda z wtykiem. 

Złącze ma wewnątrz korpusów gniazda (1) i wtyku 
(18) zespoły przesuwek, sprzężone z nakrętkami prze-
suwająco-zamykającymi (3 i 20), nałożonymi na kor-
pusy. Zespoły przesuwek składają się z tulei (4 i 6), 
w których są umieszczone porcelanowe wkładki (2 
i 19) z tulejami sprężystymi (9 i 22), zabezpieczone 
przed wysunięciem się nakrętkami mocującymi (8 
i 12). Nakrętki przesuwająco-zamykające (3 i 20), są 
sprzężone z tulejami zespołów przesuwek (4 i 6) za 
pomocą kołków prowadzących (5 i 7) oraz są wypo-
sażone w sprężyny ściskane (15 i 23), które są pod-
parte kołnierzami korpusów (1 i 18) i zabezpieczona 
pierścieniami osadczymi (13 i 21). (1 zastrzeżenie) 
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B04R W. 65843 15.12.1980 

Alfons Krzysztof, Hanna Krzysztof, Warszawa, 
Polska (Alfons Krzysztof, Hanna Krzysztof). 

Słuchawka techniczna dwustronna 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie przysto-
sowania słuchawki lekarskiej obrotowej, do celów 
technicznych przy badaniach elementów i zespołów 
maszyn wirujących, i posuwisto-zwrotnych, zwłaszcza 
łożysk tocznych i zespołów silników spalinowych. 

Zgodnie z wzorem do czaszy wsporczej (4) przepo-
ny (5) jest przymocowana pierścieniem gwintowa-
nym (6) wkładka (7) prętowego zespołu przewodzenia, 
składającego się. z tulejki gwintowanej (10), odizolowa-
nej od tej wkładki (7) przekładką elastyczną (11), 
oraz z metalowego pręta (12), wkręconego do tulejki 
(10), którego koniec wewnętrzny jest wsparty o 
przeponę (5). 

Ponadto na stożkowej muszli osłuchowej (S) jest 
osadzona gruba nasadka gumowa (13). 

(2 zastrzeżenia) 

H9SK W. 65802 08.12.1980 

Centrum Naukowo-Produkcyjne Automatyki Ener-
getycznej, Zakład Produkcji Automatyki Sieciowej, 
Przygórze, Polska (Adam Duda, Jerzy Piękoś, Ja-
nusz Szczepan, Władysław Janik). 

Zunifikowana szafa sterownicza telemechaniki 
typu FTU 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowa-
nia szafy sterowniczej telemechaniki, której kon-
strukcja pozwoliłaby na ujednolicenie szaf do zróż-
nicowanych obiektów elekroenergetycznych. Szafa ma 
na płycie manipulacyjnej (1) wymienną płytę synop-
tyczną (6) z nakreśloną siatką rastrową (T), na której 
rozrysowuje się układ synoptyczny stacji, z wmon-
towanymi weń sterownikami, lampkami sygnaliza-
cyjnymi i obrotowymi symulatorami położenia obiek-
tów nietelesygnalizowanych. 

Ilość poziomów siatki rastrowej (7) odpowiada po-
jemności szafy sterowniczej, limitowanej ilością mo-
żliwych do podłączenia sterowników. 

(1 zastrzeżenie) 



Wykaz numerowy zgłoszeń wynalazków 
opublikowanych w BUP nr 19/81 

Nr zgłoszenia 

1 

210080 
216157 
220232 
220406 
220623 
220884 
221209 
221212 
221242 
221277 
221719 
222227 
222228 
222378 
222402 
222441 
222443 
222445 
222453 
222455 
222456 
222457 
222458 
222459 
222461 
222482 
222488 
222484 
222485 
222490 
222491 
222492 
222493 
222494 
222497 
222498 
222500 
222507 
222508 
222509 
222510 
222511 
222512 
222515 
222517 
222518 
222519 

Int. Cl.3 

2 

B66C 
F16F 
E21F 
H04H 
B08B 
C07D 
B65B 
F27D 
B65G 
C22C 
B23F 
C07D 
C07D 
G01R 
B21F 
B23P 
B26D 
C07C 
B21B 
EOID 
A23B 
F16L 
C02F 
H01P 
B41J 
C07C 
C07C 
B01J 
E21B 
B23B 
C08G 
E02F 
B29H 
F26B 
C21C 
G03G 
B01J 
H02P 
E21D 
C08L 
B22D 
C07D 
G01N 
B21B 
C10B 
C01G 
G01R 

Strona 

3 

26 
49 
46 
70 

9 
32 
22 
53 
23 
39 
15 
32 
32 
58 
12 
16 
17 
30 
10 
43 

2 
50 
28 
67 
21 
30 
30 

6 
45 
14 
34 
44 
20 
52 
38 
61 

6 
70 
46 
35 
13 
32 
56 
10 
35 
28 
58 

Nr zgłoszenia 

1 

222520 
222521 
222527 
222528 
222539 
222543 
222544 
222546 
222548 
222549 
222551, 
222552 
222553 
222557 
222560 
222561 
222562 
222563 
222565 
222569 
222571 
222573 
222574 
222575 
222576 
222577 
222579 
222582 
222585 
222586 
222589 
222590 
222592 
222593 
222594 
222595 
222596 
222597 
222602 
222607 
222619 
222620 
222621 
222622 
222623 
222625 
222628 

