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Urząd Patentowy PRL - na podstawie art. 33 i art. 78 ustawy z dnia 19 października 1972 r. o wynalaz-
czości (Dz. U. PRL Nr 43, poz. 272) - dokonuje ogłoszenia w „Biuletynie Urzędu Patentowego" o zgłoszonych 
wynalazkach i wzorach użytkowych. Ogłoszenia o zgłoszeniach drukowane w „Biuletynie' podane są w ukła-
dzie klasowym według symboli MKP 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. na 1, poz. 4) za-
wierają następujące dane: 
- oznaczenie klasy i podklasy według dwóch symboli międzynarodowej klasyfikacji patentowej, tj. MKť 

i Int. Cl.2 

- numer zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego, 
- datę zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego, 

datę i kraj uprzedniego pierwszeństwa oraz numer zgłoszenia dokonanego za granicą lub oznaczenie 
wystawy - jeżeli zastrzeżono pierwszeństwo, 

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

wzór użytkowy, 
- liczbę zastrzeżeń. 

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

Ogłoszenia dotyczące zgłoszeń o udzielenie patentów tymczasowych zostały oznaczone literą T za nu-
merem zgłoszenia. Jeżeli po dniu takiego ogłoszenia zostanie złożony wniosek o udzielenie patentu (art. 28 
ust. 3 u.ow.), Urząd Patentowy ogłasza o wniosku w „Wiadomościach Urzędu Patentowego". 

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

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

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

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

Urząd Patentowy PRL podaje do wiadomości konta w NBP: 

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

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

2. Urząd Patentowy PRL, Centralny Ośrodek Informacji Patentowe - NBP V O/M w Warszawie 
konto: 1052-2583-222 Cz. 54 dz. 7 rozdz. 7811 

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

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

Warunki prenumeraty: 
Prenumeratę na kraj przyjmują Oddziały RSW „Prasa-Książka-Ruch" oraz urzędy pocztowe 
i doręczyciele - w terminach: do 25 listopada na styczeń, I kwartał, I półrocze roku następ-
nego i na cały rok następny; do dnia 10 miesiąca, poprzedzającego okres prenumeraty na po-
zostałe okresy roku bieżącego. Cena prenumeraty rocznej - 2340 zł. 
Jednostki gospodarki uspołecznionej, instytucje i organizacje społeczno-polityczne składają za-
mówienia w miejscowych Oddziałach RSW „Prasa-Książka-Ruch". Zakłady pracy i instytucje 
w miejscowościach, w których nie ma Oddziałów RSW oraz prenumeratorzy indywidualni, za-
mawiają prenumeratę w urzędach pocztowych lub u doręczycieli. Prenumeratę ze zleceniem 
wysyłki za granicę, która jest o 50% droższa od prenumeraty krajowej, przyjmują RSW „Prasa-
-Książka-Ruch", Centrala Kolportażu Prasy i Wydawnictw, ul. Towarowa 28, 00-958 Warsza-
wa, konto PKO nr 1531-71 - w terminach podanych dla prenumeraty krajowej. 

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. 15,47; ark. druk. 12,5. Papier druk. sat. kl. IV, 60 g, 

61X86. Nakład 3600+25 egz. 
Cena 90 zł INDEKS 35126 

Olsztyńskie Zakłady Graficzne, im. Seweryna Pieniężnego - 10-417 Olsztyn, ul. Towarowa 2. Lz. 931. 
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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 

A01B 
A01G 

P.229020 T 02.01.1981 

Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa, Skierniewi-
ce, Polska (Zdzisław Salamon, Zdzisław Cianciara, 
Adolf Godyń, Bronisław Małyszewski). 

Pług do wyorywania drzewek w szkółkach 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania no-
wej konstrukcji pługa do wyorywania drzewek, któ-
ra pozwalałaby na znaczne zmniejszenie oporów, 
a tym samym zastosowanie do uciągu ciągników 
znajdujących się w wyposażeniu sadownictwa. 

Pług do wyorywania drzewek w szkółkach, zawie-
szony z tyłu ciągnika charakteryzuje się tym, że ra-
ma (1) jest zamocowana do ciągnika za pomocą prze-
gubowego czworoboku, skojarzonego funkcjonalnie 
z hydraulicznym podnośnikiem ciągnika. W ramie (1) 
jest ułożyskowany korbowy wał (10) z osadzonymi na 
nim przegubowo słupicami (12) dwóch korpusów płuż-
nych. Górne końce słupie (12) są połączone z ramą (1) 
zawiasowo, zaś do ich dolnych końców są zamocowa-
ne lemiesze (14) o kształcie litery „U" w widoku z ty-
łu z przytwierdzonymi palcami (15), tworzącymi rusz-
ty. Wał (10) jest połączony poprzez łańcuchową prze-
kładnię (16, (17), (18), zębatą przekładnię (19) kątową 
i przegubowy wał z wałem odbioru mocy ciągnika. 

(1 zastrzeżenie) 

AOIB , P. 229416 28.01.1981 

Pierwszeństwo: 04.09.1980 - Austria (nr A 4453/80) 

Hans Hoyos, Horn, Austria (Leopold Sommer). 

Urządzenie do dodatkowej obróbki gleby 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie udoskonalenia 
konstrukcji urządzenia do dodatkowej obróbki gleby. 

Urządzenie do dodatkowej obróbki gleby mocowa-
ne na ramie (1) pługa zawiera ramę (2) połączoną 
z ramą (1). Do ramy (2) zamocowana jest belka po-
dłużna (3) za pomocą płyt mocujących (5) umożli-
wiających przesuw pionowy. Belka podłużna (3) wy-
posażona jest w wsporniki łożyskowe (4), zamocowane 
do belki (3) za pomocą kabłąka i śruby. Do każdego 
wspornika łożyskowego (4) zamocowana jest co naj-
mniej jedna tarcza (7) posiadająca kolce (8) usytu-
owane na jej obwodzie. Belka (3) jest zamocowana 
do ramy (2) sprężyście za pomocą sprężyn śrubowych. 

(6 zastrzeżeń) 

A01D P.224248 15.05.1980 

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Bogdan 
Jasiński, Daniela Żuk). 

Napęd zespołu tnącego maszyny rolniczej 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uproszczenia 
sposobu przenoszenia napędu, wyeliminowanie drgań 
uderzeniowych i zmniejszenia strat energii napędu 
zespołu tnącego maszyny rolniczej. 

Wynalazek dotyczy napędu zespołów tnących maszyn 
rolniczych takich jak kombajny zbożowe, żniwiarki 
pokosowe oraz w maszynach do zbioru zielonek takich 
jak kombajny do zielonek, kosiarki z nożycowym 
zespołem tnącym. 

Napęd według wynalazku wyróżnia się tym, że li-
stwa (1) nożowa połączona jest z wirnikiem (5) 
liniowego silnika (6) wahadłowego, którego stojan (7) 
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osadzony jest sztywno w ramie nośnej maszyny rol-
niczej. 

Wariant napędu według wynalazku wyróżnia się 
tym, że każda z listew (1, 4) nożowych połączona 
jest z wirnikiem (5) liniowego silnika (6) wahadło-
wego, którego stojan (7) osadzony jest sztywno w ra-
mie nośnej maszyny rolniczej. 

Korzystne jest jeśli liniowy silnik (6) wahadłowy 
zasilany jest z prądnicy synchronicznej sprzężonej 
mechanicznie z.silnikiem spalinowym. 

(4 zastrzeżenia) 

A01D P.229024 T 02.01.1981 

Politechnika Białostocka, Białystok, Polska (Wal-
demar Góral, Janusz Roszczenko). 

Sekcja nożowa glebogryzarki 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
takiego połączenia tarczy nożowej do kołnierza na 
wale, które skutecznie zabezpieczałoby noże skrawa-
jące przed uszkodzeniem. 

Sekcja nożowa glebogryzarki z uchylną tarczą 
według wynalazku charakteryzuje się tym, że tarcza 
nożowa (2) z nożami jest umocowana swobodnie za 
pomocą szeregu elementów napinających najkorzy-
stniej sprężyny (5) do kołnierza (4) związanego 
sztywno z wałem. Dodatkowo tarcza (2) jest dociska-
na do kołnierza sprężynami obsadzonymi na śrubach. 
Napięcie na sprężynach (5) zapewniane jest współ-
pracą kołka (9) i wycięcia w kołnierzu. 

(1 zastrzeżenie) 

A01G 
B05B 

P.224485 24.05.1980 

Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa, Skierniewi-
ce, Polska (Kazimierz Sławik, Tadeusz Czerniak, 
Mieczysław Muszalski, Józef Ruszkowski). 

Zraszacz 
Przedmiotem wynalazku jest zraszacz, przeznaczo-

ny do ochrony roślin w sadownictwie przed skutka-
mi wiosennych przymrozków. 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
nowej konstrukcji eliminującej konieczność regulacji 
wstępnej jak i podczas eksploatacji zraszacza. 

Zraszacz ma postać jednolitego elementu konstruk-
cyjnego - korpusu (1) ze stożkowym otworem (2). 

Wylot (4) otworu (2) p mniejszej średnicy jest skie-
rowany do prostopadle ukształtowanej szczeliny (5), 
która naprzeciw wylotu (4) ma wypukłą ściankę (6) 
o twardej powierzchni uderzeniowej dla strumienia 
wody. " (1 zastrzeżenie) 

A-A 

A01J P.224215 14.05.1980 

AGROMET-ARCHIMEDES Fabryka Maszyn Rolni-
czych, Wrocław, Polska (Marian Rosiński, Tomasz 
Selinger, Zenon Szczepaniak). 

Przewoźna dojarka mechaniczna 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania no-
wej konstrukcji dojarki, która pozwoliłaby na szyb-
kie i proste składanie wspornika. 

Przewoźna dojarka mechaniczna mająca zespół 
jezdny, umieszczoną na nim bańkę udojową oraz za-
wieszoną na wsporniku przed zespołem jezdnym 
w osi kierunku jazdy drugą bańkę udojową według 
wynalazku charakteryzuje się tym, że w bocznych 
płaszczyznach wspornika (5), na którym zawieszona 
jest bańka udojowa znajdują się dwie pary wybrań 
(11), (12) i (13), (14) ustalające wspomniany wspor-
nik (5) w założonym położeniu, przy czym środkowe 
wybrania (11) i (13) poszczególnych par wybrań łą-
czą się ze sobą tworząc otwór, który stanowi punkt 
obrotu wspornika (5) na sworzniu (7), natomiast ma-
ksymalna odległość punktów (15), (16) lub (17), (18) 
oporowych tej samej pary wybrań (11), (12) lub (13), 
Í14) określona wzdłuż osi symetrii wspomnianych par 
wybrań jest mniejsza od odległości osi symetrii sta-
łych sworzni (7) i (8). (1 zastrzeżenie) 

P. 226010 01.08.1980 A01N 
C07D 

Pierwszeństwo: 03.08.1979 - Rep. Feder. Niemiec 
(nr P 2931640.3) 

Bayer Aktiengesellschaft, Leverkusen, Republika 
Federalna Niemiec. 
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Środek grzybobójczy 
oraz sposób wytwarzania nowych anilidów 
kwasu cykloalkano(alkeno)-karboksylowego 

Przedmiotem wynalazku jest środek grzybobójczy 
oraz sposoby wytwarzania jego substancji czynnej. 
Substancja czynna zawiera co najmniej jeden anilid 

,. kwasu cykloalkano-(alkeno)-karboksylowego o wzo-
rze ogólnym 1, w którym R1 oznacza atom wodoru, 
grupę alkilową lub atom chlorowca, R2 oznacza atom 
wodoru lub grupą alkilową, R3 oznacza atom wodo-
ru lub grupą alkilową, R4 oznacza atom wodoru lub 
grupę alkilową, R5 oznacza atom wodoru, grupę al-
kilową, atom chlorowca lub ewentualnie podstawio-
ną grupę fenylową i R6 oznacza ewentualnie podsta-
wioną grupę cykloalkilową lub cykloalkenylową. 

Sposób wytwarzania związków o wzorze 1 polega 
na tym, że N-propargiloaniliny o wzorze 2, w któ-
rym R1-;R5 mają wyżej podane znaczenie poddaje 
się reakcji z chlorkiem kwasowym, z bromkiem 
kwasowym lub z bezwodnikiem kwasowym o wzo-
rach 3a i 3b, w których R6 ma wyżej podane zna-
czenie prowadzonej w obecności rozcieńczalnika 
i ewentualnie w obecności substancji wiążącej kwa-
sy lub poddaje się reakcji z kwasem karboksylowym 
o wzorze 3c, w którym R6 ma wyżej podane zna-
czenie prowadzonej w obecności czynnika aktywują-
cego i ewentualnie w obecności substancji wiążącej 
kwasy. (2 zastrzeżenia) 

Pierwszeństwo: 18.08.1979 - Republika Federalna 
Niemiec (nr P 29 33 600.3) 

Bayer Aktiengesellschaft, Leverkusen, 
Federalna Niemiec. 

Środek szkodnikobójczy 

Republika 

Przedmiotem wynalazku jest środek szkodnikobój-
czy zawierający jako substancję czynną nowe pod-
stawione 2-karbamoiloizonitrozobutany o wzorze 
ogólnym 1, w którym R oznacza rodnik alkilowy lub 
alkilotioalkilowy, R1 oznacza rodnik alkilowy, alko-
ksyalkilowy, alkenylowy lub alkinylowy, R2 ozna-
cza atom wodoru, rodnik alkilowy lub grupę -SR3, 
w której R3 oznacza rodnik alkilowy, chlorowcoalki-
lowy, ewentualnie podstawiony rodnik fenylowy, al-
koksykarbonylowy, grupę -N(CH3)R4 oraz taki sam 
podstawnik, z którym grupa -SR 3 jest związana, 

R4 oznacza rodnik alkilowy, alkoksykarbonylowy lub 
ewentualnie podstawioną grupę fenylosulfonylową, 
X oznacza atom wodoru lub atom chlorowca, Y 
oznacza atom wodoru lub atom chlorowca, Z ozna-
cza atom chlorowca i n oznacza liczby całkowite 0, 
1 lub 2. (1 zastrzeżenie) 

A01N 
C07C 

P.229479 02.02.1981 

Pierwszeństwo: 23.05.1980 .- St. Zjedn. Ameryki 
(nr 152,876) 

Mabil Oil, Corporation, Fairfax, Stany Zjednoczo-
ne Ameryki. 

Środek chwastobójczy 
i sposób wytwarzania 2-nitro-5-(podstawionych-feno-

ksy) benzoesowych estrów 
hydroksyalkanokarboksylanów 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
środka chwastobójczego oraz sposobu wytwarzania 
jego substancji czynnej, które wykazywałyby silne 
selektywne własności chwastobójcze w ciągu całego 
okresu wzrostu uprawy. 

Środek chwastobójczy zawiera znane dodatki i we-
dług wynalazku jako substancję czynną związek 
o ogólnym wzorze 1, w którym Xx oznacza atom 
chlorowca, X2 oznacza atom chlorowca lub atom wo-
doru, Z oznacza polichlorowcoalkil o 1-9 atomach 
chlorowca i 1-4 atomach węgla, Rx oznacza atom 
wodoru lub alkil o 1-4 atomach węgla, a R ozna-
cza grupę alkoksylową o 1-4 atomach węgla. Spo-
sób wytwarzania substancji czynnej tego środka po-
lega na tym, że związek o wzorze 3, w którym 
Xi, X2 i Z mają wyżej podane znaczenie a Y ozna-
cza atom chlorowca, poddaje się reakcji ze związ-
kiem o wzorze HOCRi-C( = O)R, w którym R i Rx 
mają wyżej podane znaczenie, albo związek o ogól-
nym wzorze 4, w którym Xu X2 i Z mają wyżej 

AOIN P. 226258 15.08.1980 
C07C 
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podane znaczenie, a M oznacza kation, poddaje się 
reakcji ze związkiem o wzorze Y-CRiH-C(=O)R, 
w którym Ri i R i Y mają wyżej podane znaczenie. 

(15 zastrzeżeń) 

A23K P.209521 09.09.1978 

Akademia Techniczno-Rolnicza im. J. J. Šniade-
ckiCh, Bydgoszcz, Polska (Witold Podkówka, Jan Gra-
jewski, Jan Mikołajczak). 

Preparat do konserwowania pasz 
zwłaszcza zielonek 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia sta-
bilności preparatu konserwującego. 

Preparat do konserwowania pasz, zwłaszcza zie-
lonek składający się z kwasu octowego o stężeniu 
96-98% w ilości 40-54 kg, aldehydu mrówkowego 
o stężeniu 34-40% w ilości 30 kg, z rozcieńczonego 
kwasu siarkowego w ilości 5 kg, rozcieńczonego kwa-
su fosforowego w ilości 5 kg, według wynalazku cha-
rakteryzuje się tym, że zawiera ponadto urotropinę 
w ilości od 6 do 10 kg. (1 zastrzeżenie) 

A23L P.224277 16.05.1980 

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Ogrod-
nictwa, Warszawa, Polska (Jerzy Libner, Hanna Ję-
drzejczyk, Antoni Krajewski). 

Kwaszenie kapusty w silosach bez ubijania 

Przedmiotem wynalazku jest sposób kwaszenia ka-
pusty oraz urządzenie do automatycznego solenia 
krajanki w trakcie transportowania. 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zmechanizowa-
nia procesu solenia i rozrzucania w silosach z jedno-
czesnym wyeliminowaniem ubijania krajanki przy 
zapewnieniu prawidłowych warunków fermentacji. 

Sposób kwaszenia kapusty w silosach bez ubija-
nia polegający na fermentacji w warunkach beztle-
nowych charakteryzuje się-*tym, że krajanka w czasie 
transportowania spod szatkownicy do silosu jest w 
sposób ciągły solona, dwukrotnie mechanicznie mie-
szana i równomiernie rozkładana w silosie za pomo-
cą współzależnegp ustawienia transporterów i zgar-
niaków. Po napełnieniu silosu powierzchnia krajanki 
jest przykrywana i obciążana poduszką elastyczną 
z tkaniny gumowanej, wypełnionej wodą. 

Urządzenie do automatycznego solenia krajanki ka-
pusty składające się z kosza zasypowego wibratora 
zapewniającego stały dopływ soli do ślimaka, rynny, 
wirnika łopatkowego połączonego ze ślimakiem pa-
skiem kainowym charakteryzuje się tym, że jest uru-
chamiane energią spadku krajanki na łopatki wir-
nika. (5 zastrzeżeń) 

A23N P.231770 19.06.1981 

Fabryka Maszyn i Urządzeń Przemysłu Spożyw-
czego „Spomasz", Wronki, Polska (Leon Haak, Ma-
rek Szafran, Ryszard Cisak). 

Urządzenie do płukania krajanki ziemniaczanej 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania ta-
kiej konstrukcji urządzenia, które zapewniałoby de-
likatne traktowanie płukanej krajanki ziemniaczanej 
eliminując zjawisko kaleczenia i łamania krajanki. 

Urządzenie według wynalazku ma wannę (1) po-
dzieloną pełnymi przegrodami (2) na komory (3) 
w której umieszczony jest zespół perforowanych 
stożkowc-cylindrycznych bębnów (4) usytuowanych 
jeden za drugim, każdy w odrębnej komorze (3) 
i rozmieszczanych przesuwnie względem siebie tak, 
że część stożkowa poprzedniego wnika poprzez otwór 
dna części cylindrycznej następnego do jego wnętrza 
stanowńąc rynnę przesypową (9), której krawędź w 
dolnym położeniu znajduje się nad krawędzią prze-
grody (2), oraz znany kołowy wybierak czerpakowy 

(5) przyporządkowany komorze (3) od strony wysypu 
krajanki współpracujący ze znanym przenośnikiem 
wyładowczym (7). Zespół perforowanych stożkowo-
-cylindrycznych bębnów (4) oraz kołowy wybierak 
czerpakowy (5) osadzone są na wspólnym obrotowym 
wale (8) przebiegającym wzdłuż wanny (1). 

(3 zastrzeżenia) 

A41B P. 229274 T 19.01.1981 

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemy-
słu Bawełnianego, Łódź, Polska (Teresa Oberle, Ja-
nina Kostrzewska, Joanna Garstka). 

Pieluszka niemswlęca 
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 

prostej i taniej technologii wytwarzania oraz popra-
wienia cech użytkowych pieluszki. 

Pieluszka niemowlęca z ogólnie stosowanego włó-
kienniczego materiału charakteryzuje się tym, że wy-
konana jest najkorzystniej z tkaniny w postaci rów-
noramiennego trójkąta (1) z naszytą w środkowej 
części prostopadle do dłuższego boku (2) nakładką (3) 
tworzącą kieszeń (4) na wchłaniający ciecze i/lub 
nieprzesiąkliwy wkład. (2 zastrzeżenia) 

A43B P. 224275 16.05.1980 

Zgłoszenie dodatkowe do zgłoszenia nr P. 222832 

Adam Oczkowski, Sosnowiec, Tadeusz Szymutko, 
Rzeszów, Ludwik Oczkowski, Chrzanów, Polska 
(Adam Oczkowski, Tadeusz Szymutko, Ludwik Oczkow-
ski). 

Pcdpodeszwa z obcasem 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
konstrukcji takiej podpodeszwy, która zapewniałaby 
wynr.ennoić obcasa. 

PcdpcdeszwTa z obcasem według zgłoszenia P. 222832 
składająca się z podpodeszwy obcasa i łącznika mo-
cującego, przy czym podpodeszwa w części stykają-
cej s:ę z obcasem ma występ lub wgłębienie usta 
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łające oraz łącznik mocujący obcas do podpodeszwy 
w sposób rozłączny według wynalazku charakteryzu-
je się tym, że co najmniej jeden łącznik mocujący 
(1) osadzony w otworze (2) obcasa (3) jest swą częścią 
mocującą umieszczony w odpowiednim gnieździe (4) 
podpodeszwy (6). (6 zastrzeżeń) 

A61F P.224402 20.05.1980 

Instytut Materiałów Ogniotrwałych, Gliwice, Pol-
ska (Antonina Cwen, Władysław Bieda, Henryk Pie-
chaczek, Czesław Lorczyk, Kazimierz Oczoś, Adam 
Batsch, Tadeusz Dzioch, Janusz Daab). 

Spcsób wytwarzania korundowych endoprotez 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
takiego sposobu wytwarzania korundowych endopro-
tez, który byłby tani, prosty w wykonaniu i nie wy-
magał długiego czasu jego realizowania. 

Sposób według wynalazku polega na zmieszaniu 
w rozpuszczalniku organicznym 97,51-98,75 częśti 
wagowych tlenku glinu odmiany alfa o czystości co 
najmniej 99,7% A12O3 i średniej wielkości ziaren 
0,5-1,0 \im z chemicznie czystym tlenkiem magnezu 
w ilości 0,25-0,49 części wagowych i polibutyralem 
winylu w ilości 1,0-2,0 części wagowych. Z otrzy-
manego w ten sposób proszku formuje się elementy 
przez izostatyczne prasowanie pod ciśnieniem 200-
400 MPa. Uformowane półprodukty wypala się wstęp-
nie w temperaturze 1300-1400°C i poddaje wstępnej 
obróbce" mechanicznej, a następnie wypala w tempe-
raturze 1750-1780°C i poddaje końcowej obróbce 
mechanicznej przy pomocy ściernic diamentowych. 

(1 zastrzeżenie) 

A61F P.224509 26.05.1980 

Huta Baildon, Katowice, Polska (Adam Gierek, Do-
nat Tylman, Janusz Daab, Andrzej Ruszkarski, Zbi-
gniew Malewski, Aleksander Tuziemski, Ryszard Wą-
sik, Janusz Gajda, Jerzy Lejawski, Krzysztof Rączka, 
Wiesław Tuszyński). 

Endoproteza stawu biodrowego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania ta-
kiej endoprotezy stawu biodrowego, w której moż-
liwe byłoby uzyskanie trwałego połączenia miecza 
z kością udową bez użycia cementu kostnego i bez 
pokrywania miecza warstwą ceramiczną. 

Endoproteza według wynalazku ma po zewnętrznej 
stronie zagięcia (5) kształt łuku (CD), a po wewnę-
trznej stronie zagięcia (6) kształt stępionego ostrza 
(E). Wierzchołki (C, D, E) przekroju poprzecznego 
miecza (1) leżą w równej odległości od siebie. Koł-
nierz miecza (2) jest nachylony do poziomu (xx) pod 
kątem mniejszym od kąta nachylenia powierzchni 
górnej kości udowej (7) do poziomu (xx). Ściany 
boczne miecza (CE, DE) są wymoletkowane. 

(4 zastrzeżenia) 

A61K P.214681 

Krakowskie Zakłady Farmaceutyczne 
Kraków, Polska (Józef Telesz). 

23.03.1979 

„Polfa", 

Środek pomocniczy w postaci kompleksu inkluzyj-
nego do wytwarzania tabletek 

o zwolnionym kontrolowanym uwalnianiu 
substancji czynnych 

Przedmiotem wynalazku jest środek pomocniczy 
w postaci kompleksu inkluzyjnego do wytwarzania 
tabletek o zwolnionym, kontrolowanym uwalnianiu 
substancji czynnych, stanowiący 5-6% roztwór pal-
mito-stearynianiu glicerolu (Precirol ATO 5), etylo-
celulozy i alkoholu cetylowego w izopropanolu 
0 temperaturze 60°C. Wymienione składniki wystę-
pują w następujących proporcjach: 100 części wa-
gowych Precirolu, 10 części wagowych etylocelulozy 
1 6,66 części wagowych alkoholu cetylowego. Przy 
czym w zależności od stopnia rozpuszczalności sub-
stancji czynnej inkludowanej kompleksem ilości 
składników kompleksu mogą wahać się w stosunku 
do podanych wyżej ilości w granicach: Precirol 
±30%, etyloceluloza ±15%, alkohol cetylowy ±15%. 

(1 zastrzeżenie) 

A61K 
C07D 

P.224254 15.05.1980 

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Ja-
cek Arct, Elżbieta Jakubowska, Jerzy Mazurczak, 
Bohdan Kowalski, Zofia Lenartowicz-Kubrat). 

Sposób wytwarzania stabilnych, wodnych roztworów 
2,6-dwumetylo-3,5-dwuchloro-pirydonu-4 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania ta-
kiego sposobu wytwarzania clopidolu, który pozwo-
liłby uzyskać produkt dobrze rozpuszczalny w wo-
dzie. 

Sposób wytwarzania stabilnych, wodnych roztwo-
rów 2,6-dwumetylo-3,5-dwuchloropirydonu-4 o stę-
żeniach powyżej 0,004%, polega na tym, że 2-6-dwu-
metylo-3,5-dwuchloropirydon-4 w postaci soli sodo-
wej lub potasowej zawiesza się lub rozpuszcza w 
1-100 cz. wagowych polialkoholu alifatycznego albo/'"] 
2,6-dwumetylo-3,5-dwuchloropirydon-4 zawiesza się 
lub rozpuszcza w 1-10 cz. wagowych polialkoholu 
alifatycznego i poddaje reakcji z co najmniej stechio-
metryczną ilością wodorotlenku sodu lub potasu, przy 
czym w przypadku uzyskania zawiesiny, rozprowa-
dza się ją wstępnie niewielką ilością wody, po czym 
otrzymany roztwór lub zawiesinę wylewa się do 
zimnej wody, w obecności 1-10 miligramorównoważ-
ników nieorganicznej soli kwasu fosforowego na 
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1 dcm3 końcowego produktu oraz ewentualnie do 
500 mg hydroksylaminy alifatycznej na 1 dcm3 koń-
cowego produktu, ustalając wartość pH końcowego 
roztworu na 7,0-9,5, korzystnie 7,5-8,5 za pomocą 
NaOH lub KOH. (8 zastrz^eń) 

A61K P. 230428 30.03.1 o«1 

Pierwszeństwo: 
04.04.1980 - St. Zjedn. Ameryki (nr 137 326) 

Smith Kline - RJT, Genval, Belgia. 

Sposób wytwarzania trwałej termicznie 
pochodnej enterotoksyny ST E. coli 

Celem wynalazku jest opracowanie sposobu wy-
twarzania nowych immunogenicznych pochodnych 
trwałej termicznie enerotoksyny E. coli. 

Sposób wytwarzania trwałej termicznie pochodnej 
enterotoksyny E. coli polega według wynalazku na 
tym, że trwałą termicznie anterotoksynę E. coli pod-
daje się reakcji z nietoksycznym dwufunkcyjnym 
czynnikiem sieciującym proteiny i wyodrębnia się 
tak otrzymaną trwałą termicznie pochodną entero-
toksyny E.coli. (2 zastrzeżenia) 

A61L P. 224359 20.05.1980 
Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa, Polska 

(Alojzy' Kłopotek, Kazimierz Bukowski). 

Środek odkażający 

Celem wynalazku jest opracowanie takiego środ-
ka odkażającego, który odznaczałby się wysoką 
aktywnością i szerokim spektrum antydrobnoustrojo-
wego działania, niskim minimalnym stężeniem ba-
kteriobójczym w roztworach wodnych, stabilnością 
w czasie przechowywania, niską toksycznością oraz 
dobrą rozpuszczalnością w wodzie. 

Środek według wynalazku zawiera od 1 do 40 pro-
cent wagowych kwasu mrówkowego, od 2 do 30 pro-
cent wagowych aldehydu glutarowego i wodę w ilo-
ści uzupełniającej do 100 procent wagowych, przy 
czym stosunek wagowy kwasu mrówkowego do al-
dehydu glutarowego wynosi od 1:25 do 10:1. 

Środek odkażający przeznaczony jest do dezynfekcji 
i sterylizacji w medycynie, weterynarii, w gospo-
darce komunalnej i w gospodarstwie domowym, do 
zwalczania chorób zakaźnych i inwazyjnych oraz do 
stosowania w gospodarstwie. (1 zastrzeżenie) 

DZIAŁ B 
RÓŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE; TRANSPORT 

B21D P.223933 30.04.1980 
Instytut Obróbki Plastycznej, Poznań, Polska (Jan 

Pamirski). 

Dociskacz boczny 

Przedmiotem wynalazku jest dociskacz boczny ma-
jący zastosowanie w wykrojnikach i w przyrządach 
tłocznych. 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wyeliminowania 
możliwości krzywienia się pasów, bez konieczności 
stosowania pasów szerszych od koniecznie niezbęd-
nych w procesie wykrawania względnie tłoczenia. 

Dociskacz charakteryzuje się tym, że suwak doci-
skowy podzielony został na dwie części, na przedni 
suwak dociskowy (1) i tylny suwak dociskowy (2) 
rozdzielone elementem sprężystym (3), a ponadto tyl-
ni suwak dociskowy (2) połączony jest suwliwie 
z klinem przesuwnym (4) zamocowanym w głowicy 
przyrządu (8). Między przednim suwakiem docisko-
wym (1), a płytą górną (6) przyrządu umieszczony 
jest element sprężysty (5). (2 zastrzeżenia) 

B01D P.224278 16.05.1980 
Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, 

Polska (Tadeusz Jaroszczyk, Jan Monażewski, Ta-
deusz Markowski, Ewa Stasiewicz, Władysław Wirski, 
Jerzy Nowicki, Zbigniew Pasieka, Zenobiusz Sta-
siak). 

Urządzenie odpylające * 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
konstrukcji urządzenia odpylającego, posiadającego 
wysoką trwałość i dokładność filtracji. 

Wynalazek dotyczy urządzenia odpylającego, prze-
znaczonego do dostarczania oczyszczanego powietrza 
do obiektów technicznych pracujących w warunkach 
silnego zapylenia np. napędowe silniki elektryczne 
wysokiej mocy pracujące w kamieniołomach. 

W urządzeniu odpylającym według wynalazku za-. 
stosowano dwustopniowy układ oczyszczania powie-
trza, przy czym pierwszy stopień stanowi multicyklon 
wykonany z minicyklonów, wyposażony w osadnik 
pyłów a drugi stopień oczyszczania stanowi zespół 
filtrów dokładnego oczyszczania, umieszczonych 
w wspólnej komorze z otworami wylotowymi minicy-
klonów. 

