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Urząd Patentowy PRL - na podstawie aft: 33l i art. 78 ustawy z dnia 119 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.3 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 III edycji międzynarodowej klasyfikacji patentowej, 

tj . Int. Cl.3, 
- datę zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego, 
- numer zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego, 
- datę i kraj uprzedniego pierwszeństwa oraz numer zgłoszenia dokonanego za granicą lub oznacze-

nie 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 wyna

lazek lub wzór użytkowy, 
- liczbę zastrzeżeń. 

Po wykazie ogłoszeń w układzie klasowym według symboli Int. Cl.3 podaje p\ą wykaz zgłoszeń opubli
kowanych w danym numerze w układzie numerowym. 

Ogłoszenia dotyczące zgłoszeń o udzielenie patentów tymczasowych zostały oznaczone literą T zą 
numerem zgłoszenia. Jeżeli po dniu takiego ogłoszenia zostanie złożony wniosek o udzielenie! 'patentu1 

(art. 26 ust. 3 u.ow.), Urząd Patentowy ogłasza o wniosku w „Wiadomościach Urzędu Patentowego" 
Od dnia ogłoszenia o zgłoszeniu wynalazku lub wzoru użytkowego dśoby trzecie(mogą: 

1) zapoznać się ze wskazanym opisem wynalazku lub wzoru użytkowego, f zastrzeżćniarrii patentowymi 
lub ochronnymi i rysunkami oraz sporządzać z nich odpisy ;| 

2) w terminie sześciu miesięcy - nadsyłać do Urzędu Patentowego swoje uwagi co do istnienia prze
szkód uniemożliwających udzielenie patentu (prawa ochronnego). 

Odpowiednio uzasadnione pod względem faktycznym (dokumentacja dowodową) i prawnym uwagi 
należy nadsyłać w dwóch egzemplarzach pod adres: Urząd Patentowy PRL - 00-950 Warszawa, skr. 
poczt. 203, Al. Niepodległości 188. 

Informuje się, że odbitki kserograficzne .dokumentów wymienionych w pkt. 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 ty tuł wynalazku lub wzoru użytkowego. 

Urząd Patentowy PRL podaje do wiadomości konta w NBP: 

1. Urząd Patentowy PRL - N B P 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 Infor macji Patentowej - NBP V O/M w Warszawie 
konto: 1052-2583-222 cz. 54 dz. 7 rozdz. 7811 

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

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

Warunki prenumeraty: 
Prenumeratę na kraj przyjmują Oddziały RSW „Prasa-Książka-Ruch" , oraz urzędy poczto
we i doręczyciele w terminie do dnia 25 listopada na rok następny. 
Cena prenumeraty rocznej 2340 zł. 
Jednostki gospodarki uspołecznionej, instytucje, organizacje i wszelkiego rodzaju zakłady pracy 
zamawiają prenumeratę w miejscowych Oddziałach RSW „Prasa-Książka-Ruch" , w miej
scowościach zaś, w których nie ma Oddziałów RSW - w urzędach pocztowych. 
Czytelnicy indywidualni opłacają prenumeratę wyłącznie w urzędach pocztowych i u dorę
czycieli. 
Prenumeratę ze zleceniem wysyłki za granicę przyjmuje RSW „Prasa-Książka-Ruch" , Cen
trala Kolportażu Prasy i Wydawnictw, ul. Towarowa 28, 00-958 Warszawa, konto NBP XV 
Oddział w Warszawie Nr 1153-301045-139-11. Prenumerata ze zleceniem wysyłki za granicę 
jest droższa od prenumeraty krajowej o 50% dla zleceniodawców indywidualnych i o 100% 
dla zlecających instytucji i zakładów pracy. 

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

URZĄD PATENTOWY POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ 
Numer oddano do składu w sierpniu 1981 r. Ark. wyd. 16.04, ark. druk. 13.0. 
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BIULETYN 
URZĘDU PATENTOWEGO 
Warszawa, dnia 13.11.1981 r. Nr 23 (207) Rok ÏX 

Ogłoszenia o zgłoszonych w Polsce 
I. Wynalazkach do opatentowania 

II. Wzorach użytkowych do ochrony 

I. W Y N A L A Z K I 

Dział A 
PODSTAWOWE POTRZEBY LUDZKIE 

A01K P.223926 30.04.1930 

Morski Instytut Rybacki, Gdynia, Polska (Adam 
Machlewski, Tadeusz Sëkudewicz). 

Hak kalmarowy 
"Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 

konstrukcji haka o zwiększonej wytrzymałości. 
Hak kalmarowy, składający sią z korpusu i 'podsta-

wy mocującej wieloostrza koronowe, połączonych ze 
sobą cięgnem według wynalazku ima ostrza osadzane 
w kanałach (4) dwustożkowej podstawy (2). Ostrza 
mają kształt klina, 'którego zakończenie stanowi grot 
a kąt wierzchołkowy jest nie większy od 10°. Dwu-
stożkowa podstawa (2) wyposażona jest ponadto w 
montujący pierścień (8) o zamkniętym obwodzie, któ-
rego złącze jest kilkuzwojową promieniową spiralą 
Í9), usytuowany w przelotowych otworach ' (6) posze-
rzonej części tych ostrzy oraz w obwodowym kanale 
(7) walcowej części podstawy (2). Górna część pod-
stawy (2) ma kształt wydłużonego ostrokątaego stożka, 
a wewnątrz dolnej stożkowej jej części wyprofilowane 
lest kuliste gniazdo (10), przechodzące w przelotowy 
kanał (11). (2 zastrzeżenia) 

A01K P. 223927 30.04.1980 

Hak kalmarowy 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
konstrukcji haka o zwiększonej wytrzymałości. 

Hak kalmarowy, składający się z korpusu d 'podsta-
wy mocującej wieloostrza koronowe, połączonych ze 
sobą elastycznym cięgnem, charakteryzuje się tym', 
że wyposażony jest w przynajmniej trzy elastyczne 
z pamięcią kształtu sprężynowe ostrza <5) w formie 
pręta zwiniętego w połowie długości w jednozwojową 
pętlę (6), mającego ostro zakończony grot. Ostrza (5) 
są osadzone rozłącznie w poosiowych kanałach (4) o 
półkolistym przekroju poprzecznym. W pętli <6) oraz 
we wspólnym obwodowym 'kanale (7) walcowej części 
podstawy (2) jest osadzony montujący pierścień (8) 
o zamkniętym obwodzie, którego złącze jest najko-
rzystniej kilkuzwojową promieniową spiralą (9). 

(1 zastrzeżenie) 

Morski Instytut Rybacki, Gdynia, Polska (Adam 
Machlewski, Tadeusz Sekudewicz). 

A01M P. 229143 T 08.01.1981 

Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa, Skierniewice, 
Polska (Bolesław Bera, Zdzisław Cianciara, Wojciech 
Matecki, Kazimierz Jagielski). 

Opryskiwacz do roślin truskawek 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie skonstruowania 
mechanicznego opryskiwacza do zawieszania z przodu 
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ciągnika na mechanizmie umożliwiającym płynne pio-
nowe unoszenie zespołów roboczych. 

Opryskiwacz do roślin truskawek składa się z trzy-
członowej belki, zespołów opryskujących oraz urzą-
dzeń wytwarzających ciśnienie i doprowadzających 
ciecz roboczą do zespołów opryskujących. Z przodu 
ciągnika jest umieszczona trzyczłonowa belka (1), na 
której w zaciskach (2) są wahliwie osadzone zespoły 
opryskujące. Poszczególny zespół opryskujący stanowi 
ramlka (3), mająca na wewnętrznym obwodzie trzy 
rozpylacze (4). (1 zastrzeżenie) 

A01N P. 223943 30.04.1980 

Instytut Przemysłu Organicznego, Warszawa, Polska 
(Janina Joanna Miernik, Edmund Bakuniak, Jadwiga 
Górska^Poczopko, Zofia Zimińska, Tadeusz Wiśniew
ski). 

Środek grzybobójczy 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
takiego środka grzybobójczego, który byłby szczegól
nie skuteczny do zwalczania grzybów rdzewnikowych 
i mączniaków prawdziwych. 

Środek grzybobójczy według wynalazku zawiera 
jako substancję czynną mieszaninę 4,4-dwutlenku 2,3-
-dwuwodoro-6-imetylo-5-fenyloikarbamylo-l,4-oksatiiny 
z N-/l-formamido-2,2,2-trójchloroetylo/-morfoliny, przy 
czym ilość pierwszego ze związków nie jest mniejsza 
niż 10% wagowych. (1 zastrzeżenie) 

A01N P.223944 30.04.1980 

Instytut Przemysłu Organicznego, Warszawa, Pol-
ska (Janina Joanna Miernik, Edmund Bakuniak, Jad-
wiga Górska-Poczopko, Zofia Zimińska, Tadeusz 
Wiśniewski). 

Środek grzybobójczy 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
środka grzybobójczego, który byłby zdolny do zwal-
czania grzybów z rzędu mączniaków prawdziwych 
oraz grzybów rdzawniikowych. 

Środek grzybobójczy według wynalazku zawiera 
jako substancję czynną mieszaninę 4,4-dwutlenku 2,3-
-dwuwodoro-e-metylo-S-fenylokarbamylo-l^-oksatiiny 
/oksykarboksyny/ z N-/l-formamido-2,2,2-trójchloro-
etylo/morfoliną/trimorfamidem/ i estrem metylowym 
kwasu 2-lbenzimidazolofcar'baminowego /karbendazy-
mem/ lub fungicydami metabolizującymi w roślinach 
do ikarbendazymu. (1 zastrzeżenie) 

A01N 
C07D 

P.225723 17.07.1980 

Pierwszeństwo: 18.07.1979 - RFN (nr P2928967.6) 

Bayer Aktiengesellschaft, Leverkusen, Republika 
Federalna Niemiec. 

Środek grzybobójczy oraz sposób wytwarzania 
nowych azoliloalkenoli 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
środka o wyższej aktywności niż znane środki. 

Środek grzybobójczy charakteryzuje się tym, że 
jako substancję czynną zawiera nowe azolilo-alkenole 
o wzorze 1, w którym R1 oznacza ewentualnie pod-
stawioną grupę fenoksylową lub ewentualnie podsta-
wiony rodnik . feny Iowy, R2 oznacza rodnik alkilowy, 
cykloalkilowy lub ewentualnie podstawiony rodnik 
fenylowy, a Y oznacza atom azotu lub grupę CH, oraz 
ich fizjologicznie dopuszczalne sole addycyjne z kwa-
sami i kompleksy z solami metali. 

Sposób wytwarzania azolilo-alkenoli o wzorze 1, w 
którym podstawniki imają wyżej podane zinaczeaiia 
polega na tym, że azolilo-alkenony o ogólnym wzorze 
2, w którym R1, R2 i Y mają znaczenie wyżej podane, 
redukuje się znanymi metodami i otrzymane związlki 
o wzorze 1 ewentualnie poddaje się następnie reakcji 
addycji z kwasem lulb solą metalu. (2 zastrzeżenia) 

A01N 
C07C 

P.226124 07.08.1980 

Pierwszeństwo: 10.08.1979 - St. Zjedn. Am. (nr 65480) 
27.06il980 - St. Zjedn. Am. (nr 163460) 

PPG Industries, Inc., Pittsburgh, Stany Zjednoczone 
Ameryki. 

Środek chwastobójczy i sposób wytwarzania 
podstawionych dwufenyloeterów stanowiących 

substancję czynną środka 

Środek chwastobójczy zawiera składinik lub składni-
ki pomocnicze a jako substancję czynną nowe pod-
stawione dwufenyloetery o wzorze 1, w którym A 
oznacza atom chlorowca, grupę cyjanową lub nitrową, 
X oznacza atom wodoru lub chlorowca, Y oznacza 
atom wodoru lub chlorowca, grupę cyjanową, trój-
fluorometylową lub alkilową o 1--4 atomach węgla, 
Z oznacza atom tlenu lub siarki, R oznacza grupę 
alkilidenową lub jednopodstawioną grupę alkilideno-
wą o 1-3 atomach węgla, której podstawnikiem jest 
grupa alkilowa, grupa oksyalkilowa lub grupa hydro-
fcsyalkilowa o 1-4 atomach węgla, a R1 oznacza atom 
wodoru, grupę alkilową lub alkoksylową o 1-10 ato-
mach węgla, grupę cykloallkilową o 3 - 8 atomach 
węgla, dopuszczalne do stosowania w rolnictwie typy 
jonów, grupę fenylową, jedno-, dwu- lulb trójpodsta- ' 
wioną grupę fenylową, której podstawnikiem lub 
podstawnikami są atom chlorowca, grupa alkilowa 
lub alkoksylową o 1-10 atomach węgla, grupa cyja-
nową, .nitrowa luib trójfluorometylowa. 

Nowe podistawione dwufenyloetery wytwarza się 
poddając podstawiony halogenek benzoilu reakcji z 
alkoholem lub podstawionym estrem a-hydroksykar-
boksylowym albo przez poddanie podstawionego kwa-
su benzoesowego reakcji z podstawionym estrem a-
-chlorowcokarboksylowym. -. (7 zastrzeżeń) 
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A01N P. 227020 01.10.1980 
C07D 

Pierwszeństwo: 03.10.1978 - Japonia ;(nr 54-127707) 
18.04.1980 - Japonia (nr 55-50363) 

Nippon Soda Co., Ltd. Tokio, Japonia. 

Sposób wytwarzania nowych związków 
heterocyklicznych i środek roztoczobójczy 

Przedmiotem wynalazku jest nowy środek roztoczo
bójczy i sposób wytwarzania jego substancji czynnej, 
który jest szczególnie użyteczny w niszczeniu jaj 
i larw roztoczy. 

Środek roztoczobójczy, zawierający obojętny nośnik 
oraz substancję czynną, charakteryzuje się tym, że 
jako substancję czynną zawiera według wynalazku 
skuteczną ilość związku o wzorze la lub lb, w któ-
rym X, Y, Z oznaczają atom tlenu lub siaťki, Ri 
oznacza rodnik alkilowy o 1-4 atomach węgla, R2 
oznacza pięcioczłonowy heterocykliczny rodnik z ato-
mem tlenu lub siarki, rodnik fenylowy, ewentualnie 
podstawiony jednym lub dwoma podstawnikami ta-
kimi jak rodnik alkilowy, atom chlorowca, rodnik 
chlorowcoalkilowy, alkoksylowy lub grupa metyleno-
dioksy, a R3 oznacza 5-7-członowy rodnik cykloalki-
lowy, cykloalkenylowy lub heterocykliczny z atomem 
tlenu, siarki lub azotu, w każdym przypadku ewen-
tualnie podstawiony z tym, że R3 nie oznacza grupy 
cykloheksylowej w przypadku gdy Ri oznacza grupę 
metylową, R2 omzacza grupę fenylową podstawioną 
jednym rodnikiem metylowym, a X, Y i Z oznaczają 
atom tlenu. 

Sposobem według wynalazku wytwarza się związki 
o wzorze la lub lb w reakcji związku o wzorze 2a 
lub 2b ze związkami R3 NCZ. (4 zastrzeżenia) 

A01N 
C07D 

P.227787 12.11.1980 

Pierwszeństwo: 13.11.1979 - St. Zjedn Am 
(nr 93,800) 

18.07.1980 - St. Zjedn. Am. (tur 170 98i2) 

Sandoz Aktiengesellschaft, Bazylea, Szwajcaria. 

Środek grzybobójczy i sposób wytwarzania 
arylo-lH-imidazolo-1-etanoli 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
takiego środka grzybobójczego oraz sposobu wytwa-
rzania jego substancji czynnej, który byłby skuteczny 
do zwalczania fitopatogennych grzybów, zwłaszcza 
mączniaków i rdzy. 

Środek grzybobójczy zawiera według wynalazku 
pochodną a-arylo-lH-imidazolo-1-etanolu o wzorze 1, 
w którym R° oznacza rodnik alkilowy o 2-6 atomach 
węgla, rodnik cykloalkilowy o 3-6 atomach węgla 
lub rodnik cykloalkiloal'kilowy, w którym część cyklo-
alkilowa zawiera 3-6 atomów węgla, a część alkilo-
wa zawiera 1-3 atomów węgla, przy czyim grupa 
cykloalkilowa i cykloalkiloalkilowa jest korzystnie 
podstawiona w pierścieniu jedną lub dwoma grupami 
alkilowymi o 1-3 atomach węgla, R oznacza atom 
wodoru, chlorowca o liczbie atomowej 9-35, rodnik 
alkilowy o 1-4 atomach węgla, grupę alkoksylową 
o 1-4 atomach węgla, grupę alkilotio o 1-4 atomach 
węgla albo grupę nitrową, R' oznacza atom wodoru, 
chlorowca o liczbie atomowej 9-35, rodnik alkilowy 
o 1-4 atomach węgla, grupę alkoksylową o 1-4 ato-
mach węgla, grupę alkilotio o 1-4 atomach węgla, 
grupę CF3 w pozycji 3 pierścienia A, grupę nitrową, 
grupę CN, COOR", ewentualnie podstawioną grupę 
fenylową o wzorze 6, lub ewentualnie podstawianą 
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grupę fenoksylofwą o wzorze 7 w pozycji 4 pierścienia 
A, R" oznacza atom wodoru, rodnik alkilowy o 1-4 
atomach węgla lub kation albo R i R' razem ozna-
czają grupę alkilenodwuoksy o 1 lub 2 atomach węg-
la podstawioną przy sąsiednich atomach węgla pier-
ścienia fenylowego A, a Y° i Y niezależnie od siebie 
oznaczają atom wodoru, chlorowca o liczbie atomowej 
9-35, rodnik alkilowy o 1-4 atomach węgla lub gru-
pę alkoksylową o 1-4 atomach węgla, z tym, że gdy 
R° oznacza rodnik n-butylowy, a/ co najmniej jeden 
z podstawników R i R' ma znaczenie inne niż wodór, 
i b/ R i R' nie oznaczają atomu chlorowca. 

Sposób wytwarzania związku o wzorze 1 według 
wynalazku polega na tym, że związek o wzorze 2 
poddaje się reakcji ze związkiem o wzorze 3, w którym 
X oznacza atom metalu alkalicznego w obojętnym 
rozpuszczalniku organicznym. (12 zastrzeżeń) 

A01N P.227788 12.11.1980 

Pierwszeństwo: 13.11.1979 - St. Zjedn. Am. 
(nr 93,799) 

14.07.1980 - St. Zjedn. Am. (nr 168,613) 

Sandoz Aktiengesellschaft, Bazylea, Szwajcaria. 

Środek grzybobójczy i sposób wytwarzania 
a-arylo-lH-l,2,4-iriazolo-l-etanoIi 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
takiego środka, który skutecznie zwalczałby grzyby 
fitopatogenne, zwłaszcza mączniaki i rdzę. Wynalazek 
rozwiązuje także zagadnienie opracowania korzystniej-
szego sposobu wytwarzania substancji czynnej tego 
środka. 

Środek grzybobójczy według wynalazku zawiera 
nie fitotoksyczną, grzybobójczo efektywną ilość po-
chodnej <x-arylo--H-l,2,4-triazolo-l-etanolu o wzorze 
1, w którym R° oznacza rodnik alkilowy o 1-12 ato-
mach węgla, rodnik cykloalkilowy o 3-8 atomach 
węgla lub rodnik cýkloalkiloalkilowy o 4-11 atomach 
węgla, w których to rodnikach część cykloalkilowa 
zawiera 3-8 atomów węgla, a część alkilowa zawiera 
1-3 atomów węgla, przy czym grupa cykloalkilowa 

i cykloalkiloalkilowa jest korzystnie podstawiona jed-
ną lub dwoma grupami alkilowymi o 1-3 atomach 
węgla, R oznacza atom wodoru, chlorowca o liczbie 
atomowej 9-35, rodnik alkilowy o 1-4 atomach 
węgla, rodnik mono-, dwu- lub trójchlorowcoalkilowy 
o 1-4 atomach węgla, w którym chlorowiec niezależ-
nie oznacza atom chlorowca o liczbie atomowej 9-35, 
grupę alkoksylową o 1-4 atomach węgla, grupę alki-
lotio o 1-4 atomach węgla albo grupę nitrową, R' 
oznacza atom wodoru, chlorowca o liczbie atomowej 
9-53, rodnik alkilowy o 1-4 atomach węgla, rodnik 
mono-, dwu- lub trójchlorowcoalkilowy o 1-4 ato-
mach węgla, w którym chlorowiec niezależnie ozna-
cza atom chlorowca o liczbie atomowej 9-35, grupę 
alkoksylową o 1-4 atomach węgla, grupę monodwu- krb 
trojchlorowcoalkoksylową o 1-4 atomach węgla, w któ-
rej chlorowiec niezależnie ozinacza atom chlorowca o licz-
bie atomowej 9-f35, grupę alkilotio o 1-4 atomach węg-
la, grupę nitrową, grupę ON, COOR", grupę o wzorze 
7 lub 8, R" oznacza atom wodoru, rodnik alkilowy 
o 1-4 atomach węgla, R'" oznacza atom wodoru, chlo-
rowca o liczbie atomowej 9-17 albo rodnik alkilowy 
o 1 lub 2 atomach węgla, Z oznacza atom tlenu lub 
siarki, albo R i R' razem oznaczają grupę alkileno-
dwuoksy o 1 lub 2 atomach węgla podstawioną przy 
sąsiednich atomach węgla pierścienia fenylowego A, 
a Y° i Y niezależnie od siebie oznaczają atom wodoru, 
chlorowca o liczbie atomowej 9-35, rodnik alkilowy 
o 1-4 atomach węgla lub grupę alkoksylową o 1-4 
atomach węgla. 

Sposób według wynalazku polega na reakcji związ-
ku o wzorze 2 ze związkiem o wzorze 3. 

<16 zastrzeżeń) 

A01N 
C07C 

P.229480 02.02.1981 

Pierwszeństwo: 01.02.1980 - St. Zjedn. Am. 
(nr 117,753) 

Mobil Oil Corporation, Fairfax, Stany Zjednoczone 
Ameryki. 

Środek chwastobójczy i sposób wytwarzania 
Z-nitro-S-Zpodstawionych-fenoksy/ benzoesowych 
estrów kwasów hydroksyalkanokarboksylowych 

i ich pochodnych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
nowego środka chwastobójczego o lepszych własno-
ściach niż własności środków znanych dotychczas. 
Celem wynalazku było także opracowanie sposobu 
wytwarzania substancji czynnej tego środka, który 
pozwalałby uzyskać produkt w prostych reakcjach 
1 z dużą wydajnością. 

Środek chwastobójczy zawiera jako substancję 
czynną estry kwasów 2-nitro-5-fenoksybenzoesowych, 
w których grupa fenoksylowa jest podstawiona 1 lub 
2 atomami chlorowca w położeniach 2 i 5, i polichlo-
rowcoalkilową, korzystnie trójfluorometylową w po-
łożeniu 4. W grupie estrowej -COOCRiRaRa Ri oznacza 
COOH, COOM, gdzie M oznacza kation metalu alka-
licznego, metalu ziem alkalicznych, amonowy, alkilo-
łub dwualkiloamonowy albo grupę CONR4R5, gdzie 
R4 i R5 oznaczają atom wodoru 'lub niższy alkil; a 
R2 i R3 oznaczają grupę QCOORß, gdzie Q oznacza 
niższy alkil, R6 oznacza niższy alkil, atom wodoru, 
kation określony wyżej lub grupę QCONR4R5 określo-
ną wyżej. Gdy R2 i R3 stanowią atomy wodoru albo 
co najmniej, jeden z podstawników R2 i R3 oznacza 
grupę QCOORe lub QOONR4R5 wówczas Ri może 
także oznaczać grupę COOR7, gdzie R7 oznacza niższy 
alkil. 

Estry wytwarza się przez reakcję soli odpowiednio 
podstawionego kwasu 2-nitro-5-fenoksybenzoesowego 
ze związkiem o wzorze XCR1R2R3, gdzie X oznacza 
atom chlorowca, albo przez reakcję halogenku pod-

stawionego 2-nitro-5-fenoksybenzolu ze związkiem 
HOCR1R2R3, przy czym Ri, R2 i R3 mają wyżej po-
dane znaczenie. 

Środek według wynalazku zwalcza skutecznie takie 
chwasty jak wyczyniec, włośnica zielona, zaślaz, rze-
pień, gorczyca polna itp. (21 zastrzeżeń) 
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A01N P. 229837 24.02.1981 

Pierwszeństwo: 26.02.1980 - Węgry (nr 430/80) 

BIOGAL Gyógyszergyár, Debrecen, Węgry. 

Środek o działaniu synergicznym 
do niszczenia wszy 

Celem wynalazku było opracowanie takiego środka 
do niszczenia wszy, 'który pozostawałby czynny w 
ciągu długiego okresu czasu, nie drażniłby skóry i 
oczu oraz nie musiałby być zmywalny po zastosowa-
niu. 

Środek według wynalazku zawiera jako substancję 
czynną 0,1-5,0% fotostabilnych piretroidów, korzy-
stnie Permethrin, Dekamethrin i/lub Fenvalerat, jako 
substancję synergizującą 0,2-10,0% olejów roślinnych, 
korzystnie oleju rącznikowego, i/lub 0,6-60% kationo-
wego lub niejonowego detergenta, korzystnie Stero-
genol'u /bromku cetylopirydyniowego/, oraz 25-80% 
niższych alkanoli, ewentualnie 13-40% destylowanej 
wody i ewentualnie 0,1-1,0% substancji zapacho-
wych. (9 zastrzeżeń) 

A01N P.229972 03.03.1981 

Pierwszeństwo: 05.03.1980 - Szwajcaria 
(nr 1739/80-0) 

Ciba - Geigy AG, Bazylea, Szwajcaria. 

Środek chwastobójczy i hamujący wzrost roślin oraz 
sposób wytwarzania nowych pochodnych 2-nitro-
-S-fenokśyfenylo.-oksazolu-oksazyny.-imidazolu,-

-piryraidyny lub -tiazolu 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uzyskania takie-
go środka chwastobójczego, który odznaczałby się sil-
nym i selektywnym wobec zbóż działaniem chwasto-
bójczym. 

Środek według wynalazku charakteryzuje się tym, 
że zawiera jako substancję czynną 1-80% wagowych 
2-nitro-5-fenoksyfenylo-oksazolu, -oksazyny, -imida-
zolu, -pirymidyny lub -tiazolu o wzorze 1, w którym 
A oznacza rodnik alkilenowy o 2 - 3 atomach węgla 
lub rodnik alkenylenowy o 2 - 3 atomach węgla, któ
ry' ewentualnie jest podstawiony grupą alkilową o 
1-4 atomach węgla lub grupą chloroweoalkilową o 
1-4 atomach ^vegla, Ri, R2 i R3 niezależnie od siebie 
oznaczają atom wodoru, atom chlorowca, grupę trój_ 
fluorometylową, grupę nitrową lub grupę cyjanową, 
a X oznacza atom tlenu, atom siarki, grupę iminową, 
- N H - lub grupę alkiloaminową o 1-4 atomach 
węgla o wzorze - N - a l k i l . 

Sposób według wynalazku polega na tym, że halo-
genek kwasu 2-mtro-5-fenoksybenzoesowego o wzorze 
2, w którym A, Ri, R2, R3 i X mają znaczenie podane 
wyżej, zadaje się wodorotlenkiem metalu alkalicznego 
w środowisku obojętnego rozpuszczalnika i rozcień-
czalnika. (3 zastrzeżenia) 

A01N P.230037 06.03.1981 

Pierwszeństwo 07.03.1980 - St. Zjedn. Am. 
{nr 128,176) 

26.03.1980 - St. Zjedn. Am. (nr 134,287) 
28.01.1981 - St. Zjedn. Am. (nr 227,886) 

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

Środek chwastobójczy 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
nowego środka chwastobójczego, który miałby działa-
nie selektywne i/lub ogólne przed wzejściem i po 
wzejściu roślin jako regulator wzrostu. 

Środek chwastobójczy według wynalazku zawiera 
jako substancję czynną skuteczną ilość związku o 
wzorze 1, w którym Ri oznacza grupę o wzorze 
R3S/O/11, w którym R3 oznacza grupę alkilową o 1-4 
atomach węgla, grupę alkenylową o 3 lub 4 atomach 
węgla, grupę cyklopentylową albo grupę cyklopxopy-
lometylową, R2 oznacza atom wodoru, fluoru, chloru 
lub bromu, grupę CH3, OCH3, CF3) NO2, Cn lub NH2, 
n oznacza 0, 1 lub 2, W oznacza atom tlenu lub siar-
ki, T oznacza grupę CH lub atom azotu, Z oznacza 
grupę CH lub atom azotu, X oznacza grupę CH3, 
C2H5, OCH3, OC2H5 lub CH2OCH3, a Y oznacza grupę 
CH3 lub OCH3, lub jego dopuszczalnej do stosowania 
w rolnictwie soli, pod warunkiem, że 1/ jeżeli R2 
oznacza grupę CN, to T oznacza grupę CH a podstaw-
nik R2 znajduje się w położeniu innym niż pozycja 
orto w stosunku do grupy sulfonylomocznikowej, 2/ 
jeżeli W oznacza atom siarki, to n oznacza 0 lub 2, 
3/ jeżeli T oznacza atom azotu, to n oznacza 2 i 4/ 
jeżeli T oznacza grupę CH, to R3 ma inne znaczenie 
niż grupa alkilowa o 1 lub 2 atomach węgla, a pod-
stawnik Ri znajduje się w położeniu 2- lub 4- i 5/ 
jeżeli T oznacza atom azotu, R3 nie może być grupą 
cyklopropylometylową, a R2 nie może oznaczać grup 
NH2, CF3 lub NO2, przy czym w skład środka wchodzi 
około 0,1-99% wagowych jednej lub kilku substancji 
czynnych i co najmniej jeden środek powierzchniowo 
czynny w ilości około 0,1-20% wagowych oraz ciekły 
lub stały rozcieńczalnik, w ilości około 1-99,9% wa-
gowych. (9 zastrzeżeń) 

X 

A01N P. 230064 T 09.03.1981 

Pierwszeństwo: 12.02.1980 - RFN (nr P 3009376.6) 

BASF Aktiengesellschaft, Ludwigshafen, Republika 
Federalna Niemiec. 

Środek chwastobójczy 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
takiego środka chwastobójczego, który byłby dobrze 
tolerowany przez rolnicze rośliny uprawne. 

Środek chwastobójczy według wynalazku zawiera 
jako substancję aktywną związek o wzorze 1, w któ
rym R1 oznacza atom chlorowca, ewentualnie podsta
wioną atomem chlorowca grupą alkilową lub alkoksy-
lową o 1-4 atomach węgla, grupę cyjanową lub nitro
wą R2 i R3 są jednakowe lub różne i niezależnie od 
siebie oznaczają atom wodoru, chlorowca, grupę nitro-
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wą, R oznacza atom wodoru, grupę metylową lufo 
etylową, m oznacza liczbę 2,3,4,5 lub 6- ,n oznacza 
liczbę 0 lub 2, p oznacza liczbę 1 lub 2, Y oznacza 
atom O lub S, Ar oznacza grupę 3-dibenzofuranylo_ 
wą- 1,2-albo 1,4-bifenylową, 1-lub 2-naftylowa albo 
podstawioną grupę fenylową. (1 zastrzeżenie) 

A01N 

WZÓR 

P. 230075 10.03.1981 

Pierwszeństwo: 10.03.1980 - St. Zjedn. Am. 
(nr 128637) 

Stauffer Chemical Company, Westport, Stany Zjed-
noczone Ameryki {Edmund Jeremiah Gaughan). 

Środek do zwalczania pleśni 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
środka działającego skutecznie przeciw różnym pleś-
niakom nawet przy niewielkim stężeniu czynnej sub-
stancji. 

Środek według wynalazku charakteryzuje się tym, 
że jako czynną substancję zawiera nową pochodną 
fenyl opirazolimy o ogólnym wzorze 1, w którym R 
oznacza atom wodoru, rodnik alkilowy lufo alkoiksylo-
wy o 1-4 atomach węgla albo atom chlorowca. 

(4 zastrzeżenia) 

A01N P. 230197 18.03.1981 

Pierwszeństwo: 25.03.1980 - St. Zjedn. Am. 
(nr 134,034) 

Monsanto - Company, St. Louis, Stany Zjednoczo-
ne Ameryki. 

Środek chwastobójczy 

Celem wynalazku było opracowanie środka chwasto-
bójczego, działającego selektywnie na trudno znisz-
czalne chwasty. 

Środek chwastobójczy charakteryzuje się tym, że 
jako substancję aktywną zawiera związek o wzorze 
przedstawionym na rysunku, w którym R oznacza 
grupę izopropylową, n-foutylową, izobutylową, secbu-
tylową, allilową lub 2-metylobutylową, Ri oznacza 
grupę metylową, izopropylową, n-butylową, lub alli-
lową, zaś R2 i R3 oznaczają atom wodoru lub grupę 
metylową. 

Środek według wynalazku jest szczególnie skutecz-
ny wobec chwastów takich jak proso alepskie i/lub 
trzciny, dzikie proso, turzyca żółta i lebioda, wyczy-
niec żółty, chwastnica jednostronna i palusznik krwa-
wy. (9 zastrzeżeń) 

A01N 

Wzór 
P.230199 18.03.1981 

Pierwszeństwo: 25.03.1980 - St. Zjedn. Am. 
(nr 133,765) 

. Monsanto Company, St. Louis, Stany Zjednoczone 
Aime ryki. 

Środek chwastobójczy 

Środek chwastobójczy według wynalazku zawiera 
jako substancję aktywną związek o wzorze ogólnym 
1, w którym X oznacza atom chloru, bromu lufo jodu; 
Ri oznacza (1) grupę -YR', w której Y oznacza atom 
tlenu lub siarki a R' oznacza grupę fenylową, alkilową 
o 1-10 atomach węgla, alkenylową o 3-10 atomach 
węgla, alkinylową o 3-10 atomach węgla, alkoksyalki-
lową o 2-8 atomach węgla, alkoksyalkoksyalkilową o 
3-12 atomach węgla, alkoksyalkoksyalkoksyalkilową 
o 4-16 atomach węgla, podstawione grupy: fenylową, 
alkilową o 0 ,1-10 atomach węgla, alkenylową o 3-10 ato-
mach węgla, alkinylową o 3-10 atomach węgla, alkoksy-
alkilową o 2-8 atomach węgla, alkoksyalkoiksyalkilową 
o 3-12 atomach węgla, alkoksyalkoksyalkoksyalkilowa 
o 4-16 atomach węgla, zawierające jeden lub więcej 
podstawników będących niezależnie od siebie atomem 
chlorowca, grupą nitrową, cyjanową, hydroksylową, 
alkilotiolową o 1-4 atomach węgla, alkilową o 1-4 
atomach węgla, alkoksylową o 1-4 atomach węgla, 
alkenoksylową o 3-5 atomach węgla, alkinyloksylową 
0 3-5 atomach węgla, cykloalMlową o 3-7 atomach 
węgla, cykloalkiloalkilową o 4-10 atomach węgla, 
chlorowcoalkilową o 1-4 atomach węgla, fenylową 
1 fenylotiolową; albo (2) grupę 2-czterowodorofurany-
lową, 2-furanylową, 2-tienylową, 2-dwuwodoropirany-
lową, 2-czterowodoropiranylową oraz podstawione 
grupy: 2-czterowodorofuranylową, 2-furanylową, 2-tie-
nylową, 2-dwuwodoropiranylową i 2-czterowodoropi-
ranylową, zawierające jeden lub więcej podstawników 
oznaczających niezależnie od siebie atom chlorowca, 
grupę nitrową, cyjanową, hydroksylową, alkilotiolową 
o 1-4 atomach węgla, alkilową o 1-4 atomach węg-
la, alkoksylową o 1-4 atomach węgla, cyMoalkilową 
o 3-7 atomach węgla, cykloalkiloalkilową o 4-10 
atomach węgla i chlorowcoalkilową o 1-4 atomach 
węgla; n oznacza liczbę całkowitą 1-4; Zi i Z2 nie-
zależnie oznaczają atom wodoru lub grupę reprezento-
waną podstawnikiem Ri lub R'; R2, R3 i R4 niezależnie 
oznaczają atom wodoru, atom chlorowca, grupę alki-
lową o 1-10 atomach węgla, alkoksylową o 2-10 
atomach węgla, chlorowcoalkilową o 1-10 atoimach 
węgla i grupę o wzorze 2, w którym Ri, Zi i Z2 mają 
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wyżej podane znaczenie, zaś R5 oznacza atom wodoru 
lub grupę reprezentowaną podstawnikiem R'; przy 
czym, jeśli R5 oznacza atom wodoru to R2 lub R3 
nie oznaczają grupy chlorowcoalkilowej. 

(5 zastrzeżeń) 

A01N P. 230201 18.03.1981 

Pierwszeństwo: 25.03.1980 - St. Zjedn. Am. 
(nr 133,696) 

Monsanto Company, St. Louis, Stany Zjednoczone 
Aimeryki. 

Środek chwastobójczy 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
takiego środka chwastobójczego, który miałby zdol-
ność zwalczać selektywnie xóżne chwasty, zwłaszcza 
trawy jednoroczne i chwasty wąskolistne w różnorod-
nych gatunkach gleb oraz byłby on odporny na wy-
płukiwanie przy silnej ulewie. 

Środek chwastobójczy według wynalazku zawiera 
jako substancję aktywną co najmniej jeden ze związ-
ków o podanym wzorze ogólnym, w którym R ozna-
cza grupę etylową, n-propylową, izopropylową, izobu-
tylową, allilową lub butenylową, Ri oznacza grupę 
metylową, n-propylową, izopropylową, n-butylową, 
izobutylową lub izoamylową a R2 oznacza grupę me-
tyiową, etylową lub izopropylową, przy czym gdy 
R2 oznacza grupę izopropylową to wówczas R ozna-
cza grupę etylową a Ri oznacza n-butylową, gdy 
R2 oznacza grupę etylową to wówczas R oznacza 
grupę etylową, n-propylową lub allilową a Ri ozna-
cza grupę n-butylową lub izobutylową, gdy R ozna-
cza grupę n-propylową to wówczas Ri oznacza grupę 
n-butylową lub izobutylową, gdy R oznacza grupę 
izopropylową to wówczas Ri oznacza grupę izobutylo-
wą, gdy R oznacza grupę izobutylową, to wówczas 
Ri oznacza grupę n-propylową, izopropylową, izobuty-
lową lub izoamylową a gdy R oznacza grupę buteny-
lową to wówczac Ri oznacza grupę metylową, oraz 
konwencjonalne środki pomocnicze.- (13 zastrzeżeń) 

A01N 
C07D 

Wzór 
P. 230202 18.03.1981 

Pierwszeństwo: 25.03.1980 - St. Zjedn. Am. 
(nr 133763) 

Monstanto Company, St. Louis, Stany Zjednoczone 
Ameryiki. 

Środek chwastobójczy i sposób wytwarzania nowych 
E-chlorowcoacetamidów 

Przedmiotem wynalazku jest środek chwastobójczy 
i sposób wytwarzania nowych 2-chlorowcoaeetami-
dów, stanowiących czynną substancję tego środka. 

Cechą środka według wynalazku jest to, że obok 
znanych dodatków zawiera jako czynną substancję 
nowy związek o wzorze 1, w którym X oznacza atom 
chloru, bromu lufo jodu, R oznacza rodnik cykdoalke-
nylowy o 5-7 atomach węgla lub rodnik fenylowy, 
przy czym rodniki te mogą zawierać jednakowe lub 
różne podstawniki, takie jak rodnik alkilowy o 1-6 
atomach węgla, rodnik tioalkilowy, alkoksylowy, alko-
ksyalkilowy lub polialkoksylowy, rodnik alkenylowy 
lub alkinylowy o 2 -6 atomach węgla, rodnik arylowy 
o 5-6 atomach węgla, chlorowce, grupa nitrowa, 
grupa trojfluorometylowa lub pierścień heterocyklicz-
ny o 5-6 atomach węgla, zawierający atomy tlenu 
lub siarki, Y oznacza atom tlenu lub siarki albo gru-
pę o wzorze =NR4, w którym R4 oznacza atom wodo-
ru lub rodnik alkilowy o 1-4 atomach węgla, Ri 
oznacza atom wodoru lub takie grupy, które mogą 
stanowić podane wyżej podstawniki rodnika R, a n 
oznacza liczbę całkowitą 0-4. 

Związki o wzorze 1 zgodnie z wynalazkiem wytwa-
rza się w ten sposób, że związek o wzorze 2, w któ-
rym X1 oznacza atom chlorowca, a X i R mają 
wyżej podane znaczenie, poddaje się reakcji ze związ-
kiem o wzorze 3, w którym Ri, Y i n mają wyżej 
podane znaczenie. Reakcję tę prowadzi się w obecno-
ści zasady i korzystnie wobec katalizatora przenosze-
nia faz. (17 zastrzeżeń) 

A01N P.230204 18.03.1981 

Pierwszeństwo: 25.03.1980 - St. Zjedn. Am. 
(nr 133,578) 

Monsanto Company, St. Louis, Stany Zjednoczone 
Ameryki. 

Środek chwastobójczy 

Celem wynalazku jest opracowanie takiego środka 
chwastobójczego, który byłby aktywny w ciągu dłu
giego czasu, trwały w glebie podczas intensywnych 
opadów deszczu, mógł być stosowany we wszystkich 
rodzajach gleb oraz selektywnie zwalczał chwasty 
jednoroczne i wieloroczne. 
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Środek chwastobójczy zawiera według wynalazku 
jako substancję czynną związek N-alkilo-2-chlorowco-
acetanilidowy. Sxodki te stosuje się do zwalczania 
chwastów w różnych uprawach, zwłaszcza w upra-
wach soi, bawełny, orzechów ziemnych, rzepaku i fa-
soli szparagowej. (10 zastrzeżeń) 

A01N P.230206 18.03.1981 

Pierwszeństwo: 25.03.1980 - St. Zjedn. Am. 
(nr 133,764) 

Monsanto Company, St. Louis, Stany Zjednoczone 
Ameryki. 

Środek chwastobójczy 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
takiego środka chwastobójczego, który byłby szcze-
gólnie skuteczny wobec chwastów " jednorocznych 
i 'wieloletnich, towarzyszących zwykle uprawom ry-
żu. 

Środek według wynalazku charakteryzuje się tym, 
że jako substancję czynną zawiera N-alkilo-2-chlo-
rowcoanilid o wzorze przedstawionym :na rysunku, 
w którym R oznacza rodnik alkilowy o 1-5 atomach 
węgla. (3 zastrzeżenia) 

A01N P. 230207 18.03.1981 

Pierwszeństwo: 25.03.1980 - St. Zjedn. Am. 
(nr P 133719) 

Monsanto Company, St. Louis, Stany Zjednoczone 
Ameryki. 

Środek chwastobójczy 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
takiej 'klasy środków chwastobójczych szczególnie 
użytecznych dla plantowanego ryżu, które zwalczają 
selektywnie Echinochlora crus-galli, Monochoria ra-
ginalis, Cyperus serotinus i Eleocharis kuroguwai. 

Środek chwastobójczy charakteryzuje się tym, że 
zawiera jako substancję czynną związek o ogólnym 
wzorze 1, w którym R oznacza rodnik allilowy, chlo-
roallilowy, propargilowy, l-Mmetoksypropylowy-2 lub 
rodnik o wzorze -CH 2 ORi w którym Ri oznacza rod
nik allilowy łub rodnik alkilowy o 1-5 atomach wę
gla. (11 zastrzeżeń) 

A01N P. 230423 30.03.1981 

Pierwszeństwo: 31.03.1980 - St. Zjedn. Am. 
'(nr 136 146) 

.Stauffer Chemical Company, Westport, Stany Zjed-
noczone Ameryki (Daniel Louis Hyzak). 

Środek chwastobójczy 

Celem wynalazku było opracowanie takiego środka 
chwastobójczego, który przedłużałby działanie w gle-
bie tiolokarbaminianowych substancji chwastobój-
czych. 

Środek chwastobójczy według wynalazku zawiera 
aktywne chwastobójcze pochodne alkilowe tiolokarba-
minianów w połączeniu z podatwionymi karbaminia-
nami o wzorze ogólnym 2, w którym R4 i R5 każdy 
oznacza grupę metylową, albo R4 i R5 tworzą łącznie 
grupę alkilenodwuoksylową o 1-4 atomach węgla, 
albo R4 oznacza grupę trójfluorometylową a R5 ozna-
cza atom wodoru albo R4 oznacza grupę o wzorze 
-CEbBr a R5 oznacza atom wodoru, przy czyim sto-
sunek wagowy tiolokarbaminianiu do karbaminianu 
o wzorze 2 wynosi od 1:1 do 20:1. (2 zastrzeżenia) 

0 
!l 

O-C-NH-CH 

A23J P. 224149 08.05.1980 

Centralne Laboratorium Przemysłu Koncentratów 
Spożywczych, Poznań, Polska (Jerzy Piechanowski, 
Henryk Š witek, Włodzimierz Słowiński, Ryszard 
Stanasiuk, Franciszek Kwiatkowskd, Maria Janička). 

Sposób wytwarzania suchego preparatu 
białkowo-tłuszczowego, służącego do sporządzania 

substytutu bitej śmietany 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
takiego sposoibu, który zapobiegałby zbrylowaniu się 
produktu suchego i pozwalałby na uzyskanie substy-
tutu bitej śmietany o lepszej jakości. 

Sposób wytwarzania suchego preparatu białkowo-
-tłuszczowego służącego do sporządzania substytutu 
bitej śmietany, w którym emulguje się w fazie wod-
nej przy użyciu emulgatorów tłuszcz, substancje biał-
kowe, słodzące i stabilizujące pianę oraz dodatki sma-
kowo-zapachowe, a następnie emulsję suszy się roz-
pyłowo i produkt ochładza, charakteryzuje się tym, 
że dla polepszenia właściwości piany obróbkę ter-
miczną preparatu po wysuszeniu prowadzi się trój-
stopniowo, przy czym w pierwszym stopniu ochładza 
się go do temperatury 20 do 25QC w czasie od 1 do 15 
minut, a następnie w drugim stopniu ochładza się 
go do temperatury 4 do 8°C w czasie nie dłuższy,m 
niż 24 >godzkiy, po czym tak wychłodzony produkt do-
prowadza się do temperatury 15 do 2ö°C w czasie nie 
krótszym niż 5 godzin, przy czym w charakterze sta-
ibilizatora piany zastosowano produkt uzyskany ze 
skrobi ziemniaczanej przez jej hydrolizę prowadzą-
cą aż do uzyskania 25 do 40% cukrów redukujących 
w przeliczeniu na glukozę w suchej masie. 

(2 zastrzeżenia) 

A23L P. 223932 30.04.1980 

„SPOŁEM" Wojewódzka Spółdzielnia Spożywców 
Oddział Produkcji Piekarniczej, Gdańsk, Polska (Fran-
ciszek Fryc, Genowefa Małyszko, Jerzy Śliwa). 

Sposób wytwarzania panieru i urządzenie do 
istosowania tego sposobu 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
sposobu wytwarzania panieru o wyrównanej barwie, 
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dużej przyczepności i niskiej chłonności wody i tłusz-
czu, ktgry mógłby być wykorzystywany do paniero-
wania wyrobów poddawanych smażeniu w stanie za-
mrożenia oraz świeżych. 

Sposób wytwarzania panieru charakteryzuje się 
tym, że ciasto miesi się w czasie od 2 'do 5 minut 
i temperaturze od 10 do 30°C przy zachowaniu pro-
porcji mąki kukurydzianej w ilości od 35 do 65 
części, mąki pszennej odpowiednio w ilości od 65 do 35 
części z mlekiem lub wodą w ilości 100 do 110 czę-
ści. Jako środka spulchniającego używa się miesza-
niny kwaśnego węglanu sodu i kwaśnego ipirofosfo-
ranu sodu lub kwaśnego węglanu amonu. Bezpośred-
nio po uniesieniu, ciasto nakłada się do specjalnych 
form i wypieka w temperaturze 130 do 150°C przez 
okres 50-70 minut. Po wypieczeniu i ostudzeniu 
poddaje się procesowa suszenia w temperaturze ód 
100 do 120°C do wilgotności nie wyższej niż 7%. 
Końcowym etapem jest granulowanie wysuszonego 
ciasta. 

Urządzenie do stosowania sposobu według wyna-
lazku charakteryzuje się tym, że w dnie formy (1) 
umieszczona jest izolacyjna warstwa (4), zaś w po-
krywie (2) wykonane są przelotowe otwory <3), przy 
czym w przestrzeni wewnętrznej formy (1) znajduje 
się ruchoma kształtująca wkładka (5). 

{2 zastrzeżenia) 

A23L P. 224192 12.05.1980 

Katowickie Zakłady Chemii Gospodarczej Pollena, 
Katowice, Polska (Andrzej Baniczyk, Romuald Król, 
Tadeusz Widera, Andrzej Kieloch). 

Sposób i urządzenie do konfekcjonowania żeli 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
hermetycznego sposobu i urządzenia do ;konfekcjono_ 
wania żeli, zwłaszcza szybko krzepnącego alko-

holowego żelu stearynianu sodu, wydzielającego 
szkodliwe dla zdrowia opary. 

Sposób konfekcjonowania żeli, zwłaszcza alkoho-
lowego żelu stearynianu sodu, polega na formowaniu 
żelu z fazy ciekłej do stałej w sposób ciągły w stre-
fowo chłodzonym przewodzie w temperaturze w za-
kresie od temperatury przygotowania żelu do tempe-
ratury krzepnięcia żelu, a następnie wprowadzaniu 
żelu w fazie stałej do opakowań jednostkowych. 

.Urządzenie składa się z komory ciekłego żelu (1), 
przechodzącej w rurę ekstrudera (2) otoczoną komorą 
chłodzenia (3), przy czym komora ciekłego żelu (1) 
wyposażona jest w tłok (6). (2 zastrzeżenia) 

A41B P. 229145 T 08.01.1981 

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemy-
słu Bawełnianego, Łódź, Polska (Teresa Ofberle, Wie-
sława Strycharska, Janina Kostrzewska, Joanna Gar-
stka). 

Pieluszka i sposób wytwarzania pieluszki 

iWynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania no-
wej konstrukcji pieluszek z zastosowaniem tańszych 
surowców. 

Pieluszka w postaci czworokąta zawiera dwie war-
stwy (1) materiału włókienniczego usytuowane jedna 
nad drugą, które są połączone nierozłącznie na obrze-
żach (3), (5) i wzdłużnie (2) co 40-80 mm, przy czym 
w części środkowej pieluszka ma przelotowy tunel (4) 
o szerokości 150-250 mm, a boczne tunele (6) ma 
nieprzelotowe. 

Sposób wytwarzania pieluszki polega na wytwo-
rzeniu dwuwarstwowej tkaniny o splocie workowym, 
której warstwy są nierozłącznie połączone co 40-80 
mm, a w części środkowej co 150-250 mm, pocięciu 
jej na odcinki 400-1000 mm i wykończeniu ściegiem 
maszynowym przeciętych krawędzi tkaniny, w celu 
utworzenia wąskich nieprzelotowych tuneli oraz wy-
kończeniu ściegiem maszynowym przeciętych krawędzi 
każdej warstwy tkaniny oddzielnie, w celu utworze-
nia szerokiego przelotowego tunelu. (3 zastrzeżenia) 

A41B P. 229146 T 08.01.1981 

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu 
Bawełnianego, Łódź, Polska (Teresa Oberle, Jadwiga 
Caban, Janina Kostrzewska, Joanna Garstka). 

Pieluszka majteczki dla niemowląt i sposób 
wytwarzania pieluszki majteczek dla niemowląt 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
pieluszki majteczek, która zapewniałaby utrzymanie 
optymalnych warunków higienicznych przy pielęgna-
cji niemowląt. 

Pieluszka majteczki dla niemowląt wykonana jest 
z odcinka dwuwarstwowego włókienniczego materiału, 
którego warstwy są wzajemnie nierozłącznie ze sobą 
połączone pionowymi przeszyciami <3), tworzącymi 
wzdłuż jego środkowej części przelotowy tunel (4) 
na wchłaniający ciecze wkład. 

Sposób wytwarzania pieluszki majteczek poleca na 
tym, że z dwuwarstwowego włókienniczego materiału 
wykonanego w splocie workowym, którego warstwy 
łączone są pionowymi przeszyciami wykrawa się for-
mę majteczek, obrębiając ich brzegi ściegiem maszy-
nowym wszywając jednocześnie w ich obrzeża ta-
siemki i/lub klamerki. (5 zastrzeżeń) 
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A43D P. 229167 T 09.01.1981 

Centralne Laboratorium Przemysłu Obuwniczego, 
Kraków, Polska (Rafał Grohs, Andrzej Zaręba, Alek-
sander Czerewko, Tadeusz Ziajka, Emilian Barwacz). 

Zmodyfikowany sposób zaciągania cholewki obuwia 
na kopycie za pomocą sznurka i urządzenie do 

zaciągania według tego sposobu 

Urządzenie do formowania cholewki obuwia cha-
rakteryzuje się tym, że ma samonastawny uchwyt 
zaciskający, swobodne 'końce iSznurka, składający się 
z obrotowej obudowy (2), szczęk zewnętrznych (3), 
szczęk wewnętrznych (4) oraz prowadnika, przy czym 
wzajemne położenie szczęk (3) i (4) pozwala na 
wprowadzenie końców sznurka i wymusza ich za-
ciśnięcie. 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
nowego prostszego sposobu zaciągania cholewki obu-
wia na kopycie i skonstruowania urządzenia do sto-
sowania tego sposobu. Sposób formowania cholewki 
obuwia na kopycie za pomocą sznurka polega fna 
zaciąganiu i samoczynnym wyrównywaniu napięć 
sznurka bez udziału obsługi. (3 zastrzeżenia) 

A46D 
A46B 

P. 224038 06.05.1980 

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Związku 
Spółdzielni Inwalidów, Warszawa, Polska (Zbigniew 
Marciniak, Tadeusz Jezierski, Jan Sakowicz, Józef 
Sokołowski). 

Sposób montowania pędzla zwłaszcza pędzla ławkowca 
prostokątnego oraz pędzel wykonany tym sposobem 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie obniżenia kosz-
tów produkcji pędzla poprzez skrócenie czasu monto-
wania. 

Sposób montowania pędzla, zwłaszcza pędzla ław-
kowca prostokątnego polega na tym, że surowiec (3) 
umieszcza się w przyrządzie pomocniczym i rozdziela 
się surowiec (3) na rzędy między którymi umieszcza 
się przekładki. Wgłębienie (2) oprawki (1) wypełnia 
się klejem (4) i w nim osadza się surowiec (3) w 
przyrządzie pomocniczym oraz przekładki. Po utwar-
dzeniu kleju usuwa się przyrząd pomocniczy i prze-
kładki oraz mocuje trzonek. Pędzel wykonany tym 
sposobem ma pojedyncze włókna surowca osadzone 
w kleju wypełniającym wgłębienie oprawki (1). 

(2 zastrzeżenia) 

A46D 
A46B 

P. 224039 06.05.1980 

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Związku 
Spółdzielni Inwalidów, Warszawa, Polska (Zbigniew 
Marciniak, Tadeusz Jezierski, Jan Sakowicz, Józef 
Sakołowski, Leon Satory, Ludwik Boczula). 

Sposób montowania pędzla, zwłaszcza pędzla 
ławkowca prostokątnego w blasze oraz 

pędzel wykonany tym sposobem 
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie obniżenia kosz-

tów wytwarzania pędzla ławkowca oraz jego wagi. 
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Sposób montowania pędzla, zwłaszcza pędzla ław-
kowca prostokątnego w blasze polega na tym, że 
przygotowaną porcję surowca umieszcza się w skuwce 
metalowej (1), na którą osadzona jest wcześniej skuw-
ka pomoonicza (8). Potem surowiec dzieli się na war-
stwy (5) i między nimi umieszcza się przekładki (9). 
Następnie nalewa się warstwę kleju, nakłada oprawkę 
pędzla, utwardza się klej i usuwa przekładki (9) 
oraz pierścień pomocniczy (8). Tak wykonany pędzel 
ima rzędy (5) surowca zdystansowane między sobą 
klejem (6) i połączone ze skuwką (1) jedynie iklejem 
(6), a oprawka (3) ma zaczepy zagłębione w warstwie 
kleju (6). (2 zastrzeżenia) 

A61B P.223495 16.04.1980 

Fabryka Narzędzi Medycznych, Rudnik k/Często-
chowy, Polska (Jerzy Herian, Stanisław Konzal I, Sta-
nisław Konzal II, Andrzej Michalski, Czesław Praski, 
Zygmunt Rafalski). 

Śruba ustalająca odłamy kostne 

Przedmiotem wynalazku jest śruba ustalająca od-
łamy kostne, przeznaczona do stabilizacji złamań ko-
ści i wykonywania przeszczepów skórnych. 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie ułatwienia wpro-
wadzenia śruby w otwór kostny oraz 'skrócenia czasu 
wkręcania śruby podczas zabiegu. 

Śruba ustalająca wykonana jest w kształcie okrąg-
łego pręta, który z jednej strony zawiera trójgranne 
ścięcie, a z drugiej część chwytową do klucza. Po-
środku pręta (1) znajduje się gwint (2) o skoku wy-
noszącym korzystnie około 2 mm, przy czym średnica 
rdzenia gwintu (2) równa się średnicy gładkiej części 
pręta (1). Część chwytowa śruby zawiera jedno na-
cięcie (5) równoległe do osi symetrii śruby. 

y (2 zastrzeżenia) 

A61B 
G01R 

P.223914 29.04.1980 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Elektronicznej Apa-
ratury Medycznej, Zabrze, Polska (Jacek Brandt, A-
dam Gacek, Marek Poaiast). 

Układ cyfrowego ustalania poziomu zera 
audiometrycznego w audiometrze 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
prostej konstrukcji 'niezawodnej w działaniu, możliwej 
do użycia w każdej chwili. 

Układ według wynalazku charakteryzuje się tym, 
że ma pamięć stałą (7), która jest połączona z reje-
strem kodu częstotliwości (3) oraz z układu sterowa-
nia {I). Połączenie to stanowi adres komórki, w której 
pamiętany jest kod korekcyjny przesuwający bez-
względny poziom sygnału pomiarowego o wartość 
odpowiednią do zera audiometrycznego dla wybranej 
częstotliwości. 

Wartość częstotliwości wskazana jest w cyfrowym 
wyświetlaczu częstotliwości (4). Kod -korekcyjny po-
dawany do sumatora (6) z pamięci stałej (7) jest w 
sumatorze (6) zsumowany z pożądanym nastawionym 
w audiometrze poziomem natężenia tonu pomiaro-
wego. 

Wartość tego natężenia tonu wskazana jest w cyf-
rowym wyświetlaczu (5) natężenia tonu pomiarowego. 
Wynik sumowania w sumatorze i(6) stanowi zmody-
fikowany kod dla tłumika (8), dzięiki któremu ton 
jest ustalony na takim poziomie, że uwzględnia już 
poziom zera audiometrycznego dla danej częstotliwo-
ści. . (1 zastrzeżenie) 

A61F P.223936 30.04.1980 

Zespół Opieki Zdrowotnej, Świdnica, Polska (Anto-
ni Bochniarz, Tadeusz Chorążyczewski). 

Wibrator logopedyczny 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
konstrukcji umożliwiającej wytwarzanie drgań szpa-
tułki pobudzającej drgania języka pacjenta, przy 
czym rodzaj tych drgań i ich parametry można do-
kładnie powtórzyć. 

Wibrator o mapędzie elektromechanicznym lub elek-
tromagnetycznym ma nieruchomy ustnik (U) oraz ru-
chomą szpatułkę (S), która osadzana jest w rucho-
mej prowadnicy (P), przy czym za pośrednictwem 
sprzęgłowego zespołu <Z) te ruchome elementy są 
przez napęd (N) wprawiane w zaprogramowany i re-
gulowany ruch posuwisto-zwrotny wzdłużny lub po-
przeczny albo pionowy. 

Ponadto w roboczej końcówce szpatułki i(S) umiesz-
czona jest elektroda (El), doprowadzająca do układu 
mięśniowonerwowego języka pacjenta impulsy elek-
tryczne zsynchronizowane z drganiami mechanicznymi 
szpatułki (S). (2 zastrzeżenia) 

A61F 
A61B 

P.224021 05.05.1980 

Wyższa Szkoła Inżynierska im. J. Gagarina, Zielona 
Góra, Polska (Kazimierz Bącal, Jolanta Bednarska). 
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.Stabilizator kręgów do pourazowego 
leczenia kręgosłupa 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie umożliwienia 
pełnej stabilizacji kręgów oraz regulacji osiowego 
przemieszczania kręgów. 

Przedmiotem wynalazku jest stabilizator kręgów 
do pourazowego leczenia kręgosłupa umożliwiający 
ściąganie lub rozciąganie wycinków kręgów równo-
miernie po obu stronach kręgosłupa. 

Stabilizator składa się z czterech prętów (6, 7, 8, 9) 
oraz metalowej belki (1) na Iktórej końcach mocowane 
są parami wspomniane pręty. Każdy koniec belki ma 
dwa walcowe rowki i otwór do mocowania prostokąt-
nej płytki metalowej (4) lub (5). Płytka ma centrycz-
nie umieszczony otwór i jedną powierzchnię wyposa-
żoną również w dwa równoległe rowki. Każdy z prę-
tów na jednym końcu zakończony jest odpowiednio 
ukształtowanym hakiem, o którego powierzchnię nośną 
opierany jest wyrostek poprzeczny wybranego kręgu 
leczonego kręgosłupa. Po zamocowaniu na końcach 
belki osie prętów są równoległe do siebie, a haki 
zwrócone powierzchniami nośnymi do siebie lub od 
siebie, w zależności od spełnianej funkcji ściągania lub 
rozciągania wycinka kręgosłupa. (3 zastrzeżenia) 

A61K P. 229141 T 08.01.1981 

Akademia Medyczna, Wrocław, Polska (Waleria 
Olechnowicz-Stępień, Eliza Lamer-Zarawska, Bogdan 
Kędzia). 