Int. Cl.3 

2 

G01R 
B21B 
C07C 
G01F 
F17C 
C01B 
A01D 
G06F 
C04B 
G05B 
B65G 
B08B 
C91B 
A61C 
C10B 
G01L 
G02F 
C01B 
D01H 
F22D 
B65G 
B65B 
C04B 
H04N 
G07D 
H02M 
G01N 
D06N 
B65G 
B65G 
D03D 
B66C 
F16H 
B21D 
B66P 
G01R 
H01L 
G01L 
F16K 
B27C 
F16L 
H02M 
G08B 
C07C 
C07C 
H01H 
C07C 

Strona 

3 

58 
10 
30 
54 
51 
27 

1 
63 
29 
62 
23 
9 

27 
3 

35 
55 
61 
27 
41 
52 
24 
22 
29 
71 
64 
69 
56 
42 
24 
24 
41 
26 
50 
11 
26 
59 
67 
55 
50 
17 
51 
69 
64 
30 
31 
66 
31 
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Nr zgłoszenia 

1 

222799 
222800 
222803 
222804 
222805 
222806 
222807 
222809 
223850 T 
224901 T 
225324 T 
225812 T 
226024 
226599 
226655 
227306 
227383 T 
227474 
227809 T 
227835 T 
227865 T 
227866 T 
227885 T 
227887 T 
227896 T 
227897 T 
227898 T 
227899 T 
227900 T 
227902 T 
227904 T 
227908 T 
227909 T 
227910 T 
227917 T 
227936 T 
227939 T 
227941 T 
227942 T 
228014 
228053 
228112 
228167 
228494 
228510 
228608 
228629 
228657 T 
228698 T 
228748 
229043 
229121 
229157 
229160 
229185 
229246 
229243 
229247 
229248 
229279 
229301 

Int . Cl.3 

2 1 
A63B 
G01L 
B22D 
D21C 
C01B 
C U D 
H02H 
F04B 
B21D 
F01D 
B30B 
B21C 
C07D 
F02N 
G08G 
C07D 
B08B 
C07D 
A61N 
B02C 
E04B 
G06K 
E04B 
A47J 
BO8B 
F02P 
F02P 
F02P 
G04F 
B6SD 
GO5B 
C12N 
G01N 
B25B 
B41M 
B28B 
G01N 
D04B 
G01N 
E21B 
C10L 
GOJR 
C25B. 
B28B 
C07D 
C25B 
E02D 
H02G 
B07B 
H01R 
A01N 
C22B 
A61K 
C22C 
C07D 
C01C 
G06F 
C10J 
B23K 
B22D 
C10L 

Strona 

3 

4 
55 
13 
42 
27 
37 
68 
49 
12 
47 
20 
11 
32 
47 
34 
33 
9 

33 
4 
7 

44 
64 
44 

3 
10 
48 
48 
48 
61 
23 
62 
37 
57 
16 
22 
19 
57 
41 
57 
42 
36 
60 
40 
19 
33 
40 
43 
68 
8 

68 
1 

39 
3 

39 
34 
28 
63 
36 
15 
13 
36 

1 
Nr zgłoszenia 

1 

222629 
222630 
222642 
222655 
222656 
222658 
222663 
222664 
222666 
222672 
222677 
222678 
222679 
222681 
222682 
222683 
222684 
222695 
222696 
222697 
222703 
222708 
222709 
222710 
222713 
222714 
222716 
222723 
222727 
222729 
222730 
222734 
222739 
222740 
222745 
222746 
222747 
222748 
222749 
222750 
222751 
222752 
222753 
222754 
222755 
222756 
222757 
222759 
222761 
222762 
222764 
222765 
222767 
222773 
222774 
222775 
222776 
222778 
222779 
222797 
222798 

Int. Cl.3 

2 

B01D 
D21J 
B21D 
C04B 
B01D 
B21C 
B41B 
D06M 
H05K 
G05D 
E04B 
F03C 
B65G 
F42B 
F16P 
G01R 
D03D 
C04B 
G02B 
B62D 
B26B 
H01H 
B27G 
H03K 
F27B 
G01N 
B01D 
B30B 
C10L 
C10B 
E04G 
G01R 
B24B 
H01H 
B66C 
C07C 
G01R 
B28B 
H02J 
C04B 
A23J 
A23J 
C07C 
G08C 
B27L 
B27C 
H04B 
B22D 
C23C 
G01R 
G05D 
C21D 
B01J 
A62C 
C07C 
C07C 
H01H 
E05B 
B65G 
B04B 
B04B 

Strona 

3 

4 
42 
11 
29 

5 
12 
21 
42 
71 
62 
44 
49 
25 
53 
51 
59 
41 
29 
60 
22 
17 
66 
18 
70 
52 
56 
5 