Pojedynczy filtr dokładnego oczyszczania składa się 
z wielowarstwowego przedfiltru włókninowego z cię-
tych włókien chemicznych opasującego gwiaździsty 
filtr papierowy. (1 zastrzeżenie) 

B01D P. 224294 15.05.1980 
Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, 

Kraków, Polska (Jadwiga Pasynkiewicz, Jerzy Na-
czyński). 

Sposób utylizacji dwutlenku siarki 
z gazów spalinowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania ta-
kiej technologii procesu, która umożliwia zastosowa-
nie jednego urządzenia do równoczesnej utylizacji 
SO, ze spalin i gazów kwaśnych z odsiarczania pa-
liw. 

Sposób utylizacji dwutlenku siarki z gazów spali-
nowych stosowany w zakładach paliw stałych i cie-
kłych, polega na tym, że zatężony w granicach 
2-35% dwutlenek siarki ze spalin mieszą się z ga-
zem kwaśnym o zawartości 5-80% siarkowodoru 
z dowolnego absorpcyjno-desorpcyjnego procesu od-
siarczania paliw, a następnie mieszaninę kieruje się 
do reaktora. s?dzie następuje wytwarzanie siarki ele-
mentarnej. Korzystnie iest, aby stosunek całkowitej 
ilości H2S do całkowitej ilości SO2 miał się, jak 1:2 
±5%. (2 zastrzeżenia) 
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B01D 
C23F 

P.224507 24.05.1980 

Przedsiębiorstwo Projektowania i Dostaw Urządzeń 
Ochrony Powietrza „Opam", Katowice, Polska (Be-
nedykt Kubica, Stanisław Kroczak). 

Sposób chemisorpcji 
w roztworach mocznika tlenków azotu 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie chemisorpcji 
w roztworach mocznika tlenków azotu wydzielają-
cych się w procesach trawienia metali w kwasie azo-
towym. 

Sposób chemisorpcji polega na tym, że używa się 
roztworu zawierającego w jednym decymetrze sze-
ściennym 70-Ť-100 g mocznika i 1-H2 g SnCl2. 

(1 zastrzeżenie) 

B01D P.229048 T 05.01.1981 

Centrum Konstrukcyjno-Technologiczne Maszyn 
Górniczych „KOMAG", Gliwice, Polska (Kazimierz 
Adamaszek). 

Filtr próżniowy tarczowy 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
nowej konstrukcji urządzenia o łatwym montażu 
i dużej żywotności. 

Filtr próżniowy tarczowy mający rozdzielczą gło-
wicę łączącą kanały odprowadzające filtrat z prze-
wodem ssącym umieszczoną przed częścią łożyskową 
wału charakteryzuje się tym, że wał (1) jest zakoń-
czony obustronnie czopami (5) przechodzącymi przez 
centralne otwory (20) rozdzielczych głowic (7). Na 
czopach (5) osadzone są toczne łożyska (10), Głowice 
rozdzielcze (7) wspierają się na obudowach (9) i (14) 
tocznych łożysk (10). (3 zastrzeżenia) 

B01F P. 224245 13.05.1980 

Biuro Projektów Przemysłu Tworzyw i Farb 
„Proerg" Gliwice, Polska (Józef Pancherz, Tadeusz 
Krzanowski, Antoni Chmielarski, Marian Luściński, 
Stanisław Płoćharski, Andrzej Włodarski). 

Sposób wytwarzania 
suchych mieszanek wieloskładnikowych 

i urządzenie do wytwarzania 
suchych mieszanek wieloskładnikowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wytwarzania 
suchych mieszanek wieloskładnikowych, zwłaszcza 
mieszanek polichlorku winylu z dodatkami zmięk-
czaczy, wypełniaczy i stabilizatorów, przy zastosowa-
niu urządzenia o niewielkich gabarytach, małym po-
borze energii i- niezbędnej wydajności. Mieszanki 
otrzymuje się w sposób ciągły w urządzeniu 3-stop-

niowym, przy czym w I stopniu miesza się wstępnie 
kilka składników z jednoczesnym ich ogrzewaniem, 
po czym mieszaninę wprowadza się ciągłym strumie-
niem poprzez szczelinę pierścieniową (11) do komo-
ry mieszania II stopnia i miesza z pozostałymi skład-
nikami, a wytworzoną gorącą mieszankę wprowadza 
ciągłym strumieniem poprzez pierścieniową szczelinę 
(14) do komory chłodzenia III stopnia, w której na-
stępuje schłodzenie mieszanki przy użyciu gazowego 
czynnika chłodzącego. Urządzenie do sporządzania 
mieszanek składa się z obrotowego wału (7), na któ-
rym osadzone jest wirujące dno (6), mieszadło (8) 
i swobodnie obracające się dno (9). Dno (6) tworzy 
z dolną częścią obudowy (1) pierścieniową szczelinę 
(11), zaś dno (9) z dolną częścią obudowy (12) szczeli-
nę (14). Wielkość szczelin (11 i 14) jest regulowana 
przy pomocy mechanizmu (10). (4 zastrzeżenia) 

B01J 
C22B 

P.229334 T 21.01.1981 

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska (Lidia 
Fereniec, Zbigniew Adamski, Grażyna Sokalska). 

Sposób odzyskiwania molibdenu 
że zużytych katalizatorów molibdeno wo-kobaltowych 

Przedmiotem wynalazku jest sposób odzyskiwania 
molibdenu ze zużytych katalizatorów molibdenowo-
-kobaltowych, stosowanych w procesie hydroodsiar-
czania benzyn i olejów napędowych. 

Wynalazek 'rozwiązuje zagadnienie odzysku cen-
nych metali ze zużytych katalizatorów będących do-
tychczas odpadem. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że zu-
żyty katalizator molibdenowo-kobaltowy zawierający 
około 10% wagowych molibdenu stapia się ze stężo-
nym kwasem siarkowym w stosunku 1:2, w tempera-
turze od 373 do 473K, a następnie spiek ługuje się 
wodą. Do otrzymanego roztworu dodaje się amoniak 
do osiągnięcia wartości pH 4,5, w celu usunięcia że-
laza i glinu. Domieszki te wytrąca się w postaci wo-
dorotlenków. Następnie podnosi się wartości pH do 
9, a przez oczyszczony roztwór przepuszcza się siar-
kowodór i wytrąca się siarczek molibdenu. 

(1 zastrzeżenie) 

B03B P.231172 13.05.1981 

Zakłady Górniczo-Hutnicze „Orzeł Biały", Pieka-
ry Śląskie, Polska (Józef Drzązgała, Bronisław Raj, 
Stanisław Maciążka, Mieczysław Maj). 
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Sposób segregacji zezłomowanych obudów 
zużytych akumulatorów według rodzaju ich tworzyw 

na drodze grawitacyjnej 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania ta-
kiego sposobu segregacji, który pozwalałby na do-
kładny rozdział tworzyw. 

Sposób ten polega na udarowym rozdrobieniu ze-
złomowanych obudów, ścieraniu i obtaczaniu świe-
żych porowatych powierzchni bakelitu przez wzajem-
ne przemieszczanie się ziarn w obracającym się bęb-
nie, odsianiu z tak obrobionego produktu frakcji 
ziarn mniejszych niż 5.0 mm, a następnie na rozdzie-
leniu ziarn bakelitu i polipropylenu w poziomym 
strumieniu wody płynącej w rynnie o nachyleniu 
5-10° do poziomu. (2 zastrzeżenia) 

B03D 
C22B 

P.229262 T 16.01.1981 

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska (Izabela 
Hudyma). 

Sposób wzbogacania krzemianowej rudy niklu 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
takiego sposobu, który pozwoliłby na otrzymanie kon-
centratu zawierającego powyżej 5% niklu. 

Sposób wzbogacania krzemianowej rudy niklu, po-
legający na jej prażeniu z dodatkiem węgla i soli 
chlorkowej oraz poddaniu prażonej rudy w postaci 
pulpy flotacji za pomocą odczynnika flotacyjnego 
charakteryzuje się tym, że flotację prowadzi się przy 
pH=2,5-8 za pomocą odczynnika flotacyjnego, który 
stanowi wyłącznie ksantogenian izooktylowy potasu, 
a pierwszy produkt flotacji stanowiący koncentrat od-
biera się przy zmniejszonym dopływie powietrza, 
przy czym na 1000 części wagowych prażonej rudy 
stosuje się 20-30 części wagowych ksantogenianu 
izooktylowego potasu. (1 zastrzeżenie) 

B05B P.224332 16.05.1980 
Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemy-

słu Elementów Wyposażenia Budownictwa „Metal-
plast", Poznań, Polska (Romuald Gontarz, Henryk 
Majorek, Feliks Stobiecki). 

Zamek magnetyczny 

Wynalazek rozwiazuie zadudnienie opracowania ta-
kiego zamka, którv gwarantowałby pewne zaryglo-
wanie i odmykanie zabezpieczonych pomieszczeń. 

Zamek magnetyczny składający sie z korpusu, 
bębenka pokrytego na obwodzie powłoką ferroma-
gnetyczną, klucza, zastawek magnetycznych w umie-

szczonych w otworach korpusu oraz magnesów trwa-
łych umieszczonych w zastawkach i kluczu i wza-
jemnie oddziaływujących na siebie charakteryzuje się 
tym, że klucz (7) w pobliżu końca zaopatrzony jest 
w element ferromagnetyczny (9) wykonany z mięk-
kiego materiału ferromagnetycznego. 

(1 zastrzeżenie) 

B05B 
B65G 

P.224400 20.05.1980 

Kopalnia Węgla Kamiennego im. XX-lecia PRL, 
Jastrzębie-Zdrój, Polska (Paweł Lisowski). 

Zraszacz wodno-powietrzny 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie osiągnięcia sku-
tecznego wiązania cząstek węglowego lub kamien-
nego pyłu. 

Przedmiotem wynalazku jest zraszacz wodno-po-
wietrzny do zwilżania mgłą wodną węglowego py-
łu, zwłaszcza na przesypach taśmowych i zgrzebło-
wych przenośników oraz na załadowniach. 

Zgodnie z wynalazkiem zraszacz ma w dwustron-
nie zamkniętej gwintowanymi korkami (2) i (11) ru-
rowej osłonie (1) współosiowo osadzoną rurkę (4), 
jednostronnie zamkniętą korkiem (5). Na, obwodzie 
rurowej osłony (1) oraz współosiowo w niej osadzo-
nej rurce (4) nawiercone są otwory (6) i (10) o śre-
dnicach proporcjonalnie wzrastających od 0,5 do 2 
milimetrów na długości „L", natomiast kierunek wlotu 
sprężonego powietrza przeciwnie skierowany do kie-
runku wlotu wody. Korzystnie jest jeżeli otwory (6) 
nawiercone na rurce (4), współosiowo osadzonej w 
rurowej osłonie (1) oraz otwory (10) nawiercone na 
obwodzie rurowej osłony (1) rozmieszczone są po li-
nii spiralnej/sinusoidalnej o skoku „T" -równym lub 
prawie równym dwom średnicom „D" rurowej osło-
ny (1). (2 zastrzeżenia) 

B05B figi 
P.229312 T 

20.01.1981 
Politechnika Białostocka, Białystok, Polska (Kazi-

mierz Cywiński). 

Elektroda wirująca uzębiona 
do elektrostatycznego malowania 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie polepszenia fa-
ktury powłoki przy jednoczesnym zachowaniu jej 
szczelności. 

Elektroda według wynalazku charakteryzuje się 
tym, że na obwodzie czaszy wyprofilowane są zęby 
(3), których linia ostrza odchylona jest od statycznej 
koła o występ (a), długość linii zęba opisuje kąt (a) 
a pirofil ostrza nie musi być linią prostą. 

, (1 zastrzeżenie) 

B06B 
G01N P. 224253 15.05.1980 

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (An-
drzej Głowacki, Krzysztof Poprocki, Józef Zadara, 
Edward Hryciuk). 
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Mechanizm ruchu stolika 
urządzenia wstrząsowego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie polepszenia sku-
teczności mieszania. 

Mechanizm ruchu stolika, w którym jeden koniec 
swobodny wałka czynnego ułożyskowanego w łoży-
sku, korzystnie ślizgowym, jest połączony za pomo-
cą przegubu z tarczą wirującą sprzężoną z silnikiem 
a drugi koniec swobodny współpracuje z baryłko-
wym łożyskiem ślizgowym osadzonym w tulei, cha-
rakteryzuje się tym, że tuleja (8) zamocowana jest 
powierzchnią czołową do płyty stolika (9) połączonej 
za pomocą dwóch przegubów kulistych (10) z dwo-
ma wałkami (11) ułożyskowanymi walcowo (12) wzglę-
dem podstawy urządzenia a ponadto do płyty sto-
lika (9) przymocowane są co najmniej dwie sprężyny 
naciągowe (13), które z drugiej strony zamocowane 
są do podstawy urządzenia. (1 zastrzeżenie) 

B08B 
C02F 

P. 231793 T 19.06.1981 

Biuro Projektowo-Badawcze Gospodarki Wodno -
-Ściekowej i Uzbrojenia Terenów „HYDROSAN", 
Gliwice, Polska (Jan Musiał). 

Wkład wieloprzewodowy 
do osadników i odolejaczy 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania ta-
kiego wkładu, który pozwoliłby na zmniejszenie 
gabarytów osadnika lub odolejacza przy jednoczes-
nym zapewnieniu ruchu laminarnego cieczy i wyeli-
minowaniu przebić hydraulicznych. 

Wkład wieloprzewodowy według wynalazku złożo-
ny z szeregu elementów rurowych o przekroju koło-
wym, prostokątnym, wielokątnym lub falistym nachy-

lonych pod kątem 0° do 60° do poziomu charaktery-
zuje się tym, że stosunek długości elementu rurowe-
go do jego wysokości jest wprost proporcjonalny do. 
połowy średniej prędkości w rurze powiększonej 
o współczynnik sprawności hydraulicznej przybiera-
jący wartość od 2,2 do 2,8, a odwrotnie proporcjonal-
ny do wielkości hydraulicznej najmniejszych cząstek 
przewidzianych do usunięcia z obrabianej cieczy i co-
sinusa kąta nachylenia rury do poziomu. 

(1 zastrzeżenie) 

B21B P.224399 20.05.1980 

Huta Kościuszko, Chorzów, Polska (Ludwik Stani-
sław Bral, Ernest Drewniak, Piotr Klimas). 

Segmentowa panewka czopa walca, 
zwłaszcza walcarki zgniatacza 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia ży-
wotności panewki oraz poprawy warunków jej chło-
dzenia i smarowania w czasie pracy. 

Panewka, której promień (R) łuku zewnętrznej po-
wierzchni odpowiada promieniowi jej obudowy, 
a promień (r) łuku wewnętrznej powierzchni jest 
równy lub nieco większy od promienia czopa 
walca, charakteryzuje się tym, że punkt przyłożenia 
promienia łuku wewnętrznej powierzchni panewki 
jest przesunięty względem "punktu przyłożenia pro-
mienia łuku jej zewnętrznej powierzchni w kierun-
ku na zewnątrz panewki po osi symetrii jej prze-
kroju poprzecznego o wielkości 

p < 0,078 (R-g) 

gdzie g - najmniejsza dopuszczalna ze względów 
wytrzymałościowych grubość "panewki mierzona po 
linii symetrii jej przekroju poprzecznego. Pr-zy tej 
grubości kąt opasania czopa wynosi około 140°. 

(1 zastrzeżenie) 

B21C P. 224401 20.05.1980 

Biuro Studiów i Projektów Urządzeń Hutniczych 
„HUTMASZPROJEKT", Katowice, Polska (Antoni 
Sporys, Andrzej Koziorowski, Edward Lebioda, Bro-
nisław Besztak, Kazimierz Tatarzyński). 

Zwijarka prasowki nieżelaznej 

Przedmiotem wynalazku jest zwijarka prasowki 
nieżelaznej, mająca zastosowanie do równoczesnego 
chłodzenia prasowki podczas jej zwijania w bębnie. 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zapewnienia 
równomiernego odprowadzenia ciepła od kolejno zwi-
janych zwoji. 

Zwijarka charakteryzuje się tym, że ma osadzoną 
na słupach (3) ramy (1) wannę (4) z przewodami (5) 
wlotowymi i przewodami (7) spustowo-syfonowymi, 
w której jest umieszczona płyta (10) współpracująca 
z płytą (9) napędową, osadzoną jia czopie mechaniz-
mu (2) napędowo-podnoszącego. (2 zastrzeżenia) 
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B21D P.224233 13.05.1980 

Biuro Studiów i Projektów Urządzeń Hutniczych 
„HUTMASZPROJEKT", Katowice, Polska (Jan Pi-
skoń, Czesław Wąsowski). 

Obrotnik do rur prostowanych 
na prasach poziomych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie umożliwienia 
zmechanizowania procesu obracania rur z możliwo-
ścią jego sterowania przez operatora prostarki. 

Wynalazek charakteryzuje się tym, że ma co naj-
mniej dwie pary rozstawionych rolek (1) napędza-
nych hydraulicznymi silnikami (3) oraz nad każdą 
parą rolek (1) ma wahliwie łożyskowaną dociskową 
rolkę uruchamianą siłownikiem, przy czym korpus 
(6) obrotnika osadzony jest przesuwnie poprzez pro-
wadnice (7) na podstawie obrotnika, która to pod-
stawa wyposażona jest w jezdne koła (13) i oporowe 
koła (14). (1 zastrzeżenie) 

B21J P. 224185 13.05.1980 

Branżowy Ośrodek Badawczo-Rozwój owy Maszyn 
Elektrycznych, Katowice, Polska (Wiesław Tomasz-
kiewicz, Ludwik Laska, Fryderyk Kuś). 

Urządzenie do nitowania nitów rurkowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zapewnienia 
synchronizacji rozdzielnego podawania nitów do po-
łożenia bazowego przed nitowaniem i jednoznaczne-
go ustalenia położenia nitów bezpośrednio przed ope-
racją nitowania. Urządzenie do nitowania nitów rur-
kowych charakteryzuje się tym, że popychacze (11) po-
łączone są u góry przez wahliwą dźwignię (16) z siłow-

nikiem pneumatycznym (10), a u dołu przez wahliwe 
dźwignie (15) z popychaczami (5) ułożonymi w prowad-
nicach śrubowych (4) do podawania nitów rurkowych 
(n) z grawitacyjnych prowadnic (3) i zawierające 
w każdym popychaczu (11) u dołu część tulejkową 
zakończoną kowadełkiem górnym (9), współpracują-
cym z kowadełkiem dolnym. (1 zastrzeżenie) 

B21J P.224473 23.05.1980 

Politechnika Śląska im. Wincentego Pstrowskiego, 
Gliwice, Zakłady Kuziennicze i Maszyn Rolniczych 
„Agromet", Jaworzno, Polska (Stanisław Koncewicz, 
Józef Rabus, Ryszard Hebdziński, Sławomir Jędrze-
jowski, - Aleksander Pruszkowski, Aleksander Olech, 
Stanisław Kołodziejczyk, Eugeniusz Góranowski, Mie-
czysław Markowski). 

Sposób kształtowania 
ściętego ostrosłupa skośnego, 

zwłaszcza z pręta na wykuwanym elemencie 
w kowarce wielokowadełkowej 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie umożliwienia 
kucia materiału w jednakowych kowadłach tworzą-
cych symetryczny wykrój. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że wy-
kuwany element podaje się do kucia wzdłuż osi prę-
ta nachylonej do pokrywającej się z osią główną 
kowarki osi wykroju utworzonego przez powierzchnię 
robocze kowadeł pod kątem równym kątowi zawar-
temu pomiędzy osią pręta i osią symetrii ostrosłupa. 

(1 zastrzeżenie) 

B21L P.224237 23.05.1980 

Fabryka Sprzętu i Narzędzi Górniczych im. gen. 
Karola Swierczewskiego, Katowice, Polska (Zenon 
Wasyłeczko). 

Sposób wytwarzania taśmy łańcuchowej 
w górniczych maszynach transportowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania ta-
kiego sposobu wytwarzania taśmy łańcuchowej, który 
pozwalałby na parowanie i atestację oraz na łatwe 
wydłużanie i skracanie trasy łańcuchowej. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że krót-
kie odcinki łańcucha ogniwowego, które stanowią od-
ległości międzyzabierakowe lub ich wielokrotność łą-
czy się za pomocą podwójnego elementu złącznego do 
którego na jego przeciwległych bokach mocuje się 
końcówki zabierakowe usytuowane symetrycznie do 
osi trasy. W przypadku odcinków łańcucha ogniwo-
wego, które stanowią wielokrotność odległości mię-
dzy zabierakowej postępując kolejno od podwójnego 
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elementu złącznego do którego przymocowane są koń-
cówki zabierakowe mocuje się w odstępach stano-
wiących odległości międzyzabierakowe zabieraki w 

" znany sposób. 
Taśma łańcuchowa jest jednym z głównych zespo-

łów w górniczych maszynach transportowych zwłasz-
cza zaś w przenośnikach dwułańcuchowych z łań-
cuchami centralnymi, służące do transportu urobku 
w kopalniach. (1 zastrzeżenie) 

B22C P.224193 12.05.1980 

Fabryka Maszyn Odlewniczych, Kraków, Polska 
(Andrzej Żmuda, Jerzy Polaczek, Tadeusz Olszow-
ski). 

Sposób i urządzenie do wykonywania 
form odlewniczych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uproszczenia 
technologii oraz skrócenia czasu wytwarzania form 
odlewniczych. 

Sposób wykonywania form odlewniczych utwardzo-
nych poprzez obniżenie temperatury ciekłych skład-
ników masy poniżej temperatury ich krzepnięcia po-
lega na tym, że kształt i wymiary odlewu nadaje 
umieszczony w formie model jednorazowego użycia 
wykonany z tworzywa ulegającemu zniszczeniu przy 
zalaniu płynnym metalem. 

Urządzenie według wynalazku wyposażone jest w 
obrotowy stół (1) o ruchu roboczym przerywanym 
i ma manipulator do zakładania modelu (I), zespół 
nasypywania piasku formierskiego (II), zespół zagę-
szczania (III), zespół zamrożenia formy poprzez mo-
del (IV), tunel zamrażający formę (V), stanowisko, 
zalewania (VI), tunel chłodzący odlewy i piasek <VII) 
oraz stanowisko usuwania odlewu i piasku z oczy-
szczaniem skrzyni formierskiej (VIII). 

Sposób i urządzenie do wykonywania form odlew-
niczych ma zastosowanie przy odlewaniu staliwa, że-
liwa lub metali nieżelaznych. (4 zastrzeżenia) 

B22C P.224443 22.05.1980 

Przedsiębiorstwo Dostaw Materiałów Odlewniczych» 
Tychy, Polska (Ireneusz Szlenk, Krystyna Gorzel, 
Karol Giereuszkiewicz), 

Zasypka oddzielająca dla modeli, 
rdzennic i form odlewniczych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania za-
sypki umożliwiającej łatwe oddzielenie mas formier-
skich od modeli i rdzennic ' niezależnie od rodzaju 
materiału z jakich zostały wykonane. 

Zasypka według wynalazku stanowi mieszaninę 
drobnozmielonego nośnika ognioodpornego ze środ-
kiem hydrofobizującym w postaci żywicy metylosi-
likonowej użytej w ilości 0,05-0,5% wagowych. 

(3 zastrzeżenia) 

B22C P. 229399 T 26.01.1981 

Kombinat Urządzeń Mechanicznych „Bumar-Łabe.-
dy" - Zakłady Mechaniczne „Łabędy", Gliwice, Pol-
ska (Adam Badarycz, Ryszard Jankowski, Jerzy Ko-
kot, Zdzisław Kuźmierski, Ryszard Mach). 

Formierka prasująca do rdzeni z wnękami 
i/lub form bezskrzynkowych 

utwardzonych za pomocą utwardzaczy gazowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zmechanizowa-
nego wykonywania rdzeni o regulowanych kształtach 
wnęk i/lub form bezskrzynkowych utwardzanych za 
pomocą CO2. 

Formierka ma stół (1) a do jego płyty (2) od dołu 
zamocowany jest siłownik prasujący (3) zaopatrzony 
w tłok (11) o dwóch tłoczyskach, przy czym jedno 
tłoczysko stanowi rdzennica (10) lub skrzynka odej-
mowalna, a drugie tłoczysko (14) zawiera w swoim 
wnętrzu zbiornik (15) wyrównawczy dla utwardzacza 
gazowego i jest połączone z cylindrem (20) siłowni-
ka wypychającego (4). Tłoczysko (21) tłoka (22) si-
łownika wypychającego (4) przechodzi przez tłoczysko 
(14) ze zbiornikiem wyrównawczym (15) dla utwar-
dzacza gazowego i przez tłok (11) siłownika prasują-
cego (3) oraz przez dno rdzennicy (10) lub skrzynki 
odejmowalnej, jego koniec jest połączony z wkład-
ką prasującą (24) lub połówką modelu. Przestrzeń 
zbiornika wyrównawczego (15) jest połączona z prze-
strzenią rdzennicy (10) lub skrzynki odejmowalnej 
kanałkanii (16) wykonanymi w czołach obu tłoczysk 
i w tłoku. (4 zastrzeżenia) 

B22F P.224210 13.05.1980 

Wytwórnia Łożysk Ślizgowych „PZL-BIMET", 
Gdańsk, Polska (Leszek Koniuszy, Roman Sliwski, 
Stefan Szyndler, Czesław Ziobro). 

Sposób wytwarzania taśm bimetalowych 
stal-brąz spiekany 

zwłaszcza na łożyska ślizgowe 
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wyeliminowania 

procesów galwanicznych z użyciem toksycznych 
środków chemicznych, jak również stosowania tlen-
ku węgla w procesie spiekania. 

Sposób wytwarzania taśm bimetalowych charakte-
ryzuje się tym, że stalowa taśma odtłuszczona i oczy-
szczona środkami ściernymi wraz z nałożoną na nią 
warstwą proszku brązu zawierającego cynk w ilości 
0,2-4% poddawana jest procesowi spiekania w afmo-
sferze wodoru i azotu (H2+N2). (1 zastrzeżenie) 

B22F P.224476 23.05.1980 

Instytut Elektrotechniki, Warszawa, Polska (Zdzi-
sław Gruszka, Adam Łapiński). 
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Sposób wytwarzania mieszaniny proszków 
wolfram - srebro - nikiel 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uzyskania drob-
noziarnistej mieszaniny proszków na spieki do wy-
robu styków aparatów elektrycznych niskiego napię-
cia, przeznaczonych do łączenia dużych prądów zwar-
ciowych. 

Sposób według wynalazku polega na zmieszaniu 
trójtlenku wolframowego z wodnym roztworem wol-
framianu sodowego w ilości stosownej do żądanego 
składu i dodaniu wodnego roztworu azotanu srebro-
wego w ilości stechiometrycznej w stosunku do wy-
tworzonego wolframianu srebrowego. Wytrąconą mie-
szaninę wolframianu srebrowego z trójtlenkiem wol-
framowym odsącza się, przemywa wodą, suszy i na-
syca alkoholowym roztworem azotanu niklawego w 
ilości stosowanej do żądanego składu, po czym suszy. 
Wysuszoną mieszaninę poddaje się redukcji wodorem 
w temperaturze 600-800°C. (1 zastrzeżenie) 

B22F P. 224499 24.05.1980 

Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza, Rze-
szów, Polska (Aleksander Cyunczyk, Teresa Woli-
oka). 

Sposób wytwarzania spieków z proszków metali 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania ta-
kiego sposobu wytwarzania spieków z proszków me-
tali, który pozwalałby na uzyskanie spieków o skom-
plikowanych kształtach, małej porowatości oraz o wy-
sokiej gęstości. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że wy-
praskę (1) o prostym kształcie umieszcza się w for-
mie (2) z wykrojem sięgającym poza obrys wypraski 
i poddaje się ją spiekaniu. W czasie spiekania na-
stępuje wypełnienie wykroju formy materiałem wy-
praski i w efekcie uzyskuje się spiek (4) o innym 
kształcie niż wypraska lub dzieli się kształt skompli-
kowanego wyrobu na proste elementy (5, 6, 7, 8) 
składowe i umieszcza się wszystkie składowe wypra-
ski w formie (9) o wykroju dokładnie odwzorowują-
cym kształt wszystkich złożonych wyprasek. Podczas 
spiekania w zamkniętej formie (9) nie może nastąpić 
zmiana kształtu wyprasek, a siła wywołująca przy 
swobodnym spiekaniu pęcznienie materiału powo-
duje trwałe złączenie poszczególnych wyprasek w je-
den spiek (10) o złożonym kształcie. (3 zastrzeżenia) 

B23B P.224369 19.05.1980 

Odlewnia Żeliwa „Gromadka", Gromadka, Polska 
(Józef Wojcieszonek). 

Zespół wiertarski 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
prostej konstrukcji zespołu wiertarskiego umożliwia-

jącego jednoczesne wiercenie otworów w niedużych 
płaskich elementach, zwłaszcza w elementach pier-
ścieniowych. 

Zespół wiertarki charakteryzuje się tym, że ma 
układ wielo wrzeciono wy i układ mocujący, przy 
czym układ wrzecionowy składa się z wrzecion (1) 
i tule i wrzecionowych (2) i umieszczony jest prze-
suwnie w nieruchomych korpusach (3) wiertarki, zaś 
układ mocujący, przeznaczony do dociskania obrabia-
nego detalu (23) do stołu (16) wiertarki, stanowią 
dźwignie łapki dociskowe oraz połączona przegubo-
wo płyta mocująca. Układy wrzecionowy i mocujący 
mają oddzielne napędy pneumatyczne. 

(3 zastrzeżenia) 

B23G 
H02P 

P.224472 23.05.1980 

Fabryka Obrabiarek Specjalnych „Ponar-Poznań", 
Poznań, Polska (Marek Rychlewski, Wojciech Mate-
ra, Czesław Gąsiorowski). 

Układ sterowania nawrotem silnika 
napędu głównego 

wrzecienników gwinciarskich 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie skonstruowania 
układu pozwalającego na ułatwienie regulacji, zwięk-
szenie jej dokładności oraz na znaczne zmniejszenie 
gabarytów urządzenia ułatwiające jego montaż i de-
montaż na wrzecienniku. Układ sterowania nawrotem 
silnika napędu głównego wrzecienników gwinciarskich, 
charakteryzuje się tym, że ma wałek napędowy (1), 
napędzany ód wrzeciennika, na którym znajduje się 
gwint trapezowy jednozwojowy (3). Gwint ten współ-
pracuje z kołem zębatym napędzanym (4) o znacznej 
ilości zębów śrubowych, osadzonym na wałku (5), na 
którym zamocowane są tarcze ze zderzakami. Tarcze te 
są zblokowane w jeden nastawialny bęben sterujący 
mikro wyłącznikiem sterującym nawrót napędu. 

(2 zastrzeżenia) 
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B23G P.229340 T 21.01.1981 

Politechnika Szczecińska, Szczecin, Polska (Stani-
sław Wilk,. Wiesław Olszak, Wojciech Mencel). 

Gwintownica walcująca 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania ta-
kiej konstrukcji gwintownicy, która umożliwia pracę 
rolki w układzie dwupodporowym i niezmienność 
warunków pracy po obróceniu gwintownicy i ponow-
nym jej zamocowaniu w oprawce. 

Gwintownica walcująca zbudowana z dzielonego 
korpusu wyposażonego w otwór środkowy, równo-
ległe otwory obwodowe z kołkami ustalającymi, 
ukośne otwory obwodowe ze sworzniami nośnymi 
i osadzonymi na nich rolkami walcującymi, charak-
teryzuje się tym, że symetryczne części korpusu (1) 
ustalone względem siebie kołkami (4) i wprowa-
dzone do oprawki narzędziowej (7) zaciśnięte są ze-
wnętrzną nakrętką (8). Ponadto gwintownica ma koł-
ki zabierakowe (9) osadzone w oprawce narzędzio-
wej (7) i w otworach ustalających (10) oraz wybra-
nia (5), które pokrywają się symetrycznie z oknami 
(6) wykonanymi w tej oprawce i w zewnętrznej na-
krętce (8). (3 zastrzeżenia) 

B23K P. 224075 06.05.1980 

Instytut Spawalnictwa, Gliwice, Polska (Ryszard 
Michalski, Jerzy Wrona, Andrzej Misz). 