Sposób wytwarzania środka przeciwbakteryjnego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
takiego sposobu wytwarzania środka przeciwbakteryj-
nego, który pozwalałby uzyskać produkt o znikomej 
toksyczności ii skuteczny przy leczeniu schorzeń wy-
wołanych gronkowcami Gram dodatnimi odpornymi 
na stosowane w terapii antybiotyki. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że kala-
fonię sosnową rozpuszcza się w acetonie, najlepiej w 
stosunku wagowym 1:4, po czym do roztworu dodaje 
się ługu co najmniej pięćdziesięcioprocentowego, na j -
korzystniej nasyconego i ponownie rozcieńcza aceto-
nem, co najmniej pięciokrotnie, do zaprzestania wy-
dzielania się osadu, który się usuwa i odparowuje 
przesącz acetonowy. Pozostałość rozpuszcza się w nad-
miarze wody, co najmniej dziesięciokrotnym w stosun-
ku do ilości kalafonii, zakwasza 'rozcieńczonym kwa-
sem, najkorzystniej solnym, do pH = l i otrzymuje 
osad, który się odsącza, przemywa wodą i suszy, a 
następnie rozpuszcza w najmniejszej ilości acetonu, 
miesza z żelem krzemionkowym, suszy i poddaje eks-
trakcji wyczerpująco rozpuszczalnikami niepolamymi, 
które są następnie oddestylowane. Pozostałość roz-
puszcza się w wodnym roztworze ługu, co najmniej 
pięćdziesięcdoprocentowym, najkorzystniej nasyconym, 
następnie rozcieńcza wodą, co najmniej czterdziesto-
krotn.ie, zakwasza kwasem, najlepiej solnym, do 
pH = i, a otrzymany osad stanowiący produkt finalny 
przemywa się wodą i suszy. (2 zastrzeżenia) 

A61K P. 229142 T 08.01.1981 

Akademią Medyczina, Wrocław, Polska {Waleria 
Oiechnowicz-Stępień, Eliza Laimer-Zarawska, Bogdan 
Kędzia). 

Sposób wytwarzania środka przeciwbakteryjnego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
takiego sposobu wytwarzania środka przeciwbakteryj-
inego, który pozwalałby uzyskać produkt o znikomej 
toksyczności i skuteczny przy leczeniu schorzeń wy-
wołanych gronkowcamii Gram dodatnimi, które zwykle 
są odporne na stosowane w terapii antybiotyki.-

Sposób wytwarzania tego środka polega na roz-
puszczeniu kalafoni sosnowej w acetonie, najlepiej 
w stosunku wagowym 1:4, dodawaniu do powyższego 
roztworu ługu co najmniej pięćdziesięcioprocentowego, 
najlepiej nasyconego, ponownym rozcieńczeniu aceto-
nem, co najmniej pięciokrotnie, najkorzystniej do za-
przestania wydzielania się osadu. Następnie usuwa się 
wydzielony osad, odparowuje całkowicie przesącz ace-
tonowy, a pozostałość rozpuszcza w nadmiarze wody, 
co najmniej dwudziestokrotnym w stosunku do ilości 
kalafonii. Otrzymany wodny roztwór zakwasza się do 
p H = l i uzyskuje produkt finalny w postaci osadu, 
przemywa się go wodą i suszy.1 (1 zastrzeżenie) 

A61K 
A61B 

P. 229722 17.02.1981 

Pierwszeństwo: 18.02.1980 - Węgry (nr 369/80) 

László Lázár, Katalin Pálossy, József Nagy, Emil 
Pásztor, Budapeszt, Węgry. 

Środek pomocniczy do zastosowania w lecznictwie, 
zwłaszcza w chinergii oraz urządzenie do stosowania 

. - V tego środka 

Celem wynalazku było opracowanie takiego środka 
pomocnic aego, za pomocą którego można byłoby 
łatwo i z dużym bezpieczeństwem przeprowadzać za-
mykanie światła naczyń krwionośnych z ominięciem 
trudności występujących przy oddzielaniu cewnika. 
Celem wynalazku było także opracowanie urządzenia 
do stosowania tego sposobu. 

Środek pomocniczy na bazie mieszaniny kauczuku 
silikonowego, korzystnie dający cień rentgenowski 
według wynalazku, składa się z liniowego polisiloksa_ 
,nu, cyklicznego dialkilopolisiloksanu i/lub, nieszkodli-
wej dla organizmu ludzkiego, krzemoorganicznej lub 
nie zawierającej metalu, zawierającej jod, organicznej' 
substancji kontrastowej do zdjęć rentgenowskich, 
oraz ewentualnie oleju metylosilikonowego. 

Urządzenie do stosowania środka według wynalazku 
składa się ze środka pomocniczego, katalizatora sie-
ciującgo, mikroceownika i balonika gumowego. 

(7 zastrzeżeń) 

A61L P.229056 T 05.01.1981 

Krajowy Związek Spółdzielni Sprzętu Medycznego 
i Laboratoryjnego Biuro Konstrukcyjno-Technologicz-
ne „TELMED", Warszawa, Polska (Andrzej Abram-
czyk, Tadeusz Wrzosek). 

Sterylizator parowy sterowany ręcznie 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
takiego sterylizatora parowego, który stosownie do 
potrzeb mógłby być zasilany z obcego źródła pary 
wodnej, albo też z własnej wytwornicy elektrycznej. 

Sterylizator wyposażony jest w rozprężne uszczelki 
(4) drzwi (2, 3) komory sterylizacyjnej (1), które są 
połączone z siecią (6.) obcego źródła pary albo też 
z własną wytwornicą elektryczną (7), a dla wyboru 
programu sterylizacyjnego zawiera dwa skrajne regu-
latory ciśnienia d l , 26), nastawione na stałe ciśnie-
nia 0,22 i 0,1 MPa, a przy tym zawór (27) wprowa-
dzający parę wodną do komory (1) z płaszcza grzej-
nego (25), zawór (37) przeznaczony do wprowadzania 
do tej komory (1) jałowego powietrza, zawór (40) 
powodujący wyrównanie w niej ciśnienia z ciśnie-
niem atmosferycznym i zawór (28) uruchamiający 
pompę próżniową (34), jak też zawór (24) wprowadza-
jący do płaszcza (25) parę z sieci (6) obcego źród-
ła lub z wytwornicy (7), zawór (41) przepuszczający 
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skropliny pary i zawór ciśnieniowy <5) oraz wy łącznik 
(35) uruchamiający wspomnianą pompę próżniową 
(34), są sterowane krzywkami osadzonymi na wspól-
nym wałku (44) obracanym przez obsługę za pomocą 
dźwigni (45). <3 zastrzeżenia) 

A61L P.229057 T 05.01.1981 

Krajowy Związek Spółdzielni Sprzętu Medycznego 
i Laboratoryjnego Biuro Konstrukcyjno-Technologicz-
ne „TELMED", Warszawa, iPolska (Tadusz Wrzosek, 
Andrzej Abramczyk). 

Automatyczny sterylizator parowy 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
takiego układu sterowania w automatycznym stery-
lizatorze parowym, który zapewniałby pełną automa-
tyzację procesu iprzy dowolnie wybranym programie 
ekspozycji oraz ułatwiałby obsługę sterylizatora. 

Sterylizator według wynalazku zawiera dla wy-
branego programu trzy regulatory ciśnieniowe <33, 34, 
35) do ustalania ciśnienia pary wodnej w płaszczu 
grzejnym (4) komory sterylizacyjnej (1), z których 
regulator (33) ustala ciśnienie o stałej wartości 0,1 
MPa, regulator (34) o stałej wartości 0,22 MPa, na-
tomiast regulator (35) ma regulowany zakres ciśnień 
pośrednich w programie uniwersalnym. Ponadto ste-
rylizator zawiera trójdrożny zawór elektromagnetycz-
ny (57), sterujący dopływem sprężonego powietrza 
z sieci (25) do uszczelek pneumatycznych (56) drzwi 
(2, 3) komory (1), który ma dwie cewki, z których 
jedna na początku cyklu sterylizacji przemieszcza 
jego suwak w pozycję umożliwiającą doprowadzanie 

sprężonego powietrza od uszczelki (56), a druga cewka 
pod koniec procesu sterylizacyjnego cofa suwak w 
inne położenie, w którym uszczelki pneumatyczne (56) 
są przyłączone do pampy próżniowej (51). 

(3 zastrzeżenia) 

A62D P.229109 T 08.01.1981 

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Tećihnicz-
nych Wyrobów Włókienniczych, Łódź, Polska (Elżbie-
ta Witczak, Monika Kaczorowstka, Kazimierz Szkoda, 
Leszek Ostaszewski). 

Włókienniczy wkład hydrofobowy do urządzeń 
pochłaniających, a zwłaszcza do masek 

przeciwgazowych i sposób jego wytwarzania 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wyeliminowania 
trudności dokładnego oczyszczania zużytych wkładów 
przy zagwarantowaniu ich hydrofobowości, skutecz-
ności filtracji i porowatości. 

Wynalazek dotyczy włókienniczego wkładu hydrofo-
bowego wykonanego z wstępnie preparowanych hy-
drofobowo włókien, uformowanych w postać włókni-
ny, którą powierzchniowo natryskuje się tym samym 
środkiem hydrofobowym np. emulsją parafinowo-
melaminową, suszy się w określonym czasie i tempe-
raturze, kalandruje do uzyskania wyrobu o grubości 
/0,5-M,0/mm, a następnie poddaje się konfekcjonowa-
niu do wymiarów kształtek stosowanych w urządze-
niach pochłaniających. (2 zastrzeżenia) 

Dział B 
RÓŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE: TRANSPORT 

B01D P.224041 06.05.1980 

Instytut Mechanizacji Budownictwa, Warszawa, Pol-
ska (Janusz Łuczak, Wiesław. Górski, Włodzimierz 
Ostaszewski). 

Filtr oczyszczająco-odwadniająey 
dla cieczy roboczych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
filtru o zmniejszonych gabarytach, który pozwoliłby 
jednocześnie na zwiększenie efektywności usuwania 
zanieczyszczeń i wody. 

Filtr do oczyszczania i odwodnienia olejów hydraulicz-
nych i cieczy roboczych składa się z głowicy filtru 
(1), korpusu filtru (2), wkładu koalescencyjinego, który 
złożony jest z tulei wewnętrznej (4), materiału filtra-
cyjnego (5) warstwy materiału o właściwościach hydro-
filowych (6). Górna część wkładu (3) pokryta jest ma-
teriałem filtracyjnym (7) o właściwościach hydrofo-
bowych, natomiast dolna część pokryta jest materia-
łem filtracyjnym (8) o pośrednim kącie zwilżania. 

Całość wielowarstwowego wkładu pokryta jest ma-
teriałem osłonowym (9), którego otwory (10) są tak 
ukierunkowane aby wypływająca woda była kierowa-
na ku dołowi filtra. (1 zastrzeżenie) 
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B01D P. 224101 08.05.1980 

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn 
Włókienniczych Polmatex-Cenaro, Łódź, Polska (Adam 
Szmiel). 

Sposób oczyszczania powietrza oraz urządzenie 
do wielostopniowego oczyszczania powietrza 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
sposobu i urządzenia o małych gabarytach, które 
zapewniłyby dokładne oczyszczanie powietrza. 

Sposób oczyszczania powietrza z odpadów i pyłu 
powstającego podczas obróbki włókien charakteryzuje 
się tym, że drobne zanieczyszczenia z bębnów sito
wych drugiego stopnia oczyszczania są zasysane i po
nownie przekazywane do komory oczyszczania, gdzie 
osiadają na warstwie zanieczyszczeń osadzonej uprzed
nio na bębnie sitowym pierwszego stopnia oczyszcza
nia. 

Urządzenie do oczyszczania powietrza według wy
nalazku zawiera bęben sitowy (2) pierwszego stopnia 
oczyszczania, we wnętrzu którego zamocowany jest 
co najmniej jeden bęben sitowy i(3) drugiego stopnia 
oczyszczania, oraz co najmniej jedna ssawika <5) 
współdziałająca z bębnem (3), połączona z wentyla
torem (7), który od strony tłoczącej połączony jest 
z komorą oczyszczania (1). Na osi ikażdego bębna (3), 
zamocowanego w ścianie bocznej bębna <2), osadzone 
jest koło zębate, zazębiające się z nieruchomym ko
łem, połączonym sztywno z korpusem urządzenia. 

(3 zastrzeżenia) 

B01D P.224152 08.05.1980 

Śląskie Zakłady Przemysłu Lniarskiego „Lentex", 
Lubliniec, Polska (Tomasz Hajńce, Marian Lachowski, 
Waldemar Matušek, Tadeusz Responded). 

Urządzenie do okresowego odprowadzania pyłu 
z filtru tkaninowego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie pneumatycznego 
odprowadzania pyłu z filtrów tkaninowych stosowa-
nych w instalacjach indywidualnego odpylania maszyn 
włókienniczych, zwłaszcza lniarskich. 

Urządzenie według wynalazku ima skrzynię zsypo-
wą (2) zamocowaną do dolnych brzegów worków filt-
racyjnych (1). W skrzyni zsypowej (2) jest umieszczo-
na przegroda częściowa (3), iktóra tworzy z niej wy-
gięty przewód w kształcie litery U. Utworzony iprzewód 
jest zakończony samoczynnie działającą klapą zwrotną 
(4) zamykaną od wewnątrz nadciśnieniem panującym 
w skrzyni zsypowej (2) podczas pracy filtra tkanino-
wego i otwieraną do wewnątrz podczas zasysania pyłu 
z powietrzem przewodem wyciągowym (5) przez wen-
tylator przelotowy (8) do zbiornika-filtra. 

(1 zastrzeżenie) 

B01D 
BOLI 

P. 228951 T 31.12.1980 

Biuro Projektów Ochrony Atmosfery „Proat", Po-
litechnika Szczecińska, Szczecin, Polska (Jerzy Stra-
szko, Wiesław Parus, Henryk Dominiak, Tadeusz Kuk-
la). 

Sposób katalitycznego spalania 
zanieczyszczeń gazowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
sposobu umożliwiającego lepsze wykorzystanie skład-
nika aktywnego. 

Sposób katalitycznego spalania palnych zanieezy-
isziczeń gazów odlotowych polegający na kontakto-
waniu gazów w podwyższonej temperaturze z kata-
lizatoTem z grupy platynowców, których nośnikiem 
jest tlenek glinowy, charakteryzuje się tym, że zanie-
czyszczone gazy odlotowe lub wydechowe przepuszcza 
się przez warstwę katalizatora platynowego na nośni-
ku y-A^Os impregnowanego rodem i/lub palladem 
jednocześnie z impregnacją nośnika kwasem chloro-
platynowym, przy czym imprégnât po nasyceniu ro-
dem w ilości do 15% wagowych sumy masy platyny 
i palladu suszy się w temperaturze 383-393 K, po 
czym kalcynuje w temperaturze 673-873 K przez 
okres nie dłuższy od 3 godzin. 

Proces sipalania gazów prowadzi się w zakresie tem-
peratur od 573 K do 873 K przy obciążeniu warstwy . 
katalizatora 20-45 mVkg/h. (1 zastrzeżenie) 

B01J P. 230422 30.03.1981 

Pierwszeństwo: 29.03.1980 - Holandia (nr P8001876) 

Unie Van Konstmestfaibrieken B. V. Utrecht, Ho-
landia (Michael Hendrik Willems, Jan Willem Klok). 
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Sposób wytwarzania granulek 
albo bryłek mocznika 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia wy-
trzymałości granulek mocznika na uderzenie a tym 
samym przeciwdziałanie rozpyleniu. 

Sposób wytwarzania granulek albo bryłek mocznika 
poprzez powodowanie opadania kropli zasadniczo bez-
wodnego stopionego mocznika w przeciwprądzie 
chłodzącego gazu poprzez strefę chłodzenia, w której 
materiał posiewowy został rozproszony, polega na tym, 
że utrzymuje się w strefie chłodzenia rozproszenie 
cząsteczek krystalicznych o wymiarach w zakresie 
od 2[jum do 10 \nm i ilości od 8 mg/m3 do 25 mg/m8 

gazu chłodzącego. Korzystnie stosuje się cząstki kry-
staliczne o wymiarach od 4 |xm do S\an, przy czym 
co najmniej część cząsteczek 'krystalicznych otrzymuje 
się przez zmielenie krystalicznego mocznika á jako 
chłodzący gaz stosuje się powietrze. Cząsteczki poda-
je się do strefy chłodzenia w jednym albo więcej 
punktach, rozprasza się je homogenicznie w tej stre-
fie. Dodaje się również czynnik przeciwzbrylający dla 
osadzania 'krystalicznego mocznika, którym jest Ca, 
Mg, Zn albo Al, sole wyższego rzędu kwasu tłuszczo-
wego, glina, talk, kalcyt albo sepiolit. 

Cząsteczki podaje się do strefy chłodzenia w miej-
scu, w którym w lokalnych warunkach atmosferycz-
nych ciśnienie pary chłodzonego powietrza jest mniej-
sze od ciśnienia pary cząsteczek w temperaturze chło-
dzącego powietrza. (8 zastrzeżeń) 

B02C P. 224055 05.05.1980 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Kotłów i Urządzeń 
Energetycznych, Tarnowskie Góry, Polska (Jerzy Wa-
wrzyńczyk, Franciszek Cieślik, Eugeniusz Kuglarz, 
Józef Bergel, Jerzy Pietras). 

Koło bijakowe młyna wentylatorowego 

Koło bijakowe młyna wentylatorowego w szczegól-
ności do rozdrabniania węgli energetycznych charakte-
ryzuje się tym, że rna tarczę wlotową (2) zabezpie-
czoną przed wycieraniem nadawanym kruszywem 
tarczą ochronną (1), wykonaną z segmentów, które 
zabezpieczone są przed działaniem sił odśrodkowych 
pierścieniem (3). (4 zastrzeżenia) 

B03D 
C22B 

P.223973 30.04.1980 

Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi Zakłady Ba-
dawcze i Projektowe Miedzi „Cuprum", Wrocław, 
Polska (Janusz Girczys, Danuta Kwiecień, Henryk 
Niezgoda). 

Sposób podniesienia efektywności działania 
aktywatora w procesie flotacji blendy 

cynkowej 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia od-
zysku cynku podczas flotacji blendy cynkowej przy 
równoczesnym zmniejszeniu zużycia odczynników. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że do 
zawiesiny flotacyjnej w procesie selektywnej flotacji 
blendy cynkowej, po odflotowaniu galeny, wprowadza 
się utleniacz, po czym wysyconą utleniającym odczyn-
nikiem zawiesinę poddaje się dalszemu, znanemu pro-
cesowi flotacji. Jako utleniacz stosuje się tlen, który 

wprowadza się albo poprzez elektrochemiczne wy-
dzielanie na anodzie pozostającej w kontakcie z za-
wiesiną flotacyjną, albo przez bezpośredni barbotaż 
zawiesiny gazem zawierającym tlen. 

(4 zastrzeżenia) 

B03D P.229767 19.02.1981 

Pierwszeństwo: 20.03.1980 - St. Zjedn. Am. 
(nr 132 248) 

American Cyanamid Company, Wayne, Stany Zjed-
noczone Ameryki. 

\Pianowa flotacja węgla 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
taniego i skutecznego sposobu odzyskiwania węgla. 
Pianowa flotacja węgla polegająca na dodaniu do fazy 
wodnej, zawierającej węgiel i związany z nim popiół, 
środka pianotwórczego, kolektora, gazu spieniającego 
i ewentualnie modyfikatora, a następnie odzyskaniu 
węgla, który w postaci piany unosi się na powierzchni 
cieczy, charakteryzuje się tym, że jako kolektor sto_ 
suje się emulsję lateksową zawierającą od około 10% 
do 70% wagowych oleju węglowodorowego od około 1,0% 
do 18% wagowych hydrofobowego emulgatora o war-
tości HLB nie większej niż 5,0," od około 0,1% do 7% 
wagowych hydrofiłowego środka powierzchniowo czyn-
nego o wartości HDB nie mniejszej niż 9,0, a pozo-
stałość uzupełnia się wodą. (6 zastrzeżeń) 

B04C P. 229134 T 07.01.1981 

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska (Rudolf 
Zamojdo, Władysław Sikorsłri, Andrzej Bobryk). 

Urządzenie cyklonowe 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie umożliwienia 
szybkiego dostosowania pracy urządzenia cyklonowe-
go do zmiennych warunków odbioru ciepła zawartego 
w spalinach. 

Urządzenie cyklonowe do spalania paliw, wypalania 
części palnych, spiekania i/lub topienia materiałów 
mineralnych ma co najmniej dwie komory spalania 
(1) osadzone wewnątrz komory dopalania (2). Komora 
dopalania (2) utworzona jest z trzech części, z których 
każda oddzielnie ma kształt zbliżony do prostopadło-
ścianu. Dolna część-(9) komory dopalania (2) stanowi 
podstawę, na której osadzone są równolegle dwie czę-
ści boczne (10) komory dopalania (2). Pomiędzy czę-
ściami bocznymi (10) komory dopalania (2) mocowane 
są w ustawieniu pionowym komory spalania (1), po-
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łączone z częściami bocznymi (10) za pomocą gardzieli 
wylotowych <6) spalin. Paliwo, (powietrze do spalania 
paliwa i/lub materiały minieralne wprowadzane są do 
wnętrza komór spalania (1) za pomocą stycznych do 
powierzchni cylindrycznych komór spalania (1) króć-
ców (5). Spaliny wyprowadzane ,są natomiast z komo-
ry dopalania (2) poprzez pęczek chwytający (4). 

(5 zastrzeżeń) 

B05B P. 223996 02.05.1980 

Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „BLACHOW-
NIA", Kędzierzyn-Koźle, Polska (Antoni Płosząj, Raj-
mund RicMer, Andrzej Brzezicki). 

Sposób przerywania cofającego się strumienia cieczy 
i urządzenie do przerywania cofającego się 

N strumienia cieczy 

Przedmiotem wynalazku jest sposób przerywania 
cofającego się strumienia cieczy i urządzenie do prze-
rywania cofającego się strumienia cieczy i urządzenie 
do przesuwania cofającego się strumienia cieczy, stoso^ 
wane szczególnie w syfonowych zabezpieczeniach połą-
czonych z atmosferą aparatów technologicznych w 
przemyśle chemicznym. 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie 'pewnego zabez-
pieczenia przed cofaniem się cieczy przy jednoczes-
nym wyeliminowaniu drogich układów automatyki. 

Sposób według wynalazku polega na tyim, że prze-
strzeń przegięcia syfonu zamyka się przy napełnianiu 
przed uzyskaniem wymaganego w aparacie poziomu 
cieczy i 'otwiera do atmosfery iw przypadku usitania 
przepływu, przy cizym zmiany poziomu cieczy w 
przestrzeni przegięcia syfonu powodują zamknięcie 
luib otwarcie odpowietrzania. 

Urządzenie według wynalazku składa się iz zam-
ikniętego zbiornüka (1) zaopatrzonego w króćce do-
prowadzające (2), odprowadzające (3) i odpowietrza-
jące (4), a iwewnątrz zbiornika, znajduje się pływak 
(5) zamykający za pośrednictwem dźwigni (7) zawie-
radłem (6) króciec odpowietrzający (4). 

(3 zastrzeżenia) 

B05C 
B29D 

P. 223892 30.04.1980 

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

Urządzenie do przesycania tkaniny z włókna 
szklanego żywicą epoksydową 

Wynalazek rozwiązuje ■zagadnienie opracowania 
konstrukcji takiego urządzenia, które zapewniałoby 
szczelność komory podciśnieniowej przy jednoczesnym 
dokładnym i równomiernym przesyceniu tkanin ży-
wicą. 

Urządzenie, zaopatrzone w komorę próżniową z usz-
czelnionymi otworami wlotowymi i wylotowymi dla 
tkaniny, charakteryzuje się tyim, że ma zlbdeżną ku 
dołowi komorę podciśnieniową (1), która w górnej 
części ma dwie tuleje z okrągłymi otworami iwloto-
wymi, iw których umieszczone są węże (3). Środkowa 
część komory ma przekrój kształtowy o wymiarach 
zapewniających zetknięcie bocznych krawędzi pasm 
tkanin (4) na itym odcinku 'wysokości komory, który 
jest wypełniony żywicą (9), zaś w dolnej części 
ma wylotową płaską szczelinę (6) do wyprowadzenia 
równocześnie obu pasm przesyconych itkanin. 

(1 zastrzeżenie) 

B05D P. 224154 10.05.1980 

Zarząd Kombinatu Opakowań Blaszanych Lekkich 
„Opakomet", Kraków, Polska {Zygmunt Kowalczyk, 
Maria Marczyk). 

Sposób aplikacji lakierów o własnościach adhezyjnych 
do zamknięć metalowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie takiego sposobu 
aplikacji, który zapewniałby odpowiednie przyleganie 
uszczelki przy jak najmniejszym zużyciu lakieru. 

Sposób aplikacji lakierów o własnościach adhezyj
nych do zamknięć metalowych z uszczelką z tworzy
wa sztucznego używanych i z innych materiałów 
konstrukcyjnych według wynalazku charakteryzuje 
się itym, że lakiery o własnościach adhezyjnych są 
nakładane ina powierzchnię dowolnego kształtu i ukła
du figur płaskich, a pole powierzchni pokryte lakie
rem jest mniejsze od pola powierzchni wykroju bla
chy potrzebnego do uformowania tego zamknięcia. 

(10 zastrzeżeń) 

B08B P.229076 T 05.01.1981 

Politechnika Łódzka, Łódź, Polska (Tadeusz Berow-
ski, Damian Błacha, Jerzy Giżycki, Marek Pacut, 
Czesław Skoczyłaś, Zofia Wirth). , 
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Urządzenie do czyszczenia powierzchni 
bocznych pierścieni 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
prostej konstrukcji urządzenia, które zapewniałoby 
całkowitą hertmetyzację procesu czyszczenia pierś-
cieni. 

Urządzenie do czyszczenia powierzchni bocznych 
pierścieni 'metalowych, stosowanych w procesie dru-
kowania jedwabiu, zawiera iw komorze (1) co naj-
mniej jeden uchwyt walcowy (9) mocowany obrotowo 
do ściany bocznej, napędzany silnikiem (8) oraz co 
najmniej jedną szczęką (13) w kształcie wycinka pier-
ścienia obłożoną wewnątrz wymienną warstwą mate-
riału, do iktórej doprowadzany jest przewodami (16) 
rozpuszczailnik, przy czyim szczęka (13) dociskana 
jest pedałem (1.2) poprzez cięgno (11) do pierścienia 
i(10). Pary rozpuszczalnika odprowadzane są z komory 
(1) przewodami (5) i strumienicą (6). 

(1 zastrzeżenie) 

B21B P.224004 03.05.1980 

Biuro Studiów i Projektów Urządzeń Hutniczych 
„HUTMASZPROJEKT", Katowice, Polska (Mieczy-
sław Suchoń, Jan Páchla, Adam Trzaska). 

Mechanizm mocujący trójwalcowe klatki 
reduktorów rur 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia 
trwałości klatek reduktorów rur, poprawy jakości 
rur oraz zmniejszenia hałasu. 

W mechanizmie według wynalazku w górnej części 
korpusu (2) walcarki znajdują się kliny (7) rozpię^ 
rające częścią klinową klatki walcownicze (1) i unie^ 
ruchamiające je. Kliny (7) prowadzone są w pro-
wadnicach (8) i dociskane, siłownikiem poprzez układ 
dźwigniowy (10). . (2 zastrzeżenia) 

B21B P.229517 04.02.1981 

Pierwszeństwo: 04.02.1980 - Francja (nr 8002383) 

Sacior Aciéries et Laminoirs de Lorraine, Hayange, 
Francja (Gabriel Bernard Mennél). 

Zestaw klatki walcowniczej 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie umożliwienia 
uzyskania maksymalnego wykorzystania beczek wal-
ców osadczych. 

Zestaw walców klatki walcowniczej, mających 
bruzdy do walcowania krawędzi ikształtownikósw o 
różnych rozmiarach, takich jak dwuteowniki, szyny, 
ceowniki, pręty o przekroju kwadratowym, okrągłym 
lub w kształcie romibu, ma walce (7\ 8') zaopatrzone 
w wiele bruzd do walcowania profilów o różnej dłu-
gości rdzenia profilu. Bruzdy są nałożone na siebie 
tak, że część bruzdy otaczająca rdzeń najkrótszego 
walcowanego profilu jest wspólna dla zestawu na-
łożonych na siebie bruzd. (8 zastrzeżeń) 

B21B P. 229913 27.02.1981 

Pierwszeństwo: 15.03.1980 - RFN (nr G 8007104.1) 

' SKF Kugellagerfabriken GmbH, Schweinfurt, Re-
publika Federalna Niemiec (Armin Olschewski, Man-
fred Brandenstein, Lothar Walter). 

Świder rolkowy 
ze stożkowymi krążkami skrawającymi 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania ta-
kiej konstrukcji, która wytrzymywałaby działanie 
wyjątkowo dużych sił poosiowych bez szczególnie 
izwięksizonego nagrzewania się łożysk tocznych pod-
czas pracy przy zachowaniu zwartej budowy. 

Świder z krążkami skrawającymi, z których każdy 
ułożyskowany jest w zewnętrznym łożysku tocznym, 
umieszczonym od strony korpusu światła oraz w co 
najmniej jednym wewnętrznym łożysku tocznym na 
trzpieniu połączonym z korpusem świdra, przy czym 
elementy toczne wewnętrznego łożyska tocznego odta-
czają się w rowku bieżni łożyska, zagłębionym pro-
mieniowo w trzpieniu oraz w rowku bieżni łożyska 
wyrobionym jako zagłębiony promieniowo w otworze 
krążka skrawającego i są wprowadzane do wewnątrz 
poprzez usytuowany w zasadzie osiowo otwór wpro-
wadzający, według wynalazku charakteryzuje się 
tym, że zewnętrzne łożysko toczne, usytuowane od 
strony korpusu świdra, ukształtowane jest w postaci 
łożyska wałeczkowo-stożkowego (4) z wałeczkami 
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stożkowymi (5), przy czym otwór wprowadzający (19) 
dla elementów tocznych (7) tego łożyska lub we-
wnętrznego łożyska względnie łożysk (6) jest usytuo-
wany jako biegnący promieniowo wewnątrz we-
wnętrznej bieżni (13) łożyska wałeczkowo-stożkowego 
(4) w trzpieniu (3). (6 zastrzeżeń) 

B21C P. 224089 06.05.1980 
B22F 

Fabryka Urządzeń Górnictwa Odkrywkowego, Ko
nin, Polska (Bonifacy Krzykała, Jan Borycki, Zbig
niew Górski). 

Rolka formująca 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uproszczenia kon -
strukcji oraz zwiększenia dokładności ustawienia rol
ki. 

Rolka formująca głowicy przeciągarki drutów za-
wiera obudowę (1), w której usytuowany jest kor-
pus rolki (2), pierścień gwintowany (3), śruba różni-
cowa <4) i śruby dociskowe. 

Obudowa (1) ma wpust ustalający położenie kor-
pusu rolki (2) oraz wcięcie wykonane w płaszczy-
źnie prostopadłej do osi otworu ustalającego połaże-
nie korpusu rolki (2) i pierścienia gwintowanego O) 
w obudowie (1). (2 zastrzeżenia) 

B21C P.229718 17.02.1981 

Pierwszeństwo: 16.04.1980 - Włochy (67594-A/80) 

La Metalli Industriale SpA, FiTenze, Włochy (Bru-
no Ceccacci). 

Urządzenie do formowania na metalowej rurze 
części końcowej, mająeej średnicę mniejszą 

od średnicy rury 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
konstrukcji wymagającej małej siły, mającej male 
rozmiary i formującej zakończenia o jednolitym 
kształcie i rozmiarach, a wysokiej wytrzymałości me-
chanicznej. 

Urządzenie zawiera matrycę (5), w której umie-
szcza się zakończenie rury (4), podlegające formowa-
niu i która zawiera pierwszy zasadniczo cylindrycz-
ny otwór (20) o średnicy mniejszej niż średnica ru-
ry (4), drugi zasadniczo stożkowy otwór (21) współ-
osiowy z pierwszym otworem (20) i którego mini-
malna średnica jest/równa średnicy pierwszego otwo-
ru (20), a maksymalna średnica jest większa niż 
średnica rury (4), co najmniej trzy obracające sie 
korpusy ustawione w gniazdach matrycy (5) w stre-
fie drugiego otworu (21), przy czym każdy z tych 
korpusów jest wysunięty promieniowo na ustaloną 
odległość od powierzchni drugiego otworu w kierun-
ku osi otworu, a także zawiera zespół napędu (6) 
dostosowany do osiowego przesuwu matrycy (5) wzglę-
dem rury (4) dla wprowadzenia zakończenia rury <4) 
do wnętrza pierwszego otworu (20) i drugiego otwo-
ru (21) dla współdziałania z obracającymi się kor 
pusami. <7 zastrzeżeń^ 

B21D P.223969 30.04.1980 

Rypińskde Zakłady Okrętowe, Rypin, Polska (Lech 
Gałczyński, Eustachy Mioduski). 

Sposób wycinania otworów w rurach 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania ta-
kiego sposobu, który umożliwiłby w jednej operacji 
przy użyciu jednego stempla wycinanie otworów w ru-
rach o średnicy zbliżanej do średnicy wewnętrznej 
rury, zwłaszcza w rurach o grubszych ściankach. 



Nr 23 (207) 1981 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO 19 

Sposób charakteryzuje się tym, ze stempel dziur-
kujący, stanowiący rurę (1) z dwoma równoległymi 
wykrojami parabolowymi (2) o ostro zakończonych 
wierzchołkach (4) i o powierzchni natarcia (3) pro-
stopadłej do osi sitempla, prowadzi się prostopadle 
do osi rury, a wierzchołki (3) stempla dziurkującego, 
układa się w tym ruchu w osi dziurowanej rury. 

(1 zastrzeżenie) 

B22C P.224012 03.05.1930 

Przedsiębiorstwo Projektowania i Wyposażania Za-
kładów Przemysłu Maszyn i Aparatów Elektrycznych 
„Promel", Gliwice, Polska (Bernard Bąk, Rudolf Wła-
dacz, Józef Wojnar). 

Stół formierski z częścią roboczą odchylną 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie skonstruowania 
stołu formierskiego umożliwiającego wychylenie czę-
ści stołu z jednoczesnym jego obniżeniem, powodując 
zwiększenie bezpieczeństwa na stanowisku pracy. 

Stół formierski (1) składa się z części stałej (2) 
i części roboczej odchylnej (3), która jest podnoszona 
i opuszczana za pomocą urządzenia mechanicznego (4). 

Stół formierski według wynalazku przeznaczony 
jest szczególnie do wykonywania na nim wysokich 
form odlewniczych. (1 zastrzeżenie) 

B22C P. 224088 06.05.198C 

Fabryka Urządzeń Górnictwa Odkrywkowego, Ko
nin, Polska (Mirosław Janiatk, Mieczysław Nowaczyk, 
Bronisław Sobiecki, Józef Wróbel). 

Forma odlewnicza dennicy czopowej 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zmniejszenia zu
życia ciekłego metalu przy jednoczesnym zmniejsze
niu ilości braków. 

Forma odlewnicza dennicy czopowej bębnów prze-
nośnikowych zawiera część czopową (1) usytuowaną 
poniżej tarczy (2) dennicy, a wewnętrzna powierzchnia 
(3) tarczy (2) ma kształt falisty. (3 zastrzeżenia) 

B22D P.230319 25.03.1980 

Pierwszeństwo: 08.04.1980 - Luksemburg (nr P 82346) 

Société Anonyme des Usines á Cuivre et á ZINC 
de LIEGE, Liege, Belgia. 

Zapora łańcuchowa 
do ciągłego odlewania prętów miedzianych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie utrzymania wy-
starczającej wytrzymałości mechanicznej i przewodno-
ści cieplnej przy poprawie odporności zapór łańcu-
chowych na działanie miedzi ciekłej. 

Zapora łańcuchowa do ciągłego odlewania prętów 
miedzianych <1) jest utworzona z bloków (5) o kształ-
cie i wymiarach dostosowanych do instalacji odlewni-
czej i jest wyposażona w powłokę (6) o twardości 
większej od twardości bloku spodniego. 

Zastosowanie do instalacji typu Hazelett. 
(9 zastrzeżeń) 

B23B 
B23D 

P.223280 03.04.1980 

Ośrodek Baaawczo-Rozwojowy Gospodarki Remon-
towej Energetyki, Wrocław, Polska (Kazimierz Pa-
zurek). 

Urządzenie do cięcia i owiercania ścian stalowych, 
zwłaszcza ekranów kotłów 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie skonstruowania 
urządzenia pozwalającego wykonywać cięcia dokładne 
i o czystych 'powierzchniach, co umożliwia spawanie 
tych powierzchni bez stosowania dodatkowej obróbki. 

Urządzenie do cięcia i owiercania ścian stalowych, 
zwłaszcza ekranów kotłów, podczas ich remontów, 
składa się z podstawy (1) i wózka. Podstawa <1) jest 
nośną płytą z otworami (4), na której ustawione są 
podpory, mocujące prowadnice (5) i łańcuchową dra-
binkę (7). Na prowadnicach (5), za pośrednictwem 
jezdnych kół z rowkiem klinowym, zamocowany 
jest przesuwnie wózek. Wózek stanowi prostokątny 
korpus posiadający na zewnątrz bagnetową piłę <8), 
a od spodu wózek ma osie kół jezdnych oraz po-
krętło (14) połączone ze ślimakową przekładnią (15) ; 
zakończoną kołem zębatym, zazębiającym się z łań-
cuchową drabinką (7). Koła wózka mają, przynajmniej 
po jednej stronie, obrotowo-mimośrodowe osie, z po-
przecznie wyprowadzoną dźwignią (12), połączoną za 
pomocą sprężyny (13) z korpusem wózka. 

(3 zastrzeżenia) 
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B23B P. 230169 16.03.1981 

Pierwszeństwo: 03.04.1980 - RFN <nr P. 3012997.6) 

Wilhelm Hegenscheidt Gesellschaft mbH, Erkelenz, 
Republika Federalna Niemiec (Teodor Dombrowski). 

Tokarka do zestawów kołowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania kon
strukcji zapewniającej całkowite przejęcie przez nią 
sił osiowych i a tym samym zapobiegającej przesu
nięciom zestawu kołowego. 

Tokarka do regeneracji profilów kół zestawów ko
łowych, wyposażona w rolki podporowe, które przy
legają do obwodu i do wewnętrznej powierzchni bocz
nej każdego z kół, według wynalazku cechuje się tym. 
że zarówno rolki (7), które przylegają do obwodu ko
ła, jak też rolki (25), które przylegają do wewnę
trznej powierzchni bocznej (24) każdego z kół, umie
szczone są we wspólnej obudowie (9, 27). 

(6 zastrzeżeń) 

B23K P.224077 06.05.1980 

Instytut Spawalnictwa, Gliwice, Polska (Wacław 
Kumięga, Wiktor Kołoczek, Edward Dobaj, Wiesław 
Lewandowski). 

Źródło prądu przemiennego do spawania, 
a zwłaszcza do spawania aluminium i jego stopów 
elektrodą wolframową w osłonie gazu obojętnego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania źró-
dła prądu przemiennego do spawania, które za po-
mocą elektronicznego sterownika umożliwia nastawę 
prądu spawania, z równoczesną eliminacją składowej 
stałej tego prądu. 

Źródło prądu składa się ze spawalniczego transfor-
matora (TR) o opadającej charakterystyce zewnętrznej. 
W obwodzie wtórnym transformatora znajduje się 
sterownik, składający się z dwóch odwrotnie rów-
nolegle połączonych elekitronicizinycih zaworów (Zi 
Z2). Równolegle do sterownika włączony jest zespół 
stabilizujący łuk spawalniczy, składający się z dła-
wika (DŁ) i rezystora (R). Stycznik elektroniczny ste-
rowany jest fazowo w sposób asymetryczny z fazo-
wego przesuwnika (APF). (2 zastrzeżenia) 

B24B 31.12.1980 

Akademia Techniczno-Rolnicza im. J. J. Sniadee-
kich, Bydgoszcz, Polska (Tadeusz Mikołajczyk). 

Narzędzie do elektrochemicziio-sciernej-
obróbki powierzchni 

zwłaszcza dogładzaniem oscylacyjnym 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania na-
rzędzia umożliwiającego ustalanie szczeliny roboczej 
w czasie obróbki oraz kompensację zużycia osełki. 

Narzędzie według wynalazku charakteryzuje się 
tym, że osełka (1) przymocowana jest do oprawki (2) 
połączonej z trzpieniem (4), a elektroda (5) połączo-
na jest z elementem (7). (1 zastrzeżenie) 

B25B 
F16L 

P.223705 22.04.1980 

Wytwórnia Sprzętu Górniczego „DEHAK", Mysło-
wice, Polska (Bronisław Urbánek, Ludwik Piprek). 
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Urządzenie do zaciskania przyłączy 
n a wężach hydrau l i cznych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
konstrukcji eliminującej konieczność zabudowywania 
cylindrów napędowych, przystosowanych do najwię-
kszych sił występujących w procesie zaciskania oraz 
charakteryzującej się zwiększoną efektywnością dzia-
łania. 

Urządzenie według wynalazku charakteryzuje się 
tym, że ruch roboczy szczęk zaciskających (23) wzglę-
dem klinowych wkładek (20) wywoływany jest cy-
lindrem napędowym (12) poprzez układ ramion (G) 
połączonych przegubowo z jednej strony suiportem (3) 
głowicy zaciskającej (2), a z drugiej strony ze śrubą 
regulacyjną (7) i tuleją oporową (9). W głowicy za-
ciskającej (2) pomiędzy klinowymi wkładkami (20) 
a szczękami (23) znajdują się elementy toczne. 

(5 zastrzeżeń) 

B25B 
B23Q 

P.223715 23.04.1980 

Wyższa Szkoła Inżynierska, Koszalin, Polska (Woj-
ciech Kaealak, Witold Śmiałek). 

Urządzenie próżniowe do mocowania przedmiotów 
z materiałów niemagnetycznych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
konstrukcji umożliwiającej pewne zamocowanie przed-
miotów także w przypadku uszkodzenia lub odmo-
cowania części z nich. 

Urządzenie próżniowe do mocowania przedmiotów 
z materiałów niemagnetycznych, zwłaszcza cienkich 
płytek ceramicznych, na stołach obrabiarek do obrób-
iki skrawaniem, składa się z korpusu (1) ograniczone-
go od dołu płytą (2), a od góry płytą mocowania (3). 

W korpusie (1) wykonane są komory (4) zaopatrzone 
w element rozdzielający (5) przestrzeń próżniową, ko-
rzystnie podparty sprężyną (8) osadzoną na dnie ko-
mory (4), gdzie również znajduje się kanał (14) łą-
czący komory (4) z króćcem (15) do podłączenia pom-
py próżniowej. W płycie mocowania (3) nad każdą 
z komór (4) znajduje się przelotowy otwór (10). 

(3 zastrzeżenia) 

B25B 
B23Q 

P. 223716 23.04.1980 

Wyższa Szkoła Inżynierska, Koszalin, Polska (Woj-
ciech Kacalak, Witold Śmiałek). 

Urządzenie próżniowe do mocowania przedmiotów 
z materiałów niemagnetycznych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
ikonstrukcji umożliwiającej chwilowe otwarcie swo-
bodnego przepływu czynnika między obu częściami 
przestrzeni próżniowej na czas wyrównania się w nich 
podciśnienia. 

Urządzenie próżniowe do mocowania przedmiotów 
z materiałów; niemagnetycznych, zwłaszcza cienkich 
płytek ceramicznych, na stołach obrabiarek do obrób-
ki skrawaniem, sikłada się z korpusu (1), w którym 
znajdują się komory (2) zamknięte od strony moco-
wanego przedmiotu (3) pierścieniem <4), pod którym 
znajduje się uszczelka (6) usytuowana przesuwnie 
między nim a gniazdem (7) i podparta sprężyną (8). 
Uszczelka (6) zawiera przelotowy otwór dławiący (13). 

(2 zastrzeżenia) 

B25B P. 228838 T 30.12.1980 

Przedsiębiorstwo Budowy Huty Warszawa, Warsza-
wa, Polska (Zygmunt Nosarzewski, Jerzy Woźniak, 
Roman Białowąs). 

Ściągacz do kół pasowych i łożysk tocznych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
konstrukcji, umożliwiającej wykonywanie czynności 
rozłączania przez jedną osobę nawet w miejscach 
trudno dostępnych. 

Ściągacz do kół napędowych i łożysk tocznych ma 
postać otwartego z jednej strony cylindra (1) z koł-
nierzem (2), mającego od otwartej strony wycięcie 
umożliwiające umieszczenie w kołnierzu wymiennych 
wikładek, będących częścią ro>boczą urządzenia i za-
łożenie urządzenia na wał, z drugiej strony mającego 
usytuowaną współśrodkowo śrubę (4) z trapezowym 
gwintem, zakończoną z jednej strony pokrętłem w 
postaci dźwigni (6), z drugiej zaś obrotowo zamoco-
wanym grzybkiem (5). (2 zastrzeżenia) 



22 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO Nr 23 (207) 1981 

B26D P.224037 06.05.1980 
Zakłady Tworzyw Sztucznych „GAMRAT-ERG", 

Jasło, Polaka (Stanisław Sitek, Edward Filus). 

Nożyce dźwigniowe do cięcia blach 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie skonstruowania 
takich nożyc, które pozwolą prowadzić proces cięcia 
blach na nieograniczonej długości, bez odkształcenia 
odcinanej blachy. 

Nożyce mają w podstawie (1) szczelnie (2), w której 
na przeciwległych ściankach umocowane są dwa nie-
ruchome noże (3), skierowane krawędziami tnącymi 
do środka szczeliny (2), a w korpusie -(4) umocowany 
jest przesuwni« za pomocą imimośrodu (7) jeden ru-
chomy nóż (5) z dwoma krawędziami tnącymi, dosto-
sowany do współpracy równocześnie z dwoma nożami 
(3) w podstawie (1). (2 zastrzeżenia) 

B27K P.224018 05.05.1980 
Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa, Polska 

(Jerzy Michalak, Aleksander Macia&zek, Irena Dobosz, 
Andrzej Pazgan, Czesław Lato, Zofia Barańska, Le-
chosław Sorbiński). 

Środek impregnacyjno-dekoracyjny do drewna 
i materiałów drewnopodobnych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
środka mającego właściwości tworzenia ipowłok de-
koracyjnych z podkreśleniem rysunku naturalnego 
drewna. 

Środek impregnacyjno-dekoracyjny do drewna 
i materiałów drewnopodobnych składa się z 35,0-

55,0% wagowych pokostu, 0,5-6,0% wagowych kwasu 
benzoesowego i/lub 0,2-3,0% wagowych pięcioohloro-
fenolu i/lub 0,5-4,0% wagowych ortofenylofenolu 
i/lub 0 2-2,0% wagowych naftenianu miedzi i/lufo 
0,2-2,0% wagowych naftenianu cynku i/lub 0,5-3,0% 
wagowych krezoli, 10,0-25,0% wagowych ftalanu dwu-
butylu lub ftalanu dwuöktylu, 10,0-30,0% wagowych 
rozcieńczalnika w postaci węglowodorów ailifatycznych 
i aromatycznych luib ich mieszanin w tym benzyny 
łąkowej, ekstrakcyjnej i farbasolu, 4,0-8,0% wago-
wych mieszaniny kwasów tłuszczowych, zawierającej 
Ikwasy palmitynowy, stearynowy, oleinowy, linolino_ 
<wy, abietynowy oraz linolenowy, 4,0-8,0% wagowych 
alkoholu etylowego lub butylowego oraz 0,2-1,0% 
wagowych kalafonii. (1 zastrzeżenie) 

B29C 
B29D 

P.224036 06.05.1980 

Zakłady Tworzyw Sztucznych „Gaanrat-Erg", Jasło, 
Polska (Ryszard Gnunik, Witold Niedźwiedź, Stani-
sław Dyczyński). 

Urządzenie do ciągłego wytłaczania z tworzywa 
termoplastycznego profili rurowych 

w kształcie łuku 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
takiej konstrukcji urządzenia, która zapobiega defor-
macji wytłaczanego profilu rurowego iprzy jednocze-
snym uzyskaniu równomiernej grubości jego ścianek. 

Urządzenie składa się z głowicy (1) z centralnie 
umieszczonym rdzeniem, który ma siodłowe wybranie 
(3) różnicujące szerokość szczeliny dla zmian szyb-
kości przepływu tworzywa przez centryczny ustnik 
<4) kalibratora (5) łukowego umieszczonego w wannie 
(6), komory (7) schładzającej i odciągu (9) dostoso-
wanego do krzywizny wytłaczanego profilu <10). 

(4 zastrzeżenia) 

B29C P.224058 05.05.1980 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Aparatury Manewro-
wej „Oram", Łódź, Polska (Kazimierz Groblewski, 
Andrzej Żywioł). 

Urządzenie do mechanicznego gratowania wyprasek 
z tłoczyw termoutwardzalnych 

Wynalazek .rozwiązuje zagadnienie skonstruowania 
prostego i skutecznego urządzenia do mechanicznego 
gratowania wyprasek % tłoczyw termoutwardzalnych, 
o kształtach płaskich i prostopadłościennych. średniej 
wielkości, stosowanych w produkcji aparatów elek-
trycznych, osprzętu instalacyjnego, sprzętu radiowo-
-telewizyjnego itp. 

Urządzenie według wynalazku, zawierające komorę 
gratowniczą i odśrodkowy wirnik łopatkowy, przezna-
czony do nadawania odpowiedniej energii kinetycznej 
granulatowi oraz do wprowadzania tego granulatu do 
komory gratowniczej, charakteryzuje się tym, że ma 
kierownicę (4) strumienia granulatu, stanowiącą rów-
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nocześnie komorę gratowniczą, wewnątrz której jest 
umieszczony ażurowy pojemnik obrotowy (5), zawie-
rający wypraski przeznaczone do gratowania. 

(4 zastrzeżenia) 

B29C 
C08J 

P. 228921 T 30.12.1980 

Poznańskie Zakłady Opon Samochodowych „Sto-
mil", Poznań, Polska (Maciej Andreas, Józef Daniel-
czyk, Jerzy Kwiatkowski). 

Sposób wytwarzania regeneratu kauczuku butylowego 
sieciowanego żywicami fenolowoformaldehydowymi 

metodą kotłowo-parową 
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 

sposobu wytwarzania regeneratu kauczuku butylo-
wego 'z zużytych wyrobów gumowych, wyprodukowa-
nych na bazie tego kauczuku przy zastosowaniu żywic 
fenoLowoformaldehydowych w charakterze środków 
sieciujących. 

Sposób według wynalazku charakteryzuje się tym, 
że przeprowadza się regenerację rozdrobnionego zło-
mu gumowego w autoklawie w temperaturze od 250 
do 300°C w atmosferze pary wodnej pod ciśnieniem 
od 2,5 do 4,0 MPa i w czasie od 30 do 150 minut, a 
następnie przeprowadza się homogenizację i mecha-
niczną degradację masy poregeneracyjnej. 

(3 zastrzeżenia) 

B29F P.224084 06.05.1980 

Biuro Projektów i Dostaw Inwestycyjnych „Me<tal-
chem", Gliwice, Polska (Eugeniusz Mistela, Stanisław 
Zwoliński, Grażyna Jazowiecka-Skibińska). 

Głowica obrotowa do produkcji folii rękawowej 
z termoplastycznych tworzyw sztucznych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie skonstruowania 
głowicy obrotowej zapewniającej szczelność połącze-
nia części obrotowej głowicy względem części sta-
łej. 

Głowica obrotowa według wynalazku, składająca się 
z części stałej i części obrotowej, charakteryzuje się 
tym, że ma element rurowy <6) utwierdzony jednym 
końcem w korpusie (3), a drugim końcem w kształcie 
sprężystej wargi (13) osadzony suwliwie w kanale (14) 
przepływu tworzywa w tulei (7). (1 zastrzeżenie) 

B29H P.224061 05.05.1980 

Dębickie Zakłady Opon Samochodowych „Stomil", 
Dębica, Polska (Józef Stróżyk, Leon Chronowski, Jó-
zef Bieniasz, Stanisław Żelazko, Zygmunt Stelmach, 
Józef Wodziński). . 

Urządzenie do podawania i nakładania gumowej 
taśmy bieżnikowej na czołową powierzchnię opon 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie skonstruowania 
urządzenia umożliwiającego podawanie, nakładanie 
oraz przyrolowanie gumowej taśmy bieżnikowej na 
czołową powierzchnię opon o znacznej rozpiętości roz-
miarów - od opon osobowych do ciągnikowych. 

Urządzenie według wynalazku, zawierające podaj-
nik oraz stanowisko do mocowania opon, nakładania 
i przyrolowania gumowej taśmy bieżnikowej, charak-
teryzuje się tym, że podajnik stanowi rolkowy prze-
nośnik (1), który składa się z dwóch części: przed-
niej części (2) i tylnej części (3), zamocowany prze-
suwnie i wychylnie w płaszczyźnie poziomej, przy 
czym przednia część (2) przenośnika (1) jest połączona 
z tylną częścią (3) wychylnie w płaszczyźnie piono-
wej i ma regulowany kąt wzniosu, stanowisko zaś do 
mocowania opon, nakładania oraz przyrolowania gu-
mowej taśmy bieżnikowej zawiera w przedniej czę-
ści zamocowaną przesuwnie głowicę (35), mającą dwa 
wychylne nożycowe ramiona (38), z których jedno jest 
zamocowane na tulei (36), a drugie na czopie <37) 
osadzonym w tulei (36) głowicy (35) z tym, że do no-
życowych ramion (38) zamocowane są wychylnie wy-
sięgniki (39) o regulowanym wzniosie zakończone ta-
lerzowymi rolkami (40). 

Ponadto do końca przedniej części (2) rolkowego 
przenośnika (1) zamocowana jest wychylnie trójboczna 
rama (17) o regulowanym wzniosie wyposażona w wa-
łek (18). (2 zastrzeżenia) 
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B29J 
D21J 

P.229666 13.02.1981 

Pierwszeństwo: 23.04.1930 - RFN (nr P 3015518.1) 

Eduard Kusters, Krefeld, Republika Federalna Nie
miec (Werner Hartmann, Eduard Kusters). 

Sposób wytwarzania elementów formowanych, 
zwłaszcza ciągłego wytwarzania płyt i urządzenie 

do wytwarzania elementów formowanych, zwłaszcza 
ciągłego wytwarzania płyt 

Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest opra
cowanie takiego sposobu i urządzenia, w którym ma
teriał byłby oddzielony od otaczającej atmosfery pod
czas procesu prasowania i utwardzania. 

Sposób według wynalazku, w którym rozdrobniona 
materiał, zwłaszcza wióry drewniane, zmieszany że 
środkiem wiążącym prasuje się z ewentualnym do
prowadzaniem ciepła i uzyskuje, spójność w wyniku 
utwardzania środka wiążącego, charakteryzuje się 
tym, że prasowanie i utwardzanie przeprowadza się 
w atmosferze gazowej, różnej od powietrza. 

Urządzenie według wynalazku zawiera zespoły przy
stosowane do utrzymywania atmosfery gazowej w 
strefie prasowania (10), w której płyta jest prowadzo
na między taśmami formującymi (1, 2) bez końca, przy 
czym nacisk i ewentualnie ciepło jest doprowadzane 
przez konstrukcje wsporcze (7, 8). (10 zastrzeżeń) 

B30B P.228778 T 23.12.1980 

Zakłady Mechaniczne Przemysłu Materiałów Ognio-
trwałych „OFAMA", Opole, Polska (Jan Giza, Ryszard 
Malejfka, Janusz Rudnická, Kazimierz Słota, Krzysztof 
Nowak). 

Prasa hydrauliczna zwłaszcza do formowania 
wyrobów ceramicznych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
prasy cechującej się prostą konstrukcją oraz większą 
uniwersalnością od dotychczas znanych. 

Prasa według wynalazku ma siłownik hydrauliczny 
(1) umieszczony w korpusie (2) na tłoczysku, do któ-
rego przymocowany jest stempel (3) prowadzony na 
prowadnicach (4) z cięgnami (5). Na cięgnach (5) u-
mieszcza się jarzmo (6) z zasuwą (10) poruszaną si-
łownikiem (11). W stole (13) prowadzony jest wypy-
chacz (12). Na ramie umieszczony jest agregat hydra-
uliczny z pompami (7) i (8), silnikiem (9) oraz roz-
dzielaczami (14), (15), (16) i (18) oraz zaworem dła-
wiącym (17). 

13 

Do stołu <13) mocowany jest podajnik (19) z siłow-
nikami (20) i układem dźwigniowym (21), pracujący w 
cyklu automatycznego lub ręcznego sterowania prasy. 

(4 zastrzeżenia) 

B30B 
B21B 
A43D 

P. 229166 T 09.01.1981 

Centralne Laboratorium Przemysłu Obuwniczego. 
Kraków, Polska (Rafał Grohs, Jan Poznański, Andrzej 
Mrugać z). 

Prasa walcarka, zwłaszcza do prasowania sklejonych 
spodów obuwia 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania u-
rządzenia do walcowania elementów prostych lub o 
różnym promieniu krzywizny oraz do prasowania w 
ruchu ciągłym elementów płaskich, cechującego się ob-
niżoną energochłonnością. 

Urządzenie według wynalazku ma walce talerzowe 
(5), które, wykonując obrót wokół osi (3) zamocowa-
nych w korpusie (1) lub (2), wywierają stopniowo 
wzrastający, a później malejący nacisk na element 
(6) poddany obróbce. 

Moment obrotowy przekazywany jest na jeden lub 
dwa wały napędowe. Elementy regulacyjne (4) służą 
do ustalania wzajemnej odległości walców talerzo-
wych (5). - . , (2 zastrzeżenia) 

B41B P. 219260 27.10.1979 

Palitëchnika Warszawska, Warszawa, Polska (Zyg-
munt Zawislowski, Tadeusz Zambrzycki). 

Urządzenie do chemicznego utrwalania kopii 
elektrograficznych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania kon-
strukcji, zwiększającej wydajność chemicznego utrwa-
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lania oraz poprawiającej jakość kopii kserograficz-
nych. 

Urządzenie według wynalazku charakteryzuje się 
tym, że przewód (5) transportujący ciecz (1) rozpusz-
czalnika umieszczony jest poniżej poziomu powierzch-
ni cieczy (1) rozpuszczalnika wypełniającej zbiorniki, 
które wyposażone są w otwory (3) wprowadzające 
czynnik gazowy pod ciśnieniem (Pz) zewnętrznym. 

Przewód (5) transportujący stanowi tkaninę lub 
włókninę z włókien szklanych lub metalowych, lub 
azbestowych. (4 zastrzeżenia) 

B41F 
C08L 

P.223493 16.04.1980 

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Her-
bert Czichon, Maria Czichon, Joanna Lenczewska). 

Roztwór kopiowy do wytwarzania form 
sitodrukowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia od-
porności chemicznej i mechanicznej warstwy kopio-
wej na formach sitodrukowych. 

Roztwór zawiera polialkohol winylowy, żywicę 
4-möto'ksydwufenyloaimino-4-dwuazoniowoformaldehy-
dową w ilości 5-15% wagowych w stosunku do ilości 

, polialkoholu winylowego lub dwuchromian amonowy 
lub potasowy w ilości 5-20% wagowych w stosunku 
co ilości połialkoholu winylowego, polioctan winy-
lowy w ilości 5-250% wagowych w stosunku do ilości 
polialkoholu winylowego, produkt addycji tlenku ety-
lenu do alkilofenolu lub do nasyconych lub nienasy-
conych, kwasów tłuszczowych w ilości 0,1-1% wago-
wych w stosunku do ilości polialkoholu winylowego 
oraz ewentualnie plastyfikatory takie jak gliceryna 
i/lub glikol etylenowy i/lub ftalany alkilowe i'lub 
fosforan trójkrezylu w ilości do 15% wagowych w sto-
sunku do ilości polialkoholu winylowego oraz żel 
krzemionkowy w ilości do 10% wagowych w stosunku 
do ilości polialkoholu winylowego. (I zastrzeżenie) 

B60K 
B60T 

P. 224081 06.05.1980 

Fabryka Maszyn Radomsko, Radomsko, Polska (Je-
rzy Krupiński, Andrzej Olczyk, Adam Sobiepański, 
Wiesław Kuczkowski, Janusz Zygma). 

Most napędowy maszyny roboczej 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania pro-
stej i taniej konstrukcji mostu, która umożliwiałaby 
łatwy dostęp do hamulców. 

Most napędowy maszyny roboczej, z przekładniami 
planetarnymi w piastach kół jezdnych, charakteryzu-
je się tyim, że hamulce wielopłytkowe mokre są u-
máeszczone wewnątrz piast kół jezdnych (1). 

Końcowe odcinki przewodów hydraulicznych i od-
powietrzających (8) hamulca są umieszczone wewnątrz 
konstrukcji nośnej mostu poprzez wprowadzenie ich 
do wnętrza piasty przez otwór w końcówce (9) obok 
półosi napędowej (10). (2 zastrzeżenia) 

B60K P. 230094 11.03.1981 

Pierwszeństwo: 11.03.1980 - Norwegia (nr 800682) 

Sverre Damm, Skárer, Norwegia. 

Urządzenie sterujące dla wieloosiowych przyczep 
z zaczepem wygiętym w kształcie litery „S" 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie skonstruowania 
takiego urządzenia, aby zestawy pojazdów na danej 
drodze mogły się poruszać z największą dopuszczalną 
szybkością. 