20 
36 
35 
44 
59 
16 
66 
26 
31 
59 
18 
69 
29 

2 
3 

31 
65 
18 
18 
70 
13 
39 
60 
63 
38 

6 
4 

31 
32 
66 
45 
25 

8 
8 
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Nx zgłoszenia 

1 

229332 
229363 
229367 
229368 
229370 
229438 
229453 
229454 
229462 T 
229482 
229483 
229484 
229499 
229514 
229519 
229568 
229590 
229591 
229601 
229619 T 
229663 
229702 
229705 
229708 
229712 

Int. Cl.3 

2 

C10M 
C01B 
B23K 
A01N 
C23F 
H01J 
B22D 
B03C 
B07B 
AftlN 
H02S 
E21C 
G11B 
F04D 
B29F 
B23B 
C03B 
B22C 
H01J 
B23K 
B60K 
E01B 
B03C 
C21B 
G01R 

Strona 

3 

36 
28 
15 

1 
40 
67 
14 
7 
9 
2 

68 
45 
65 
49 
19 
14 
28 
12 
67 
16 
22 
43 
7 

38 
60 

Nr zgłoszenia 

1 

229761 
229762 
229763 
229765 
229766 
229785 
229786 
229827 
229840 
229880 
229884 T 
229885 T 
229926 
229954 
229955 
229956 
230346 
230348 
230472 
230473 
230579 T 
230630 
230731 
230732 
230774 

int. Cl.3 

2 

B21B 
G01C 
E21C 
C07D 
C22B 
C13K 
H01L 
F02C 
G01B 
B65H 
G01K 
G01K 
G08C 
B32B 
H04N 
H02K 
E21D 
G08B 
BO1D 
B01D 
C08L 
B22D 
C10L 
C10L 
G01F 

Strona 

3 

10 
54 
46 
34 
39 
38 
67 
47 
53 
25 
55 
55 
65 
21 
71 
69 
46 
64 

5 
5 

35 
14 
37 
37 
54 



Wykaz numerowy zgłoszeń wzorów użytkowych 
opublikowanych w BUP nr 19/81 

Nr zgłoszenia 

1 

63637 
63975 
64812 
65422, 
65486 
65637 
65639 
65652 
65654 
65658 
65659 
65754 
65757 
65761 
65763 
65764 
65765 
65771 
65774 
65775 
65776 
65777 
65778 
65779 
65780 
65781 
65783 
65784 
65785 
65786 
65787 
65788 
65789 
65790 
65791 
65793 
65794 
65795 
65796 
65797 
65800 
65801 
65802 
65803 
65805 
65806 
65808 
65809 
65810 

I n t . Cl.3 

2 

B05C 
B65G 
E04C 
G01N 
B64C 
E05B 
H04H 
A47G 
G01K 
G06K 
G06K 
E04B 
E01F 
F21L 
B60J 
F16K 
G01L 
E02F 
B65G 
B23K 
B65D 
D01H 
B60B 
B67B 
B65G 
B23B 
F23L 
B66C 
B60C 
F16K 
H01H 
B65D 
B25B 
G05D 
B24B 
B25B 
H02G 
A63F 
F16D 
C13F 
D03D 
H01H 
H05K 
B66C 
B24C 
A47B 
F16K 
G01B 
A01K 

Strona 

3 

75 
83 
89 
95 
82 
90 
89 
73 
94 
96 
97 
88 
88 
92 
81 
91 
95 
88 
84 
78 
82 
87 
80 
86 
84 
77 
92 
85 
81 
91 
98 
83 
79 
96 
78 
79 
98 
74 
91 
86 
87 
98 
99 
86 
79 
73 
92 
93 
72 

Nr zgłoszenia 

1 

65811 
65812 
65814 
65315 
65816 
65817 
65818 
65819 
65820 
65821 
65822 
65823 
65824 
65825 
65826 
65827 
65828 
65829 
65830 
65831 
65832 
65833 
65835 
65836 
65837 
65838 
65839 
65841 
65842 
65843 
65844 
65845 
65846 
65847 
65848 
65850 
65851 
65852 
65853 
65854 
65855 
65866 
65868 
65879 
66205 
66365 
66649 
66658 
66732 

Int. Cl.3 

2 

F27D 
G01B 
B24B 
B65D 
B25B 
B65D 
G01B 
B65G 
F03B 
B04C 
B05C 
F24B 
A24F 
E21F 
G09B 
H01F 
A22B 
E01C 
B03D 
B04C 
B01D 
B21D 
B21D 
B23B 
G01N 
B65G 
B65G 
B26F 
F01M 
H04R 
B65H 
B21J 
F04F 
G01R 
B60Q 
B23K 
E04H 
B22C 
B63B 
G09B 
B65H 
G01F 
B04B 
B25B 
B23B 
A01K 
G01L 
C01B 
B60B 

Strona 

3 

93 
93 
79 
83 
80 
83 
94 
84 
90 
75 
75 
92 
73 
90 
97 
97 
72 
88 
74 
75 
74 
76 
76 
77 
96 
84 
85 
80 
90 
99 
85 
76 
91 
96 
82 
78 
89 
76 
82 
97 
85 
94 
74 
80 
77 
72 
95 
86 
81 
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