Sposób zgrzewania tarciowego 
z kształtowaniem wypływki 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia po-
wierzchni połączenia, a tym samym utworzenia w 
strefie zgrzewania spęcznienia, przydatnego do celów 
konstrukcyjnych. 

Sposób zgrzewania tarciowego, w wyniku którego 
uzyskuje się w strefie łączenia części (1) i (2) spę-
czenie (3) zwiększające zazwyczaj o 50% do 300% 
powierzchnię połączenia, polega na tym, że w cza-
sie trwania procesu zgrzewania wyciskany ze styku 
tych części materiał jest stopniowo przesuwany w 
kierunku płaszczyzny łączenia za pomocą powierzchni 
czołowych należących do uchwytów, w których są 
zamocowane części albo specjalnych oporowych ele-
mentów, gdzie ponownie zostaje nagrzany ciepłym 
wydzielonym w czasie tarcia, a następnie poddany 
działaniu siły powodującej powstanie połączenia (11) 
o średnicy (d^ przy końcowym położeniu wyżej wy-
mienionych powierzchni w odległośoi (I^. 

(2 zastrzeżenia) 

B23K P.224328 16.05.1980 

Politechnika Śląska im. Wincentego Pstrowskiego, 
Gliwice, Polska (Michał Kubica, Józef Suchoń). 

Sposób łączenia elementów trudno spawalnych 
przez spawanie 

Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest wy-
eliminowanie trudności związanych z bezpośrednim 
przyspawaniem elementów z materiałów trudno spa-
walnych. 

Sposób łączenia trudno spawalnych elementów 
przez spawanie polega na tym, że elementy trudno 
spawalne łączy się spoiną poprzez element pośredni-
czący uprzednio przygotowany. (1 zastrzeżenie) 

B23K P.229213 T .13.01.1981 

Główne Biuro Studiów i Projektów Górniczych -
Biuro Projektów Zaplecza Górniczego, Pszczyna, Pol-
ska (Józef Kraj cer, Bogusław Tajer). 

Stół spawalniczy wentylowany 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie umożliwienia 
łatwego załadunku ciężkich przedmiotów spawanych 
na płytę stołu spawalniczego za pomocą suwnicy lub 
żurawia przy jednoczesnym wyeliminowaniu zanie-
czyszczenia otoczenia gazami spawalniczymi. 

Stół spawalniczy według wynalazku charakteryzu-
je się tym, że poniżej poziomu płyty (1) znajduje się 
króciec (3), doprowadzający świeże i ciepłe powietrze 
do nawiewników (4), a nad płytą (1) znajduje się 
uchylny daszek (5), zakończony ssawką szczelinową 
(8) zasysającą powietrze zanieczyszczone gazami spa-
linowymi. Daszek (5) wraz z ssawką szczelinową (6) 
zamocowany jest przegubowo za pomocą zawiasu (7) 
do tylnej ścianki (8). (1 zastrzeżenie) 

B23P 
B23K 

P.224074 06.05.1980 

Instytut Spawalnictwa, Gliwice, Polska (Ryszard 
Michalski, Jerzy Wrona, Andrzej Misz, Ryszard Spie-
chowicz). 

Sposób wykonania przedmiotów rurowych 
o zamkniętym przelocie 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uproszczenia 
procesu wytwarzania przedmiotów rurowych grubo-
ściennych o zamkniętym przelocie z możliwością za-
stosowania go do wytwarzania przedmiotów o znacz-
nej długości. 

SpDsób* wytwarzania przedmiotów rurowych o 
zamkniętym, prostopadle do osi symetrii tych przed-
miotów, przelocie charakteryzuje się tym, że grubo-
ścienne rury (1) i (2) lub (6) poddaje się operacji 
kształtowania tarciowego bez osłony lub w osłonie 
gazowej przy takich wielkościach prędkości obroto-
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wej, docisku i czasu tarcia, które umożliwiają w 
określonym przypadku wyciśnięcie z ich styku w kie-
runku osi symetrii, materiału (3) lub (7) nagrzanego 
ciepłem tarcia w ilości gwarantującej szczelne wypeł-
nienie przestrzeni ograniczonej końcowym położeniem 
roboczych powierzchni (A) i (B) oporowych trzpieni 
(4) i (5) umieszczonych wewnątrz tych rur lub prze-
strzeń ograniczoną roboczą powierzchnią (C) oporo-
wej tarczy (8), a końcowym położeniem roboczej po-

" wierzchni (D) oporowego trzpienia (9), przy czym w 
zależności od potrzeby wymienione trzpienie oporo-
we mogą przez cały czaiS trwania ptrocesu znajdować 
się w położeniu początkowym lub albo przesuwać się 
wzdłuż wspólnej dla całego układu osi na określoną 
z góry odległość, z ustaloną prędkością w kierunku 
wyciśniętego ze styku materiału lub odwrotnym, 
a ponadto ich powierzchnie robocze mogą być pła-
skie, wklęsłe, wypukłe lub inne. (1 zastrzeżenie) 

B23P 
B24P 

P. 224083 06.05.1980 

Politechnika Rzeszowska, Rzeszów, Polska (Jerzy 
Łunarski, Grzegorz Banaś). 

Sposób i urządzenie 
do nagniatania dynamicznego 

powierzchni przedmiotów kulkami łożyskowymi 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie umożliwienia 
uzyskania bardzo małej chropowatości powierzchni 
oraz (równomiernego umocowania obrabianego przed-
miotu na całej powierzchni. 

Obrabiany przedmiot (12) mocuje się w uchwycie 
(19) wrzeciona (18) i zamyka pokrywę (8) komory (6) 

roboczej. Następnie przedmiot (12) wprawia się w 
ruch oorotowy i posuwisto-zwrotny względem włas-
nej osi i kieruje na niego strumień kulek łożysko-
wych porywanych z wanny (7) opadowej przez stru-
mień oleju hydraulicznego przepływającego przez dy-
szę (11) eżektorową pod ciśnieniem. Strumień oleju 
nadaje energię kinetyczną kulkom łożyskowym, któ-
re uderzając o powierzchnię przedmiotu (12) powo-
dują umocnienie tej powierzchni. Kulki po odbiciu 
opadają do wanny (7), skąd są ponownie porywane 
przez strumień oleju. 

Sposób i urządzenie według wynalazku pozwala na 
uzyskanie bardzo małej chropowatości powierzchni 
i równomiernego jej umocnienia przy czym kulko-
wanie w ośrodku oleju hydraulicznego nie dopuszcza 
zbytniego nagrzewania się obrabianego przedmiotu. 

Sposób i urządzenie według wynalazku nadaje się 
do obróbki przedmiotów o kształtach regularnych 
i nieregularnych oraz nie wymaga dużej ilości wsadu 
obróbczego w postaci kulek łożyskowych. 

(3 zastrzeżenia) 

B23Q P. 223442 14.10.1980 

Fabryka Obrabiarek Ciężkich „PONAR-ZAWIER-
CIE", Zakład Nr 2 „Rafamet", Kuźnia Raciborska, 
Polska (Hubert Sowada, Tadeusz Kobyra). 

Urządzenie do podtrzymywania śrub 
i wałków pociągowych obrabiarek 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie skonstruowania 
takiego urządzenia do podtrzymywania, które elimi-
nowałoby nadmierne ugięcia długich śrub i wałków 
pociągowych, zwłaszcza w obrabiarkach ciężkich i by-
łoby łatwe w obsłudze. 

Korpus (3) urządzenia podtrzymującego umieszczo-
ny przesuwnie w prowadnicach belki i na śrubie 
oraz wałku pociągowym za pomocą zespołów łożysko-
wo-uszczelniających (4) ma mocowaną do jego czoła 
od strony suportu (20) kostkę zaczepową (7) wyposa-
żoną w wybranie (8) i prostopadłą do wybrania tu-
leję (9) osadzoną obrotowo w otworze i mającą wy-
jęcie rowkowe dla rozłącznego sprzęgania korpusu (3) 
z zaczepem (12). Zaczep (12) jest mocowany do sań 
suportu za pomocą korpusu (13) i sworznia oraz ma 
noskowe odsądzenie wyposażone w walcową nakład-
kę dociskana do wyjęcia rowkowego w tulei (9) sprę-
żyną. (4 zastrzeżenia) 

B23Q P.224216 T 

Centrum Badawczo-Konstrukcyjne 
Pruszków, Polsika (Adam Dzierżkowski). 

Stół obrotowo-przesuwny 

14.05.1980 

Obrabiarek, 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
prostej i taniej konstrukcji stołu obrotowo-przesuw-
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nego w szczególności dla obrabiarek do metali. Stół 
obrotowo-przesuwny ma korpus nośny, niosący śli-
mak współpracujący ze ślimacznicą, zawieszony bez-
luzowo na saniach (3) i dociskany do ślimacznicy 
przez śruby i sprężyny talerzowe. Ponadto ma rów-
nież płyty zaciskające (26) wyposażone w płaszczyz-
ny dociskowe, śruby dociskające i sprężyny talerzowe 
oraz w tłoki osadzone w komorach zasilanych otwo-
rami komunikacyjnymi dla kasowania zacisku wywo-
łanego sprężynami talerzowymi. (2 zastrzeżenia) 

B23Q 
F16H 

P. 224358 20.05.1980 

Ośrodek Bada wczo-Rozwoj owy Automatyki Prze-
mysłowej „MERA-PNEFAL", Warszawa, Polska (Wal-
demar Weber). 

Mechanizm obrotu i ryglowania 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie skonstruowania 
mechanizmu obrotu i ryglowania umożliwiającego 
realizację napędu, ustalenia i zaryglowania ruchu 
obrotowego za pomocą jednego ruchu przykładowo 
siłownika hydraulicznego lub pneumatycznego. 

Mechanizm obrotu i ryglowania wyposażony jest 
w dźwignię (1) zaopatrzoną w zapadkę (2) popycha-
jącą poprzez kołki (5), koło zapadkowe (4), z tym że 
zapadka (2) jest dociskana do kołków (5), przez sprę-
żynę a dźwignia (1) jest uruchamiana przez siłownik 
(3), przy czym zapadka (2) obraca koło zapadkowe (4) 
w czasie ruchu siłownika (3) a dźwignia (1) w koń-
cowej fazie ruchu wchodzi wycięciem klinowym na 
kołek (5). (2 zastrzeżenia) 

B24B P.224082 06.05.1980 

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewi-
cza, Rzeszów, Polska (Kazimierz Oczoś, Tadeusz 
Dzioch, Adam Batsch). 

Sposób obróbki 
zewnętrznych powierzchni kulistych 

z materiałów trudnoobrabialnych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie obróbki ze-
wnętrznych powierzchni kulistych z materiałów trud-
noobrabialnych, z wysoką dokładnością kształtowo-
-wymiatrową Ra < 0,03 îm. 

Obrabiany przedmiot (1) mocuje się w obrotowym 
wrzecionie obrabiarki i poddaje się kolejno frezo-
waniu, szlifowaniu wstępnemu, szlifowaniu pośred-
niemu i szlifowaniu wykańczającemu. Oś obrotu 
przedmiotu' (1) leży w tej samej płaszczyźnie co osie 
narzędzi obróbczych, jest do nich nachylona pod sta-
łym kątem i jest prostopadła do krawędzi skrawają-
cych. Szlifowanie prowadzi się przy pomocy ściernic 
tulejowych samoostrzących z określoną prędkością 
i siłą P docisku ściernic do przedmiotu (1) ii w obec-
ności chłodziwa bezolejowego o własnościach^ spłuku-
jących. Chłodziwo doprowadza się do strefy szlifo-
wania w miejscu utraty styczności roboczej powierz-
chni ściernic z powierzchnią kulistą przedmiotu. 

Prędkość szlifowania wstępnego i pośredniego wy-
nosi 2-f-6 m/s, a prędkość szlifowania wykańczają-
cego 1-̂ -6 m/sek. Iloraz prędkości obrotowej ściernic, 
do przedmiotu (1) wynosi 80-100, a przy szlifowaniu 
wykańczającym 50-hl20. Siła P docisku ściernic do 
przedmiotu wynosi w procesie szlifowania wstępnego 
20-1-60 N, pośredniego 20-1-40 N, a wykańczającego 
5-̂ 20 N. (6 zastrzeżeń) 

BMB 
P.224416 

21.05.1980 

Fabryka Maszyn Odlewniczych, Kraków, Polska 
(Jan Danek, Janusz Gajek, Andrzej Żmuda, Adam 
Tomczykiewicz, Jan Babik). 

Szybkobieżna szlifierka odlewnicza 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
konstrukcji umożliwiającej szlifowanie odlewów czo-
łową i boczną powierzchnią ściernicy. Szybko-
bieżna szlifierka odlewnicza ma zespół przeciw wi-
bracyjny, zespół stolika, zespół przeciwrozpryskowy 
oraz zespół wyrównywania powierzchni czoło-
wej ściernicy i zespół wyrównywania powierzchni 
bocznej ściernicy. (8 zastrzeżeń) 
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B24B P.224493 24.05.1980 

Kopalnia Węgla Kamiennego „Moszczeniica", Ja-
strzębie-Zdrój, Polska (Józef Czyż, Stefan Kubica) 

Układ do samoczynnego ostrzenia nitów 
do szycia taśm przenośników węgla 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie ostrzenia w wa-
runkach podziemnych kopalń nitów stalowych do 
szycia taśm przenośników węglowych, podręczną 
zwartą konstrukcją układu, przystosowanego do 
umieszczenia na podwoziu wózka kopalnianego i wy-
transportowania do żądanego miejsca pracy. 

Układ według wynalazku zawiera podawczą tar-
czę (1) z rozlokowanymi symetrycznie na obwodzie 
gniazdami (2) ostrzonych nitów (3), zabudowaną obro-
towo ii posuwisto-zwrotnie z zębatką (4) obrotu tar-
czy. Na wysokości osi gniazd (2) podawczej tarczy 
(I) układ ma z jednej strony trzynożową głowicę (8) 
a z drugiej strony dociskowy mechanizm (9) główki 
ostrzonego nita (3) w podawczej tarczy (1), sprzężony 
z mimośrodowym łącznikiem (10) napędzającym rów-
nolegle mechanizm przesuwu (11) zębatki (4) obrotu 
tarqzy. Poniżej trzynożowej głowicy (8) układ ma za-
budowany wyrzutnikowy mechanizm (12) zaostrzo-
nego nita (3a), sterowany przez mechanizm przesuwu 
(II) zębatki (4) obrotu tarczy, przy czym trzynożową 
głowica (8) jest napędzana silnikiem (14) przez paso-
wą przekładnię (13), przekazującą równolegle obroty 
przez obiegową przekładnię (15) na mimośrodowy 
sterownik (17), napędzający miimośrodowy łącznik (10) 
ruchem posuwisto-zwrotnym. (1 zastrzeżenie) 

B24B P.229231 T 14.01.1981 

Kopalnia Węgla Brunatnego „Konin", Kleczew, Pol-
ska (Stanisław Sztorch, Henryk Baranowski). 

Sposób demontażu 
wciskowego połączenia wału z tuleją 

oraz urządzenie do stosowania tego sposobu 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
sposobu i urządzenia umożliwiających demontaż du-
żych i ciężkich elementów, takich jak wielkogabary-
towe przekładnie zębate stosowane w górnictwie od-
krywkowym. 

Sposób demontażu wciskowego połączenia wału 
z tuleją polegający na wypychaniu wału z tulei, cha-
rakteryzuje się tym, że wał (3) wypycha się z otworu 
tulei (2) przy pomocy parcia cieczy, którą wtłacza 
się do komory roboczej (4). 

Urządzenie do demontażu wciskowego połączenia 
wału z tuleją ma korpus (1) rozłącznie, szczelnie za-
mykający otwór demontowanej tulei (2), którym tu-
leja (2) osadzona jest na demontowanym wale (3). W 
korpusie (1) zamocowany jest przewód (5) doprowa-
dzający pod ciśnieniem płyn do komory roboczej (4) 
i przewód (6) odpowietrzający komorę roboczą (4) 
z osadzonym na nim zaworem odcinającym (7). 

(3 zastrzeżenia) 

B25B P.224377 19.05.1880 

Kopalnia Węgla Kamiennego „DYMITROW", By-
tom, Polsika (Janusz Mazáj, Janusz Brudzinski, Je-
rzy Wodecki). 

Klucz przeciążeniowy 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia uni-
wersalności stosowania klucza. 

Klucz składa się z korpusu (2) z rękojeścią (9). We-
wnątrz korpusu (2) usytuowane są, element roboczy 
(1) z tarczą hamulcową (3) oraz tarczą dociskową (4) 
i pokrywą (5). Pomiędzy tarczą dociskową (4), a po-
krywą (5) usytuowane są sprężyny (6), regulujące 
siiłę docisku tarczy hamulcowej (3) względem korpu-
su (2). (2 zastrzeżenia) 

B25B P. 229316 T 

Państwowy Ośrodek Maszynowy, 
(Jan Lis). 

Przebijak gruntu 

20.01.1981 

Złotów, Polska 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania ta-
kiego przebijaka, który cechowałby się prostą kon-
strukcją, niskim kosztem wytwarzania oraz łatwością 
obsługi. 

Przebijak gruntu ma cylinder (1), którego jeden 
koniec połączony jest z tłoczysikiean siłownika hy-
draulicznego (2), natomiast wewnątrz cylindra (1) 
umieszczona jest rura (3), a na jej końcu wystają-
cym z cylindra (1) osadzony jest rozpieracz gruntu 
(4). W ściankach cylindra (1) i w ściankach rury (3) 
znajdują się otwory (5), a w nich umieszczony jest 
sworzeń (6). (3 zastrzeżenia) 
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B25H P.224500 24.05.1980 

„MOTOPROJEKT" Biuro Projektowo-Technologi-
czne Przemysłu Motoryzacyjnego, Warszawa, Polska 
(Stefan Kulioki). 

Stół podający pręty 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania ta-
kiego stołu, który zapewniałby pojedyncze podawanie 
prętów o różnym przekroju poprzecznym i różnej 
długości oraz umożliwiałby przeładunek prętów 
0 krzywiźnie większej niż doychczas znane stoły 
podające. 

Stół podający pręty składający się z podstawy, be-
lek nieruchomych i osadzonych między nimi belek 
ruchomych, wału mimośrodowego osadzonego w pod-
stawie i napędzanego silnikiem elektrycznym za po-
średnictwem przekładni zębatej charakteryzuje się 
tym, że ma wahliwy mechanizm (7) zmiany szybko-
ści przenoszenia prętów przymocowany rozłącznie do 
tylnej części belek ruchomych oraz pionowej części 
podstawy (1). W części przedniej ma podajniki (15) 
z zaczepami (14), dźwignie centrujące (18), mechanizm 
łagodnego ładowania (17) pracujący w ruchu cyklicz-
nym i łączniki krańcowe (19) sterujące pracą stołu 
1 podajników. W przedniej części na kolumnie pod-
stawy są osadzone ograniczniki (11) ilości warstw 
prętów (3) przesuwne pionowo będące jednocześnie 
zderzakami zapobiegającymi wypadaniu prętów poza 
przenośnik rolkowy (16). (3 zastrzeżenia) 

B25J P. 224320 17.05.1980 

Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Warszawa, Polska 
(Wiesław Apalkow, Jarosław Gajda). 

Urządzenie do łączenia, 
zwłaszcza zespołów funkcjonalnych 

robata przemysłowego 
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zapewnienia 

szybkiego łączenia, rozłączania i obracania wzglę-
dem siebie o dowolny kąt, zespołów funkcjonalnych 
robota przemysłowego. 

Urządzenie do łączenia, w którym elementy za-
ciskane i zaciskające mają powierzchnie stożkowe, 
charakteryzuje się tym, że elementy zaciskane stano-
wią dwie płyty przyłączeniowe (3, 4) zakończone ścię-
tymii stożkami (7, 8) zwróconymi mniejszymi podsta-
wami (9, 10) ku zespołom funkcjonalnym i zaciska-
ne są co najmniej dwuczęściową, korzystnie pierście-
niową zaciskaną śrubowo obejmą o powierzchni we-

wnętrznej obejmującej, dostosowanej kształtem do 
kształtu powierzchni bocznej utworzonej ze złożenia 
dwóch ściętych stożków (7, 8) płyt przyłączeniowych 
(3, 4). (2 zastrzeżenia) 

B26D P.224506 24.05.1981 

Biuro Proj ekto wo-Konstrukcyjne Mechanizacji Bu-
downictwa „ZREMB", Warszawa, Kombinat Maszyn 
Przemysłu Materiałów Budowlanych „ZREMB-MA-
KRUM" w Bydgoszczy - Zakład Produkcyjny w 
Solcu Kujawskim, Solec Kujawski, Polska (Ryszard 
Glinka, Aleksander Kasprzyk, Olgierd Turalski). 

Urządzenie do przecinania pîyt, 
zwłaszcza z betonu komórkowego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie skonstruowania 
takiego urządzenia, które umożliwi pełne wykorzy-
stanie płyt z betonu komórkowego, zwłaszcza uszko-
dzonych w czasie procesu wytwarzania. 

Urządzenie składa się z dwóch przenośników rol-
kowych (1, 2) pomiędzy którymi jest piła tarczowa 
(3) do poprzecznego cięcia o pionowym posuwie tar-
czy (5). Wszystkie rolki przenośników (1, 2) są na-
pędzane układem łańcuchowym. Wzdłuż każdego 
przenośnika (1, 2), powyżej poziomu rolek, jest za-
instalowana ciągła listwa bazowa (9), a po drugiej 
stronie przenośników, naprzeciw tych listew, odcin-
kowe listwy dociskowe (10). Każda z listew (9, 10) 
ma rurowe prowadnice (11) osadzone w obrotowych 
rolkach (12) i jest wyposażona w napędowe cylindry 
hydrauliczne (13). (2 zastrzeżenia) 

B27B P.224540 26.05.1980 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Maszy-
nowego Leśnictwa, Wrocław, Polska (Paweł Wieloch, 
Marian Pietroniec, Janusz Bogucki). 

Urządzenie rozdzielczo-nawrotne 
pilarek wzdłużnych, zwłaszcza pilarek 

z posuwem gąsienicowym 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie usprawnienia 
pracy urządzenia rozdzielczo-nawrotnego pilarek 
wzdłużnych. 

Przedmiotem wynalazku jest urządzenie rozdziel-
czo-nawrotne pilarek wzdłużnych jedno- i wielopi-
łowych, zwłaszcza pilarek z posuwem gąsienicowym. 

Urządzenie według wynalazku utworzone jest 
z dwóch przenośników rolkowych napędzanych usta-
wionych równolegle w jednej płaszczyźnie i o prze-
ciwnych kierunkach przenoszenia. Pod przenośnikami 
tymi 'umieszczony jest prze jezdnie poprzecznie do 
kierunku przenoszenia przenośników na prowadnicach 
(3) wózek (4) z zabierakami wychylnymi (5) osadzo-
nymi trwale na wałku (6) osadzonym obrotowo w 
korpusie wózka (4). Zabieraki (5) rozmieszczone są 
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w przestrzeniach między rolkami przenośników -
a unoszenie i opuszczanie tych zabieraków odbywa 
się przy pomocy siłownika (7), zaś przesuwanie 
wózka (4) odbywa się przy pomocy siłownika (9), na-
tomiast położenie wyjściowe wózka ustalane jest 
przy pomocy pokrętła (8). Zabieraki zabierają z jed-
nego przenośnika nierozpiłowaną część materiału 
i przenoszą ją na drugi przenośnik. (1 zastrzeżenie) 

B28B P.224184 12.05.1980 

Biuro Projektowo-Konstrukcyjne Przemysłu Mate-
riałów Budowlanych „Zremb", Wrocław, Polska (Ta-
deusjz Jasiński). 

Forma do wytwarzania słupów betonowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie racjonalnego 
wykorzystania powierzchni roboczej podstawy for-
my oraz odpowiedniego ukształtowania i usytuowa-
nia elementów kształtujących powierzchnie pobocz-
nic słupów, pozwalającego na szybkie i sprawne do-
konywanie przewidzianych czynności obsługowych. 

FoTmę według wynalazku stanowi zestaw elemen-
tów kształtujących betonowe słupy (2) w układzie 
bliźniaczym. Przestrzenie formujące belki główne 
(2a) są do siebie równoległe i ograniczone belką po-
działową (3) oraz przynależnymi odchylnými bokami 
(5). Przestrzenie formujące elementy podporowe (2b) 
są natomiast usytuowane względem siebie po stro-
nach naprzeciwległych, a ograniczają je elementy 
przesuwne (7) i (9) połączone za pomocą zawiasów 
(6) z częścią nieruchomą (17) oraz wnęka (5a) od-
chylných boków (5). Z elementem przesuwnym (9) 
jest połączona za pomocą przegubu (10) wkładka (11), 
której położenie ustala docisk śrubowy (13). Forma 
według wynalazku ma zastosowanie zwłaszcza w li-
niach do potokowej produkcji słupów betonowych. 

(1 zastrzeżenie) 

B29C P.224175 12.05.1980 

Nauêno-Issledovatelskij In'stitut Elektrofiziêeskoj 
Apparatury imieni D.V. Jefremova, Leningrad, 
ZSRR; VEB Ko-mbinat Wolle und Seide, Merrane, 
NRD; Centralnyj Naucno-Issledovatelskij Institut 
Chlopêatobumaznoj Promyšlennosti, Moskwa, ZSRR 
(Vasilij Adreevič Gluchich, Michail Pavolvič Sviniin, 
Michail Tichonovič Fiedotov, Vladimir Pietrovič Siro-
kov, Konstantin Davydovič Pismannik, Aleksandr Iva-
novic Sčegolev, Adolf Heger, Rudolf Hanke, Helmar 
Pässler). 

Urządzenie do bombardowania elektronami 
materiałów rulonowych 

Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest opra-
cowanie urządzenia do bombardowania elektronami 
materiałów rulonowych, w których wykonanie kon-
strukcyjne mechanizmu do przenoszenia materiału w 
obszarze bombardowania umożliwiłoby znaczne upro-
szczenie całego urządzenia i zmniejszenia jego wy-
miarów. 

Urządzenie według wynalazku zawierające źródło 
elektronów, umieszczone w komorze zabezpieczają-
cej przed promieniowaniem ze szczeliną do kierowa-
nia elektronów do ograniczonego zabezpieczeniem 
przeciwradiacyjnym szczelinowego obszaru bombar-
dowania elektronami materiału rulonowego, utworzo-
nego z jednej strony przez ściankę komory zabez-
pieczającej przed promieniowaniem, której po-
wierzchnia jest równoodległa do powierzchni bocznej 
obrotowego bębna prowadzącego w obszarze bombar-
dowania elektronami materiał rulonowy, dociskany 
za pomocą krążków, charakteryzuje się tym, że za-
bezpieczenie przeciwradiacyjne obszaru bombardo-
wania elektronami zawiera osłonę (18), której po-
wierzchnia wewnętrzna jest równoodległa od po-
wierzchni bocznej bębna (5), osadzoną nieruchomo 
i ograniczającą obszar bombardowania elektronami 
z drugiej strony, a bęben (5) zawiera zamocowany 
na wieńcach (8, 9) pierścień (7), którego część znaj-
duje się pomiędzy ścianką komory (2), zabezpiecza-
jącej przed promieniowaniem, a osłoną (18). 

(4 zastrzeżenia) 

B41M P.224448 23.05.1980 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Informa-
tyki „Mera-Błonie", Błonie k/Warszawy, Polska (Bo-
lesław Mizeracki, Franciszek Szawłowski, Tadeusz 
Dziewulski). 

Sposób zapisywania znaków pisarskich 
na światłoczułym nośniku zapisu 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania ta-
kiego sposobu zapisywania znaków na światłoczu-
łym nośniku zapisu, który pozwalałby uniknąć sto-
sowania ruchomych elementów mechanicznych a tak-
że urządzeń i czujników sterujących wyborem zna-
ku. 

Sposób zapisywania znaków pisarskich na światło-
czułym nośniku zapisu (4) za pomocą układu optycz-
nego (3) polega według wynalazku na zogniskowa-
niu na tym nośniku (4) obrazu znaku odwzorowane-
go na wskaźniku ciekłokrystalicznym (1) oświetlanym 
lub podświetlanym przez źródło światła (2), przy 
czym źródło to pracuje w sposób ciągły, a strumień 
świetlny ze wskaźnika ciekłokrystalicznego (1) jest 
przerywany przez migawkę (5). Wynalazek ma zasto-
sowanie w nieuderzeniowych urządzeniach drukują-
cych. (9 zastrzeżeń) 
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B60C P. 224436 

Woj ewódzkie Przedsiębiorstwo 
Bydgoszcz, Polska (Jan Sempruch). 

22.05.1980 

Komunikacyjne, 

Sposób wykrywania 
zaniżonego ciśnienia powietrza w kołach pojazdu 

oraz urządzenie 
do wykrywania zaniżonego ciśnienia powietrza 

w kołach pojazdu 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie umożliwienia 
szybkiej, prawie automatycznej kontroli ciśnienia po-
wietrza jednocześnie we wszystkich kołach pojazdu. 

Sposób według wynalazku polega na porównaniu 
długości śladu spłaszczenia opony przy jej zetknięciu 
się z gruntem i porównaniu z długością śladu wzor-
cowego określonego dla danej opony i znanego cię-
żarni pojazdu. 

Urządzenie według wynalazku składa się z pozio-
mych płyt pomiarowych z odpowiednimi wycięcia-
mi, w których umieszczone są wyłączniki krańcowe 
(3) rozstawione w odpowiednich odległościach. Jedno-
czesne załączenie dwóch wyłączników krańcowych 
(3) powoduje zapalenie się lampki kontrolnej (4), 
której świecenie podtrzymywane jest przekaźnikiem 
podtrzymującym (5). Sygnał ten stanowi informację, 
że w odpowiednim kole pojazdu ciśnienie powietrza 
jest zbyt niskie. 

Wynalazek ma zastosowanie tam gdzie występuje 
potrzeba skontrolowania ciśnienia w ogumieniu sto-
sunkowo dużej liczby pojazdów typowych w krótkim 
czasie. (4 zastrzeżenia) 

B60C P.229034 T 02.01.1981 

Poznańskie Zakłady Opon Samochodowych „STO-
MIL", Poznań, Polska (Kazimierz Jarmuż, Zdzisław 
Pnzybyłek, Manian Kanikowski, Tadeusz Kujawiń-
ski). 

Rzeźba bieżnika opony, 
zwłaszcza o dużych rozmiarach 

przeznaczonej do ciężkiego sprzętu budowlanego 
i kopalnianego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
konstrukcji rzeźby bieżnika opony o podwyższonej 
przyczepności do podłoża i zwiększonej trwałości 
przeznaczonej do ciężkiego sprzętu budowlanego i ko-
palnianego, eksploatowanego w trudnych warunkach. 

Rzeźba bieżnika według wynalazku charakteryzuje 
się tym, że rowek (1) o kształcie zbliżonym do li-

tery S składa się z trzech części: zewnętrznej lewej 
(a), środkowej (b) i zewnętrznej prawej (c). Kształt 
części (a) wyznaczają linie (Lx) i (L2). Linię (L )̂ two-
rzą dwa odcinki, z których pierwszy pochylony jest 
pod kątem (a) wynoszącym od 8 do 12° w stosunku 
do zewnętrznej krawędzi bieżnika, a drugi pod ką-
tem (ß) wynoszącym od 25 do 35°. Linię (L2) tworzą 
również dwa odcinki, przy czym pierwszy z nich 
pochylony jest pod kątem od 20 do 25° (aj), a drugi 
pod kątem (ßi) wynoszącym od 32 do 38°. Ponadto 
stosunek szerokości (F) rowka (1) do szerokości (Fi) 
występu (2) wynosi 1 do 3. (3 zastrzeżenia) 

B60Ł 
B60K 

P.229357 T 23.01.1981 

Fabryka Transformatorów i Aparatury Trakcyjnej 
„Elta" im. Bojowników PPR, Łódź, Polska (Bogdan 
Łapiński, Jacek Kowalski, Jerzy Zawadzki). 