Urządzenie sterujące dla wieloosiowej przyczepy z 
zaczepem wygiętym'w kształcie litery „S", sprzęgnię-
tej z tyłu za ciągnikiem lub innym pojazdem za po-
mocą zaczepu wygiętego w kształcie litery „S" i obrot-
nicy siodłowej, umieszczonej na ciągniku lub innym 
pojeździe, charakteryzuje się tym, że przednie i tyl-
ne zestawy kołowe (6, 8a, 8b, 9a, 9b, 10, 12a, 12b) 
przyczepy (2, 5) są sterowane tarciem o drogę, a po-
nadto końcowe z tylnych zestawów kołowych (9a, 9b, 
12a, 12b) są również siłowo sterowane z ciągnika lub 
innego pojazdu za pomocą obrotnicy siodłowej po-
przez przekładnię. Zestawy kołowe korzystnie są wy-
posażone również w urządzenie ryglujące dla cofania 
się pojazdów. (4 zastrzeżenia) 

B63B P.222788 18.03.198C 

Uniwersytet Warszawski, Warszawa, Polska (Jerzy 
Cegielski, Kazimierz Leski, Wojciech Krzyształowicz). 

Sposób i lodełamacz do oczyszczania 
szlaków wodnych 

Przedmiotem wynalazku jest sposób i lodołamacz 
do oczyszczania szlaków wodnych z pokrywy lodowej 
niezbyt grubej, przeznaczony zwłaszcza dla szlaków 
śródlądowych. 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania ta-
kiego sposobu i lodoiamacza, które zupewnią krusze-
nie lodu w ruchu ciągłym i usuwanie kry na boki 
na taflę lodową, aby nie spływała na szlak i nie za-
marzała ponownie na oczyszczanym szlaku. 

Sposób według wynalazku polega iia tym, że dziób 
lodołamacza wślizguje się pod pokrywę lodową i jak 
gdyby unosić ją miał ku górze, co powoduje wyłamy-
wanie się ku górze kawałków pokrywy lodowej, a na-
stępnie wślizgiwanie się tych wyłamanych kawałków 
kry do góry po pochyłej płycie górnej dziobowej czę-
ści kadłuba, aby mogły się ostatecznie zsunąć na boki 
na powierzchnię nie wyłamanej pokrywy lodowej na 
poboczach oczyszczonego szlaku wodnego. 

Lodołamacz do stosowania tego sposobu charakte-
ryzuje się tym, że ma spłaszczony i nachylony nie-
co ku dołowi dziób, zakończony poziomą krawędzią 
natarcia (1), zamykającą od przodu konstrukcję skrzy-
niową, wzmocnioną w osi statku przegrodą piono-
wą, przechodzącą ponad płytą górną (2) w ostrogę (4), 
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która poprzedza dwie ścianki spychające (6) rozcho-
dzące się ku burtom (7) i zakończone od góry kołnie-
rzami (8), odchylającymi się ku przodowi i bokom 
statku. (4 zastrzeżenia) 

B65B P. 223983 03.05.1980 

Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa, Polska 
(Bohdan Czerniawski, Andrzej Kuzia, Andrzej Pło-
chocki, Jerzy Zwoliński). 

Sposób pakowania wyrobów z polietylenu oraz 
wyrobów zapakowanych uprzednio w folie 

termoplastyczne 
Sposób pakowania w termoplastyczne folie polio-

lefinowe wyrobów z polietylenu oraz wyrobów opa-
kowanych uprzednio w folię termokurczliwą, podda-
wanych następnie termicznemu obkurczaniu, charak-
teryzuje się tym, że wyroby pakuje się w folię ter-
mokurczliwą o grubości 10-300 [im sporządzoną z po-
lietylenu modyfikowanego dodatkiem polimerów krze-
moorganicznych, korzystnie żywicą silikonową w ilo-
ści 0,001 do 5% wagowych w stosunku do masy po-
lietylenu oraz 2-40% wagowych innych poliolefin, ta-
kich jak: polipropylen, polibuten, poliheksen, polime-
tylen ewentualnie kopolimery tych olefin, po czym 
tak przygotowane opakowanie obkurcza się w sposób 
znany w temperaturze od 423K do 523K w ciągu 3 do 
90 sekund. 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania spo-
sobu, który skutecznie przeciwdziałałby sklejalności 
poliolefinowych folii kurczliwych z wyrobami z po-
lietylenu. (2 zastrzeżenia) 

B65B P.227386 T 17.10.1980 

B65B P.224060 05.05.1980 

Biuro Projektów Budownictwa Morskiego „PROJ-
MORS", Gdańsk, Polska (Jan Pawęzka). 

Zasypowa rura teleskopowa materiałów sypkich 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
takiej rury zasypowej, która pozwoliłaby na znaczne 
zmniejszenie pylenia podczas swobodnego spadku 
materiału w jej przestrzeni. 

Zasypowa rura teleskopowa charakteryzuje się 
tym, że na końcach segmentów teleskopowej rury (1) 
umieszczone są naprzemianlegle. ukośne ześlizgi (2) 
stałe lub nastawne. (1 zastrzeżenie) 

Zakład Projektowo-Konstrukcyjny, Sosnowiec, Pol-
ska (Marian Grabowski, Edward Kadłubiec, Andrzej 
Juraszczyk, Kazimierz Ludwikowski, Wacław Pałka, 
Zdzisław Pasierbski). 

Podajnik dozująco-mieszający dla materiałów sypkich, 
ziarnistych, kawałkowych, wilgotnych i półpłynnych 

o różnych lepkościach 

WTynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
konstrukcji podajnika materiałów do urządzeń 
o ograniczonych oknach wsadowych. 

Podajnik według wynalazku charakteryzuje się 
tym, że w rurze (1) zabudowano obracające się ele-
menty śrubowe (3) i (4) wykonane z pręta o dowol-
nym przekroju w formie sprężyny śrubowej o ko-
rzystnej średnicy i skoku, w zależności od rodzaju 
podawanego materiału. Elementy śrubowe mogą być 
wykonane jako lewoskrętne obracające się w prawo 
lub prawoskrętne obracające się w lewo. Wykonane 
w ten sposób urządzenie w czasie swej pracy powo-
duje dokładne wymieszanie materiału, jak również 
samoczyszczenie elementów śrubowych. 

Podajnik według wynalazku ma szczególne zasto-
sowanie przy urządzeniach i piecach przemysłowych 
komorowych i tyglowych. (5 zastrzeżeń) 

B65B P. 228917 T 30.12.1980 

Politechnika Śląska im. W. Pstrowskiego, Gliwice 
Polska (Zbigniew Lorkiewicz, Andrzej Puszer). 

Stanowisko do podawania materiału ziarnistego 
do reaktora fluidalnego, zwłaszcza do paleniska 

fluidalnego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie skonstruowania 
układu podajnika ślimakowego, współdziałającego z 
rozdzielaczem (rusztem) czynnika fluidyzującego oraz 
z walcami kruszącymi, zapewniającymi ograniczenie 
maksymalnej ziarnistości podawanego materiału do 
podajnika. 
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Stanowisko według wynalazku składa się z zasob-
nika (5), ślimaka (1) wraz z pokrywą <2), rozdziela-
cza rusztu fluidyzującego (3) wyoblonego pod ślimak 
(1), przy czym bezpośrednio nad ślimakiem (1) zabu-
dowane są walce kruszące (6), zaś podajnik ślima-
kowy wprowadzany jest do wnętrza strefy przyrusz-
towej reaktora fluidalnego (4). (1 zastrzeżenie) 

B65G 
A41H 

P.228997 T 31.12.1980 

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemy-
słu Odzieżowego, Łódź, Polska (Stanisław Krawczyk, 
Tadeusz Pawłowski, Jerzy Nowak). 

Wózkozacisk do wykrojów 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie ułatwienia tran-
sportu międzyoperacyjnego i obróbki elementów na 
wisząco. 

Wózkozacisk charakteryzuje się tym, że na prętach 
pionowych (3 i 4) znajduje się korpus (9) przesuwnie 
zamocowany na pręcie (3), mający przymocowane 
ramię (7) z klockami dociskowymi (8). Korpus (9) 
ma skośny otwór (18), w którym umieszczona jest 
kulka (11) dociskana sprężyną (10). Pod kulką (11) 
w otworze (18) jest umieszczona dźwignia (12). Na 
końcu ramienia (1) zamocowana jest obrotowo tuleja 
(14), do której przymocowana jest ramka (13). Ram-
ka (13) stanowi rurkę, wewnątrz której znajduje się 

sworzeń (15) wchodzący końcem w gniazdo (19), znaj-
dujące się w ramieniu (1). Sworzeń (15) połączony 
jest z tulejką (16) nałożoną na zewnątrz ramki (13) 

(1 zastrzeżenie) 

B68G P. 223460 14.04.1980 

Zakłady Przemysłu Meblarskiego im. Gwardii Lu-
dowej, Radomsko, Polska (Zenon Walas, Władysław 
Ozimek, Jan Pierzchniak, Czesław Pukacz). 

Napycharka poduch 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
prostej konstrukcji łatwej w obsłudze i niezawodnej 
w działaniu, 

Napycharka poduch, służąca do ściskania bloku 
pianki poliuretanowej i wtłoczenia go do pokrowca, 
ma komorę tłoczną, w której są umieszczone dwie 
płyty: ściskająca (9) i wtłaczająca (10). Płyty (9 i 10) 
mogą się przesuwać w dwóch wzajemnie prostopa-
dłych kierunkach poziomych. Płyta ściskająca (9) 
jest napędzana tłoczyskiem (11) cylindra pneumatycz-
nego (7), zaś płyta wtłaczająca (10) śrubą przesuwa-
jącą, która otrzymuje ruch wzdłużny od nakrętki, za-
mocowanej obrotowo w oprawie (5) i połączonej z 
kołem przekładni pasowej (14) silnika elektrycznego. 

(1 zastrzeżenie) 

Dział C 
CHEMIA I METALURGIA 

C01B 
B01J 

P.224001 02.05.1980 

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

Sposób spalania par siarki i instalacja do wykonania 
teg-o sposobu 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie umożliwienia 
zmniejszenia gabarytów i ciężaru kotła utylizatora 
jak również zmniejszenia zanieczyszczenia kataliza-
tora w aparacie kontaktowym. 

Sposób spalania par siarki do dwutlenku siarki, 
stosowanego do produkcji kwasu siarkowego meto-
dą kontaktową, polega na zmieszaniu par siarki z 
gorącym powietrzem o temperaturze około 450°, a 
następnie wprowadzaniu otrzymanej mieszaniny ru-
chem wirowym do komory spalania, przy czym za-
równo do odparowania siarki, jak i do ogrzania po-
wietrza wykorzystuje się ciepło gazów zawierających 
dwutlenek siarki, opuszczających kocioł utylizator. 

Instalacja do spalania par siarki składa się z pieca 
(7) do spalania par siarki, połączonych z nim prze-
wodem (10) parownika siarki (9) oraz przewodem 

(6) podgrzewacza powietrza (5) i kotła utylizatora 
(12) połączonego z piecem (7) za pomocą rurociągu 
(15) odprowadzającego z tego pieca gazy zawierają-
ce dwutlenek siarki i z węzłem kontaktowym (3) za 
pomocą przewodu głównego (18), który ma odgałęzie-
nia {13, 14) odprowadzające część gazów wychodzą-
cych z kotła odpowiednio do parownika (9) i pod-
grzewacza (5) oraz odgałęzienia (16, 17) doprowadza-
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jące z powrotem wspomnianą część gazów po ich 
przejściu przez parownik (9) i podgrzewacz (5), przy 
czym odgałęzienia (16, 17) oraz bocznik (22) kotła 
utylizatora (12) wyposażone są odpowiednio w klapy 
regulacyjne (19, 20, 21) służące do regulacji natę-
żenia przepływu oraz temperatury przepływających 
gazów zawierających dwutlenek siarki. 

(2 zastrzeżenia) 

C01B P. 230140 13.03.1981 

Pierwszeństwo: 13.03.80 - Włochy 
(nr P 20557 A/80) 

SNAMPROGETTI s. p. A., Milan, Włochy (Marco 
Taramasse, Giovanni Perego, Bruno Notari). 

Sposób wytwarzania glinokrzemianów 
o strukturze typu zeolitu 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zmniejszenia 
kosztów oraz wyeliminowania toksyczności przy wy-
twarzaniu zeolitów. Ulepszony sposób wytwarzania 
glinokrzemianów o strukturze porowatej typu zeoli-
tów, obejmuje etap sprządzania homogenicznej mie-
szaniny wodnej, zawierającej źródło tlenku glinu, 
źródło krzemionki i zasady pochodzącej od metali 
alkalicznych i/lub metali ziem alkalicznych, w których 
do mieszaniny tej dodaje się co najmniej jedną sub-
stancję, która zawiera co najmniej grupę hydroksy-
lową w cząsteczce, po czym prowadzi się dalszą 
hydroobróbkę. Korzyścią jest to, że można zaniechać 
dotychczas stosowanych azotowych substancji orga-
nicznych do sporządzenia pewnych zeolitów, ponie-
waż funkcję jonów o przeciwnym znaku spełnia sam 
jon metalu alkalicznego. (7 zastrzeżeń) 

C01C P. 224066 07.05.1980 

Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska (Józef 
Hajduk, Adam Bielański, Józef Szarawara). 

Sposób wytwarzania amoniaku 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wytwarzania 
amoniaku ze zwiększoną wydajnością przez skutecz-
ne usunięcie amoniaku z gazu obiegowego przed 
wprowadzeniem go do konwertora. 

Sposób według wynalazku charakteryzuje się tym, 
że po ostatnim stopniu separacji wykroplonego amo-
niaku przepuszcza się gaz obiegowy przez adsorbent 
stały, a następnie wprowadza się gaz obiegowy do 
konwertora syntezy amoniaku, po czyni prowadzi się 
regenerację adsorbentu pod ciśnieniem. 

(8 zastrzeżeń) 

C01C P. 224171 12.05.1980 

Inowrocławskie Zakłady Chemiczne im. Bolesława 
Rumińskiego, Inowrocław, Polska (Czesław Koczoro-
wicz, Zbigniew Balcerek). 

Sposób regeneracji amoniaku z cieczy 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie regeneracji amo-
niaku z cieczy odpadowej, powstałej w procesie wy-
twarzania węglanu sodowego, za pomocą bezprzepo-
nowo wprowadzonej pary wodnej. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że ciecze 
odpadowe, uzyskane w procesie wytwarzania sody, 
zawierające między innymi rozpuszczone związki 
amonowe, po uprzedniej obróbce chemicznej i oczysz-
czone na drodze dekantacji, odwirowania lub filtra-
cji, zostają zatężone w jedno-lub kilkustopniowych 
wyparkach. Wytworzone w wyniku zatężania roz-
tworów opary skierowuje się bezpośrednio lub za 
pomocą strumienicy parowej do aparatów destyla-
cyjnych, gdzie zachodzi regeneracja amoniaku z cieczy 
ciepłem wprowadzonym z oparami. Do regeneracji 
mogą być również stosowane opary wytwarzane w 

wyparkach wody, przeznaczonych specjalnie do otrzy-
mywania pary wodnej do celów technologicznych. 

(3 zastrzeżenia) 

C01G P.223970 30.04.1980 

Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw, 
Poznań, Polska (Zdzisław Brudka, Andrzej Kopeć, 
Irmina W alas). 

Sposób oczyszczania roztworów wodnych 
chlorku cynku 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
sposobu, pozwalającego na równoczesne usuwanie 
utleniaczy zwłaszcza chloranów i jonów metali cięż-
kich z roztworów wodnych chlorku cynku bez wpro-
wadzania dodatkowych jonów do roztworu. 

Sposób według wynalazku polega na intensywnym 
mieszaniu oczyszczonego z żelaza roztworu chlorku 
cynku z pyłem cynkowym, a następnie na oddziele-
niu pyłu cynkowego wraz z wytrąconymi na nim 
zanieczyszczeniami od oczyszczonego roztworu. 

Sposób według wynalazku nadaje się szczególnie 
do oczyszczania roztworów o dużym stężeniu chlorku 
cynku, zwłaszcza odpadowych z ocynkowni ognio-
wych. (4 zastrzeżenia) 

C02F P.230104 

Pierwszeństwo: 11.03.1980 

11.03.1981 

Węgry (nr 567/80) 

Csöszereloipari Vállalat, Budapeszt, Węgry. 

Sposób wykorzystania wody kondensacyjnej 
zagrożonej zanieczyszczeniem olejem oraz energii 
cieplnej tej wody kondensacyjnej i urządzenie 

do stosowania tego sposobu 

Zadaniem wynalazku jest opracowanie takiego spo-
sobu i układu, które umożliwiają ponowne wykorzy-
stanie wody kondensacyjnej przez to, że w zado-
walający sposób uniemożliwiają przenikanie wody 
kondensacyjnej zanieczyszczonej do wody zasilającej 
układ grzejny, a równocześnie będą prowadziły wo-
dę kondensacyjną, o jakości umożliwiającej jej po-
nowne wykorzystanie do miejsca wykorzystania. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że wodę 
kondensacyjną zagrożoną zanieczyszczeniem olejowym 
zbiera się, jej jakość kontroluje nieprzerwanie i au-
tomatycznie, a w zależności od wyniku kontroli prze-
kazuje się tę wodę albo do miejsca wykorzystania, 
albo poprzez układ oczyszczania do wód otwartych. 

Urządzenie do stosowania tego sposobu ma rurowy 
przewód zbiorczy, rozgałęziający się w dwóch kie-
runkach, przy czym gałęzie są wyposażone w dzia-
łające względem siebie przeciwstawnie zawory elek-
tromagnetyczne (4, 5), a w gałąź prowadzącą czystą 
wodę kondensacyjną za zaworem elektromagnetycz-
nym (4) wbudowany jest znany przyrząd (8), kontro-
lujący zawartość oleju w wodzie kondensacyjnej, 
przy czym przyrząd ten jest połączony funkcjonalnie 
z oboma zaworami (4, 5) oraz z zamontowaną za 
zbiornikiem (6) pompą <7). (4 zastrzeżenia) 
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C03B 
H05B 

P.229570 06.02.19.81 

Pierwszeństwo: 06.02.1980 - Japonia (nr 12,377/80) 
28.02.1980 - Japonia (nr 24,207/80) 
28.02.1980 - Japonia (nr 24,208/80) 
04.03.1980 - Japonia (nr 27,790/80) 
11.03.1980 - Japonia (nr 31,354/80) 
27.03.1980 - Japonia (nr 41,230/80) 

NGK INSULATORS, LTD, Nagoya City, Japonia. 

Sposób wytwarzania ceramicznej rurki łukowej 
lampy do wyładowań par metalu i ceramiczna rurka 

łukowa lampy do wyładowań par metalu 

Celem wynalazku było opracowanie ulepszonego 
sposobu wytwarzania ceramicznej rurki łukowej oraz 
opracowanie takiej rurki łukowej, która byłaby pro
sta w konstrukcji i miała wysoką skuteczność świetl
ną. 

Sposób wytwarzania ceramicznej rurki łukowej lam
py do wyładowań par metalu, według wynalazku cha
rakteryzuje się tym, że zawiera etapy formowania 
surowego .korpusu z mieszaniny materiału, zawierają
cego drobne cząsteczM tlenku glinu i plastyfikatora, 
którego głównym składnikiem jest nietermoplastycz-
na substancja organiczna, następnie kształtowania te
go surowego korpusu we wrzecionowatym wgłębieniu 
matrycy przez doprowadzanie do wnętrza tego kor
pusu ciśnienia hydraulicznego, tak aby napełnić środ
kową część bardziej niż jego zakończenia oraz wypa
lania ukształtowanego w ten sposób surowego korpu
su po wyjęciu go z matrycy. 

Ceramiczna rurka łukowa lampy do wyładowań par 
metalu, według wynalazku, charakteryzuje się tym, 
że ma część wyładowania łukowego (32) z utrzy-
mującymi elektrody końcówkami (33a, 33b), uformo-
wanymi jako całość po przeciwległych jej końcach', 
przy czym średnica zewnętrzna części (32) jest więk-
sza niż jakakolwiek ze średnic zewnętrznych wspom-
nianych końcówek (33a, 33b). (9 zastrzeżeń) 

C03B 
C03C 

P. 229914 27.02.1981 

Pierwszeństwo: 27.02.1980 - Wielka Brytania 
(nr 8006653) 

Pilkington Brothers Limited, St. Helens, Wielka 
Brytania ((Kenneth Melvin Fyles, Peter Shorrock). 

Włókno szklane 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania ta-
kiego włókna szklanego, w którym chrom występo-
wałby w przeważającej ilości w postaci jonu Cr3rt, co 
znacznie zwiększałoby odporność włókna na działa-
nie alkaliów oraz podwyższałoby temperaturę krzep-
nięcia szkła. 

Włókno szklane według wynalazku zawiera wagowo 
od 55% do 75% SiO2, od 11% do 23% R2O, od 6% do 
22% ZrO2, od 0,1% do 1% Cr2O3, od 0,1% do 7% 
AI2O3 oraz tlenki pierwiastków ziem rzadkich 1 
T1O2 w ilości oć 0,5% do 16%, gdzie R2O stanowi je-
den lub więcej związków z grupy obejmującej Na2O, 
K2O i LÍ2O, przy czym zawartość TÍO2 nie przekra-
cza 10%, a całkowita ilość wymienionych związków 
wynosi co najmniej 88% wagowych szkła. 

(14 zastrzeżeń) 

C04B P.223971 30.04.1980 

Biuro Projektów Budownictwa Wiejskiego, Poznań, 
Polska (Danuta Tomas). 

Masa do wykonywania tak zwanych ciepłych 
posadzek w pomieszczeniach inwentarskich 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania ma-
sy do wykonywania tak zwanych ciepłych posadzek 
w pomieszczeniach inwentarskich, umożliwiających 
bezściołową hodowlę trzody chlewnej. 

Masa według wynalazku na bazie cementu, porowa-
tych kruszyw sztucznych i wody charakteryzuje się 
tym, że zawiera następujące ilości składników czystej 
frakcji w stosunku objętościowym: od 15-20% ce-
mentu portlandzkiego marki 350 alob wyższej, od 
7-10% mączki wapiennej, od 5-10% grysu wapien-
nego o wielkości ziaren od 2 - 5 mm, od 20-30% po-
rowatego kruszywa sztucznego, najlepiej takiego jak 
łupkoporyt, glinoporyt albo keramzyt o wielkości zia-
ren od 0 - 5 mm, od 15-35% porowatego kruszywa 
sztucznego, najlepiej również takiego jak łupkoporyt, 
glinoporyt albo keramzyt o wielkości ziaren od 5 -
10 mm oraz od. 10-20% wody na 1 m3 zagęszczonej 
mieszanki. (1 zastrzeżenie) 

C04B P. 223980 03.05.1980 

Jaroszowskie Zakłady Materiałów Ogniotrwałych, 
Jaroszów, Polska (Roman Kielar, Justyn Stachurski, 
Leon Łukwiński, Władysław Talowsiri, Władysław Hu-
bicki, Czesław Łój, Krystyna Rajtar, Ryszard Chęciń-
ski, Aleksander Strubel, Tadeusz Habowski). 

Sposób produkcji ogniotrwałych palonek 
kwarcowo-szamotowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uzyskania ognio-
trwałej palonki charakteryzującej się korzystnymi 
parametrami, zwłaszcza w zakresie porowatości otwar-
tej i wytrzymałości mechanicznej. 

Sposób produkcji ogniotrwałych palonek kwarco-
wo-szamotowych polega na tym, że przygotowuje sie 
masę, zawierającą 50-90% surowych lub wypalonych 
kwarcytów lub piasków o uziarnieniu 0 - 4 mm oraz 
10-40% glin ogniotrwałych o granulacji 0 - 2 mm, 
którą nawilża się do wilgotności 3-7%. 

Z tak przygotowanej masy formuje się pod ciśnie-
niem brykiety, które wypala się w piecu obrotowymi 
w temperaturze 1400-1600°C. (1 zastrzeżenie; 

C04B P. 224092 07.05.1980 

Instytut Materiałów Ogniotrwałych, Gliwice, Polska 
(Teresa Wilczewska, Jadwiga Strama, Mieczysław 
Drożdż, Lidia Kurzeja, Zbigniew Jedliński). 

Masa ogniotrwała, zwłaszcza do pracy z płynną 
surówką, stalą i żużlami hutniczymi 

Masa ogniotrwała, zwłaszcza do pracy z płynną su-
rówką, stalą i żużlami hutniczymi, zawierająca skład-
niki ogniotrwałe, modyfikatory węglowe, spoiwo oraz 
utwardzacz do spoiwa, charakteryzuje się tym, że ja-
ko spoiwo zawiera żywice termoutwardzalne w posta-
ci małocząsteczkowej żywicy epoksydowej otrzymanej 

Ns 
z bisfenolu H o lepkości 50-100 (Pa • s), lub żywic 

m2 

rozpuszczalnych w wodzie: fenolowo-acetonowej lub 
fenolowo-formaldehydowej, w ilości 3-20% wago-
wych w stosunku do masy oraz utwardzacz do żywicy 
epoksydowej w postaci kompleksu trójfluorku boru z 
benzyloaminą lub etyloaminą w ilości 3-20% wago-
wych w stosunku do ilości żywicy epoksydowej. 

(2 zastrzeżenia) 

C04B P.224137 08.05.1980 

Instytut Materiałów Ogniotrwałych, Gliwice, Polska 
(Mieczysław Mularczyk, Mieczysław Drożdż, Wacław 
Szymborski, Stanisław Pawłowski, Bolesław Jackie-
wicz, Władysław Straś, Tadeusz Kawala). 
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Sposób wytwarzania palonki o wysokiej zawartości 
tlenku glinu 

Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest uzy-
skanie palonki o większej jednorodności i niższej po-
rowatości, specjalnie przydatnej do produkcji wyro-
bów dla potrzeb hut szkła, stalowni oraz budowy wy-
sokotemperaturowych pieców w przemyśle ceramicz-
nym. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że wstęp-
nie wyprażony i odżelaziony ogniotrwały łupek przy-
węglowy aktywizuje się termicznie w temperaturze 
950-1350°C, po czyim miesza się go z technicznym 
tlenkiem lub wodorotlenkiem glinu i wypala według 
znanej technologii. (1 zastrzeżenie/ 

C04B P. 228978 T 31.12.1980 

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszi-
ca, Kraków, Polska (Jerzy Szumakowicz, Norbert 
Langer, Eugeniusz Majewski, Jacek Nowak, Janusz 
Przyby szewski, Leszek Wipszycki, Leszek Zieliński, 
Stanisław Zachariasz). 

Sposób wytwarzania ogniotrwałych wyrobów 
krzemionkowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uzyskania ognio-
trwałych wyrobów, umożliwiających zmniejszenie strat 
energii cieplnej podczas ogrzewania urządzeń ciepl-
nych jak również zmniejszenie ich tonażu. 

Sposób wytwarzania ogniotrwałych wyrobów krze-
mionkowych polega na tym, że z masy zawierającej 
kwarcyt, 1,0-1,5% wagowych tlenku wapniowego, 
0,6-1,0% wagowych zgorzeliny walcowniczej, 4,0-5,0% 
wagowych skalenia potasowego, 1,0-1,5% wagowych 
ługu posiarczynowego i 4,0-5,0% wagowych wody za-
robowej, przy czym każdy z powyższych składników 
dodaje się w stosunku do ilości kwarcytu, formuje 
się wyroby, a następnie uformowane wyroiby suszy 
się w temperaturze 413-423K i wypala w temperatu-
rze 1703-1723K. (1 zastrzeżenie) 

C05B P. 224043 06.05.1980 

Zgłoszenie dodatkowe do zgłoszenia P. 208573. 

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

Sposób wytwarzania nawozu fosforowego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie właściwego do-
zowania substratów, co zapewnia prawidłowy prze-
bieg procesu. 

Sposób wytwarzania nawozu fosforowego polega na 
tym, że zmielony fosforyt suszy się za pomocą ga-
zów poreakcyjnych płynących w przeciwprądzie, pod-
grzewa ciepłem reakcji do temperatury 150-350°C. 
a następnie kontaktuje się z gazami zawierającymi 
trójtlenek siarki, wprowadzanymi w przeciwprądzie, 
w czasie od 30 minut, po czym styka się w tempera-
turze 120-300°C z gazami, zawierającymi nie mniej 
niż 5% obj. trójtlenku siarki, przy czym fosforyt i ga-
zy zawierające trójtlenek siarki dozuje się w takich 
ilościach aby temperatura gazów odlotowych była sta-
ła w czasie lub zmienna w granicach 20°O. 

(3 zastrzeżenia) 

C06B P.224033 03.05.1980 

Instytut Przemysłu Organicznego, Warszawa, Polska 
(Bohdan Subocz, Witold Pągowski, Stanisław Serafi-
nowicz, Andrzej Drygulski, Jan Dąbski, Stanisław Pło-
ch arski, Marian Kisio, Andrzej Oździński, Marian My-
kietyn). 

Granulowany materiał wybuchowy 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uzyskania granu-
lowanego materiału wybuchowego o dobrych włas-
nościach strzałowych. 

Granulowany materiał wybuchowy, składający się 
z porowatej saletry amonowej, oleju palnego i roz-
drobnionego aluminium, charakteryzuje się tym, że 
aluminium znajduje się w postaci proszku o wielkości 
ziarna od 0,1 do 0,5 mm, najkorzystniej do 0,3 mm i o 
powierzchni właściwej poniżej 500 cm2/g-

Granulowany materiał wybuchowy przeznaczony 
jest do użytku w górnictwie. (1 zastrzeżenie) 

C07C 
C07D 

P. 217384 25.07.1979 

Pierwszeństwo: 27.07.1978 - RFN (nr P 2833202.7) 
11.06.1979 - RFN (nr P 2923937.0) 

Schering Aktiengesellschaft, Bergkamen, Republika 
Federalna Niemiec. 

Sposób wytwarzania nowych pochodnych 
indanylowych 

Wynalazek dotyczy sposobu wytwarzania nowych 
pochodnych indanylowych o ogólnym wzorze 1, w 
którym AR oznacza ewentualnie podstawiony atoma-
mi chlorowca, grupami alkilowymi o 1-4 atomach 
węgla lub grupami trójfluorometylowymi rodnik fe-
nylowy lub pirydylowy, X oznacza atom tlenu lub 
siarki, Ri oznacza ewentualnie atomami fluoru lub 
chloru podstawiony rodnik alkilowy o 1-4 atomach 
węgla, V oznacza atom wodoru, grupę acylową o 
1-6 atomach węgla lub grupę R1SO2-, a A oznacza 
ugrupowanie o wzorze 5, 6, 7, 8, 9 lub 10, przy 
czym Y oznacza grupę keto, grupę izonitrozową, gru-
pę alkoksyiminową o 1-4 atomach węgla, grupę 
fenylohydrazonową lub grupę p-toluenosulfonylohy-
drazonową, Z oznacza gtrupę hydroksylową, grupę 
acylaksylową o 1-16 atomach węgla grupy R1SO3, 
grupę aminową, grupę acyloaminową o 1-6 atomach 
węgla grupy R1SO2NH- lub grupę cyjanową, n ozna-
cza liczbę 0, 1 lub 2 i R2 oznacza rodnik alkilowy o 
1-4 atomach węgla lub ewentualnie podstawiony 
atomami chlorowca, grupami alkilowymi o 1-4 ato-
mach węgla, grupami nitrowymi lub grupami kar-
boksylowymi rodnik fenylowy, oraz ich soli z far-
makologicznie dopuszczalnymi zasadami lub kwasami. 

Cechą sposobu jest według wynalazku to, że 
a) związek o ogólnym wzorze 2, w którym AR, X 
i A mają wyżej podane znaczenie, poddaje się kon-
densacji z pochodną kwasu sulfonowego o ogólnym 
wzorze 3, w którym Ri ma wyżej podane znaczenie, 
a W oznacza atom chlorowca lub grupę RiSC^O-. 

Nowe pochodne wytworzone sposobem według wy-
nalazku są substancjami chwastobójczymi i farma-
;kologicznie czynnymi o działaniu, zwłaszcza prze-
cdiwzapaünym. (1 zastrzeżenie) 
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C07C P.220298 10.12.1979 

Pierwszeństwo: 11.12.1978 - St. Zjedn. Am. 
(nr P 968249)< 

Merck and Co., Inc., Rahway, Stany Zjednoczone 
Ameryki. 

Sposób wytwarzania nowych pochodnych 
dwupeptydów 

Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania 
nowych pochodnych dwupeptydów o ogólnym wzo-
rze 1, w którym R i R6 są jednakowe lub różne 
i oznaczają grupy hydroksylowe, niższe grupy alko-
ksylowe, niższe grupy alkenyloksylowe, niższe grupy 
dwualkiloaminoalkoksylowe, grupy acyloaminoalko-
ksylowe o niższych rodnikach alkoksylowych, grupy 
acyloksyalkoksylowe o niższych rodnikach alkoksy-
lowych, grupy aryloksylowe, grupy aryloalkoksylowe 
o niższych rodnikach alkoksylowych, podstawione 
grupy aryloksylowe lub podstawione grupy ary-
loalkoksylowe z niższym rodtniMem alkoksylo-
wym, w których podstawnikiem jest grupa me-
tylowa, atom chlorowca lub grupa metoksylowa, 
albo R i R6 oznaczają grupy aminowe, niższe grupy 
alkiloaminowe, niższe grupy dwualkiloaminowe, gru-
py aryloalkiloaminowe z niższym rodnikiem alkilo-
wym lub grupy hydroksyaminowe, R1 oznacza atom wo-
doru, rodnik alkilowy o 1-20 atomach węgla, w tym 
również rodniki alkilowe rozgałęzione, cykliczne i 
nienasycone, niższy rodnik alkilowy, zawierający ta-
kie podstawniki ják atom chlorowca, grupa hydro-
ksylowa, niższa grupa alkoksylowa, grupa aryloksy-
lowa, aminowa, niższa grupa alkiloaminowa lub dwu-
alkiloaminowa, grupa acyloarninowa, aryloaminowa, 
guanidyinowa, imidazolilowa, indolilowa, markapto, 
niższa grupa alkilotio, grupa arylotio, karboksylowa, 
karboksyamidowa lub niższa grupa karboalkoksylowa, 
albo R1 oznacza grupę fenylową, podstawioną grupę 
feny Iową, w której podstawnikiem jest niższa grupa 
alkilowa lub alkoksylowa albo atom chlorowca, gru-
pę aryloalkilową, heteroaryloalkilową, aryloalkenylo-
wą lub heteroaryloalkenylową o niższym rodniku 
alkilowym albo alkenylowym, podstawioną grupę ary-
loalkilową, heteroaryloalkilową, aryloalkenylową lub 
heteroaryloalkenylową o niższym rodniku alkilowym 
lub alkenylowym, w których podstawnik stanowi 
atom chlorowca, 2 atomy chlorowca, niższy rodnik 
alkilowy, grupa hydroksylowa, niższa grupa alkoksy-
lowa, grupa aminowa, aminometylowa lub acyloami-
nowa, niższa grupa dwualkiloaminowa lub alkiloami-
nowa, grupa karboksylowa, niższa grupa chlorowco-
alkilowa lub grupa cyjanowa, albo R1 oznacza grupę 
aryloalkilową albo heteroaryloalkilową o niższym 
rodniku alkilowym, zawierającą w rodniku alkilo-
wym jako podstawnik grupę aminową lub acyloami-
nową, R2 i R7 oznaczają atomy wodoru lub niższe 
rodniki alkilowe, R3 oznacza atom wodoru, niższy 
rodnik alkilowy, fenyloalkilowy, aminometylofenylo-
alkilowy, hydroksyfenyloalkilowy, hydroksyalkilowy, 
acetyloaminoalkilowy, aminoalkilowy, dwumetyloami-
noalkilowy, chlorowcoalkilowy, guanidynoalkilowy, 
imidazoliloalkilowy, indoliloalkilowy, merkaptoalkilo-
wy lub alkilotioalkilowy, R4 oznacza atom wodoru 
lub niższy rodnik alkilowy, R5 oznacza atom wodoru, 
niższy rodnik alkilowy, rodnik fenylowy, niższy rod-
nik fenyloalkilowy, hydroksyfenyloalkilowy, hydro-
ksyalkilowy, aminoalkilowy, guanidynoalkilowy, imi-
dazoliloalkilowy, indoliloalkilowy, merkaptoalkilowy 
lub alkilotioalkilowy, albo R4 i R5 razem tworzą mo-
stek alkilenowy o 2-4 atomach węgla, mostek alki-
lenowy o 2 -3 atomach węgla i 1 atomie siarki, mo-
stek alkilenowy o 3-4 atomach węgla, zawierający 
podwójne wiązanie, albo mostek alkilenowy jak po-
dano wyżej, zawierający jako podstawnik grupę hy-

droksylową, niższą grupę alkoksylowa lub alkilową, 
albo farmakologicznie dopuszczalnych soli tych związ-
ków. 

Związki te mają cenme właściwości farmakologicz-
ne, zwłaszcza jako inhibitory w procesach enzyma-
tycznego przekształcania i jako środki przeciw nad-
miernemu ciśnieniu. 

Zgodnie z wynalazkiem związki o wzorze 1 wy-
twarza się przez reakcję pochodnych ketonokwasów 
o wizorze 2 z dwupeptydami o wzorze 3. We wzorach 
występujących w tych schematach R, R1, R2, R3, 
R4, R5, R6 i R7 mają wyżej podane znaczenie, a X 
oznacza atom chloru, bromu lub jodu albo grupę 
alkilosulfonyloksylową albo arylosulfonyloksylową. 

(1 zastrzeżenie) 

C07C P. 221460 19.01.1980 

Ciba Geigy AG., Bazylea, Szwajcaria. 

Sposób wytwarzania nowych 
antrachinono-sulfonamidów 

Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania 
nowych antrachinono-sulfonamidów o wzorze ogól
nym 1, w którym A oznacza prosty lub rozgałęziony 
rodnik alkilenowy o 1-4 atomach C, B oznacza 
grupy -SOsM, -CO2M, - P O s H M lub -PO3M2, w 
których M oznacza atom wodoru lub kation dający 
rozpuszczalne w wodzie pochodne, R oznacza atom 
wodoru, kation dający rozpuszczalne w wodzie po
chodne lub prosty albo rozgałęziony alkil o 1-4 
atomach C, Ri oznacza atom wodoru, grupę metylo
wą lub - C O O H , m oznacza liczbę 0 lub 1, na dro
dze reakcji halogenku antrachinono-sulfonylu o wzo
rze ogólnym 2 ze związkiem o wzorze ogólnym 

HNAB, w których to wzorach X oznacza atom chlo
rowca, R2 oznacza atom H lub prosty albo rozgałę
ziony alkil o 1-4 atomach C, natomiast A, m, B 
i Ri mają powyższe znaczenie. 

Związki te mogą być stosowane w procesach usu
wania siarkowodoru z gazów lub ciekłych węglowo
dorów. (10 zastrzeżeń) 
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C07C P.223997 02.05.1980 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Kauczuków i Two-
rzyw Winylowych, Oświęcim, Zakłady Azotowe „Kę-
dzierzyn", Kędzierzyn-Koźle, Polska (Bogumiła Mali-
inowska, Mieczysław Malinowski, Andrzej Jakubo-
wicz, Andrzej Mańkowski, Marek Lewicki, Stefan 
Fuks, Bogdan Zarychta). 

Sposób wytwarzania estrów kwasu maleinowego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia wy-
dajności procesu przy jednoczesnym uzyskaniu pro-
duktu wysokiej jakości. 

Sposób wytwarzania estrów kwasu maleinowego 
z alkoholami C2-Cs, zwłaszcza maleinianu dwubuty-
löwego, przez estryfikację bezwodnika maleinowego 
alkoholem butylowym polega na tym, że pierwszy 
etap procesu, otrzymywanie monoestru, prowadzi się 
bez użycia katalizatora, w temperaturze nie przekra-
czającej 90°C, wprowadzając do alkoholu stały lub 
ciekły bezwodnik maleinowy. Estryfikację monoestru 
do dwuestru prowadzi się w obecności katalizatora 
np. kwasu siarkowego podawanego w 2 - 3 porcjach 
w temperaturze wzrastającej od 105 do 180°C. Reak-
cję prowadzi się przy nadmiarze alkoholu, sumarycz-
na ilość katalizatora w stosunku do bezwodnika ma-
leinowego wynosi 0,2 do 1,0%. Pierwszą porcję kwasu 
siarkowego wprowadza się na początku procesu do 
wytworzonego wcześniej monoestru, drugą po uzy-
skaniu stopnia przereagiawania bezwodnika malei-
nowego 80-05%. Produkt reakcji po zobojętnieniu 
poddaje się destylacji próżniowej. (2 zastrzeżenia) 

C07C P.224102 08.05.1980 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Barwni-
ków „Organika", Zgierz, Polska (Stanisław Galinow-
ski, Stanisław Światły, Stanisław Gogolewski, Woj-
ciech Szfnicki, Teresa Guzewska, Jan Kalinowski, 
Henryk Slachciak, Jerzy Synak). 

Sposób otrzymywania 
l,8-dwuhydroksy-4,5- i 2,5-dwuaminoantrachinonów 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie rozdzielania 
mieszaniny l,8-idwuhydro(klsy-4,5-dwuamá)noaln.traohino-
nóiw d l,S-dwuhyidiroksy-2,5HdiWiuaminoantrachijnonów. 

Sposób otrzymywania l,8-dwuhydroksy-4,5- i 
^S^dwuamamoanitrachinonów z mieszaniny 1,8-dwuhy-
droksy 4,5-i-2,5-dwunitroantrachinonów, uzyskanej 
w wyniku nitrowania 1,8-dwuhydroiksyantraćhinonu 
w stężonym kwasie siarkowym za pomocą kwasu 
azotowego w obecności kwasu borowego, polega na 
tym, że określaną wyżej mieszaninę poddaje się w 
środowisku wodnym, w temperaturze 50-60°C, w 
ciągu 20-60 minut działaniu obojejtnego siarczynu 
sodowego, po czym pozostały w masie reakcyjnej w 
postaci osadu l,8-dwuhydroksy-4,5-dwunitroantra-
ohiimon oddziela sdę od występującego iw roztworze, 
uzyskanego w wyniku siarczynowania kwasu 1,8-dwu-
hydroksy-5-nitroantrachinono-2-sulfaminowego i pod-
daje każdy z tych izwiązków oddzielnie iredukcjd, zina-
nym sposobem, za pomocą roztworu siarczku sodowe-
go w temperaturze 90-100°C. 

Związki otrzymywane sposobem według wynalaz-
ku stanowią ważne półprodukty do syntezy barwni-
ków zawiesinowych. (1 zastrzeżenie) 

C07C P.224105 08.05.1980 

Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa. Polska 
(Stanisław Ciborowski, Stanisław Kurowski, Teresa 
Tęcza). 

Sposób otrzymywania dwuizopropylobenzenów 
i kumenu 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie otrzymywania 
dwuizopropylobenzenów i kumenu wolnych od pro-
duktów ubocznych. 

Przedmiotem wynalazku jest sposób łącznego otrzy-
mywania dwuizopropylobenzenów i kumenu drogą 
alkilowania benzenu propylenem w obecności chlorku 
glinu jako katalizatora. Sposób polega na tym, że 
w jednej operacji alMUiugesię w temperaturze 330-360K 
benzen lub kumen lub ich mieszaninę, z produktu 
alkilowania wydziela się nieprzereagowany^ benzen, 
kumen i dwuizopropylobenzeny względnie część tych 
ostatnich, zaś pogony z destylacji kieruje się do dru-
giej operacji alkilacji benzenu, w której utrzymuje 
się temperaturę 360-390K, z produktu wydziela się 
nieprzereagowany benzen i kumen, zaś związiki wy-
żej wrzące zawraca się łąaanie z nieprzereagawa-
nym benzenem do tego ostatniego procesu. 

(1 zastrzeżenie) 

C07C P. 224106 08.05.1980 

Instytut Chemii Przemysłowej, Instytut Przemysłu 
Organicznego, Warszawa, Polska (Jerzy Musierowicz, 
Władysław Ormaniec, Edward Grzywa, Marian 
Kwiatkowski, Mirosława Koperska, Wiesław Mosz-
czyński, Urszula Wyrzykowska, Marek Cieślak, Krzy-
sztof Kaczorowski, Andrzej Teichert). 

Sposób otrzymywania cykloheksyloaminy z aniliny 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie obniżenia tem-
peratury łaźni reaktora przy otrzymywaniu cyklo-
heksyloaminy z aniliny z wysoką wydajnością. 

Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania 
cykloheksyloaminy przez redukcję aniliny wodorem 
w fazie gazowej. Reakcję prowadzi się na stacjonar-
nym katalizatorze kobaltowym z dodatkiem metali 
ziem alkalicznych lub cynku, przy czym katalizator 
wstępnie poddaje się aktywacji w temperaturze 
140-170°C przez przepuszczanie wodoru ewentualnie 
początkowo aktywuje się wodorem, a następnie w 
strumieniu wodoru nasyconego parami nitrobenzenu 
lub parami mieszaniny aniliny i nitrobenzenu przy 
stosunku wagowym aniliny do nitrobenzenu 1:9-9:1. 
W proceßde uwodornienia aniliny mieszaninę par ani-
liny i wodoru o stosunku molowym 1:20-1:50 kon-
taktuje się ze zredukowanym katalizatorem w czasie 
2-15 sekund w temperaturze 140-170°C pod ciśnie-
niem 17,652 " 104-58,840 ' 104 Pa. (4 zastrzeżenia) 

C07C P.224130 07.05.1980 

Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa", Pa-
bianice, Politechnika Łódzka, Łódź, Polska (Andrzej 
Zwierzak, Anna Koziara, Stanisław Kotlicki, Tadeusz 
Gajda, Stefan Zawadzki). 

Sposób wytwarzania N-metylo-N-formylo-
-y-chloropropyloaminy 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia wy-
dajności otrzymywania N-metylo-N-formyio-Y-chloro-
propyloaminy. 

iSposób wytwarzania N-metylo-N-formylo-y-chloro-
propyloaminy polega na tym, że y-chloropropyloaminę 
poddaje się reakcji formylowania w środowisku roz-
puszczalnika organicznego mrówczanem etylu, otrzy-
maną N-formylo-y-chloropropyloaminę metyluje się 
siarczanem dwumetylu w obecności katalizatora w 
układzie dwufazowym: rozpuszczalnik organiczny -
wodorotlenek metalu alkalicznego i węglanu potaso-
wego. (1 zastrzeżenie) 

G07C 
C09B 
D08P 

P.225868 T 25.07.1980 

Pierwszeństwo: 26.07.1979 CSSR (nr PV 5195-79) 

Výzkumný ústav zulšechtovaci, Dvůr Králově nad 
Labem, CSSR. 
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Sposób wytwarzania nowego związku pomocniczego 
do barwienia włókien celulozowych 

oraz sposób barwienia włókien celulozowych 
barwnikami anionowymi 

Przedmiotem według wynalazku jest sposób wy-
twarzania nowego związku pomocniczego do barwie-
nia włókien celulozowych barwnikami anionowymi 
o wzorze ogólnym 1, w którym Ri i R2 oznaczają 
niezależnie od siebie grupy alkilowe o 1-3 atomach 
węgla, R3 oznacza grupę alkilenową o 1-2 atomach 
węgla, R4 oznacza atom wodoru lub grupę alkilową 
o 1-2 atomach węgla, a X oznacza anion mocnego 
kwasu nieorganicznego lub organicznego na drodze 
reakcji 1 części N, N-dwumetylobenzyloaminy z 70-80 
częściami stężonego kwasu solnego dodawanego stop-
niowo do mieszaniny reakcyjnej w temperaturze 4 0 -
80°C i następnie reakcji uzyskanego produktu z 55-75 
częściami epichlorohydryny w temperaturze 60-100°C 
trwającej 1-2 godzin. 

Sposób barwienia materiałów włóknistych, zawiera-
jących co najmniej 15% wagowych włókien celulozo-
wych barwnikami anionowymi polega na tym, że bar-
wiony materiał poddaje się działaniu związku po-
mocniczego o wzorze 1 w środowisku alkalicznym, 
wprowadzając do materiału celulozowego ugrupowa-
nie kationowe wiążące silnie stosowany barwnik ani-
nowy. (3 zastrzeżenia) 

C07C P. 228264 04.12.1980 
A01N 

Pierwszeństwo: 6.12.1979 - Wielka Brytania 
l(nr P-42224/79) 

Shell Internationale Research Maatschappij B., Ha
ga, Holandia. 

Sposób wytwarzania pochodnych 
2,5-dialkolofenylomocznika 

i środek chwastobójczy 

Sposób wytwarzania nowych pochodnych 2,5-dial-
kilofenylomocznika o wzorze 1, w którym R1 oznacza 
rodnik (1-2C) alkilowy, a R2 oznacza rodnik (2-4C) 

alkilowy, (3-4C) cyMoalkilowy lub metylocyklopropy-
lowy, polega na poddaniu reakcji aniliny o wzorze 2, 
lub jej chlorowcowodorek z halogenkiem dimetylo-
karbamoilu. . 

Przedmiotem wynalazku jest również środek chwas-
tobójczy, który jako składnik aktywny zawiera zwią-
zek o wzorze 1. 

Związki o wzorze 1 są użyteczne jako herbicydy. 
(11 zastrzeżeń) 

C07C P.228900 T 31.12.1980 

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Anto-
ni Kozłowski, Irena Słowikowska). 

Sposób wytwarzania estrów epichlorohydryny 
i kwasów organicznych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia wy-
dajności otrzymania l-acyloksy-S-chlorppropanolu-2. 

Sposób wytwarzania estrów epichlorohydryny 
i kwasów organicznych o wzorze 1, przedstawionym 
na rysunku, w którym R oznacza rodnik alifatyczny 
lub aromatyczny, a n równa się 1 lub 2, na drodze 
reakcji epichlorohydryny i kwasu organicznego jed-
no- lub dwukarboksylowego w obecności aminy trze-
ciorzędowej lub czwartorzędowej soli amoniowej jako 
katalizatora, w temperaturze 20-120°C, polega na 
tym, że reakcję prowadzi się do stopnia przereagowa-
nia kwasu nie większego niż 0,95-0,99, po czym 
przerywa się przez ochłodzenie i odmycie katalizatora 
i usuwa się nieprzereagowany kwas i nadmiar epi-
chlorohydryny, przy czym ipo doprowadzeniu reakcji 
do stopnia przereagowania nie większego niż 0,99, do 
środowiska reakcji można wprowadzić kwas orga-
niczny inny niż kwas wyjściowy,i prowadzić reakcję 
do łącznego stopnia przereagowania obu kwasów nie 
większego niż 0,99, a następnie przerwać reakcję 
przez ochłodzenie i odmycie katalizatora i dalej usu-
nąć nieprzereagowany kwas, produkt reakcji drugiego 
kwasu i epichlorohydryny oraz nadmiar epichloro-
hydryny. 

Estry wytwarzane sposobem według wynalazku na-
dają się do stosowania jako półprodukty do żywic 
epoksydowych lub jako reaktywne rozcieńczalniki do 
tych żywic. (2 "zastrzeżenia) 

C07C P.229023 T 02.01.1981 

Kujawskie Zakłady Koncentratów Spożywczych, 
Włocławek, Polska (Henryk Wawrzyniak). 

Sposób wytwarzania waniliny 
z ługów posiarczynowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie ilościowego 
zwiększenia odzyskiwania waniliny, zawartej w sub-
stancjach smolistych. 

Sposób według wynalazku polega na rozpuszczeniu 
w temperaturze 45-50°C, w roztworze wodorotlenku 
sodowego o stężeniu 120-170 g/dm8, wydzielonych 
podczas zakwaszania zatężonego ekstraktu wodno-
-propanolowego substancji smolistych, a następnie 
ekstrakcji w temperaturze 65-75°C alkoholem n-bu-
tylowym zawartej w nich soli sodowej waniliny, za-
tężeniu ekstraktu butanolowego, zakwaszeniu go do 
pH 4,0-6,0 kwasem mineralnym, ekstrakcji tolueno-
wej waniliny i jej wyodrębnieniu z ekstraktu tolueno-
wego w znany sposób. (1 zastrzeżenie) 
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C07C P.229127 T 03.01.1981 

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, 
Polska (Tadeusz Matynia). 

Sposób wytwarzania adduktu Dielsa-Aldera 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uproszczenia 
technologii wytwarzania adduktu Dielsa-Aldera wę-
glowodorów terpenowych z bezwodnikiem maleino-
wym w obecności katalizatora. 

Sposób według wynalazku charakteryzuje się za-
stosowaniem jako katalizatora kwasu salicylowego 
w ilości od 2 do 20 g na 100 g adduktu, przy czym 
proces addycji prowadzi się przy niewielkim nadmia-
rze węglowodorów terpenowych, wynoszącym 1-15% 
w stosunku do bezwodnika. 

Otrzymany produkt jest szczególnie przydatny w 
przetwórstwie tworzyw sztucznych. (1 zastrzeżenie) 

C07C P. 229620 11.02.1981 

Pierwszeństwo: 12.02.1980 - St. Zjedn. Am. 
(nr 120903) 

CHEM Systems, Inc. Nowy Jork, Stany Zjedno-
czone Ameryki. 

Sposób wytwarzania metanolu 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wyeliminowania 
problemu ścierania się cząstek katalizatora oraz za-
pewnienia możliwości wykorzystania szerokiego za-
kresu szybkości przepływu przez reaktor. 

Metanol wytwarza się w reaktorze do syntezy me-
tanolu w fazie ciekłej przez współunoszenie katali-
zatora syntezy metanolu w obojętnej cieczy i kon-
taktowanie tego współunoszonego katalizatora z gazem 
syntezowym, zawierającym wodór i tlenek węgla. 

(14 zastrzeżeń) 

C07C P. 230203 18.03.1981 

Pierwszeństwo: 25.03.1980 - St. Zjedn. Am. 
(nr P. 133720) 

Monsanto Company, St. Louis, Stany Zjednoczone 
Ameryki. 

Sposób wytwarzania 
N-podstawioiiych-2-chloTowcoacetanilidów 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie otrzymania N-
-podstawionych-2-chlorowcoacetanilidów bez koniecz-
ności usuwania z naczynia reakcyjnego przejściowych 
związków o działaniu rakotwórczym. 

Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania 
N-podstawionych-2-chlorowcoacetanilidów o ogólnym 
wzorze 1, w którym Xi oznacza atom chloru lub bro-
mu, R oznacza grupę alkilową o 1-10 atomach węgla, 
grupę alkenylową o 3 - 5 atomach węgla, grupę cyklo-
heksylową, grupę alkinylową o 3 - 5 atomach węgla, 
grupę alkoksyalkilową o 1-5 atomach węgla w rodni-
ku alkoksylowym i 2 - 5 atomach węgla w rodniku 
alkilowym, grupę monochloroalkilową o 2 - 5 atomach 
węgla, grupę monochloroalkenylową o 3 - 5 atomach 
węgla lub grupę o wzorze 2, przy czym gdy R oznacza 
grupę alkenylową lub alkinylową, to wówczas atom 
węgla połączony z atomem tlenu może nie być połą-
czony wiązaniem podwójnym lub potrójnym z sąsied-
nim atomem węgla, R2 oznacza grupę alkoksylową 
o 1-8 atomach węgla, grupę nitrową, grupę alkoksy-
alkoksylową o 1-5 atomach węgla w każdym rodniku 
alkoksylowym lub grupę alkoksyalkoksyalkoksylową 
o 1-3 atomach węgla w każdym rodniku alkoksylo-
wym, a R3 oznacza atom wodoru, grupę alkilową o 
1-3 atomach węgla lub grupę nitrową. 

Cechą sposobu według wynalazku jest to, że w roz-
puszczalniku, w obecności katalizatora przenoszenia 
faz, poddaje się reakcji alkohol o wzorze ROH, w któ-
rym R ma wyżej podane znaczenie, formaldehyd, ha-

logenek kwasowy i związek o ogólnym wzorze 3, w 
którym Xi, R2 i R3 mają wyżej podane znaczenie, po 
czym dodaje się nadmiar zasady. (9 zastrzeżeń) 

C07C P. 230208 18.03.19M 

Pierwszeństwo: 55.03.1980 - St. Zjedn. Am. 
(nr P. 133752) 

Monsanto Company, St. Louis, Stany Zjednoczone 
Ameryki. 

Sposób wytwarzania pochodnych 
2-chlorowcoacetamidów 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uproszczenia pro
cesu wytwarzania 2-chlorowcoacetamidów. 

Sposób wytwarzania związków o ogólnym wzorze l 
polega na tym, że poddaje się transeteryfikacji N-me-
tylenoetero-2-chlorowcoacetamidy o ogólnym wzorze 2, 
działając związkiem o ogólnym wzorze 3, w których 
to wzorach X oznacza atom chloru, bromu lub jodu, 
R oznacza rodnik fenylowy lub cykloalkenylowy, albo 
rodnik fenylowy lub cykloalkenylowy podstawiony 

grupą alkilową, alkoksylową, polialkoksylową lub al-
koksyalkilową, zawierającą do 6 atomów węgla, chlo-
rowcem, grupą NO2, -CF3 lub grupą heterocykliczno-
metoksylową zawierającą atom/y/ tlenu lub siarki i do 
6 atomów węgla, a R1 i R2 są różne i oznaczają za-
wierające 1-6 atomów węgla rodniki alkilowe, chlo-
rowcoalkilowe, alkenylowe, chlorowcoalkenylowe, alki-
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nylowe, chlorowcoalkinylowe, alkoksyalkilowe, cyklo-
alkilowe, cyjanoalkilowe lub niższe alkoksykarboalki-
lowe albo rodnik 1,3-dioksolanylometylowy ewentual-
nie podstawiony niższymi grupami alkilowymi, przy 
czym proces transeteryfikacji prowadzi się w obojęt-
nym rozpuszczalniku, w podwyższonej temperaturze 
i w obecności katalizatora kwasowego. 

Związki o wzorze 1 mają działanie chwastobójcze. 
(19 zastrzeżeń) 

C07C P.230235 20.03.1981 

Pierwszeństwo: 22.03.1980 - RFN (nr P. 3011175.2) 

Dynamit Nobel Aktiengesellschaft, Troisdorf, Repu-
blika Federalna Niemiec (Heinrich Buenger, Gerhard 
Hoffmann). 

- Sposób otrzymywania tereftalanu dwumetylowego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia wy-
dajności otrzymywania tereftalanu dwumetylowego oraz 
podwyższenia szybkości reakcji. 

Wynalazek dotyczy sposobu otrzymywania terefta-
lanu dwumetylowego (DMT) i produktów pośrednich 
wytwarzania DMT z wysokowrzących produktów fazy 
błotnej, które otrzymano podczas wspólnego utleniania 
powietrzem p-ksylenu i p-toluilanu metylowego w 
obecności katalizatorów utleniania z metalu ciężkiego 
w temperaturze 140-180°C pod ciśnieniem 3 - 1 1 ba-
rów w fazie ciekłej, następnego zestryfikowania po-
wstałych kwasów metanolem i destylacyjnego roz-
dzielenia powstałych estrów oraz ekstrakcji kataliza-
torów utleniania z produktów fazy błotnej na drodze 
obróbki cieplnej tych produktów fazy błotnej w tem-
peraturze 220-300°C oraz rozdzielenia DMT i produk-
tów pośrednich. 

Cechą sposobu jest według wynalazku to, że obróbkę 
cieplną produktów fazy błotnej przeprowadza się w 
obecności w niej rozpuszczalnych związków tytanu, 
cyrkonu, manganu, żelaza, niklu, cynku, glinu, krzemu, 
boru, germanu, cyny lub ołowiu jako katalizatorów 
rozszczepienia w ilości składnika metalicznego równej 
0,02-4% wagowych, a odzyskany DMT i produkty 
pośrednie zawraca się do postępowania. 

(1 zastrzeżenie) 

C07C P.230427 30.03.1981 

Pierwszeństwo: 31.03.1980 - Włochy (nr 21068 A/80) 

Snamprogetti S.p.A., Mediolan, Włochy (Ermanno 
Pescarollo, Francesco Ancillotti, Telemaco Floris). 

Sposób wytwarzania alkoholi o 2 - 4 atomach węgla, 
odpowiednich do stosowania jako dodatek do benzyny, 

z zawierających je mieszanin z wodą 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia wy-
dajności otrzymania alkoholi o 2 - 4 atomach węgla 
oraz potanienia dotychczas stosowanych metod wyod-
rębniania ich z mieszanin z wodą. 

Sposób wytwarzania alkoholi o 2 - 4 atomach węgla, 
odpowiednich do stosowania jako dodatek do benzyny, 
z zawierających je mieszanin z wodą, polegający na 
tym, że te mieszaniny poddaje się reakcji z trzecio-
rzędową olefiną w obecności katalizatora o kwaśnym 
charakterze, w temperaturze 40-90°C i przy szybkości 
objętościowej 5 -25 litrów reagentów na litr kataliza-
tora na godzinę. Korzystnie stosuje się kwasowe żywi-
ce jonowymienne, zwłaszcza zawierające grupy SO3H. 
Zakres temperatury reakcji i szybkości objętościowej 
są ograniczone, aby zmniejszyć do minimum zachodze-
nie szkodliwych reakcji tworzenia estrów. 

(6 zastrzeżeń) 

C07D P.223377 09.04.1980 

Akademia Medyczna w Łodzi, Łódź, Polska (Stefan 
Groszkowski, Jadwiga Wrona). 

Sposób otrzymywania 
l,5-diketoperhydropirazolo-/l,2-a/-l,2,5-triazepin 

Celem wynalazku było opracowanie sposobu otrzy-
mywania nowych związków, które wykazywałyby dzia-
łanie na ośrodkowy układ nerwowy. 