Układ do rozruchu, 
jazdy i hamowania impulsowego 

pojazdów trakcji elektrycznej 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zmniejszenia 
liczby gałęzi półprzewodnikowych w trakcyjnych 
układach napędowych prądu stałego bez jednoczes-
nego ograniczania funkcji realizowanych przez układ. 

W układzie według wynalazku szeregowo z silni-
kiem elektrycznym (1) jest połączona gałąź tyrysto-
rów głównych przekształtnika impulsowego, składa-
jąca się z dławika (2) i przynajmniej jednego tyry-
stora (3). Równolegle do gałęzi tyrystorów głów-
nych jest włączona gałąź hamowania, składająca się 
z szeregowego połączenia rezystora (9), dławika (10) 
i tyrystora (11), którego katoda jest połączona z ka-
todą tyrystora głównego (3). 

W czasie rozruchu i jazdy, albo tylko w czasie 
rozruchu, lub tylko na początku rozruchu przynaj-
mniej jeden tyrystor (11) gałęzi hamowania wraz 
z przynależnymi obwodami pomocniczymi, odłączony 
na ten czas od tej gałęzi, jest przyłączony do prze-
kształtnika impulsowego, lub do uzwojeń wzbudze-
nia silnika szeregowego (1). (7 zastrzeżeń) 
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B60R P.229317 T 20.01.1981 

Marian Bielecki, Kraków, Polska (Marian Bielecki). 

Lusterko samochodowe boczne, 
zwłaszcza dla holowania przyczep samochodowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zapewnienia 
właściwej sztywności układu oraz uproszczenia właś-
ciwego ustawienia lusterka. 

Lusterko samochodowe boczne zawiera dwa wza-
jemnie odchylone pod pewnym kątem ramiona (2) 
odpowiednio ukształtowane i umieszczone w różnych 
płaszczyznach, połączone poprzez dwa przeguby (3) 
o regulowanym stopniu zacisku elementów z dwoma 
uchwytami (4) do mocowania w drzwiach samocho-
du. (1 zastrzeżenie) 

B61H P.224527 26.05.1980 

Polskie Koleje Państwowe Centralne Biuro Kon-
strukcyjne, Poznań, Polska (Romuald Szukała, Ry-
szard Suwalski). 

Układ hydrauliczny 
sprężynowego hamulca awaryjnego, 

zwłaszcza do pojazdów kolei linowo-terenowej 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania ta-
kiego układu hydraulicznego, który skutecznie prze-
ciwdziałałby sprężynowemu hamulcowi awaryjne-
mu, gwarantując tym samym sterowanie hamowa-
niem i odhamowywaniem wagonu samoczynnie lub 
przez obsługę. 

Układ hydrauliczny według wynalazku ma zasi-
lacz (1) połączony przewodem tłocznym (5) poprzez 
zawór zwrotny (2) z co najmniej jednym siłowni-
kiem (3) oraz zaworem przelewowo-luzującym (6), 
przy czym na przewodzie tłocznym (5) pomiędzy za-
silaczem (1) a siłownikami (3) włączone jest odgałę-
zienie do przekaźników ciśnieniowych (8) i (9) na-
stawionych na ciśnienie cdpowiedniio wyższe od ciś-
nienia otwarcia zaworu przelewowo-luzuj ącego (6). 

(3 zastrzeżenia) 

B62K P.224295 16.05.1980 

Ośrodek Badawczo-Rozwój owy Pojazdów Jedno-
śladowych, Zakłady Rowerowe „PREDOM-ROMET", 
Bydgoszcz, Polska (Benedykt Grota). 

Widełki przednie, zwłaszcza do roweru 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania wi-
dełek przediniich wytrzymałych na działanie złożo-
nych obciążeń dynamicznych, a przy tym prostych 
w budowie i łatwych w wielkoseryjnym procesie 
wytwarzania. 

Widełki przednie przeznaczone do roweru a tak-
że innych podobnych pojazdów mają rurę trzonową 
(1) oraz dwie nóżki (2) połączone ze sobą spoinami. 
Rura trzonu (1) ma w pobliżu dolnego końca wy-
pusty (3). Nóżki (2) wykonane z rurki są w górnej 
części wygięte po promieniu większym od średnicy 
rury nóżki (2) i zakończone wklęsłym spłaszczeniem 
(4) odpowiadającym zewnętrznej średnicy rury trzo-
nowej (1). W środkowej i dolnej części nóżki (2) są 
przegięte i mają zbieżność ścianek powstałą przez 
wewnętrzne wgnioty. Nóżki (2) od dołu zakończone 
są spłaszczeniem (7) w którym są wycięcia. 

(4 zastrzeżenia) 

B63B P. 224440 22.05.1980 

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

Sposób wykonywania rusztu ortotropowego 
z tworzyw sztucznych zwłaszcza pokładu statku 

Wynalazek usprawnia proces budowy pokładu na 
dużych laminatowych kadłubach statku. W tym celu 
na oparciach burtowych kadłuba i na podporach 
tymczasowych układa się laminatowe skrzynki (1) 
i uzupełnia się wkładkami (2). 
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Po zmontowaniu szalunku laminuje się zakładko-
we złącza na odgięciach dolnych skrzynek za pomo-
cą przekładek pasów z maty. Dalsze laminowanie od-
bywa się w sposób znany. (1 zastrzeżenie) 

B65G 
E01D 

P. 224265 14.05.1980 

Centralny Ośrodek Badawczo-Projektowy Górnic-
twa Odkrywkowego „Poltegor", Wrocław, Polska 
(Tadeusz Albin). 

Most rozbieralny, 
zwłaszcza dla przenośników taśmowych 

Wynalazek umożliwia kształtowanie trasy przenoś-
nika w płaszczyźnie pionowej o>raz ułatwia montaż 
mostu przy zmiennym ukształtowaniu terenu. 

Przęsła (1) mostu są posadowione na przyczółkach 
(2) i fundamentach (3) za pośrednictwem przegubów 
stałych (4) oraz jednego przegubu przesuwnego (5). 
Pomiędzy przyczółkami (2) końce dwóch sąsiednich 
przęseł są połączone ze sobą oraz z podporą (6) za 
pomocą przegubów trzyczłonowych (7) o wspólnej osi, 
a przeciwległe końce podpór (6) umocowane są do 
fundamentów (3) za pośrednictwem przegubów sta-
łych (4). Końce przęseł są ścięte pod kątem (a) a od-
ległość górnych krawędzi przęseł (1) od osi przegu-
bów trzyczłonowych (7) oraz od osi przegubów (4, 5) 
łączących końce przęseł z przyczółkami (2) jest dla 
wszystkich połączonych przęseł stała i równa (h). 

(6 zastrzeżeń) 

B65G 
E01B 

P.224505 24.05.1980 

Biuro Projektów Konstrukcji Metalowych i Urzą-
dzeń Przemysłowych „MOSTOSTAL", Zabrze, Pol-
ska (Ernest Orszulik). 

Kolej linotorowa robocza 
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie poprawy efek-

tywności .kolei jako urządzenia do transportu mate-
riałów budowlanych. 

Przedmiotem wynalazku jest kolej Mnotorowa ro-
bocza, zwłaszcza do transportu materiałów w tere-
nie górskim, służąca do transportu materiałów bu-

dowlanych oraz elementów konstrukcji obiektów bu-
dowlanych na stokach górskich. 

Istota wynalazku polega na tym, że kolej linoto-
rowa robocza posiada dwuczęściowe nośne podpory 
(10) i (11) oraz stabilizacyjno-nośne podpory (12) usy-
tuowane we wklęsłych patriach terenu trasy koleji, 
przy czym liny nośne (1), (2), (3) i (4) torowiska li-
nowego działają odciążająco na obciążenie tych pod-
pór, na skutek ujemnego kąta załamania tych lin nad 
podporami przy obciążeniu transportowym wózkiem 
(13). Dwuczęściowe nośne podpory (10) i (11) i stabi-
lizacyjno-nośne podpory (12) posiadają stojaki (27) 
posadowione na stałym podłożu oraz ruchome gło-
wice i ruchome wieszaki (28) zawieszone na nośnych 
linach (1), (2), (3) i (4) torowiska linowego działają 
odciążaj ąco na obciążenie tych podpór, na skutek 
ujemnego kąta załamania tych lin nad podporami 
przy obciążeniu transportowym wózkiem (13). 

(4 zastrzeżenia) 

B65G P.229129 T 07.01.1981 
Fabryka Maszyn Górniczych im. Tadeusza Żar-

skiego PIOMA, Piotrków Trybunalski, Polska (Sta-
nisław Majewski, Ryszard Helman, Andrzej Kur-
ni an). 

Uchwyt do łączenia wsporników krążnikowych 
z konstrukcją nośną przenośnika taśmowego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania ta-
kiego uchwytu, który zapewniałby łatwy i szybki 
montaż 1-ub demontaż wsporników krążników na 
konstrukcji' nośnej przenośnika taśmowego, niezależ-
nie od stanu powierzchni elementów uchwytu. 

Uchwyt składa się z płytki (1) z trzema otworami 
(3) przysipawanej do wspornika (2) krążniików, obej-
my (4) oraz klina (7), przy czym obejma (4) osadzo-
na w otworach (3) wygięta w kształcie litery U, do-
stosowanym do rury (5) ma na końcach otwory po-
dłużne (6) dla wprowadzenia klina. (3 zastrzeżenia) 

B65G P. 229130 T 07.01.1981 
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn Zgrzebnych 

i Czesankowych Wełny „BEFAMATEX", Bielsko-Bia-
ła, Polska (Tadeusz Bednarski). 

Pas transportera szczeblakowego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania ta-
kiej konstrukcji pasa transportera szczeblakowego, 
która zapewnia jego dużą trwałość i niezawodność, 
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Pas transportera szczeblakowego według wynalazku 
charakteryzuje się tym, że ma listwy (2) z otworami 
(3), w które wchodzą śruby (4) nakrętki (5) i sprę-
żyste podkładki (6). Jako element uszczelniający za-
stosowano materiał elastyczny (7). (1 zastrzeżenie) 

B65G P.229409 T 26.01.1981 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Łożysk Tocznych, 
Kielce, Polska (Józef Misztal, Zenon Szmidt). 

Głowica orientująca drobne elementy, 
zwłaszcza blaszki typu 629 „Z" i 6000 „Z" 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uproszczenia 
konstrukcji przy zapewnieniu niezawodności jej dzia-
łania. 

Głowica składa się z rynny wejściowej, do której 
podawane są blaszki z podajnika wibracyjnego lub 
grawitacyjnie, rynny prowadzącej, w której umie-
szczono listwę orientującą (6), oraz dwu rynien wyj-
ściowych (8) i (9). 

Głowica jest odchylona od pionu w stronę, po któ-
rej przesuwa się element orientowany. Listwa orien-
tująca (6) ma w swej wierzchołkowej części mieczo-
we ścięcie o ostrej krawędzi. (2 zastrzeżenia) 

B66B P. 224246 14.05.1980 

Biuro Projektowo-Konstrukcyjme Mechanizacji Bu-
downictwa „ZREMB", Warszawa, Polska (Marian Za-
jąc). 

Mechanizm montażu członów masztu, 
zwłaszcza platformowych dźwigów budowlanych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania ta-
kiego mechanizmu montażu członów masztu, przy 
którym platforma dźwigu nie potrzebuje być wypo-
sażona w drabinę i dodatkowe barierki a montaż 
członu masztu może być dokonany przez jednego 
pracownika. 

Mechanizm montażu członów masztu stanowi pio-
nowy słupek (1) zamocowany rozłącznie do konstruk-
cji platformy (2) i wysięgnik (3), którego dolny ko-
niec jest zamocowany przegubowo do słupka (1), na 
drugim końcu ma poprzeczkę (4) z widełkami (5) 
i poniżej tej poprzeczki - wspornik (6) z mocującą 

śrubą (7). Wysięgnik (3) jest wykonany z dwóch od-
cinków rury połączonych ze sobą teleskopowo przy 
pomocy śruby (8) z nakrętką (9) zaopatrzoną w kół-
ko pokrętne. Wysięgnik (3) jest sprzęgnięty z piono-
wym słupkiem (1) pociągową śrubą (10), której jeden 
koniec jest osadzony w nakrętce (11) przegu-
bowo zamocowanej do wysięgnika (3) a drugi ko-
niec jest przesadzony przez otwór przegubu (12) za-
mocowanego do pionowego słupka i zaopatrzony w 
zablokowane na nim pokrętne kółko (13). Na górnym 
odcinku wysięgnika zamocowane jest odchylné ra-
mię (14) przeznaczone do przetransportowania zblo-
cza (15) zdemontowanego ze szczytu masztu (19) nad 
platformę. 

Mechanizm przeznaczony jest do montażu członów 
masztu platformowych dźwigów budowlanych, sto-
sowanych do pionowego transportu materiałów 
i drobnych elementów budowlanych przy budowie, 
wykańczaniu i remontach budynku. (3 zastrzeżenia) 

B66B P.229181 T 12.01.1981 

Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi - Zakłady 
Badawcze i Projektowe Miedzi „Cuprum", Wrocław, 
Polska (Bogdan Długosz, Ryszard Pawlak, Jolanta 
Stopa, Jerzy Ryband). 

Prowadnica linowa naczynia wydobywczego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie umożliwienia 
czyszczenia liny prowadniczej podczas jazdy naczy-
nia wydobywczego. 

Prowadnica według wynalazku charakteryzuje sdę 
tym, że na wylocie i wlocie korpusu (2), w którym 
osadzone są rolki prowadnicze (3) oraz prowadnica 
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bezpieczeństwa (4), są osadzone luźno w uchwytach 
(7) gumowe ochraniacze (5), korzystnie o kształcie 
pierścienia. Każdy gumowy ochraniacz (5) zaopatrzo-
ny jest w centralny otwór o średnicy odpowiadają-
cej średnicy liny prowadniczej (1). (1 zastrzeżenie) 

B66C P.224337 17.05.1980 

Kombinat Urządzeń Mechanicznych „Bumar-Łabę-
dy", Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Mecha-
nicznych, Gliwice, Polska (Andrzej Skołozdra, Zy-
gmunt Tymowski). 

Ogranicznik udźwigu dźwignicy 
z mechanizmem podnoszenia 
napędzanym hydraulicznie 

Celem wynalazku było opracowanie ulepszonej 
konstrukcji ogranicznika udźwigu dźwignicy. 

Ogranicznik taki według wynalazku ma zespół (2) 
przełączania przepływu cieczy roboczej z linii tło-
czenia na linię spływu, w momencie maksymalnego 
obciążenia zblocza i zespół ten jest połączony ka-
nałem (4) z zespołem (3) uruchamiania mikrowłącz-
nika (44) obwodu elektrycznego, zawierającego mię-
dzy innymi lampkę bądź sygnał dźwiękowy. Dolo-
towy króciec (5) zespołu (2) przełączania przepływu 
cieczy roboczej, jest szczelnie obsadzony w kadłubie 
(1) ogranicznika naprzeciw kanału (6), który razem 
z króćcem (5) stanowi część linii tłoczenia układu 
hydraulicznego. Króciec (5) ma promieniowe otwo-
ry (7) łączące się z pierścieniowym kanałem (8) ka-
dłuba (1), a pierścieniiowy kanał (8), poprzez kanał 
(9) łączy się z kanałem wlotowym (10) zaworu prze-
lewowego, i również pierścieniowy kanał (8), po-
przez kanał (4) w kadłubie (1) łączy się z dyszą (39) 
zespołu (3) uruchomiania mikrowłącznika (44). W do-
lotowym króćcu (5) przed promieniowymi otworami 
(8), jest suwliwie osadzona tulejka (11), której otwór 
jest mniejiszy od otworu króćca (5), i jest ona pod-
parta walcową sprężyną (12) osadzoną również w 
króćcu (5). Zespół (3), uruchomienia mikrowłącznika 
(44) ma czop (35) osadzony szczelnie i nieprzesuwnie 
w cylindrze (36) kadłuba (1) ogranicznika, a na czo-
pie (35) jest suwliwie osadzony kołpak (40), którego 
zewnętrzny płaszcz (41) jest suwliwie osadzony w cy-
lindrze (36). Kołpak (40) jest podparty z jednej stro-
ny walcową sprężyną (42), a z drugiej strony styka 
się z czołem tłoczka (37) osadzonego współśrodkowo 
i suwliwie w czopie (35) w przestrzeni tłoczkowej (38), 
która poprzez dyszę (39) i kanał (4) w kadłubie (1) 
łącey się z (pierścieniowym kanałem (8). Ogranicznik 
znajduje zastosowanie w dźwignicach, dla których 
nie dopuszcza się przekroczenia obciążenia maksy-
malnego. (2 zastrzeżenia) 

B67C P.224483 23.05.1980 

Gminna Spółdzielnia „SAMOPOMOC CHŁOPSKA" 
Rozlewnia Olejów Jadalnych i Wytwórnia Wód Ga-
zowanych w Tropie, Strzyżów nad Wisłokiem, Polska 
(Jerzy Mazur). 

Urządzenie do wyładunku butelek 
z myjni tunelowej 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia bez-
pieczeństwa pracy oraz wyeliminowanie łamania się 
krzywek poliamidowych w urządzeniu. 

Urządzenie charakteryzuje się tym, że w znanym 
urządzeniu wyładowczym butelek z myjni wirnik 
z krzywkami (4) poliamidowymi sprzężony jest za 
pośrednictwem sprzęgła przeciążeniowego (8) z ramie-
niem (2) przenoszącym napęd z przekładni zębatej 
(1) na mechanizm zapadkowy (3) oraz z wyłączni-
kiem krańcowym (9). (1 zastrzeżenie) 

B67C P.229217 T 13.01.1981 

Przedsiębiorstwo Przemysłowo-Handlowe „Centrala 
Rybna", Poznań,' Polska (Stanisław Rybarczyk). 

Urządzenie do mycia tac 
i niskich pojemników 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania ta-
kiej konstrukcji urządzenia, która pozwalałaby na 
potokowe, obustronne mycie tac i niskich pojemni-
ków stosowanych w przemyśle spożywczym. 

Urządzenie takie ma według wynalazku dwie 
szczotki myjące (9) i (10) o kształcie cylindrycznym, 
zamontowane pionowo jedna nad drugą, przy czym 
ich osie symetrii usytuowane są poziomo i są arów-

noległe względem nośni transportera oraz względem 
siebie. Szczotki górna (9) i dolna (10) umieszczone są 
poprzecznie do nośni transportera, którą stanowią 
bolce metalowe rozmieszczone w stałych odstępach 
i łączące oba łańcuchy napędowe (5) transportera. 

Średnica szczotki górnej (9) jest większa od śred-
nicy szczotki dolnej (10), a końce prętów obu szczo-
tek przenikają się wzajemnie. (3 zastrzeżenia) 
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Dział C 
CHEMIA I METALURGIA 

C01B P. 224297 16.05.1980 

Instytut Przemysłu Organicznego, Warszawa, Pol-
ska (Ryszard Andrusłci, Zbigniew Leszczyński, Wie-
sław Cieślewski). 

Sposób stabilizacji siarki 
nierozpuszczalnej w dwusiarczku węgla 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uzyskania pre-
paratu siarki nierozpuszczalnej o wysokiej stabilno-
ści, praktycznie trwałego w temperaturze pokojo-
wej. 

Sposób według wynalazku polega na stabilizowaniu, 
nietrwałej w normalnych warunkach, odmiany siar-
ki nierozpuszczalnej w dwusiarczku węgla przez 
traktowanie jej związkiem lub związkami z grupy 
alkoholi trzeciorzędowych o wzorze ogólnym 
RjRaRaCOH, w którym Rj jest alkilem, cykloalkilem, 
acetylem, acetonylem, arylem podstawionym arylem, 
a R2 i R3 są alkilami zawierającymi 1-10 atomów 
węgla, bądź mieszaniną alkoholu z dwumetylosul-
fotlenkiem i wodą przy czym stosuje się 0.1-10% 
wagowych stabilizatora w stosunku do siarki nie-
rozpuszczalnej. (3 zastrzeżenia) 

C01B P.231933 30.06.1981 

Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa, Polska 
(Barbara Czerwińska, Józef Berak, Janina Pieniążek, 
Jerzy Mejsner). 

Sposób otrzymywania 
wysokokrzemowego zeolitu azotowego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uzyskania zeo-
litu o dużej jednorodności krystalitów i wysokiej 
krystaliczności. 

Sposób otrzymywania syntetycznego wysokokrze-
mowego zeolitu azotowego o stosunku SiO2/Al2O3 > 30 
i strukturze zeolitu ZSM-5, polega na tym, że miesza-
ninę reakcyjną przegotowuje się metodą współstrąca-
nia polegającą na jednoczesnym zlewaniu roztwo-
ru szkła wodnego z roztworami soli A12(SO4)3; NaCl 
oraz roztworem kwasu siarkowego, przy czym bro-
mek ezteropropyloamonionowy można wprowadzać do 
reaktora jednocześnie z innymi roztworami lub do 
zhomogenizowanego już hydrożelu glinokrzemiano-
wego. 

W okresie dojrzewania prowadzonym w tempera-
turze pokojowej z okresowym mieszaniem w ciągu 
10-25 godzin stosunek OH~/SiO2 powinien wynosić 
0,38-0,60, a w czasie krystalizacji 0,1-0,2, pirzy czym 
krystalizację prowadzi się znanym sposobem. 

(2 zastrzeżenia) 

C01D P. 230020 05.03.1981 

Pierwszeństwo: 
06.03.1980 - RFN (nr P 30 08 563.3) 

Hoechst Aktiengesellschaft, Frankfurt nad Menem, 
Republika Federalna Niemiec. 

Sposób wytwarzania 
wodnych roztworów chlorku sodu z soli kuchennej 

oraz urządzenie do przeprowadzenia tego sposobu 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie- opracowania ta-
kiego sposobu wytwarzania wodnych roztworów 
chlorku sodu, w którym unikałoby się emisji rtęci 
orasz sposób ten wykazywałby zalety otwartego złoża 
soli i jednocześnie zapobiegał powstawaniu oparów 
solanki i umożliwiał łatwe usuwanie nierozpuszczal-
nej pozostałości skały płonnej. Celem wynalazku by-
ło także opracowanie ulepszonej konstrukcji urzą-
dzenia do stosowania tego sposobu. 

Komora według wynalazku zawiera w swoim dnie 
rury (9) do doprowadzania nienasyconej solanki, co 
najmniej jedno pionowe albo nachylone sito (7), któ-
re jest przepuszczalne dla solanki, a nieprzepuszczal-
ne dla soli kamiennej, zasyp soli kamiennej (6), bel-
kę poprzeczną (10) stanowiącą ruszt. 

Sposób wytwarzania stężonej solanki według wy-
nalazku polega na tym, że nienasycona solanka wni-
ka przy dnie komory do rozpuszczania i przenika 
zasyp soli kamiennej. Powstała nasycona solanka 
ponownie opuszcza komorę przez sito (7), przy czym 
lustro cieczy nasyconej solanki w komorze nie osiąga 
powierzchni zasypu soli i zwrócona ku wnętrzu ko-
mory strona sita (7) jest całkowicie przykryta za-
cierem soli kamiennej i solanki. (27 zastrzeżeń) 

C01F P.224191 12.05.1980 

Huta Aluminium, Skawina, Polska (Genowefa Hor-
ba, Maria Falkowska, Władysław Szponder, Mieczy-
sław Klich, Grzegorz Giermek). 

Sposób wytwarzania 
drobnoziarnistego tlenku glinu 

odmiany alfa o wysokiej czystości 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie umożliwienia 
uzyskania drobnoziarnistego tlenku glinu odmiany 
alfa o wysokiej czystości, przeznaczonego głównie do 
produkcji spieków przeświecających stosowanych w 
lampach sodowych. 

Sposób według wynalazku charakteryzuje się tym, 
że tlenek glinu odmiany gamma uzyskany z siarcza-
nu glinowo-amonowego na drodze wielokrotnej kry-
stalizacji i rozkładu termicznego w temperaturze 
800-1080°C, w celu przemiany w tlenek glinu od-
miany alfa poddaje się prażeniu w temperaturze 
1150-1250°C, w czasie od 5 do 7 godzin, przy gru-
bości warstwy od 80 do 120 mm. (1 zastrzeżenie) 

C01G P.224222 14.05.1980 

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy „Połam", 
Warszawa, Polska (Stanisław M. Rychlicki). 

Sposób i urządzenie 
do rozpuszczania kwasu wolframowego 

w wodzie amoniakalnej 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie umożliwienia 
uzyskania roztworów kwasu wolframowego o usta-
lonych i powtarzalnych parametrach stosowanego 
zwłaszcza w produkcji materiałów lampowych dla 
przemysłu oświetleniowego. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że pro-
ces prowadzi się w trzech etapach; w pierwszym 
etapie miesza się stężoną wodę amoniakalną z woda 
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destylowaną lub wodą zdemineralizowaną lub kon-
densatem amoniakalnym przy zachowaniu stałego 
stężenia i temperatury roztworu, a otrzymany roz-
twór stanowi rozpuszczalnik, do którego w drugim 
etapie dosypuje się kwas wolframowy aż do uzyska-
nia zadanej wartości stężenia zawiesiny kwasu wol-
framowego w roztworze, przy ciągłym mieszaniu pro-
wadzonym do chwili uzyskania zadanej gęstości roz-
tworu, zaś w trzecim etapie prowadzi się klarowanie 
roztworu. 

Urządzenie stanowi zestaw co najmniej trzech 
zbiorników, z których pierwszy jest zbiornikiem (1) 
przygotowania rozpuszczalnika, ma mechaniczne mie-
szadło (2) oraz jest zaopatrzony w układ (4) automatycz-
nej regulacji stężenia rozpuszczalnika. Następny jest 
zbiornikiem (8) procesu zasadniczego, ma mechanicz-
ne mieszadło (11) oraz jest zaopatrzony w trzy ukła-
dy automatycznej regulacji parametrów procesu, to 
jest układ (12) automatycznej regulacji poziomu roz-
puszczalnika, układ (13) automatycznego dozowania 
kwasu wolframowego i układ (15) automatycznej re-
gulacji gęstości roztworu. Zbiornik (8) jest połączony 
z co najmniej jednym odstojnikiem (17). 

(2 zastrzeżenia) 

C01G 
C14C 

P.224464 24.05.1980 

Pierwszeństwo: 
11.11.1979 - ZSRR (nr nr 2831651, 2831652) 

Centralnyj naučno-issledovatelskij institut koževen-
no-obuvnoj promyšlennosti, Moskwa, Institut chimii 
i technologii redkich elementov i mineralnovo syna 
Kolskogo filiala Akademii Nauk ZSRR, Apatity Mur-
manskoj oblasti, ZSRR (David Lazarevicz Motov, 
Ljudmila Petrovna Tjurkina, Lidija Georgievna Ge-
rasimova, Aleksandr Ivanovicz Metelkin, Izaak Gri-
gorevič Šfirin, Nina Ivanovna Kolesnikova, Galina 
Grigotievna Jakuševa, Marija Moiseevna Godneva, 
Artur Grigorevič Babkin, Iridij Iosifovič Mikaéljan, 
Valentin Ivanovicz Belokoskov, Vladimír Pavlovic 
PlO'tnikov). 

Sposób otrzymywania garbnika tytanowego 
i sposób garbowania skór 

Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest pod-
wyższenie jakości garbnika tytanowego, a także udo-
skonalenie sposobu garbowania umożliwiającego pod-
niesienie jakości otrzymywanych skór. 

Sposób otrzymywania garbnika tytanowego z siai-
czanowych roztworów zawierających tytan i żelazo, 
charakteryzuje się tym, że do wyjściowego siarcza-
nowego roztworu wprowadza się jako utleniacz siar-
czanowy roztwór kompleksu nadtlenko wo -tytanowe-
go, aż do osiągnięcia końcowej jago zawartości w 
roztworze 0,01-2 g/l w przeliczeniu na dwutlenek 
tytanu. 

Sposób garbowania skór polega na tym, że od-
wapnioną goliznę poddaje się obróbce substancjami 
uaktywniającymi proces garbowania, wybranymi 
z grupy składającej się z soli sodowej dwusulfodwu-
naf ty lornetami, bezwodnika ftalowego, ałunu glino-
wo-potasowe go, ałunu glinowo-potasowego w miesza-
ninie z urotropiną, siarczanu amonowotytanylowego 
i fenolowych oligomerów rozproszonych w kwasach 
ligninosulfonowych, po czym goliznę poddaje się ob-
róbce garbnikiem tytanowym, (12 zastrzeżeń) 

C02F P. 224251 15.05.1980 

Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa, Polska 
(Stanisław Ciborowski). 

Sposób niszczenia 
wodnych ścieków organicznych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
sposobu niszczenia wodnych ścieków organicznych 
zawierających lotne substancje organiczne o charak-
terze kwaśnym. 

Sposób polega na utlenianiu ścieków w fazie cie-
kłej gazami zawierającymi tlen w obecności alka-
liów wziętych w ilości niezbędnej do przeprowadzenia 
wszystkich związków kwaśnych w postać soli przy 
pH powyżej 8, a proces prowadzi się w temperatu-
rze 420-570 K pod ciśnieniem 1-10 MPa. Korzyst-
nie jest jeżeli jako czynnik utleniający stosuje się 
powietrze, a jako alkalia - związki sodu. 

(3 zastrzeżenia) 

C02F P.224345 19.05.1980 

Biuro Projektowo-Badawcze Gospodarki Wodno-
-Ściekowej i Uzbrojenia Terenów „HYDROSAN", 
Gliwice, Polska (Danuta Kubaczka, Jan Brózda, 
Elżbieta Chlęch, Mirosław Goc, Mieczysław Niewia-
ra, Alberich Drzisga, Andrzej Mądrala, Ewa Lisow-
ska). 

Sposób oczyszczania ścieków przemysłowych 
z procesu wysokotemperaturowego zgazowania węgla 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
skutecznego sposobu usunięcia wszystkich zanie-
czyszczeń obecnych w ściekach przemysłowych z pro-
cesu mycia gazu surowego uzyskiwanego przy wy-
sokotemperaturowym zgazowaniu węgla. 

Sposób według wynalazku charakteryzuje się tym, 
że do ścieków przemysłowych dodaje się ścieki by-
towo-gospodarcze nie mniej niż w ilości 30% obj., 
utrzymując odpowiedni stosunek wskaźników BZT 
do CHZT, odpowiednie stężenie azotu amonowego 
oraz odpowiedni stosunek ogólnej ilości azotu amono-
wego do ogólnej ilości połączeń siarkowych, po czym 
podaje się je przynajmniej dwustopniowemu oczy-
szczaniu na drodze biologicznej, przy pomocy wy-
twarzanego znanymi metodami wyspecjalizowanego 
osadu czynnego. W pierwszym stopniu oczyszczania 
utrzymuje się pH > 7,5 i napowietrzając ścieki w 
spoisób ciągły przeprowadza azot zawarty w rodan-
kach, cyjankach i białku w amoniak, utlenia amoniak 
do azotynów i azotanów oraz utlenia nieorganiczne 
związki siarki do siarczanów, przy czym korzystnie 
pierwszy stopień oczyszczania dzieli się na dwa pod-
stopnie, następnie ścieki wprowadza się do drugiego 
stopnia oczyszczania, gdzie utrzymuje się pH 7 ,0-
7,6, stężenie tlenu rozpuszczonego < 0,5 g/dcm8, a po-
nadto w sposób ciągły wzbogaca ścieki w węgiel or-
ganiczny i redukuje azotany do azotu wolnego. 

(4 zastrzeżenia) 

C02F P.224474 23.05.1980 

Politechnika Śląska im. Wincentego Pstrowskiego, 
Gliwice, Polska (January Bień, Kazimierz Chmura, 
Eugenia Kowalska). 

Urządzenie do przygotowania osadów 
w polu elektrycznym 

i ultradźwiękowym z dolną integracją 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie przygotowania 
osadów przed ich odwadnianiem oraz zagęszczaniem 
w polu elektrycznym i ultradźwiękowym z dolną in-
tegracją, szczególnie osadów ściekowych trudno od-
wadniających się i trudno sedymentuiacych. 

Urządzenie według wynalazku składa się 7. kon-
centratora ultradźwiękowego (2) umieszczonego w 
dnie zbiornika (1) i elektrod (3) zanurzonych w osa-
dzie, przy czym jedna z elektrod (3) stanowi rów-
nocześnie mieszadło. (1 zastrzeżenie) 
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C02F P.224475 23.05.1980 

Politechnika Śląska im. Wincentego Pstrowskiego, 
Gliwice, Polska (January Bien, Kazimierz Chmura, 
Eugenia Kowalska). 

Urządzenie do preparowania osadów 
z współśrodkową integracją w polu elektrycznym 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie preparowania 
osadów przed ich odwadnianiem i zagęszczaniem 
z współśrodkową integracją ultradźwiękową w polu 
elektrycznym, szczególnie osadów sprawiających 
trudności przy odwadnianiu i zagęszczaniu. 

Urządzenie według wynalazku składa się z kon-
centratora ultradźwiękowego (2) umieszczonego 
współśrodkowo w zbiorniku (1) i elektrod (3) zanu-
rzonych w osadzie. (2 zastrzeżenia) 

C03B P.224329 16.05.1980 

Instytut Obróbki Skrawaniem, Kraków, Polska 
(Mieczysław Drojewski, Władysław Czech, Marek 
Białas, Kazimierz Slusarczyk). 

Stolik krzyżowy 
zwłaszcza do obróbki stempli formujących 

szkła odblaskowe 
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie obróbki wy-

kańczającej przedmiotów o małych powierzchniach 
płaskich, zwłaszcza stempli formujących szkła od-
blaskowe. 

Stolik krzyżowy według wynalazku charakteryzuje 
się tym, że na płycie pośredniej (3) .wsparta jest pły-
ta górna (6) za pomocą co najmniej czterech sprężyn 
płaskich (5) utwierdzonych do powierzchni bocznych 

płyty pośredniej (3) i płyty górnej (6). Do płyty po-
średniej (3) w jej części środkowej górnej powierzch-
ni utwierdzony jest nastawny zderzak twardy (7) 
ograniczający ruch płyty górnej (6) w kierunku ścier-
nicy (4). Przy powierzchni czołowej płyty pośredniej 
(3) umieszczony jest napęd mimośrodowy (8) nada-
jący płycie pośredniej (3) z płytą górną (6) ruch po-
suwisto-zwrotny prostopadły do osi ściernicy (4). 

(1 zastrzeżenie) 

C03B P.224471 23.05.1980 

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Wyższa Szko-
ła Inżynierska, Radom, Polska (Mieczysław Gajew-
ski, Jerzy Michalski, Cecylia Miksiewicz, Zbigniew 
Świecki, Tadeusz Pal). 

Sposób wytwarzania wałów azbestowych 
do formowania szkła płaskiego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uzyskania wa-
łów azbestowych o dużej odporności na niszczące 
oddziaływanie naprężeń mechanicznych i wysokiej 
temperatury, które występują w procesie formowa-
nia szkła płaskiego. 

Sposób według wynalazku polegający na nakłada-
niu pakietów krążków tektury azbestowej na oś 
wału, charakteryzuje się tym, że przed pakietowa-
niem krążki tektury azbestowej nasyca się 10-50% 
wodnym roztworem zolu krzemionkowego lub 1 0 -
50% wodnym roztworem zolu krzemionkowego z do-
datkiem 0,1-5 części wagowych boraksu na 100 czę-
ści wagowe wodnego roztworu zolu krzemionkowe-
go, a następnie suszy je do wilgotności 1-5%, po 
czym postępuje się w znany sposób. (2 zastrzeżenia) 

C04B P.224198 12.05.1980 

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemy-
słu Izolacji Budowlanej, Katowice, Polska (Grażyna 
Pogorzelska-Wojsa, Tadeusz Hulek, Romuald Pału-
bicki, Marian Grała, Jerzy A. Pogorzelski, Janusz 
Suska, Ryszard Baic). 

Sposób wytwarzania masy izolacyjnej 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uzyskania ma-
sy izolacyjnej charakteryzującej się dobrymi włas-
nościami przetwórczymi i nadającej się do zabezpie-
czeń ognioochronnych konstrukcji stalowych metodą 
natryskową. 

Sposób według wynalazku polega na zwilżaniu 
mieszaniny włókien mineralnych i proszkowych środ-
ków wiążących, takich jak cement portlandzki lub 
cement z bentonitem substancją przeciwpylącą, ta-
ką jak nafta lub olej mineralny lub kwas olejowy, 
którą dodaje się w ilości 1-5 części wagowych w 
stosunku do ilości proszkowych środków wiążących 
przed lub w czasie procesu granulacji. 

(4 zastrzeżenia) 

C04B P.224252 15.05.1980 

Instytut Materiałów Ogniotrwałych, Gliwice, Pol-
ska (Mieczysław Drożdż, Zofia Patzek, Janusz Susz-
czyński, Stefan Sliwiński, Jan Heryan, Ryszard 
Gwiżdż). 

Sposób wytwarzania 
ogniotrwałych wyrobów magnezjowych 
o zwiększonej odporności na erozyjne 

i korozyjne działanie płynnych metali i żużli 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uzyskania 
ogniotrwałych wyrobów magnezjowych o zwiększonej 
odporności na erozyjne i korozyjne działanie płyn-
nych metali i żużli. 



Nr 24 (208) 1981 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO 27 

Sposób według wynalazku polega na formowaniu 
wyrobów z masy powstałej przez zmieszanie czyste-
go, niskoporowatego, korzystnie topionego kruszywa 
magnezjowego o zawartości co najmniej 95% MgO z 
substancją węglo nośną w postaci grafitu w ilości 
2-15% wagowych z dodatkiem spoiwa organicznego 
w ilości 5-15% wagowych lub nieorganicznego w 
ilości 0,1-5% wagowych, lub kombinacji obu rodza-
jów spoiw. Otrzymane wyroby poddaje się obróbce 
termicznej w temperaturze 120-800°C. 

(2 zastrzeżenia) 

C04B P.224477 23.05.1980 

Zjednoczone Zakłady Ceramiki Stołowej „Cerpol", 
Wałbrzych, Polska (Ryszard Wojciechowski, Ryszard 
Bernardelli, Kazimierz Kantor, Barbara Woźna, 
Zbigniew Franciszkiewicz, Anna Wojciechowska). 

Sposób wytwarzania 
szybkospiekalnego tworzywa porcelanowego 

Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest opra-
cowanie sposobu wytwarzania tworzywa porcelano-
wego przystosowanego do jednorazowego przyspieszo-
nego wypalania w temperaturze 1500-1550 K i cza-
sie 6000 s przy jednoczesnym uzyskaniu efektu sa-
moszkliwienia. 

Sposób według wynalazku polega na wprowadze-
niu do zestawu tworzywa porcelanowej standardo-
wej masy produkcyjnej stanowiącej 71-83% wago-
wych zestawu masy, drobno zmielonego surowego 
szkliwa w ilości 15-22% wagowych oraz drobno 
zmielonych topników i mineralizatorów w ilości 2 -
7% wagowych, a następnie do tak uzyskanego zesta-
wu wprowadza się upłynniacz organiczny w ilości 
0,05-0,1% wagowych substancji suchej tworzywa. 
Zestaw można zabarwiać przy pomocy nieorganicz-
nych związków barwiących lub farb. (2 zastrzeżenia) 

C04B P.224513 26.05.1980 

Wyższa Szkoła Inżynierska im. Kazimierza Pu-
łaskiego, Radom, Polska (Zygmunt Wirpsza, Ewa 
Matracka, Anna Domino, Izabella Kunka). 

Sposób jednoczesnego uplastycznienia, 
polepszenia urabialności, 

przyspieszenia wiązania i zwiększenia wytrzymałości 
cementów i betonów 

Sposób jednoczesnego uplastycznienia, polepszenia 
urabialności, przyspieszenia wiązania i zwiększenia 
wytrzymałości cementów i betonów polega na do-
daniu do cementu lub betonu 0,1-4,0% (w przeli-
czeniu na suchą masę żywicy i cementu) roztworu 
wodnego sulfometylowanej żywicy melaminowej 
otrzymywanej przez kondensację trójetapową tak, 
aby po pierwszym etapie próbka mieszaniny reakcyj-
nej schłodzona do 0°C była klarowna a zawierające-
go 2-14% siarczanu sodowego. (1 zastrzeżenie) 

C06B 
F24B 

P. 229487 02.02.1981 

Pierwszeństwo : 
04.02.1980 - Kanada (Nr 345,004) 

C - I - L Inc., Montreal, Kanada. 

Sposób wytwarzania odlewanego, 
wybuchowego urządzenia wspomagającego 

i zespół formierski do odlewania 
wybuchowego urządzenia wspomagającego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie .opracowania ta-
kiego sposobu wytwarzania wybuchowego urządze-

nia wspomagającego, który byłby częściowo zautoma-
tyzowany i bezpieczny dla pracowników. Celem wy-
nalazku było także opracowanie odpowiedniego do 
tego sposobu zespołu formierskiego do odlewania te-
go urządzenia. 

Sposób wytwarzania odlewanego, wybuchowego 
urządzenia wspomagającego, według wynalazku cha-
rakteryzuje się tym, że obejmuje przygotowanie ze-
społu składającego się z płytki podstawowej, ru-
rowej osłony zamocowanej zdejmowalnie do tej płyt-
ki podstawowej, jednego lub więcej kołków, zamo-
cowanych wyjmowalnie do płytki podstawowej w 
obrębie rurowej osłony, oraz ewentualnie formy 
rdzeniowej przymocowanej do wyj mo walnych koł-
ków, następnie podaje się ten zespół na stanowisko 
kontroli i znakowania, gdzie odbywa się szczelny 
montaż rurowej osłony na płytce podstawowej, po 
czym podaje się zespół dalej na stanowisko rozpro-
wadzania ciekłych materiałów wybuchowych, napeł-
nia się rurową osłonę ciekłymi materiałami wybu-
chowymi, podaje się ten zespół i napełnioną rurową 
osłonę na stanowisko chłodzenia, po czym ochłodzoną 
osłonę rurową i zeispół podaje się na stanowisko de-
montażu, gdzie wspomniane kołki, ewentualna for-
ma rdzeniowa i płytka podstawowa są oddzielone od 
napełnionej rurowej osłony, i wreszcie podaje się 
napełnioną, schłodzoną osłonę na stanowisko pako-
wania. 

Zespół formierski do odlewania wybuchowego urzą-
dzenia wspomagającego z ciekłego materiału wybu-
chowego, według wynalazku charakteryzuje się tym, 
że zawiera tarczową podstawę (3), mającą w górnej 
powierzchni przynajmniej jedno wgłębienie, przysto-
sowane do wyjmowalnego utrzymywania stałego, prę-
towego rdzenia (8) pod kątem prostym_.do tej górnej 
powierzchni podstawy, a ponadto podstawa posiada 
na tej górnej powierzchni ciągłe wyżłobienie (5), 
znajdujące się blisko obwodu, przystosowane do 
utrzymywania w zasadniczo szczelnym połączeniu 
cienkościennego członu rurowego (4). (8 zastrzeżeń) 

C07C P.224446 22.05.1980 

Chemiczna Spółdzielnia Pracy „Synteza", Poznań, 
Polska (Edmund Utecht, Andrzej Łukowski, Andrzej 
Żmójdzin, Henryk Rost). 

Sposób wytwarzania paraldehydu 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie umożliwienia 
dowolnego regulowania szybkości reakcji oraz wyeli-
minowania strat związanych z uchodzeniem aldehy-
du octowego. 

Sposób wytwarzania paraldehydu przez polimery-
zację aldehydu octowego w obecności katalizatorów 
kwasowych polega na tym, że reakcję prowadzi się 
w mieszaninie paraldehydu wprowadzając do tej mie-
szaniny stopniowo aldehyd octowy. (5 zastrzeżeń) 
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C07C 
C09K 

P.224455 24.05.1930 

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława 
Dąbrowskiego, Warszawa, Polska (Tomasz Szczuciń-
ski, Roman Dąbrowski, Jerzy Dziaduszek). 

Sposób otrzymywania 
nowych ciekłokrystalicznych estrów 

kwasów alkilocykloheksylobenzenokarboksylowych 

Przedmiotem wynalazku jest sposób otrzymywania 
nowych związków o wzorze 2, w których X oznacza 
grupę cyjanową, nitrową, alkoksylową, fenylową, 
atom chlorowca, zwłaszcza chloru, lub atom wodoru 
m oznacza liczbę całkowitą 1-10a n oznacza liczbę 
całkowitą 1-10 lub 0 na drodze reakcji kwasu lub 
chlorku kwasu alkilocykloheksylobenzenokarboksylo-
wego z odpowiednim fenolem, korzystnie z 2-cyjano-
-4-n-alkilofenolem, 4-n-alkilofenolem, p-cyjanofeno-
lem, p-nitrofenolem, p-chlorofenolem lub p-alkoksy-
fenolem. 

Otrzymane związki nadają się do modyfikacji wła-
ściwości kompozycji ciekłokrystalicznych w kierunku 
polepszenia ich charakterystyk elektrooptycznych. 

(2 zastrzeżenia) 

C07C 
C09K 

P.224456 24.05.1980 

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława 
Dąbrowskiego, Warszawa, Polska (Tomasz Szczuciń-
ski, Roman Dąbrowski). 

Sposób otrzymywania 

trans-l-alkilo-4-(4'-acetylofenylo)-cykloheksanu 
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uproszczenia 

i potanienia procesu otrzymywania trans-l-alkilo-4-
-(4'-acetylofenylo)-cykloheksanu. 

Przedmiotem wynalazku jest sposób otrzymywania 
związku o wzorze ogólnym przedstawionym na ry-
sunku, w którym R oznacza grupę alkilową zawie-
rającą 2-12 atomów węgla, na drodze acylowania 
cykloheksenu metodą Friedela-Craftsa chlorkiem 
kwasowym o wzorze R'-COC1, w którym R' ozna-
cza grupę alkilową zawierającą 1-11 atomów wę-
gla. Następnie produkt acylowania poddaje się ko-
lejnej reakcji Friedela-Craftsa z benzenem, a otrzy-
many przy tym trans-l-acylo-á-fenylocykloheksan re-
dukuje się hydrazyną do trans-l-alkilo-4-fenylocyklo-
heksanu, który wyodrębnia się z mieszaniny poreakcyj-
nej przez ekstrakcję rozpuczalnikiem organicznym i do-
datkowo oczyszcza na drodze destylacji pod zmniej-
szonym ciśnieniem, a następnie poddaje reakcji Frie-
dela-Craftsa z chlorkiem acetylu do trans-l-alkilo-4-
-(4'-acetylofenylo)-cykloheksanu. Otrzymany produkt 
oczyszcza się w znany sposób, najkorzystniej na dro-
dze krystalizacji z rozpuszczalnika organicznego, 
zwłaszcza niższego alkanolu. 

Trans-l-alkilo-4-(4'-acetylofenylo)-cykloheksan na-
daje się jako surowiec do syntezy kwasów, nitryli, 
estrów jak też innych pochodnych z grupy fenylo-
cykloheksanów o właściwościach związków ciekłokry-
stalicznych. (5 zastrzeżeń) 

C07C P.224462 24.05.1980 
Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa, Polska 

(Zbigniew Weigl, Jerzy Polaczek, Bogdan Tymiński, 
Zygmunt Lisicki, Józef Obłój, Lucjan Franek, Kazi-
mierz Przybyło, Jacek Reutt, Włodzimierz Wójcik), 

Sposób wydzielania benzenu 
o wysokiej czystości 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zmniejszenia 
zużycia energii w procesie rozdziału hydrorafinatu 
benzolu koksowniczego oraz zwiększenia stopnia wy-
dobycia benzenu z przerabianego surowca. 

Przedmiotem wynalazku jest sposób wydzielania 
benzenu o wysokiej czystości z hydrorafinatu ben-
zolu koksowniczego przez rektyfikację i destylację 
ekstrakcyjną. 

Z surowca poddawanego rektyfikacji odbiera się 
przedgon, wąską frakcję benzenową oraz frakcję me-
tylocykloheksanową, przy czym strumienie przedgo-
nu i frakcji metylocykloheksanowej łączy się 
i wspólnie poddaje oczyszczaniu przez destylację 
ekstrakcyjną przy użyciu selektywnego rozpuszczal-
nika. (4 zastrzeżenia) 

C07C P.224465 24.05.1980 

E. J., Du Pont De Neumours and Company, Wil-
mington, Stany Zjednoczone Ameryki. 

Sposób chlorowania związków aromatycznych 
w łańcuchu bocznym w pozycji a 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie umożliwienia 
selektywnego chlorowania związków aromatycznych 
w łańcuchu bocznym w pozycji a. 

Cechą sposobu według wynalazku jest to, że 
związki aromatyczne takie jak związek o wzorze 1, 
w którym X oznacza grupę nitrową, cyjanową, trój-
fluorometylową, atom chloru, bromu, fluoru, grupę 
o wzorze C(O)R1; SO2R2, SO3R2, grupę trójfluorome-
tylosulfonylową, chlorosulfonylową, grupę o wzo-
rze SO2NR3R4, OC(O)R5, N+(R2)3, NR6C(O)R?, P+(R2)3, 
P(O)(OR2)2 lub grupę trójchlorometylową, Y oznacza 
atom wodoru, grupę nitrową, atom chloru, bromu, 
fluoru, grupę cyjanową, trójfluorometylową, grupę 
0 wzorze C(O)R!, SO2R2, SO3R2, SO2NR3R4, grupę trój-
fluorometoksylową, grupę o wzorze OC(O)R5, OR6 lub 
grupę arylową, Z oznacza atom wodoru, chloru lub 
bromu, oraz związki o wzorach 2-5 , w których to 
wzorach X1 i X2 są jednakowe lub różne i oznacza-
ją grupy nitrowe, cyjanowe, trójfluorometylowe, ato-
my chloru, bromu, fluoru, grupy o wzorach C(O)R!, 
SO2R2, SO3R2, grupy trójfluorometylosulfonylowe, 
chlorosulfonylowe, grupy o wzorach SO2NR3R4, 
OC(O)R5, N+(R2)3, NR6C(O)R;,, P+(R2)3, P(O)(OR2)3 lub 
grupy trójchlorometylowe, lub mogą oznaczać atomy 
wodoru we wzorze 3, Y1 i Y2 są jednakowe lub róż-
ne i oznaczają atomy wodoru, grupy nitrowe, atomy 
chloru, bromu, grupy cyjanowe lub grupy o wzorze 
C(O)Rx, oraz we wszystkich wzorach 1-5 Rx ozna-
cza grupę alkilową o 1-8 atomach węgla, grupę 
arylową, grupę alkoksylową o 1-4 atomach węgla, 
grupę hydroksylową lub grupę o wzorze NR3R4, R2 
oznacza grupę alkilową o 1-4 atomach węgla, R3 
1 R4 są jednakowe lub różne i oznaczają atomy wo-
doru lub grupy alkilowe o 1-4 atomach węgla, Rs 
oznacza grupę alkilową o 1-8 atomach węgla, grupę 
trójfluorometylową lub grupę arylową, R6 oznacza 
atom wodoru lub grupę alkilową o 1-3 atomacłi wę-
gla i ponadto R' i R" są jednakowe lub różne i ozna-
czają atomy wodoru, grupy alkilowe o 1-3 atomach 
węgla lub tworzą wspólnie pierścień węglowy zawie-
rający 5-6 atomów węgla, a R" może oznaczać po-
nadto grupę alkilową o 1-20 atomach węgla, R In, 
RIV i Rv są jednakowe lub różne i oznaczają atomy 
wodoru lub grupy metylowe, RVI i R v n są jednakowe 
lub różne i oznaczają atomy wodoru, grupy alkilowe 
o 1-3 atomach węgla lub tworzą wspólnie pierścień 
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węglowy zawierający 5-6 atomów węgla, a oznacza 
0 lub 1, b i c są jednakowe lub różne i oznaczają 
1 lub 2, n oznacza 1 lub 2, d oznacza 0, 1 lub 2, a 
m oznacza 0-6, przy czym gdy X oznacza grupę 
o wzorze NR6COR2, to wówczas jeden z podstawni-
ków Y lib Z ma inne znaczenie niż atom wodoru, 
a gdy Y oznacza grupę o wzorze OR6, to wówczas 
Z ma inne znaczenie niż atom wodoru, poddaje się 
reakcji z tlenkiem chloru. (9 zastrzeżeń) 

C07C 
BŐID 

P.224531 26.05.1980 

Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachow-
nia", Kędzierzyn-Koźle, Polska (Zofia Pokorska, Re-
nata Fiszer, Jerzy Witkoś, Włodzimierz Kotowski, 
Maria Makuch, Henryk Boebel, Paweł Smoczyński, 
Kazimierz Noga, Jerzy Orliński, Stanisław Młynar-
czyk, Ignacy Łachman). 

Sposób odzyskiwania katalizatora 
utleniania w procesie wytwarzania 

dwumetylotereftalanu 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie umożliwienia 
oszczędności wydatkowanej energii oraz zachowania 
aktywności katalizatora. 

Przedmiotem wynalazku jest sposób odzyskiwania 
katalizatora utleniania w procesie wytwarzania dwu-
metylotereftalanu, polegający na ekstrakcji składni-
ków katalizatora z pozostałości po destylacji suro-
wych estrów. 

Sposób według wynalazku polega na ekstrakcji ka-
talizatora z pozostałości po destylacji surowych 
estrów przy wielokrotnym stosowaniu roztworów 
wodnych kwasu octowego lub wód reakcyjnych, 
z których po ekstrakcji wykrystalizowuje się estry 
metylowe i kwasy aromatyczne jedno- lub wielo-
pierścieniowe, takie jak p-toluilan metylu, kwas p-
-toluilowy, dwumetylotereftalan, kwas teraftalowy, 
jednometylowy kwas tereftalowy, wielopierścieniowe 
bezwodniki kwasu tereftalowego i inne związki wy-
żej wrzące od dwumetylotereftalanu przez schładza-
nie roztworów wodnych po ekstrakcji z szybkością 
nie wyższą niż 1,2°C na minutę a następnie po od-
filtrowaniu kryształów i ich stopieniu kieruje się je 
do procesu estryfikacji metanolem, natomiast roz-
twór wodny zawierający składniki katalizatora po 
podgrzaniu o 5 do 20°C kieruje się do procesu utle-
niania p-ksylenu i p-toluilanu metylu. 

(1 zastrzeżenie) 

C07C 
A01N 

P.228233 03.12.1980 

Pierwszeństwo: 
14.05.1980 - St. Zjedn. Am. (nr 149806) 

PPG INDUSTRIES, INC., Pittsburgh, Stany Zjed-
noczone Ameryki. 

Środek chwastobójczy 
i sposób wytwarzania jego substancji czynnej 

Przedmiotem wynalazku jest środek chwastobójczy 
i sposób wytwarzania jego substancji czynnej, czyli 
nowych podstawionych eterów dwufenylowych. 

Sposób wytwarzania podstawionych eterów dwu-
fenylowych o wzorze 1, w którym A oznacza atom 
tlenu lub siarki, X oznacza atom wodoru lub chlo-
rowca, Y oznacza atom chlorowca lub grupę trój-
fluorometylową, Z oznacza atom chlorowca, grupę 
nitrową lub cyjanową, R oznacza atom wodoru lub 
grupę alkilową zawierającą do 3 atomów węgla, R1 

oznacza grupę alkilidenową lub jednopodstawioną 
grupę alkilidenową zawierającą do 3 atomów węgla, 
w której podstawnikiem jest grupa alkilowa zawie-
rająca do 4 atomów węgla, a R2 oznacza atom wo-
doru, grupę alkilową lub alkoksylową zawierającą 
do 10 atomów węgla, grupę cykloalkilową zawiera-
jącą 3-8 atomów węgla lub dopuszczalne do sto-

sowania w rolnictwie rodzaje jonów, polega na tym, 
że halogenek benzoilu o wzorze 2, w którym X, Y 
i Z mają wyżej podane znaczenie a Hal oznacza 
atom chlorowca, poddaje się reakcji z co najmniej 
stechiometryczną ilością aminoestru o wzorze 3, w 
którym A, R, R1 i R2 mają wyżej podane znaczenie. 

(7 zastrzeżeń) 

C07C P.229236 T 15.01.1981 

Chemiczno-Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy „Fi-
]ofrom", Bydgoszcz, Polska (Janusz Trzebiński, Le-
sław Wichliński, Irena Drabik, Barbara Budziak). 

Sposób wytwarzania 
rozpuszczalnej w wodzie soli kwasu asparaginowego 

i betainy 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie otrzymywania 
trwałego połączenia betainy z kwasem asparagino-
wym w postaci substancji stałej, nadającej się do 
produkcji leków. 

Przy zobojętnieniu kwasu asparaginowego betainą 
otrzymuje się nietrwały związek rozpadający się w 
roztworze wodnym na części składowe. 
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Trwałe połączenie bełainy z kwasem asparagino-
wym można uzyskać przez zobojętnienie wodoroaspa-
raginianu sodowego betainą. Otrzymana według 
wynalazku podwójna sól ma postać substancji sta-
łej, dobrze rozpuszczalnej w wodzie i zachowującej 
w roztworze trwałość. (1 zastrzeżenie) 

C07C P.229356 T 23.01.1981 

Zakład Doświadczalny „CHEMIPAN", Instytut Che-
mii Fizycznej i Instytutu Chemii Organicznej PAN, 
Warszawa, Polska (Tomasz Koźluk, Wojciech Kuli-
cki). 

Sposób otrzymywania p-nitroetylobenzenu 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
bezpiecznego sposobu otrzymywania p-nitroetyloben-
zenu z mieszaniny izomerów. 

Wynalazek polega na oziębianiu do temperatury 
poniżej -40°C mieszaniny nitroetylobenzenów w roz-
tworze rozpuszczalnika typu benzyn, węglowodorów 
nasyconych, alkoholi, eterów lub ich mieszanin, oraz 
usunięciu wytrąconego osadu z roztworu. 

Sposób według wynalazku umożliwia otrzymanie 
p-nitroetylobenzenu o czystości ponad 98%. Wielo-
krotne powtórzenie takiej operacji np. dwukrotne 
pozwala uzyskać jeszcze wyższą czystość ponad 99%. 

(1 zastrzeżenie) 

C07C P.230292 24.03.1981 

Pierwszeństwo : 
27.03.1980 - Stany Zjednoczone Ameryki 

(nr 134389) 
28.11.1980 - Stany Zjednoczone Ameryki 

(nr 210696) 

Eli Lilly and Company, Indianapolis, Stany Zjedno-
czone Ameryki. 

Sposób wytwarzania prekursora insuliny 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
prostego, jednoetapowego sposobu wytwarzania pra-
widłowego mostka dwusiarczkowego zawartego w 
prekursorze insuliny, a tym samym uproszczenia 
możliwości otrzymywania insuliny. 

Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania 
prekursora insuliny o wzorze 1, w którym R ozna-
cza atom wodoru, chemicznie lub enzymatycznie od-
szczepialną resztę aminokwasową albo chemicznie 
lub enzymatycznie odszczepialne ugrupowanie pe-
ptydowe zawierające co najmniej dwie reszty ami-
nokwasowe, Y oznacza grupę o wzorze 2, w którym 
Z oznacza Ala, Thr lub Ser, ugrupowania od A-l 
do A-21 są insulinowym łańcuchem A, ugrupowania 

od B-1 do B-30 są insulinowym łańcuchem B, a X 
oznacza ugrupowanie, które łączy się z łańcuchem 
A insuliny przy aminowej grupie A-l, a z łańcu-
chem B insuliny przy E-aminowej grupie B-29 lub 
karboksylowej grupie B-30, przy czym ugrupowanie 
to można chemicznie lub enzymatycznie odszczepić 
od obu łańcuchów A i B bez ich rozerwania. 

Cechą sposobu według wynalazku jest to, że S-sul-
fonian o wzorze 3, w którym R, X i Y mają wyżej 
podane znaczenie podaje się reakcji z mekraptanem, 
stosując ilość merkaptanu dostarczającą około 1-5 
grup - S H na każdą grupę - SSO3~, w roztworze 
wodnym o Ph około 7-11,5 i przy stężeniu S-sulfo-
nianu do około 10 mg/ml środowiska wodnego. 

(16 zastrzeżeń) 

C07C P. 230340 26.03.1981 

Pierwszeństwo: 
02.04.1980 - Szwajcaria (nr 2606/80) 

LONZA AG, Gampel/Wallis, Szwajcaria (René 
Blum, Leander Tenud). 

Sposób wytwarzania 
estrów kwasu 2-chloroacetyIooctowego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia 
wydajności wytwarzania estrów kwasu 2-chloroace-
tylo octowego. 

Sposób wytwarzania estrów kwasu 2-chloroacetylo-
octowego, charakteryzuje się tym, że diketen w tem-
peraturze 4 - 1 0 - - 4 0 ° C w obecności chlorowanych 
węglowodorów alifatycznych jako rozpuszczalnika 
przeprowadza się za pomocą chlorowodoru w chlo-
rek kwasu acetylooctowego. Przez wprowadzenie 
chloru w temperaturze +10 40°C wytwarza się 
chlorek kwasu 2-chloroacetylooctowego, który przez 
dodanie alkoholi o 1-4 atomach węgla w temperatu-
rze +10 40°C przeprowadza się w odpowiednie 
estry. (4 zatrzeżenia) 

C07D P.222789 18.03.1980 

Polska Akademia Nauk, Instytut Chemii Organicz-
nej, Warszawa, Polska (Lech Kozerski, Ewa Czer-
wińska). 

Sposób wytwarzania 
nowych pochodnych 2H-l,5-benzodwuoksepiny 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania ta-
kiego sposobu wytwarzania nowych pochodnych 
2H-l,5-benzodwuoksepiny, który byłby prosty w wy-
konaniu i dawał produkt końcowy w jednym eta-
pie reakcyjnym. 

Spoiobem według wynalazku wytwarza się związ-
ki o wzorze 1, w którym R1; R2 i R3 oznaczają niż-
sze grupy alkilowe, na drodze cyklizacji związków 
enaminokarbonylowych o wzorze ogólnym 2, w któ-
rym Rj, R2 i R3 mają podane wyżej znaczenie z nad-
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miarem chinonu. Cyklizację prowadzi się w rozpu-
szczalnikach aprotycznych, w atmosferze azotu w 
temperaturze pokojowej. Z mieszaniny poreakcyjnej 
usuwa się rozpuszczalnik, a produkty rozdziela na 
żelu krzemionkowym na kolumnie chromatograficz-
nej. 

Otrzymane związki nadają się do zastosowania ja-
ko środki farmakologiczne przy niedomaganiach 
układu oddechowego i układu krążenia lub mogą 
być stosowane w przemyśle kosmetycznym. 

(1 zastrzeżenie) 

C07D P.224382 21.05.1980 

Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa, Polska 
(Stanisław Ciborowski). 

Sposób otrzymywania tlenku propylenu 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
takiego sposobu, który pozwalałby na uzyskanie lep-
szych wyników epoksydowania. 