Sposób otrzymywania nowych pochodnych 1,5-dike-
toperhydropirazolo-/l,2-a/-l,2,5-triazepiny o wzorze 
ogólnym przedstawionym na rysunku, w którym R 
oznacza rodnik alkilowy lub arylowy lub alkiloarylo-
wy według wynalazku polega na kondensacji 1,2-bis/ 
chlorowcoacetyło/-pirazolidyn, szczególnie l,2-bis-/chlo-
roacetyloA-pirazolidyny z aminami pierwszorzędowymi, 
na przykład z izobutyloaminą, benzyloaminą, 4-chloro-
benzyloaminą, aniliną, p-toluidyną, p-fenetydyną w 
środowisku rozpuszczalników organicznych. 

(1 zastrzeżenie) 

C07D P.223378 09.04.1930 

Akademia Medyczna w Łodzi, Łódź, Polska (Stefan 
Groszkowská, Jadwiga Wirona). 

Sposób otrzymywania 
l,2-bis-(chlorowcoacylo)-prazolidyn 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania spo-
sobu otrzymywania nowych związków, które byłyby 
użyteczne jako (póajprodulktty do syntezy środków lecz-
niczych o idzaałaniu na ośrodkowy układ nerwowy. 

Sposób otrzymywania nowych l^-bis-^chlorowcoacy-
kO-ipiaraizalidyn o wzorze ogólnym przedstawionym na 
rysunku, w którym R oznacza atom wodoru limb rod-
nik metylowy, a X oznacza atom chlorowca, według 
wynalazku polega na acylowaniu chlorowodorku pi-
razolidyny chlorkami chlorowcokwasów, korzystnie 
chlorkiem chloro acetylu, bromoacetyłu, 2-chioropro-
pionylu, 2-tbTOmapropionylu w środowisku wodnym. 
i/lufo rozpuszczalników organicznych, korzystnie w śro-
dowisku wodnochloroformowym w femiperaiturze 
0-5°C, wobec węglanu potasowego. 

(1 zastrzeżenie) 

C07D P.223740 23.04.1980 

Politechnika Gdańska, Gdańsk, Polska (Barbara Wy-
socka-Skrzela, Andrzej LedóchowSki, Czesław Radzi-
kowski). 
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Sposób otrzymywania 
l-nitro-9-hydroksyalkiloaminoakrydyn lub ich soli 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania spo-
sobu wytwarzania nowych związków, kitóre wykazy-
wałyby wysoką aktywność przeciwnowotiworową przy 
niskiej ich toksyczności dla ustroju. 

Sposób otrzymywania l-niitro-9-hydroksyalkiloami-
noakrydyn lulb ich sou o wzorze ogólnym 1, w któ-
rym R oznacza prosty lub irozgałęziony łańcuch hy-
drokisy alkilowy o n=2,3,4, polega na itym, że 1-nitro-
9-fenokisyakrydynę rozpuszcza się w fenolu, dodaje 
hydroksyalkiloaminę lub jej isól w stosunku molowym 
1:1, ogrzewa w temperaturze 60-100°C, a następnie 
mieszaninę poreakcyjną, po uprzednim oziębieniu, wy-
lewa się do nadmiaru niepolarnego rozpuszczalnika 
organicznego, wytrącony osad sączy się i krystalizu-
je z bezwodnego polarnego rozpuszczalnika organicz-
nego luib ich mieszaniny oraz ewentualnie przeprowa-
dza w zadany isposób w sole kwasów mineralnylch lub 
organicznych. (5 zastrzeżeń) 

C07D 
A61K 

P.227307 15.10.1980 

Pierwszeństwo: 15.10.1979 - St. Ztfedn. Am. (nr 85,011) 

PFIZER INC., Nowy Jork, Stany Zjednoczone Ame-
ryki. 

Sposób wytwarzania nowych pochodnych 
pirydyny i pirymidyny 

Celem wynalazku było opracowanie sposobu wy-
twarzania nowych związków, które byłyby użyteczne 
jednocześnie jako środki przeciwzapalne oraz jako re-
gulatory odczynów immunologicznych. 

Sposób wytwarzania nowych pochodmycn pirydyny 
lub pirymidyny o wzorze ogólnym A-(CH2)n-S-Y-ORi, 
w którym A oznacza grupę 4-pirydylową lub grupę 
4-pirymidylową, n oznacza liczbę całkowitą o wartoś-
ci 1 lub 2, Y oznacza grupę lo-fenylenową, propyleno-
wą, etylenową (nie podstawioną lub podstawioną co 
najwyżej dwoma grupami metylowymi i co najwyżej 
jedną grupą fenylową), grupę o wzorze -CH2-CH-, lub 
grupę o wzorze -CH2-1CH-C6H4-X, w którym X znaj-
duje się w pozycji para i oznacza grupę nitrową lub 
grupę metoksylową, Ri oznacza atom wodoru, grupę 
metylową, igrupę alkanoilową o> 2-5 atomach węgla lub 
grupę benzoiilową, przy czym gdy Y oznacza grupę o 
wzorze -CHŽ-CH-, RI oznacza atom wodoru, a gdy 

HCH2C-
Ri oznacza grupę metylową to Y oznacza grupę inną 
niż grupa propylemowa oraz ich addycyjnych soli z 
kwasami według wynalazku polega na tyim, że zwią-
zek o wzorze A(CH2)nZ1 poddaje się reakcji ze związ-
kiem o wzorze Z2YORi, przy czym w podanych 'wzo-
rach A, Y, Ri mają wyżej podane znaczenie, a jeden z 
podstawników Z1 i Z2 oznacza atom chlorowca zaś 
drugi z nich oznacza grupę SH, iz tym warunkiem, że 
gdy Y oznacza grupę o-fenylenową to Z1 oznacza gru-
pę o-fenylenową to Z1 oznacza atom chlorowca, zaś 
Z2 oznacza grupę SH, a następnie w przypadku gdy w 
wytworzonym związku Ri oznacza atom wodoru zwią-
zek ten ewentualnie poddaje się reakcji alkiloWania 
lub acylowania z wytworzeniem zwiąizku finalnego, 

w którym podstawnik Ri ma znaczenie inne niż atom 
wodoru, a awiązki wytworzone w postaci wolnej za-
sady ewentualnie przekształca się w sól addycyjną 
z kwasem. (2 zastrzeżenia) 

C07D P.228265 04.12.1980 

Pierwszeństwo: 06.12.1979 - Wielka Brytania 
<nr 7942)146) 

S. A. LABAZ N. V., Bruksela, Belgia (Gilbert Rosse-
els, Henri Inion). 

Sposób wytwarzania nowych pochodnych indiolizyny 

Przedmiotem wynalazku jest sposób otrzymywania 
nowych związków, które są skuteczne w leczeniu 
pewnych patologicznych syndromów serca. 

Sposób wytwarzania nowych pochodnych indolizy-
ny o ogólnym wzorze 1, w którym R oznacza rodnijk 
alkilowy o łańcuchu rozgałęzionym lub prostym, za
wierający 1-8 atomów węgla albo grupę fenylową, 
grupę monofluoro-, monochlaro-, monobromio-, mo-
nomeitylo- lub monomeitolksy-fenylową, grupę dwuflu-
oro-, dwuchloro-, dwubromo-fenylową lub metylofe-
nylową, podstawioną w pierścieniu aromatycznym a-
tamem fluoru, chloru lub bromu, Xi oznacza atom wo
doru, chloru, bromu, jodu, grupę metylową lub meto-
ksylową, A oznacza pierścień fenylowy podstawiony 
atomem wodoru, chloru, bromu, jodu, grupą metylo
wą lub metofcisylową i w pozycji meta do poprzedniej 
podstawiony jest atomem wodoru, chloru, bromu, jo
du lub rodnikiem metylowym albo A oznacza pierścień 
fenylowy podstawiony dwoma atomami Cl w pozycji 
orto. Ri oznacza rodnik metylowy, etylowy, n-propy-
lowy, lub n-butylowy, n oznacza liczbę całkowitą 2-6, 
z tym, że gdy obydwa podstawniki w pierścieniu feny-
lowym oznaczają atom wodoru lub rodnik metylowy 
to jeden z nich nie oznacza atomu wodoru oraz far
maceutycznie dopuszczalnych soli addycyjnych z kwa
sami tych związków polega według wynalazku na tym, 



Nr 23 (207) 1981 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO 37 

że bromoalkoksyibenzoilo indolizynę o ogólnym wzo-
rze 4, w fetórym Xi, R, A i n mają (wyżej podane zna-
czenie poddaje isię ikondensacji w obojętnym rozpusz-
czalniku z drugorzędową aminą o ogólnym wzorze 5, 
w którym Ri ma wyżej podane znaczenie, a następ-
nie otrzymaną pochodną lindolizyny ewentualnie pod-
daje się realkoji z kwasem organicznym lub nieorga-
nicznym, w celu wytworzenia farmaceutycznie dopusz-
czalnej soli addycyjnej z kwasem. (11 zastrzeżeń) 

C07D P.229648 12.02.1981 

Pierwszeństwo: 18.02.1980 - Szwajcaria (nr 1284/80) 

LONZA AG, Gampel (Wallis, Szwajcaria (Alfred 
Huniler, Leander Tenud). 

Sposób wytwarzania chlorowodorku kwasu 
(2-amino-tiazol-4-ilo)-octowego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
takiego sposobu wytwarzania chlorowodorku kwasu 
(2-aminotiazol-4-ilo)-octowego, który byłby prosty w 
wykonaniu i jednocześnie zapewnił stabilność produk-
tu tak w roztworze jak i w stanie stałym. 

Sposób wytwarzania chlorowodorku kwasu (2-ami-
notiazol-4-ilo)-octowego według wynalazku polega na 
tym, że przygotowuje się zawiesinę tiomocznika w 
wodzie i w temperaturze 5-10°C wprowadza się 
chlorek 4-chloroacetoacetylu, rozpuszczony w chloro-
wanym węglowodorze, reakcję prowadzi się do koń-
ca w temperaturze 25-30°C. <4 zastrzeżenia) 

C07D P. 229740 18.02.1981 

Pierwszeństwo: 20.02.1980 - RFN (nr P-3006 263.6) 

Bayer Aktiengesellschaft, Leverkusen, Republika 
Federalna Niemiec. 

Sposób wytwarzania l-amino-l,3,5-triazyno-2, 
4-(lH, 3H)-dionów 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
takiego sposobu wytwarzania nowych pochodnych 
triazynodionów, który pozwalałby uzyskać produkt 
z wysoką wydajnością z technicznie łatwo dostęp-
nych półproduktów. 

Sposób wytwarzania l-amino-1,3,5-triazyno-2,4-
-(1H, 3H)-dionów o wzorze ogólnym 1, w którym R1 

oznacza nasycone i nienasycone alifatyczne i cyklo-
alifatyczne rodniki węglowodorowe, aryloalifatyczne 
rodniki węglowodorowe lub rodniki arylowe, przy 
czym rodniki te mogą ibyć podstawione atomem chlo-
rowca, grupą nitrową, rodnikiem alkilowym, grupą 
alkoksylową, alkilotio, chlorowcoalkilową, cyjanową, 
rodnikiem arylowym, grupą aryloksylową i/lub arylo-
tio; lub oznacza rodniki heterocykliczne i R2 oznacza 
nasycone i nienasycone alifatyczne i cykloalifatyczne 
rodniki węglowodorowe lub aryioalifatycizne rodniki 
węglowodorowe, przy czym rodniki te mogą być pod-
stawione atomem chlorowca, grupą cyjanową, nitro-
wą, rodnikiem aikilowym, grupą alkoksylową, alkoksy-
karbonylową i/lub alkilotio, w tym nowych 1-amino-
-l,3,5-triazyno-2,4 (1H, 3H)-dionów o wzorze 1, w któ-
rych R1 oznacza rodnik metylowy, R2 oznacza rodnik 
etylowy, lub R1 oznacza rodnik 2,2,2-<trójfluoroetylo-
wy i R2 oznacza rodnik metylowy, lub R1 oznacza 
rodnik 2,2,2-trójfluoroetylowy i R2 oznacza rodnik 
etylowy, lub R1 oznacza cyklopentylowy i R2 oznacza 
rodnik metylowy, według wynalazku polega na tym, 
że estry dwuarylowe N-podstawionego kwasu imi-
dodwukarboksylowego o wzorze ogólnym 2, w którym 
R1 ma wyżej podane znaczenie i R3 i R4 oznaczają 
takie same lub różne rodniki arylowe, ewentualnie 
podstawione rodnikiem alkilowym, grupą alkoksylową, 
atomem chlorowca, grupą chlorowcoalkilową, cyja-
nową i/lub nitrową, poddaje się reakcji w tempera-
turze 50-150°C z izotiosemikarbazonem o wzorze 3, 
w którym R2 ma wyżej podane znaczenie, R5 oznacza 
atom wodoru lub rodnik alkilowy, cykloalkilowy, ary-
loalkilowy lub arylowy, przy czym rodniki te mogą 

być podstawione atomem chlorowca, grupą cyjanową, 
nitrową, rodnikiem alkilowym, grupą alkoksylową lub 
alkilotio i R6 oznacza rodnik alkilowy, cykloalkilowy, 
aryloalkilowy lub arylowy, przy czym rodniki te mo-
gą być pdstawione atomem chlorowca, grupą cyja-
nową, nitrową, rodnikiem alkilowym, grupą alkoksy-
lową lufo alkilotio lu!b R5 i R6 razem z alkilidenowym 
atomem węgla tworzą 5-7-członowy pierścień karbo-
cykliczny i utworzone przy tym częściowo nowe, 1-
-alkilidenoamino-l,3,5-triazyno-2,4 (1H, 3H)-diony 
ewentualnie bez międzyoperacyjnego wyodrębniania, 
poddaje się w znany sposób hydrolizie w środowisku 
kwaśnym. (5 zastrzeżeń) 

C07D P.229788 20.02.1981 

Pierwszeństwo: 20.02.1980 - St. Zjedn. Am. (nr 122950) 

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

Sposób wytwarzania 3-jodotnetylocefalosporyn 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
takiego sposobu wytwarzania 3-jodometylocefalospo-
ryn, który pozwalałby uzyskać produkt z dużą wy-
dajnością. 

Sposób wytwarzania 3-jodometylocefalosporyn 
0 wzorze ogólnym 1 ipolega na tym, że 3-alkanoilo-
ksymetylocefalosporynę lub 3-karbamoiloksymetyloce-
falosporynę o wzorze ogólnym 2, poddaje się w apro-
tonowym rozpuszczalniku, w zasadniczo bezwodnych 
warunkach, w temperaturze około 0-35°C, reakcji 
z jodkiem trójalkilosililu o wzorze ogólnym 3, w któ-
rych to wzorach R oznacza atom wodoru, Ci-C^-aUril, 
cyjanometyl, chlorowcometyl, lub grupę o wzorze 
ogólnym 4, w którym a i a' są jednakowe lub różne 
1 oznaczają atom wodoru, karboksyl, karboksymetyl, 
zabezpieczony aminometvl lub atom chlorowca, 
Ci-C3-alkil, lub Ci-C3-alkoksyl, Z oznacza atom 
tlenu lub siarki, m i m' oznaczają zero lub 1, z tym, 
że jeśli m oznacza 1, to wówczas m' oznacza 1, względ-
nie R oznacza grupę heteroarylometylową, względnie R 
oznacza a - podstawioną grupę arylometylową, względ-
nie R oznacza grupę a-oksyiminową o wzorze 18, w któ-
rym R'" ma takie iznaczenie jak R" lub oznacza grupę 
o wzorze 19, w którym b oznacza atom wodoru, 
Ci-C3-alkil lub zabezpieczoną grupę aminową, 
Y oznacza atom wodoru, Ci-C^alkil, Ci-Ci-chlo-
rowcoalkil, Ci-C4-alkenyl, benzyl, C2-C-i-alkanoil, 
fenylosulfonyl, lub Ci-C4-alkilosulfonyl, Ro oznacza 
atom wodoru lu!b mettoksyl, Ri oznacza Ci-C4-al'kil, 
2,2,2-trójchloroetyl, jodometyl, dwufenylometyl, ben-
zyl lub benzyl podstawiony metylem, metoksylem lub 
grupą mitrową, względnie Ri oznacza grupę trójalki-
losililową, względnie Ri oznacza atom sodu lub potasu, 
R'i ma takie samo znaczenie jak Ri, z tym że jeśli 
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Ri oznacza atom sodu, atom potasu, dwufenylometal 
lub p - metoksybenzyl, to wówczas R'i oznacza grupę 
trójalkilosililową, R2 oznacza grupę Ci-C4 alkanoilo-
ksylową lub grupę karbamoiloksylową o wzorze 21, 
w którym R'2 i R"2 są jednakowe lub różne i ozna-
czają atom wodoru lub Ci-Cs-alMl, a n oznacza zero 
lub 1, przy czym jeśli n oznacza 1, to wówczas pod-
wójne wiązanie przedstawione kropkowanymi liniami 
znajduje się w pozycji 3. (14 zastrzeżeń) 

C07D P.230111 12.03.1981 

Pierwszeństwo: 13.03.1980 - Szwajcaria (nr 1974/80-9) 

Ciba-Geigy AG, Bazylea, Szwajcaria. 

Sposób wytwarzania 1-hydrazonoizoindolin 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
takiego sposobu wytwarzania 1-hydrazonoizoidolin, 
który umożliwiałby uzyskanie produktu z dużą wy-
dajnością i o wysokiej czystości. 

Sposób wytwarzania 1-hydrazonoizoindolin o wzo-
rze 1, w którym Y oznacza grupę metynową lub imi-
nową, a pierścień A nie może zawierać podstawników 
nadających rozpuszczalność w wodzie, drogą reakcji 
iminoizoindolin o wzorze 2, w którym Y ma wyżej 
podane znaczenie, z hydrazyną lub ze środkiem od-
dającym hydrazynę, w rozpuszczalniku polarnym wed-
ług wynalazku charakteryzuje się tym, że reakcję 
prowadzi się w temperaturze poniżej 80^ . 

Związki o zworze 1 są produktami pośrednimi do 
wytwarzania barwników i pigmentów. (6 zastrzeżeń) 

C07D P. 230115 12.03.1981 

Pierwszeństwo: 14.03.1980 - St. Zjedn. Am. 
(nr 130334) 

Newport Pharmaceuticals International, Inc. New-
port. Beach, Sloan - Kettering Institute for Cancer 
Research, Nowy York, Stany Zjednoczone Ameryki 
(Lionel Norton Simon, Alfredo Giner-Sorolla, Alvin 
Guttag). 

Sposób wytwarzania estrów hydroksyalkilopuryn 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
nowych estrów hydroksyalkilopuryn o wzorze 1, w 
którym R1 oznacza alkil o .1-8 atoniach węgla, a R2 

oznacza grupę estrową nie podstawionego kwasu jed-
mokarboksylowego, kwasu aminokarboksylowego, nie 
podstawionego kwasu dwukarboksylowego, kwasu 
fosforowego lub Iťwasu azotowego, albo glfkozydu 
lub acetalu acetaldehydu, które wykazywałyby aktyw-
ność przeciwwirusową i przeciwnowotworową, oraz 
byłyby inhibitorami enzymów. Sposób wytwarzania 
związków .0 wzorze 1 polega na reakcji związku o 
wzorze 1, w którym R2 ma znaczenie atomu wodoru 
z bezwodnikiem lub halogenkiem kwasu karboksylo-
wego, chlaromrówczanem alkilu, fosgenem, chloro-
fosforynem, 0,0-0-fenylenu, kwasem azitowym, acetal-
dehydem lub aoetobromocukrem, po czym przepro-
wadza się hydrolizę. (10 zastrzeżeń) 

C07F P.228925 T 31.12.1980 

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań, Pol-
ska (Zygmunt W. Kometka, Jan Bartz). 

Sposób wytwarzania 
3-orgranoksypropyloorganoksysilanu 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wytwarzania 
3-organoksypropyloorganoksysilanów mających rów-
nież wiązania nienasycone. 

Sposób wytwarzania 3-organoksypropyloorganoksy-
silanu o ogólnym wzorze 1, w którym R jest grupą 
alkilową luto alkanylową, a n jest liczbą całkowitą 
przyjmującą wartości 0 lub 1, charakteryzuje się tym, 
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że S-chloropropyloorganoksysilan o gólnym wzorze 2, 
w którym R i n mają wyżej podane znaczenie pod-
daje się reakcji z roztworem alkoholanu sodu o ogól-
nym wzorze 3, w którym R ma wyżej podane zna-
czenie, w alkoholu od którego pochodzi alkoholan lub 
w dwumetyloformamidzie, przy czym korzystna jest 
obecność jodku potasowego jako katalizatora. 

Związki otrzymane sposobem według wynalazku 
są potencjalnymi promotorami adhezji. 

(1 zastrzeżenie) 

C07F P.228926 T 31.12.1980 

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań, Pol-
ska (Zygmunt W. Kometka, Jan Bartz). 

Sposób wytwarzania 
N-pochodnych 3-aminopropyloalkoksysilanów 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia 
wydajności wytwarzania N-pochodnych 3-aminopro-
pyloalkoksysilanów. 

Sposób wytwarzania N-pochodnych 3-aminopropylo-
alkoksysilanów o ogólnym w,zorze 1, w którym R 
oznacza grupę alkilową, n oznacza liczbę całkowitą 
przyjmującą wartość 0 lub 1, R1 oznacza atom wodo-
ru-, grupę alkilową lub alkenylową, R2 oznacza grupę 
alkilową lub alkenylową, przy czym R1 i R2 są równe 
lub różne lub oznaczają wspólnie grupę o ogólnym 
wzorze 2, w którym X oznacza atom tlenu, siarki lub 
grupę = N - H lub jej pochodną organiczną lub ozna-
czają wspólnie grupę o ogólnym wzorze 3, w którym 
m jest liczbą całkowitą przyjmującą wartości od 2 do 
6, w reakcji substytucji S-chloropropyloalkoksysilanu 
o ogólnym wzorze 4, w którym R i n mają wyżej 
podane znaczenie, aminą o ogólnym wzorze 5, w któ-
rym R1 i R2 mają wyżej podane znaczenie, polega 
na tym, że reakcję S-chloropropyloalkoksysilanu 
0 ogólnym wzorze 4, w którym Ř i n mają wyżej 
podane znaczenie z aminą o ogólnym wzorze 5, w któ-
rym R1 i R2 mają wyżej podane znaczenie, prowadzi 
się w obecności alkoholu o ogólnym wzorze 6, w któ-
rym R ma wyżej podane znaczenie, w ilości od 3 
do 5% objętościowych w stosunku do użytego^ 3-chlo-
ropropyloalkoksysilanu. Powstały w reakcji chloro-
wodorek aminy o ogólnym wzorze 5, w którym R1 

1 R2 mają wyżej podane znaczenie oraz chlorowodo-
rek produktu o ogólnym wzorze 1, w którym R, R1 

R2 i n mają wyżej podane znaczenie, rozkłada się 
przez ogrzewanie mieszaniny poreakcyjnej z roztwo-
rem alkoholainu sodowego w alkoholu o ogólnym 
wzorze 6, w k'tórym R rna wyżej podane znaczenie, 
w czasie co najmniej 1 godziny, w temperaturze wrze-
nia komponentów, po czym znanymi sposobami wy-̂  
odrębnia się produkt. (1 zastrzeżenie) 

C07F P.228928 T 31.12.1980 

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań, Pol-
ska (Zygmunt W. Kornetka). 

Sposób wytwarzania acetoksymonowodorosilanów 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uproszczenia 
sposobu wytwarzania acetoksymonowodorosilanów 
z wyeliminowaniem uciążliwego poduktu jakim jest 
chlorowodór czy chlorek sodowy. 

Sposób wytwarzania acetoksymonowodorosilanów 
o ogólnym wzorze 1, w którym Y oznacza grupę ace-
toksylową lub metylową, polega na tyim, że do 'wrzą-
cego chloromonoiwodorosilanu o ogólnym wzorze 2, 
w którym X oznacza grupę metylową lub atoim chlo-
ru, wprowadza się bezwodnik octowy, a następnie 
z otrzymanej mieszaniny poreakcyjnej destyluje się 
produkt. (2 zastrzeżenia) 

C07F P. 228929 T 31.12.1980 

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań, Pol
ska (Zygmunt W. Komettka). 

Sposób wytwarzania acetoksymonowodorosilanów 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uproszczenia 
sposobu wytwarzania acetoksymonowodorosilanów 
z wyeliminowaniem uciążliwego produktu, jakim jest 
chlorowodór czy chlorek sodowy. 

Sposób wytwarzania acetoksymonowodorosilanów 
o ogólnym wzorze 1, w którym Y jest grupą aceto-
ksylową lub metylową, polega na tym, że do będą
cego w stanie wrzenia bezwodnika octowego, zawiera
jącego od 5 do 20% dbjętościowych pentanu w odnie
sieniu do olbjętości użytego bezwodnika octowego, 
wprowadza się ipod powierzchnię chloromonowotioro-
silan o ogólnym wzorze 2, w którym. X oznacza grupę 
metylową lufo atom chloru. Następnie z (mieszaniny 
poreakcyjnej destyluje się produkt. (3 zastrzeżenia) 

C07G P. 230295 24.03.1981 

Pierwszeństwo: 27.03.1980 - St. Zjedn. Am. 
(nr P 134390) 

Eli Lilly and Company. Indianapolis, Stany Zjedno
czone Aimeiryki. 
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Sposób wytwarzania insuliny 

Wynalazek roziwiązuje zagadnienie zwiększenia 
wydajności oraz uproszczenia procesu wytwarzania 
insuliny lub analogu insuliny. 

Sposób wytwarzania insuliny lub analogu insuliny 
drogą łączenia łańcucha A insuliny lufo łańcucha A 
analogu insuliny z łańcuchem B insuliny lub łańcu-
chem B analogu insuliny polega na tym, że S-sulfo-
nianową postać łańcucha A, S-sulfonianową postać 
łańcucha B i tiolowy środek redukujący poddaje się 
reakcji w środowisku wodnym w warunkach, w któ-
rych tworzy sią mieszanina o wartości pH około 8-12 
i całkowitym stężeniu białka około 0,1-50 mg/ml, za-
wierająca tiolowy środek reduikujący w ilości dostar-
czającej ogółem Około 0,4-2,5 grup - S H na każdą 
grupę -SSO3- obecną w całkowitej ilości S-sulfonia-
nów łańcuchów A i B, po czyim powstałą mieszani-
nę utrzymuje się w temperaturze 0-25°C w środo-
wisku będącym źródłem tlenu. (14 zastrzeżeń) 

C07H P. 230237 

Pierwszeństwo: 20.03.1980 - Francja (nr C006282) 

Choay, S. A., Paryż, Francja. 

Sposób wytwarzania mukopolisacharydów 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia 
wydajności i uproszczenia wytwarzania mukopolisa-
charydów przewyższających działanie przeciwkrzepli-
we heparyny. 

Sposób wytwarzania mukopolisacharydów biologicz-
nie aktywnych polega na częściowej depolimeryzacji 

-heparyny, w ostrożnych warunkach, za .pomocą środ-
ka chemicznego zdolnego do depolimeryzacji lub 
fragmentacji łańcuchów heparynowych, zwłaszcza 
kwasu azotawego. Uzyskane mukopolisacharydy iznaj-
dują zastosowanie jako leki przeciw zakrzepowe. 

(11 zastrzeżeń) 

C08F P. 223982 03.05.1980 

Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa, Polska 
(Irena Penczek, Jan Biały, Nikuca Kopytkowstka). 

Sposób wytwarzania polioksyfenylcnu 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wyeliminowania 
względnie znacznego ograniczenia procesu powstawa-
nia barwnych małocząsteczkowych produktów ubocz-
nych oraz etapu oczyszczania polimerów od katali-
zatora. 

Sposób wytwarzania polioksyfenylenów metodą po-
limeryzacji utleniającej alkilofenoli przy udziale tle-
nu wobec trójskładnikowych katalizatorów, złożonych 
z soli metali o (zmiennej wartościowości, amin i mo-
dyfikatorów, charakteryzuje się tym, że jako mody-
fikatory stosuje się aksymy związków alifatycznych 
i/lub aromatycznych i/lub cyklicznych w środowisku 
alkalicznym o pH > 7,5. (2 zastrzeżenia) 

C08G 
D06N 

P. 229078 T 05.01.1981 

Wyższa Szkoła Inżynierska im. K. Pułaskiego w 
Radomiu, Radom, Polska (Zygmunt Wirpsza, Marian 
Grądikowski). 

Sposób wytwarzania elastycznych produktów 
kolagenowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
takiego sposobu wytwarzania elastycznych produktów 
kolagenowych, który nie wymagałby używania du-
żych ilości wody, przez co znacznie zmniejszałoby 
się zanieczyszczanie środowiska oraz sposób ten 
umożliwiałby wykorzystanie wszystkich odpadów 
kolagenowych. 

100 części wagowych roztwarzalnegó kolagenu, 
otrzymanego przez aminolizę odpadów kolagenowych, 

zwłaszcza odpadów skór garbowanych chromowo 
według wynalazku kondensuję się z 10-400 częścia-
mi wagowymi oligomeru liniowego zakońazaaego 
grupami funkcyjnymi, korzystnie grupami karboksy-
lowymi, w temperaturze 273-473K. Otrzymany ikopo-
limer formuje się na gorąco lub roztwarza w wod-
nym roztworze formaldehydu i formuje do wyma-
ganego kształtu lutb nanosi na wybrany nośnik, a 
następnie sieciuje termicznie lub chemicznie, zwłasz-
cza formaldehydem, korzystnie wobec kwasów, w 
temperaturze 323-473K. (3 zastrzeżenia) 

C03K 
C08G 
C08J 

P.229153 T 09.01.1981 

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, Pol-
ska (Tadeusz Matynia). 

Sposób utwardzania żywic epoksydowych 

Rozwiązanie dotyczy utwardzania żywic epoksydo-
wych przez ogrzewanie żywicy z bezwodnikami kwa-
sowymi typu adduktów dienowych, katalizatorami, 
ewentualnie napełniaczami mineralnymi i pigmenta-
mi. 

Istota wynalazku polega na zastosowaniu bezwod-
nika kwasowego będącego produktem addycji bez-
wodnika maleinowego i węglowodorów terpenowych, 
zwłaszcza terpentyny balsamicznej, siarczanowej, 
siarczanowej odwodnionej, wytworzonego w obec-
ności kwasu salicylowego. 

Opisany sposób umożliwia utwardzanie żywic bez 
konieczności uprzedniej modyfikacji stosowanych 
adduktów, izwoązkami zawierającymi grupy hydroksy-
lowe. (1 zastrzeżenie) 

C08L P.224007 03.05.1980 

Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „BLACHO-
WNIA", Kędzierzyn-Koźle, Polska (Gerard Bekierz, 
Kazimierz Bodora, Wojciech Jerzykiewicz, Adam 
Gurgul, Andrzej Głuski, Janina Gajek, Jerzy Dzier-
żawski, Anna Zachacz). 

Antyelektrostatyczna pasta do podłóg 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
pasty, która zapobiega osadzaniu się kurzu, nie -po-
woduje zmiany barwy wykładzin oraz ma własności 
bakterio&tatyczne. 

Pasta składa się z 5-10% wagowych wosku, będą-
cego mieszaniną 3 części wagowych wosku poliety-
lenowego z 1 częścią wagową wosku Montana, 
0,5-2,0% wagowych chlorku trojrnetyloaikiloamo.no-
wego, 0,1-0,3 % 'wagowych kwasu szczawiowego, 
0,1-0,3% wagowych kwasu octowego, 0,5-2,0% wa-
gowych nonlofenolu oksyetylowanego 8 'molami tlenku 
etylenu, 0,5-2,0% wagowych nonlofenolu oksyety-
lowanego 5 molami tlenku etylenu, resztę stanowi 
benzyna lakowa i .woda. Pasta według wynalazku 
przeznaczona jest do czyszczenia i konserwacji po-
dłóg i parkietów z dowolnego drewna, wykładzin z 
polichlorku winylu, lemtexu itp. oraz do odświeżania 
mebli i innych powierzchni lakierowanych, drewnia-
nych lub z tworzyw sztucznych. (2 zastrzeżenia) 

C08L 
C08G 

P.228922 T 30.12.1980 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Oponiar-
skiego ,rStomil", Poznań, Polska (Władysław Wąso-
wicz, Aleksander Żuk, Marek Maik, Aureliusz Bi-
niakiewicz). 

Elastomer uretanowy 
przeznaczony zwłaszcza na wypełnienia opon 

i sposób wytwarzania elastomeru uretanowego, 
przeznaczonego zwłaszcza na wypełnienia opon 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uzyskania ela-
stomeru uretanowego charakteryzującego się pod-
wyższoną wytrzymałością mechaniczną. 
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Elastomer uretanowy według wynalazku charakte-
ryzuje się tym, że zawiera od 0,5 do 25% wagowych 
aktywnego napełniacza krzemionkowego otrzymanego 
metodą strąceniową. 

Sposâb wytwarzania elastomerów uretanowych 
według wynalazku polega na tym, że wprowadza się 
bezpośrednio do mieszaniny substratów poliuretanu 
aktywny napełniacz krzemionkowy, a następnie pro-
wadzi się proces sieciowania elastomeru w tempera-
turze 290-325 K. (5 zastrzeżeń) 

C08L P.229993 04.03.1981 

Pierwszeństwo: 5.03.1980 - St. Zjedn. Am. 
i(nr P 127509) 

11.02.1981 - St. Zjedn. Am. 
(inr P 232480) 

Union Carbide Corporation, 
Zjednoczone Ameryki. 

Nowy Jork, Stany 

Mieszanka kopolimeru alkilen-akrylan alkilu 
o zmniejszonej palności 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie polepszenia 
odporności na palenie a także obniżenia wytwarzania 
gazu podczas spalarnia kopolimeru alkilen-akrylan 
alkilu. 

Mieszanka kopolimeru alkilen-akrylan alkilu 
o zmniejszonej palności zawiera kopolimer alkilen-
akrylan alkilu oraz około 1-30% wagowych chlorow-
cowanego dodatku zmniejszającego palenie i ponad 20 
do około 30% wagowych co inajmniej jednego ze 
związków, takich jak tlenek, węglan, wodorotlenek 
luib siarczan iwapnia lulb magnezu, przy czym podane 
procenty podano w odniesieniu do całkowitego ciężaru 

1 mieszanki. Mieszankę według wynalazku stosuje się 
korzystnie jako materiał pokrywający przewody elek-
tryczne, druty telefoniczne oraz kable, a także do 
izolacji przewodników elektrycznych. (20 zastrzeżeń) 

C09B P. 220974 28.12.1979 

Politechnika Łódzka, Łódź, Polska (Jan Kraska, Ka-
zimierz Blus). 

Sposób otrzymywania nowych barwników kwasowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
sposobu wytwarzania nowych barwników, które ce-
chowałyby się dobrymi własnościami użytkowymi 
i aplikacyjnymi oraz wysoką odpornością na działanie 
światła i czynników mokrych. 

Sposób otrzymywania nowych barwników kwaso-
wych pochodnych arylosulfonanilidów o wzorze ogól-
nym 1, w którym Ri i R2 oznaczają atom wodoru, 
atom chloru, grupę metylową, etylową lub niższą gru-
pę alkoksylową, zawierającą 1-5 atomów węgla, R3 
oznacza atom wodoru, grupę metylową, etylową lub 
niższą grupę alkoksylową zawierającą 1-5 atomów 
węgla, R4 oznacza atom wodoru, grupę metylową, 
karboksylową, sulfonową lub niższą grupę alkoksy-
lową zawierającą 1-5 atomów węgla, R5 oznacza 
atom wodoru, grupę sulfonową lub karboksylową, Re 
oznacza atom wodoru lub grupę alkilową zawierającą 
1-4 atomów węgla, zaś A oznacza składnik bierny 
w postaci pochodnej 6-hydroksypirydonu-2, w postaci 
pochodnej l-fenylopirazolonu-5, w postaci pochodnej 
N,N-dwualkilowych amin aromatycznych szeregu ben-
zenowego, w postaci pochodnej anilidów kwasu 
3-hydroksynaftoesowego-2, w postaci pochodnej ani-
lidów kwasu acetylooctowego, w postaci pochodnej 
fenolu o wzorze ogólnym 7, w postaci pochodnych 
naftalenu polega na tym, że aminy pochodne arylo-
sulfonoanilidów poddaje się reakcji dwuazowania me-
todą prostą lub odwrotną azotynem sodowym w śro-
dowisku wodnym w temperaturze 0-25°C w ciągu 
1-3 godzin, a następnie reakcji sprzęgania ze skład-
nikami biernymi, takimi jak wyżej podane, w środo-
wisku wodnym lub wodno-etanolowym w temperatu-
rze 0-25°C w ciągu 1-20 godzin, a produkt wydzie-
la się ze środowiska reakcji ogólnie znanym sposo-
bem. (1 zastrzeżenie) 

C09B P. 223955 02.05.1980 

Zgłoszenie dodatkowe do zgłoszenia P-210450 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Barwni-
ków „ORGANIKA", Zgierz, Polska (Kazimierz Bu-
jała, Mirosław Graliński, Jan Jędrzejewski, Ryszard 
Sałagacki, Andrzej Zawadzki). 

Środek barwiący do barwienia wyrobów z mieszaniny 
włókien poliamidowych i celulozowych 

Celem wynalazku jest opracowanie takiego składu 
środka barwiącego, który zapewniałby uzyskanie 
jednolitych i równomiernych wy'barwien oraz umożli-
wiał zmniejszenie zużycia wody i energii a także 
skrócenie cyklu barwienia. 

Środek barwiący do barwienia na kolor niebieski 
zawiera w swoim składzie 50-70 części wagowych 
technicznego barwnika o wzorze 1 oraz 30-50 części 
wagowych technicznego barwnika o wzorze 2, przy 
czym techniczne barwniki ewentualnie zawierają 
znane środki zwilżające i/lub nastawiające. 

(1 zastrzeżenie) 

C09B P.228938 T 31.12.1980 

Akademia Techniczno-Rolnicza im. J. J. Sniade-
ckich, Bydgoszcz, Polska (Kazimierz Kozlowski, 
Jadwiga Jagłowska, Zdzisław Kucybała, Jerzy Gacą). 

Sposób wytwarzania 
reaktywnych komponentów purpurowych 

do fotografii barwnej 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
sposobu wytwarzania nowych reaktywnych kompo-
nentów do fotografii barwnej. 

Reaktywną fenylohydrazynę o wzorze IV, w którym 
X oznacza halogen - H , ^OCH 3 , --CH3, SO3H, COOH, 
według wynalazku wytwarza się ze związku dwuazo-
niowego o ogólnym wzorze II w reakcji redukcji 
z chlorkiem cynawyim w temperaturze od - 2 0 do 
+ 20°C, korzystnie od 0°C do 5°C, a otrzymany pro-
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dukt reakcji o ogólnym wzorze IV ekstrahuje się 
estrami, alkoholami, chlorkami alkilowymi, a na-
stępnie chlorowodorek podstawionej fenylohydrazyny 
z ugrupowaniem beta-chlorowinylosulfonylowym o 
wzorze III poddaje się reakcji z acetylooctanem etylu 
w temperaturze od 100°C do 115°C, korzystnie 107°C 
w rozpuszczalnikach organicznych, wydzielony kom-
ponent purpurowy wprowadza się do emulsji foto-
graficznej w postaci wodno-alkoholowej, wodno-ace-
tonowej lub zdyspergowanej w rozpuszczalnikach wy-
sokowrzących. (1 zaistrzeżenie) 

C l 

C09B 
G03C 

P. 228939 T 31.12.1980 

Akademia Techniczno-Rolnicza im. J.J. Sniade-
ckich, Bydgoszcz, Polska (Kazimierz Kozlowski, 
Jerzy Gąca, Zdzisław Kucybała, Jadwiga Jagłowska). 

Sposób wytwarzania 
reaktywnych komponentów niebiesko-zielonych 

do fotografii barwnej 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
takiego sposobu wytwarzania iniebiesko-zielonych 
komponentów, który pozwalałby na uzyskanie odpo-
wiedniego reaktywnego związku nie mającego 
długiego łańcucha tłuszczowego. 

Sposób wytwarzania według wynalazku polega na 
tym, że związki o wzorze I i wzorze II ogrzewa się 
w temperaturze od 170 do 190°C z jednoczesnym od-
destylowaniem fenolu pod zmniejszonym ciśnieniem 
poniżej 10,66 hPa. Następnie produkt rozpuszcza się 
w cełtonie i wylewa na wodę, przy czym wydziela 
się nieblesko-zielony komponent. Uzyskany sposobem 
według wynalazku komponent o wzorze III ma ugru-
powanie reaktywne beta-chlorowinylosulfone, gdzie 
X oznacza: halogen, - H , - OCE^ -CH3 , -SO3H, 
-COOH. (1 zastrzeżenie) 

C09B P.229178 T 12.01.1981 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Barwni-
ków „Organika", Zgierz, Polska (Chrystian Przybyl-
ski, Jan Gmaj). 

Sposób otrzymywania nowych azowych barwników 
kwasowych 

Przedmiotem wynalazku jest sposób otrzymywania 
nowych azowych barwników kwasowych o ogólnym 
wzorze 1, w którym A oznacza resztę dającej się 
dwuazować aminy aromatycznej A-NH2, zawierającej 
korzystnie grupę sulfonową, Ri oznacza grupę mety-
lową lub etylową albo grupę alkoksylową, zawierają-
cą od 1 do 4 atomów węgla, ewentualnie ß-lub y-pod-
stawioną chlorem lub grupą hydroksylową, cyjanową 
albo alkoksylową, R2 oznacza resztę metylosulfonylo-
wą lub etylosulfonylową albo resztę acylową, jak for-
mylowa, acetylowa, propionylowa, metoksy- lub eto-
ksykarbonylowa, fenoksykarbonylowa, benzoilowa, 
ewentualnie podstawiona w pierścieniu fenylowym, 
B oznacza resztę składnika biernego HB, będącego 
pochodną naftalenu, zawierającą co najmniej 1 grupę 
aminową, ewentualnie N-monopodstawioną albo co 
najmniej 1 grupę hydroksylową. 

Sposobem według wynalazku zdwuazowaną aminę 
aromatyczną A-NH2 sprzęga się ze składnikiem bier-
no-czynnym o ogólnym wzorze 2, w którym symbole 
mają wyżej podane znaczenia, po czym otrzymany 
związek azowy o ogólnym wzorze 3, w którym sym-
bole mają wyżej podane znaczenia, poddaje się reak-
cji dwuazowania i sprzęga następnie wytworzony 
związek dwuazoniowy, po ewentualnym wyodrębnie-
niu z masy poreakcyjnej, ze składnikiem biernym 
HB, będącym pochodną naftalenu, zawierającą co naj-
mniej 1 grupę aminową, ewentualnie N-monopodsta-
wioną albo co najmniej 1 grupę hydroksylową. 

.(7 zastrzeżeń) 

C09B P. 229179 T 12.01.1981 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Barwni-
ków „Organika", Zgierz, Polska (Chrystian Przybyl-
ski, Jan Gmaj). 

Sposób otrzymywania nowych azowych barwników 
kwasowych 

Przedmiotem wynalazku jest sposób otrzymywania 
nowych azowych barwników kwasowych o ogólnym 
wzorze l, w którym A oznacza resztę dającej się 
dwuazować aminy aromatycznej A-NH2, R oznacza 
resztę acylową, jak formylowa, acetylowa, propiony-
lowa, metoksykarbonylowa, etoksykarbonylowa, feno-
ksykarbonylowa, benzoilowa, ewentualnie podstawio-
na w pierścieniu fenylowym, M oznacza atom wodo-
ru, metalu alkalicznego lub metalu ziemi alkalicznej 
bądź grupę amonową, a B oznacza resztę składnika 
biernego HB, będącego związkiem z aktywną grupą 
metylenową lub pochodną benzenu, zawierającą co 
najmniej 1 grupę aminową, ewentualnie N-mono- albo 
N,N-dwupodstawioną lub co najmniej 1 grupę hydro-
ksylową, ewentualnie eteryfikowaną lub estryfikowa-
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ną, bądź B oznacza resztę składnika biernego, będą-
cego pochodną naftalenu, zawierającą co najmniej 
1 grupę aminową,ewentualnie N-monopodstawioną 
albo co najmniej 1 grupę hydroksylową. 

Sposobem według wynalazku zdwuazowaną aminę 
aromatyczną A-NH2 sprzęga się ze składnikiem bier-
no-czynnym o ogólnym wzorze 2, w którym symbole 
mają wyżej podane znaczenia, a otrzymany związek 
azowy o ogólnym wzorze 3, w którym symbole mają 
wyżej podane znaczenia, poddaje się reakcji dwuazo-
wania i sprzęga wytworzony związek dwuazoniowy, 
po ewentualnym wyodrębnieniu z masy poreakcyjnej, 
ze składnikiem biernym HB, będącym związkiem z 
aktywną grupą metylenową lub pochodną benzenu, 
zawierającą co najmniej 1 grupę aminową, ewentual-
nie N-mono- albo N,N-dwupodstawioną lub co naj-
mniej 1 grupę hydroksylową, po czym disazowy 
barwnik zawierający wolną grupę hydroksylową pod-
daje się ewentualnie reakcji estryfikacji lub eteryfi-
kacji, bądź ze składnikiem biernym HB, będącym 
pochodną naftalenu, zawierającą co najmniej 1 grupę 
aminową, ewentualnie N-monopodstawioną albo co 
najmniej 1 grupę hydroksylową. (8 zastrzeżeń) 

C09B P.229180 T 12.01.1981 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Barwni-
ków „Organika", Zgierz, Polska (Chrystian Przybyl-
ski, Jan Gmaj, Andrzej Kujawski, Jerzy Jabłoński). 

Sposób otrzymywania nowych monoazowych 
barwników kwasowych 

Przedmiotem wynalazku jest sposób otrzymywania 
nowych monoazowych barwników kwasowych o ogól-
nym wzorze 1, w którym Ri oznacza grupę sulfonową 
lub metylową albo etylową bądź metoksylową albo 
etoksylową, R2 oznacza resztę acylową, jak formylo-
wa, acetylowa, propionylowa, metoksykarbonylowa, 
etoksykarbonylowa, fenoksykarbonylowa, benzoilowa, 
ewentualnie podstawiona w pierścieniu fenylowym, 
X oznacza grupę hydroksylową lub grupę aminową, 
ewentualnie- N-monopodstawioną i jest usytuowane 
w pozycji orto lub para do grupy azowej, Y oznacza 
niejonowy podstawnik, jak grupę hydroksylową, ace-
tyloaminową lub nitrową, a n równa się 0, 1 lub 2, 
przy czym barwnik zawiera co najmniej 1 grupę sul-
fonową. 

Sposobem według wynalazku aminę aromatyczną 
o ogólnym wzorze 2, w którym symbole mają wyżej 
podane znaczenia, poddaje się reakcji dwuazowania, 
a następnie sprzęga wytworzony związek dwuazonio-
wy ze składnikiem biernym o ogólnym wzorze 3, w 
którym symbole mają wyżej podane znaczenia, przy 
czym dobiera się składniki reakcji sprzęgania w taki 
sposób, by w cząsteczce otrzymanego barwnika obec-
na była co najmniej jedna grupa sulfonowa. 

Nowe barwniki barwią włókna proteinowe i polia-» 
midowe oraz skórę na kolory od oranżowego przez 
szkarłatny i czerwony do bordo. (i zastrzeżenie) 

C09D P.223937 30.04.1980 

„Polifarb-Oliwa" Zakłady Farb w Gdyni, Gdynia, 
Instytut Przemysłu Tworzyw i Farb, Gliwice, „Poli-
farb" Zakłady Farb, Włocławek, Zakład Doświadczal-
ny - Wytwórnia Pasz przy Centralnym Laborato-
rium Przemysłu Paszowego w Lublinie, Motycz, Aka-
demia Rolnicza, Lublin, Polska (Jan Fornal, Jerzy 
Maciej Nowak, Krystyna Czarnecka, Edmund Rączka, 
Maria Bulwicka, Jadwiga Stachowiak, Stanisław Bła-
ziak, Stanisław Berbeć, Janusz Wiśniewski, Kazimierz 
Zawiślak). 

Wyroby lakierowe ftalowe, schnące na powietrzu 
o zwiększonej trwałości powłok podczas eksploatacji 

w warunkach atmosferycznych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania ta-
kich wyrobów lakierowych ftalowych, które odzna-
czałyby się dużą odpornością na żółknięcie oraz od-
pornością na utratę połysku i matowienie (kredowa-
nie) powłok w warunkach atmosferycznych. 

Wyroby lakierowe według wynalazku sporządzane 
są przy użyciu żywicy ftalowej modyfikowanej, ole-
jem tytoniowym. W skład żywicy wchodzi 48-65 
części wagowych oleju tytoniowego, 0,008-0,01 części 
wagowych sykatywy ołowiowej, 11-21 części wago-
wych alkoholi zawierających więcej niż dwie grupy 
wodorotlenowe w cząsteczce, jak pentaerytryt, glice-
ryna, trójmetylolopropan lub ich mieszaniny, 26-34 
części wagowych bezwodników kwasów dwukarboksy-
lowych, jak bezwodnik kwasu ftalowego i/lub ma-
leinowego. Wyroby pigmentowane zawierają 10-180 
części wagowych pigmentów kolorujących, 0-150 
części wagowych wypełniaczy oraz 50-200 części wa-
gowych rozpuszczalników licząc na 100 części wago-
wych żywicy o składzie wyżej podanym. 

(2 zastrzeżenia) 

C09D P.229038 T 02.01.1981 

Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla, Zabrze, Pol-
ska (Bogusław Wołany, Czesław Olczak). 

Sposób uzdatniania wody 
dla celów przemysłowych 

Celem wynalazku jest opracowanie takiego sposobu 
uzdatniania wody dla potrzeb przemysłowych, który 
odznaczałby się możliwie jak najniższymi kosztami. 

Sposób według wynalazku polega na koagulacji wód 
powierzchniowych o niskiej twardości, podgrzaniu 
wód głębinowych o wysokiej twardości, a następnie 
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ich dekarbonizacji, wymieszaniu oraz napowietrzaniu 
i filtracji, przy czym stosunek wód powierzchniowych 
do głębinowych wynosi od 1:3 do 1:8. (2 zastrzeżenia) 

C09K P.224098 08.05.1980 

Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Warszawa, Polska 
(Agnieszka Król.ilkowska, Maria Lutze-Birik, Antoni-
na Stańczuk). 

Twardopowłokowy preparat do czasowej ochrony 
przed korozją metali, zwłaszcza metalowych obudów 

górniczych 

Wynalazek 'rozwiązuje zagadnienie opracowania ta-
kiego preparatu, który byłby 'Szczególnie skuteczny 
do ochrony przed korozją obudów górniczych, pracu-
jących w agresywnych warunkach w kopalniach. ' 

Twardopowłokowy (preparat do czasowej ochrony 
przed korozją metali <zawiera <od 5 do 15 części wa-
gowych destrutatu kauczuku poużytkawego, od 25 do 
75 części wagowych asfaltów, od 2 do 10 części wa-
gowych żywicy ipentafitalowej i/lub od 2 do 20 części 
wagowych żywicy ftalowej tixotropowej, ad 2 do 15 
części wagowych żywicy dwufenylopropanowo-formal-
dehydowej, do 2 części 'wagowych związków dają-
cych z rdzą trwałe kompleksy, do 0,5 części wago-
wych inaftenianu kobaltowego, do 5 części wagowych 
stearynianów 'metali, do 5 części wagowych sebacy-
nianu dwuöktylu oraz ewentualnie od 20 do 50 części 
wagowych rozpuszczalnika organicznego, zwłaszcza 
benzyny do lakierów. (1 zastrzeżenie) 

C10M P.224065 05.05.1980 

Instytut Technologii Nafty, Kraików, Polska (Fran-
ciszek Steiimmec, Anna Zajezierska, Sitefan Patzau, 
Tadeusz Kulesa, Józef Mucha, Piotr Dudek, Chri-
istos Ginlkowski, Kamila Bodzek). 

Sposób wytwarzania smarów betonitowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uzyskania sma-
rów foentoniitawych charakteryzujących siię dobrą wy-
trzymałością filmu smarowego na obciążenie. 

Sposób wytwarzania sonarów benitonitowych przez 
zagęszczenie oleju mineralnego lub syntetycznego hy-
drofo'bizowanym berutonitem, przy zastosowaniu zna-
nych dyspergajtorów tyipu alkoholi, ketonów, estrów 
i innych oraz iznanych dodatków uszlachetniających 
tyipu inhibitorów utleniania, polega ina wprowadzeniu 
do smaru dodatków uszlachetniających isłabo roz-
puszczalnych iw oleju, w ipastaci 'roztworu w dysiper-
gatorze. (1 zastrzeżenie) 

CUD P. 223981 03.05.1980 

Ioatyituit Chemii Przemysłowej, Warszawa, Po liska 
(Bożena Baranowsika, Marian Kajl, Marian Gałązka, 
Elżbieta Knytt, Zdzisław Bańlkowski, Władysław Ra-
piciki, Janusz Bołtrukiewicz, Jerzy KaMnowsIki). 

Baza detergentowa dla szamponów płynnych 
o szczególnie łagodnym działaniu na skórę 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania ba-
zy detergentowej dla szamponów płynnych odznacza-
jących się szczególnie łagodnym działaniem derma-
tologie znym. 

W slkład bazy według wynalazku wchodzi w prze-
liczeniu na 100% substancją aktywną: 4,5 do 15,0 
części wagowych soli sodowej monoestru kwasu sul-
fobursztyinowego á óksyetyleinotwanych alkoholi tłusz-
czowych, 6,0 do 14,5 części wagowych alkLloamido-
dwuimetylobetainy, 0,5 do 5,0 części wagowych alki-
lopoliolksyetyilenosiarczanu sodowego oraz 50 do 85 
części wagowych twody. (1 zastrzeżenie) 

C12M P.230233 20.03.1981 

Pierwszeństwo: 05.04.1980 - REN - (nr P 3013421.5) 
Xaver Lipp, Ellwangen, Republika Federalna Nie-

miec. 

Urządzenie do wytwarzania biogazu 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
konstrukcji urządzenia, które pozwoliłoby na .zwięk-
szenie przenoszenia w kierunku zewnętrznym części 
kożucha osadowego z osadu dennego. 

Urządzenie do wytwarzania biogazu zawierające 
zbiornik fermentacyjny z wilotem i wylotem do 
umieszczania w nim biomasy, osadzony w zbiorniku 
wał mieszający z łapami mieszającymi do mieszania 
i przemieszczania biomasy oraz element ścienny prze-
znaczony do izanurzania go od góry w kożuchu osa-
dowym charakteryzuje się 'tym, że oprócz łap mie-
szających (3) na wale mieszającym (2) zamocowane 
są sztywno człony przenoszące (16, 16a) do przemiesz-
czania części kożucha osadowego lub osadu dennego 
w kierunku wylotu (7). Pierwszy człon przenoszący 
(16) ima osadzony pod ostrym, otwartym ku wylotowi 
kątem względem osi wału mieszającego (2) element 
łopatkowy, który można przemieszczać przy odwróco-
nej do wylotu (7) powierzchni ścianlki (15) i za po-
mocą którego obejmowana jest od góry część kożu-
cha osadowego. Pragi człon przenoszący (16a) jest 
umieszczony po odwróconej od pierwszego członu 
przenoszącego (16) .stronie ścianlki (15) i ma postać na-
czynia przenoszącego, zanurzającego się w osadzie 
dennym. (8 zastrzeżeń) 

C12P P.228971 T 30.12.1980 

Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego, Wro-
cław, Polska (Maria Kutenmankiewicz, Alina Nowak, 
Władysław Leśnika, Jerzy Pietkiewicz, Waldemar 
Podgórski, Jerzy Ziobrowiski). 

Sposób fermentacji wgłębnej kwasu cytrynowego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania ta-
kiego sposobu, który umożliwiałby uzyskanie wzrositu 
wydajności kwasu cytrynowego w skróconym okresie 
czasu hodowli. 

Sposób fermentacji wgłębnej kwasu cytrynowego, 
polegający na zaszczepieniu wyisterylizowanego pod-
łoża zawierającego źródło węgila i energtid, azotu, fos-
foru i mikroelementy za pomocą ikonidzi dub grzybni 
pleśni z rodzaju AspergiMus oraz napowietrzaniu śro-
dowiska z jednoczesnym .mieszaniem, charakteryzuje 
się tym, że inokuluim przeszczepia się do następnego 
propagatora o większej objętości lut» do fermentera 
produkcyjnego w imomencie gdy jego pH ipo począt-
kowym obnażeniu się i stopniowym wzroście w dal-
szych godzinach hodowli osiąga wartość maksymalną, 
przy czyim bezwzględna wartość maiksyimallna pH za-
leży od rodzaju stosowanego podłoża i warunków ho-
dowli. (3 zastrzeżenia) 

C12P P.228972 T 30.12.1980 

Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego, Wro-
cław, Polska (Józef Soliński). 

Sposób powierzchniowej fermentacji biologicznej, 
zwłaszcza fermentacji kwasu cytrynowego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania ta-
kiego Siposobu, który umożdiwiałiby prowadzenie pro-
cesu fermentacji powierzchnLowej 'metodą ciągłą przy 



Nr 23 (207) 1981 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO 

maksymalnym wykorzystaniu zdolności fermentacyj-
nej stosowalnych drobnoustrojów. 

Sposób według wynalazku polega na tyim, że drob-
noustroje hoduje się na pionowych formach usztyw-
niających w kształcie płyt, rur, iktóre są obciągnięte 
zwilżalnym materiałem, na przykład tkaniną, papie-
rem, albo hodowlą drobnoustrojów iprowadzi sie na 
zwilżalnym materiale w postaci rękawów bez form 
usztywniających. Pożywkę wprowadza isię w sposób 
ciągły od góry, która następnie spływa grawitacyjnie 
i nasyca 'tkaninę w niezbędne dla drobnoustrojów 
składniki odżywcze oraz jednocześnie -wypłukuje pro-
dukty (metabolizmu, natomiast płyn odebrany na do-
le komory zawraca się do procesu fermentacji bez 
żadnej obróbki lub po wydzieleniu z niego produk-
tów fermentacji. Powietrze przetłacza się pomiędzy 
pionowymi elementami w komorze lub poprzez we-
wnętrzne części rękawów, płyt, rur. Zależnie od fazy 
rozwoju drobnoustrojów zmienia się skład wprowa-
dzanej pożywki. (4 zastrzeżenia) 

C21D P.223925 30.04.1980 

Huta Kościuszko, Chorzów, Polska (Eugeniusz 
Drewniok, Bogdan Sikora, Zygimuint Samol). 

Piec wgłębny 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
takiego pieca wgłębnego, który miałby większą 
sprawność termiczną, mniejsze zużycie paliwa i je-
dnocześnie zwiększony ciąg powietrza spalania. 

Piec wgłębny, mający komorę grzewczą a na wy-
locie spalin ceramiczny rekuperator z wlotem i wy-
lotem powietrza spalania, skierowanym do palników 
oraz mający wylot spalin z rekuiperaitora ceramicz-
nego skierowany poprzez kominowy kanał do -komi-
na, charakteryzuje się tym, że w kominowym kanale 
(12) ma umieszczony rurowy rekuperator (4), w 
kształcie wężownicy, z wlotem (5) sprężonego powie-
trza, połączonym ze źródłem tegoż .a wylotem (6) 
połączonym, najlepiej poprzez kolektor (7), z dysza-
mi (8) palnikowymi gorącego sprężonego powietrza, 
umieszczonymi w przestrzeni piecowych palników 
(11) pomiędzy gazową dyszą (9) a ścianą palnika (11), 
dla wspomagania ciągu powietrza spalania. 

(1 zastrzeżenie) 

C21D P. 224056 5.05.1980 

Politechnika Śląska im. Wincentego Pstrowskiego, 
Fabryka Drutu i Wyrobów z Drutu, Gliwice, Polska 
(Wiktor Bobiński, Stefan Griner, Wojciech Krukie-
wicz, Roman Domagała, Janusz Leśkiewiciz, Zygmunt 
Weniger). 

Sposób obróbki cieplnej drutów ze stali 
austenitycznych odpornych na korozję, zapewniający 

uzyskanie własności tkalnych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
technologii procesu, zapewniającej uzyskanie wyma-
ganych własności wytrzymałościowych i plastycznych 
drutu niezbędnych dla przeprowadzenia zabiegu tka-
nia. 

Sposób obróbki cieplnej drutu ze stali austenity-
cznej odpornej na korozję, zwłaszcza dla przeprowa-
dzenia zabiegu tkania polega na tym, że cienki drut 
będący w stanie odkształconym przez ciągnienie po 
gniocie większym od 30% nagrzewa się w układzie 
przelotowym w strefie grzewczej pieca o tempera-
turze 1150-1350°C, a prędkość przesuwu drutu do-
biera się tak, że czas przebywania drutu w7 strefie 
grzewczej pieca jest mniejszy, niż 15 sekund zależnie 
od grubości drutu. (1 zastrzeżenie) 

C22B P.223977 02.05.1980 

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Sta-
szica, Kraków, Polska (Henryk Fik, Maksymilian Su-
kiennik, Jan Mądry, Rudolf Kurek, Jan Smykal). 

Sposób modyfikacji procesu szybowego 
otrzymywania cynku i ołowiu 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia 
pojemności użytecznej pieca. 

Sposób modyfikacji procesu szybowego otrzymy-
wania cynku i ołowiu polega na tym, że zmniejsza 
się ilość koksu podawanego do pieca, a brakującą 
część koksu uzupełnia się gazem redukcyjnym, do-
prowadzanym na różnych poziomach pieca szybowe-
go, powyżej dysz powietrznych. (1 zastrzeżenie) 

C22B P.224182 12.05.1980 

Zgłoszenie dodaitkowe do patentu nr 89897. 

Instytut Metali Nieżelaznych, Gliwice, Polska (Je-
rzy Płonka, Jan Morawski, Jerzy Orlicz, Rudolf Ku-
rek, Jerzy Trawczyński). 