Sposób otrzymywania tlenku propylenu przez ka-
talityczne epoksydowanie propylenu pod ciśnieniem 
w temperaturze 330-430 K z udziałem jako czynnika 
epoksydującego produktu utleniania cykloheksanu 
tlenem cząsteczkowym w fazie ciekłej w tempera-
turze 400-450 K pod ciśnieniem 0,5-1,5 MPa, pole-
ga na tym, że przed poddaniem reakcji epoksydowa-
nia produkt utleniania cykloheksanu rozpręża się 
adiabatycznie do takiego ciśnienia aby obniżyć tem-
peraturę o 20-100 K. Do takiego produktu można 
doprowadzić dodatkowo ciepło w takiej ilości aby 
stężenie wodoronadtlenku cykloheksylu w produkcie 
wynosiło 4-20% wagowych, ewentualnie produkt 
można przemyć wodą w ilości 1-5% wagowych w 
stosunku do masy produktu utleniania z którego 
następnie należy odparować co najmniej 5% zawar-
tego w produkcie cykloheksanu. (5 zastrzeżeń) 

C07D P.224454 24.05.1980 

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, 
Polska (Jerzy Pytlarz, Joanna Táborská). 

Sposób otrzymywania nowych kwasów 
NNpp'-arylenodwuamino-bis-

-(3-nitro, 4-naftalowych) 

Przedmiotem wynalazku jest sposób otrzymywa-
nia kwasów NNpp'-arylenodwuamino-bis-(3-nitro, 4-
-naftalowych) o wzorze ogólnym przedstawionym na 
rysunku, w którym symbol Ar oznacza resztę para-
fenylenową, paradwufenylenową, paradwufenyleno-
eterową, paradwufenylenosiarczkową, paradwufeny-

lenosulfonową, paradwufenylenoketonową, 1,4-nafty-
lenową lub 1,5-naftylenową. 

Sposób według wynalazku polega na ogrzewaniu 
dwuaminy aromatycznej z bezwodnikiem kwasu 3-
-nitro, 4-chloronaftalowego. 

Proces prowadzi się w rozpuszczalniku organicz-
nym, korzystnie w mieszaninie dwuimetyloformamidu 
i alkoholu metylowego lub etylowego w temperatu-
rze ich wrzenia. 

Uzyskane opisanym sposobem nowe kwasy są 
szczególnie przydatne do wytwarzania związków 
wielocząsteczkowych w rodzaju polimerów poliami-
noimidowych oraz do wytwarzania trwałych pigmen-
tów heterocyklicznych jak też do otrzymywania in-
nych barwników przydatnych do barwienia tworzyw 
sztucznych i lakierów. (1 zastrzeżenie) 

C07D P.225476 04.07.1980 

Pierwszeństwo: 06.07.1979 - Węgry (nr MA-3172) 

Material Vegyipari Szövetkezet, Human Oltóany-
agtermelö és Kutató Intézet, Budapeszt, Węgry. 

Sposób wytwarzania pochodnych soli 
kwasu sulfonowego z metalem alkalicznym 

i pochodnych sulfonamidowych 6,6-metyleno-
-bis-(2,2,4-trójmetylo-l,2-dwuwodorochinoliny) 

Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania 
nowych pochodnych soli kwasu sulfonowego z meta-
lem alkalicznym i sulfonamidowych 6,6'-metyleno-
-bis-(2,2,4-trójmetylo-l,2-dwuwodorochinoliny) oraz 
ich dimerów i trimerów stanowiących produkt kon-
densacji o ogólnym wzorze 1, w którym Xi i X2 ozna-
czają atom wodoru, grupę o wzorze - S O 2 - O - H e lub 
-SO 2 NH 2 - , w którym Me oznacza metal alkaliczny, 
a Z1 i Z2 niezależnie oznaczają atom wodoru względ-
nie grupę o wzorze 2 lub 3, w którym to X\ i X'2 
mają znaczenie wyżej podane dla ~KX i X2, przy czym 
są takie same lub różne jak i one i między sobą 
są ewentualnie jednakowe lub różne i pod dalszym 
warunkiem, że co najmniej jeden z podstawników 
Xj i X2 względnie w przypadku obecności także X\ 
i/albo X'2 jest różny od atomu wodoru. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że 6,6'-
-metyleno-bis - (2,2,4-trójmetylo-l,2-diwuwodorochino-
linę) względnie jej pochodną o wzorze ogólnym 4, 
w którym Z i Z' oznaczają niezależnie atom wodoru 
albo grupę o wzorze 2 sulfonuje się przy użyciu stę-
żonego kwasu siarkowego lub oleum i/albo poddaje 
ją reakcji z kwasem chlorosulfonowym i otrzymane 
pochodne kwasu sulfonowego względnie pochodne 
sulfochlorkowe 6,6'-metyleno-bis-(2,2,4-trójrnetylo-l,2-
-dwuwodorochinoliny), przeprowadza w znany spo-
sób w odpowiednie pochodne soli kwasu sulfonowe-
go z metalem alkalicznym, względnie pochodne sul-
fonamidowe 6,6'-metyleno-bis-(2,2,4-trój metylo-1,2-
-dwuwodorochinoliny). 
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Związki otrzymywane sposobem według wynalazku 
znajdują zastosowanie w radioterapii jako środek 
zwiększający radioodporność zdrowych tkanek a jed-
nocześnie zwiększający radioczułość niedotlenionych 
tkanek. (3 zastrzeżenia) 

C07D P. 227211 10.10.1980 

Pierwszeństwo: 11.10.1979 - Węgry (nr CI-1974) 

Chinoin Gyógyszer es Vegyészeti Termékek Gyára 
Rt., Budapeszt, Węgry. 

Sposób wytwarzania 
nowych pochodnych 1,2,4-oksadiazyn 

Celem wynalazku było opracowanie sposobu wy-
twarzania nowych związków, które wykazywałyby 
silne i długotrwałe działanie rozszerzające naczynia 
obwodowe oraz obniżające ciśnienie krwi. 

Sposób wytwarzania nowych pochodnych 1,2,4-oksa-
diazyn o wzorze ogólnym 1, w którym R1 oznacza 
atom wodoru albo grupę fenylową ewentualnie pod-
stawioną jedno- albo kilkakrotnie atomem chlorow-
ca, grupą alkilową o 1-4 atomach węgla, grupą al-
koksylową o 1-4 atomach węgla albo grupą nitrową, 
R2 oznacza grupę alkilową o 1-4 atomach węgla, 
grupę cykloalkilową o 5-7 atomach węgla, ewen-
tualnie podstawioną jedno- lub kilkakrotnie atomem 
chlorowca, grupą alkilową o 1-4 atomach węgla, 
grupą alkoksylową o 1-4 atomach węgla albo gru-
pą nitrową, grupą fenylową albo oznacza grupę naf-
ty Iową, R3 oznacza atom wodoru, grupę alkilową 
o 1-4 atomach węgla albo acylową o 1-4 atomach 
węgla, R4 oznacza atom wodoru albo grupę alkilową 
o 1-4 atomach węgla, R5 oznaczr1 grupę cykloalkilo-
wą o 5-7 atomach węgla, grupę alkilową o 1-6 
atomach węgla, ewentualnie podstawioną w pierście-
niu fenylowym atomem chlorowca, grupą alkoksy-
lową o 1-4 atomach węgla, albo grupą nitrową 
grupę alkilofenylową o 1-4 atomach węgla w części 

alkilowej, albo R4 i R5 razem oznaczają grupę fe-
nylową podstawioną rodnikiem etylowym i metylo-
wym w wzajemnym położeniu orto, m i n oznacza-
ją liczbę 0, 1 lub 2 oraz ich soli addycyjnych i czwar-
torzędowych, znamienny tym, że związek o wzorze 
ogólnym 2, w którym R1, R2, m i n mają wyżej po-
dane znaczenie, a R7 oznacza atom wodoru albo gru-
pę alkilową o 1-4 atomach węgla, Z oznacza atom 
chlorowca albo grupę sulfonyloksylową poddaje się 
reakcji ze związkiem o wzorze ogólnym 3, w któ-
rym R4 i R5 mają wyżej podane znaczenie, i otrzy-
mane związki o wzorze ogólnym 1, w którym R8 

oznacza atom wodoru ewentualnie acyluje się albo 
gdy R3 we wzorze 1 oznacza grupę acylową hydro-
lizuje się i ewentualnie otrzymane związki o wzorze 
1 przeprowadza się w sole addycyjne z kwasami albo 
sole czwartorzędowe, albo z ich soli uwalnia. 

(5 zastrzeżeń) 

C07D 

WZÓR 3 

P.229206 T 14.01.1981 

Włodzimierz Daniewski, Warszawa, Polska (Wło-
dzimierz Daniewski). 

Sposób otrzymywania chlorowodorku 
2-N.benzylo-N-fenoloaminometylo)-imidazoliny 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania no-
wego sposobu otrzymywania antazoliny, który po-
zwalałby uzyskać produkt o dużym stopniu czystości, 
dużej wydajności i bez możliwości jego zesmolenia. 

Sposób ten polega na kondensacji chloroacetoni-
trylu z metanolem w obecności wodorotlenków me-
tali alkalicznych i dalszej kondensacji z etyleno-
dwuaminą i benzyloaniliną znanymi metodami. 

(1 zastrzeżenie) 

C07D P.230363 27.03.1981 

Pierwszeństwo : 
29.03.1980 - Wielka Brytania (nr 8010663) 
21.01.1981 - Wielka Brytania (nr 8101705) 

Smith Kline and French Laboratories Limited, 
Mundells, Anglia. 

Sposób wytwarzania 
nowych pochodnych pirymidonu 

Celem wynalazku było opracowanie sposobu wy-
twarzania nowych związków wykazujących działa-
nie H2 - antagonistyczne wobec histaminy. 

Sposób wytwarzania nowych pochodnych pirymido-
nu o ogólnym wzorze 1, w którym W oznacza grupę 
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2-furanylową lub 2-tienylową ewentualnie podsta-
wioną w położeniu 5 grupą R'R^ÍCH^m-, grupę fe-
nylową podstawioną w położeniu 3 lub 4 grupą 
R1R2N(CH2)m-, grupę 4-imidazolilową ewentualnie 
podstawioną w położeniu 5 grupą metylową lub ato-
mem bromu, W oznacza grupę 2-furanylową lub 2-
-tienylową ewentualnie podstawioną w położeniu 5 
grupą R^NtCHjJm-, grupę fenylową, podstawioną 
w położeniu 3 lub 4 grupą R1R2N(CH2)m -, grupę 4-
-imidazolilową ewentualnie podstawioną w położeniu 
5 grupą metylową lub atomem bromu, grupę 2-piry-
dylową ewentualnie podstawioną w położeniu 3 gru-
pą Ci-4 alkilową, C^-4 alkoksylową, atomem chlorow-
ca, grupą aminową lub hydroksylową, grupę 2-tiazo-
lilową lub grupę 2-guanidyno-4-tiazoiilową, X oznacza 
grupę metylenową lub atom siarki, a Y oznacza 
grupę metylenową albo, pod warunkiem, że X ozna-
cza grupę metylenową i W oznacza podstawioną 
grupę fenylową, oznacza atom tlenu, Z oznacza atom 
wodoru lub grupę C -̂4 alkilową, a B oznacza grupę 
2-furanylową lub 2-tienylową podstawioną w położe-
niu 5 grupą R1R2N(CH2)m-, grupę fenylową podsta-
wioną w położeniu 3 lub 4 grupą R1K2N(CH2)TO-, 
lub grupę 3-pirydylową podstawioną w położeniu 5 
lub 6, albo grupę 4-pirydylową podstawioną w po-
łożeniu 2 grupą R1R2N(CH2)m -, lub grupę 2-pirydy-
Iową podstawioną w położeniu 4 lub 5 grupą 
RMlCHjJm- , R1 i R2 oznaczają grupy C ^ alkilo-
we lub razem z atomem azotu do którego są przy-
łączone tworzą grupę pirolidynową, piperydynową 
lub morfolinową, m oznacza cyfrę 1 do 4, oraz ich 
dopuszczalnych farmaceutycznie soli addycyjnych 
z kwasami, według wynalazku polega na tym, że pod-
daje się reakcji związek o ogólnym wzorze WYD, 
w którym W i Y mają wyżej podane znaczenia a D 
oznacza grupę -XCH2CH2NH2 albo, gdy Y oznacza 
grupę metylenową usuwalną tiolem, z pochodną pi-
rymidonu o ogólnym wzorze 2, w którym B1 oznacza 
grupę 2-furanylową, 2 tienylową lub B, przy czym 
B i Z mają wyżej podane znaczenia a A oznacza gru-
pę usuwalną przez aminę wtedy gdy D oznacza grupę 
-XCH2CH2NH2 lub A oznacza grupę H S - C H 2 -
- CH2NH wtedy gdy D oznacza grupę usuwalną tio-
lem, a następnie w przypadku gdy B1 oznacza gru-
pę 2-furanylową lub 2-tienylową i ewentualnie gdy 
W oznacza grupę 2-furanylową lub 2-tienylową wte-
dy tak otrzymany produkt poddaje się reakcji z od-
czynnikiem Mannicha wprowadzając podstawnik 
R1R2N(CH2)m -, w którym m oznacza 1, po czym 
przeprowadza się tak otrzymany związek o ogólnym 
wzorze 1, w jego sól. (11 zastrzeżeń) 

C07F P.229335 T 21.01.1981 

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska (Stani-
sław Ropuszyński, Jerzy Perka, Krystyna Rutkow-
ska). 

Sposób wytwarzania niejonowych pochodnych 
estrów fosforanowych 

polioksyetylenowanych parcjalnych glicerydów 
wyższych kwasów tłuszczowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie syntezy nowych 
związków chemicznych o własnościach powierzchnio-
wo czynnych. 

Sposób według wynalazku polega na fosforylowa-
niu polioksyetylenowanych parcjalnych glicerydów 
wyższych kwasów tłuszczowych, o ogólnym wzorze 2 
przedstawionym na rysunku, na którym R oznacza 
resztę kwasową kwasu laurynowego, stearynowego, 

oleinowego lub erukowego, n = 9-50, a następnie re-
akcji produktu fosforylowania z gazowym lub cie-
kłym tlenkiem etylenu lub propylenu. 

Związki chemiczne wytworzone sposobem według 
wynalazku znajdują zastosowanie zwłaszcza jako 
emulgatory i dyspergatory. (2 zastrzeżenia) 

C07F P.229336 T 21.01.1981 

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska (Stani-
sław Ropuszyński, Jerzy Perka, Krystyna Rutkow-
ska). 

Sposób wytwarzania soli 
estrów fosforanowych polioksyetylonowanych 

parcjalnych glicerydów 
wyższych kwasów tłuszczowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie syntezy nowych 
związków chemicznych o własnościach powierzchnio-
wo czynnych. 

Sposób według wynalazku polega na fosforylowa-
niu polioksyetylenowanych parcjalnych glicerydów 
wyższych kwasów tłuszczowych, o ogólnym wzorze 
2 przedstawionym na rysunku, na którym R ozna-
cza resztę kwasową kwasu laurynowego, stearynowego, 
oleinowego lub erukowego, n=9-50, a następnie zo-
bojętnieniu produktu fosforylowania zasadą nieor-
ganiczną lub organiczną. Wytworzone związki che-
miczne są solami o ogólnym wzorze 1 przedstawio-
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nym na rysunku, na którym R i n mają powyżej 
podane znaczenie, a X oznacza atom sodu, potasu 
luo cząsteczeK etanoloaminy. 

Sole wytworzone sposobem według wynalazku 
znajdują zastosowanie zwłaszcza w przemyśle włó-
kienniczym, kosmetycznym i przetwórstwie tworzyw 
sztucznych jako emulgatory, antystatyki, dysperga-
tory itp. (2 zastrzeżenia) 

C07F P. 230260 20.03.1981 

Pierwszeństwo : 
21.03.1980 - Francja (nr 80.07243) 

Rhône - Poulenc Agrochimie, Lyon, Paryż. 

Sposób wytwarzania malationu 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia wy-
dajności wytwarzania malationu oraz poprawy ja-
kości uzyskiwanego produktu. 

Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania 
malationu przez reakcję kwasu dwumetylodwutio-
fosforowego z maleinianem etylu w obecności rozpu-
szczalnika tworzącego heterogeniczny azeotrop z kwa-
sem dwumetylodwutiofosforowym. (15 zastrzeżeń) 

C07J 223572 13.04.1979 

Merck and Co. Inc., Rahway, N.J., Stany Zjedno-
czone Ameryki. 

Sposób wytwarzania nowych podstawionych 
w położeniu 17 4-aza-5a-androstanonów-3 

Sposób dotyczy wytwarzania nowego związku 17ß-
-N,N - dwuetylokarbamylo-4-metylo-4-aza-5a-andro-
stanonu-3 na drodze działania na 17-chlorokarbony-
lo-4-metylo-4-aza-5a-androstanon-3 dwuetyloaminą 
lub wychodząc z 17ß-karboksy-4-androstenonu-3 jako 
związku wyjściowego otrzymuje się pochodną 17-
-chlorokarbonylo i następnie traktuje się dwuetylo-
aminą. 

Związek ten jest użyteczny jako inhibitor 5a-redok-
tazy testosteronowej. (2 zastrzeżenia) 

CG7J P.223573 13.04.1979 

Merck and Co., Rahway, N.J. Stany Zjednoczone 
Ameryki. 

Sposób wytwarzania nowych podstawionych 
w położeniu 17 4-aza-5a-androstanonów-3 

Sposób dotyczy wytwarzania nowego 17ß-N,N-dwu-
etylokarbamylo-4-metylo-4-aza-5a-androstanonu-3 na 
drodze etylowania 17ß-karbamylo-4-metylo-4-aza-5a-
-androstanonu-3 lub 17ß-N-etylokarbamylo-4-metylo-
-4-aza-5a-androstanonu-3. 

Związek otrzymany sposobem według wynalazku 
jest użyteczny jako inhibitor 5a-reduktazy testoste-
ronowej. (2 zastrzeżenia) 

C07J P. 223574 13.04.1979 

Merck and Co., Inc., Rahway N.J., Stany Zjedno-
czone Ameryki. 

Sposób wytwarzania nowych podstawionych 
w położeniu 17 4-aza-5a-androstanonów-3 

Sposób dotyczy wytwarzania nowych związków 
o wzorze 10, w którym R1 oznacza atom wodoru lub 
rodnik metylowy, R" oznacza atom wodoru lub rod-
nik ß-metylowy, R"' oznacza rodnik ß-metylowy lub 
grupę wodorotlenową, R12 oznacza rodnik (Cł-^o) al-
kilokarbonylowy, fenylo (C^o) alkilokarbonylowy, 
(C5-20) cykloalkilokarbonylowy, benzoilowy lub (C^s) 
alkoksykarbonylowy na drodze reakcji związku o 
wzorze 1 z etanoditiolem w obecności eteratu trój-
fluorku boru następnie sodem w ciekłym amoniaku, 

dwuwodoropiranem w obecności chlorku p-tolueno-
sulfonylu, następnie boranem, wodorotlenkiem sodu 
i nadtlenkiem wodoru, utlenianie grupy 4-hydroksy* 
do 4-keto trójtlenkiem chromu, usuwaniu grupy 17-
-chronionej działaniem kwasu, acetylowaniu bezwod-
nikiem octowym w pozycji 17, działanie chlorowo-
dorkiem hydroksyloaminy, chlorkiem tionylu i wo-
dorotlenkiem potasu. 

Nowe związki są użyteczne jako inhibitory 5a-re-
duktazy testosteronowej. (1 zastrzeżenie) 

C07J P.223575 13.04.1979 

Merck and Co., Inc., Rahway, N.J. Stany Zjedno-
czone Ameryki. 

Sposób wytwarzania nowych podstawionych 
w położeniu 17 4-aza-5a-androstanonów-3 

Sposób dotyczy wytwarzania nowego 17ß-N,N-dwu-
etylokarbamylo-4-metylo-4-aza-5a-androstanonu-3 na 
drodze metylowania 17ß-N,N-dwuetylokarbamylo-4-
-aza-5a-androstanonu-3. 

Związek otrzymany sposobem według wynalazku 
jest użyteczny jako inhibitor 5a-reduktazy testoste-
roncwej. (1 zastrzeżenie) 

C07J P.223576 13.04.1979 

Merck & Co., Inc., Rahway N.J. Stany Zjednoczo-
ne Ameryki. 

Sposób wytwarzania nowych podstawionych 
w położeniu 17 4-aza-5a-androstanonów-3 

Celem wynalazku było opracowanie sposobu wy-
twarzania nowych związków, które byłyby użytecz-
ne jako inhibitory 5a-reduktazy testasteronowej. 

Sposób według wynalazku polega na zamknięciu 
pierścienia w 3-karboksy-17ß-N,N-dwuetylokarbamy-
lo-5a-wodoro-5-metyloamino-3,5-dekoandrostanie. 

(1 zastrzeżenie) 

C07J P.223577 13.04.1979 

Pierwszeństwo: 
13.04.1978 - St. Zjedn. Ameryki (nr 898120) 

Merck & Co. Inc., Rahway N.J., Stany Zjednoczo-
ne Ameryki. 



Nr 24 (208) 1981 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO 35 

Sposób wytwarzania nowych podstawionych 
w poiozemu l'i 4-aza-5a-u,ndrostanonów-3 

Celem wynalazku było opracowanie sposobu wy-
twarzania nowych 17ß-N,N-dwuetyloKarbamylo-4-me-
tyio-4-aza-5a-androstanonów-3, które byłyby użytecz-
ne jaKo iniiioitory öa-reduktazy testosteronu we j. 

bposób według wynalazku polega na tym, że na 
pregnolan działa się kolejno jodem i pirydyną, me-
tanoianem sodu, izopropylanem glinu, wodorotlen-
kiem sodu, kompleksem cniorku oksalilu i pirydyny, 
dwuetyloaminą, nadjodanem sodu i nadmanganianem 
potasu w III rz. butanolu, metyloaminą oraz wodo-
rem na platynie. (3 zastrzeżenia) 

C08B P.220502 17.12.1979 

Spółdzielnia Pracy Chemików „Xenon", Łódź, Pol-
ska (Stanisław Machowski, Jerzy Twardowski, Euge-
niusz Adolf). 

Urządzenie do ciągłej eteryfikacji skrobi 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie skonstruowania 
takiego urządzenia, które umożliwia ciągłe prowa-
dzenie procesu otrzymywania zagęstników farb dru-
karskich z możliwością szybkiej oraz mało skompli-
kowanej regulacji temperatury i czasu. 

Przedmiotem wynalazku jest urządzenie stanowiące 
układ technologiczny do ciągłej eteryfikacji skrobi, 
zwłaszcza metodą dwuetapową i w obecności alka-
licznego środowiska wodnych roztworów alkoholi 
wielowodorotlenowych oraz jednowodorotlenowych. 

Mieszalniki wstępnej eteryfikacji (1) znajdują się 
nad zespołem podającym (2), który jest połączony 
z wężowo ukształtowaną rurą suszarniczą (3), stycz-
ną u wylotu do cylindrycznej obudowy cyklonu (4), 
mającego również podłączony przewód (5), który za-
sysa z rury suszarniczej (3) półprodukt poprzez ogrza-
ne nagrzewnicą (6) powietrze, za pomocą zespołu 
wy ciągo wo-odpylającego (7). Zawór celkowy (8) cy-
klonu usytuowany jest bezpośrednio nad dogrzewa-
czem (9) mającym w połowie swojej wysokości prze-
sypowy przewód (10), łączący obieg z mieszalnikiem 
uśredniającym (11). 

Produktem końcowym eteryfikacji skrobi są su-
che zagęstniki do włókienniczych farb drukarskich. 

(5 zastrzeżeń) 

C08G P.224481 24.05.1980 

Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa, Polska 
(Piotr Penczek, Maria Kosińska, Grażyna Cynkow-
ska). 

Sposób wytwarzania poliuretanów 
o zwiększonej odporności na hydrolizę 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uzyskania poliu-
retanów o zwiększonej odporności hydrolitycznej, na-
dających się do eksploatacji w warunkach podwyż-
szonej temperatury i dużej wilgotności lub w środo-
wisku wodnym. 

Sposób wytwarzania poliuretanów o zwiększonej 
odporności na hydrolizę polega na wprowadzeniu do 
poliuretanu lub do jednego ze składników wyjścio-
wycn do syntezy poliuretanu jako stabilizatora -
alifatycznego, aromatycznego lub acyklicznego związ-
ku organicznego zawierającego w cząsteczce co naj-
mniej jeaną grupę epitio lub mieszaninę tych związ-
ków zawierających ewentualnie grupy epoksydowe. 

Stabilizator dodaje się do roztworu poliuretanu 
w rozpuszczalniku organicznym lub do dyspersji wod-
nej, lub do składników wyjściowych do syntezy po-
liuretanu w ilości od 0,01 do 10 części wagowych na 
100 części wagowych poliuretanu lub składników wyj-
ściowych do syntezy poliuretanu. (9 zastrzeżeń) 

C08G P.224512 26.05.1980 

Wyższa Szkoła Inżynierska im. Kazimierza Puła-
skiego, Radom, Polska (Zygmunt Wirpsza, Izabella 
Kunka, Ewa Matracka). 

Sposób wytwarzania 
sulfometylowanych żywic melaminowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uzyskania ży-
wic zwiększających płynność mieszanek betonowych 
i skracających czas wiązania betonów przy jedno-
czesnym zwiększeniu wytrzymałości mechanicznej. 

Sposób wytwarzania sulfometylowanych żywic me-
laminowych polega na kondensacji 1 mola melaminy 
z 2,0-2,7 mola formaldehydu w postaci formaliny 
i 0,9-1,2 mola, w przeliczeniu na SO2, siarczynu me-
talu alkalicznego. Reakcję prowadzi się w pierwszym 
etapie przy pH 10-13, w temperaturze 65-85°C co 
najmniej dotąd, aż próbka żywicy nie mętnieje w 
temperaturze poniżej 70°C przez 5 minut, w drugim 
etapie przez 20-100 minut, przy pH 3,0-5,0, w tem-
peraturze 40-85°C, a w trzecim etapie przez 30-120 
minut, przy pH 7,5-9,0, w temperaturze 70-90°C. 

(1 zastrzeżenie) 

C08G P.224514 26.05.1980 

Wyższa Szkoła Inżynierska im. Kazimierza Puła-
skiego, Radom, Polska (Zygmunt Wirpsza, Izabella 
Kunka, Ewa Matracka). 

Sposób wytwarzania 
sulfometylowanych żywic melaminowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
technologii wytwarzania sulfometylowanych żywic 
melaminowych, których dodatek do mieszanek beto-
nowych uplastycznia je, skraca wielokrotnie czas 
wiązania oraz czas osiągnięcia końcowej wytrzymało-
ści na ściskanie. 

Sposób wytwarzania sulfometylowanych żywic me-
laminowych polega na tym, że 0,9-1,2 mola (w prze-
liczeniu na SO2) siarczynu metalu alkalicznego roz-
twarza się w 2,0-4,0 molach formaldehydu użytego 
w postaci formaliny w ten sposób, aby temperatura 
mieszaniny reakcyjnej wzrastała stopniowo do 50°C, 
następnie do tak otrzymanego roztworu dodaje się 
1 mol melaminy, po czym mieszaninę reakcyjną al-
kalizuje się roztworem NaOH, korzystnie do pH 
10-13 i ogrzewa w ten sposób, aby czas od chwili 
dodania melaminy i/lub osiągnięcia przez mieszani-
nę reakcyjną pH 10-13 do chwili osiągnięcia tem-
peratury reakcji 60-90°C nie przekraczał 30 minut, 
po czym prowadzi się reakcję w tej temperaturze 
dotąd, aż próbka mieszaniny reakcyjnej schłodzona 
do 0°C pozostaje klarowna. Następnie prowadzi się 
reakcję kolejno w środowisku kwaśnym przy pH 
3,0-5,0 i zasadowym przy pH 7,5-9,0. 

(1 zastrzeżenie) 

C08G P.229187 T 13.01.1981 

Andrzej Rytowski, Grodzisk Mazowiecki, Polska 
(Andrzej Rytowski). 
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Tworzywo poliuretanowe 
o własnościach czyszczących 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania po-
liuretanowego tworzywa czyszczącego w formie sztyw-
nej pianki, bez wprowadzania napełniaczy zwiększa-
jących tarcie. 

Tworzywo według wynalazku otrzymywane znany-
mi metodami jako produkt reakcji wielo.zolacyja-
nianu ze związkami zawierającymi funkcyjne grupy 
hydroksylowe, przy użyciu środków porotwórczych 
i katalizatorów, charakteryzuje się tym, że składa się 
z wielocyjanianów i mieszaniny wysokocząsteczko-
wych związków zawierających funkcyjne grupy hy-
droksylowe, najkorzystniej poliestrów, o liczbie hy-
droksylowej 100-400. 

Segmenty wykonane z tworzywa czyszczącego znaj-
dują zastosowanie przy czyszczeniu zabrudzonej skó-
ry rąk, usuwaniu zrogowaciałego naskórka, masażu 
ciała, czyszczeniu powierzchni lakierowanych, chro-
mowanych lub niklowanych oraz szkła bez obawy 
porysowania powierzchni. (3 zastrzeżenia) 

CC8J 
B29D 

P.224189 13.05.1980 

Bor-, Mübör- és Cipőipari Kutató Intézet, Buda-
peszt; Graboplast Győri Pamutszövö- és Mübörgyár, 
Győr, Węgry. 

Sposób wytwarzania 
materiałów arkuszowych 

przepuszczających parę wodną 

Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest opra-
cowanie technologii wytwarzania skór syntetycznych, 
nadających się do zastosowania w przemyśle obuw-
niczym, zwłaszcza do wytwarzania wierzchów obu-
wia. 

Sposób według wynalazku polega na spienianiu za-
wiesiny polimerycznej w obecności środka powierzch-
niowo czynnego, przy czym gęstość błony doprowa-
dza się w czasie tego spieniania do 0,55-0,85 g/cm3, 
spienioną zawiesinę poddaje się żelowaniu w tempe-
raturze od 120 do 200°C w ciągu co najwyżej 10 
minut, po czym materiał arkuszowy wykańcza się 
przez natrysk i/iub rastrowanie. (10 zastrzeżeń) 

CÖ8J P. 224230 T 31.01.1980 

Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi - Huta Mie-
dzi „Legnica", Legnica, Polska (Tadeusz Śnieżek, 
Bronisław Dąbrowski, Jerzy Krynicki, Gustaw Pilch, 
Andrzej Rapacz, Konstanty Petrykowski, Zdzisław 
Maciejewski). 

Sposób wytwarzania prefabrykowanych elementów 
z elastomeru poliuretanowego 

do antykorozyjnego wykładania 
wanien elektrolitycznych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
sposobu wytwarzania prefabrykowanych elementów, 
najczęściej w kształcie płyt z elastomeru poliureta-
nowego, nadającego się do antykorozyjnego wykłada-
nia wanien z betonu lub innego materiału ceramicz-
nego do elektrorafinacji miedzi. 

Sposób według wynalazku polega na zmieszaniu 
w temperaturze 17-23°C stabilizowanego kwasem 
prepolimeru zawierającego nadmiar grup izocyjania-
nowych ze składnikiem poliolowym, podstawą które-
go jest liniowy policier niskocząsteczkowy mający 
w swej budowie pierścienie aromatyczne, zawierają-
cym katalizatory, aktywatory itp. oraz wypełniacz -
mączkę kwarcową. Uzyskaną masę po 2 - 5 minutach 
mieszania wylewa się do formy, a po 2 - 3 godzinach 
związane płyty poâdaje się sezonowaniu w ciągu 
24-48 godzin. (3 zastrzeżenia) 

C0SK P.224292 15.05.1980 

Ośrodek Badawezo-Rozwojowy Kauczuków i Two-
rzyw Winylowych, Oświęcim, Polska (Benedykt Ku-
bxca, Jerzy Wójcik, Roman Jurczak I, Maksymilian 
Durak, Roman Jurczak II, Józef Grzesło, Jerzy Mu-
rański). 

Stabilizator do suspensyjnej 
polimeryzacji monomerów 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uzyskania wy-
sokoaktywnego stabilizatora do suspensyjnej polimer 
ryzacji monomerów, takich jak: styren, alfametylo-
styren, dwuwinylobenzen, akrylonitryl oraz estry 
kwasu akrylowego i metakrylowego. 