Sposób sporządzania warstwy zapłonowej przy 
spiekaniu koncentratów cynkowo-ołowiowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia 
wytrzymałości spieku cynkowo-ołowiowego, stanowią-
cego wsad metalonośny pieca szybowego do cynku 
i ołowiu. 

Sposób według wynalazku charakteryzuje się tym, 
że surowy tlenek cynku z procesu przewałowego 
grudkuje się z dodatkiem materiałów drobnoziarni-
styoh o ziarnistości poniżej 6 mm, które dodaje się 
w ilości 5% wagowych w stosunku do wsadu. 

(3 zastrzeżenia) 

C22B P. 228982 T 31.12.1980 

Akademia Gómiczo-Hutnicza im. Stanisława Sta-
szica, Kraków, Poiska (Henryk Fik, Władysław Ptak, 
Maksymilian Sukiennik, Jan Mądry, Rudolf Kurek, 
Florian Szmidt, Lesław Kriger). 

"Urządzenie do próżniowego oczyszczania 
zanieczyszczonego cynku 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
takiej konstrukcji urządzenia, która umożliwia uzy-
skanie oprócz czystego cynku, stopu cynkowo-kad-
mowego o wysokiej koncentracji kadmu i ołowoiu. 

Urządzenie do próżniowego oczyszczania zanieczy-
szczonego cyniku zawiera w 'szczelnej obudowie (1) 
prostopadłościemny zbiornik próżniowy (2), wyposa-
żony od dołu w syfonową rurę spustową (3), zaś 
od góry w króćce przyłączeniowe (4) pomp próżnio-
wych, iprzy czym w zbiorniku (2) są usytuowane 
współśrodkowo trzy zbiorniki cylindryczne, zewnętrz-
ny (5), środkowy (6) i wewnętrzny (7), a pod nimi 
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dwa otwarte zbiorniki (pierścieniowe, wewnętrzny (8) 
i zewnętrzny (9), przedzielone symetrycznie ścianą 
zbiornika środkowego (6). Pod zbiornikami (8 i 9) 
jest usytuowany zbiornik kielichowy (10), połączony 
poza szczelną obudową (1) z połączonymi szeregowo 
zbiornikami zanieczyszczonego cynku (11 i 12), zaś 
w przestrzeniach cylindrycznych utworzonych przez 
ściany zbiorników cylindrycznych (5, 6, 7) są usy-
tuowane układy elementów kondensujących (13 i 14), 
połączonych przewodami doprowadzającymi (15) ukła-
du chłodzenia wodnego oraz z przewodem odprowa-
dzającym (16). Otwarte zbiorniki pierścieniowe (8 i 
9) są wyposażone w rury spustowe (17 i 18). 

(1 zastrzeżenie) 

C22B P. 229031 T 31.12.1980 

Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica, Kra-
ków, Polska (Henryk Fik, Władysław Ptak, Maksy-
milian Sukiennik, Jan Mądry, Rudolf Kurek, Florian 
Szmidt, Lesław Kriger). 

Sposób oczyszczania cynku oraz układ urządzeń 
do oczyszczania cynku 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
takiego sposobu oczyszczania cynku oraz układu do 
stosowania tego sposobu, które pozwalałyby regulo-
wać w szerokich granicach jakość otrzymywanego 
czystego cynku. 

Sposób oczyszczania cynku według wynalazku pole-
ga na tym, że zanieczyszczony cynk przemysłowy 
przedmuchuje się gazem obojętnym ogrzanym do tem-
peratury maksimum 1473K, przy czym ilość wdmu-
chiwanego gazu zależy od jego temperatury oraz od 
żądanej wydajności procesu. Układ urządzeń do 
oczyszczania cynku składa się z hermetycznego zbior-
nika (1) podzielonego przegrodami na komory (3) i 
połączonego ze zbiornikiem (4) cynku zanieczyszczo-
nego. W każdej z komór (3) jest usytuowana rura 
(5) doprowadzająca gaz obojętny oraz rura konden-
sująca (6) zbiornika kondensującego (7) połączonego 
ze zbiornikiem ciekłego metalu (8) oraz poprzez pom-
pę (9), zbiornik wyrównawczy (10) iz układem grzew-
czym (11) sprzęgniętym z rurami (5) doprowadzają-
cymi gaz obojętny. (2 zastrzeżenia) 

C22B P.230099 11.03.1981 

Pierwszeństwo: 25.04.1980 - RFN (mr P 3016496.6-24) 

Mannesmann Aktiengesellschaft, Düsseldorf, Repu-
blika Federalna Niemiec. 

Sposób zmniejszenia emisji gazowych substancji 
szkodliwych w gazach spalinowych z aparatów 

spiekalniczych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
takiego sposobu zmniejszenia zawartości substancji 
szkodliwych w gazach spiekalniczych, który można 
byłaby prowadzić bezpośrednio w piecu. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że wpro-
wadza się warstwę ziarnistego materiału - warstew-
kę obróbczą między ruszt spiekalniczy a spiekaną 
mieszankę surową, przy czym dzięki składowi lub 
szczególnej obróbce wstępnej materiału tej warstwy, 
gazowe związki siarki i fluoru i chloru z gazu spa-
linowego, opuszczającego warstwę spiekaną ulegają 
związaniu. Wielkość ziarna materiałów wiążących te 
substancje szkodliwe jest tak dobrana, że podczas 
przesiewu, odbywającego się w aparacie spiekalni-
czym lub przed wielkim piecem, w przeważającej 
części stanowią one pozostałość przesiewu i wraz z go-
towym produktem z aparatu spiekalniczego zasilają 
wielki piec. (8 zastrzeżeń) 

C22B P.230776 21.04.1981 

Uniwersytet Wrocławski im. B. Bieruta, Wrocław, 
Polska (Adolf Kiszą, Józef Urbanowicz). 

Sposób otrzymywania srebra wysokiej czystości 
ze stopów odpadowych litych i pylistych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie udoskonalenia 
metody pirometalurgicznej otrzymywania srebra, w 
którego odpadach występują liczne zanieczyszczenia 
a zwłaszcza miedzi do około 60% tak, aby proces stał 
się prostszy i bardziej wydajny. 

Odpady topi się w zbiorniku odpornym na działa-
nie tlenków metalu oraz utlenia powietrzem w tem-
peraturze 1000-1300°C. Powstający w procesie żu-
żel według wynalazku usuwa się aż do momentu 
uzyskania (Lustrzanej powierzchni ciekłego metalu, 
który utrzymuje się w tym stanie przez co najmniej 
10-15 min., po czym wylewa ze zbiornika. Po usu-
nięciu żużla, wprost do ciekłego metalu dodaje siq 
AgCl, w ilości nie mniej, niż 40 g na 1 kg ciekłego 
srebra. (6 zastrzeżeń) 

C22C P.224183 12.05.1980 

Instytut Metali Nieżelaznych. Gliwice, Polska (Lu-
dwik Ciura, Kazimierz Joszt, Henryk Chromik, Jan 
Sendal). 

Miedzionikiel 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
składu chemicznego miedzioniklu przeznaczonego, 
zwłaszcza do wyrobu rur kondensatorowych i charak-
teryzującego się /wysoką odpornością korozyjną w 
środowisku wody morskiej. Stop według wynalazku 
zawierający oprócz miedzi w ilościach wagowych 
9-11% Ni, 0,5-1% Mn, 1,0-1,8% Fe, oraz dopuszczal-
ną zawartość zanieczyszczeń w postaci Z:i do 0,3%, 
Pb do 0,010%, S do 0,03%, C do 0,03% ogółem zanie-
czyszczeń do 0,5%, charakteryzuje się tym, że zawie-
ra dodatkowo 0,1-2,5% wagowych aluminium. 

(1 zastrzeżenie) 

C23C 
C04B 

P. 223962 02.05.1980 

General Electric Company, Schenectacîy, Stany 
Zjednoczone Ameryki (Thomas E. Hale, Roy C. 
Lueth). 
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Powlekany wyrób z węglików spiekanych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uzyskania po-
wlekanego wyrobu z węglików spiekanych o zwięk-
szonej odporności na zużycie ścierne. 

Powlekany wyrób z węglików spiekanych charak-
teryzuje się tym, że zawiera podłoże z węglików spie-
kanych, którego powierzchnia jest nasycona dyfuzyj-
nie pierwiastkiem wybranym z grupy obejmującej 
bor, krzem lub glin, oraz powłokę nałożoną na na-
sycone podłoże, zawierającą borek wybrany z gru-
py obejmującej borek tytanu, borek hafnu, borek 
cyrkonu i borek tantalu. (8 zastrzeżeń) 

C25C P. 230227 19.03.1981 

Pierwszeństwo: 20.03.1980 - Włochy (nr 20787 A/80) 

Gianfranco Rambaldini, Ooncesjo, Włochy. 

Sposób uzyskiwania metali ciężkich z zawierających 
je koncentratów minerałów siarczkowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania ta-
kiego sposobu uzyskiwania metali ciężkich, który był-
by realizowany z dużą sprawnością energetyczną, był 
wydajny, ikanzystny ekonomicznie oraz pozwalał na 
otrzymanie produktów ubocznych nie zanieczyszcza-
jących środowiska. 

Elektrolityczny sposób uzyskiwania ciężkich metali, 
zwłaszcza ołowiu z koncentratów [siarczkowych, polega 
według wynalazku ma tym, że koncentraty rozpuszcza 
się w .stopionych chlorkach metali i chloruje za po-
mocą gazowego chloru, po czym chlorki metali, które 
mają być otrzymane poddaje się elektrolizie w sto-
pionych solach wydzielając ciężkie niecałe przy ka-
todzie a chlor przy anodzie, zaś siankę, wydzieloną 
w postaci par podczas chlorowania, odzyskuje się w 
postaci siarki elementarnej. (14 zastrzeżeń) 

C25D P.228955 T 31.12.1980 

Łódzka Fabryka Maszyn Jedwabniczych „Polmatex-
-Majed", Łódź, Polska (Zenon Chochlewicz). 

Kąpiel elektrolityczna do kadmowania z połyskiem 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie umożliwienia 
uzyskania na metalach błyszczących powłok kadmo-
wych o dużej wgłębności. 

Kąpiel według wynalazku, stanowiąca znany wodny 
roztwór sali kadmowej cyjankalicznej z dodatkiem 
cyjanku sodu i wodorotlenlku sodu oraz siarczanu ni-
iklawego, charakteryzuje się tym, że zawiera sulfono-
wany klej kostny w ilości lg/1 i zwilżacz w postaci 
trójetanolaminy w ilości 0,5 g/l. (1 zastrzeżenie) 

Dział D 
WŁÓKIENNICTWO I PAPIERNICTWO 

B01F P. 224122 08.05.1980 

Billerud Uddeholm Aiktiebolag, Skoghall, Szwecja 

Sposób wytwarzania karbikowanych włókien ciętych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania ta-
kiego sposobu wytwarzania karbikowanych włókien 
ciętych, który pozwoliłby otrzymać włókna o wyso-
kim module w stanie mokrym. 

Sposób wytwarzania karbikowanych włókien cię-
tych, w drodze przędzenia z wiskozy, polega na tym, 
że do niedojrzałej wiskozy przed przędzeniem dodaje 
się małych ilości pochodnych cykloheksanonu lub cy-
Mopenrtanonu i/lub poiialkilowanych związków ami-
nowych cykloheksanu lub cyiklopentanu w ilości 
0,3-5% w stosunku do wagi celulozy w wiskozie. 

(8 zastrzeżeń) 

D01H P. 224080 06.05.1980 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn Zgrzebnych 
i Czesankowych Wełny „Befamatex", Bielsko-Biała, 
Polska (Józef Łyszczek, Marceli Főterek, Lucjan Ku-
aś, Franciszek Piątek, Paweł Tyrna). 

Sposób wytwarzania przędzy Wa przędzarce 
obrączkowej iczesankowej lub półczesankowej 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania ta-
kiego sposobu wytwarzania przędzy, który pozwalał-
by na uzyskanie przędzy o małym stopniu paraleli-
zacji ^włókien dużej puszystości i miękkości oraz na 
obniżenie kosztów wytwarzania. 

Przędzarka obrączkowa zasilana jest w tym spo-
sobie "taśmą o małej gęstości liniowej 1-4 ktex, z ga-
rów. Taśma ta przygotowywana jest bezpośrednio na 
zespole zgrzeblarkowym i następnie pocieniana 5-30-
krotnie w aparacie rozciągowym przędzarki. 

{1 zastrzeżenie) 

D03D 
G10K 

P.229107 T 07.01.1981 

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemy-
słu Wełnianego „Północ", Łódź, Polska (Marek Boro-
wiec, Jan Woijtysiak, Kazimierz Lubelski). 

Zestaw akustyczny krosna 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie skutecznego ob-
niżenia hałasu przy zachowaniu istniejącej siatki roz-
stawienia krosien w tkalni. 

Zestaw Akustyczny krosna szczególnie rapierowego 
typu MAV siklada się zasadniczo z zespołu osłon (1) 
głównie mechanizmu napędu rapiera odbierającego, 
zespołu osłon ,(2) głównie mechanizimu napędu rapiera 
podającego, zespołu osłon (3) maszyny nicielnicowej, 
zespołu osłon (4) głównie nicielnic i bidła, przy czym 
zespoły osłon (1), (2), (3), (4) mocowane są do kon-
strukcji nośnej krosna. (3 zastrzeżenia) 

D03D P. 230141 13.03.1901 

Pierwszeństwo: 13.03.1980 - RFN - (nr P. 3009610.7) 

Johann Berger, Alfdort, Josef Berger, Schwäbisch 
Gmünd, Republika Federalna Niemiec. 
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Produkt włókienniczy, sposób zaopatrzenia stanowisk 
pracy maszyn do produkcji wyrobów gotowych 

w zespoły nici, urządzenie zaopatrujące stanowiska 
pracy w zespoły nici, urządzenie do wytwarzania 
produktu włókienniczego oraz sposób wytwarzania 

produktu włókienniczego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie przygotowania 
zespołu równoległych nici bez konieczności stosowa-
nia wałów osnowowych lub ram natykowych bezpo-
średnio przed maszyną do wyrobów gotowych. 

Wynalazek dotyczy produktu włókienniczego służą-
cego do (przygotowania zespołu równoległych nici wy-
korzystywanych w maszynie wytwarzającej płaski wy-
'rób włókienniczy, sposobu (zaopatrzenia stanowisk 
Ipracy maszyn do produkcji wyrobów gotowych w ze-
społy nici, urządzenia zaopatrującego stanowiska pracy 
maszyn do produkcji wyrobów gotowych w zespoły 
nici, urządzenia do wytwarzania produktu włókien-
niczego oraz sposobu wytwarzania produtku włókien-
niczego. 

Produkt włókienniczy zgodnie z .wynalazkiem stano-
wi tkanina o gęstości wątku niewielkiej w stosunku 
do normalnych tkanin, a co najmniej jedna nitka wą-
tku jest w postaci pęitli wątku wprowadzana z możli-
wością .wyciągania. 

Sposób zaopatrzenia stanowisk pracy maszyn do 
produkcje wyrobów gotowych w .zespoły nici, charak-
teryzuje się tym, że luźny wyrób ,(17) hamuje się w 
miejscu swego przebiegu, prowadzącego co najmniej 
do jednego stanowiska pracy co najmniej jednej ma-
szyny, zaś w kierunku ruchu iza miejscem hamowania 
tę co najmniej jedną nitkę wątku (2) od otwartego 
końca pętli wątku (3) wyciąga się z luźnego wyrobu 
i nawija, natomiast pozostający zespół nici (1) bez-
pośrednio ipotem doprowadza się co najmniej do jed-
nego stanowiska pracy. 

Urządzenie zaopatrujące stanowiska pracy maszyn 
do produckji wyrobów gotowych w .zespoły nici we-
dług wynalazku ma urządzenie hamujące (30) z co 
najmniej jednym wałkiem hamowanym (31, 32), da-
lej w kierunku doprowadzania znajduje się urządze-
nie wyciągające (27), które wyposażone jest w urzą-
dzenie transportowe (57), zaopatrzone w zespół (60) 
do przewijania wyciągniętej nici lub wyciągniętych 
nici. 

Urządzenie do wytwarzania produktu włókiennicze-
go stanowi maszyna tkacka z co najmniej jednym 
elementem (70) do wprowadzania pętli wątku, przy 
czym każdemu elementowi (70) jest przyporządkowany 
zwrotny uchwyt pętli wąUku (3). 

Sposób wytwarzania produktu włókienniczego cha-
rakteryzuje się tym, że luźny wyrób 'wykonuje się 
z nitek schodzących z pojedynczych cewek. 

(21 zastrzeżeń) 

D06B P.229994 04.03.1981 

Pierwszeństwo: 06.03.1980 - Szwajcaria (nr P 1757/80-1) 

Sinter Limited, Bristol, Wielka Brytania. 

Sposób obróbki cieplnej pasm tkaniny 
impregnowanych, korzystnie utwardzalną sztuczną 

żywicą oraz urządzenie do obróbki cieplnej pasm 
tkaniny, impregnowanych, korzystnie utwardzalną 

sztuczną żywicą 
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zoptymalizowania 

procesu obróbki cieplnej pasm impregnowanych tka-
nin. Sposób obróbki cieplnej taśm tkaniny impregno-
wanych korzystnie utwardzalną żywicą syntetyczną, 
iprzy którym impregnowana taśma tkaniny jest pro-
wadzona do góry poprzez pierwszy obszar obróbki 
cieplnej, a następnie wokół układu wałków zmiany 
kierunku i potem do dołu poprzez drugi obszar ob-
róbki ciepilnej, charakteryzuje się tym, że wstęga tka-
niny (13) po opuszczeniu pierwszego obszaru obróbki 
cieplnej (1), a przed przejściem przez układ wałków 
zmiany kierunku (8) prowadzona jest przez obszar 
chłodzenia (14). 

Urządzenie do obróbki cieplnej wstęg tkaniny im-
pregnowanych korzystnie utwardzalną żywicą syn-
tetyczną z pierwszym obszarem obróbki cieplnej prze-
biegającym od dołu do góry, z układem wałków zmiany 
kierunku taśmy tkaniny oraz z dołączonym za nim dru-
gim obszarem obróbki cieplnej przebiegającym od 
góry do dołu, charakteryzuje się tym, że po pierw-
szym obszarze obróbki cieplnej (1), a przed układem 
•wałków zmiany kierunku (8) umieszczony jest obszar 
chłodzenia (14). 

W obszarze chłodzenia (14) po obu stronach drogi 
ruchu wstęgi tkaniny (13) znajdują się umieszczone 
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jedna za drugą w kierunku ruchu (A) wstęgi tkaniny 
(13) dysze wydmuchowe (16) dla czynnika chłodzące-
go. 

W obszarze chłodzenia (14) umieszczone jest urzą-
dzenie zasysające (17) dla czynnika chłodzącego. 

(10 zastrzeżeń) 

D06M P.228959 T 30.12.1980 

Zakłady Przemysłu Wełnianego „Bawelana", Biel-
sko-Biała, Polska (Bronisław Ponikwia, Stanisław 
Biały, Rudolf Dyczek). 

Sposób uszlachetniania krajek tkanin wełnianych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zabezpieczania 
krajek w tkaninach wełnianych przed spilśnieniem. 

Sposób uszlachetniania krajek tkanin wełnianych po-
lega na wypłukaniu w wodzie tkaniny po procesie 
tkania i naniesieniu na krajki tkaniny roztworu wod-
<nego szkła wodnego i wysuszeniu. (1 zastrzeżenie) 

D06N 
B23B 

P. 230323 25.03.1981 

Pierwszeństwo: 25.03.1980 - RFN (nr P 3011389.4) 

J.H. Benecke GmbH., Hannover, Republika Fede-
ralna Niemiec (Gustav Hildebrandt, Philipp Schaefer). 

Sztuczna skóra na górną część buta 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wytwarzania 
takiej sztuciznej skóry, która byłaby podobna do skó-
ry naturalnej, dawałaby się dobrze obrabiać, była nie-
droga i miała dobre własności higieniczne podczas 
noszenia. 

Przedmiotem wynalazku jest sztuczna sikora -na gór-
ną część buta, której całkowita grubość wynosi co 
najmniej 2,0 mm, grubość runa z włókna sztucznego 
stanowi co najmniej 75% grubości sztucznej skóry, 
pnzy czym runo jest spilśnione i umocowane mecha-
nicznie i/lub termicznie bez użycia środka wiążącego. 
Drugą warstwę dopełniającą stanowi tworzywo sztu-
czne. (6 zastrzeżeń) 

D06P P.224103 08.05.1980 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Barwni-
ków „ORGANIKA", Zgierz, Polska. (Irena Marszałek, 
Rajmund Nowak, Zofia Ogłaza, Benedykt Szkoła, Ka-
izimierz Stelmaszyk, Jan Witaszczyk). 

Preparat pomocniczy stosowany w procesach 
barwienia włókien wełnianych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uzyskania cią-
głego, jednorodnego filmu roztworu barwników na 
włóknie oraz eliminacji zjawiska szronienia. 

Preparat pomocindczy stosowany w procesach ciągłe-
go barwienia wełny zawiera: 10-30 części wagowych 
produktu addycji alkilofenoli z 6-10 molami tlenku 
etylenu, 55-90 części wagowych produktu będącego 
miesizaniną wodnego roztworu soli mono- i/lub dwu-
i/lub trójetanoloaminowej siarczanowanego produktu, 
addycji alkoholu laurylowego z 3-5 molami tlenku 
etylenu i wodnego roztworu soli mono- i/lub dwu-
i/lu!b trójetanoloaminowej kwasu alkilabenzenosulfo-
mowego, w którym łańcuch alkilowy jest liniowym 
i/lub rozgałęzionym, nienasyconym i/lub na-
syconym węglowodorem alifatycznym o za-
wartości atomów węgla Cio-C14 i 5-20 części wa-
gowych produiktu będącego mieszaniną adduktu alki-
lofenoli z 2-5 molami tlenku etylenu i aclduktu alki-
lofenoli z 12-16 molami tlenku etylenu. 

(1 zastrzeżenie) 

Dział E 
BUDOWNICTWO; GÓRNICTWO 

E01B P.224022 05.05.1980 

Biuro Projektów Przemysłu Koksochemicznego 
„KOKSOPROJEKT", Zabrze, Polska (Jerzy Legaszew-
ski, Wacław Tomasik, Zbysław Brus, Jerzy Dolecki, 
Ignacy Żak). 

Torowisko i podtorze maszyn ładowarko-zwałowarki 

Przedmiotem wynalazku jest torowisko i podtorze 
maszyn ładowarko-zwałowarki o ciężarze do 3800 N 
usytuowane wzdłuż składowiska. 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zmniejszenia 
pracochłonności oraz zmniejszenia zużycia materia-
łów. Podtorze wykonane jest w postaci grobli (1) z 
nasypowego gruntu rodzimego o wskaźniku zagęszcze-
nia 0,97+0,98 i module ściśliwości nie mniejszym niż 
80 MPa. Na wierzchu grobli ułożone są prefabrykowa-
ne płyty żelbetowe (2) zagłębione w korycie z tłucz-
niem kamiennym (4) i powiązane ze sobą ściągami 
(3). Na płytach żelbetowych ułożone są szyny torowis-
ka (5) o rozstawie 7 m, a pobocze (6) i międzytorze (7), 
są utwardzone. (2 zastrzeżenia) 

E01B P. 228957 T 30.12.1980 
E02P 

Opalskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysło
wego Nr 1, Wyższa Szkoła Inżynierska im. Gen. A. 
Zawadzkiego, Opole, Polaka (Henryk Rawski, Marian 
Byrski). 

Sposób budowy torowisk tiurawi wieżowych na 
gruntach 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zmniejszenia 
pracochłonności wykonania torowiska oraz zwiększe-
nia odzysku materiałów przy rozbiórce. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że na 
gruncie rodzimym układamy warstwami, kolejno za-
gęszczonymi do osiągnięcia stopnia zagęszczenia rów-
nemu 0,4-0,7 poduszki pod każdą sztywną belkę, z 
gruntu niespoistego o granulacji od piasku średniego 
do żwiru, o wysokości nie większej niż czterokrotna 
i szerokości nie większej niż dziewięciokrotna szero-
kość stopy sztywnej belki, którą układamy na i w 
osi poduszki, a osadzoną na całejj wysokości w obsyp-
ce z gruntu niespoistego i zagęszczonego do stopnia 
zagęszczenia około 0,4, przy czym boczne powierzchnie 
obsypki kształtujemy pod kątem od 40° do 60° w od-
ległości równej półtorej szerokości stopy belki od jej 
osi. (3 zastrzeżenia) 

E01H P. 223939 30.04.1980 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Miesz-
kaniowej, Zielona Góra, Polska (Kazimierz Frydry-
czak, Ryszard Biczyk, Bogdan Pniewski). 

Sposób usuwania śniegu oraz urządzenie samojezdne 
do stosowania tego sposobu 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie umożliwienia 
całkowitego i skutecznego oczyszczania ulic lub dróg 
ze śniegu oraz zapobiegania powstawaniu ślizkości 

jezdni. 
Sposób polega na tyim, że śnieg transportuje się do 

zbiornika, gdzie w podwyższonej temperaturze topi 
sie go przy jednoczesnym zadawniu środków chemicz-
nych przeciw zamanzaniu, a następnie wylewa się go 
w postaci wody zmieszanej z tymi środkami. 



50 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO Nr 23 (207) 1981 

Urządzenie wyposażone w swej przedniej części w 
wirnikowy pług odśnieżny "oraz dmuchawę charakte-
ryzuje się tym, że wylot dmuchawy skierowany jest 
poprzez rurę łącznikową (3) do zbiornika śniegu (4), 
który to zbiornik śniegu (4) ma w swych bocznych 
częściach nagrzewnice (5), oraz w swej górnej części 
zbiornik środków chemicznych przeciw zamarzaniu (6), 
zaś w tylnej dolnej części zbiornika znajdują się po-
lewaki wody (7). (2 zastrzeżenia) 

E02B P.231719 T 15.06.1981 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Siarko-
wego „SIARKOPOL", Tarnobrzeg, Polska (Danuta 
Bodawika). 

Urządzenie ograniczające wypływy wód złożowych 
na powierzchnię 

Urządzenie według wynalazku wyposażone jest w 
dodatkową ko-lumnę rur (7) usytuowaną między ko-
lumną rur okładzinowych (5) a kolumną rur wodnych 
(9) przy czym wytworzona'przestrzeń (6) zawarta mię-
dzy dodatkową kolumną rur okładzinowych (5) wy-
pełniona jest szczeliwem. 

Dodatkowa kolumna rur (7) ma długość około 70 
m, sięgając poniżej głównej strefy uszkodzeń rur okła-
dzinowych (5). (2 zastrzeżenia) 

E02D 
E21B 

P.224025 05.05.1980 

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Budow-
nictwa Hydrotechnicznego „ENERGOPOL", Warszawa, 
Polsika (Marek Świeca, Władysław Wilk, Jerzy Seku-
ła, Jerzy Czafplicfci). 

Sposób i .urządzenie do iniekcji gruntów 

Wynalazök rozwiązuje zagadnienie zapewnienia 
przepływu iniektu o stałej konsystencji na całej dłu-
gości otworu, powodując jeigo równomierne zainiekto-
wanie. 

Sposób polega na tym, że po uszczelnieniu iniekto-
wanego otworu od góry dokonuje się iniekcji wieio-
punktowo, jednocześnie i równomiernie w całym inie-
ktowanym obszarze. W tym celu powoduje się jedno-
czesne otwarcie otworów w ściance rury iniekcyjnej, 
a następnie dokonuje się iniekcji zaczynu, który prze-
pływa jednocześnie przez wszystkie otwory w rurze 
iniekcyjnej w iniéktowanym obszarze. 

Urządzenie według wynalazku ma usytuowane nie-
przesuiwnie w iniektowanym otworze (10) zawory 
zwrotne otwierające i .zamykające otwory (4) w bocz-
nej ściance rury iniekcyjnej (1). Zawory te stanowią 
wargowe wkładki (5), korzystnie ,z guimy. 

(8 zastrzeżeń) 

A-A 

E02D 
E02F 

P.224063 05.05.1980 

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót Wodociągo-
wych i Kanalizacyjnych, Wrocław, Polska (Eugeniusz 
Pławucki, Lesław Tereszcza'k, Leon Bąk, Antoni Dme-
lański, Stanisław Staniszewski, Józef Więzień, Antoni 
Stryjeńsiki, Stanisław Skowroński). 

Sposób poziomego przeciskania rur iw gruncie 
i urządzenie do stosowania tego (sposobu 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zmniejszenia sił 
tarcia pomiędzy rurą i gruntem, zwłaszcza przy prze-
ciskaniu rur o dużych średnicach na odległości prze-
kraczające kilkadziesiąt metrów. 

Sposób według wynalazku polega na wprowadzeniu 
zawiesiny tworzącej smarującą warstwę (7) pomiędzy 
przciskaną rurą (1) i gruntem przy zachowaniu kie-
runku tłoczenia zawiesiny przeciwnego do kierunku 
przeciskania rury (1). 

L 6 J2 j 7 J2 5 A 
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Urządzenie do stosowania sposobu według wyna-
ilaziku ma czołowy, komorowy zespół (5) i środkowe 
komorowe zespoły (6), znajdujące się na przeciskanej 
rurze (1). Komorowe zespoły (5) i (6) mają zewnętrz-
ne komory otwarte w kierunku przeciwnym do kie-
runku przeciskania rury (1). (4 zastrzeżenia) 

E02F P.229155 09.01.1981 

Pierwszeństwo: 01.02.1980 - Austria (A 549/80) 

Voest-Ailipine Aktiengesellschaft, Wiedeń, Austria 
(Klaus Wimmer, Wolfgang Lubrich). 

Samojezdna, czerpakowa koparka kołowa 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uproszczenia 
konstrukcji koparki oraz zmniejszenia jej ciężaru. 

Koparka ma podwozie gąsienicowe (1), na którym 
usytuowane jest nadwozie, które ma tarczę obroto-
wą (3) wysięgnika ułożyslkowaną obrotowo na środko-
wej pianowej osi (4) z którą to tarczą (3) jest po-
łączony niieobrotowo wysięgnik oduzucający (6) oraz 
ramię (22) niosące koło czerpakowe (21). Ciężar ra-
mienia (22) i jest co n.ajimniej części owo wyrówny-
wany przez przeciwciężar (30). Ramię (22) koparki 
jest ułożyskowane obrotowo na pionowej osi nie tyl-
ko 'względem podwozia (1), lecz także względem wy-
sięgnika odrzucającego (6). 

Oś (32) obrotu ramienia (22) koparki jest oddalona 
od osd (4) obrotu tarczy obrotowej (3) wysięgnika 
w kierunku od 'odrzucającego końca wysięgnika od-
rzucającego (6) tak, że ramię (22) koparki ze swoim 
przeciwciężarem i z samą tarczą obrotową (3) ko-
parki jest co najmniej częściowo wykorzystane jako 
przeciwciężar dla wysięgnika odrzucającego (6). 

(7 zastrzeżeń) 

E03B P.229025 T 02.01.1981 

.Politechnika Białostocka, Białystok, Polska (Kazi-
mierz Pieńkowski, Sławomir Sorko, Elżbieta Maczek, 
Edmund GołkoL 

Zbfiornik akumulujący ciepłą wodę użytkową 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie doboru naj-
właściwszej geometrii zbiornika ograniczającej straty 
ciepła do irminimuim. 

Zbiornik według wynalazku charakteryzuje się tym, 
że stosunek wysokości (h) zbiornika wody do jego 

średnicy (d) wynosi 1 : 1, gdy zbiornik służy do prze-
chowywania ciepłej wody d jest opróżniany jeden raz 
na dobę oraz 1 : 1, 2..2, w przypadku gdy zbiornik 
służy do ciągłego grzania wody i Jest opróżniany z 
ciepłej wody w sposób ciągły. (1 zastrzeżenie) 

E05D P.224087 06.05.1980 

Wytwórnia Urządzeń Chłodniczych, Dębica, Polska 
(Władysław Wojtaszek, Stefan Lig). 

Zawias do drzwi zwłaszcza chłodniczych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zapewnienia 
stałego nacisku skrzydła drzwiowego na uszczelkę za-
wiasu do drzwi. 

Zawias według wyinalazlku służy do mocowania 
skrzydła drzwiowego do ościeżnicy, zwłaszcza w 
chłodni. 

Połączenie osiowe łącznikiem (3) elementu zawiasu 
drzwi (1) z elemenitem zawiasu ościeżnicy (2) leży 
w płaszczyźnie, która jes't irównoległa do ościeżnicy 
przy położeniu nominalnym. Zapewnia to minimal-
ne przesunięcie boczne skrzydła drzwiowego w cza-
sie iprzemieszicizaniia się w kierunku prostopadłym do 
ościeżnicy. 

Przedłużony koniec łącznika (3) poprzez trzpień do-
ciskowy (12), płytki oporowe (13) połączono ze sprę-
żyną !(6) z regulowanym dociskiem śrubą (10) daje 
stały docisk skrzydła drzwi do ościeżnicy. 

(2 zastrzeżenia) 

E05F 
E06B 

P. 224008 03.05.1980 

Zakłady Wyrobów Metalowych, Dąibrowa Górni
cza, Polska (Józef Luceik, Stanisław Gałęzaowslki, Jó-
izef Pszczoła). 

Urządzenie do przesuwania drzwi 

Wynalazek irozwdązuje zagadnienie opraoowania u-
rządzenia, które uiroożliiwi samoczynną ciągłą regula
cję ipołjożenia isilnilka liniowego względem pnzesuwa
lnych drawi. 
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Urządzenie do przesuwania drzwi, napędzane płas-
kim silnikiem liniowym, charakteryzuje się tym, że 
obudowa (2), w której zamocowany jest silnik linio-
wy (1), poprzez przeguby (4), zawieszona jest na ką-
itownilkach (3), które z kolei poprzez (przeguby (6) 
zawieszone są na (kątownikach (5). Kątowniki (5) 
przytwierdzone są do jezdni (14), która połączona 
jest trwale z ramą (13) drzwi. (3 zastrzeżenia) 

E21B P. 223592 16.04.1980 

Kopalnie Skalnych Surowców Drogowych, Klęcza-
ny, Polska (Józef Pasoń, Roman Hajduk, Grzegorz 
Prydioń, Zygmunt Sypień). 

Urządzenie do odwadniania otworów 
i sposób jego stosowania 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie umożliwienia 
dokładnego usunięcia płynu z otworów strzałowych 
w kamieniołomach, sizybów wiertniczych, studni i in-
nych otworów, a tym samym zwiększenie efektu od-
strzału oraz zmniejszenie zużycia materiałów wybu-
chowych. 

Urządzenie do odwadniania ma zamknięty zbior-
nik (1) wyposażony w zawór zwrotny (6), rurkę do-
prowadzającą (8) zakończoną wewnątrz zbiornika (1) 
w pobliżu pokrywy (3) i 'rurkę odprowadzającą (9) 
zakończoną wewnątrz zbiornika (1) w pobliżu pier-
ścienia (4) osadzonego w dolnej ozęści zbiornika U). 
Zawór zwrotny (6) typu grzybkowego jest osadzo-
ny w pierścieniu (4). 

Sposób odwadniania otworów polega na zapuszcze-
iniiu urządzenia do otworu i napełnieniu zbiornika 
U) płynem iprzetz rurkę doprowadzającą (8), a na-
stępnie wtłoczeniu sprężonego powietrza do zbiorni-
ka (1), które wypycha przez rurlkę odprowadzającą 
(9) płyn ze zbiornika (1). Po opróżnieniu tpłyou ze 
zbiornika (1) izamyka isię dopływ siprężonego powietrza 
na okres czasu ponownego zapełnienia się zbiornika 
płynem. Cykl ten powtarza się aż do całkowitego od-
wodnienia otworu. <3 zastrzeżenia) 

E21B P. 223738 23.04.1980 
G01B 

Prizedsiębiaratwo Geofizyki Górnictwa Naftowego, 
Kraków, iPolsIka (Witold Warsto, Zdzisław Radwań-
islki, Leszek Zajdel). 

Przyrząd do szablonowania 
i wyznaczania głębokości otworu wiertniczego 

Wynalazek roziwiązuje zagadnienie 'umożliwienia 
dokładnego wyznaczania imiejsc przewężeń i głębo
kości otworu wiertniczego o różnych średnicach 
z równoczesną rejestracją pomiaru przez aparaturę 
karotażorwą. 

Przyrząd zawiera kontaktron (1) osadzony w gło-
wicy (3) oraz >ma ruchomy trzpień (6) połączony su-
wMiwie z głowicą (3) z zamocowanym w górnej jego 
części magnesem istałym (7). Na trzpieniu (6) uimie-
tszczony jest wymienny szablon (9) o wymiarze odpo-
wiadającym średnicy otworu wiertniczego, w którym 
mają być wykonywane prace geofizyczne. 

o zastrzeżenie) 

E21B P. 224024 05.05.1980 

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Bu
downictwa Hydratechiniczinego „ENERGOPOL", War
szawa, Polska (Marek Świeca, Jerzy Czaplicki, Wła
dysław Wilk). 

Poszerzacz małośrednicowych otworów wiertniczych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uproszczenia 
'konstrukcji paszerzacza oraz zwiększenia jego nieza
wodności. 

Poszerzacz według wynalazku ima tnące noże (2) 
zamocowane obrotowo na osi prostopadłe!] do osi 
otworu wiertniczego, przy czym noże (2) są skiero
wane w głąib otworu, a płaszczyzna obrotu noży (2) 
jest odsunięta od osi obrotu poszerzacza. 

Na korpusie (1) umieszczone są ograniczniki (1A), 
'które blokują otwarcie noży (2) pod kątem 90°. 

(5 zastrzeżeń) 
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E21B P. 224140 08.05.1980 

Przedsiębiorstwo Poszukiwań Nafty i Gazu, Zie-
lona Góra, Polska (Henryk Dranka, Jan Marszałek). 

Przyrząd do sprawdzania szczelności 
i sprawności urządzeń zabezpieczających wylot 

otworu wiertniczego 
Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest umo-

żliwienie szybkiego, taniego oraz bezpiecznego 
sprawdzania szczelności i sprawności działania urzą-
dzeń zabezpieczających wylot otworu wiertniczego. 

Przedmiotem wynalazku jest przyrząd służący do 
sprawdzania szczelności i sprawności urządizeń za-
bezpieczających wylot otworu wiertniczego, zwłaszcza 
otworów głębokich wierconych, w celu poszukiwań 
złóż noipy i gazu. 

Przyrząd składa się z elastycznego elementu u-
szczelniającego (1) osadzonego na trzonie (2) i ogra-
niczonego z jednej strony pierścieniem oporowym gór-
nym (3) nasadzonym na łącznik górny (4), zaś z dru-
giej strony ograniczonego pierścieniem oporowym 
dolnym (5), który za pośrednictwem wspornika (6) 
i trzpienia wewnętrznego (7) łączy się ze zworni-
kiem (8), przy czym łącznik górny (4) za pośredni-
ctwem trzonu (2) jest połączony z łącznikiem dol-
nym (9). (1 zastrzeżenie) 

E21B P.228968 T 30.12.1980 

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Sta-
szica, Kraików, Polska (Ludwik Szos tak, Wiesław 
Wan tuch, Leszek Adamczyk, Ryszard Kakn). 

Przyrząd do prowadzenia prac, 
zwłaszcza wiertniczych pod ciśnieniem 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie umożliwienia 
prowadzenia prac wiertniczych na wiertniach o nis-
kiej podbudowie wieży. 

Przyrząd według wynalazku składa się z łączni-
ka (1), wewnątrz którego jest usytuowany uszczel-

niający wkład (5), korzystnie ograniczony od góry 
tuleją (6), a od środka ruchomą cylindryczną osło-
ną (7). (1 zastrzeżenie) 

E21C P.230225 19.03.1981 

Pierwszeństwo: 22.03.1980 - RFN (nr P 3011100.3) 

Halbach und Braun, Wuppertal, Republika Fede-
ralna Niemiec. 

Urządzenie strugowe do urabiania minerałów 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
konstrukcji o zwiększonej wydajności przy założonej 
wstępnie szybkości skrawania, stosowanej w cien-
kich pokładach. 

Urządzenie strugowe do urabiania minerałów, zwła-
szcza istrug węglowy dla kopalń podziemnych, umie-
szczone ijest iprzejezdnie na. prowadnicy strugowej i 
zaopatrzone jest w co najmniej jeden suport na-
rzędziowy oraz ma łańcuch strugowy przebiegający 
w tej prowadnicy strugowej, do którego dołączo-
ne jest strugowe urządzenie urabiające. W urzą-
dzeniu strugowym według wynalazku urabiający 
zespół strugów <3, 4) stanowi ciąg strugowy zesta-
wiony z co najmniej dwóch poszczególnych strugów 
(3, 4), sztywno połączonych między sobą dla wyrów-
nania momentów za pośrednictwem przegubowych 
połączeń (10), do wyrównywania momentów, zaś su-
iporty narzędziowe (6) poszczególnych strugów (3, 4) 
mają rozmieszczone lub nastawione względem ściany, 
z zapewnieniem głębokości lurabánia narzędzi stru-
gowych (13) ustawionych na suportach narzędziowych 
<6), zwiększających przybieranie wraz z kierunkiem 
urabáariia w równych liniach cięcia od pojedynczego 
narzędzia strugowego (3) do narzędzia strugowego (4). 

(12 zastrzeżeń) 

E21D P.223603 17.01.1980 

Centrum Konstrukcyjno-Technologiczne Maszyn 
Górniczych „KOMAG", Gliwice, Polska (Jerzy Cie-
ślik, Edward Janik, Ginter Grzesik, Zofia Chwieduk, 
Kornel Ölender). 

Obudowa górnicza lemniskatowa 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
stabilnej konstrukcji nie wymagającą! dodatkowych 
siłowników hydraulicznych, przy czym wypadkowa 
reakcja podparcia przechodziłaby w pobliżu środka 
spągmicy. 

W obudowie górniczej lemniskatowej według wy-
nalazku trajektoria (17), po której porusza się wierz-
chołek (12) stropnicy (9), jest fragmentem lemniskaty, 
biorącym początek w punkcie przecięcia osi prosto-
kątnego układu odniesienia i wznoszącego się po-
nad osią (x) w sąsiedztwie osi (y). Trajektoria (17) 
odległa jest w dolnym fragmencie o (xi) ód czoła 
ściany (18), wyższe punkty trajektorii (17) oddalają 
się od czoła ściany (18) na odległość (x2) > (xi), 
<Xn-1) > (X2) itd. Taki kształt trajktorii uzyskano 

prize z dobór proporcji długości elementów obudowy, 
a więc: długość łączników di) - (h) = 1,0 do 1,1, naj-
korzystniej 1,39. Odległość przegubów (7), (8) do dłu-
gości łącznika (3) tworzy proporcję (U) : di) = 0,35 
do 0,40 najkorzystniej 0,38, (di) : (d2) = 0,55 do 0,60 
najkorzystniej 0,57, di) : (L) = 0,48 do 0,52 najkorzy-
stniej 0,50, (L) : (H) = 1,50 do 1,70 najkorzystniej 1,6-1. 

(2 zastrzeżenia) 
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E21D P. 224002 02.05.1980 

Kopalnia Węgla Kamiennego „Nowy Wiek", Ruda 
aląjska, Polaka (Andrzej Chachulski, Paweł Pisarek, 
Joachim Poledniok, Ludwik Pyzik, Norbert Kostarz). 

Urządzenie do montażu zestawów zmechanizowanej 
obudowy górniczej 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie oipracowania 
konstrukcji umożliwiającej bezpieczny montaż cięż-
kich zestawów górniczej obudowy zmechanizowanej 
w podziemnym wyrobisku korytarzowym. 

Urządzenie ma dwuczęściową platformę montażo-
wą umieszczoną na ramie zabudowanej w wykopie 
(3) wyrobiska korytarzowego poprzecznie do jego osi 
podłużnej. Dolna część <4) 'tej platformy jest połączo-
na z ramą za pomocą siłownika hydraulicznego (5) o 
dwustronnym działaniu. Część górna (6) jest połączo-
na z -częścią dolną (4) nieruchomo ryglami i jest wy-
posażona w koła jezdne, dostosowane rozstawem do 
istniejącego w wyrobisku toru. (1 zastrzeżenie) 

A-A 

E21D 
E21C 

P.227733 07.11.1980 

Pierwszeństwo: 09.11.1979 - Austria (nr A 7210/79) 

Voest-Alpine Aktiengesellschaft, Wiedeń, Austria 
(Ar.niulf Kissien, Otto Schetina, Herwig Wrulich, Al-
fred Zitz). 

Sposób głębienia szybów za pomocą wrębiarki 
oraz wrębiarka do głębienia szybów 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie umożliwienia głę-
bienia szybów za pomocą wrębiarki odpowiednio 
przystosowanej do tego celu. 

Sposób -głębienia szybów za pomocą wrębiarki po-
lega ma tym, że głejbi :się w kierunku osi szybu naj-
pierw inajwyższy zwój powierzchni spiralnej, a na-
stępnie wrębiarkę przesuwa się po tym górnym zwo-
ju powierzchni spiralnej w przód aż do zetknięcia 
głowic wrębowych ze ścianą szybu. Następnie wyko-
nuje się cięcie .spągu i następnie dalsze, leżące głę-
biej cięcie spągu. Wychodząc od odpowiedniego poło-
żenia wrębiarki wrębi się powierzchnie, .rozpoczynając 
od ściany szybu. Sposób realizowany jest dalej, przy 
powtarzaniu poprzednich zabiegów, aż do wyiwrębie-
nia całaj powierzchni spiralnej, przy czym wrębiar-
kę posuwa się iw danym wypadku w tył. Pozostającą 
w danym wypadku bliską osi powierzchnię, do której 
nie sięgają głowice wrębowe, można następnie wy-
łamać lub iwywrębić z innego położenia wrębiarki. 

Wrębiarka do wrębienia szybów zawiera wrębnik 
(3), do którego zamocowane są głowice wrębowe (14), 
gąsienice (2) oraz kątownik (6) usytuowany między 
mechanizmem obrotu a wręhnikiem (3). We wrębni-
ku <3) usytuowany jest mechnizm wrębowy wyposa-
żony iw smarowanie obiegowe. (13 izastrzeżeń) 

E21D P. 228879 T 30.12.1980 

Biuro Projektów Budownictwa Przemysłowego i 
Kopalnictwa Rud „Riprorud", Częstochowa, Polska 
(Andrzej Wójcicki, Marek Płachno). 

Połączenie prowadników szybowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uimoaliwienia 
zwiększenia udźwigów i prędkości ciągnienia naczyń 
przy zachowaniu dotychczasowych parametrów zbro-
jenia szybowego. 

Przedmiotem wynalazku jest sposób połączenia 
prowadników szybowych. 

Sposób według wynalazku polega ma tym. że połą-
czenia kolejnych prowadników szybowych w ciągi 
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usytuowane są w miejscach, w (których zbrojenie 
szybowe ma najmniejszą sztywność. 

Prowadnik szybowy (1) mocowany jest do dźWigara 
szybowego, natomiast końce prowadników łączone są 
ze sobą za ipomocą łącznika (3). (2 zastrzeżenia) 

E21D P.230077 10.03.1981 

Pierwszeństwo: 15.03.1980 - RFN {nr P. 3010082.4) 
26.07.1980 - RPN (nr P. 3028394.4) 

Hermann Hemscheidt Maschinenfabrik GmbH und 
Co., Wuppertal, Republika Fede-ralna Niemiec. 

Urządzenie prowadzące dla trzech stojaków obudowy 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania ta-
kiej konstrukcji, która zapewniłaby odwodzenie sto-
jaków obudowy przy różnych kątach pochylenia 
prządka zawsze w jednakowym odstępie bocznym, z 
możliwością prawidłowego prowadzenia obudowy. 

Urządzenie prowadzące dla trzech stojaków obu-
dowy (A, B, C), zestawionych od strony p,rzodlka za 
pomocą sztywnego, belkowego łożyska oporowego w 
jeden zespół kroczący, których urządzenia odwodzą-
ce ułożyskowane .na płozach spągowych i mające si-
łowniki odwodzące dwustronnego działania są dołą-
czone przegubowo do łożyska oporowego, według 
wynalazku charakteryzuje się tym, że środkowy sto-
jak obudowy (B) jest przymocowany bezpośrednio do 
łożyska oporowego (12) za pomocą sztywnej na zgi-
nanie, skierowanej poprzecznie względem kierunku 
kroczenia belki przesuwu (5) urządzenia odwodzącego 
(3-8) w przegubie łączącym (13). Urządzenia odwo-
dzące <9-11) obu zewnętrznych stojaków obudowy 
(A i C) są połączone z łożyskiem oporowym (12) po-
średnio poprzez dwie dźwignie kierownicze (14, 15). 
Obie dźwignie kierownicze <14, 15) każdego z ze-
wnętrznych stojaków obudowy (A i C) są z bocz-
nym odstępem od siebie izamocowane przegubowo na 
dwóch osiach przegubów (16, 17) na usytuowanym od 
strony przodka wysięgniku bocznym (11), urządzenia 
odwodzącego (9-11), a z drugiej strony na dwóch 
osiach przegubów (18, 19) na łożysku oporowym (12) 
tak, że osie przegubów (16, 17) dźwigni kierowni-
czych (14, 15) na wysięgnikach bocznych (11) ze-
wnętrznych stojaków obudowy (A i C) w .różnych po-
łożeniach przechylania łożyska oporowego (12) przyj-
imują jednakowy odstęp od osi wzdłużnej belki prze-
suwu (5) w środkow^ym stojaku obudowy (B). 

(4 zastnzeżenia) 

E21D P. 230321 25.03.1931 

Pierwszeństwo: 04.04.1980 - Austria (inr A 1871/80) 

Voest Alpine Akiengesellschaft, Wiedeń, Austria 
(Karl Aistleitner, Otto Schetina, Alfred Zitz). 

Urządzenie do prowizorycznego obudowywania 
za pomocą prowizorycznej ramy w pobliżu czoła 

przodka 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania kon-
strukcji, umożliwiającej osadzenie i rabowanie pro-
wizorycznych ram obudowy przy różnych wysokoś-
ciach drążonego chodnika lub tunelu oraz przystoso-
wanej do przyjmowania dużych obciążeń. 

Urządzenie do prowizorycznego obudowywania 
za pomocą prowizorycznej ramy w pobliżu czoła 
przodka, zwłaszcza chodnika wybieranego wręfonika, 
ma wychylany we wszystkich kierunkach wrębnik z 
umieszczonym na nim narzędziem wrębowym oraz 
sztywny dźwigar wzdłużny ustalany na maszynie 
do drążenia chodnikowego, po którym jest przesuwa-
ny wzdłuż dźwigara w kierunku czoła przodka wó-
zek transportowy do transportu wzdłuż chodnika lub 
tunelu ramy prowizorycznej. 

Urządzenie według wynalazku charakteryzuje się 
tym, że jego dźwigar przesuwny (11) jest w położe-
niu wysuniętym wsparty o łożysko oporowe (15) opar-
te niezależnie od sztywnego dźwigara (3) o wrębiar-
kę (1), przy czyim wózek transportowy (27) jest wy-
posażony w mechanizm podnoszący (29), który ma 
powierzchnię przylgową dda ramy prowizorycznej (30). 

(14 zastrzeżeń) 

E21F P.223615 18.04.1980 

Kopalnia Węgla Kamiennego „Wieczorek", Kato-
wice, Polska (Mirosław Chůdek, Bronisław Lisiecki, 
Marian Dziurowicz, Kazimierz Podgórski). 

Górnicza tama izolacyjna 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
konstrukcji uniezależnionej od wpływów eksploatacji 
górniczej i związanych z nią nacisków górotworu, 
charakteryzującej się znaczną trwałością i wytrzyma-
łością oraz nieprzepusziCzaTinością gazów z atmosfery 
kopalnianej. 
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Górnicza tama izolacyjna, przeznaczona do izolacji 
zrobów i poi pożarowych w podziemiach kopalni 
węgla kamiennego, wykonana w postaci muru z cegły, 
porowatych mas chemoutwardzalnych, prefabrykatów 
lub materiałów ściśliwych jak np. drewno, ma na 
swym obwodzie lub jego części ipodatną wkładkę (1), 
którą ma za zadanie przejęcie nacisku górotworu, 
wynikającego z wpływów eksploatacji górniczej. 
Wzmocnienie taimy uzyskano poprzez zabudowanie 
jarzma (2), 'mocowanego poprzez cięgna (3) do ocio-
sów wyrobiska, kotwiami (4). Celem dokładnego 
uszczelnienia ociosów wokół tamy wykonuje się do-
kładne wyrównanie ociosu i stropu wyrobiska, po-
przez usunięcie luźnych warstw na odcinku od 5-15 m 
i skotwienie tak powstałego obrysu wyrobiska ko-
twiami wklejanymi (5). Tak wyrównany obrys wyro-
biska górniczego jak i powierzchnię czołową tamy 
izolacyjnej pokrywa się wielokrotnie powłoką izola-
cyjną (6), wykonaną z roztworów tworzyw sztucznych 
lufo mas chemoutwardzalnych. (1 zastrzeżenie) 

E21F 
B65G 

P.223658 21.04.1980 

Kopalnia Węgla Kamiennego „JANKOWICE", 
Rybnik-Boguszowice, Polska (Krystian Sibila, Engel-
bert Woźnica, Hubert Borek, Wojciech Skolik, An-
drzej Bulenda, Stefan Zeifert, Krystian Lepiarczyk). 

Człon przejściowy 
górniczego przenośnika zgrzebłowego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zmniejszenia 
szerokości urabianych ręcznie wnęk wyprzedzających 
ścianowego wyrobiska górniczego poprzez umożliwie-
nie częściowego najeżdżania kombajnu na człon 
przejściowy trasy przenośnika zgrzebłowego. 

Człon przejściowy łączący kadłub stacji napędowej 
z powtarzalnymi członami trasy przenośnika cha-
rakteryzuje się tym, że wystająca ku górze ścianka 
(9) sań (3), usytuowana od strony czoła (4) wyrobiska, 
ma na swym szczycie poziomą listwę (10), stanowiącą 
tor dla maszyny urabiającej. Listwa (10) umieszczo-
na w członie przejściowym od strony trasy przenoś-
nika rozciąga się na odległość około 1/3 długości 
członu przejściowego, zaś na pozostałym odcinku 
ścianka (9) sań (3) wznosi się ukośnie w górę zgodnie 
z przebiegiem toru łańcucha zgrzebłowego w przejś-
ciowej rynnie (6). Do zastawki (8) zamocowany jest 
równolegle do listwy (10) znany prowadnik maszyny 
urabiającej, który wysunięty jest w przybliżeniu na 
taką samą odległość co listwa (10). (1 zastrzeżenie) 

E21F 
E21C 

P. 223665 21.04.1980 

Kopalnia Węgla Kamiennego „Nowa Ruda", Nowa 
Ruda, Polska (Jerzy NoskowsM, Zdzisław Polak, Jan 
Malik, Adam Barsznica, Leszek Skalski, Kazimierz 
Szewczyk, Stefan Obałka, Janusz Jaworski, Stanis-
ław Opyrchał). 

Sposób i urządzenie do zagospodarowania 
dwutlenku węgla wydzielającego się 

do wyrobisk górniczych kopalń węgla kamiennego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zmniejszenia 
zagrożenia dla załogi oraz zagadnienie zagospodaro-
wania dwutlenku węgla. 

Sposób zagospodarowania dwutlenku węgla wy-
dzielającego sie. do wyrobisk górniczych kopalń wę-
gla kamiennego, a zwłaszcza w odniesieniu bezpo-
średnim do złoża o jego koncentracji nie mniejszej 
niż 60% polega na tym, że CO2 w imieszaninie z po-
wietrzem spływa samoczynnie lub odsysany jest wy-
muszenie poprzez otwory wiercone odpowiednio w 
złożu i poddawany jest kolejno sprężaniu, skraplaniu 
i separacji, przy czym rozdział mieszaniny ciekłego 
CO2 i powietrza następuje na skutek różnicy cięża-
rów właściwych w wysokociśnieniowym separatorze, 
a oddzielone tą drogą powietrze odprowadzane jest 
bezpośrednio do atmosfery, podczas gdy ciekły CO2 
podlega magazynowaniu w butlach. 

Urządzenie stanowią zabudowane w przekopie eks-
ploatacyjnym, względnie na powierzchni kopalni, 
zibiorcze kolektory podłączone do rurociągu (7) wy-
posażonego kolejno w filtr i(8), odwadniacz (9) i prze-
pływomierz (10), pompa odsysająca (11), sprężarka 
(13), chłodnica (14), skraplacz <15), wysokociśniemowy 
separator (16) i stanowisko ładowania czystym CO2 
butli (18). (4 zastrzeżenia) 

E21F P.229169 T 09.01.1981 

Kopalnia Węgla Kamiennego „Bobrök", Bytom, Pol-
ska (Edmund Hajda, Tadeusz Chrzan, Konstanty Ba-
tor). 

Urządzenie do przemieszczania wozów 
w podziemiach kopalń 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wyeliminowania 
uciążliwości przemieszczania wozów transportowych z 
jednego toru jezdnego na drugi. 

Fig. i 
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Urządzenie ma odcinek toru, po którym przemiesz-
cza się wózek przesuwnicy, będący platformą tran-
sportową dla wozów przewidzianych do przemieszcza-
nia. Wózek przesuwnicy ma zestawy kołowe <3) osa-
dzane na siłownikach hydraulicznych (4) i (5), przy-
mocowanych do konstrukcji nośnej wózka przesuwni-
cy. (1 zastrzeżenie) 

E21F 
E02F 

P.229175 12.01.1981 

Fabryka Maszyn Budowlanych „Bumar-Fadroma", 
Wrocław, Polska, -Salzgitter Maschinen und Anlagen 
A. G., Salzgitier Bad, Republika Federalna Niemiec 
(Zenon Wysłouch, Włodzimierz Pruszyńsfci, Heinrich 
Kotyza, Heinrich Scholtysek). 

Ładowarka kopalniana z bocznym wysypem 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
konstrukcji, ułatwiającej jej transport w chodnikach 
transportowych oraz poprawiającej widoczność pola 
pracy ze stanowiska operatora. 

Ładowarka kopalniana z bocznym wysypem, prze-
znaczona 'zwłaszcza do kopalń węgla, ma rozłącznie 
mocowane główne zespoły (1, 2, 3, 4, 7) do ramy pod-
wozia na powierzchniach (25, 26, 27, 28 i 29) nie wy-
kraczających w pionie ponad górny obrys ramy (5, 6) 
podwozia, a w poziomie poza gabaryt przedniej części 
przegubowej ramy. Przednia i tylna część (5, 6) pod-
wozia połączone są przegubem (11) o dwóch wzajem-
nie prostopadłych osiach, przystosowanym do szyb-
kiego rozłączania. (13 zastrzeżeń) 

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

F01L P.228827 T 30.12.1980 

Warszawsikie Przedsiębiorstwo Rdbót Inżynieryj-
nych Budownictwa Przemysłowego „Hydrocentrum-1", 
Warszawa, Polska (Eugeniusz Dyszkowski, Longin 
Nowak). 

Sposób i urządzenie do zapinania zaworów 
w silnikach samochodowych z zapłonem iskrowym 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
takiego sposobu i urządzenia, 'które umożliwią za-
pięcie zaworu przez jedną osobę. 

Sposób według wynalazku polegający na spięciu 
grzybka zaworu ze sprężyną, dokonywanym w poło-
żeniu zamkniętym grzyibka zaworu, które uzyskuje się 
parciem powietrza doprowadzanego do komory spala-
nia przez gwintowany króciec (3) wkręcany w otwór 
(i) do zamocowania świecy zapłonowej. 

Urządzenie według wynalazku składa się z metalo-
wego króćca (3) z gwintem z jednej, zaś końcówką 
do mocowania przewodu sprężonego powietrza z dru-
giej strony, oraz cylindra z uchwytem (5) do ściska-
nia sprężyny. (2. zastrzeżenia) 

F02M P.224148 08.05.1980 

Zakład Doświadczalny Wytwórni Filtrów PZL-Sę-
dziszów, Sędziszów Małopolski, Polska (Andrzej La-
licki, Jan Dzied'zic, Stanisław Bulsa, Maria Magryś). 

Filtr powietrza 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie skonstruowania 
filtra powietrza o zwiększonej skuteczności oczyszcza-
nia. 

Filtr powietrza, zwłaszcza do silników spalinowych, 
wykonany w kształcie prostopadłościennego panelu 
charakteryzuje się tym, że ma wkład siatkowy (1), 
stanowiący pierwszy stopień oczyszczania, prostokątny 
wikład z włókniny (8) wymiarowo dostosowany do 
wewnętrznych wymiarów wkładu siatkowego (1), oraz 
wkład papierowy <9) dokładnego oczyszczania. Wy-
mienione wkłady są zestawione w (kolejności ich wy-
mienienia i zamocowane do komory wylotu (14) za 
pomocą łap (12) i uchwytów ściągających (13). 

<1 zastrzeżenie) 

F02N P. 228902 T 30.12.1980 

Kombinat Urządzeń Mechanicznych „BUMAR-ŁA-
BĘDY", Zakłady Mechaniczne „ŁABĘDY", Gliwice, 
Polska (Paweł Piotr Michalski, Marian Doktór). 
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Układ samoczynnego włączania hamulca postojowego 
przed uruchomieniem silnika 

pojazdu specjalnego z zewnątrz 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie ułatwienia 
obsługi, zwłaszcza żurawi na podwoziach samochodo-
wych. 

Układ charakteryzuje się tym, że w obwód urucho-
mienia silnika z kabiny kierowcy włącznikiem (8) 
włączony jest równolegle przewód doprowadzający 
napięcie do zaworu elektropneumatycznego (9), w któ-
ry to zawór została wyposażona dodatkowo linia 
ręcznego sterowania hamulcem postojowym. 

(1 zastrzeżenie) 

F03B P.228839 T 30.12.1980 

Tadeusz Wardaszko, Warszawa, Polska (Tadeusz 
Wardaszko). 

Sposób przetwarzania energii wiatru 
na energię elektryczną prądu zmiennego 

o częstotliwości sieciowej 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uzyskiwania mo-
cy elektrycznej zależnej tylko od obciążenia aż do 
pewnej" wielkości maksymalnej, natomiast niezależnej 
od chwilowej prędkości wiatru. 

Sposób polega na tym, że siła wiatru obraca turbi-
ny wietrzne (wiatraki) (11), z których każda napędza 
prądnicę <10), a wytworzony prąd elektryczny wpra-
wia w ruch silniki elektryczne (8), stanowiące napęd 
pomp tłoczących (9), które wytwarzają, jak w elek-
trowni szczytowo-pompowej, przepływ wody od 
zbiornika dolnego (1) do zbiornika górnego (2) w ukła-
dzie dwóch zbiorników o różnych poziomach lustra 
wody. Następnie woda ze zbiornika górnego spływa 
grawitacyjnie tunelem (3), wprawiając w ruch tur-
binę wodną i generator prąciu zmiennego zsynchro-
nizowany z siecią ogólną prądu zmiennego lub za-
silający określony rejon. 

Sposób ten nadaje się" do wykorzystania w skali 
przemysłowej jako uzupełniające źródło energii elek-
trycznej, zwłaszcza w okresach obciążenia szczyto-
wego. .(I zastrzeżenie) 

F04F 
E03D 

P.228791 T 24.12.1980 

Politechnika Szczecińska, Szczecin, Polska (Jacek 
Soroka, Leszek Olszewski). 

Pneumatycznie wyzwalany lewar, 
zwłaszcza dla dwukomorowego 

zasobnika cyrkulacyjnego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
lewara cechującego się zwartą i prostą konstrukcją 
nie zawierającą elementów ruchomych oraz zapew-
niającego izolację pomiędzy cieczą zasilającą reaktor 
a cieczą opuszczającą reaktor. 

Lewar stanowiący rurę w kształcie odwróconej 
asymetrycznej litery „U", mającą w górnej części 
krótszego ramienia odcinek o zwiększonej średnicy 
wewnętrznej charakteryzuje się tym, że krótsze ra-
mię rury lewaru (1) ma zakończenie dzwonowe (2), 
pod którym znajduje się ujście przewodu wlotowego 
<3) dla cieczy i gazu wyzwalającego lewar, przy czym 
oś zakończenia dzwonowego (2) i oś ujścia przewodu 
wlotowego (3) przecinają się, korzystnie pod kątem 
prostym. ... (1 zastrzeżenie) 

F15B P. 230376 28.03.1981 

Pierwszeństwo: 28.03.1980 - RFN (nr P. 3012078.6) 

Spiro Research B.V., Helmond, Holandia, (Franciscus 
Roffelsen). 

Urządzenie do odpowietrzania układów 
instalacji przewodowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
konstrukcji, zapewniającej ciągłą i prawidłową pracę 
zaworu przez określony okres czasu. 
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Urządzenie według wynalazku ma ipływak (21), feto-
ry jest umieszczony na swojej iglicy i(18) jako swo-
bodnie przemieszczający się w kierunku pionowym, 
a wzdłużne wymiary iglicy (18) pływaka oraz obudo-
wy (1) są tak dobrane, że umożliwiają zachowanie 
pomiędzy powierzchnią (26) wody i zaworem (8, 11, 
12) wystarczająco dużej odległości bezpieczeństwa, w 
przypadku wzrostu ciśnienia do żądanej ^artości , 
iprzy czym odległość bezpieczeństwa^ dla żądanego 
wzrostu ciśnienia jest dobrana na 6X105Pa. 

(40 zastrzeżeń) 

F15B P.224061 05.05.1980 

Zakład Budowy Urządzeń i Aparatury Naukowo-
-Doświadczalnej Głównego Instytutu Górnictwa, Ka-
towice, Polaka (Stefan Cieśla). 

Układ elektrohydrauliczny do sterowania ruchem 
postępowym lub nawretnym 

Wynalazek rozwiąjzuje zagadnienie umożliwienia au-
tomatycznego sterowania układem hydraulicznym, na-
pędzającym siłowniki hydrauliczne i uzyskiwania ru-
chu postępowego na długości niezależnej od skoku 
słownika, bądź ;też ruchu nawrotnego. Układ ma dwa 
elektryczne przekaźniki aiadcdśnieniowe (21 i 23). Po 
dojściu tłoka w krańcowe położenie wzrasta ciśnie-
nie w napędzającej stronie układu, a odpowiedni 
przekaźnik nadciśnieniowy przełącza rozdzielacz dwu-
położeniowy (10) i powoduje zmianę kierunku ruchu 
tłoka. Dla uzyskania ruchu postępowego tłoczysko 
i cylinder mają urządzenia pozwalające tylko na je-
den kierunek ruchu (nip. zębatki i zapadki), a kolej-
ne ruchy tłoka powodują na zmianę przesuwanie się 
wzdłuż prowadnicy raz tłoczyska, raz cylindra. Dro-
ga siłownika jest więc ograniczona tylko długością 
prowadzenia. Dla uzyskania ruchu nawrotnego unie-
ruchamia się jeden z elementów siłownika, np. cylin-
der, i zostawia swobodę dla tłoka z tłoczyskiem. 

(3 zastrzeżenia) 

F15B P. 224086 06.05.1980 

Centrum Techniki Okrętowej, Gdańsk, Polska (Mi
chał Andersohn, Ireneusz Raś, Stanisław Witkiewicz). 

Układ sterowania silnika z dopełnianiem, zwłaszcza 
dla hydraulicznego systemu centralnego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie umożliwienia 
uzyskania wymaganego ciśnienia w przewodzie po
wrotnym układu sterowania silnika hydraulicznego 
przy małych stratach energetycznych. 

Układ składa się z odcinającego zaworu (1), ogra
nicznika przepływu (2), (7), tłocznego przewodu (3), 
powrotnego przewodu (4), oporowego zaworu (5), spi-

nającego przewodu (6), rozdzielacza (8), który połączo-
ny jest za pomocą wlotowego przewodu (9) z hydra-
ulicznym silnikiem (10), a następnie silnik ten po-
łączony jest poprzez hamulcowy zawór "(11), wylo-
towym przewodem (12), iz wyjściem rozdzielacza (8). 
Do hydraulicznego silnika (10) połączony jest rów-
nolegle przelewowy zawór (13), który znajduje się 
na gałęzi przewodu (14), hamulcowy zawór (11) znaj-
dujący się na gałęzi (15), oraz przelewowy zawór 
(16) usytuowany na gałęzi (17). Tłoczny przewód 
(3) i powrotny przewód (4), są ze sobą połączone 
spinającym przewodem (6), wraz z ogranicznikiem 
przepływu (7), który ma kształt korzystnie zwężki, 
przy czy m korzystne jest podłączanie spinającego prze-
wodu (6) do przewodu tłocznego (3), pomiędzy od-
cinającym zaworem (1) a ogranicznikiem przepły-
wu (2). (1 zastrzeżenie) 

F15B P.229019 T 02.01.1981 

Fabryka Wtryskarek „Ponar-Zywiec" Zakład Nr 3, 
Wadowice, Polska (Adam Topolski, Stanisław Hebl, 
Józef Nieciak). 

Przekaźnik ciśnienia 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zmniejszenia 
wymiarów zewnętrznych przekaźnika ciśnienia i 
zwiększenia jego czułości. Przekaźnik ma mikrołącz-
nik (4) umieszczony w oddzielnej komorze obok sprę-
żyny (7). Dźwignia (3), przełączająca styki mikrołącz-
nika (4) jest zamocowana przegubowo pomiędzy mi-
krołącznikaem (4) a tłoczkiem (1) tak, że górna po-
wierzchnia krótszego ramienia dźwigni oparta jest o dol-
ną krawędź kołnierza (2) tłoczka (1), a górna powierzch-
nia dłuższego ramienia dźwigni oparta jest o przycisk 
(5) mikrołąoznika (4). (2 zastrzeżenia) 
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F15B 
B60T 

P.229099 T 06.01.1981 

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska (Fran-
ciszek Romanów, Zdzisław Kieżun). 

Hydrauliczny układ hamulca przeciwpoślizgowego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zapobiegania 
poślizgom przy jednoczesnym zapewnieniu skutecz-
ności hamowania. 

Układ, składający się z elementów hamowanych, 
podatnych elementów hamujących oraz z pompy 
hamulcowej, według wynalazku charakteryzuje się 
tym, że pompa hamulcowa (2) połączona jest z dwu-
kanałową obudową (1), w której w jednym kanale 
usytuowany jest wielośrednicowy sterujący tłok (11), 
połącziony za pomocą sprężyny (12) z odprężającym 
tłokiem (13) umiesizczonym w czołowej ściance obu-
dowy (1). W sterującym tłoku (11) wykonany jest 
ślepy dwuśrednicowy otwór, w którym umieszczony 
jest odcinający zaworek (15). Równolegle do głównego 
kanału wykonany jest drugi kanał, w którym umie-
szczony jest czterodrogowy suwakowy rozdzielacz (18) 
podparty suwakową sprężyną (19) i połączony z 
nadmiarowym zbiornikiem (21). Główny kanał obu-
dowy (1) połączony jest przewodami \z zaciskami ha-
mulca, a klocki hamulcowe (6) umocowane są do 
jednego ramienia dźwigni (5), której drugie ramię 
połączone jest z tłoczyskiem (7) czujnika ciśnienia, 
umieszczonym w cylinderku połączonym przewodami 
iz jednej strony z głównym kanałem 'Obudowy (1), 
a z drugiej strony z kanałem rozdzielacza (18). 

(1 zastrzeżenie) 

F16B P.229104 T 06.01.1981 

Dyrekcja Okręgowa Dróg Publicznych, Koszalin, 
Polska (Jerzy Gulgowski, Ignacy Dawiatt, Edward 
Bernacki, Gerard Prondziński). 

Uchwyt do tablicy 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
prostej konstrukcji ułatwiającej jej montaż, demon-
taż oraz transport. 

Uchwyt do tablicy, pozwalający na zamocowanie 
tablicy do słupów według wynalazku składa się z 
kształtki trapezowej (1) zamocowanej do słupka pod-
stawą ku dołowi oraz iz dwóch prowadnic (2), zamo-
cowanych do tarczy tablicy symetrycznie do jej osi. 

Uchwyt ma zastosowanie do mocowania znaków 
drogowych na słupkach i konstrukcjach. 

(3 zastrzeżenia) 

F16B P.229172 T 10.01.1981 

Jacek Bednarek, Kraków, Polska (Jacek Bednarek). 

Nakrętka przedłużona z korkiem 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
takiej konstrukcji, która zabezpieczyłaby śrubę przed 
szkodliwym działaniem czynników zewnętrznych. 

Nakrętkę według wynalazku stanowi metalowy 
pręt (1), najlepiej sześciokątny na całej długości, przy 
czym osiowy otwór nagwintowany jest na długości 
(a), natomiast na długości (b) jest miegwintowany i ma 
średnicę (D) większą od zewnętrznej średnicy gwintu 
(d). Niegwintowany koniec otworu jest zaślepiony 
zdejmowanym korkiem (2), wykonanym z dowolnego 
znanego materiału, przykładowo z tworzywa sztucz-
nego, gumy luib metalu i mającym dowolny kształt 
oraz sposób mocowania do otworu. (2 zastrzeżenia) 

F16D P.224005 03.05.1S80 

Biuro Studiów i Projektów Urządzeń Hutniczych 
„Hutmaszprojekt", Katowice, Polska (Zygmunt Bu-
jakowski, Mieczysław Suchoń, Jerzy Klimowicz). 

x Sprzęgło bezpiecznikowe 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
konstrukcji charakteryzującej się łatwym dostępem 
do niej i do elementów bezpiecznikowych. 

Sprzęgło bezpiecznikowe według wynalazku charak-
teryzuje się tym, że oś bezpiecznika (3) jest pro-
stopadła do osi wału. (i zastrzeżenie) 

F16D P. 224172 12.05.1980 

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Prze-
mysław Zagrodzki). 

Płytka cierna sprzęgła wielopłytkowego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wyeliminowania 
stanu naprężeń termicznych w płytce stalowej sprzę-
gła wielopłytkowego. 
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Stalowy podkład (1) w miejscach pokrycia go war-
stwami spieku (2) metali nieżelaznych lub ich stopu 
ma powierzchnie o kształcie pobocznicy stożka. Kąt 
(a) pochylenia względem zewnętrznych powierzchni 
płytki wynosi od 2° do 15°. Dzięki temu ukształto-
waniu, oraz wykorzystując różnicę między moduła-
mi sprężystości stali i spieku, uzyskuje się zmianę 
nacisków powierzchniowych w funkcji promienia 
Przyrosty temperatur w pracującej płytce stają się jed-
nakowe na całej powierzchni, niezależnie od odległo-
ści od oisi płytki, zaś niekorzystny wpływ na-
prężeń termicznych zostaje wyeliminowany. 

(1 zastrzeżenie) 

F16D P. 228890 T 31.12.1980 

Centrum Badawczo-Konstrukcyjne Obrabiarek, 
Pruszków, Polska (Zbigniew Kuskowski). 

Sprzęgło przeciążeniowe toczne 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zmniejszenia 
tolerancji wyłączania sprzęgła względem nastawione
go momentu. 

Sprzęgło według wynalazku ma łożysko toczne (1) 
z osadzonym na nim pierścieniem zewnętrznym <5), 
kulki (2) w koszykach (3) usytuowane w rowkach 
obciążonych sprężynami (4). Wyposażone jest ponad
to w zapadki (7) podnoszone sprężynami (8). 

(2 zastrzeżenia) 

F16D P. 229132 T 07.01.1S81 
B60T 

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska (Zdzi
sław Kieżun, Franciszek Romanów). 

Hamulec przeciwpoślizgowy 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zapewnienia 
niezawodności przeciwdziałania poślizgom samocho
dów i innych pojazdów niezależnie od kiieruniku jazdy. 

Hamulec składający się z bębna hamulcowego, sta
nowiącego element haimowany i szczejk hamulco
wych, stanowiących element hamujący według wyna
lazku charakteryzuje się tym, że hamulcowe szczęki 
(2) zamocowane są z jednej strony na sworzniach (3) 
do pierścienia (4) osadzonego obrotowo na nierucho
mej tarczy (5) przytwierdzonej do osi koła (6). Z 
drugiej strony szczęki (2) mają zamontowane prze-

suwnie, poprzecznie do szczęk (2) dźwignie (7) dwu-
stronnego działania, które ramionami oparte są o 
szczęki, a środkiem oparte są, poprzez rolkę (8), o 
bieżnie hamulcowego bębna (1). Dźwignie (7) pod-
parte są dociskowymi rolkami (10), współpracującymi 
z rozpierakami. Obrotowy pierścień (4) połączony 
jest z nieruchomą tarczą za pomocą sprężyny (11). 

(1 zastrzeżenie) 

F16H P. 224006 03.05.1980 

Biuro Studiów i Projektów Urządzeń Hutniczych 
„HUTMASZPROJEKT", Katowice, Polska (Zygmunt 
Bujakowski). 

Napęd koła słonecznego przekładni planetarnej 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
napędu, który cechowałby się zwairtą konstrukcją 
oraz zmniejszonymi gabarytami i ciężarem w sto-
sunku dd znanych konstrukcji. 

Napęd według wynalazku charakteryzuje się tym, 
że koło słoneczne (1) napędzane jest tuleją zębatą (3), 
zazębiającą się z wydłużonymi zębami współpracu-
jącymi z zębami satelitów. Koło słoneczne (1) usta-
lone jest osiowo występem (4) wchodzącym w wy-
toczenie (5) wałka (2). (2 zastrzeżenia) 

F16K P.224135 08.05.1980 

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Przemysłu Mięsne-
go, Tarnów, Polska (Stanisław Siekier siki). 

Zawór napowietrzający 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
konstrukcji o niezawodnej szczelności, sprawności i 
możliwości kontroli działania. 

Zawór napowietrzający, zwłaszcza do instalacji wo-
dociągowych, zawierający korpus oraz zawieradło, 
charakteryzuje się tym, że korpus (1) ma kształt na-
krętki złącznej wyposażonej w gwlint zewnętrzny (2) 
i przelotowy otwór (3) w dnie, a od wewnątrz w 
stożkowe gniazdo (4), podczas gdy zawieradło (5) ma 
powierzchnię uszczelniającą (6) współpracującą z 
gniazdem (4) oraiz wyposażone jest w kołek prowadzą-
cy (7), współpracujący z otworem <3) i wystający z te-
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go otworu, zaś w dolnej części korpusu (1) uimesz-
czony jest kołek zabezpieczający (8), usytuowany 
poprzecznie do osi 'wzdłużnej korpuisu. Do gniazda (4) 
może być włożona uszczelka (9). (2 zastrzeżenia) 

F16L P. 223942 30.04.1980 
E02D 

Przedsiębiorstwo Morskiego Budownictwa Hydro
technicznego „Energopol-4", Gdańsk-Wrzeszcz, Polska 
(Stanisław Onoszko, Stanisław Rozenbajgier, Bogu
sław 'Wysocki, Grzegorz Kratyński, Józef Krupa). 

Sposób montażu rurociągu podwodnego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie umożliwienia 
montażu rurociągu na dowolnej głębokości przy za
chowaniu granicy jego bezpiecznej wytrzymałości. 

Sposób polega na zatapianiu rurociągu w wielu 
etapach z zastosowaniem wielokomorowych pontonów 
cylindrycznych, utrzymujących rurociąg ma bezpiecz
nej głębokości. (2 zastrzeżenia) 

F16L P. 224000 02.05.1980 

Politechnika Śląska im. Wincentego Pstrowskiego, 
Gliwice, Polska (Ryszard Maćkowski, Stanisław Gło-
gowski, Bogdan Krzemiński, Alfred Procner). 

Izolacja termiczna rur przenoszących nośnik ciepła 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
konstrukcji o dobrych własnościach mechanicznych 
i zwiększonej odporności termicznej. 

Izolację termiczną rur przenoszących nośnik ciepła, 
zwłaszcza rur, układanych bezpośrednio w ziemi, sta-
nowią prefabrykowane elementy z porowatego two-
rzywa fenolowo-formaldehydowego z lekkim wypeł-
niaczem nieorganicznym. Tworzywo od zewnątrz za-
bezpieczone jest płaszczem ochronnym z materiału 
wodoszczelnego w postaci folii o grubości co naj-
mniej 1 mm. (1 zastrzeżenie) 

F16L 
E01B 
F16J 

P. 230142 13.03.1981 

Pierwszeństwo: 14.03.1980 - Szwecja (nr 8002047-2) 
v Telefonaktienbolaget L.M. Ericsson, Sztokholm, 
Szwecja. 

Urządzenie do przeprowadzania przewodu 
przez ognioszezelny przelot w elemencie budowlanym 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
konstrukcji zapewniającej całkowitą szczelność i izo-
lację dźwiękową przelotu zarówno przed, jak i po 
przeprowadzeniu przewodu oraz umożliwiającej prze-
ciągnięcie jednego lub więcej przewodów w miejscach 
dowolnie wybranych. : . . 

Urządzenie, w którym przelot zawiera elastyczny, 
ognioodporny materiał piankowy (4), utrzymywany w 
przelocie w stanie ściśniętym, 'tak że przewód po 
wprowadzeniu jest szczelnie zaciśnięty w materiale 
piankowym (4) wskutek jego sprężenia, według wy-
nalazku charakteryzuje się tym, że ma tuleję (25), 
rozciętą przynajmniej na jednym końcu (28, 29), a 
korzystnie na obydwu, tworząc lejowo ukształtowa-
ne, rozszerzone zakończenie oraz stożkową końcówką 
przepychającą (24), współpracującą z jednym końcem 
tulei, a mianowicie końcem wkładającym (28), która 
to końcówka (24), nałożona na tuleję (25) gdy ta ostat-
nia wchodzi w piankowy materiał (4), przesuwa ma-
teriał piankowy w jedną stronę pod wpływem na-
cisku, a po przejściu przez materiał (piankowy (4) od-
pada od tulei, która w tym położeniu tworzy kanał 
prowadzący przewód, chroniący materiał piankowy. 

(7 zastrzeżeń) 

F16L 
E04B 
F16J 

P.230143 13.03.1981 

Pierwszeństwo: 14.03.1980 - Szwecja (nr 8002044.-9) 

Telefonaktieinbolageit L.M. Ericsson, Sztokholm, 
Szwecja. 

Urządzenie do uszczelniania ogniowego przelotu 
przewodu przez element budowlany 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zapewnienia do-
brego uszczelniania ogniowego przelotu przewodu także 
po uzupełniającym przekładaniu przewodu. 

Urządzenie, zawierające prefabrykowany korpus z 
rurową obudową i elastycznym, ognioodpornym ma-
teriałem piankowym (4), umieszczonym w tej obu-
dowie (2), przy czym materiał piankowy (4) jest ściś-
nięty przez obudowę poprzecznie do jej osi podłuż-
inej, przez co przewód zostaje szczelnie zamocowany 
w materiale piankowym wskutek jego ściśnięcia, we-
dług wynalazku charakteryzuje ,się tym, że obudowa 
(2) jest wypełniona materiałem piankowym (4) od 
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jednego końca aż do pewnej odległości (5) od prze-
ciwległego końca obudowy, przy czym długość (3a) 
materiału piankowego jest przystosowana do spełnia-
nia wymogów bezpieczeństwa nałożonych na dane 
uszczelnienie ogniowe, zaś wspomniana odległość (5) 
bez materiału piankowego ma długość umożliwiającą 
regulowanie całkowitej długości korpusu (1) odpo-
wiednio do grubości danego elementu budowlanego. 

(7 zastrzeżeń) 

F16L P.231298 T 22.05.1981 

Zakłady Energetyczne Okręgu Centralnego, War-
szawa, Polska (Edward Rosiak). 

Kompensator przeponowy 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
konstrukcji, umożliwiającej zachowanie osiowości łą-
czonego rurociągu bez 'konieczności stosowania spe-
cjalnych uchwytów lub podpór. 

Kompensator według wynalazku jest przeznaczo-
ny do zabezpieczania przewodów rurowych, zwłasz-
cza energetycznych, przed powstawaniem naprężeń po-
chodzących od ich termicznych wydłużeń. 

Składa się on ze stalowego króćca (9) zakończone-
go z obu stron kołnierzami (8), w miejscu przecięcia 
którego są przyspawane dwa odbojowe kołnierze (2). 
Do kołnierzy (2) przymocowane są za pomocą wkrę-
tów (3) i pierścieniowych nakładek (4) dwie odpo-
wiednio wyprofilowane .sprężyste przepony (1). Połą-
czenia obu połówek ikróóca (9) w jedną szczelną 
całość dokonuje się poprzez zamocowanie przepony 
(1) na obwodzie zewnętrznym do wspólnego pierście-
nia dystansowego (6) za pomocą śrub (5) i dwóch 
pierścieniowych nakładek (7). (1 zastrzeżenie) 

F16N 
FI6H 

P.224199 12.05.1980 

Politechnika Śląska im. Wincentego Pstrowskiego, 
Gliwice, Polska (Jan Rduch, Bogusław Hupa). 

Przekładnia z pompą smarującą 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wyeliminowania 
'konieczności stosowania dodatkowych urządzeń nie-
zbędnych do napędu pompy, wymuszającej przepływ 
oleju. 

Przekładnia charakteryzuje się tym, że wirnik (1) 
pompy szczelinowej mocowany jest na piaście kala 
zębatego (2). Kadłuib (6) wraz z grzebieniem zgarnia-
jącym (7) pompy szczelinowej mocowany jesit do po-
krywy (8) kadłuba (9) przekładni. (3 zastrzeżenia) 

Instytut Szkła i Ceramiki w Warszawie, Filia w 
Krakowie, Kraków, Polska {Stanisław Karcz, Hen-
ryk Bieda, Henryk Wański, Andrzej Mazoń). 

Gazowy palnik płaski 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania no-
wej konstrukcji palnika płaskiego z dyszą wielootwo-
rową, który gwarantowałby maksymalną stabilność, 
płomienia. Gazowy palnik płaski, którego wiełootwo-
Towa dysza główna zaopatrzona jest na obrzeżu w 
szereg otworów płomienia pilotującego, połączonych z 
komorą główną palnika, charakteryzuje sią tym, że 
w korpusie U) palnika, po jednej lub obu stronach 
dyszy, umocowane są wkładki (2) z materiału o ni-
skiej przewodności cieplnej. Wkładki mają rząd otwo-
rów <3) o wylotach skierowanych w stronę jądra 
płomienia głównego, a otwory te połączone są po-
przez komorę pomocniczą (5) i kanały pośrednie (6) 
z komorą główną (8) palnika, do której podaje 
się .mieszankę gazowo-powietrzną. (5 zastrzeżeń) 

F23J 
F25D 

P. 224054 05.05.1980 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Kotłów i Urządzeń 
Energetycznych, Tarnowskie GóTy, Polska (Jerzy Pa-
liga). 

Sposób chłodzenia leja żużlowego kotła energetycznego 
na paliwo stałe oraz instalacja do stosowania 

tego sposobu 

Wynalazek .rozwiązuje izagadnienie obniżenia tem-
peratury otoczenia w kotłowni, a tym samyim .popra-
wy warunków bhp. 
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Sposób chłodzenia leja żużlowego ikotła energetycz-
nego na paliwo stałe polega na wytworzeniu we-
wnątrz leja żużlowego (1) imgły wodnej oraz war-
stwy wodnej, spływającej po wewnętrznych po-
więrzchniacih ścian leja. 

Instalację do stosowania itego sposobu tworzy 
szereg dysz wodnych (2), usytuowanych w wewnętrz-
nej, górnej części leja żużlowego (1). Pozostałe ele-
menty instalacji wodnej umieszczone są na zewnątrz 
leja żużlowego (1). (5 zastrzeżeń) 

F23N P.228952 T 31.12.1980 

Politechnika Łódzka, Łódź, Polska (Tadeusz Ko-
strzewski). 

Układ zabezpieczeń instalacji kotłowych 

Przedmiotem wynalazku jest układ zabezpieczeń 
kotłowych zwłaszcza w kotłach, w których są spalane 
pyły i drobne odpady drzewne lub paździeżowe. 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania ta-
kiego układu zabezpieczeń, który uniemożliwi wdmu-
chiwanie odpadów przy otwartych drzwiczkach pale-
niska oraz będzie zapobiegać osiadaniu pyłów w 
przewodach transportu pneumatycznego podczas za-
trzymywania i uruchamiania instalacji. 

Układ według wynalazku jest wyposażony w wy-
łączniki uruchamiane drzwiczkami paleniska (4) i (5) 
i czujniki temperatury (2) i (3) umieszczone w pale-
niskach, które są przyłączone do wejścia bloku steru-
jącego (6). Drugie wejście bloku sterującego (6) jest 
połączone ze źródłem zasilania (7), zaś wyjście jest 
połączone z dwoma przekaźnikami czasowymi (9) i (10), 
które za pośrednictwem bloków wykonawczych (11) 
i (12) są połączone z silnikami (13) i (14) napędzają-
cymi wentylator (15) i podajnik (16). (1 zastrzeżenie) 

F23Q 
F23D 

P. 231134 12.05.1981 

Instytut Badań Jądrowych, Warszawa, Polska (Ta-
deusz Kozłowiski, Zbigniew Rybacki, Wojciech Brzo-
zowski, Gracjan Kufel, Krystian Pruchmak, Jacek 
Sa wieki). 

Sposób i urządzenie do zapłonu i stabilizacji procesu 
spalania w pyłowych kotłach energetycznych 

przy użyciu palnika węglowego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zapewnienia 
utrzymania stałych parametrów pracy palnika w cza-
sie zapłonu i stabilizacji procesu spalania w kotłach, 
niezależnie od parametrów pracy kotła. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że po-
wietrze wtórne, wypływające z podgrzewacza w kotle, 
podgrzewa się systemem mieszankowym do odpowied-
niej stałej temperatury niezależnej od parametrów 
pracy kotła, a następnie powietrze to doprowadza 

. się do komory spalania palnika węglowego, do któ-
rego doprowadza się równocześnie pył węglowy za 
pomocą powietrza pierwotnego. 

Urządzenie według wynalazku składa się z palnika 
węglowego (8) zblokowanego z podgrzewaczem (6) 
mieszankowym zbudowanym w taki sposób, że w 
cylindrycznej obudowie osadzona jest rura grzewcza 
(14), na wlocie której znajduje się zawirowywacz 
łopatkowy (13) i wtryskiwacz mazutu (12), a na wy-
locie - przestrzeń mieszania (16) spalin z częścią 
powietrza wtórnego, płynącego po zewnętrznej stronie 
rury grzewczej (14). Na wlocie palnika węglowego (8) 
znajduje się zawirowywacz łopatkowy (18), w osi któ-
rego osadzona jest węglowa dysza płomieniowa (19), 
do której napływa pył węglowy, tłoczony podgrzanym 
powietrzem pierwotnym. (3 zastrzeżenia) 

F24B P.230098 11.03.1981 

Pierwszeństwo: 11.03.1980 - Węgry (nr 564/80) 

Ernó Biró, Junior Emó Biró, Gyór, Węgry. 

Piec grzewczy do spalania zbrylonych paliw, 
stosowany przy ogrzewaniu domów, 

mieszkań lub małych osiedli 
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania no-

wej prostej konstrukcji pieca o ciągłym ogrzewaniu, 
wymagający obsługi raz w tygodniu. 

Piec grzewczy do spalania zbrylonych paliw, sto-
sowany przy ogrzewaniu domów, mieszkań albo ma-
łych osiedli, według wynalazku charakteryzuje się 
tym, że ma konstrukcję kratową połączoną z mecha-
nizmem poruszającym, której wydrążone elementy 
kratowe (4) mają otwory wylotowe powietrza przy-
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najmniej przy jednym ze swych zakończeń i sa roz-
mieszczane wzdłuż powierzchni ciągłej, a ponadto ma 
głowicę wlotową powietrza (16) zamocowaną do przy-
najmniej jednego zakończenia czołowego konstrukcji 
kratowej. (7 zastrzeżeń) 

F24F P. 228953 T 31.12.1980 

Politechnika Łódzka, Łódź, Polska (Tadeusz Troja
nowski). 

Urządzenie wentylacyjne 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie skonstruowania 
takiego urządzenia wentylacyjnego, które umożliwi 
wymianę ciepła pomiędzy powietrzem usuwanym z 
pomieszczenia a czerpanym z zewnątrz oraz umożliwi 
wstrzymanie wymiany, gdy temperatura powietrza 
czerpanego będzie dostatecznie wysoka. 

Urządzenie wentylacyjne chrakteryzuje się tym, że 
stanowi je cylindryczno-stożkowy korpus o podwój-
nych ścianach (1) i (2), przy czym w górnej części 
korpusu z wewnętrzną jego ścianą (2) jest połączona 
obrotowo czerpnia (3), w postaci nawiewnika, wypo-
sażona w (stabilizator wietrzny (4) i czujnik kierunku 
wiatru (5), zaś z zewnętrzną ścianą (1) korpusu jest 
połączona obrotowo wyrzutnia powietrzna (6) o osi 
geometrycznej prostopadłej do osi geometrycznej 
czerpali (3) i korpusu urządzenia, przy czym tak czer-
pnia jak i wyrzutnia (6) są połączone z silnikiem 

elektrycznym (7), wewnątrz zaś korpusu są umiesz-
czone pionowe przewody rurowe (8) o wlotach w gór-
nej części korpusu naprzeciw wylotu z czerpni (3) 
i wylotach złączonych z komorą wylotową (9) zamy-
kającą korpus urządzenia od dołu, nadto w dolnej 
części korpusu jest umieszczony przewód wlotowy (10) 
do urządzenia z zasuwami (11) i (12), dodatkowo w 
wewnętrznej ścianie (2) korpusu, w której część cylin-
dryczna przechodzi w część stożkową, są przelotowe 
otwory (13). (1 zastrzeżenie) 

F26B P. 223643 21.04.1980 

Spółdzielnia Pracy Chemików „XENON", Łódź, 
Polska (Stanisław Machowski, Ryszard Władyga, Je-
rzy Twardowski). 

Suszarka fluidyzacyjna 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie skrócenia czasu 
suszenia oraz zmniejszenia zużycia energii. 

Suszarka charakteryzuje się tym, że część cylin-
dryczna jest co najmniej półtora razy wyższa od częś-
ci stożkowej i ma u góry zasyp (1) oraz przewód 
odprowadzający gazy wylotowe (2) z miernikiem tem-
peratury (3), natomiast część stożkowa wyposażona jest 
w regulowany króciec spustowy (4), przy czym czuj-
nik grzejny dla suszonego materiału wprowadzany 
jest poniżej dolnej krawędzi części cylindrycznej su-
szarki przez przewód wlotowy (5), wyposażony w 
miernik temperatury (6), i przez dno rozdzielające ten 
czujnik, które ;składa się .z ukształtowanych cylin-
drycznie, użebrowanych elementów konstrukcyjnych 
(7), korzystnie połączonych czwórnikiem (8) i połączo-
nych rozłącznie ze wspornikami (9). (2 zastrzeżenia) 

F27B P.223689 22.04.1980 

Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji Przemysłu 
Syntezy Chemicznej „PROSYNCHEM", Instytut Cięż-
kiej Syntezy Organicznej „BLACHOWNIA", Kędzie-
rzyn-Koźle, Gliwice, Polska (Jan Kwapisz, Jan Krzy-
sztof Bronikowski, Leopold Haczek, Zbigniew Kün-
stler, Ignacy Łachman, Jan Łobacz, Zdzisław Macie-
jewski, Karol Pabiś, Elżbieta Rutkowska). 

Urządzenie obrotowe do przeponowej 
wymiany ciepła 

Przedmiotem wynalazku jest piec obrotowy, służący 
do ogrzewania i chłodzenia oraz innych procesów 
wymagających wymiany ciepła. 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie umożliwienia 
uzyskania operacji jednostkowej, w której wymagane 
jest obtaczanie się surowca i/lub jego obróbka cieplna 
za pomocą czynnika, który nie może bezpośrednio 
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stykać się z obrabianym materiałem przy zachowaniu 
szczelności obu przestrzeni pieca względem siebie 
i otoczenia. 

Urządzenie obrotowe do przeponowej wymiany cie-
pła charakteryzuje się tym, że ma bęben obrotowy 
utworzony przez zewnętrzny płaszcz nośny (2), izo-
lację termiczną {12) oraz dwa współśrodkowe płaszcze 
(5) i (6) tworzące przestrzeń pierścieniową (13), która 
połączona jest z rurą (7). Przepływ czynnika grzew-
czego (chłodzącego) następuje przez przestrzeń pier-
ścieniową (13), a potem rurą (7). Bęben obrotowy współ-
pracuje z dwiema komorami .stałymi (1) i (10), przy 
czym przez stałą komorę przednią (1) następuje za-
ładunek surowca (8), natomiast przez stałą komorę 
tylną (10) doprowadza się i odprowadza się czynnik 
grzewczy (chłodzący). Obie komory zamknięte są usz-
czelnieniami (11), stanowiącymi zaniknięcie pomiędzy 
bębnem obrotowym i obiema komorami a otoczeniem, 
a także pomiędzy wlotem i wylotem czynnika grzew-
czego (chłodzącego). (2 zastrzeżenia) 

F27B 
F27D 

P.229703 16.02.1981 

Pierwszeństwo: 21.02.1980 - Norwegia (nr 800466) 

ELKEM A/S, Oslo, Norwegia. 

Piec elektrotermiczny 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie skrócenia czasu 
potrzebnego na naprawę i konserwację wykładziny 
ogniotrwałej pieca. 

Piec elektrotermiczny, zawierający kocioł podzielony 
na górny i dolny odcinek ściany, oraz zawierający 
ogniotrwałą wykładzinę, która jest zakotwiona w 
ścianie kotła za pomocą elementów kotwiących, od-
lewanych do wykładziny, charakteryzuje się tym, że 
przynajmniej odcinki wykładziny ogniotrwałej (4) są 
utworzone z wielu oddzielnych, wstępnie utworzonych 
elementów jednostkowych (5), które są umieszczone 
ruchomo przynajmniej na odcinku ściany górnej (2). 

(9 zastrzeżeń) 

F2RD P. 229133 T 07.01.1981 

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska (Rudolf 
Żamojdo, Kazimierz Rzepa, Bartłomiej Krępeć), 

Wymiennik ciepła 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie umożliwienia 
skuteczniejszego wykorzystania ciepła, zawartego w 
spalinach i innych mediach odpadowych. 

Wymiennik ciepła według wynalazku utworzony 
z rzędów wężownic, połączonych z sobą kolek-
torami doprowadzającymi i odprowadzającymi cha-
rakteryzuje się tym, że rząd wężownic (1) skła-
da się co najmniej z dwóch par rur, które 
w widoku prostopadłym do wężownic (1) wypeł-
niają powierzchnię w kształcie koła, przy czym co 
najmniej para wężownic (1) poczynając od kolektora 
odprowadzającego (3) jest wygięta w postaci pierścieni, 
a następnie w postaci szeregu równoległych odcin-
ków połączonych kolanami. Kolektory doprowadzają-
cy (2) i odprowadzający (3) umieszczone są prosto-
padle do rzędu wężownic (1) i jednocześnie w osi 
symetrii powierzchni kołowej utworzonej przez pary 
wężownic (1). (4 zastrzeżenia) 

F42B P.229108 T 08.01.1531 

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Technicz-
nych Wyrobów Włókienniczych, Łódź, Polska (Andrzej 
Moraczewski, Barbara Lipiec, Elżbieta Witczak, Zdzi-
sław Grochowski, Józef Borcuch, Stanisław Borkow-
ski, Albin Wilk, Józef Gwat). 

Zespół przybitki do amunicji broni 
myśliwskiej i sportowej 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie skonstruowania 
taikiego zespołu przybitki, stanowiącego element na-
boju broni myśliwskiej, który (zapewniałby odpowied-

nią sprężystość, odprężność, twardość, a przede wszyst-
kim równomierność upakowania włókien w jednostce 
objętości i jednakową wysokość bocznych ścian zes-
połu przybitki. 

Zespół przybitki według wynalazku charakteryzuje 
się tym, że stanowi go włóknina igłowana zoudowana 
z mieszanki włókien chemicznych, korzystnie 30-60% 
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włókien wiskozowych i 40-70% włókien poliestrowych, 
wykonana z podkładów runa kolejno doigłowanych 
do uzyskania masy właściwej 0,26-0,27 g/cm8 zaiim-
pregnowanej apretura wypełniająco-usztywniająco-

-sklejającą o naniesieniu 3-10%, a następnie zabez-
pieczoną dwustronnie specjalnym papierem elastycz-
nym (2) trwale przymocowanym do warstwy włókni-
stej (1) klejem (3). (i zastrzeżenie) 

Dział G 
FIZYKA 

G01C 
E21B 

P.224059 05.05.1980 

Przedsiębiorstwo Geofizyki Górnictwa Naftowego, 
Kraków, Polska (Wiktor Gadek). 

Urządzenie do cechowania upadomierzy 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie umożliwienia 
cechowania zespołów upadomierza przed wykonywa-
niem pomiarów w otworze wiertniczym. 

Urządzenie do cechowania upadomierza według wy-
nalazku ma obrotowo zamocowaną w podstawie (1) 
ramę zewnętrzną (3), w której zawieszona jest wy-
chylająca się wzdłuż łuku (4) rama wewnętrzna (5). 
Rama wewnętrzna (5) ma uchwyt (6) i pierścień (10) 
z naniesioną podziałką kątową oraz zawiera mecha-
nizim kontroli odchylenia elektrod upadomierza (7). 

(1 zastrzeżenie) 

G01C P.229164 T 09.01.1981 

Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartogra-
ficzne, Szczecin, Polska (Wiesław Tyszkiewicz). 

Urządzenie do rektyfikacji pionowników 
zenitalnych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie umożliwienia 
przeprowadzenia rektyfikacji pionownika na podsta-
wie sprawdzenia położenia znaku kontrolnego, umiesz-
czonego na poziomie pionownika. 

Urządzenie do rektyfikacji pionowników zenital-
nych sMada się z zamocowanej na statywie (15) za 
pomocą uchwytu (7) obudowy (6), w której ustawiony 
jest pionownik (1), a górna pokrywa obudowy (6) 
ma otwór, nad któryim zamocowany jest pryzmat (10). 
Urządzenie ma. znak kontrolny (13) umieszczony z 
boku na poziomie pionownika. (3 zastrzeżenia) 

G01F P.223564 18.04.1980 

Józef Ankudowicz, Jerzy Peciak, Warszawa, Polska 
(Józef Ankudowicz, Jerzy Peciak). 

Wolumetr modułowy 

Przedmiotem wynalazku jest wolumetr modułowy, 
służący do pomiaru objętości i przepływu powietrza 
w czasie-oddychania, zwłaszcza w aparaturze anesto-
zjologicznej. 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wyeliminowania 
konieczności stosowania miernika czasu przy pomia-
rach przepływu powietrza w jednostce czasu. 

Wolumetr modułowy ma czujnik przepływu (10) 
wkładany w korpus (9). W korpusie (9) znajdują się 
źródła zasilania, a na korpus (9) nakładany jest elek-
troniczny układ pomiarowy (1). Ponadto w korpusie 
(9) znajdują się cztery szczeliny, zaś w czujniku prze-
pływu (10), na wspólnej osi (5), znajduje się skrzydełko 
(3) i skrzydełko (6). (3 zastrzeżenia) 

G01F P.229030 T 30.12.1980 

Biuro Projektów Przemysłu Skórzanego, Kraków, 
Polska (Zbigniew Stanislawski, Krzysztof Stanislaw-
ski, Henryk Urban). 

Sposób i urządzenie do pomiaru natężenia przepływu 
cieczy w kanałach otwartych i korytach pomiarowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
sposobu i urządzenia, zapewniających dużą dokład-
ność oraz ciągłość pomiaru umożliwiających szybkie 
dokonywanie pomiaru. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że na 
ciecz oddziałuje się sprężonym powietrzem, dopro-
wadzanym do sondy pomiarowej (1). Wyniki otrzy-
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mu je się zdalnie lub w miejscu pomiaru, ze wskazań 
rejestratora (4), a także licznika (5). Urządzenie ma 
sondę pomiarową (1) z rurką o ściętej skośnie koń-
cówce, sięgającej tuż ponad dno kanału otwartego 
(K). Sonda pomiarowa (1) jest umieszczona przed 
zwężką Venturiego (V). (2 zastrzeżenia) 

G01G P.224156 10.05.1980 

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polsrca (Michał 
Gołębiowski, Marek Lewandowski). 

Kompensator cyfrowy, zwłaszcza do wag 
elektromechanicznych z przetwornikami 

tensometrycznymi 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
kompensatora cyfrowego, prostszego w budowie 
i szybszego w działaniu w stosunku do dotychczas 
stosowanych. 

Kompensator, zawierający węzeł sumacyjny, połą-
czony poprzez prostownik fazoczuły i filtr z kon-
densatorem uziemionym z separatorem, sterującym 
poprzez przetwornik napięcie-częstotliwość licznik, 
przy czym wejście dodatnie węzła sumacyjnego po-
łączone jest poprzez wzmacniacz z mostkiem tenso-
metrycznym, zasilanym przez generator fali nośnej, 
a wejście ujemne węzła sumacyjnego połączone jest 
poprzez przetwornik cyfrowo-analogowy z licznikiem, 
według wynalazku charakteryzuje się tym, że między 
przetwornik napięcie-częstotliwość (U/F), a separator 
(S) i nieuziemioną okładzinę kondensatora (C) włą-
czone są dwa róiwnoilegle ze sobą połączone źródła 
prądowe (ZM i ZP) o przeciwnych polaryzacjach. 
Generator fali nośnej (GN) połączony jest również 
z przetwornikiem cyfrowo-analogowym (C/A) i pro-
stownikiem fazoczułym (PF). (1 zastrzeżenie) 

G01K 
G08B 

P.223636 21.04.1980 

Kopalnia Węgla Kamiennego „Wieczorek", Kato-
wice, Polska (Janusz Machul, Antoni Goîaszewski, 
Czesław Błaut). 

Sposób sygnalizacji wzrostu temperatury w górniczych 
zrobach zawałowych i likwidacji zagrożenia 
pożarowego oraz urządzenie do sygnalizacji 

wzrostu temperatury i likwidacji 
zagrożeń pożarowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie ułatwienia loka-
lizacji miejsca zagrożenia oraz umożliwienia natych-
miastowej likwidacji zagrożenia znanymi środkami 
gaśniczymi. 

Sposób sygnalizacji wzrostu temperatury w górni-
czych zrobach zawałowych, powstałych w czasie ura-
biania z przystropową lub przyspągową półką węgla, 
stwarzającą niebezpieczeństwo zapłonu, polega na 
układaniu, w miarę postępu prac, poprzecznie do chod-
ników w zawałowym obszarze rur o dowolnej dłu-
gości, wewnątrz których obsadzony jest zespół czuj-
nikowo-sygnalizacyjny. W momencie wzrostu tempe-
ratury do wartości granicznej, nastąpi zadziałanie 
czujnika. Poprzez wtłaczanie rurami wody lub środ-
ków gaśniczych likwiduje się zagrożenie. 

Urządzenie czujnikowo-sygnalizacyjne stanowi to-
pikowy korek (5) z wtopionym cięgnem (10), podtrzy-
mującym zespół sprężysty (7.8.9) w stanie napięcia. 
Rura (4) od strony wylotu zamknięta jest wskaźni-
kowym korkiem (6) opierającym się o zespół sprężysty 
(7.8.9). (4 zastrzeżenia) 

Fig. 2 

G01L P.223563 18.04.1980 

Polska Akademia Nauk Instytut Podstaw Inżynierii 
Środowiska,/Zabrze, Polska (Krzysztof Postawa). 

Urządzenie do pomiaru mocy na wale 
obrotowym 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
prostej konstrukcji urządzenia, umożliwiającej łatwy 
odczyt wyników pomiaru. 

Urządzenie według wynalazku charakteryzuje się 
tym, że na wale osadzone jest napędzające koło (1), 
połączone z napędowym kołem (2) za pomocą łańcu-
cha Galia (3) odginanego siłą poprzez pręt (5), połączony 
z pneumatycznym układem odczytowym wyposażonym 
w czujnik (8), przy czyim luzy łańcucha Galia (3) 
kasowane są przez napinacz (6), umieszczony po prze-
ciwnej stronie układu pomiarowo-odczytowego. 

(2 zastrzeżenia) 

G01L 

;a. 

P.224040 06.05.1980 

Bogumił Staroszczyk, Warszawa, Polska (Bogumił 
Staroszczyk) 
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Sygnalizator mocy optymalnej silnika 

Przedmiotem wynalazku jest sygnalizator mocy 
optymalnej silnika spalinowego, przeznaczony w za-
sadzie do stosowania w samochodach, ale nadający 
się również do stosowania w maszynach napędzanych 
silnikami spalinowymi, które mają możliwość okre-
sowego magazynowania energii, zwłaszcza przy uży-
ciu kół zamachowych. Istota wynalazku polega na 
tym, że obrotomierz (3) sygnalizatora jest połączony 
nadążnie do obrotów silnika z krzywką (1), a dźwig-
nia (4) przepustnicy gaźnika lub regulatora wtrysku 
jest dodatkowo wyposażona w czujnik (6) siłowy i/lub 
czujnik (14, 15) optyczny lub dźwiękowy, którego 
położenie w stosunku do krzywki (1) sygnalizuje 
aktualne położenie dźwigni (4) względem położenia 
optymalnego. (3 zastrzeżenia) 

G01M 
G01L 

P. 223950 02.05.1980 

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Zbig-
niew Kusznierewicz). 

Urządzenie do pomiaru momentu tarcia 
łożysk tocznych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie skonstruowania 
prostego urządzenia, które umożliwiałoby wykonanie 
pomiaru w krótkim czasie i nadawałoby się do za-
stosowania w automacie kontrolującym łożyska. 

Urządzenie według wynalazku, w którym pierścień 
wewnętrzny badanego łożyska osadzony jest na wał-
ku obracającym się z określoną prędkością obrotową, 
charakteryzuje się tym, że pierścień zewnętrzny (2) 
badanego łożyska styka się pod naciskiem zewnę-
trznym z ułożyskowanym obrotowo elementem wal-
cowym (3), który wyposażony jest w czujnik poło-
żenia kątowego i jest sprzężony z elementem sprę-
żynującym o charakterystyce narastającej z kątem 
obrotu elementu walcowego (3). (3 zastrzeżenia) 

G01N P. 223675 23.04.1980 

Centralne Laboratorium Optyki, Warszawa, Polska 
(Marek Daszkiewicz). 

Urządzenie do fotoelektrycznej analizy 
obrazów dyfrakcyjnych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
prostej i taniej konstrukcji o zwiększonej rozdziel-
czości, umożliwiającej stosowanie prostych obiektywów 
transformujących w układach dyfraktometrów. 

W urządzeniu do fotoelektrycznej analizy obrazów 
dyfrakcyjnych wiązka światła wychodząca z lasera 
(1) jest uformowana przez układ (2), za którym znaj-
duje się zespół (3). Za pomocą tego zespołu zmienia 
się nachylenie i kierunek padania wiązki oświetla-
jącej w stosunku do badanego obiektu (4). Obiektyw 
transformujący (5) skupia światło ugięte równolegle 
do jego osi optycznej, na nieruchomym fotodetektorze 
(6), znajdującym się w ognisku obiektywu (5)» Sygnał 
z fotodetektora po wzmocnieniu przez wzmacniacz (7) 
jest podawany na układ analizujący (8) synchronicznie 
z sygnałem układu (9) sterującego zespołem (3). Układ 
analizujący (8) przetwarza wprowadzone informacje 
przyporządkowujące natężenie światła w obrazie dy-
frakcyjnym określonym kierunkom i częstościom 
przestrzennym, występującym w badanym obiekcie (4). 
Informacja ta jest podawana na układ rejestrujący 
(10). (3 zastrzeżenia) 

G01N P. 223865 29.04.1980 

Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Warszawa, Polska 
(Tomasz Jahołkowski). 

Sposób wytwarzania wzorców do nie niszczącej 
elektromagnetycznej kontroli jakości elementów 
metalowych po obróbce cieplnej objętościowej 

i powierzchniowych ulepszanych warstw 
elementów metalowych, zwłaszcza ulepszonych 

przez obróbkę cieplno-dyfuzyjną 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie szybkiego uzys-
kania wzorców bez konieczności wykonywania i ba-
dania wielkiej ilości elementów. 

Sposób, polegający na obróbce mechanicznej ma-
teriału przeznaczonego na wzorce prowadzącej do 
uzyskania zbioru elementów o identycznych parame-
trach geometrycznych, następnie obróbce ulepszającej 
warstwy przypowierzchniowe elementów zbioru, na 
dobieraniu parami elementów dających jednakowe 
wskazanie przyrządu do nie niszczącej kontroli elek-
tromagnetycznej i określaniu wielkości kontrolowa-
nego parametru przez badania niszczące jednego z 
elementów pary, zgodnie z istotą wynalazku charak-
teryzuje się tym, że po wymienionych wyżej czyn-
nościach drugi element z paTy poddaje się obróbce 
mechanicznej i/lub cieplnej lecz różnej od uprzednio 
stosowanej obróbki ulepszającej, tak aby uzyskać 
wskazanie przyrządu do nie niszczącej elektromagne-
tycznej kontroli, korzystnie przyrządu wiroprądowe-
go, takie jakie jest wymagane dla wzorca. 

(1 zastrzeżenie) 

G01N P.224100 08.05.1980 

Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, Kra-
ków, Polska (Michał Poleski, Bogdan Brudny). 

Układ laboratoryjnego reaktora 
przepływowo-cyrkulacyjnego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
układu, zapewniającego automatyczną realizację sprzę-
żenia zwrotnego między zjawiskami zachodzącymi w 
warstwie katalizatora (sorbentu), a cyrkulacją. 
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Układ według wynalazku charakteryzuje się tym, ( 
że zadane wartości przepływu gazu przez złoże kata-
lizatora lufo sorbentu po wzmocnieniu we wzmacnia-
czu (W) podawane są na generator (GS), którego za-
kres nastawiony jest w siposób płynny potencjometrem 
(P), a następnie przez układ mocy (UM) steruje w 
sposób płynny ilością obrotów zespołu napędowego 
reaktora (S), z którego pobierana jest wartość uchybu 
regulacji kontrolowana we wzmacniaczu pomiarowym 
(WP), iprzy czym wzmacniacz pomiarowy (WP) z jed-
nej strony poprzez pętlę sprzężenia zwrotnego (D) 
reguluje moc dostarczoną przez układ mocy (UM) 
na zespół napędowy elementu mieszającego reaktora 
(S), a z drugiej strony poprzez pętlę sprzężenia zwrot-
nego (A) i układ uzależnienia czasowego (UC) wyłą-
cza układ mocy (UM), sygnalizując blokadę mieszadła 
wskaźnikiem (SO). 

Powyższy układ przeznaczony jest do badania kine-
tyki procesów w układzie gaz-ciało stałe, gaz-ciecz-
-ciało stałe, mający zastosowanie w przemyśle che-
micznym i gazowniczym. (1 zastrzeżenie) 

G01N P.224129 07.05.1980 

Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia", 
Kędzierzyn-Koźle, Polska (Jerzy Majehrzak, Genowefa 
Czarnecka, Eugeniusz Saj, Bogdan Szczepaniak) 

Sposób oznaczania pH żywicy lakierniczej 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie umożliwienia 
dokładnego i szybkiego określenia żywicy lakierniczej 
w procesie jej wytwarzania na drodze kondensacji 
alkilofenoli z formaldehydem w środowisku wodnym 
wobec alkalicznego katalizatora. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że próbkę 
żywicy w dowolnym okresie kondensacji traktuje się 
jedną do trójkrotnej objętości rozpuszczalnika organi-
cznego, nie mieszającego się z wodą, podgrzewa do 
temperatury 45-70°C, dodaje równoważną objętościo-
wo ilość wody destylowanej, w stosunku do rozpusz-
czalnika, miesza intensywnie, po czym poddaje ochło-
dzeniu i rozdzieleniu na organiczną warstwę rozpusz-
czalnikowo-żywiczną i nieorganiczną fazę wodną, w 
której oznacza się pH znanym sposobem. 

(1 zastrzeżenie) 

G01N P. 224151 08.05.1980 

Politechnika Gdańska, Gdańsk-Wrzeszcz, Polska 
(Tadeusz Stolarski, Zbigniew Gadomski). 

Urządzenie do badania tarcia ślizgowego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie umożliwienia 
przemieszczenia próbki względem przeciwpróbki po 
linii prostej, okręgu lub linii śrubowej oraz zagad-
nienie umożliwienia automatycznego i programowa-
nego narostu obciążenia a także zwiększenia uniwer-
salności konstrukcji. 

Urządzenie charakteryzuje isię tym, że na mają-
cym możliwość obrotu i przesuwu ramieniu (5) za-
mocowane są wymienne głowice (6, 7, 8) do mocowa-
nia próbek (9, 27). Próbki te usytuowane są nad ru-
chomym dyskiem (29) lub nad stołem (14), na których 
ułożone są przeciwpróbki (13, 28). Dysk (29) zamo-
cowany jest obrotowo., zaś stół (14) osadzony jest 
przesuwnie na prowadnicach obrotowej podstawy (22). 

(4 zastrzeżenia) 

G01N P.224190 12.05.1980 

Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachow-
nia", Kędzierzyn-Koźle, Polska (Maria Majnusz, Mi-
rosława Głośnicka, Dominik Nowak, Urszula Rich-
ter). 

Sposób oczyszczania wolnego formaldehydu 
w żywicach aminowych nierozpuszczalnych w wodzie 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
sposobu oznaczania wolnego formaldehydu w żywi-
cach aminowych nierozpuszczalnych w wodzie z. 
wykorzystaniem metod siarczynowej lub siarczynowo-
jodowej, służących do oznaczania formaldehydu w 
roztworach wodnych. 

Sposób według wynalazku charakteryzuje się tym, 
że miareczkowanie przeprowadza się w układzie 
dwufazowym woda-niepolarny rozpuszczalnik żywicy, 
przy czyrn jako niepolarny rozpuszczalnik żywicy 
stosuje się czterochlorek węgla lub chloroform. 

(2 zastrzeżenia) 

G01N P.228973 T 30.12.1980 

Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego, Wro-
cław, Polska (Bogusław Masłowski, Marek Roman 
Urban, Kazimierz Zmaczyński). 

Urządzenie do pomiaru, rejestracji i regulacji pH 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
urządzenia umożliwiającego pomiar, rejestrację i 
regulację pH. 

Urządzenie, składające się z podzespołów służących 
do kompensacji temperatury, kalibracji, regulacji, 
wzmocnienia oraz z rejestratora i czujnika pomia-
rowego, charakteryzuje się tym, że ma scalony, pół-
przewodnikowy wzmacniacz (2) operacyjny o dużej 
rezystancji wejściowej w układzie z silnym sprzę-
żeniem, powiększającym rezystancję wejściową do 
wartości ok. 10nQ. Pomiar pH odbywa się w całym 
zakresie, tzn. od 0 do 14 z dokładnością do 0,1. 
Wzmacniacz ma dwa wyjścia, z których jedno prze-
kazuje sygnał prądowy dO' urządzenia regulującego 
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pH, opartego na systemie automatycznej regulacji 
i kontroli np. URS, a drugie przenosi sygnał napię-
ciowy do rejestratora. Urządzenie spełnia wszelkie 
wymogi automatycznej regulacji w procesach techno-
logicznych. (3 zastrzeżenia) 

G01N 
F02D 

P.228026 02.01.1981 

Politechnika Białostocka, Białystok, Polska (Wal-
demar Góral, Stanisław Jarmołowicz, Włodzimierz 
Ancipiuk). 

Sonda «Io pomiarów zwięzłości gleby 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia 
czułości pomiarowej oraz umożliwienia ciągłego po-
maru i rejestracji stopnia zwięzłości gleby w funkcji 
głębokości sondowania. 

Sondę stanowi urządzenie z mechanicznym napę-
dem przesuwu stożka pomiarowego (8). Sonda za-. 
wiera .sprężysty pierścień wymienny (11) z naklejo-
nymi tensometrami oporowymi (4) połączony trzpie-
niem (6) ze stożkiem pomiarowym (8). Przesuw pro-
wadnicy (7) wraz ze stożkiem (8) odbywa się w wy-
niku obrotu nakrętki specjalnej (3), która otrzymuje 
napęd przekładnią cięgnową (13) od silnika elek-
trycznego (10). (1 zastrzeżenie) 

G01N 
G01R 

P. 229792 20.02.1981 

Pierwszeństwo: 22.02.1980 - RFN (nr P 3006626.3) 

Hoechst Aktiengesellschaft, Frankfurt nad Menem, 
Republika Federalna Niemiec. 

Sposób sprawdzania magnetycznych właściwości 
proszku ferromagnetycznego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie umożliwienia 
przeprowadzenia oceny proszków ferromagnetycznych 
co do ich przydatności jako ciężkich materiałów roz-
dzielających do wzbogacania flotacyjnego. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że pro-
szek magnesuje się w stałym polu magnetycznym o 
natężeniu 600-1000 A/cm. Następnie proszek ten roz-
magnesowywuje się w cyklicznie malejącym, zmien-
nym polu magnetycznym o> natężeniu 1000-15000 A/cm, 
po czym 0,2-0,5 g tak przygotowanego proszku ferro-
magnetycznego nasypuje się na środek kołowej płyt-
ki z materiału dielektrycznego^ i układa się tę płyt-
kę na cewce z rdzeniem żelaznym. Cewka i rdzeń są 
przy tym zwymiarowane tak, że po przyłożeniu na-
pięcia zmiennego 180-260V do cewki w środku płytki 
kołowej istnieje pole zmienne o natężeniu 180-220 
A/cm. Następnie ocenia się figurę utworzoną z na-
sypanego proszku ferromagnetycznego^ pod wpływem 

pola zmiennego. Zamknięta figura centralna oznacza 
nieograniczoną przydatność proszku ferromagnetycz-
nego do stosowania do rozdzielania grawitacyjnego. 

(2 zastrzeżenia) 

G01P P. 223894 30.04.1980 

Przedsiębiorstwo Projektowania i Wyposażania 
Odlewni „PRODLEW", Warszawa, Polska (Tadeusz 
Kosiarski, Lechosław Miluć). 

Układ elektroniczny kontroli ruchu, zwłaszcza ruchu 
taśmy przenośnika taśmowego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
układu, umożliwiającego kontrolę pracy urządzeń bę-
dących w ruchu obrotowym, zwłaszcza kontrolę pręd-
kości kątowej w stanach nieustalonych, a w szcze-
gólności kooitrolę nierównomierności biegu taśmy 
przenośników taśmowych. 

Układ, zawierający inicjator położenia połączony 
szeregowo poprzez dyskryminator napięcia z gene-
ratorem pojedynczego impulsu, według wynalazku 
charakteryzuje się tym, że generator (3) wytwarza-
jący impuls o długości 0,35 us połączony jest bezpo-
średnio oraz poprzez generator (4) o regulowanej 
długości impulsu z. (2 zastrzeżenia) 

G01R P.223938 30.04.1980 

Przemysłowy Instytut Telekomunikacji, Warszawa, 
Polska (Andrzej Klimm, Jan Sudoł). 

Mikrofalowy miernik własności dielektrycznych, 
zwłaszcza ferrytów 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
miernika, pozwalającego na skrócenie czasu pomiaru 
i eliminację błędów subiektywnych. 