Stabilizator stanowi mieszaninę fosforanu wapnio-
wego, otrzymywanego znanym sposobem, w formie 
hydroksyapatytu, z solą wapniową kwasu octowego 
lub z solą wapniową kwasu propionowego, dodawa-
ną w ilości 5 -20% wagowych, w stosunku do masy 
fosforanu wapniowego. 

Stabilizator według wynalazku jest stosowany w 
procesach polimeryzacji w postaci płynnej zawiesi-
ny, zawierającej do 35% wagowych suchej masy, lub 
też, po wysuszeniu i rozdrobnieniu, w formie prosz-
ku. (2 zastrzeżenia) 

C08L 
C09D 

P.224267 14.05.1980 

Zakłady Chemiczne „Hajduki", Chorzów, Polska 
(Stanisław Ojrzyński, Krystyna Wojarska, Bożena 
Mazelon). 

Środek konserwacyjny 
do czasowej ochrony powiok lakierowych 

ochronno-dekoracyjnych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
środka konserwacyjnego do czasowej ochrony po-
włok lakierowych ochronno-dekracyjnych, zarówno 
w czasie transportu i składowania jak i eksploatacji, 
trwałego i nadającego się do stosowania w niskich 
temperaturach. 

Środek według wynalazku zawiera 2,8-4,2% wago-
wych wosku syntetycznego estrowego twardego, 3,5 -
5,5% wagowych wosku naturalnego twardego, 1,8-
2,6% wagowych wosku polietylenowego nieutlenio-
nego, 0,4-1,2% wagowych parafiny, 0 , 2 - 1 % wago-
wych eteru alkilo-arylo-poliglikolowego z solami amin 
tłuszczowych, 0-3 ,5% wagowych oleju silikonowego, 
0 - 8 % wagowych węglowodorów aromatycznych oraz 
79,8-90,0% wagowych węglowodorów alifatycznych. 

(1 zastrzeżenie) 

C08L 
C08K 
C07C 

P.224384 21.05.1980 

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

Sposób otrzymywania plastyfikatów 
z polichlorku winylu 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uzyskania pla-
styfikatów odpornych na niskie temperatury oraz na 
starzenie o właściwościach fizykochemicznych odpo-
wiadających wymogom dla tego typu wyrobów. 

Sposób otrzymywania plastyfikatów z polichlorku 
winylu przez zmieszanie go z plastyfikatorami oraz 
z napełniaczami i pigmentami, charakteryzuje się 
tym, że jako plastyfikatory stosuje się estry adduktu 
dienowego węglowodorów terpenowych z bezwodni-
kiem maleinowym o wzorze ogólnym A(COOR)2, w 
którym A oznacza resztę cykloalifatycznego bezwod-
nika kwasowego, R oznacza liniową lub rozgałęzioną 
grupę alkilową zawierającą od 4 do 11 atomów wę-
gla w cząsteczce, uzyskane przez ogrzewanie węglo-
wodorów terpenowych zawartych w terpentynie 
z bezwodnikiem kwasu maleinowego w obecności 
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kwasu np. fosforowego z alkoholem o wzorze ogól-
nym R--OH, w którym R ma podane wyżej znaczenie. 

(4 zastrzeżenia) 

C08L 
C04B 

P. 224404 20.05.1980 

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Izolacji 
Budowlanej, Katowice, Polska (Natalia Dąbrowska, 
Halina Iwańczyk, Andrzej Łebek, Zenon Muranty, 
Zygmunt Olejniczak, Jadwiga Szwajnoch, Leon Ur-
bański, Jerzy Zajączkowski, Janina Zielińska). 

Sposób wytwarzania masy hydraizslacyjaej 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uzyskania ma-
sy charakteryzującej się dobrą przyczepnością do 
różnych materiałów, także wilgotnych, nadającej się 
do robót izolacyjnych w budownictwie. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że do 
30-50% wagowych płynnego gorącego asfaltu wpro-
wadza się środki typu Roksol zmniejszające lepkość 
asfaltu w ilości 0,5-2% wagowych, a następnie 5 -
10% wagowych lateksu butadienowo-styrenowego, 
przv czym temperatura nie może się obniżyć poniżej 
100°C. Następnie podwyższa się temperaturę celem 
odparowania wody, a po okresie około 45 minut prze-
rywa się ogrzewanie i dodaje wypełniacz mineralny, 
najkorzystniej kurz azbestowy w ilości 0-10% wa-
gowych. 

Następnie ochładza się mieszaninę do temperatury 
70°C i dodaje 20-60% wagowych rozpuszczalnika or-
ganicznego. Całość po około 30 minutach mieszania 
jest gotowa do użytku. (4 zastrzeżenia) 

C08L 
B29H 

P.224418 21.05.1980 

Instytut Przemysłu Skórzanego, Łódź, Polska (Je-
rzy Opuchowski, Izabela Kupajczyk, Mirosław Szcze-
sio). ' 

Sposób wytwarzania mieszanek 
z kauczuków termoplastycznych, 
zwłaszcza na podeszwy obuwia 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania ta-
kiej technologii procesu, która może być realizowa-
na na specjalnym ciągu technologicznym lub na kon-
wencjonalnych urządzeniach przemysłu gumowego. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że do 100 
części wagowych polimeru podstawowego, którym 
jest blokowy kopolimer butadienu i styrenu dodaie 
się równocześnie żywicę wysokostyrenową w ilości 
30-80 części wagowych oraz kalafonię lub żywicę 
kumaronowo-indenową w ilości 1-6 części wago-
wych, po czym prowadzi się homogenizacie w mie-
szarce zamkniętej w temperaturze 100-120°C w cza-
sie do 12 minut. Następnie dodaie się oleje, napeł-
niacze, stabilizatory oraz porofor, najkorzystniej 
dwuazokarbcnamid w ilości 0,05 do 0,2 części wago-
wych w przypadku mieszanek l'tych a 0,2 do 0,7 
części wagowych w przypadki: mieszanek norowa-
tych. Całość przetwarza sie w temperaturze 50-70°C 
w tycowej mieszarce zamkniętej i na walcarce pły-
tuiacei, względnie na specjalnym ciągu technologicz-
nym z ogrzewaną mieszarką lub wytłaczarką dwu-
ślimakową. (1 zastrzeżenie) 

C09B P. 229313 T 20.01.1981 

Politechnika Łódzka, Łódź, Polska (Jan Kraska, 
Wojciech Czajko wski). 

Sposób wytwarzania 
pigmentów metalokompleksowych 

Wynalazek rozwiazuie zagadnienie opracowania ta-
kiego sposobu wytwarzania pigmentów metaloknm-
pleksowych, który byłby tani, bezpieczny a ścieki 
poreakcyjne byłyby znacznie mniej zanieczyszczone 
niż w sposobach znanych. 

Sposób wytwarzania pigmentów metalokomple-
ksowych pochodnych a,ß-dwuoksymow arylidów kwa-
su a,ß-dwuhydroksymaslowego o wzorze ogólnym 
przedstawionym na rysunku, w którym Me oznacza 
atom metalu o liczbie koordynacyjnej 4, korzystnie 
niklu lub miedzi, zaś R i R' oznaczają takie same 
lub różne rodniki alifatyczne, jak reszta etylenowa, 
rodniki aromatyczne, jak podstawiona lub niepodsta-
wiona reszta benzenowa lub naftalenowa albo rodni-
ki heterocykliczne, jak reszta tiazolowa, benzotiazo-
lowa czy benzimidiazolowa, polega na tym, że alka-
liczny roztwór arylidu acetylooctowego w wodzie 
zawierający dodatek 1-10% wagowych dyspergato-
ra wkrapla się do rozcieńczonego roztworu kwasu 
mineralnego w temp. 0-20°C, a następnie poddaje 
się reakcji nitrozowania w środowisku wodnym w 
temreraturze 0-50°C i reakcii oksymowania i me-
talizowania lub roztwór arylidu zawierający 1-10% 
wagowych dyspergatora oraz 0,9-1,1 ilości stechio-
metrycznej azotynu sodowego wkrapla się do roz-
tworu kwasu mineralnego, a następnie prowadzi się 
reakcję oksymowania i metalizowania. (2 zastrzeżenia) 

C09D P. 224206 13.05.1980 

Zakłady Farb „Polifarb" we Włocławku, Włocła-
wek, Polska (Marian Strześniewski, Kazimierz Broni-
kowski, Krzysztof Kaliszewski). 

Rozpuszczalnik i/lub rozcieńczalnik 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania ta-
kiego składu rozpuszczalnika i/lub rozcieńczalnika, 
który zapewniałby dobre własności antykożuszące, 
antysedymentacyjne, rozlewność oraz połysk wyma-
lowania ciekłych kompozycji błonotwórczych. 

Rozpuszczalnik i/lub rozcieńczalnik do farb i ema-
lii ftalowych ogólnego stosowania, wysychających 
na powietrzu, na bazie żywic alkidowych i do środ-
ków pomocniczych wprowadzanych do takich kompo-
zycji albo do emalii do renowacji samochodów, na 
bazie żywic alkidowych i aminoformaldehydowych, 
wysychających na powietrzu lub w 80°C/60' albo do 
farb do gruntowania na bazie żywic alkidowych 
i ewentualnie aminoformaldohydowych, wysychają-
cych na powietrzu lub w 120°C/30' według wynalazku 
stanowi kompozycję zawierającą od 5,0-90,0% wa-
gowych trójmetylobenzenu, od 90,0 do 5,0% wago-
wych etylotoluenu, poniżej 5,0% wagowych ksylenu, 
poniżej 0,04% wagowych etylobenzenu, poniżej 0,07% 
wagowych związków alifatycznych i 2 - 3 % wago-
wych terpentyny. (1 zastrzeżenie) 

C09D P. 224207 13.05.1980 

Zakłady Farb ,,Polifarb" we Włocławku, Włocła-
wek, Polska (Marian Strześniewski, Kazimierz Bro-
nikowski, Krzysztof Kaliszewski). 

Emalia do renowacji samochodów 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania ta-
kiej emalii, która odznaczałaby się wysokimi para-
metrami rozlewności oraz wysokim połyskiem wyma-
lowania. 
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Emalia do renowacji samochodów, wysychająca na 
powietrzu lub w 80°C/80', na bazie żywicy alkidowej 
i żywicy aminowej, najczęściej jako 50% roztwór 
w ksylenie żywicy alkidowej o zawartości kwasów 
tłuszczowych olejowych od 30 do 50% wagowych, 
i 50% roztwór w butanolu żywicy melamino-formal-
dehydowej śi-ednioreaktywnej eteryfikowanej butano-
lem, w ilości 60-75% wagowych łącznie, przy czym 
stosunek żywicy alkidowej do żywicy aminowej wy-
nosi od 20:1 do 10:1, zawierająca nadto pigmentów 
od 15 do 25% wagowych, zwykle poniżej 8% wago-
wych dodatków uszlachetniających takich, jak np. 
sykatywy w zwykłych ilościach, środki antykożuszą-
ce, olejek silikonowy a nadto zawierająca 5-15% 
wagowych rozpuszczalników i ewentualnie rozcień-
czalników według wynalazku zawiera żywicę alki-
dową modyfikowaną kwasami tłuszczowymi oleju ko-
kosowego oraz żywicę alkidową modyfikowaną kwa-
sami tłuszczowymi oleju talowego i kwasami tłu-
szczowymi oleju lnianego a nadto zawiera od 0,1 do 
0,4% wagowych, w przeliczeniu na całą emalię, kom-
pozycji związków o składzie od 5,0-90% wagowych 
trójmetylobenzenu, od 90-5.0% wagowych etyloto-
luenu, poniżej 5% wagowych ksylenu, poniżej 0,04% 
wagowych etylobenzenu, związków alifatycznych po-
niżej 0,07% wagowych i 2 - 3 % wagowych terpenty-
ny. (1 zastrzeżenie) 

C09D P.224208 13.05.1980 

Zakłady Farb „Polifarb" we Włocławku, Włocławek, 
Polska (Marian Strześniewski, Kazimierz Bronikow-
ski, Krzysztof Kaliszewski). 

Farba do gruntowania 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania ta-
kiej farby do gruntowania, która odznaczałaby się 
dobrą roziewnością, a tym samym zwiększałaby trwa-
łoś^ całego wymalowania. 

Farba do gruntowania, wysychająca w 120°C/30' 
lub na powietrzu, na bazie żywicy alkidowej i ewen-
tualnie aminowej, zawierająca najczęściej w formie 
50% roztworu, wagowo, w ksylenie 30-35% wago-
wych żywicy alkidowej o zawartości oleju 35-55% 
wagowych, i ewentualnie żywicy mocznikowej naj-
częściej w formie 50% roztworu, wagowo, w butano-
lu 10-15% wagowych, pigmentów i ewentualnie wy-
pełniaczy 35-45% wagowych, rozpuszczalników 
i ewentualnie rozcieńczalników 8-20% wagowych 
i zwykle poniżej 6% wagowych środków uszlachet-
niających takich, jak środki antysedymentacyjne i an-
tykożuszące, według wynalazku charakteryzuje się tym. 
że zawiera żywicę alkidową na bazie oleju lnianego, 
tungowego, rzepakowego lub rycynowego i od 0,15 do 
2% wagowych kompozycji o składzie od 5-90% wa-
gowych trójmetylobenzenu, od 90-5% wagowych 
etylotoluenu, poniżej 5% wagowych ksylenu, poniżej 
0,04% wagowych etylobenzenu, poniżej 0,07% wago-
wych związków alifatycznych i 2 - 3 % wagowych 
terpentyny. (1 zastrzeżenie) 

C09D P. 224209 13.05.1980 

Zakłady Farb „Polifarb" we Włocławku, Włocławek, 
Polska (Marian Strześniewski, Kazimierz Bronikow-
sfci, Krzysztof Kaliszewski). 

Farby i emalie ogólnego stosowania 
wysychające na powietrzu 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania ta-
kich farb i emalii, które odznaczałyby się wysokimi 
parametrami rozlewności i połysku. 

Farby i emalie ftalowe ogólnego stosowania, wy-
sychające na powietrzu, na bazie żywicy alkidowej 
o zawartości oleju 55-65% wagowych, najczęściej 
jako 50%, wagowo, roztwór w ksylenie w ilości 4 0 -
60% wagowych, zawierające ponadto 40-20% wago-
wych mieszaniny pigmentów i ewentualnie wypełnia-
czy, zwykle poniżej 6% wagowych dodatków uszla-
chetniających, jak np. sykatywy w zwykłych ilo-

ściach, środki antykożuszące i antysedyrnentacyjne, 
20-8% wagowych rozpuszczalników i/lub rozcień-
czalników alifatycznych i/lub aromatycznych i/lub 
alkoholi, według wynalazku charakteryzują się tym, 
że w skład rozpuszczalników i/lub rozcieńczalników 
wchodzi od 10-4G% wagowych kompozycji o skła-
dzie od 5,0-90,0% wagowych trójmetylobenzenu, od 
90-5% wagowych etylotoluenu, poniżej 5,0% wago-
wych ksylenu, poniżej 0,04% wagowych etylobenzenu, 
związków alifatycznych poniżej 0,07% wagowych 
i 2 - 3 % wagowych terpentyny. (1 zastrzeżenie) 

C09D P.224211 13.05.1980 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Poligra-
ficznego, Warszawa, Polska (Barbara Snopkiewicz, 
Zbigniew Łazewski, Krystyna Wysocka, Jerzy Hop-
pe, Waldemar Busz). 

Lakier offsetowy 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania ta-
kiego składu lakieru offsetowego, który pozwalałby 
na uzyskanie offsetowych form drukowych o dobrych 
właściwościach, zarówno ze względu na jakość dru-
ku jak i ze względu na wielkość nakładu. 

Lakier offsetowy według wynalazku zawiera 6 -
14% wagowych żywicy nitrocelulozowej lub żywicy 
nitrocelulozowej z żywicą aminową, 50-93% wago-
wych iednTodstawionego rodnikiem alkilowym gli-
kolu etylenowego o zawartości 4 - 6 atomów węgla 
w cząsteczce i/lub estru lub estrów kwasu octowego 
i alkoholi alifatycznych z-wżerających 5-7 atomów 
węgla w cząsteczce, 0.5-3% wagowych oleiu parafi-
nowego, 0.1-1% wagowych barwnika organicznego, 
a ewentualną resztę stanowi mieszanina innych roz-
puszczalników organicznych. (1 zastrzeżenie) 

C09J 
B29C 

P.224218 14.05.1980 

Instytut Przemysłu Gumowego „Stomil", Piastów, 
Polska (Antoni Żarczyński, Marek Tulik, Janina Wdo-
wiak). 

Sposób oklejania metalowych wałów gumą 

Celem wynalazku jest opracowanie takiego spo-
sobu oklejania metalowych wałów gumą, który 
zwiększałby wytrzymałość połączeń. 

Sposób ten według wynalazku polega na sporządze-
niu wielowarstwowej płyty gumowej, z której po 
zwulkanizowaniu wykonuje się rękaw i naciąga na 
posmarowany klejem epoksydowym metalowy wał. 
Warstwę gumy stykającą się z powierzchnią metalo-
wego wału stanowi mieszanka gumowa, której głów-
nymi składnikami są chlorosulfonowany polietylen 
i napełniacze mineralne. 

Sposób jest szczególnie przydatny do oklejania wa-
łów gumą o zewnętrznej powierzchni przestrzennie 
uformowanej na przykład żłobkowanej, oraz wał-
ków przenoszących znaczny moment obrotowy. 

(1 zastrzeżenie) 

C09J 
B29C 

P.224250 15.05.1980 

Instytut Przemysłu Gumowego „Stomil", Piastów, 
Polska (Antoni Żarczyński, Marek Tulik, Janina Wdo-
wiak). 

Sposób oklejania metalowych wałów gumą 

Celem wynalazku jest zwiększenie wytrzymałości 
połączeń gumy z metalową powierzchnią wałów 
szczególnie wtedy, gdy zewnętrzna powierzchnia gu-
my ma być przestrzennie uformowana. 

Sposób oklejania metalowych wałów gumą według 
wynalazku polega na sporządzaniu wielowarstwowej 
płvty gumowej, której głównym składnikiem jest 
chlorosulfonowany polietylen lub kauczuk epichloro-
hydrynowy, chloroprenowy lub nitrylowy. Po zwul-
kanizowaniu płyty gumowej i posmarowaniu klejem 
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epoksydowym od strony stykającej się z metalowym 
wałem wprowadzana jest między dociskającą ela-
styczną taśmę i metalowy wał przez jego obrót. 

Sposób pozwala na oklejanie wykładziną gumową 
metalowych wałów przenośników taśmowych bez 
potrzeby ich demontażu co ma szczególne znaczenie 
przy zmianie zużytej wykładziny gumowej. 

(1 zastrzeżenie) 

C09K 
C25D 

P.218872 T 11.10.1979 

Zakłady Graficzne „Dom Słowa Polskiego", War-
szawa, Polska (Michał Wysocki, Stefan Stawiarski). 

Dodatek wybłyszczająco-utwardzajacy 
powłokę miedzianą w kwaśnej kąpieli galwanicznej 

Dodatek utwardzająco-wybłyszczający do kąpieli 
galwanicznej do miedziowania zwłaszcza cylindrów 
wklęsłodrukowych, zawiera mieszaninę tiomocznika 
i kofeiny, w środowisku kwaśnym. (1 zastrzeżenie) 

C09K 
A61K 

P.224348 19.05.1980 

Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrow-
skiego, Warszawa, Polska (Józef Żmija, Stanisław 
Kłosowicz, Wiesław Borys). 

Mieszanina ciekłokrystaliczna 
zwłaszcza do termografii medycznej 

Celem wynalazku jest uzyskanie takich mieszanin 
ciekłokrystalicznych, które umożliwiałyby zbudowa-
nie termometru o rozdzielczości co najmniej 0,2°C, 
dużej trwałości i korzystnych parametrach odpowie-
dzi barwnej. 

Mieszaninę ciekłokrystaliczną według wynalazku 
stanowi kompozycja estrów chloesterolu na bazie 
oleinianu lub oleilowęglanu cholesterolu i zawiera 
związek z grupy azoksy o wzorze ogólnym przedsta-
wionym na rysunku, w którym Rj i R2 oznaczają 
rodniki alkilowe, arylowe, alkoksylowe. aryloksylo» 
we, cyjanowe itp. Zawartość azoksy związku w mie-
szaninie wynosił 0-30% wagowych. (1 zastrzeżenie) 

C09K P.224429 23.05.1980 

Kombinat Geologiczny „Południe", Katowice, Pol-
ska (Tadeusz Maciejewski, Tadeusz Piech, Tomasz 
Sołtysek, Ludomir Tokarzewski). 

Dodatek do płuczek wiertniczych 

Celem wynalazku było opracowanie takiego dodat-
ku do płuczek wiertniczych, który zwiększałby smar-
ność i stabilizację płuczki oraz nie powodowałby wy-
trącanie osadów na przewodzie wiertniczym i rurze 
wewnętrznej rdzeniówki wrzutowej. 

Dodatek do płuczek wiertniczych zwłaszcza iłowej, 
skrobiowo-solnej, gipsowej i wapiennej stanowi co 
najmniej jeden z ortofosforanów mono, dwu i trój-
etyloamin w ilości od 1% do 20% wagowo w stosun-
ku do masy płuczki. (1 zastrzeżenie) 

C09K P.224457 24.05.1980 

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława 
Dąbrowskiego, Warszawa, Polska (Roman Dąbrowski, 
Zofia Stolarzowa, Edward Nowinowski-Kruszelnicki). 

Kompozycje ciekłokrystaliczne dla wskaźników 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania ta-
kiej kompozycji ciekłokrystalicznej dla wskaźników, 
która odznaczałaby się szerokim zakresem mezofazy 
oraz większą wartością anizotropii. 

Kompozycje zawierają dodatek co najmniej jedne-
go estru kwasu alkilocykloheksylobenzenokarboksylo-
wego o wzorze przedstawionym na rysunku, w któ-
rym X oznacza grupę cyjanową, nitrową, alkoksy-
lową, fenylową, atom chlorowca, zwłaszcza chloru 
lub atom wodoru, m oznacza liczbę całkowitą 1-10, 
a n oznacza liczbę całkowitą 1-10 lub 0. 

Kompozycja taka nadaje się do stosowania we 
wskaźnikach a-numerycznych i matrycowych pracu-
jących na efektach dynamicznego rozpraszania, efek-
cie skręconego nematyka i przejścia fazowego chole-
steryk - nematyk. (1 zastrzeżenie) 

C10B P.224289 15.05.1980 

Biuro Studiów i Projektów Urządzeń Hutniczych 
„Hutmaszprojekt", Katowice, Polska (Wiesław Go-
łębiowski, Jacek Malcher, Kazimierz Chmielniak, 
Witold Krauze). 

Urządzenie 
da formowania wsadu węglowego 

baterii koksowniczej 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
prostej i trwałej konstrukcji urządzenia nie wy-
magającego częstych i pracochłonnych remontów przy 
jednoczesnym wyeliminowaniu hałasu i zwiększeniu 
wydajności baterii koksowniczej. 

Urządzenie według wynalazku wyposażone jest w 
komorę prasowania (3), w której prasowany jest 
wsad o wymiarach odpowiednich do umieszczenia go 
w komorze koksowania. Komora (3) składa się ze 
ściany stałej (10), która iest częścią konstrukcji 
usztywniającej i ruchomej ściany prasującej (11) prze-
mieszczanej za pomocą układu dźwigniowego. Dźwig-
nie (12) tego układu z jednej strony połączone są 
przegubowo ze ścianą prasującą (11), a z drugiej 
strony z rolkami dociskowymi opierającymi się 
o dźwigary konstrukcji usztywniającej. Nad komorą 
prasowania (3) umieszczony jest zbiornik (4) poda-
jący węgiel. (2 zastrzeżenia) 

C10B P. 227312 15.10.1980 

Institute of Gas Technology, Chicago, Stany Zjed-
noczone Ameryki. 
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Urządzenie do konwersji 
rozdrobnionego paliwa węglowego na paliwo gazowe 

oraz sposób konwersji 
rozdrobnionego paliwa węglowego na paliwo gazowe 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
sposobu konwersji paliwa węglowego oraz urządze-
nie do stosowania tego sposobu, które pozwalałoby 
prowadzić proces zgazowania węgla z wyeliminowa-
niem spiekania się ze sobą cząstek węgla. 

Urządzenie do konwersji rozdrobnionego paliwa wę-
glowego na paliwo gazowe składa się z reaktora (12), 
zespołu utrzymującego złoże fluidalne w dolnej czę-
ści reaktora (12) oraz z odprowadzania popiołu (20) 
ze środka dolnej części reaktora (12). Urządzenie za-
wiera ponadto zespół do szybkiego mieszania i gwał-
townego nagrzewania węgla w reaktorze, mający 
zespół do wytwarzania strumienia gazu o wysokiej 
prędkości, zespół do wprowadzania cząsteczek paliwa 
węglowego do strumienia gazu, »tworząc ich jnieszo-
ninę oraz zespół doprowadzający mieszaninę paliwa 
i gazu do dolnej części reaktora (12), do wielu punk-
tów, równomiernie rozmieszczonych na obrzeżu reak-
tora, przy czym zespół ten lest usytuowany w dolnej 
części reaktora (12) w pobliżu ścianki (14) reaktora, 
w znacznej odległości od zespołu do odprowadzania 
popiołu (20). 

Sposób konwersji rozdrobnionego paliwa węglowe-
go polega na tym, że do dolnej części złoża fluidal-
nego reaktora doprowadza sie strumień, o wysokiej 
prędkości, stanowiący mieszaninę cząsteczek paliwa 
węglowego z gazem, w wielu punktach równomier-
nie rozmieszczonych na obwodzie reaktora, przy czym 
złoże fluidalne utrzymuje się w temperaturze od 
982°C do 1093°C, zaś strumień mieszaniny p?liwa 
z gazem doprowadza się w pobliżu ścianki reaktora, 
w znacznej odległości od zespołu od odprowadzania 
popiołu. (10 zastrzeżeń) 

C10L P.229250 T 14.01.1981 

Główny Instytut Górnictwa, Katowice, Polska (Ma-
rian Janczarek, Marian Krzymiński, Stanisław Paw-
lak, Jerzy Swiądrowski, Adam Worsztynowicz). 

Sposób otrzymywania 
paliw płynnych z węgla 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie umożliwienia 
ciągłej wymiany części zużytego katalizatora w pro-
cesie bezpośredniego, katalitycznego uwodornienia 
węgla. 

Sposób według wynalazku polega na uwodornieniu 
węgla w cyrkulującym złożu katalizatora o uziarnie-
niu poniżej 5 mm, najkorzystniej od 0,5 do 1 mm. 
Katalizator wynosi się z reaktora w strumieniu pro-
duktów i oddziela od tych produktów metodą sepa-
racji mechanicznej, korzystnie w hydrocyklonie, a na-
stępnie zawraca do strefy reakcji. (1 zastrzeżenie) 

C10M P.224096 07.05.1980 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Poligra-
ficznego, Warszawa, Polska (Zbigniew Łazewski, Je-
rzy Hoppe, Andrzej Gumułka, Barbara Snopkiewicz, 
Maria Oleniacz, Ryszard Żur, Andrzej Mokwa, Cze-
sław Sieroń). 

Roztwór zwilżający do form offsetowych 
i sposób sporządzania roztworu zwilżającego 

ňo form offsetowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uzyskania sta-
bilnego roztworu zwilżającego o małej reaktywności 
chemicznej, zapobiegającego emulgowaniu farby i du-
żemu zużyciu wody w proces;e drukowania. 

Roztwór według wynalazku składa się z dwuczę-
ściowego koncentratu. Część pierwsza zawiera 0,02%-
1% wagowych krezolu lub jego pochodnych. 1,5%-
35% wagowych jenów fosforanowych, 0,5%-25% wa-
gowych kationu potasowego, przy czym stosunek wa-
gowy anionu fosforanowego do kationu potasowego 
wynosi od 3,2:1 do 1,5:1, a resztę stanowi woda. Część 
dru^a koncentratu zawiera 25%-90% objętościowych 
alkoholu etylowego, 2%-50% objętościowych kopoli-
meru tlenków węglowodorów alifatycznych zawiera-
jących 2 -3 atomy węgla w monomerze i ewentual-
nie 1%-4% objętościowych eteru i/lub acetonu, 
a ewentualna resztę stanowi woda. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że część 
pierwsza koncentratu otrzymuje się prz°z wtsrowa-
dzen;e do wodnego roztworu kwasu fosforowego 
o stężeniu 1.5-50% wagowych wodnego roztworu wo-
dorotlenku potasowego o stężeniu 10-50% wagowych, 
przy czvra mieszaninę reakcyjną poddaje się ciągłe-
mu mieszaniu i utrzymuje się jej temperaturę w gra-
nicach od 20°C do temperatury wrzenia, a następ-
nie do tak otrzymanej mieszaniny reakcyjnej, przy 
intensywnym mieszaniu, wprowadza się wodny roz-
twór zawierający 1-20% wagowych kreozolu lub jego 
pochodnej i 0,5-20% wagowych wodorotlenku pota-
sowego, a część drugą koncentratu otrzymuje się 
przez wprowadzenie do 25-98% roztworu wodnego 
alkoholu etylowego, ewentualnie zawierającego eter 
i/lub aceton w ilości 1-4% objętościowych, kopoli-
meru tlenków węglowodorów alifatycznych zawierają-
cych 2 -3 atomy węgla w monomerze w ilości 2 - 5 % 
objętościowych w stosunku do całkowitej objętości 
części drugiej. 

Roztwór stosuje się do zwilżania form offseto-
wych w czasie drukowania. (8 zastrzeżeń) 

C10M P.229377 T 23.01.1981 

Fabryka Łożysk Tocznych, Kraśnik, Polska (Grze-
gorz Chądzyński, Michalina Wiekiera, Tadeusz Sie-
wielec, Krystyna Fronczyk). 

Środek chłodząco-skrawający do obróbki metali, 
zwłaszcza kulek łożysk tocznych metodą flashing 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uzyskania 
środka o korzystniejszych własnościach ścierających 
i antykorozyjnych od chłodziw dotychczas stosowa-
nych. 

Środek chłodząco-skrawający według wynalazku 
charakteryzuje się tym, że składa się z: 15-30 czę-
ści wagowych aminoalkoholi, 0,5-3 części wagowych 
eterów poliglikolowych o ciężarze cząsteczkowym 
1000-2000, Í.5-10 części- wagowych kwasu borowe-
go. 8-20 części wagowych azotynu sodowego 0,05-1,0 
części wagowych soli sodowej kwasu etylenodwuami-
no-czterooctowego oraz 46-65 części wagowych wo-
dy, przy czym roztwór powyższych składników sta-
nowi koncentrat, który celem otrzymania kąpieli ro-
boczej rozcieńcza się wodą. (1 zastrzeżenie) 

C11B P. 229352 T 22.01.1981 

Politechnika Łódzka, Łódź, Polska (Jerzy Podlej-
ski, Józef Kula, Elżbieta Patyk, Wiesław Szelejew-
ski, Władysław Brud, Mirosław Pilecki, Zygmunt 
Marczewski, Krystyna Kowal, Halina Sybilska). 
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Środek zapachowy z nutą drzewno-bergainotową 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
środka zapachowego, w którym zastosowany nośnik 
zapachowy skutecznie zastępuje stosowane dotych-
czas związki o zapachu drzewno-sandałowm lub ber-
gamotowym. Środek zapachowy z nutą drzewno-ber-
gamotową do aromatyzowania wyrobów perfumeryj-
nych, kosmetycznych, mydlarskich i chemii gospodar-
czej, charakteryzuje się tym, że zawiera nośnik za-
pachowy w postaci acetylotrimeru propylenu 
o nD20=1,442-1,447, otrzymanego w wyniku reakcji 
acylowania trimeru propylenu bezwodnikiem octo-
wym lub chlorkiem acetylu w obecności katalizato-
rów typu Friedel-Craftsa, przy czym ilość nośnika 
zapachowego wynosi 0,1-25,0% wagowych. 