Miernik według wynalazku ma generator mikro-
falowy (1) połączony, przez rezonator pomiarowy (5) 
polaryzowany magnetycznie i przez detektor mikro-
falowy (10) oraz wzmacniacz (11) o regulowanym 
według wskaźnika (12) poziomie sygnału, z dwoma 
komparatorami (14) i (20). Wyjście pierwszego kom-
paratora (14), porównującego sygnał ze wzmacniacza i 
(11) z, sygnałem pot przejściu przez detektor szczy-
towy (13), połączone jest, przez układ logiczny (15) 
i układ bramkujący (16) sterowany generatorem im-
pulsowym (4), z układem licznik - wyświetlacz (17), 
wyświetlającym w postaci cyfrowej wartość często-
tliwości rezonansowej. Wyjście drugiego komparato-
ra (20), porównującego sygnał ze wzamcniacza (11) z 
połową zapamiętanej w układzie (18) amplitudy tego 
sygnału, połączone jest, przez układ logiczny (15) 
i układ bramkujący (21) sterowany generatorem im-
pulsowym (4), z układem licznik - wyświetlacz (22), 
wyświetlającym w postaci cyfrowej wartość szero-
kości krzywej rezonansowej. Uzyskane wartości czę-
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stotliwości rezonansowej i szerokości krzywej rezo-
nansowej służą do wyliczenia, według odpowiednich 
zależności, wartości stałej dielektrycznej 2 i strat 
dielektrycznych tg Ô badanego materiału. 

(1 zastrzeżenie) 

G01R P.223945 30.04.1980 

Instytut Tele- i Radiotechniczny, Warszawa, Polska 
(Marek Wójckki). 

Sposób pomiaru parametrów rezonatorów 
piezoelektrycznych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
prostego sposobu pomiaru podstawowych parametrów 
rezonatorów piezoelektrycznych wielkiej częstotliwo-
ści. Sposób polegający na określeniu współczynnika 
odbicia w płaszczyźnie dołączenia rezonatora do dwu-
przewodowej, zwłaszcza koncentrycznej linii pomia-
rowej, według wynalazku charakteryzuje się tym, że 
mierzy się częstotliwość (fr), bliską częstotliwości re-
zonansu szeregowego, dla której faza współczynnika 
odbicia (q>r) jest równa lub jest przesunięta o 180° 
w stosunku do fazy współczynnika odbicia ((pro) w 
linii obciążonej jedynie pojemnością równoległą re-
zonatora, co ma miejsce gdy częstotliwość sygnału 
pomiarowego leży w pobliżu, lecz poza obszarem 
rezonansowym rezonatora. Dla częstotliwości (fr) 
mierzy się moduł współczynnika odbicia (/T/min), a 
następnie oblicza się równoważną konduktancję strat 
rezonatora (Gr). (2 zastrzeżenia) 

3m(r) 

G01R P. 224015 03.05.1980 

Politechnika Gdańska, Gdańsk, Polska (Roman 
Koko, Stanisław Łejgowski). 

Układ do pomiaru prądu zasilacza stabilizowanego 
ze zdalnym wymuszaniem napięcia 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
układu prostszego i znacznie bardziej oszczędnego od 
dotychczas stosowanych. 

Układ według wynalaku charakteryzuje się tym, 
że w przewodzie zerowym zasilacza stabilizowanego ze 
zdalnym wymuszaniem napięcia (Z), obciążonego ele-
mentem obciążeniowym (X), są włączone rezystor 
sprzężenia zwrotnego (RN) i wzmacniacz operacyjny 
(P), pracujące w układnie przetwornika prąd - na-
pięcie. (1 zastrzeżenie) 

G01R P. 224017 05.05.1980 

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Grze-
gorz Kamiński, Adam Biernat, Jan Szczypior). 
Sposób i układ do pomiaru rozkładu wartości chwi-
lowej indukcji magnetycznej w maszynach elektrycz-

nych prądu przemiennego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie pomiaru rozkła-
du wartości chwilowej indukcji magnetycznej w prze-
strzeni szczeliny maszyny elektrycznej. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że w 
określonej chwili czasowej prądu przemiennego, za-
silającego maszynę elektryczną, wyznacza się ampli-
tudę elektrycznego sygnału pomiarowego proporcjo-
nalnego do wartości indukcji magnetycznej zmien-
nej w czasie i przestrzeni szczeliny maszyny elek-
trycznej oraz z prędkości poruszającego się przetwor-
nika indukcji magnetycznej w określonym czasie wy-
znacza się położenie geometryczne punktu pomiaro-
wego względem wybranego punktu początkowego w 
przestrzeni szczeliny, po czym wyznacza się kolejne 
wartości amplitud elektrycznego sygnału pomiaro-
wego w wybranych kolejno punktach geometrycz-
nych przestrzeni szczeliny i z obwiedni, wyznaczonej 
przez wierzchołki amplitud elektrycznego sygnału 
pomiarowego, określa się rozkład wartości chwilowej 
indukcji magnetycznej w przestrzeni szczeliny ma-
szyny elektrycznej. 

Układ według wynalazku wyróżnia się tym, że za-
wiera detektor (DT), którego wejście jest połączone 
z przetwornikiem (PP) prądu przemiennego na sygnał 
elektryczny, zaś wyjście jest połączone z pierwszym 
wejściem komparatora (KC) cyfrowego, którego dru-
gie wejście jest połączone z generatorem (GT) tak-
tującym, zaś trzecie wejście jest połączone z blokiem 
(BZ) zadawania wartości chwili czasowej. Wyjście 
komparatora (KC) jest połączone z pierwszym wej-
ściem klucza (KA) analogowego, którego drugie wej-
ście jest połączone poprzez wzmacniacz (W) sygnału 
pomiarowego z przetwornikiem (PB) indukcji mag-
netycznej. 
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Korzystne jest jeśli na wyjściu (WY) klucza (KA) 
analogowego włączony jest filtr (FD) dolno-przepus-
towy połączony z analogowym wskaźnikiem (AW) 
elektrycznym. (3 zastrzeżenia) 

G01R P.224062 05.05.1980 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Metrologii Elek-
trycznej „MERA-LUMEL", Zielona Góra, Polska 
(Bogdan Nykiel). 

Układ do linearyzacji sygnałów wyjściowych 
nieliniowych czujników pomiarowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
prostego układu przetwarzającego napięcie na prąd 
wyjściowy o charakterystyce w postaci linii łama-
nej. 

Układ zawiera wyjściowy wzmacniacz stabilizujący 
(Wl), którego wyjście poprzez rezystor (RN) połą-
czone jest z wejściem nie odwracającym fazę wyj-
ściowego wzmacniacza (W2), na którego wyjściu 
uzyskuje się wyjściowy sygnał prądowy (lwy). Mię-
dzy wejścia odwracające i nie odwracające fazę 
wzmacniacza wyjściowego (W2) włączone są gałęzie 
sterujące złożone z rezystorów (RN1, RN2, ... RNn, 
RP1, RP2,... RPn) i złącza kolektor-emiter tranzysto-
rów sterujących (TN1, TN2,... TNn, TRI, TR2,... 

■ TRn), których bazy połączone są z wyjściami wzmac-
niaczy sterujących (WN1, WN2,... WNn, WP1, WP2,... 
WPn). Wejścia nie odwracające fazę wzmacniaczy ste-
rujących połączone są z kolektorami tranzystorów 
sterujących, a do wejść odwracających fazę wzmac-
niaczy sterujących doprowadzone są zadane napię-
cia (-VN1, VN2„.. VNn, VP1, VP2,... VPn). Układ 
znajduje zastosowanie w układach automatyki i me-
tro logii elektrycznej. (3 zastrzeżenia) 

G01R F. 224150 08.05.1980 

Politechnika Gdańska, Gdańsk, Polska (Kazimierz 
Grześ). 

Sposób i urządzenie do wyznaczania prądowo-napię-
ciowych charakterystyk statycznych nieliniowych 
elementów RC, w szczególności złącz p-n spolaryzo

wanych zaporowo 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
sposobu i urządzenia do wyznaczania w sposób szyb
ki charakterystyk prądowo-napięciowych złącz p-n 
bardzo- zbliżonych do rzeczywistych charakterystyk 
statycznych. 

Sposób wyznaczania charakterystyk według wyna
lazku polega na tym, że impulsy analizujące, po
dawane na element mierzony, są odpowiednio for
mowane, tak że część narastająca impulsu jest sy
metryczna do części opadającej u(ts)f=u(tk-ts), gdzie 
s=l, .„ n-1 , n. W fazie narastania napięcia analizu
jącego w wybranych momentach czasu t = l , gdzie 
s=l,. . . n-1, n próbkuje się wartości chwilowe prądu 
i(t) płynącego przez mierzony element i zapamiętuje 
wartość próbek w układzie pamiętającym. 

Natomiast w fazie opadania napięcia analizującego, 
w momentach czasu t = t k - t s , gdzie s=n , n-1,..., 1 
uśrednia się w układzie uśredniającym aktualną war
tość chwilową prądu i( tk-ts) i odczytaną w pamięci 
wartość chwilową prądu i(ts), gdzie s=n , n -1 , . . . , 1, 

przy czym napięcia proporcjonalne do wartości 
średnich prądu doprowadza się do płytek odchyla-
nia pionowego lampy oscyloskopowej, a do płytek 
odchylania poziomego lampy doprowadza się napię-
cie proporcjonalne do wartości chwilowych napię-
cia analizującego. 

Urządzenie według wynalazku ma generator wzor-
cowy (1) połączony z układem sterującym (3) oraz 
poprzez układ formowania (2) z wejściem głowicy po-
miarowej (4), w której umieszczony jest element 
mierzony. 

Wyjście (KS) układu sterowania (3) połączone jest 
z wejściem kasującym rejestru rozkazów (6), a wyj-
ście (GS) jest połączone poprzez generator impulsów 
zegarowych (5) z wejściem taktującym (CK) rejestru 
roizkazów (6). Wyjścia tego rejestru połączone są od-
powiednio: wyjścia adresowe (Pi,...Pn) połączone są 
z wejściami cyfrowymi bloku układów próbkujących 
z pamięcią (7), wyjścia sterujące (Ki,...,Kn) połączone 
są z wejściami cyfrowymi przełącznika elektronicz-
nego (8) zaś wyjście strobujące (Z) dołączone jest do 
wejścia modulatora (9) jaskrawości plamki świetlnej 
połączonego z lampą oscyloskopową (13). 

Z kolei wyjście głowicy pomiarowej (4) jest połą-
czone z jednym wejściem wzmacniacza sumującego 
(10) i z wejściem analogowym bloku układów prób-
kujących z pamięcią (7). 

Wyjścia bloku układów próbkujących (7) są do-
łączone do wejść analogowych przełącznika elektro-
nicznego (8), a wyjście tego przełącznika jest dopro-
wadzone do drugiego wejścia wzmacniacza sumu-
jącego (10). Wyjście wzmacniacza sumacyjnego (10) 
jest dołączone do wzmacniacza odchylania pionowego 
(11) lampy oscyloskopowej (13). (2 zastrzeżenia) 

G 0 1 R P. 228961 T 30.12.1986 

Politechnika Świętokrzyska, Kielce, Polska (Sta
nisław Stryszowski, Zdzisław Paciorek). 

Sposób i urządzenie do pomiaru prądów 
przemiennych 

Wynalazek! rozwiązuje zagadnienie opracowania 
sposobu i prostego urządzenia, fetóre pozwalałyby na 
pomiar prądów przemiennych, zwłaszcza przy wyso
kim napięciu z wykorzystaniem hallotronu. 

Sposób pomiaru prądów przemiennych z wykorzy
staniem hallotronu charakteryzuje się tym, że kom-
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pensuje się przesunięcie fazowe pomiędzy natężeniem 
pola magnetycznego i prądem. 

Urządzenie według wynalazku zawiera rdzeń ma-
gnetyczny (3) umieszczony na izolacji (2), obejmu-
jącej przewód z prądem (1). Rdzeń magnetyczny (3) 
ma szczelinę, w której umieszczony jest hallotron 
(5), a obok szczeliny usytuowany jest element prze-
suwający strumień (4). (3 zastrzeżenia) 

G01T P.223893 30.04.1980 

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Zdzi-
sław Pawłowski, Janusz Marzec). 

Licznik proporcjonalny 

Przedmiotem wynalazku jest licznik proporcjo-
nalny, przeznaczony zwłaszcza do pomiaru widma 
promieniowania X. 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie polepszenia zdol-
ności rozdzielczej licznika. 

Licznik ma siatkę (4), rozdzielającą dwie jego 
przestrzenie o stałym jednorodnym polu elektrycz-
nym. Jedna przestrzeń o słabym polu elektrycznym, 
dryftowa jest między katodą (1) i siatką (4). Druga 
przestrzeń o silnym jednorodnym polu elektrycznym 
jest między siatką (4) i anodą (3). Siatka (4) i ano-
da (3) są płaskie i do siebie równoległe. Siatka (4) 
wykonana jest z drutu o średnicy rzędu kilkunastu 
mikrometrów, z zachowaniem odstępów między dru-
tami rzędu kilkuset mikrometrów. 

(1 zastrzeżenie) 

G02F 
H01S 

P.223952 02.05.1980 

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (An-
drzej Domański, Robert Maślanka). 

Sposób modulacji światła w skrzyżowanych 
polach magnetycznych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia 
głębokości modulacji i poprawienia jej liniowości. 

Sposób polega na wytwarzaniu dwóch pól wspo-
magających, dzielących kryształ 'magnetooptyczny na 
dwa obszary o uporządkowanych prostopadle wzglę-
dem siebie i prostopadle do kierunku propagacji 
światła .momentach spinowych. (1 zastrzeżenie) 

G03B P.224009 03.05.1980 

Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrow-
skiego, Warszawa, Polska (Jerzy Szydlak, Kazimierz 
Różański). 

Uchwyt do mocowania lampy błyskowej 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
konstrukcji, zapewniającej proste i pewne zamoco-
wanie, intensywne chłodzenie lampy oraz eliminującej 
naprężenia, w przypadku niewspółosiowości elektrod 
lampy. 

Uchwyt składa się z gniazda (5), w którym osadzo-
na jest lamjpa błyskowa (2) swą metalową elektrodą 
(7). Gniazdo zawieszone jest za pomocą metalowego 
elementu sprężystego (4) w formie mieszka lub spi-
ralnej sprężyny stożkowej, który to element połą-
czony jest z bolcem (3) stanowiącym przyłącze na-
pięcia zasilającego. Uchwyt znajduje się w przestrze-
ni wyplenionej medium chłodzącym, które też znaj-
duje się wewnątrz elementu sprężystego (4). 

(1 zastrzeżenie) 

G04B 

FIG.1 
P.223935 30.04.1980 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Automatyki i Urzą-
dzeń Precyzyjnych „MERA-POLTIK", Łódź, Polska 
(Jerzy Łuszczyński, Jan Wojda). 

Mechanizm nastawczy wskazówek zegara 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
prostej konstrukcji, umożliwiającej łatwy jej montaż 
i demontaż oraz zapewniającej przenoszenie sił 
wzdłużnych i momentu obrotowego. 

Mechanizm nastawczy wskazówek zegara złożony 
z metalowego wałka nastawczego i pokrętła, połączo-
nych rozłącznie ma na powierzchni walcowej wałka 
co najmniej jedno wybranie (5) o przekroju prosto-
kątnym, zaś wewnątrz otworu walcowego pokrętła 
znajduje się co najmniej jeden występ (6) skierowa-
ny do środka otworu. (2 zastrzeżenia) 

G05B P. 223828 26.04.1980 
E02F 

Centralny Ośrodek Badawczo-Projektowy Górnic
twa Odkrywkowego, POLTEOG, Wrocław, Polska 
(Henryk Szczegodziński). 
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Sposób i układ do regulacji wysokości i grubości 
wióra w koparkach wielonaczyniowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie umożliwienia 
automatycznej regulacji grubości i wysokości wióra, 
zapewniającej utrzymywanie tych dwóch parametrów 
na wartościach bliskich optymalnym, w uzależnieniu 
od żądanej wydajności pracy koparki. 

Sposób według wynalazku realizowany jest w opar-
ciu o program zakodowany w postaci stanów logicz-
nych, według którego steruje się kolejnością i czasem 
wykonywanych czynności oraz ustala dane wyjściowe 
dla etapu regulacji. Najpierw włącza się napęd zwo-
dzenia koła czerpakowego i reguluje wysokość wióra 
na wartość zadaną, dokonując w sposób ciągły po-
miaru kąta podnoszenia wysięgnika. Po uzyskaniu 
żądanej wysokości wprowadza się ją wraz z wartoś-
cią wydajności pracy koparki jako podstawę do usta-
lenia wartości zadanej grubości wióra, w oparciu 
o którą dokonuje się, odrębnym regulatorem, regula-
cji w drugim etapie, włączając napęd jazdy i doko-
nując w sposób ciągły pomiaru wielkości podjazdu 
aż do uzyskania żądanej grubości wióra. 

Układ według wynalazku ma programowany steru-
jący układ (5) zbudowany z elementów logicznych, 
selektor (4) wartości zadanych, elektroniczną klawia-
turę (6) i liczący układ (7) połączony z wyjściem kla-
wiatury (6). Do liczącego układu (7) przyłączone są 
poprzez konwerter (10) kodów rejestry (11, 12, 13) 
wartości zadanych. Rejestr (11) zadanej grubości wió-
ra .połączony jest z odrębnym regulatorem (14) tej 
wartości. Rejestr (13) wysokości wióra połączony jest 
poprzez wykonawczy człon <21) z układem (22) napędu 
zwodzenia. Sterujący układ (5) połączony jest wyj-
ściami z szeregiem bloków (np. 4, 6, 1.1, 12, 13) oraz 
wejściami z pomiarowym przetwornikiem (23) połą-
czonym z uikładem (22) napędu zwodzenia oraz z in-
formacyjnym układem (24) o stanie napędów koparki. 

<4 zastrzeżenia) 

G05D P. 224104 08.05.1980 

Spółdzielnia Inwalidów „Twórczość", Gliwice, Pol-
ska (Bogusław Miller, Antoni Sawicki, Witold Czapla, 
Ferdynand Tyka, Danuta Pałka, Jerzy Maruszczak). 

Regulator temperatury grzejnika elektrycznego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie regulacji tem-
peratury grzejnika elektrycznego. 

Regulator temperatury składa się z czujnika połą-
czonego poprzez układ sterujący z układem wykonaw-
czym, korzystnie przekaźnikiem. 

Między czujnikiem a układem sterującym ewentual-
nie jest umieszczony wyłącznik pracy ciągłej. 

(2 zastrzeżenia) 

G05D P.228974 T 31.12.1980 

Akademia Techniczno-Rolnicza im. J. J. Sniadec-
kich, Bydgoszcz, Polska (Ryszard Wawrzonowski, Ed-
ward Walie ki). 

Termostat cieczowy 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
prostej konstrukcji o dużej trwałości i odporności na 
korozję oraz działanie kwasów, charakteryzującej się 
oszczędnym zużyciem energii elektrycznej. 

Termostat składa się z obudowy (1) wykonanej 
z tworzywa sztucznego, wewnątrz której znajdują się 
wykonane z tworzywa grzejniki (2), stanowiące płytę 
grzejną dowolnie usytuowaną. 

Przedmiot wynalazku może znaleźć zastosowanie w 
laboratoriach, w celu sprawdzania przyrządów do po-
miaru temperatury. (1 zastrzeżenie) 

A-A 

G05D P.229054 T 05.01.1981 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Chłodni-
czych i Gastronomicznych, Bydgoszcz, Polska (Marek 
Magdziarz). 

Sposób regulacji mocy potrzebnej do odszraniania 
parowników, zwłaszcza urządzeń chłodniczych i układ 

elektryczny do realizacji tego sposobu 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia 
oszczędności energii elektrycznej oraz zagadnienie 
ograniczenia miejscowych przegrzewów parownika. 

Sposób odszraniania parowników według wynalaz-
ku polega na tym, że ilość energii cieplnej przeka-
zywanej przez elementy grzejne jest zmienna w cza-
sie, na początku jest największa a na końcu odszra-
niania najmniejsza. 

W układzie według wynalazku w obwodzie zasi-
lania elementów grzejnych regulator mocy (1) regu-
luje zasilanie co najmniej jednego elementu grzejnego 
(2), umieszczonego w parowniku, a czujniki (3) reagu-
jące na zmianę temperatury sterują tym regulatorem. 

(2 zastrzeżenia) 

G05D P.230322 25.03.1981 

Pierwszeństwo: 04.04.1980 - Wlk. Ks. Luksemburg 
(nr 82336) 

Paul Wurth S. A., Luksemburg, Wlk. Ks. Luksem-
burg. 
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Sposób regulacji ciśnienia i fluidyzacji sproszkowanej 
masy w zbiorniku rozdzielczym i urządzenie do 

regulacji ciśnienia i fluidyzacji sproszkowanej masy 
w zbiorniku rozdzielczym 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zmniejszenia zu-
życia sprężonego powietrza. 

Sposób regulacji ciśnienia i fluidyzacji sproszkowa-
nej masy w zbiorniku rozdzielczym z otworami w dol-
nej części, połączonym od góry ze zbiornikiem po-
średnim, przewidzianym do zasilania w sproszkowany 
materiał, charakteryzuje się tym, że co najmniej pod-
czas pierwszej fazy wtryskuję się gaz pod ciśnieniem, 
następnie zawraca się ten gaz i ponownie wtryskuje 
się do tego zbiornika. W drugiej fazie ustala się wy-
muszoną cyrkulację gazu pod ciśnieniem wtryskując 
go do zbiornika pośredniego, a następnie usuwając 
pod ciśnieniem ze zbiornika rozdzielczego, filtrując 
i sprężając przed ponownym wtryskiwaniem do zbior-
nika pośredniego. 

W urządzeniu według wynalazku pierwszy obieg, 
łączący otwór odprowadzający w górnej części zbior-
nika (2) z otworem doprowadzającym gaz pod ciśnie-
niem w dolnej części zbiornika (2) i drugi obieg (34), 
łączący otwór odprowadzający ze zbiornikiem pośred-
nim (12), mają wspólną gałąź (30) z filtrem (24) i sprę-
żarką (32). W każdej z gałęzi pierwszego i drugiego 
obiegu znajdują się zawory (36), (38) regulujące cyr-
kulację gazu w każdym z dwóch obiegów. 

(9 zastrzeżeń) 

G05F 
A61B 

P.223992 02.05J980 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Elektronicznej Apa-
ratury Medycznej, Zabrze, Polska (Adam Gacek, Adam 
Lipowczan, Tadeusz Rahsztyn, Andrzej Rapacz, Jacek 
Brandit). 

Układ regulacji tłumienia sygnału pomiarowego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
układu regulacji tłumienia sygnału pomiarowego o 
zwartej budowie, opartej na minimalnej ilości ele-
mentów niezbędnych do prawidłowego i niezawodne-
go działania, przeznaczonego zwłaszcza do audiome-
trów. Układ ma w torze sygnału pomiarowego (1) 
tłumik <2) o regulowanym 'tłumieniu, 'który połączony 
jest z rozdzielaczem sygnału (3). Sygnał rozdziela się 
i połączony jest trzema drogami z układem sumowa-
nia <6). Droga pierwsza to połączenie bezpośrednie, 
drugie wyjście połączone ijest z układem sumowania 
(6), poprzez tłumik (5) o stałym itłumieniu dodatnim, 
natomiast wyjście trzecie rozdzielacza (3) połączone 
jest z układem sumowania (6) poprzez tłumik (4) o 
.stałym tłumieniu ujemnym. Układ sumowania (6) po-
łączony jesit bezpośrednio z przetwornikiem <7). 

(1 zastrzeżenie) 

G05F 
H01S 
H02J 

P.224011 03.05.1980 

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dą-
browskiego, Warszawa, Polska (Antoni Skuibis, Jan 
Karczewski). 

Zasilacz do lasera impulsowego o podwyższonej 
repetycji 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania za-
silacza o małych wymiarach i ciężarze, umożliwia-
jącego pracę lasera impulsowego o podwyższonej re-
petycji. 

Zasilacz ima prostownik połączony z falownikiem 
(F) wyposażonym w tyrystory (Tl) i (T2), który to 
falownik poprzez pracujący energetycznie powielacz 
inapięcia (P) połączony jest z baterią kondensatorów 
(B). Do baterii (B) przez dzielnik napięcia (1) dołączo-
ny jest komparator (2) połączony z układami synchro-
nizacji startu i stopu falownika (3) i (4), które to 
układy połączone są z generatorem wyzwalania tyry-
storów (5). Generator (5) połączony jest przez wzmac-
niacz (7) z tyrystorem (Tl) oraz przez wzmacniacz 
(6) z tyrystorem (T2), przy czym układy (3) i (4) po-
łączone są też z układem start^^top (8). Układ (8) 
połączony jest ze wzmacniaczem (7) oraz z układem 
sterowania czasowego (10), który połączony jest z im-
pulsatorem (1) oraz poprzez układ blokowania (9), 
zatrzymujący pracę falownika (F) na okres świecenia 
lampy z komparatorem (2). 

Zasilacz znajduje zastosowanie w konstrukcji lase-
ra impulsowego na ciele stałym.. (1 zastrzeżenie) 

G05F 
G12B 

P.224155 10.05.1980 

„Unitra-Diora" Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Ra-
diofonii Odbiorczej, Dzierżoniów, Polska (Barbara 
Pióro, Janina Kozak, Piotr Ciołek). 

Sposób i układ sterowania skal elektronicznych 

Wynalazek rozwiązuje zagdnienie jednoczesnego ste-
rowania wielu skal elektronicznych, które zawiera-
ją szereg znaków zbudowanych z kilku segmentów. 

Sposób według wynalazku, polega na tym, że z jed-
nego obwodu scalonego (O) doprowadza się wspólne 
napięcie Ul do połączonych ze sobą elektrod (El) i 
poprzez to zmienia się ich potencjał, a tym samym 
zmniejsza się potencjał pomiędzy elektrodami (El i 
E2) do wartości mniejszej od napięcia UO, pobudza-
jącego elektrooptycznie tę parę elektrod i wówczas 
na wygaszanych skalach eliminuje się wskazania 
wszystkich segmentów <sl-sn), we wszystkich zna-
kach (Zl-Za). 



Nr 23 <207) 1981 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO 77 

Zmiany napięcia Ul i potencjału elektrod (El) ste-
ruje się i synchronizuje się informacjami wejściowy-
imi, 'które do wygaszanych .skal doprowadza się na 
przemian cyklicznie z częstotliwością większą od czę-
stotliwości 'bezwładnościowej oka. 

Cechą znamienną układu, zgodnego z wynalazkiem, 
jest to, że ma on połączone ze sobą elektrody dru-
giego rodzaju (E2), z odpowiadających sobie segmen-
tów (sl-r-sn) i znaków (Zl-Zn) wszystkich skal ( S l -
Sn), przy czym połączenia te doprowadzone są do 
sterującego obwodu scalanego (O), wspólnego dla wie-
lu współpracujących skal (Sl-Sn). (3 zastrzeżenia) 

G05F P. 229015 T 02.01.1981 

Politechnika Śląska im. W. Pstrowskiego, Gliwice, 
Polaka (Maciej Kulawik, Marian Kidawa, Ryszard 
Siurek, Jan Wajler, Janusz Szafert, Zbigniew Rymar-
ski, Jan Dębieć, Dariusz Cygankiewicz, Marek Brunei, 
Henryk Kolka). 

Układ sterowania, zwłaszcza de stabilizatora 
napięcia 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
prostego układu sterowania, zwłaszcza do stabilizato-
rów napięcia. Układ, zbudowany na wzmacniaczu róż-
nicowym i bramce, według wynalazku charakteryzu-
je się ftym, że wyjście toramfki połączone jest z wej-
ściem wzmacniacza różnicowego, do którego popxzez 
rezystor <R) jest dołączone napięcie odniesienia. 

<1 [zastrzeżenie) 

G05F P. 229016 T 02.01.1981 

Politechnika Śląska dm. W. Pstrowskiego, Gliwice, 
Polska (Maciej Kulawik, Henryk Kolka, Marian Ki-
dawa, Ryszard Siurek, Jan Wajler, Janusz Szafert, 
Zbigniew Rymarski, Jan Dąibiee, Dariusz CyganJrie-
wicz, Marek Ermel). 

Zasilacz pomocniczy, zwłaszcza do impulsowego 
stabilizatora napięcia 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania za-
silacza pomocniczego, którego konstrukcja pozwoliła-
by na zmniejszenie wymiarów transformatora. Zasi-
lacz chaxakteryziuje się tym, że ima dołączoną do swo-
jego wyjścia katodę diody (D), której anoda połączona 
jest poprzez rezystor (R) z wyjściem zasilacza głów-
nego, 'którego potencjał jest wyższy od potencjału 
wyjścia zasilacza pomocniczego. (1 zastrzeżenie) 

G08B P. 224034 05.05.1980 

Zjednoczone Zakłady Urządzeń Jądrowych ..PO-
LON", Zakład Urządzeń Dozymetrycznych, Bydgoszcz, 
Polska (Antoni Pacholilk, Leon Kozieja, Zdzisław Ja-
gi elsiki). 

Przeciwpożarowa czujka ciepła 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
czujki, przekazującej do centrali jednoznaczną infor-
mację, zależną tylko od temperatury otoczenia. Czuj-
ka ciepła charakteryzuje się tym, że w obwodzie za-
silania układu pomiarowego (UP), zawierającego ele-
ment ciepłoczuły (RT1) lub elementy ciepłoczułe 
(RT1) i RT2), znajduje się łącznik elektroniczny (W) 
włączający okresowo zasilanie do tego układu (UP), 
przy czym stosunek czasu włączenia do czasu wy-
łączenia jest określony liczbami zawartymi w prze-
dziale zamkniętym od 1:2000 do 1.333. 

(1 zastrzeżenie) 
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Dział H 
ELEKTROTECHNIKA 

H01H P.224227 17.01.1980 

Centrum Konstrukcyjno-Technologiczne Maszyn Gór
niczych „KOMAG", Gliwice, Polska (Franciszek Dar
da, Zenon Michalak, Ewa Markiewicz, Andrzej Szczu
rek, Zdzisław Volikert, Jerzy Bączkowski). 

Elektroniczny przekaźnik iskrobezpieczny 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie eliminacji ste
rowniczych przekaźników elektromagnetycznych w 
iskrobezpiecznych obwodach sterowania maszyny gór
niczej. 

Elektroniczny przekaźnik według wynalazku charak
teryzuje się tym, że na zaciski potencjometru (Rr) 
jest włączone poprzez obwód całkujący (BI, Cl, R2, 
C2) i diodę Zenera (DZ) lub inny progu jacy element 
elektroniczny wejście wzmacniacza elektronicznego 
(W), do którego wyjścia jest ipodłączony przekaźnik 
sterowniczy ze stykami (S) w Obwodzie sterowniczym 
maszyny górniczej. (1 zastrzeżenie) 

H01K P. 229112 T 08.01.1981 

Zakłady Wytwórcze Lamp Elektrycznych POŁAM 
èm. R. Luksemburg Warszawa, Polska (Wiesław Chu-
dzik, Waldemar Kądrowski, Joanna Kuczałek-Czar-
nowska, Janusz Tyszka). 

Żarówka halogenowa 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie montażu lamp 
o małej objętości a dużej mocy. 

Żarówka według wynalazku charakteryzuje się 
tym, że jetj żarnik (4) jest wykonywany z dwóch seg-
mentów, umieszczonych równolegle do osi balonu (1), 
Górae końce segmentów żarnika (4) są połączone po-
przez ramiona wspornika (2), a dolne z tasiemkami 
molibdenowymi (5), które imają wyprowadzenia do 
nóżek kontaktowych (7) poprzez płytki próżnioszczel-
ne (6). Tak wykonany zestaw żarnika (4) jest zamknię-
ty próżnioszczelnie w balonie (1). (2 zastrzeżenia) 

H01M P. 230085 T 09.03.1981 
Pierwszeństwo: 11.03.1980 --St. Zjedn. Am. 

(nr P. 129439) 
29.12.1980 - St. Zjedn. Am. (nr P 220496). 

University Patents Inc., Norwalk, Stany Zjednoczo-
ne Amerylki. 

Bateria akumulatorowa 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania no-
wych baterii akumulatorowych o wysokiej gęstości 
energii, o wysokiej gęstości mocy, o niskim całko-
witym ciężarne i wymiarze oraz wytwarzających wy-
soki prąd wyjściowy w stosunku do ich powierzchni 
elektrod. 

Bateria akumulatorowa, zawierająca elektrolit oraz 
jaiko elementy elektrodowe, elementy anodowe i ele-
menty katodowe, charakteryzuje się tym, że elektro-
lit zawiera związek zdolny do jonizacji z wytworze-
niem jednej lub więcej domieszek jonowych, wy-
branych z grupy obejmującej domieszki anionowe i 
kationowe, oraz że co najmniej jeden z elementów 
elektrodowych zawiera jako materiał elektrodowo ak-
tywny polimer o układach sprzężonych domieszkowa-
ny wymienioną domieszką kationową do uzyskania 
materiału elektrycznie przewodzącego typu n, poli-
mer o układach sprzężonych domieszkowanych wy-
mienioną domieszką anionową do uzyskania materia-
łu elektrycznie przewodzącego typu p lub polimer o 
układach sprzężonych, nadający się do domieszkowa-
nia albo wymienioną domieszkę anionową do wyż-
szego stanu utlenienia, albo wymienioną domieszkę 
kationową do niższego stanu utlenienia, iprzy czym 
materiałem katodowo aktywnym może być kompleks 
przenoszący ładunki polipirol-ijod tylko w przypad-
ku, gdy materiałem anodowo aktywnym jest polimer 
o układach sprzężonych w niższym stanie utlenienia 
niż katodowo aktywny, domieszkowany anionami Po-
limer. (15 zastrzeżeń) 

H01P 
F25D 

P.223979 02.05.1980 

Przemysłowy Instytut Telekomunikacji. Warszawa, 
Polska (Tadeusz Mróz, Stanisław Durbajło, Zdzisław 
Wroński, Kazimierz Siemiątkowski). 

Układ chłodzenia cyrkulatora falowodowego 
dużej mocy 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
układu chłodzenia cyrkulatora falowodowego dużej 
mocy, o bardzo imałej oporności cieplnej między źród-
łem ciepła i medium odprowadzającym ciepło, prze-
znaczonego do ,pracy„ w technice .mikrofalowej. 

Układ według wynalazku, składający się z płyt 
zewnętrznych, płyty wewnętrznej, krążków ferryto-
wych, umieszczonych między tymi płytami, magnesu 
i zwory wyróżnia się tym, że zawiera pierwszy zespół 
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(kanałów (8) dla (przepływu cieczy chłodzącej, wyko-
nany w płytach zewnętrznych (2) i (3) nad po-
wierzchniami styku (x) tych płyt z płaskimi ścian-
kami krążków ferrytowych (4). Kanały (8) mają cien-
kie ścianki od strony powierzchni styku (x). Układ 
zawiera również drugi zespół kanałów (9) dla prze-
pływu cieczy chłodzącej wykonany w płycie wewnę-
trznej (1) wokół magnesu (5). Kanały (9) mają cien-
'kie ścianki od strony powierzchni styku (y) płyty (1) 
z płaskimi ściankami krążków ferrytowych (4). 

(1 zastrzeżenie) 

H01T P.224161 10.05.1980 

GKN Floform Limited, Welshpool, Wielka Brytania 
(John Stuart Waite, Kenneth Howard). 

Sposób wytwarzania centralnej elektrody 
dla świecy zapłonowej 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie poprawienia po-
łączeń imetaili w elektrodach z rdzeniem z metalu 
o dużej przewodności cieplnej i z osłoną z materiału 
antykorozyjnego. 

Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania 
centralnej elektrody dla świecy zapłonowej, w któ-
rym nakłada się kawałki pierwszego i drugiego me-
talu, przy czym powierzchnie czołowe kawałków są 
w. dokładnym styku wzdłuż powierzchni przylegania, 
ogrzewa się część kawałka pierwszego metalu, przy-
legającą do powierzchni przylegania za pomocą prze-
wodzenia ciqpla z kawałka drugiego metalu przez po-
wierzchnię przylegania do momentu, gdy część kawał-
ka pierwszego metalu stopi się, chłodzi się oba ka-
wałki, dla połączenia ich wzdłuż powierzchni przy-
legania, i prasuje się wypływowo połączone kawałki, 
wytwarzając wzdłużną elektrodę mającą rdzeń z pier-
wszego imetatlu w osłonie z drugiego metalu. 

(4 zastrzeżenia) 

H01T P.229007 T 02.01.1981 

Centrum Uczelniano-Przemysłowe, Instytut Pojaz-
dów Samochodowych i Silników Spalinowych Poli-
techniki Krakowskiej, Kraków, Polska (Kazimierz 
Golec). 

Świeca zapłonowa do zapłonu ubogiej mieszanki 
w silnikach spalinowych z zapłonem iskrowym 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie umożliwienia 
spalania ubogich mieszanek w silnikach spalinowych 
bez konieczności dokonywania zmian konstrukcyj-
nych w silniku, a zwłaszcza w głowicy. 

Świeca ma koncentrycznie umieszczoną w izolatorze 
(2) elektrodę środkową (3) oraz połączoną trwale z 
czołową częścią korpusu (1) świecy elektrodę płytko-
wą w kształcie płytki, zamykającej przestrzeń wokół 
elektrody środkowej (3) i zaopatrzonej w otwory prze-
lotowe (8). W korpusie (1) świecy obok izolatora (2) 
.wykonany jest kanał (4) o osi równoległej do osi po-
dłużnej świecy. Wylot kanału (4) połączony jest z 
przestrzenią wokół elektrody środkowej <3) i zamyka-
ny zaworkiem, złożonym z kulki (5) dociskanej sprę-
żyną (6). Do kanału (4) doprowadzana jest mieszanka 
bogata. (1 zastrzeżenie) 

H02G 
H05B 

P.223878 28.04.1980 

Biuro Studiów i Projektów Urządzeń Hutniczych 
„Hutmaszprojekt", Katowice, Polska (Jerzy Zawrzel, 
Edward Samek, Jan Robenek). 

Tor wielkoprądowy o małej impedancji 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania ta-
kiej konfiguracji toru, aby pnzy tej samej mocy 
transformatora jak w rozwiązaniach znanych uzy-
skać zmniejszenie jego impedancji, co z kolei powo-
duje wzrost prądu łuku, skrócenie długości łuku i 
zwiększenie współczynnika mocy oraz skrócenie czasu 
wytopu i cyklu remontu pieca. Tor iwielkoprądoiwy 
według wynalazku, charakteryzuje się tym, że począ-
tek fazy pierwszej (ai) doprowadzony jest do elek-
trody środkowej (1), gdzie jest połączony z końcem 
drugiej fazy (b^, a koniec pierwszej fazy (aa) dopro-
wadzony jest do lewej elektrody (3), gdzie połączony 
jest z początkiem trzeciej fazy (Ci), natomiast koniec 
fazy trzeciej (C2) doprowadzony jest do prawej elek-
trody (2), gdzie połączony jest z początkiem drugiej 
fazy (bi). 

Część linowa oraz część znajdująca się wewnątrz 
komory transformatora, składają się z sześciu jed-
nakowych wiązek równoległych względem siebie, a 
kierunki prądów płynących w sąsiednich wiązkach są 
przeciwne. Przewody części rurowej prowadzące do 
poszczególnych elektrod usytuowane są w układzie 
pionowym, po trzy, jeden nad drugim. Przewody 
skrajnych elektrod są rozsunięte względem siebie, 
a środkowej skupione. 

Przekroje przewodów górnych i dolnych wszystkich 
elektrod w stosunlku do przewodów środkowych są 
tak zróżnicowane, aby suma rezystancji przewodu 
górnego i dolnego była równa rezystancji przewodu 
środkowego. (1 zastrzeżenie) 

H02G P. 224095 

Instytut Energetyki, Warszawa, 
Długosz, Tadeusz Wiśnik). 

07.05.1980 

Polska (Bohdan 

Sposób izolowania połączeń kabli 
elektroenergetycznych o ekranowanej izolacji 

z tworzyw sztucznych za pomocą taśm samospajalnych 

Sposób według wynalazku charakteryzuje się tym, 
że izolację połączenia dwóch kabli wykonuje się z 
elastycznej samospajaln ej taśmy izolacyjnej o pro-
stokątnym kształcie powierzchni i o stosunku jej 
grubości do szerokości mniejszym lub równym iloczy-
nowi współczynnika „0,025" przez stosunek przenikal-
.ności dielektrycznej względnej samospajalnej taśmy 
izolacyjnej do przenikalności dielektrycznej względ-
nej izolacji kabla. Izolację połączenia nakłada się 
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współśrodkowyimi warstwami o różnych długościach, 
przy czym warstwa pierwsza, stykająca się z obwojem 
izolacyjnym, ma długość najmniejszą, zaś każda na-
stępna warstwa ma długość większą od długości war-
stwy poprzedzającej o dwie szerokości „b" rozciągnię-
tej samospajalnej taśmy izolacyjnej i jest nakładana 
symetrycznie na warstwę, poprzedzającą. Ponadto sa-
mospajalną taśmę izolacyjną nawija się w każdej 
warstwie z zakładką wynoszącą ok. 50% szerokości 
„b" tej taśmy w stanie rozciągniętym. 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania spo-
sobu 'umożliwiającego znaczne zmniejszenie naprężeń 
elektrycznych aż do wartości dopuszczalnych w ob-
szarach obu sikrajnych części izolacji połączenia, oraz 
eliminującego skutecznie pozostawanie w izolacji po-
łączenia szkodliwych pęcherzy powietrznych. 

(1 zastrzeżenie) 

H02J P.223999 02.05.1980 

Politechnika Śląska im. Wincentego Pstrowskiego, 
Gliwice, Polska (Leszek S. Czarnecki). 

Sposób kompensacji mocy biernej odbiornika 
zasilanego niesinusoidalnym napięcjem okresowym 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania spo-
sobu, pozwalającego na całkowitą kompensację mocy 
biernej odbiornika zasilanego niesinosoidalnym na-
pięciem okresowym, przy jednoczesnym uproszczeniu 
konstrukcji dwójnika kompensującego. 

Sposób (kompensacji mocy biernej odbiornika zasi-
lanego niesinusoidalnym napięciem okresowym, pole-
gający na równoległym względem odbiornika włącze-
niu kompensującego dwójnika reaktancyjnego o war-
tiościach 'susceptancji dila ciągu częstotliwości dominu-
jących harmonicznych napięcia równych ujemnym 
wartościom suisceptancji odbiornika dla tych często-
tliwości, • według wynalazku charakteryzuje się tym, 
że admitancja włączonego dwójnika ma tylko jeden 
biegun »raz tylko zero pomiędzy każdą parą sąsied-
nich częstotliwości dominujących harmonicznych, dla 
których susceptancje odbiornika są tego samego zna-
ku, oraz ma albo tylko jeden biegun, albo tylko jed-
no zero między parami tych częstotliwości, dla któ-
rych susceptancje odbiornika są przeciwnego znaku. 

(1 zastrzeżenie) 

H02K P. 229001 T 31.12.1980 

Zakłady Aparatury Spawalniczej „Techma-Aspa" 
im. Komuny Paryskiej, Wrocław, Polska (Zdzisław 
Polak, Jan Łukijaniuk). 

Sposób impregnacji uzwojenia stojana i wirnika 
silnika elektrycznego, zwłaszcza małej macy 

oraz przyrząd do stosowania tego sposobu 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania ta-
kiego sposobu, który pozwalałby na jednoczesne im-
pregnowanie uzwojeń stojana i wirnika. 

Sposób według wynalazku polega na wprowadze-
niu przyrządu sprzęgającego między wirnik i stojan 
(zamontowane w urządzeniu znanym iz patentu pol-
skiego nr 72373, zblokowaniu ich na okres nagrzewu, 
unieruchomieniu obrotów stojana na okres nasycania 
uzwojeń impregnatem, zwolnieniu ibloikady. stojana i 
na utwardzeniu impregnatu w uzwojeniach w znany 
sposób. 

Przyrząd do stosowania sposobu jest zbudowany ze 
śruby (1) z łbem (2) i korpusem (6) oraz z kształto-
wych sprężyn talerzowych (7), zamontowanych na kor-
pusie (6) śruby (1), dociskanych do podstawy (4) łba 

(2) śruby gniazdem {18) podstawy nakrętki (14). Sprę-
żyny talerzowe <7) swoimi wewnętrznymi fcrawędzia-
imi łukowymi przylegają do zewnętrznej powierzch-
ni wirnika, a zewnętrzna krawędź łukowa jest za-
bierakiem dla stojana. (6 (zastrzeżeń) 

H02K P. 230093 11.03.1981 

Pierwszeństwo: 11.03.1980 - Francja (nr P8005416) 

THOMSON-RRANDT, Paryż, Francja (Jean Bour-
get, Roger Rresson). 

Maszyna elektryczna z korpusem złożonym 

Wynalazek 'rozwiązuje zagadnienie poprawy ekono
miki wykonania maszyny elektrycznej, w 'której wir
nik jest prawidłowo środkowany w stosunku do sto-
jana. 

Maszyna elektryczna składa się ze stojana, wirni
ka i Ikorpusu utworzonego z kilku części. Korpus za
wiera dzwono {32) z wycięciami, iktórych dna (34) słu
żą jako oparcie dla łap promieniowych (30) tarcz ło
żyskowych (31), przeznaczonych do podtrzymywania ło
żysk wału wirnika. Każda tarcza łożyskowa posiada 
z każdej strony każdej łapy, obrzeża, stanowiące 
część powierzchni walcowej o średnicy zewnętrznej 
równej średnicy wytoczenia dzwona (32) i umożliwia
jące środkowanie tarczy łożyskowej w stosunku do 
dzwona. (10 zastrzeżeń) 

H02M P.223951 02.05.1980 

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Jerzy 
Sidorowicz). 

Sposób wytwarzania napięcia zasilającego, 
zwłaszcza do fazowania sterowników elektronicznych 

tyrystorowych układów przekształtnikowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania spo-
sobu, zapewniającego łatwe przeprowadzenie fazowa-
nia sterowników, wyzwalających tyrystory wszelkiego 
typu tyrystorowych 'Układów przekształtnikowych 
przy połączeniu uzwojeń pierwotnych ich transfor-
matora trójfazowego zarówno w trójkąt, jak i w 
gwiazdę. 
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Sposób, 'w którym uzwojenia pierwotne trójfazo-
wego transformatora zasila się napięciem przemien-
nym, indukując po jego stronie wtórnej jedną sześcio-
fazową gwiazdę napięć o napięciu fazowym równym 
V3U i drugą sześciofazową gwiazdę napięć o napięciu 
fazowym równym U, polega na tym, że do napięć 
fazowych drugiej gwiazdy, do (każdego, dodaje się na-
ipięcie o wartości U sąsiedniej fazy przesunięte o 60° 
elektrycznych, uzyskując sześciofazową gwiazdę na-
pięć o napięciu fazowym równym V3V, które wraz 
z pierwsizą gwiazdą tworzy symetryczną dwunastofa-
zowa gwiazdę napięć przesuniętych względem siebie 
o 30° elektrycznych. (1 zastrzeżenie) 

H02P P.224091 06.05.1980 

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Sta-
szica, Kraków, Polska (Jerzyv Cholewka, Janusz Grze-
gorski, iZbigniew Kulski). 

Sposób sterowania napędu asynchronicznego 
z falownikiem prądu 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania ta-
kiego «sposobu sterowania napędu asynchroniczinego z 
falownikiem prądu, który umożliwiałby uzyskanie 
maksymalnego, uwarunkowanego prądem przekształt-
nika. 

Sposób sterowania napędu asynehronicznego z fa-
lownikiem prądu, realizujący zmianę prądu przemien-
nika d zmianę, częstotliwości falownika, według wy-
nalazku charakteryzuje się tym, że sygnał prądu i 
pośliztgu zadanego kształtuje się w zależności od żą-
danego momentu na wale silnika w funkcji często-
tliwości prądu stojana silnika, a wartość zadanego 
prądu przekształtnika kształtuje się tak, aby napię-
cie stojana silnika .nie przekroczyło żądanej dopusz-
czalnej wartości. (1 zastrzeżenie) 

H0SP P.224093 07.05.1980 

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Sta-
szica, Kraików, Polska (Jerzy Cholewka, Janusz Grae-
gorski, Zbigniew Kulstki). 

Układ sterowania napędu asynehronicznego 
z falownikiem prądu 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
układu, umożliwiającego kształtowanie charakterystyk 
statycznych, w zależności od aktualnej częstotli-
wości prądu silnika przy równoczesnym utrzymywa-
niu napięcia silnika na żądanej wartości. 

Ulkład sterowania napędu asynebronicznego z fa-
lownikiem prądu, zawierający regulator prędkości 
obrotowej, którego wejście połączone jest z zadajni-

<kiem prędkości obrotowej i z tachoprądnicą, zaś wy j -
ście połączone jest poprzez przetwornik (nieliniowy 
i człon sumująco-ograniczający z regulatorem prądu, 
którego wyjście połączone jest z przekształtnikiem, 
który ppprzez falownik połączony ;przez przetwornik 
napięcie-częstotliwość z sumatorem zasila silnik asyn-
ehroniczny, charakteryzuje się tym, że sumattor (7) 
jest połączony z regulatorem poślizgu zadanego (8), 
który również jest połączony z wejściami ogranicza-
jącymi regulatora prędkości obrotowej (5), wyjście 
tego regulatora (5) jest połączone poprzez obwód pro-
porcjonalno-fróżniczkujący (12) z sumatorem (7). 

Czujnik napięcia silnika (17) jest połączony ze źród-
łem sygnału zadanego napięcia silnika <16) i z re-
gulatorem napięcia (11), który również połączony jest 
z członem sumutjąco-ograniczającym (10). 

<1 zastrzeżenie). 

H03H 
H01H 

P.223978 02.05.1980 

Instytut Tele- i Radiotechniczny, Warszawa, Pol-
ska (Marék Wójcicfci). 

Włącznik napięć wielkiej częstotliwości 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
włącznika napięcia wielkiej częstotliwości o małych 
obrotach w stanie włączenia i bardzo dużym tłumie-
niu w stanie wyłączenia, nie wnoszącego zniekształ-
ceń napięcia włączanego. 

Włącznik napięć wielkiej częstotliwości stanowi 
układ symetryziujący (US) najlepiej w postaci bez-
stratnego układu transformującego, do którego dwóch 
symetrycznych wyjść (1, 2) dołączone są dwie jedna-
kowe i jednorodne linie koncentryczne (Li i L2). Wol-
ne końce tych linii połączone są ze sobą równolegle, 
stanowiąc koncentryczne wyjście włącznika. Część 
wewnętrznych przewodów linii i(Li i L2) stanowią 
kontaktrony wielkiej częstotliwości (Ki i K2) uru-
chamiane niezależnie zewnętrznym polem magnetycz-
nym, doprowadzanym poprzez niemagnetyczne prze-
wody zewnętrzne linii. Jednocześnie włączony jest 
tylko jeden z kontaktronów. Parametry kontakstronów 
(Ki i K2), a zwłaszcza potjmności elektryczne między 
rozwartymi kontaiktami, są jednakowe. (1 zastrzeżenie) 

H03K P.223888 29.04.1980 

Przemysłowy Instytut Telekomunikacji, Warszawa, 
Polska, (Zdzisław Dorywalski). 
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Układ ładowania dwójnika formującego impuls 
z opóźnionym narastaniem napięcia ładowania 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania ta-
kiego ulkładu, który zapewniałby stabilną pracę mo-
dulatora impulsowego. 

Układ ładowania, według wynalazku charakteryzu-
je się tym, że składa się z prostownika prądu prze-
miennego (1), filtru napięcia tętnień LC (2 i 3), dła-
wika ładującego (5), diody ładującej (6) oraz dławika 
nasyconego (4), który ma uzwojenie główne (8) i po-
laryzujące (7). 

Początek uzwojenia głównego (8) dławika nasycone-
go (4) jest połączony z uzwojeniem dławika ładują-
cego (5), a koniec uzwojenia głównego (8) jest połą-
czony z kondensatorem (3) filtru napięcia tętnień. 
Uzwojenie polaryzujące (7) dławika nasyconego (4) 
jest włączone w obwód filtru napięcia tętnień w taki 
sposób, że strumienie magnetyczne w rdzeniu dławi-
ka nasyconego (4) wywołane przepływem prądu przez 
uzwojenie polaryzujące <7) i główne (8) są skierowa-
ne przeciwnie. (2 zastrzeżenia) 

H03K 
H01S 

P.224010 03.05.1980 

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dą-
browskiego, Warszawa, Polska {Antoni Skubis, Zdzi-
sław Jank'iewicz, Włodzimierz Aieksiński. 

Wieloimpulsowy generator wysokich napięć 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania pro-
stego wieloimpulsowego generatora wysokich napięć, 
umożliwiającego osiągnięcie bardzo krótkich czasów 
przełączania oraz bardzo łatwą regulację napięcia po-
laryzacji komórki Pockelsa i amplitudy poszczegól-
nych zejść. 

Generator ma pojemność (C), zawierającą ładunek 
o wysokim napięciu i połączoną równolegle z komór
ką iPockelsa (PK). Generowanie poszczególnych im
pulsów następuje poprzez kolejne dołączanie do po
jemności (C) ikluczami (Ki), (K2) ... (Kn) odpowied
nich pojemności <Ci), i(C2), ... (Cn), przy czym Mucze 
te uruchamiane są układami włączającymi (W), ste
rowanymi układami synchronizacji. 

Generator znajduje zastosowanie do sterowania mo
dulatora dobroci rezonatora impulsowych laserów na 
ciele stałym, używanych w interferometrii halograficz-
nej. (1 zastrzeżenie) 

H03K P.229014 T 02.01.1981 

Politechnika Śląska im. W. Pstrowskiego, Gliwice, 
Polska (Maciej Kulawik, Henryk Kolka, Marian Ki-
dawa, Ryszard Siurek, Jan Wajler, Janusz Szafert, 
Zbigniew Rymarski, Jan Dębieć, Dariusz Cygankie-
wicz, Marek Ermel). 

Układ progowy 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
układu progowego, pozwalającego uzyskać pętlę hi-
sterezy o małej szerokości. 

Układ progowy, składający się z przerzutnika bi-
stabilnego zbudowanego na tranzystorach przeciw-
stawnych ze sprzężeniem rezystancyjnym, charakte-
ryzuje się tym, że ma diodę Zenera (Dl) połączoną 
szeregowo z opornikiem kolektorowym (R5) tranzy-
stora (T2) n-p-n, przy czym jej katoda jest połą-
czona z bazą tranzystora (Tl) p-n-p. Układ ma po-
nadto dzielnik rezystancyjny (Rl, R2) połączony rów-
nolegle z zasilaniem przerzutnika, przy czym środek 
dzielnika rezystorowego jest połączony z anodą dio-
dy Zenera (Dl). (1 zastrzeżenie) 

H03K P. 229017 T 02.01.1981 

Politechnika Śląska im. W. Pstrowskiego, Gliwice, 
Polska (Maciej Kulawik, Henryk Kolka, Marian Ki-
dawa, Ryszard Siurek, Jan Wajler, Janusz Szafert. 
Zbigniew Rymarski, Jan Dębieć, Dariusz Cygankie-
wicz, Marek Ermel). 

Układ zabezpieczenia termicznego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
prostego układu zabezpieczenia termicznego. Układ, 
składający się ze wzmacniacza tranzystorowego pra-

cuijącego w układzie o wspólnym emiterze oraz z 
przerzutnika Schmitta charakteryzuje się tym, że ba-
za tranzystora (Tl) wzmacniacza jest polaryzowana 
za pomocą rezystancyjnego dzielnika napięcia (Rl, 
R2), a wyjście wzmacniacza tranzystorowego jest po-
łączone z wejściem przerzutnika Schmitta o stabilnej 
temperaturowo pętli histerezy, przy czym tranzy-
stor wzmacniacza pełni równocześnie rolę czujnika 
.temperatury. (1 zastrzeżenie) 
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H04M P.224133 08.05.1980 

Zakłady Teleelektroniczne „Telkom-Telfa", Byd-
goszcz, Polska (Zenon Witkowski, Jerzy Bielieki, 
Henryk Gozdąlski, Benon Duszyński, Władysław Mor-
ikowski, Ryszard iSambierski). 

Sposób i układ przekazywania informacji 
do centrali współpracującej o niedostępności 

do abonentów koncentratora 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie przekazywania 
informacji do centrali, współpracującej o niedostęp-
ności do abonentów koncentratora. 

W sposobie według wynalazku sygnał niedostęp-
ności do abonentów podawany jest równocześnie na 
wszystkie zespoły liniowe centralowe koncentratora 
i poprzez nie przekazywany jest na przewody prób-
ne zespołów nie będących w stanie pracy. 

Układ według wynalazku charakteryzuje się tym, 
że przewód (W), na którym występuje informacja o 
zajętości wszystkich łączy koncentratorowych, dołą-
czony jest do układu kluczującego (K). Człon dołą-
czający (Z) tego układu połączony jest z jednej stro-
ny z pierwszym potencjałem (VI), a z drugiej strony 
poprzez diodę (D2) i zestyk (1) przekaźnika odłącz-
nego (0) połączony jest raz poprzez rezystor (R) z 
drugim potencjałem (V2) i drugi ,raz poprzez rów-

nolegle włączone przekaźnik próbny <P) i diodę (Dl) 
z przewodem próbnym (C), slkierowanym do centrali 
telefonicznej. (2 zastrzeżenia) 

H04M P.224134 08.05.1980 

Zakłady Teleelektroniczne „Telkom-Telfa", Byd-
goszcz, Polska (Zenon Witkowski, Jerzy Bielieki, Hen-
ryk Gozdąlski, Benon Duszyński, Władysław Morkow-
ski, Ryszard Sambierslki). 

Układ sygnalizacji stanów łącza telefonicznego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie sygnalizacji sta-
nów łącza telefonicznego, zwłaszcza w koncentrato-
rach łączy abonenckich. 

Układ według wynalazku charakteryzuje się tym, 
że drugie (b) wyjście układu kluczującego <2) połączo-
ne jest z anodami trzech diod <D1), (D2), (D3). Kato-
da pierwszej diody (Dl) połączona jest z pierwszym 
(a) wyjściem układu kluczującego (2) oraz poprzez 
pierwszy -wskaźnik diodowy (Wl) i rezystor (Rl) z po-
tencjałem (VI). Katoda trzeciej diody (D3) połączona 
jest z trzecim (c) wyjściem układu kluczującego (2) 
oraz z jedną końcówką wskaźnika diodowego, (W2). 
Dxuga 'końcówka tego wskaźnika oraz katoda dru-
giej diody (D2) połączone są poprzez rezystor (R2) 
z potencjałem VI). (i zastrzeżenie) 



II. WZORY UŻYTKOWE 

Dział A 
PODSTAWOWE POTRZEBY LUDZKIE 

A22C W. 66162 22.01.1981 

Krakowskie Zakłady Drobiarskie Zaklad w Dębi-
cy, Dębica, Polska (Tadeusz Dziadowie, Mieczysław 
Piekarz). 

Urządzenie do oddzielania szyjek od tuszek drobiu 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie skonstruo-
wania urządzenia, umożliwiającego oddzielanie szy-
jek od tuszek drobiu nawet w przypadku stępienia 
noża tnącego. 

Urządzenie, zawierające pneumatyczny siłownik, 
do którego tłoczyska zamocowany ijest płaski tnący 
nóż, a na drodze ruchu 'noża usytuowana jest oporo-
wa płytka z podłużnym trójkątnym zagłębieniem, cha-
rakteryzuje się tym, że przekrój poprzeczny tnącego 
noża (6) ma kształt trapezu, a jego krawędź tnąca 
jest przesunięta względem dwusiecznej kąta wierzchoł-
kowego trójkątnego zagłębienia <8) oporowej płytki 
(7), (1 zastrzeżenie) 

A41D W. 66212 02.02.1981 

Zjednoczone Huty Szkła Gospodarczego i Technicz-
nego Vitropol - Huta Szikła Gospodarczego „Za-
wiercie" Dąbrowa Górnicza, Polska (Wiesław Kra-
je wski). 

Kamizelka ochronna 

Wzór .rozwiązuje zagadnienie opracowania kamizel-
ki, zapewniającej optymalne warunki użytkowe przy 
pracy w polu promieniowania cieplnego dla hutni-
ków szikła, pracujących przy formowaniu szkła spo-
sobem ręcznym. Kamizelka wykonana jest z mate-
riałów niepalnych i ma część przednią i tylną (2) połą-
czoną obrzeżami bocznymi za pomocą patek, które łą-
czą również część pachową rękawa i(3), zakończonego 
osłoną na dłoni (4). (1 zastrzeżenie) 

A44B 
B67B 

W. 66215 04.02.1981 

Romuald Pisarski, Warszawa, Polska (Romuald Pi-
sarski). 

Brelok w postaci otwieracza kapsli butelkowych 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie wzbogacenia 
asortymentów, znajdujących się aktualnie w sprzeda-
ży rynkowej breloków. 
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Na załączonym rysunku jest przedstawiony brelok 
w widoku z góry. Brelok jest zaopatrzony w zabez-
pieczoną przed otwarciem zawieszkę do kluczy połą-
czoną łańcuszkiem z otwieraczem kapsli butelkowych, 
którego cechą charakterystyczną jest to, iż jego bocz-
ne powierzchnie stanowią fragment obwodu koła o 
promieniu ok. 60 mm wspartego na kącie ok. 35°, przy 
czym środek tego koła jest usytuowany ok. 10 mm 
powyżej linii przechodzącej przez oś otworu do łań-
cuszka położonego w osi symetrii otwieracza. Szero-
kość otwieracza nie przekracza połowy jego długości. 

Brelok jest elementem zarówno dekoracyjnym jak 
też i użytkowym. (2 zastrzeżenia) 

A45C W. 66243 10.02.1981 

Andrzej Stefániák, Warszawa, Polska (Andrzej Ste-
faniak). 

Torba 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowania 
torby, którą można by użytkować jako poduszkę po 
uprzednim napełnieniu jej powietrzem. Torbę stano-
wi pojemnik o zarysie prostokąta, z rękojeściami 
(2 i 3). Jedną ze ścianek pojemnika stanowi zasobnik. 
(5), wyposażony od wewnątrz torby w wentyl (6), na-
tomiast na powierzchni zewnętrznej zasobnika wyko-
nane są prostokątne zgrubienia (7). 

(1 zastrzeżenie) 

A45D W. 66245 10.02.1981 

Zbigniew Węgletwski, Piotrków Trybunalski, Polska 
(Zbigniew Węglewski). 

Pojemnik toaletowy 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie zwiększenia 
użyteczności pojemników toaletowych. 

Pojemnik ma głowicę (1) z otworami (3), służącymi 
do umieszczania Sizczotek oraz otworem (2) do moco-
wania tuby z pastą. W głowicy pod otworem (2), za-
mocowany jest obrotowo sworzeń (4) z jednej strony 
zakończony pokrętłem (5) a z drugiej strony 
ma szczelinę przelotową (6). W części dolnej głowicy 
zamocowany jest na wcisk kubek (7), zaś od góry jest 
ona osłonięta pokrywą (8). (1 zastrzeżenie) 

A46B W. 66208 30.01.1981 

Waldemar Wilczyński, Warszawa, Polska (Waldemar 
Wilczyński). 

Szczotka do czyszczenia 

Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania konstruik-
cji, umożliwiającej wymianę materiału czyszczącego. 

Szczotka do czyszczenia składa się z płata tekstyl-
nego materiału czyszczącego (13) oraz rękojeści. Ręko-
jeść stanowi pudełko, składające się z dna oraz pokry-
wy (2) mającej w górnej powierzchni wylbranie, wokół 
którego uformowane są występy (7) i zaczepy (8), w 
które mieści się szczelnie płyitka (9) mająca na obrze-
żach występy. Obrzeża (14) płata (13) materiału czysz-
czącego zaciśnięte są między krawędziami płytki (9) 
z jej występami a występami (7) i zaczepami (8) po-
krywy (2). Między płytką (9) a płatem (13) umieszczo-
na jest warstwa gąbki (12). (l zastrzeżenie) 

A47C W. 66231 06.02.1981 

Zjednoczenie Przemysłu Meblarskiego Ośrodek Ba-
dawczo-Razwojowy Meblarstwa, Poznań, Polska (Ed-
ward Borowicz, Wacław Czarnota, Janusz Handke, 
Teofil Krajewski, Zygmunt Strugalski, Władysław 
Ziemniak). 

Wkład tapicerski 

Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania wkładu 
tapicerskiego o zwiększonej wytrzymałości na rozcią-
ganie boczne. 

Wkład tapicerski wykonany z gąbczastego tworzy-
wa do obszywania i umieszczania w pokrowcach sta-
nowi kształtka (1), tworząca litą geometryczną bryłę. 
W kształtce (1) znajdują się kieszenie (2) wypełnione 
granulatem z gąbczastego tworzywa. Zamknięcie otwo-
rów stanowią korki gąbczaste (3), łączone rozłącznie 
z kształtką (1). 

Wkład tapicerski jest przeznaczony do zastosowa-
nia go jako pojedynczej poduszki tapicerskiej bądź 
jako zestaw wkładów w tapczanie. (1 zastrzeżienie) 
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A61H W. 66153 22.01.1981 

Centralny Ośrodek Techniki Medycznej, Warszawa, 
Polska (Leszek Osieoki, Mieczysław Grzyibowski, Eu-
geniusz Eolski). 

'A. 
Balonik do nauki chodzenia 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowa-
nia konstrukcji ze stabilizacją tułowia i zabezpiecze-
niem toczenia się jej w każdym kierunku. 

Balonik do nauki chodzenia» który składa się z ra-
my (1), kół (2 i 3) oraz oparcia (4). Oparcie (4) wypo-
sażone jest w piersiową pelotę (12), zapinaną samo-
spinającą taśmą (13) i. w zagłówek (14), połączony z 
oparciem (4) suwliwie i unieruchamiany pokrętłem. 
Oparcie (4) połączone jest z ramą (1) za pomocą dwu 
prowadnic (10), wyposażonych w odciążające spręży-
ny (11). Tylne koła (3) są jednokierunkowe przez wy-
posażenie ich w wołnobiegi rowerowe. 

(1 zastrzeżenie) 

A62C W. 66134 16.01.1981 

Grodkowskie Zakłady Wyrobów Metalowych, Grod-
ków, Polska (Aleksander Grzeszek, Jan Kudybka, Mi-
chał Filijpowski, Jan Zoń, Mieczysław Śmiatowski, Jó-
zef Gadiziński> Jan Kaczyński). 

Gaśnica z nabojem zasilającym 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie umożliwię-
nia adaptowania gaśnic pod stałym ciśnieniem na 
gaśnice zasilające CO2. 

Gaśnica z nabojem zasilającym ma adaptor (2) w 
kształcie lejka z występem (9). (1 zastrzeżenie) 

A63H W. 66200 29.01.1981 

Jan Krużyński, Warszawa, Polska (Jan Krużyński). 

Zabawka w postaci samojezdnej maszyny drogowej 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowa-
nia składanej zabawki w postaci samojezdnych ma-
szyn drogowych przy użyciu pojedynczych i powta-
rzalnych elementów zestawu, takich jak traktor, przy-
czepa, wywroitka sprzęgnięta z traktorem, żuraw sa-
mojezdny, pług odśnieżmy lub spycharka, koparka, o-
raz walec drogowy. Zgodnie z wzorem zabawka jest 
montowana na podstawowym korpusie w postaci sty-
lizowanego nadwozia i zawiera zwrotnice (9), zaopatrzo-
ne na obu końcach swych ramion w czopy zewnętrzne 
(10) oraz w czopy wewnętrzne, których sworznie skręt-
ne (8) są osadzone w gnieździe (7) korpusu (1) trak-
tora i w platformie przyczepy- wywrotki, pcrzy czym 
na tych czopach (10) są ułożyskowane obrotowo mniej-
sze kółka jezdne (11) lub walec drogowy, zestawiony 
z kółek (11) oraz z tulejki dystansowej, a ponadto za-
wiera dźwigary (19) zaopatrzone w szereg otworów 
przelotowych oraz w kulisty czop łączeniowy, które 
w zależności od wykonania zabawki są wykorzysty-
wane jako sprzęg przyczepy z traktorem, jako dźwi-
gary utrzymujące wraz z wysięgnikiem lemiesz płu-
ga odśnieżnego względnie spycharki oraz łyżkę ko-
parki, lub też jako wysięgnik żurawia samojez>dnego> 
podparty przy użyciu wsporników niskich i wsporni-
ków wysokich, których dolne sworznie są osadzone 
w gniazdach cylindrycznych korpusu (1) traktora. 

(ß zastrzeżeń) 
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Dział B 
ROŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE: TRANSPORT 

B01F 
A23K 

W. 66021 02.01.1981 

Akademia Rolnicza, Dublin, Polska (Józef Grocho-
wicz, Franciszek Kluza, Czesław Małeik). 

Urządzenie do dozowania, rozdrabniania i mieszania 
sypkich surowców paszowych 

iWzór rozwiązuje zagadnienie opracowania urządze-
nia, umożliwiającego produkcję prostych mieszanek pa-
szowych bezpośrednio w gospodarstwach. 

Urządzenie do dozowania, rozdrabniania i miesza-
nia sypkich surowców paszowych, składające się z do-
zowników ślimakowych, rozdrabniacza bijakowego i 
mieszarki, charakteryzuje się tym, że zespół dozow-
nik ów ślimakowych (4) zasilany z koszy dozujących 
(1) jest napędzany indywidualnie zespołem napędowym 
silnik (16) - przekładnia (14) i połączony jest z roz-
drabniaGzem bij ak owym (6) za pomocą kosza zbiorcze-
go (17) i dodatkowego przewodu zsypowego (15), a nas-
tępnie zsyp rozdrabniacza bijakowego (6) łączy się z 
.mieszanką, przy czym mieszarka i rozdrabniacz bija-
kowy (6) mają indywidualne napędy. 

(2 zastrzeżenia) 

B21C W. 66203 28.01.1981 

Zakłady Hutniczo-Przetwórcze Metali Nieżelaznych 
„HUTMEN", Wrocław, Polska (Zbigniew Bittner). 

Ciągadło do ciągnienia rur 

Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania takiej 
konstrukcji ciągadła, która umożliwia zmniejszenie 
zużycia węglików spiekanych przy produkcji ciąga
deł oraz poprawia warunki smarowania w procesie 
ciągnienia rur. 

Ciągadło według wzoru użytkowego charakteryzu-
je się tym, że otwór wyjściowy (6) w oprawie (1) 
ma na całej długości kształt stożka ściętego i jest 
przedłużeniem stożka wyjściowego (5) oczka ciągadła 
(2). Kąt rozwarcia tworzących stożka wynosi 
2y - 25-50°. (3 zastrzeżenia) 

B23B W. 66253 10.02.1981 

Fabryka Form Metalowych „Ponar-Formet", Byd-
goszcz, Polska (Zbigniew Miłosz). 

Uchwyt specjalny 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowania 
uchwytu, umożliwającego szybkie mocowanie przed-
miotów od strony zamocowania tulei rozprężnej oraz 
ogranicza ilość tulei rozprężnych. 

Uchwyt według wzoru ma wymienną tuleję roz-
prężną (2), zamocowaną w korpusie (1) połączeniem 
bagnetowym utworzonym przez sworznie (7) i rowki 
(8). Ponadto uchwyt ma co najmniej dwie wymień^ 
ne tuleje zaciskające (3) różniące się usytuowaniem 
(L) zewnętrznego stożka (13). (2 zastrzeżenia) 

B23C W. 66226 03.02.1981 

Kombinat Opakowań Blaszanych Lekkich „Opafco-
met" Fabryka Opakowań Blaszanych, Goleniów, Pol-
ska (Julian Targosz). 

Urządzenie patronowe frezarki pionowej 

Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest przy-
stosowanie frezarki pionowej do wykonywania gwin-
tów w różnych częściach maszyn, zwłaszcza w kor-
pusach. 

Głowica wytaczarska (8) zamocowana jest we wrze-
cionie frezanki za pomocą trzpienia (1) i nakrętki (6), 
przy czym na trzpieniu (1) osadzona jest śruba (4) 
zabezpieczona przed zsunięciem się nakrętką (7), zaś 
na korpusie wrzeciennika (5) zamontowana jest obsa-
da (2) z patrona (3). (1 zastrzeżenie) 
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B23G W. 66248 09.02.1981 

Zakłady Sprzętu Oświetleniowego „Połam-Wilkasy", 
Wilkasy k. Giżycka, Polska (Roman BochyńSki, Mar-
cin Soja). 

Uchwyt gwintownika 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowa-
nia uchwytu gwintownika zabezpieczającego gwintow-
nik przed uszkodzeniem podczas gwintowania otwo-
rów o osi nachylonej w stosunku do osi wrzeciona 
gwinciarki lub wiertarki. 

Uchwyt według wzoru charakteryzuje się tym, że 
jego ikoripus (1) powyżej gniazda itulejki izaciskowej (4) 
jest rozdzielony przegubem krzyżakowym (2), przy 
czym położenie części dolnej (3) korpusu (1) wzglę-
dem .kojarzonej z trapieniem części górnej (6) korpu-
su <1) jest ustalone za pośrednictwem sprężyny (11) 
o niewielkim skoku. (1 zastrzeżenie) 

B24B W. 66255 12.02.1981 

Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego „Pu-
ławy", Puławy, Polska (Zdzisław Zwierzchowski). 

Uchwyt zwłaszcza do ręcznej szlifierki kątowej 

Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania uchwy-
tu do mocowania ręcznej szlifierki kątowej, zapew-
niającego cięcie materiału pod dowolnym kątem. 

Uchwyt składa się z głowicy obrotowej (1) połą-
czonej na stałe z powierzchnią tulei przegubu (2). 
Głowica obrotowa (1) ma półkolistą szczelinę (9) wy-
ciętą centrycznie w stosunku do otworu (13) oraz na-
niesioną na powierzchini podiziałką kątową (7). 

(2 zastrzeżenia) 

B25J 
F2ŤD 

W. 66225 05.02.1981 

Zakłady Mechaniczne „ZAMET", Tarnowskie Góry, 
Polska (Zygmunt Binairz, Bogusław Bartman, Piotr 
Koźlik, Józef Nawara, Jacek Mozdyniewicz, Marian 
Zięba, Zdzisław Kołodziej). 

Urządzenie samojezdne do prac wynurzeniowych 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie skonstru-
owania urządzenia o zwartej budowie i o mniejszych 
parametrach wymiarowych przy zachowaniu odpo-
wiednich parametrów użytkowych. 

Urządzenie znajduje szczególne zastosowanie przy 
wykonywaniu remontów obmurzy pieców hutniczych. 
Składa się z podwozia gąsienicowego (1), nadwozia 
wysięgnika teleskopowego (3) z organem roboczym 
(5), a jego sterowanie odbywa się z ręcznej ikasety 
(13) połączonej z urządzeniem za pomocą giętkiego 
przewodu (14). (1 zastrzeżenie) 

B26B W. 66246 10.02.1981 

Zakłady Metalurgieztne „POMET", Poznan, Polska-
(Edward Widła). 

Nóż do cięcia tworzyw 

Zagadnieniem 'podlegającym rozwiązaniu jest opra-
cowanie takiego noża, który zapewni cięcie tworzy-
wa w sposób bezodłpadoiwy_. 

Nóż, składający się z oprawki, elementu tnącego i 
łącznika, charakteryzuje się tym, że element tnący 
stanowi jedną całość, składającą się z ramienia (2), 



Nr 23 (207) 1981 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO 89 

równoległego idoń ramienia 'tnącego (3) oxaz półki od-
cinającej (5) łączącej ramiona (1) i (2), (przy czym 
ramię tnące <3) iw swej dolnej części przechodzi w 
astrze (4). Jednocześnie ipólka odcinająca (5) na całej 
swej długości zakończona jest krawędzią tnącą (6). 
Element tnący połączony jest z oprawką (1) w spo-
sóib rozłączmy. (1 zastrzeżenie) 

B26B 
B26D 

W. 66265 12.02.1981 

Przedsiębiorstwo Produkcji Mebli Sklepowych GO-
ZAiMET-WUTEH, Gonzójw Wielkopolski, Polska (Julian 
Godawski, Antoni Wiśniewski, Zygmunt Ziółek, Cze-
sław Rereéniewicz). 

Nożyce mechaniczne 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie wyelimino-
wania zakleszczania się nożyc i zmniejszenia oporów 
występujących podczas cięcia przy przesuwaniu no-
życ w przód. 

Nożyce mechaniczne z ostrzami o napędzie elektrycz-
nym służą do cięcia wykładzin podłogowych. Nożyce 
składają się z płaskiej płozy z trójkątną jednostronnie 
otwaHtą wytłocziką oraz stycznie do niej poosiowo u-
mocowanego żebra <5) z nożem nieruchomym (7). 
Żebro (5) ma w przekroju kształt zetownika o skoś-
nym środmiku. Do żeibra (5) zamocowany jest silnik 
(8) z tuleją mimośrodową (9) oraz obsada (10) z wahli-
wie osadzionym na siworzniu ruchomym ramieniem 
tnącym (12) z nożem ruchomym (13) i skośną płasz-
czyzną dolną równoległą do ostrza noża ruchomego (13). 

(1 zastrzeżenie) 

B30K 
B21C 

W. 65978 30.12.1980 

Fabryka Samochodów Ciężairowych „POLMiO" im. 
Bolesława Bieruta, Lublin, Polska (Jerzy Komopka, 
Eugeniusz Masiorowski, Tadeusz Pelczaxski). 

Przyrząd do wywijania obrzeży otworów 

Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania konstiruk-
cji przyrządu, umożliwiającego równoczesne przetła-
czanie kilku otworów w wytłoczkach w kształcie zbli-
żonym do czaszy, zwłaszcza otworów usytuowanych w 
części promieniowej. 

Przyrząd charakteryzuje się tym, że w korpusie (1) 
umieszczona jesit wkładka (2), na którą nałożona jest 
suwliwie obsada (3) podpaarta sprężynami (4), przy 
czym w obsadzie (3) umieszczone są pod kątem ostrym 
w stosunku do kierunku jej przesuwu stemple (5), któ-
rych stopy są w prowadnicach wkładki (2), usytuowa-
nych korzystnie pod ikątem prostym w stosunku do 
osi stempla <5), a ponadto pomiędzy stopami stempli 
(5) a obsadą (3) umieszczone są sprężyny (6). 

(1 zastrzeżenie) 

B63B W. 66195 27.01.1981 

Morski Instytut Rybacki, Gdynia, Polska (Józef 
Krępa, Jacek Jerzy Gussmann, Marian Pawlak, Andrzej 
Maria Jaeszke). 

Rybacka barka przetwórnia 

Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania nowego 
typu rybackiej jednostka pływającej, o znacznej au-
tonomii i ładowności lecz bezinapędowej, spełniającej 
podstawowe funkcje typowej bazy-przetwónni i bazy 
rekreacyjno-hotelowej i hospitalizacyjnej dla flotylii 
małych" jednostek połowowych, zwłaszcza rybactwa 
szelfowego. 

Rybacka bacrka-przetwórnia charakteryzuje się tym, 
że w jej przestrzeni przetwórczo-zamrażalniiczej zlo-
kalizowanej w części rufowej są umieszczone bezpo-
średnio pod pokładem przetwórczym wielkogabaryto-
we termostabilne podchładzane zbiorniki wstępnego 
składowania (21), wyposażone w bezzrębnicowe zała-
dunkowe luki grawitacyjne osadzone w pokładzie ot-
wartym, stanowiącym część pokładu przetwórczego. 
Zbiorniki te mają wyładunkowe i indywidualne urzą-
dzenia (30) transportu pionowego zabierakowego. 
Przestrzeń mieszkalna barki, składająca się z ustawio-
nych poisofooie w szereg wzdłuż burt licznych dwuo-
sobowych pomieszczeń mieszkalnych z indywidualny-
mi blokami sanitarnymi, mających usytuowanie wień-
cowe z komunikacją bezpośrednią względem obszer-
nego wielofunkcyjnego prostokątno-kształtnego po-
mieszczenia rekreacyjnego, umieszczonego centralnie 
i zaopatrzonego wyłącznie w sufitowe oświetlenie natu-
ralne realizowane przez wielkogabarytowy świetlik 
(40), który jest osadzony poprzez pełnoobciążeniową 
konstrukcję nośną w pokładzie nawigacyjnym (5), 
który ima w swej tylnej odrufowej części wzmocnioną 
płaszczyznę (39), stanowiącą lądowisko i kotwicowisko 
helikoptera. Jednostka ma również ster 'strumieniowy 
rufowy i/lub dziobowy (24), umieszczony w ruchomym 
tunelu na zewnątrz kadłuba. (1 zastrzeżenie) 
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B65D W. 66241 06.02.1981 

Okręgowy Zakład Transportu i Maszyn Drogowych, 
Koszalin, Polska (Darnina Eisen, Andrzej Fromoki). 

Paleta montażowa do agregatowania kosiarki 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowa-
nia nowej konstrukcji palety, która zapewniałaby 
łatwiejsze i bezpieczniejsze agregatowanie kosiarki z 
ciąlgnikiem. 

Paleta montażowa według wzoonu ma postać ramy 
o szkielecie z zamkniętych kształtowników (1, 2, 3, 4) 
z dwoma wspornikami środkowymi (6, 7). Kształto-
winiki te połączone są w narożach wzmocnieniami (5). 

Rama podparta jest w trzech punktach na wysięg-
nikach (8) na zaopatrzonych w koła podporach śrubo-
wych (9). Do większej podstawy (2) ramy dołączony 
jest wspornik (10) kosiarki ze zderzakiem (11). 

(! zastrzeżenie) 

B65D 
G21F 
F16J 

W. 66906 12.06.1981 

Instytut Badań Jądrowych, Warszawa, Polska (Je-
rzy Zawadzki). 

Przyrząd do mocowania pokryw do pojemników, 
zwłaszcza na odpady radioaktywne 

iWzór rozwiązuje zagadnienie skonstruowania takie-
go przyrządu, który umożliwiałby bezpieczne napeł-
nianie pojemnika odpadami promieniotwórczymi i 
zamknięcie go pokrywą bez konieczności wyijmiorwania 
pojemnika z osłony biologicznej otaczającej pojemnik. 

Przyrząd według wzoru użytkowego składa się z kor-
pusu (1) z wzdłużnym wybraniem (7), w którym osa-
dzone są dwa wodziki (2) i (3) zakończone u dołu szczę-
kami zaciskowymi (4) i (5). Wodziki (2) i (3) mapą po 
dwa wzdłużne wybrania (7), przez które przechodzą 
kołki (8) osadzone w ściankach bocznych (9) korpusu 
(1). U góry wodziki (2) i (3) połączone są przegubowo 

ze skrzyżowanymi dźwigniami (10) i (11), mającymi 
wspólny punkt obrotu na sworzniu (12) osadzonym w 
występach (13) ścianek bocznych (9) korpusu (1). 

Pomiędzy dłuższymi ramionami dźwigni (10) i (11) 
znajduje się sprężyna rozpychająca (14), która po zaciś-
nięciu szczękami zaciskowymi (4) i (5) klamerki (19) 
na obrzeżu (6) pojemnika (16) i pokrywy (17) powo-
duje rozwarcie szczęk zaciskowych (4) i (5). 

(1 zastrzeżenie) 

B66C W. 66807 22.05.1981 

Toruńskie Zakłady Urządzeń Okrętowych „TOWI-
"MOR", Toruń, Polska. 

Ułożyskowanie śruby pociągowej układaczy 
liny wciągarek 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowa-
nia konstrukcji takiego ułożyskowania, które wyeli-
minowałoby podpory śruby pociągowej układacza li-
ny wciągarek, zapewniając prawidłową pracę przy 
jednoczesnym uzyskaniu zwartości konstrukcji. 

Ułożyskowanie według wzoru użytkowego charakte-
ryzuje isię tym, że na czopach (19, 20) śruby pocią-
gowej (2) usytuowane są łożyska poprzeczne (6, 7), 
przy czyim łożysko (6) osadzone jest poprzez kosz (9) 
w korpusie układacza (4) od strony iwózika układacza 
(1), zaś łożysko (7) osadzone jest w stojaku układa-
cza (5). Na przedłużeniu (21) czopa (19), zakończo-
nego częścią gwintowaną (22), usytuowane isą łoży-
sko osiowe (8) oraz łożyska poprzeczne (14, 18), jarz-
ma (10) i koła zębatego (13) tak, że bieżnia zewnętrz-
na łożyska osiowego (8) ustalona jest w koszu (9), zaś 
bieżnia 'wewnętrzna poprzez pierścień (17) i łożyska 
poprzecane (Í4, 18) przekładni napędu układacza usta-
lona jest na tulei (11) zamocowanej nakrętką (23). 

(1 zastrzeżenie) 
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Dział C 
CHEMIA I METALURGIA 

C01B W. 66221 03.02.1981 

Huta Baildon, Katowice, Polska (Mieczysław Kliś, 
Stanisław Gębczyk). 

Przyrząd czujnikowy do pomiaru otworów 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie uimożliwie-
nia ipomiairu otworów wielobocznyeh. 

Ptrzyirząd ima w końcówkach (1) osadzone zaostrzo-
ne na końcu wymienne wkładki (2). (1 zastrzeżenie) 

Dział E 
BUDOWNICTWO; GÓRNICTWO 

E02B W. 66251 10.02.1981 

Biuro Projektów Budowniatwa Marskiego „BIMOR", 
Szczecin, Polska <Józef Prościak). 

Urządzenie do odwadniania otwartych placów 
składowych o utwardzonej nawierzchni 

Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania urzą-
dzenia, które umożliwiłoby przyjęcie dużych ilości 
wody z placu składowego, siprawne przecedzenie jej 
w korycie filtracyjnym, dalsze oczyszczenie na za-
sadzie sedymentacji w korycie odstójnikowym i od-
prowadzenie ido kanalizacji. 

Urządzenie 'stanowi kanał dwuikorytowy, w którym 
jedno jest korytem filtracyjnym (1) oddzielonymi na 
całej długości ścianką działową <3) z szeregiem prze-
pływowych otworów (4) od drogiego koryta, to jest 
koryta odstójnikowego (2). Koryto filtracyjne (1) 
przykryte jest ażurową płytą (6) i wypełnione kruszy-
wem naturalnym (5) z zachowaniem wolnej przestrze-
ni pod płytą, a koryto odstójnikowe (2) jest pokry-
te płytą nadkanałową pełną (7) i jest zaopatrzone 
w otiwoiry odpływowe (8). (2 zastrzeżenia) 

E02D W. 66142 19.01.1981 

Centralny Ośrodek Studialno-Projektowy Budow-
nictwa Mieszkaniowego „INWESTOPROJEKT", Ka-
towice, Polska (Zbigniew Wieczniak). 

Płyta pokrywowa kanalizacyjnej studni rewizyjnej 

Wzór rozwiązuje zagadnienie wyeliminowania ko-
nieczności stosowania żeliwnej konstrukcji włazu, 
zwłaszcza na terenach nieutwardzonych. 

Płyta pokrywowa charakteryzuje się tym, że na 
krawędzi otworu ma wyprofilowane wycięcie (2), 
tworzące gniazdo dla ułożenia w nim pokrywy (3), 
przy czyim gónna płaszczyzna pokrywy (3) i ipłyty po-
krywowej (1) znajduje się w przybliżeniu na tym 
samym poziomie. (1 zastrzeżenie) 

E04B 
F16B 

W. 66210 02.02.1981 

Biuro Projektów i Usług Technicznych Budownic-
twa Przemysłowego „CENTRUMEXPORT", Warisza-
wa, Polska (Aleksander Olszewski). 

Węzeł montażowy rygla; i słupa stalowego 

Wzór rozwiązuje zagadnienie ułatwienia montażu 
i demontażu konstrukcji. 

Węzeł składa się z dwóch nakładek (2) i (4) przy-
dawanych do belki ryigla <3) i słupa (6) jako ele-
menty stykowe. Nakładka górna (2) ma na górnej 
krawędzi płytkę oporową (1), na której ustala się wza-
jemne położenie obydiwiu elementów konstrukcyjnych. 
Dolna nakładka (4) ma owalne otwory, pozwalające 
na dokładne tspasowanie nakładek (2) i (4), śrub (5) 
i otworów. Płytka oporowa (1), oprócz ustalania wza-
jemnego położenia nakładek (2) i <4), przy demon-
tażu odciąża naciski na áruby (5) powodujące ich 
ścinanie. (2 zastrzeżenia) 
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E04C W. 66214 03.02.1981 

SPOŁEM" Centralny Związek Spółdzielni Spo-
żywców Zakład Produkcji i Usług Technicznych, Ko-
szalin, Polska (Andrzej Ajidukiewicz, Zbigniew Czuba, 
Zygmunt Kxzysica, Józef Salkrejda, Adam Wyka, Bro-
nisław iStrzok). 

Płyta dachowo-ścienna 

Wzór 'rozwiązuje zagadnienie polepszenia ekrani-
zacji cieplmo-dawiękowej oraz zmniejszenia ciężaru 
płyty. 

Płyta dachowo-ścienna, przeznaczona do przenosze-
nia obciążeń dachowych i ściennych oraz izolacji 
termiczno-dź wiekowej, ma w ramie ,(1) trwale osa-
dzoną sprasowaną trzcinową- płytę (2), zaś na pły-
cie tej i iramie (1) zamocowana jest zatopiona w be-
tonie (4) stalowa druciana siatka. (1 zastrzeżenie) 

E05B 
B60H 

W. 66230 06.02.1981 

Stanisław Barowy, Warszawa, Polska (Stanisław 
Borowy). 

Urządzenie do rozmrażania zamków samochodowych 

Wzór rozwiązuje zagadnienie skonstruowania urzą-
dzenia .prostego i łatwego w użyciu, zarówno w 
dzień jak i w nocy. 

Urządzenie składa się z dwudzielnej ( obudowy (1), 
wyposażanej u góry w szczelinę (2) i ikanał (3), z 
przodu w otwór i wybranie mieszczące szkiełko (10), 
a w środku w występy (4) unieruchamiające kontak-
towe zaciski (6, 7 i 8) za pomocą ich wygięć, dwie 
baterie (5). Ponadto urządzenie wyposażane jest w 
żarówikę (9), szkiełko (10) oraz w płaski rozimrażają-
cy ipręt, obsługujący go przesuwny wyłącznik (13 oraz 
przyciskowy wyłącznik (14)", obsługujący żarówkę (9). 
Wyłącznik (14) wyposażony jest w dwa rozstawiane 
trójkątne występy (17). (1 zastrzeżenie) 

E06C W. 66228 05.02.1981 

Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa, Polska 
(Władysław Chruścikowski, Małgorzata Marciniak). 

Przeciwślizgowa podstawa drabiny 

Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania takiej 
podstawy drabiny, która zapewni ograniczenie po-
ślizgu drabiny, ustawianej pad kątem na twardym 
podłożu. 

Podstawa drabiny według wzoru (Składa się iz dol-
nej części podstawy (5), zaopatrzonej w podkładkę 
ryflowaną (6), połączonej przegubem śrubowym (4) 
z uchwytem (2), w którym osadzony jest wydłużany 
zacisk śrubowy (3), przy czym na dolnej części pod-
stawy (5) umieszczony jest ogranicznik (7) pochylenia 
drabiny. (1 zastrzeżenie) 

E21D W. 66220 03.02.1981 

Główne Biuro Studiów i Projektów Górniczych -
Biuro Studiów i Typizacji, Katowice, Polska (Zenon 
Raczkowsiki). 

Obudowa skrzyżowań wyrobisk górniczych 

Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania obudo-
wy, która cechowałaby się odpornością na duże ciś-
nienia pionowe i boczne, jakie mogą występować na 
dużych głębokościach. 

FI6.1 

Olbudowa iskłada się ze stalowych odrzwi (1) krzy-
żujących się w środku skrzyżowania wzdłuż prze-
kąitnych tego sikrzyżowania oraz z odrzwi stalowych 
(2), zabudowanych na styku wyrobiska górniczego ze 
skrzyżowaniem. (1 zastrzeżenie) 
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E21D W. 66239 06.02.1981 

Kombinat Górnicao-Huitniczy Miedzi, Zakład Do-
świadczalny „Cuprum", Lubin, Polska (Ginter Grze-
sik, Feliks Lignas, Stanisław Orchel, Stanisław Stec). 

Zderzak podatny 

"Wzór użytkowy dotyczy zderzaka podatnego, stoso-
wanego zwłaszcza w osłonowej obudowie kopalnianej 
iprzy urabianiu złoża .metodą strzelania. 

Wzór użytkowy rozwiązuje .zagadnienie zabezpiecze-
nia siłownika sterującego stropnicą iwychylną. 

Zderzak według iwzaru ma cylinder walcowy (1), 
którego jeden koniec połączony jest z pokrywą (2), 
mającą ucho (3) natomiast wewnątrz cylindra (1) 
umieszczone są wkłady tłumiące (4), zaś powyżej 
wkładów (4) usytuowany jest 'tłok (5) wraz z tłoczy-
skiem (6), a do drugiego końca cylindra (1) przymo-
cowane są symetrycznie po stronie wewnętrznej cy-
lindra (1) dwa segmenty pierścieniowe (7) oraz nało-
żona jest na koniec cylindra (1) osłona (8) z materia-
łu elastycznego. ^ (3 zastrzeżenia) 

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

F16K W. 66240 06.02.1981 

Polska (Jan Politechnika Wrocławska, Wrocław, 
Dziuban, Andrzej Hejduk). 

Przeponowy zawór gazowy 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie zwiększe-
nia niezawodności działania przeponowego zaworu 
gazowego, stosowanego zwłaszcza w urządzeniach ni-
sikociśni enio wyc h. 

Zawór przeponowy, składający isię z korpusu, w 
którym znajduje się membrana przymocowana do 
trzpienia i dociskana obwodowo do dna korpusu tu-
leją, charakteryzuje się według wzoru użytkowego 
tym, że jest wyposażony w sprężysty element (5), 
wspomagający ruch membrany (3) ku górze podczas 
otwierania gniazda zaworu. 

Vtubx użytkowy znajduje zastosowanie zwłaszcza 
w aparaturze 'Stosowanej w technologii przyrządów 
półprzewodnikowych. - (2 zastrzeżenia) 

F16K 
G05D 

W. 66252 

Politechnika Wrocławska, Wrocław, 
Dziuban). 

Zawór redakcyjny 

10.02.1981 

Polska (Jan 

Wzór użyltkowy rozwiązuje zagadnienie zapewnie-
nia skutecznego uszczelnienia zaworu redukcyjnego, 
pracującego w atmosferze gazów chemicznie aktyw-
nych. 

Zawór redukcyjny, składający się z korpusu z 
wykonanym w nim gniazdem zaworowym, z tłoczka 
z trzpieniem^ sprężyny, oporowo-ochronnego kołpaka 
i uszczelki, charakteryzuje się według wzoru użytko-
wego tym, że w tłoczku (2) jeist wykonane dodatkowe 
gniazdo, a uszczelka (3) jest osadzona luźno na trzpie-
niu tłoczka (2) i umieszczona jest pomiędzy gniazda-
mi, tnatomiaist sprężyna (7) jesft umieszczona pomiędzy 
osłonami (6). (i zastrzeżenie) 

F21L W. 66224 05.02.1981 

Mirosław Mączka, Warszawą Polska (Mirosław 
Mączka). 

Latarka kieszonkowa 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie uproszcze
nia montażu latarki. Latarka kieszonkowa z płaską o-
budoiwą dwuczęściową, zaopatrzona w połączone sze
regowo mostkiem stykowym ogniwa paluszkowe, ża
rówkę soczewkową oraz wyłącznik obwodu elektrycz
nego, według wzoru użytkowego charakteryzuje się 
tym, że jej korpus (1) z denkiem ma wzdłuż swych 
boków dwa listwowe występy (5), mocujące kształtowo 
wsuwane wieczko z wzdłużnymi zagłębieniami, do
stosowanymi do tych występów (5), a w górnej części 
korpusu (1) są usytuowane na obu jego. bokach podwój
ne półeczki (10), pomiędzy które jest wsunięty odbłyś
nik (11) w kształcie wycinka pierścienia o ząbkowanej 
powierzchni zewnętrznej, natomiast we wispółśrodko-
wym otworze tego odbłyśnika (11) jest osadzona krop-



94 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO Nr 23 (207) 1981 

Iowa część żarówki soczewkowej (12), której trzonek 
jest wsunięty pomiędzy dwie pionowe przegrody (13), 
14) korpusu (1), zaopatrzone w styki łączeniowe (15, 16) 
żarówki (12). (4 zastrzeżenia) 

F21S W. 66213 03.02.1981 

Adam Kowalczyk, Andrzej Rudkiewicz, Warszawa, 
Polska (Adam Kowalczyk, Andrzej Rudkiewicz). 

Lampa wisząca 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowania 
koniateukcji łatwej do montażu i transportu. Lampa* 
składa się z reflektora (1) połączonego z cylindrem za 
pomocą wkrętów (3) oraz dystansowych tulejek (4), 
przy czym nakrętki (5) są umieszczone na powierzchni 
reflektora (1). Cylinder jest osadzony suwliwie na wie-
szaku (9) o szerokości odpowiadającej średnicy we-
wnętrznej cylindra. Wieszak (9) jest połączony z o-
prawką (10) żarówki (11) i jelst przymocowany na jed-
nym końcu odpowiedniego przewodu (14) elektryczne-
go. Na drugim końcu przewodu (14) jest przymocowa-
ny uchwyt oraz sprężysty wspornik o szerokości nie-
co większej niż wewnętrzna średnica cylindrycznej 
maskownicy. Natomiast średnica górnego otworu (6) 
w reflektorze (1) jest odjpowiednio większa niż zew-
nętrzna średnica cylindra, tworząc szczelinę pomiędzy 
reflektorem (1) a cylindrem. Ponadto dolna krawędź 
(T) cylindra jest wygięta na zewnątrz, a jego górna 
krawędź (8) jest zagięta do wewnątrz. 

(3 zastrzeżenia) 

14 

F21S W. 66227 04.02.1981 

Zakłady Urządzeń Okrętowych „Famor", Bydgoszcz, 
Polska (Jerzy Kalinowski). 

Oprawa ścienna 

Wzór rozwiązuje zagadnienie uproszczenia konstruk-
cji oprawy do świeltlinyeh numerów identyfikacyjnych 
stosowanych na budynkach. 

(Oprawa według wzoru ma korpus o kształcie ceo-
wnika, do którego jest umocowany ceowy klosz (6) 
za pomocą obrotowych zamków (5). 

l(>2 zastrzeżenia) 

F22B W. 66051 08.011.1981 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Kotłów i Urządzeń 
Energetycznych, Tarnowskie Góry, Polska (Jan Rudz-
ki, Teodor Salinger, Adam Anigacz, Ireneusz Kulej, 
Kazimierz Scheffłer, Zdzisław Szott). 

Kocioł odzysknicowy 

iWzóir rozwiązuje zagadnienie opracowania materia-
łooszczędnej konstrukcji kotła, która umożliwiałaby 
szybką wymianę elementów w przypadku awarii. 

Kocioł odzysknicowy, jednociągowy, wiszący o kom-
binowanej cyrkulacji mieszanka parowodnej, przezna-
czony do utylizacji ciepła zawartego w gazach, pocho-
dzących z różnych źródeł, według wynalazku ma cał-
kowicie wyekranowane komory (3) i (4), przy czym w 
górnej części komory wlotowej (3), usytuowany pio-
nowo króciec Wlotowy (1) gazów z łoża fluidalnego, a 
na ścianie bocznej komory wlotowej (3) ma usytuo-
wane skośnie dwa króćce wlotowe gazów konwerto-
rowych. Wyloty króćców wlotowych gazów konwerto-
rowych skierowane są ku lejom pyłowym (9), usytuo-
wanym w dolnej części komory wlotowej (3). Pęczki 
(6) parownika i pęczek (7) przegrzefwacza zawieszo-



Nr 23 (207) 1981 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO 95 

ne są na rurach wieszakowych. Rury pęczków (6) i (7) 
spięte są elastycznie i połączone z drążkiem strzepy-
wacza pyłów. (10 zastrzeżeń) 

F26B W. 66256 12.02.1981 

Centralmy Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu 
Stolarki Budowlanej „STOLBUD", Wołomin, Polska 
(Zdzisław Olendzki, Mairetk Cwierzyński, Stanisław 
Kotlarski, Andrzej Pietrzak, Kazimierz Skup, Józef 
Dużyński, Wiesław Tkaczyk, Wacław Chmdelewski, 
Elżbieta S mol is). 
Pionowa suszarnia strefowa do susizenia powłok lakieru 

Wzór roziwiązuje zagadnienie wyeliminowania ko-
nieczności stosowania palet do przenoszenia suszonych 
elementów, co znacznie uprości konstrukcję suszar-
ni, jej wykonanie oraz ułatwi eksploatacje.. 

Suszarnia ma szereg komór z wydzieloną technolo-
gicznie strefą wstępnego odparowania rozpuszczalňi-
kóiw, strefą suszenia oraz strefą chłodzenia, przy czym 
stref a wstępnego, odparowania i strefa chłodzenia zlo-
kalizowane są w komorach skrajnych, natomiast po-
zoistałe strefy występują w komorach środkowych. 

Komory suszarni oddzielone są od siebie przegro-
dami wewnętrznymi (3), które umieszczone są w ce-
owych słupach skrajnych (4) i dwuceowych słupach 

.środkowych (5), połączonych między sobą belkami po-
przecznymi <6) i belkami podłużnymi (7). Połączenie 
słupów (4) i (5) z belkami (6) i (7) tworzy szkielet su-
szarni, w którym zamocowane są wszystkie zespoły 
i elementy suszarki, przy czym szkielet ma w płasz-
czyźnie poziomej kształt liter H, przylegających do 
siebie bokami oraz podstawami. ( 4 zastrzeżenia) 

Dział G 
FIZYKA 

G01B W.66147 20.01.1981 

Przedsiębiorstwo Poszukiwań Nafty i Gazu, Zielona 
Góra, Polska (Jan Marszałek, Tadeusz Michalsiki, An-
drzej Pietrowski). 

Przyrząd do pomiaru zewnętrznych średnic rur 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowania 
takiej konstrukcja, która 'Umożliwiałaby łatwy i szybki 
pomiar zewnętrznych średnic rur także ułożonych 
ściśle obak siebie. 

Przyrząd według wzoru składa się z liniału (1) z 
naniesioną podziałtką, który w górnej części zakoń-
czony jest uchwytem (2), zaś w dolnej ma rozwarte 
pod kątem 60° dwa ramiona (3, 4). Na liniale (1) 
znajduje się suwak (5) z naniesioną podziałką ao-
niuiszową, do którego przytwierdzony jest pręt pomia-
rowy (6), przesuwający się w zdłuż osi symetrii ramion 
(3, 4). 

Przyrząd do pomiaru zewnętrznych średnic rur ma 
zastosowanie szczególnie do pomiaru rur wiertniczych 
składowanych na wientniach czy magazynach. 

(1 zastrzeżenie) 

G01B W. 66254 10.02.1981 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przygotowawczych 
Maszyn Przędzalniczych „Polmatex-Falubaz, Zielona 
Góra, Polska (Zygmunt Ciesielski). 

Przyrząd do pomiaru długości łańcucha 
pokrywkowego zgrzeblarki 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie zwiększenia 
dokładności pomiaru długości łańcucha pokrywko-
wego zgrzeblarki. 

Przyrząd według wzoru użytkowego sikłada się z 
podstawy (1), która ma ramię (3) mocowane za po-
mocą trzpienia (2). Na ramieniu (3) naniesiona jest 
główna podziałika (4) oraz osadzony przesuwanie suiwak 
(5) z moniuszem (6). Do (podstawy <1) oraz suwaka (5) 
przymocowane są kołki (7) i ($), służące do zakładania 
pokrywkowego łańcucha i(9). (1 zastrzeżenie) 

G01N W. 66139 19.01.1981 

Centralny Wojskowy Ośrodek Badawczy Paliw 
Płynnych, Warszawa, Polska (Wiesław Górski, Wło-
dzimierz Ostaszeiwski). 

Przewód ssawny do pobierania próbek cieczy, 
zwłaszcza paliw ze zbiorników 

pojazdów samochodowych 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie umożliwie-
nia pobrania próbki cieczy bez zanieczyszczeń, znaj-
dujących się na ściankach zbiornika oraz zagadnienie 
zwiększenia bezpieczeństwa pracy. 
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Przewód według wzoru użytkowego wchodzi w za-
kres badań chemicznych kib fizycznych własności 
materiałów. 

Przewód wyposażony jest w perforowaną ssawkę 
(2), zaopatrzoną w pręty dystansowe (3) oraz zawór 
zwrotny (4). 

Przewód stosuje się zasadniczo do pobierania pró-
bek paüw celem oznaczenia w mich zawartości stałych 
ciał obcych szczególnie w aspekcie ich składu granu_ 
ometryeznego. (2 zastrzeżenia) 

G01N W. 66233 05.02.1981 

Instytuł Chemii Nieorganicznej, Gliwice, Polska 
(Roman Malínská, Bronisław Pietruszewski, Henryk 
Rozymek, Andrzej Kres, Michał Kakociński, Jerzy 
Sosna, Zdzisław Lnerowicz). 

Aparat do poboru prób gazów 
z rurociągów przemysłowych 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowania 
lekkiej (konstrukcji aparatu, eliminującego możliwość 
uszkodzenia elementów pomiarowych. 

Aparat według wzoru użytkowego, składający się z 
sondy, z połączonych szeregowo płuczek oraz urzą-
dzeń do pomiaru temperatury, ciśnienia i natężenia 
przepływu, charakteryzuje się tym, że ma obudowę, 
składającą się z szyb ze szkła organicznego (2) u-
mieszczonych w drewnianej ramie (1), zaopatrzonej 
w otwory <3) dla pionowego, względnie poziomego 
umocowania sandy (4). "W Obudowie znajduje się ru-
chomy, drewniany uchwyt (5), zawierający otwory 
dla umocowania płuczek (6) oraz przegub (7) dla umo-
cowania wskaźnika temperatury (8), wskaźnika ciś-
nienia (9) i wskaźnika natężenia przepływu (10). 

(1 zastrzeżenie) 

G01N W. 66250 09.02.1981 

Zakłady Tworzyw Sztucznych Nitron-Erg, Krupski 
Młyn, Polska (Gerard Dudek, Zdzisław Krajník, Sta-
nisław iSzkop). 

Przyrząd do pobierania próbek 
materiałów sypkich 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie wyelimino-
wania bezpośredniego stykania się pracownika z ma-
teriałem przy pobieraniu próbki. 

Przyrząd składa się z korpusu (1), mającego otwór 
wsypowy (2) i otwory rozdzielające (3) oraz z rurek 
prowadzących (4), przy czym jeden z otworów roz-
dzielających (5) ma mniejszą średnicę niż średnica 
pozostałych otworów oraz połączony jest z rurką (6) 
odprowadzającą próbkę. 

Przyrząd służy .zwłaszcza do pobierania próbek 
materiałów wybuchowych inicjujących. 

(1 zastrzeżenie) 

G01G W. 66223 04.02.1981 

Ośrodek ■Badawczo-Rozwojowy Wag, Lublin, Polska 
(Ludomir Gągała, Janusz Wach). 

Urządzenie wyważania wskazówki wagi 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadmienie zwiększenia 
użyteczności (konstrukcji wywaiżamia wskazówki wa
gi. Urządzenie sikłada się z uchwytu <5) i (trzpieni (3), 
,na których umieszczone są ciężarku (1) i sprężyny (4). 

(2 zastrzeżenia) 

G10K W. 66207 30.01.1981 

Zakłady Azotowe „Puławy", Puławy, Polska (Józef 
Kamiński, Wojciech Nowakawski). 
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Tłumik hałasu do silnika elektrycznego, 
zwłaszcza chłodzonego powietrzem 

Wzór rozwiązuje zagadnienie skonstruowania ta-
kiego 'tłumika hałasu, 'który umożliwiłby łatwy jego 
demontaż oraz zapewniłby dobre warunki chłodzenia 
silnika. 

Wzór składa się z dźwiękochłonnej osłony (2) moco-
wanej ma tej części korpusu silnika, ikitóary omywany 
jest strumieniem powietrza chłodzącego silnik oraz 
z tłumika absorpcyjnego <1), do którego [przykręcony 
jest dźwiękochłonny ekran (3) i mocowany jest ^a 
wlocie powietrza chłodzącego do silnika, przy czym 
obudowa zewnętrzna tłumika absorpcyjnego (1) do-
pasowana jest kształtem i wielkością do kształtu 
wlotu powietrza chłodzącego do silnika. 

(2 zastozeżenia) 

Dział H 
ELEKTROTECHNIKA 

H05B 
F23K 
F23L 

W. 66247 09.02.1981 

Biuro Studiów i Projektów Urządzeń Hutniczych 
„Huitmasziprojekt", Katowice, Polska (Kazimierz Ma-
gier a, Franciszek Lewicki, Adaim Mańlkowiska, Jan 
Czyżawski). 

Urządzenie do nagrzewania zwłaszcza 
mieszaniny pyłopowietrznej 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowania 
konstrukcji, zapewniającej całkowite wykorzystanie 
ciepła wytworzonego w czasie pracy nagrzewnicy 
indukcyjnej. 

Urządzenie ma wzbudnik (1) osadzony na rurze (2) 
poprzez izolację <3) ceramiczną, przy czyim wnętrze 
nury (2) ima na obwodzie ukształtowane wzdłużne że-
bra (4) osadzone wzdłuż linii śrubowej o dużym skoku 
na długości odpowiadającej połowie długości wzbud-
nika <1). (2 zastrzeżenia) 



Wykaz numerowy zgłoszonych wynalazków opublikowanych w BUP Nr 23/1981 

Nr zgłoszenia 

1 

217384 
219260 
220298 
220974 
221460 
222788 
223280 
223377 
223378 
223460 
223493 
223495 
223563 
223564 
223592 
223603 
223615 
223636 
223643 
223658 
223665 
223675 
223689 

. 223705 
223715 
223716 
223738 
223740 
223828 
223865 
223878 
223888 
223892 
223893 
223894 
223914 
223925 
223926 
223927 
223932 
223935 
223936 
223937 
223938 
223939 
223942 
223943 
223944 
223945 

Int. CL3 

2 

C07C 
B41B 
C07C 
C09B 
C07C 
B63B 
B23B 
C07D 
C07D 
B68G 
B41F 
A61B 
G01L 
G01F 
E21B 
E21B 
E21F 
G01K 
F26B 
E21F 
E21F 
G01N 
F27B 
B25B 
B25B 
B25B 
E21B 
C07D 
G05B 
G01N 
H02G 
H03K 
B05C 
G01T 
G01P 
A61B 
C21D 
Ą01K 
A01K 
A23L 
C04B 
A61F 
C09D 
G01R 
B01H 
F16L 
A01N 
A01N 
G01R 

Strona 

3 

30 
24 
31 
41 
31 
25 
19 
35 
35 
27 
25 
11 
68 
67 
52 
53 
55 
68 
65 
56 
56 
69 
65 
20 
21 
21 
52 
35 
74 
69 
79 
81 
16 
74 
71 
11 
45 

1 
1 
8 

74 
11 
43 
71 
49 
62 

2 
2 

72 

Nr zgłoszenia 

1 

223950 
223951 
223952 
223955 
223962 
223969 
223970 
223971 
223973 
223977 
223978 
223979 
223980 
223981 
223982 
223983 
223992 
223996 
223997 
223999 
224000 
224001 
224002 
224004 
224005 
224006 
224007 
224008 
224009 
224010 
224011 
224012 
224015 
224017 
224018 
224021 
224022 
224024 
224025 
224033 
224034 
224036 
224037 
224038 
224039 
224040 
224041 
224043 
224054 

Int. Cl.3 

2 

G01M 
H02M 
G02F 
C02B 
C23C 
B21D 
C01G 
C04B 
B03D 
C22B 
H03H 
H01P 
C04B 
C U D 
C08F 
B65B 
G05F 
B05B 
C07C 
H02J 
F16L 
C01B 
E21D 
B21B 
F16D 
F16H 
C08L 
E05F 
G03B 
H03K 
G05F 
B22C 
G01R 
G01R 
B27K 
A61F 
E01B 
E21B 
E02D 
C06B 
G08B 
B29C 
B26D 
A46D 
A46D 
G01L 
B01D 
C05B 
F23J 

Strona 

3 

69 
80 
74 
41 
46 
18 
28 
29 
15 
45 
81 
78 
29 
44 
40 
26 

16 
16 
32 
80 
62 
27 
54 
17 
60 
61 
40 
51 
74 
82. 
76 
19 
72 
72 
22 
11 
49 
52 
50 
30 
77 . 
22 
22 
10 
10 
69 
13 
30 
63 
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Nr zgłoszenia 

1 

224055 
224056 
224058 
224059 
224060 
224061 
224062 
224063 
224064 
224065 
224066 
224077 
224080 
224081 
224084 
224086 
224087 
224088 
224089 
224091 
224092 
224093 
224095 
224098 
224100 
224101 
224102 
224103 
224104 
224105 
224106 
224122 
224129 
224130 
224133 
224134 
224135 
224137 
224140 
224148 
224149 
224150 
224151 
224152 
224154 
224155 
224156 
224161 
224171 
224172 
224182 
224183 
224190 
224192 
224199 
224227 
225723 . 
225866 T 
226124 
227020 
227307 

Int. Cl.» 

2 

B02C 
C21D 
B29C 
G01C 
B65B 
B29H 
G01R 
E02D 
F15B 
C10M 
C01C 
B23K 
D01H 
B60K 
B29F 
F15B 
E05D 
B22C 
B21C 
H02P 
C04B 
H02P 
H02G 
C09K 
G01N 
B01D 
C07C 
D06P 
G05D 
C07C 
C07C 
D01F 
GO IN 
C08C 
H04M 
H04M 
F16K 
C04B 
E21B 
F02M 
A23J 
G01R 
G01N 
D01D 
B05D 
G05F 
G01G 
H01T 
C01G 
F16D 
C22B 
C22C 
G01N 
A23L 
F16N 
H01H 
A01N 
C07C 
A01N 
A0IN 
C07D 

Strona 

3 

15 
45 
22 
67 
26 
23 
73 
50 
59 
44 
28 
20 
47 
25 
23 
59 
51 
19 
18 
8H 
29 
81 
79 
44 
69 
14 
32 
49 
75 
32 
32 
47 
70 
32 
83 
83 
61 
29 
53 
57 

8 
73 
70 
14 
14 
76 
68 
79 
28 
60 
45 
46 
70 

9 
63 
78 
2 

32 
2 
3 

36 

Nr zgłoszenia' 

1 

227386 T 
227733 
227787 
227788 
228264 
223265 
228778 T 
228791 T 
228827 T 
228838 T 
228839 T 
228879 T 
228890 T 
228900 T 
228902 T 
228917 T 
228921 T 
228922 T 
228925 T 
228926 T 
228928 T 
228929 T 
228938 T 
228939 T 
228940 T 
228951 T 
228952 T 
228953 T 
228955 T 
228957 T 
228959 T 
228961 T 
228968 T 
228971 T 
228972 T 
228973 T 
228974 T 
228978 T 
228982 T 
228997 T 
229001 T 
229007 T 
229014 T 

' 229015 T 
229016 T 
229017 T 
229019 T 
229023 T 
229025 T 
229026 T 
229030 T 
229031 T 
229038 T 
229054 T 

: 229056 T 
229057 T 
229076 T 
229078 T 
229099 T 
229104 T 
229107 T 

Int. Cl.8 

2 

B65B 
E21D 
A01N 
A01N 
C07C 
C07D 
B30B 
E04F 
FOIL 
B25B 
F03D 
E21D 
F16D 
C07C 
F02N 
B65B 
B29C 
C08L 
C07F 
C07F 
C07F 
C07F 
C09B 
C09B 
B24B 
B01D 
F23N 
F24F 
C25D 
E01B 
D06M 
G01R 
E21B 
C12P 
C12P 
G01N 
G05D 
C04B 
C22B 
B65G 
H02K 
H01T 
H03K 
G05F 
G05F 
H03K 
F15B 
C07C 
E03B 
G01N 
G01F 
C22B 
C09D 
G05D 
A61L 
A61L 
B08B 
C08G 
F15B 
F16B 
B03D 

Strona 

3 

26 
54 

3 
4 

33 
36 
24 
58 
57 
2H 
58 
54 
61 
33 
57 
26 
aa 
41 
38 
39 
319 
39 
41 
42 
20 
14 
64 
65 
47 
49 
49 
73 
53 
44 
44 
70 
75 
30 
46 
27 
SO 
79 
82 
77 
77 
82 
59 
33 
51 
7fl 
67 
46 
43 
75 
12 
13 
16 
40 
60 
60 
47 
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Nr zgłoszenia 

1 

229108 T 
229109 T 
229112 T 
229127 T 
229132 T 
229133 T 
229134 T 
229141 T 
229142 T 
229143 T 
229145 T 
229146 T 
229153 T 
229155 
229164 T 
229166 T 
229167 T 
229169 T 
229172 T 
229175 
229178 T 
229179 T 
229180 T 
229480 
229517. 
229570 
229620 
229648 
229666 
229703 
229718 
229722 
229740 
229767 
229788 
229792 . 
229837 
229913 
229914 
229972 
229993 
229994 
230037 
230064 T 

Int. Cl.3 

2 

F42B 
A62Ď 
H01K 
C07C 
F16D 
F28D 
B04C 
A61K 
A61K 
A01M 
A41B 
A41B 
C08K 
E02F 
G01C 
B30B 
A43D 
E?iF 
F16B 
E21E 
C09B 
C09B 
C09B 
A01N 
B21B 
C03B 
C07C 
C07D 
E29J 
F27B 
B21C 
A61K 
C07D 
B03D 
C07D 
G01N 
A01N 
B21B 
C03B 
A01N 
C08L 
D06B 
A01N 
A01N 

Strona 

3 

66 
13 
78 
34 
61 
66 . 
15 
47 
1'2 

1 
9 
9 

40 
51 
67 
24 
10 
56 
60 
57 
42 
42 
43 

4 
17 
29 
34 
37 
24 
66 
18 
12 
37 
15 
37 
71 

5 
17 
29 
5 

41 
43 

5 
5 

Nr zgłoszenia 

1 

230065 T 
230075 T 
230077 
230093 
230094 
230098 
230099 
230104 
230111 
230115 
230140 
230141 
230142 
230143 
230169 
230197 
230199 
230201 
230202 
230203 
23.0204 
230206 
230207 
230208 
230225 
230227 
230233 
230235 
230237 
230295 
230319 
230321 
230322 
230323 
230376 
230422 
230423 
230427 
230776 
230948 
231134 
231298 T 
231719 T 

Int. Cl.8 

2 

H01M 
A01N 
E21D 
H02K 
B06K 
F24B 
C22B 
C02F 
C07D 
C07D 
C01B 
D03D 
F16L 
F16L 
B23E 
A01N 
A01N 
A01N 
A01N 
C07C 
A01N 
A01N 
A01N 
C07C 
E21C 
C25C 
C12M 
C07C 
C07H 
C07G 
B22D 
E21D 
G05D 
D06N 
F15B 
B01J 
A01N 
C07C 
C22B 
F23D 
F23Q 
F16L 
E02B 

Strona 

3 

78 
6 

55 
80 
25 
64 
46 
23 
38 
38 
28 
12 
62 
62 
20 

6 
6 
7 
7 

34 
7 
8 

a 
34 
53 
47 
44 
35 
40 
39 
19 
55 
75 
49 
58 
14 
8 

35 
46 
63 
64 
63 
50 



Wykaz numerowy zgłoszonych wzorów użyt kowych opublikowanych w BUP Nr 23/1981 

Nr zgłoszenia 

1 

65978 
66021 
66051 
66134 
66139 
66142 
66147 
66153 
66162 
66195 
66200 
66203 
66207 
66208 
66210 
66212 
66213 
66214 
66215 
66220 
66221 
66223 
66224 
66225 

Int. Cl.8 

2 

B30K 
B01F 
F22B 
A62C 
G01N 
E02D 
G01B 
A61H 
A22C 
B63B 
A63H 
B21C 
G10K 
A46B 
E04B 
A41D 
F21S 
E04C 
A44B 
E21D 
C01B 
G01G 
F21L 
B25J 

Strona 

3 

89 
86 
94 
86 
95 
911 
95 
86 
84 
89 
86 
87 
96 
85 
91 
84 
94 
92 
84 
92 
91 
96 
93 
88 

Nr zgłoszenia 

1 

66226 
66227 
66228 
66230 
66231 
66233 
66239 
66240 
66241 
66243 
66245 
66246 
66247 
66248 
66250 
66251 
66252 
66253 
6€254 
66255 
66256 
66265 
66807 
66906 

Int. Cl.« 

2 

B23C 
F21S 
E06C 
E05B 
A47C 
G01N 
E21D 
F16K 
B65D 
A45C 
A45D 
B26B 
H05B 
B23G 
G01N 
E02B 
F16K 
B23B 
G01B 
B24B 
F26B 
B26B 
B66C 
B65D 

Strona 

3 

87 
94 
92 
92 
85 
96 
93 
93 
90 
85 
85 
88 
97 
88 
96 
91 
93 
87 
95 
88 
95 
89 
90 
90 



SPROSTOWANIA 

Numer 
BUP 

3/1981 

3/1981 

3/1981 

5/1981 

5/1981 

8/1981 

.8/1981 

19/1980 

18/1979 

Strona 

1 łam 
1 w. 9 

24 

81 

39 

43 

31 

36 

26 

67 

(Numer 
zgłoszenia 

P. 216622 

P.216095 

P. 216521 

P.222657 

P.222659 T 

P.229982 T 

P. 224800 T 

P. 213670 

W. 60205 

Jest 
\ 

wadliwy 

Jerzy Sobderański 
Maria Konieczyńska 

Sposób üstawiaínia półcylindrow 
według zadanej linii ugięcia 
wirników i urządzenia do 
ustawiania półcylindrow według 
żądanej linii ugięcia wirników 

Zbigniew Mistela 

: 
Zbigniew Namikow 

C07C, F24D 

Barbara Łojek-Czarnecka 

Andrzej Słaciński 

Henryk Brudnioch 

Powinno być 

wahliwy 

Jerzy Wolf 

Sposób ustawiania półcylindrow 
według zadanej linii ugięcia 
wirników i urządzenie do 
ustawiania półcylindrow według 
zadanej linii ugięcia wirników 

Zbigniew Misztela 

Zbigniew Nowikow 

F22B, -F24D 

Grzegorz Łoniewski 

Andrzej Słociński 

Henryk Brudnoch 



S P I S TREŚCI 

I. Wynalazki 
Str. 

Dział A - - Podstawowe potrzeby ludzkie 1 
Dział B - Różne procesy przemysłowe; Transport 13 
Dział C - Chemia i metalurgia 27 
Dział D - Włókiennictwo i papiernictwo 47 
Dział E - Budownictwo; Górnictwo 49 
Dział F - Mechanika; Oświetlenie; Ogrzewanie; Uzbrojenie; Technika minerska 57 
Dział G - Fizyka 67 
Dział H - Elektrotechnika 78 

Wykaz numerowy zgłoszeń wynalazków 98 

II. Wzory użytkowe 

Dział A - Podstawowe potrzeby ludzkie 84 
Dział B - Różne procesy przemysłowe; Transport 87 
Dział C - Chemia i metalurgia 91 
Dział E - Budownictwo; Górnictwo 91 
Dział F - Mechanika; Oświetlenie; Ogrzewanie; Uzbrojenie; Technika minerska . 9 3 
Dział G - Fizyka 95 
Dział H - Elektrotechnika 97 

Wykaz numerowy zgłoszeń wzorów użytkowych . 1 0 1 