(2 zastrzeżenia) 

C1ÎB P.229376 T 23.01.1981 

Politechnika Łódzka, Łódź, Polska (Jerzy Podlej -
ski, Magdalena Sikora, Halina Sadowska, Anna Ti-
chek, Władysław Brud, Wiesław Szelejewski, Zof'a 
Modlińska, Kazimierz Kornacki, Bożena Zakusilo, 
Magdalena Chmielewska). 

Kompozycja zapachowa o zapachu paczulowym 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
kompozycji zapachowej, w skład której wchodzący 
nośnik zanachowy zastęnuje z powodzeniem kosztow-
ny, naturalny olejek paczulowy. 

Kompozycia zapachowa o zapachu paczulowym 
przeznaczona do perfumowania wyrobów kosmetycz-
nych, mydlarskich oraz wyrobów chemii gospodar-
czej, charakteryzuje się tym, że jako nośnik zapa-
chowy zawiera l-acetylo-Ś^^^-czterometylocyklo-
heksen-3 otrzymany w wyniku reakcji kondensacji 
2,3-dwumetylobutadienu-1.3 z tlenkiem mezytylu w 
obecności katalizatorów typu Friedela-Craftsa, przy 
przy czym ilość nośnika zapachowego wynosi 0 , 1 -
20% wagowych. . (1 zastrzeżenie) 

CUD P.224360 20.05.1980 

Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa, Polska 
(Alojzy Kłopotek, Kazimierz Bukowski). 

Środek myjąco-dezynfekujący 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
środka charakteryzującego się własnościami bakte-
riobójczymi, grzybobójczymi i wirusobóiczymi, który 
skutecznie zapobiega i zwalcza grzybice skóry oraz 
inne choroby zakaźne i inwazyjne zwierząt, a ponad-
to nadaje się do mycia i dezynfekcji pomieszczeń 
szpitalnych, inwentarskich i użyteczności publicznej, 
jak również środków transportu, zbiorników i insta-
lacji stosowanych w przemyśle spożywczym. 

Środek według wynalazku zawiera od 5 do 21 pro-
cent wagowych związków kompleksowych chlorow-
ców z substancjami powierzchniowo czynnymi, od 2 
do 15 procent wagowych kwasu wersenowego lub je-
go soli metalu alkalicznego, od 0.1 do 71 procent 
wagowych regulatora odczynu do r>H 2-11 w postaci 
kwasu fosforowego, kwasu dodecylobenzenosulfono-
wego. kwasu cytrynowego, fosforanów lub t>olifosfo-
ranów metali alkalicznych, od 0,1 do 3 nrocent wa-
gowych regulatora własności pianotwórczvch i anty-
elektrostatycznych w postaci oleiu silikonowego, eteru 
p-alkilofenv1owego glikolu nolietylenowo-riolinroriy-
lenowego lub kopolimeru blokowego tlenków etvlenu 
i nrotwlenu, od 1 do 5 nrocent wagowvch inhibitora 
korozii w postaci etpnoloamidów kwasów tłuszczo-
wych lub soli etanoloaminowvch fosforanów po-
liet.ylenoeli kołowych alkoholi tłuszczowych oraz do 
100 procent wagowych wody, Drży czvra wza-
íemnv stosunek wagowy związków komDleksowvrh 
chlorowców ze związkami powierzchniowo czvnnvrai 
do kwasu wersenowego lub jego soli metalu alkalicz-
nego wynosi od 1:3 do 10 : 1. (1 zastrzeżenie) 

C12N P. 229346 T 21.01.1981 

Politechnika Łódzka, Łódź, Polska (Edward Galas, 
Stanisław Bielecki, Tadeusz Antczak, Teresa Bobo-
wicz-Lassocińska). 

Sposób otrzymywania 
rozpuszczalnych preparatów enzymów litycznych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
nowego sposobu otrzymywania preparatów enzymów 
litycznych. 

Sposób otrzymywania rozpuszczalnych preparatów 
enzymów litycznych przeznaczonych do rozkładu 
ścian komórek drobnoustrojów, polega na tym, że 
szczep promieniowca Streptomyces sp. 1228 po in-
kubacji na podłożu stałym o składzie w częściach 
wagowych: 10 części glukozy, 25 części agaru, 1000 
części wyciągu ziemniaczanego, prowadzonej w tem-
peraturze 29-31°C w ciągu 5-7 dni, przeszczepia się 
na uprzednio wysterylizowane podłoże hodowlane 
0 składzie w częściach wagowych: 58,8 części drożdży 
piekarskich, 6,12 części laktozy technicznej, 2,8 części 
mąki kukurydzianej, 2,4 części kwaśnego fosforanu 
potasu, 2,4 części siedmiowodnego siarczanu magne-
zu, 0,14 części azotanu sodu, 1000 części wody wo-
dociągowej oraz wyjściowym pH = 6,8 -7,1 i prowadzi 
się hodowlę wstrząsaną w temperaturze 29-31°C, 
w ciągu 16-18 godzin, a otrzymanym inokulum za-
szczepia się uprzednio wysterylizowane oraz wstęp-
nie napowietrzone podłoże hodowlane o wyżej po-
danym składzie i wyjściowym pH w ilości 3-5% 
objętościowych inokulum w stosunku do podłoża 
1 prowadzi hodowlę produkcyiną w warunkach wgłęb-
nych, w temperaturze 29-31°C, w ciągu 30-45 go-
dzin, w obecności środków przeciwdziałających pie-
nieniu, w trakcie mieszania, doprowadzając powie-
trze w ilości 0,5-1,5 części objętościowej powietrza/ 
1 część objętościową podłoża w ciągu 1 minuty, 
a filtrat otrzymany po oddzieleniu składników pod-
łoża hodowlanego na drodze odwirowania i filtracji, 
zatęża się w obecności stabilizatora, korzystnie chlor-
ku sodu dodanego w ilości 5-10% wagowych w sto-
sunku do masy zatężonej cieczy, do 30% suchej masy. 

(2 zastrzeżenia) 

C21C 
F27B 

P.224495 24.05.1980 

Kombinat Huta im. Lenina, Kraków, Polska (Je-
rzy Chowaniec, Stefan Niziołek, Piotr Świeczka, Ma-
rian Kubrak, Jan Nowak). 

Układ zawieszenia konwertora stalowniczego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie samoczynnego, 
bieżącego kasowania niepożądanych luzów w układzie 
zawieszenia konwertora bez konieczności stosowania 
dodatkowych zabiegów technicznych. 
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Układ według wynalazku charakteryzuje się tym, 
że każdy zamek ustalający gruszkę konwertora na 
nośnym pierścieniu (2), składający się z wspornika 
górnego (4) i wspornika dolnego (5) ma samozaciska-
jące się elementy klinowe (8), usytuowane pomiędzy 
wspornikami (5) a wkładami pośrednimi (7) przytwier-
dzonymi od dołu do pierścienia (2). Każdy element 
klinowy (8) jest sprzężony z zespołem zaciskowym. 

(4 zastrzeżenia) 

C22B P.224243 13.05.1980 

Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi - Huta Mie-
dzi „Legnica", Legnica, Polska (Adolf Marzec, Syl-
wester Szczęśniak, Janusz Wojewoda, Jacek Nowak, 
Włodzimierz Gąsior). 

Sposób przerobu żużli tlenkowych 
z procesu konwertorowania 

bogatych kamieni miedziowych 

Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest 
zmniejszenie ilości wydzielanego żużla tlenkowego w 
konwertorze oraz taki jego przerób, który by pozwo-
lił w sposób prosty i efektywny na jego pełne zagos-
podarowanie. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że żu-
żel tlenkowy w stanie płynnym zwraca się do kon-
wertora na początku pierwszego okresu świeżenia 
kamienia miedziowego, świeży przez 2/3 okresu przy 
dmuchu 9000-11000 Nm3/h, po czym wielkość dmu-
chu zmniejsza się do 6000-7000 Nm3/h przy równo-
czesnym dodatku do konwertora kamienia wapien-
nego w ilości 10% wagowych w stosunku do zawar-
tości żelaza w postaci magnetytu w kamieniu mie-
dziowym z wydzieleniem żużli tlenkowych typu spi-
neli miedziowo-wapniowych, które przerabia się 
ponownie w konwertorze. 

Sposób według wynalazku jest realizowany w ty-
powych przemysłowych konwertorach, powszechnie 
stosowanych w hutnictwie miedzi i ma szczególne za-
stosowanie w przypadku gdy ilość wytwarzanego 
żużla jest znaczna. (1 zastrzeżenie) 

C22B 
C01G 

P.229261 T 16.01.1981 

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska (Marian 
Rutkowski, Jadwiga Więckowska). 

Sposób odzyskiwania lotnych pierwiastków 
i ich związków z rud metali, 

a zwłaszcza rud miedzi 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
sposobu odzyskiwania lotnych pierwiastków i ich 
związków z rud metali, a zwłaszcza rud miedzi, przed 
właściwym procesem technologicznym otrzymywa-
nia metali. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że przed 
właściwym procesem technologicznym otrzymywania 
metali rudę ogrzewa się bez dostępu powietrza w tem-
peraturze 770-1470 K, pod ciśnieniem 1100 Pa -
1200 hPa, w typowych urządzeniach do przeróbki 
termicznej, a wydzielające się produkty gazowe chło-
dzi się i kondensuje w typowych odbieralnikach, w 
wyniku czego otrzymuje się kondensat zawierający 
lotne pierwiastki i ich związki, które wydziela się 
znanymi metodami. (1 zastrzeżenie) 

C23C P.224181 12.05.1980 

Instytut Metali Nieżelaznych, Gliwice, Polska (Sta-
nislav/ Socha, Jan Wesołowski, Aleksander Rogalski, 
Wiesław Wyrwa, Antoni Wójtowicz, Zbigniew Socha, 
Aleksandra Pawlikowska). 

Sposób i urządzenie 
do ciągłego cynowania drutów miedzianych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania ta-
kiego sposobu oraz urządzenia, które umożliwiają 

wytworzenie na drutach miedzianych szczelnych po-
włok cynowych o równomiernej grubości przy 
oszczędnym zużyciu cyny. 

Sposób według wynalazku charakteryzuje się tym. 
że drut miedziany trawi się pod natryskiem wodnego 
roztworu trawiącego zawierającego w procentach wa-
gowych: 7-12% kwasu solnego, 0,5-6% chlorku cy-
nawego, 0,1-5% chlorku cynku, 0,2-8% siarczanu 
miedzi, 0,1-0,5% kwasu siarkowego, 0,1-1,5% chlor-
ku sodu, 0,1-1,2% azotanu sodu i 0,02-0,08% chlor-
ku miedzi, resztę stanowi woda, a po wytrawieniu 
drut wprowadza się do kąpieli metalowej poprzez 
warstwę topnika redukującego zawierającego w pro-
centach wagowych: 74,4-85,3% chlorku cynku, 1 0 -
17% chlorku potasu, 3 -8% octanu sodu i 0,1-0,2% 
glikolu. Topnik ten przed rozpoczęciem procesu cy-
nowania nakłada się na niewielką powierzchnię ką-
pieli metalowej ograniczoną ściankami wanienki za-
mocowanej wewnątrz dużej wanny, a na pozostałą 
powierzchnię kąpieli metalowej nakłada się topnik 
ochronny zawierający w procentach wagowych: 70,5-
74,7% chlorku cynku, 14-16% chlorku potasu, 1 1 -
12fl/o chlorku sodu, 0,1-0,5% siarczanu miedzi i 0 ,2-
1% chlorku cynawego. Ocynowany drut wyprowadza 
się na zewnątrz pod lustrem kąpieli przez otwór w 
ścianie bocznej wanienki i otwór w ścianie dużej 
wanny, zaopatrzony w oczko zgarniające nadmiar 
ciekłego stopu, po czym chłodzi się go pod natryskiem 
wodnym oraz powietrzem. 

Urządzenie według wynalazku, którego najistot-
niejszą częścią jest wanna obrotowa mająca zamy-
kany otwór wsadowy (1), otwór do wyprowadzania 
drutu i otwór wyprowadzający zaopatrzony w oczko 
zgarniające, charakteryzuje się tym, że wanna wy-
posażona jest w wanienkę (4), która ma otwartą po-
wierzchnię górną, otwarte dno i otwór (7) w ścianie 
bocznej do wyprowadzania drutu. Wanienka (4) za-
mocowana jest w dużej wannie tak, że w położeniu 
roboczym otwarta powierzchnia górna wanienki znaj-
duje się ponad lustrem kąpieli, a pozostała część wa-
nienki (4) wraz z otworem wyjściowym (7) drutu jest 
zanurzona w kąpieli, a otwarte dno wanienki w tym 
położeniu znajduje się w pobliżu bocznej ściany wan-
ny w jej dolnej części w takiej odległości, że ciekły 
stop cyno wo-ołowiowy lub ciekła cyna wpływa swo-
bodnie do wnętrza wanienki (4). Po obrocie wanny 
o kąt 90° do położenia, w którym zakłada się drut 
lub czyści oczko zgarniające, wanienka (4) wynurza się 
z kąpieli na tyle, że otwarta górna powierzchnia jak 
również otwór (7) wyjściowy drutu znajduje się po-
nad lustrem kąpieli, a zanurzone pozostaje tylko 
otwarte dno wanienki (4). 

Wanienka (4) ma taki kształt, że przy powolnym 
obrocie wanny uniemożliwia wzajemne zmieszanie 
się topników redukującego i ochronnego. 

(3 zastrzeżenia) 

C23F 
B07B 

P.224202 13.05.1980 

Instytut Maszyn Spożywczych, Warszawa, Polska 
(Wiktor Blinkow, Ireneusz Przepiórkiewicz, Sławo-
mir Cendrowski, Jacek Mrówczyński, Janusz Byliń-
ski, Józef Korolczukj Zbigniew Kozłowski). 
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Chemigraficzna metoda wytwarzania sit 
z blach grubych 

Celem wynalazku jest opracowanie takiego sposo-
bu wytwarzania sit, który umożliwiałby ich produk-
cję z blach grubych o średnicy otworów mniejszej 
niż grubość blachy. 

Chemigraficzna metoda wytwarzania sit z blach 
grubych według wynalazku polega na tym, że na obie 
strony blachy nakłada się dwie warstwy fotorezystu, 
suszy się i zapieka w temperaturze do 130°C przez 
okres do 20 minut, następnie trawi się do głębokości 
1/3 grubości blachy roztworem chlorku żelazowego, 
zapieka się i następnie kilkakrotnie się trawi na-
przemian z retuszowaniem i zapiekaniem po czym 
następuje suszenie i po pokryciu warstwą fotorezy-
stu naświetleniu i zapieczeniu trawi się aż do skutku. 

(1 zastrzeżenie) 

C23G P.224244 13.05.1980 

Fabryka Samochodów Ciężarowych „Polmo" im. 
Feliksa Dzierżyńskiego, Starachowice, Polska (Boh-
dan Hanusz, Mirosław Rakowski). 

Kąpiel do odtłuszczania metali 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
kąpieli umożliwiającej prowadzenie jednostopniowe-
go procesu odtłuszczania metali metodą elektroche-
nrczno-emulsyjna z dużą skutecznością. 

Kąpiel do odtłuszczania powierzchni przedmiotów 
metalowych przed procesem nakładania powłok gal-
wanicznych, charakteryzuje się tym, że zawiera wo-
dorotlenek sodu w Uości 0,5-1% wagowych, węglan 
sodu w ilości 0,5-1% wagowych, fosforan trójsodowy 

w ilości 0,5-1% wagowych, szkło wodne w ilości 3 -
5% wagowych, addukt tlenku etylenu z alkilofeno-
lami jako niejonowy środek powierzchniowo czynny 
w ilości 1,5-2,5% wagowych oraz węglowodory z za-
chowawczej destylacji ropy naftowej w przedziale 
110-310°C i maksymalnej zawartości siarki 0,15% 
w ilości 4 -6% wagowych. (1 zastrzeżenie) 

C25D P.224309 17.05.1980 

Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Warszawa, Polska 
(Jan Socha, Bronisław Inglot, Małgorzata Doroszew-
ska). 

Bezcyjankowa kąpiel 
do galwanicznego osadzania 
błyszczących powłok złotych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
nietoksycznej kąpieli do wytwarzania powłok ze zło-
ta o grubościach powyżej 10 um nie pękających i nie 
złuszczających się. 

Bezcyjankowa kąpiel do galwanicznego osadzania 
błyszczących powłok złotych stanowi roztwór wodny 
zawierający siarczynozłocin sodu lub potasu skom-
pleksowany dowolną poliaminą alifatyczną w ilości, 
w przeliczeniu na złoto 1-20 g/l, 25-200 g/l wolne-
go siarczynu sodowego lub potasowego, 10-200 g/l 
soli sodowej lub potasowej hydroksykwasu alifatycz-
nego, 2-20 g/l czteroboranu sodu oraz związki arse-
nu i kadmu skompleksowanego dowolną poliaminą 
alifatyczną, która da^e z kadmem związek dostatecz-
nie trwały i rozpuszczalny w wodzie. 

Kamei według wynalazku znajduje zastosowanie do 
złocenia dekoracyjnego i technicznego oraz w galwa-
noplastyce. (2 zastrzeżenia) 

Dział D 
WŁÓKIENNICTWO I PAPIERNICTWO 

D01G P. 229218 T 13.01.1981 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn Zgrzebnych 
i Czesankowych Wełny „BEFAMATEX", Bielsko-Bia-
ła, Polska (Franciszek Piątka). 

Układ technologiczny 
do zasilania zgrzeblarek 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania ta-
kiego układu zasilającego, w którym zasilanie zgrze-
blarek odbywałoby się w sposób kontrolowany i jed-
nocześnie nastąpiłaby poprawa jakości półproduktów 
zgrzeblarek, zespołów zgrzebnych i szarpaków. 

Układ technologiczny według wynalazku ma szar-
piący wałek (1) umieszczony w pobliżu niecki (2). 
Niecka (2) wyposażona jest w rowki (3), a w jej bez-
pośrednim sąsiedztwie umieszczona jest para wał-
ków wprowadzających (7) oraz pierścienie (4) z igła-
mi (5). (2 zastrzeżenia) 

D04C P.224426 22.05.1980 

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn 
Włókienniczych Polmatex-Cenaro, Łódź, Polska (Je-
rzy Tadeusz Ratajczyk, Marek Henryk Jankowski, 
Grzegorz Gaborski). 

Koło zabierakowe pleciarki 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
takiej konstrukcji górnego koła zabierakowego, która 
pozwalałaby na pracę wrzeciona w niezmienionej po-
zycji. 

Koło według wynalazku ma co najmniej dwa wy-
cięcia (1) wodzące rozmieszczone symetrycznie na ob-
wodzie. Współosiowo z każdym z nich utworzone są 
kanałki (2) krzywkowe współpracujące z jednym 
z pazurów (3) zabieraka (4). Między kanałkami (2) 
krzywkowymi utworzone są wybrania (8). Koło słu-
ży do prowadzenia poprzez zabierak górnej części 
wrzeciona pleciarki. (1 zastrzeżenie) 



44 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO Nr 24 (208) 1981 

D05B P.230291 24.03.1981 

01.04.1980 
Pierwszeństwo: 

- NRD (nr WPD05B/220102) 

VEB Bergbau-und Hüttenkombinat „Albert Funk", 
Freiberg, Niemiecka Republika Demokratyczna (Ha-
rald Kühnert, Klaus Fischer, Uwe Pilz, Rudolf Fran-
ke). 

Urządzenie do doprowadzania drutu 
do wieïoigîowej maszyny do zszywania runa 

vve'ny mineralnej i siatki drucianej 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
konstrukcji takiego urządzenia, które pozwoliłoby na 
bezawaryjne racjonalne naszywanie drutem runa 
wełny mineralnej na siatkę drucianą. 

Urządzenie do doprowadzania drutu do maszyny 
wieloigłowej do zszywania runa wełny mineralnej 
i siatki drucianej za pomocą drutu według wynalaz-
ku zawiera osadzone nieruchomo na płycie stożki (1) 
do odwijania drutu, zaopatrzone w pierścień prowa-

dzący (2). Każdemu stożkowi (1) do odwijania drutu 
przyporządkowane jest ucho prowadzące (3) i krążek 
(4) do zmiany kierrunku drutu. Przy urządzeniu szy-
jącym (7) przewidziany jest dalszy krążek (5) do 
zmiany kierunku drutu z umieszczonym za nim 
uchem prowadzącym (6) dla każdego drutu. 

(2 zastrzeżenia) 

D06M 
C08L 

P.224423 21.05.1980 

Nadodrzańskie Zakłady Przemysłu Organicznego 
„Organika-Rokita", Brzeg Dolny, Polska (Józef Gliń-
ski, Jerzy Berger, Krystyna Olszewska, Jadwiga Li-
piec, Marek Gibowski). 

Środek uszlachetniający nici szwalne 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie poprawy włas-
ności szwalnych nici. 

Środek według wynalazku zawiera w częściach 
wagowych 10-32 części oleju polimetylosilikonowego 
o masie cząsteczkowej 11000-16 000, 3-18 części ko-
polimeru blokowego otrzymanego przez działanie 
tlenku etylenu na glikol polioksypropylenowy o ma-
sie cząsteczkowej 1600-2000, 3-20 części alkoksy-
lowanego alkilofenolu, 55-77 części wody oraz 0,1-2 
części soli etanoloaminowej estru fosforowego, otrzy-
manej przez działanie pięciotlenku fosforu na oksy-
etylenowany tlenkiem etylenu alkohol tłuszczowy 
o 10-14 atomach węgla w cząsteczce i zobojętniony 
jest etanoloaminą. 

Środek stanowi stabilną, płynną emulsję stosowa-
ną do uszlachetniania nici szwalnych przez jedno-
pasażowe apreturowanie nadaiąc im odpowiednią wy-
trzymałość termiczną, poślizgową i zmiękczającą. 

(2 zastrzeżenia) 

D06M 
C08L 

P.224424 21.05.1980 

Nadodrzańskie Zakłady Przemysłu Organicznego 
„Organika-Rokita", Brzeg Dolny, Polska (Marian 
Pole, Zdzisław Marszał, Józef Gliński, Jan Przondo, 
Tadeusz Samonek). 

Środek do klejenia włókien syntetycznych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie racjonalizacji 
klejenia przędz przeznaczonych do przerobu na kros-
nach hydraulicznych poprzez wyeliminowanie elek-
tryzowania się przędzy w trakcie klejenia. 

Środek według wynalazku zawierający w częściach 
wagowych w 600-1200 częściach wody z dodatkiem 
emulgatora anionowego i katalizatora nadtlenkowe-
go - 80-120 części akrylanu etylu, 36-65 części 
metakrylanu metylu, 25-50 części metakrylanu n-bu-
tylu, 15-35 części kwasu metakrylowego jest zmie-
szany z 3-8 częściami soli etanoloaminowej estru 
fosforowego oksyetylenowanego alkoholu tłuszczo-
wego CJO-C14 i 4-10 częściami kopolimeru bloko-
wego tlenku etylenu i tlenku propylenu o średnim 
ciężarze cząsteczkowym 3000-9000. Środek jest w 
postaci klarownego, lepkiego roztworu i ma zastoso-
wanie do oklejania przędz osnowowych z włókien 
syntetycznych przerabianych na krosnach hydraulicz-
nych. (1 zastrzeżenie) 

D06P P.224262 14.05.1980 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Barwni-
ków „ORGANIKA", Zgierz, Polska (Zenon Jędrusiak, 
Irena Marszałek, Rajmund Nowak, Wanda Lipińska-
-Maryniak, Wanda Witkowska, Barbara Kopczyńska, 
Barbara Łągiewska, Marian Juźwiak, Janusz Mazur-
kiewicz, Krzysztof Rogowski, Eugenia Biełous). 

Preparat pomocniczy 
stosowany w procesach barwienia 

włókien poliakrylonitrylowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
składu takiego preparatu pomocniczego stosowanego 
w procesach barwienia, którego działanie podczas 
procesu barwienia polega na synergetycznym działa-
niu składników wzajemnie uzupełniających się a tym 
samym przewyższających dotychczas stosowane pre-
paraty w swoim efekcie barwienia włókien poliakry-
lowych. 

Preparat pomocniczy stosowany w procesach bar-
wienia włókien poliakrylonitrylowych zawierający 
10-40 części wagowych produktu addycji alkoholi 
alifatycznych o zawartości atomów węgla C lo-C18 
z 14-18 molami tlenku etylenu, 15-50 części wago-
wych produktu będącego mieszaniną adduktu alki-
lofenoli z 5-10 molami tlenku etylenu i adduktu 
alkoholi alifatycznych o zawartości atomów węgla 
C16-C18 z 3 -5 molami tlenku etylenu lub 20-40 
części wagowych siarczanowanego produktu addycji 
alkoholi alifatycznych o zawartości atomów węgla 
Ci2-C18 z 4-10 molami tlenku etylenu lub 20-40 
części wagowych produktu będącego mieszaniną ad-
duktu alkoholi alifatycznych o Zawartości węgla C 7 -
Cls z tlenkiem etylenu, wodnego roztworu soli raono-
-i/lub dwu- i/lub trójetanoloaminowych kwasu alkilo-
nego produktu addycji alkoholu laurylowego z 3 -5 
molami tlenku etylenu, wodnego roztworu soli mono-
-i/lub dwu- i/lub trójetanolomainowych kwasu alkilo-
benzenosulfonowego, w którym łańcuch alkilowy jest 
liniowym i/lub rozgałęzionym nienasyconym i/lub na-
syconym węglowodorem alifatycznym o zawartości 
węgla Clo-C14, produktu kondensacji alkilofenoli 
z tlenkiem etylenu, alkoholu alifatycznego, w którym 
łańcuch alkilowy jest liniowym i/lub rozgałęzionym 
węglowodorem o zawartości węgla C6-C9 oraz ewen-
tualny dodatek pochodnej kwasu karbaminowego 
i alkoholu alifatycznego. (3 zastrzeżenia) 
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D06P P.224272 15.05.1980 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Barwni-
ków „ORGANIKA", Zgierz, Polska (Zenon Jędrusiak, 
Irena Marszałek, Rajmund Nowak, Wanda Lipińska-
-Maryniak, Wanda Witkowska, Benedykt Szkoła, 
Kornel Sinicki, Janusz Mazurkiewicz, Czesław Biał-
czak, Zbigniew Janek). 

Ě 
Preparat pomocnicy 

stosowany w procesach barwienia 
włókien poliestrowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia 
równomierności i intensywności wybarwień. 

Preparat pomocniczy stosowany w procesach bar-
wienia włókien poliestrowych zawierający 20-40 
części wagowych produktu addycji olejów tłuszczo-
wych o zawartości węgla Ci8-C30 z 15-40 molami 
tlenku etylenu i 40-80 części wagowych produktu 
będącego mieszaniną: adduktu alkoholi alifatycznych 
o zawartości węgla C7-C15 z tlenkiem etylenu, wod-
nego roztworu soli mono- i/lub dwu- i/lub trójeta-
noloaminowej siarczanowanego produktu addycji al-
koholu laurylowego z 3-5 molami tlenku etylenu 

ewentualnie zawierającego wolną mono- i/lub dwu-
-i/lub trójetanoloaminę, wodnego roztworu soli mono-
-l/lub dwu- i/lub trójetanoloaminowej kwasu alkilo-
benzenosulfonowego, w którym łańcuch alkilowy jest 
liniowym i/lub rozgałęzionym, nasyconym i/lub nie-
nasyconym węglowodorem alifatycznym o zawartości 
węgla C lo-C14 ewentualnie zawierającego wolną mo-
no- i/lub dwu- i/lub trójetanoloaminę, produktu ad-
dycji alkilofenoli z tlenkiem etylenu i alkoholu ali-
fatyąznego lub 10-25 części wagowych produktu ad-
dycji alkilofenoli z tlenkiem etylenu z 15-35 częściami 
wagowymi produktu będącego mieszaniną wodnego 
roztworu soli mono- i/lub dwu- i/lub trójetanoloami-
nowej siarczanowanego produktu addycji alkoholu 
laurylowego z 3-5 molami tlenku etylenu, ewentual-
nie zawierającego wolną mono- i/lub dwu- i/lub 
trójetanoloaminę, wodnego roztworu soli mono- i/lub 
dwu- i/lub trójetanoloaminowej kwasu alkilobenzeno-
sułfonowego, w którym łańcuch alkilowy jest liniowym 
i/lub rozgałęzionym, nasyconym i/lub nienasyconym 
węglowodorem alifatycznym o zawartości węgla C 1 0 -
-C1 4 , ewentualnie zawierającego wolną mono- i/lub 
dwu- i/lub trójetanoloaminę oraz ewentualny doda-
tek 10-25 części wagowych wodnego roztworu pro-
duktów kondensacji wielordzeniowych sulfokwasów 
aromatycznych. (2 zastrzeżenia) 

Dział E 
BUDOWNICTWO; GÓRNICTWO 

E02D P.229100 T 06.01.1981 

Przedsiębiorstwo Morskiego Budownictwa Hydro-
technicznego „Energopol 4", Gdańsk, Polska (Czesław 
Reganowicz, Janusz Jung, Stefan Puppel, Henryk Pa-
jąk). 

Sposób i zestaw do wykonywania pali 
formowanych w gruncie na głębokość przekraczającą 

roboczą długość prowadnicy kafara 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie umożliwienia 
formowania pali w gruncie na dużą głębokość, bez 
konieczności stosowania specjalnych urządzeń o du-
żych gabarytach, kosztownych, znacznym ciężarze 
i trudno dostępnych. 

Sposób polega na wbiciu pierwszym kafařem z ze-
stawu dwóch kafarów rury (1) o większej średnicy, 
zakończonej butem (2) i wstawieniu do rury (1) 
współosiowo drugiej rury (3) o mniejszej średnicy, 
nasadzeniu na nią także współosiowo takiej samej 
jak druga, trzeciej rury (4) i połączeniu ich zamkiem 
(5), wbiciu tego zespołu rur (3) i (4) wraz z butem (2) 
na żądaną głębokość, wstawieniu zbrojenia (6), wpro-

wadzeniu betonowej masy (7), zagęszczenia jej, usu-
nięciu rur (3) i (4) drugim kafařem, dokończeniu za-
gęszczenia i usunięciu rury (1) pierwszym kafařem. 

Zestaw według wynalazku stanowią dwa kafary, 
z których pierwszy jest wyposażony w rurę (1) 
o większej średnicy, a drugi w dwie rury (3) i (4) 
o mniejszej średnicy oraz w zamek (5) do ich współ-
osiowego i szczelnego łączenia. (3 zastrzeżenia) 

E02F P.227483 T 23.10.1980 

Akademia Rolniczo-Techniczna, Olsztyn, Polska 
(Wacław Misiak). 

Układ podnoszenia ciężaru 
hydrauiicznych urządzeń dźwigniowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
układu, który umożliwi łatwe regulowanie ciśnienia 
wstępnego regulatora. 

Układ podnoszenia mający wysięgnik, do którego 
zamocowane są dwa siłowniki charakteryzuje się tym, 
że siłownik (3) dwustronnego działania połączony jest 
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poprzez zawór rozdzielczy (5) z pompą (8), natomiast 
drugi siłownik (4) jednostronnego działania połączony 
jest z jednej strony z akumulatorem (8) a z drugiej 
strony z zaworem trójdrogowym (7). (1 zastrzeżenie) 

E03B P.229354 T 23.01.1981 

Politechnika Krakowska, Kraków, Polska (Józef 
Dziopak). 

Zbiornik retencyjny w kanalizacji 

Celem wynalazku było opracowanie takiego zbior-
nika retencyjnego, w którym możliwe byłoby osią-
gnięcie zmian w układzie hydraulicznym przepływu 
wód deszczowych w relacji dopływ - zbiornik -
odpływ. 

Zbiornik według wynalazku ma dwie komory: ko-
morę akumulującą (1) i komorę roboczą (2), które 
są oddzielone przegrodą stałą (5). Przegroda stała (5) 
wyposażona jest w zawór klapowy otwierany samo-
czynnie w jednym kierunku różnicą ciśnień hydrosta-
tycznych. Zbiornik wyposażony jest w kanał dopro-
wadzający (3) i kanał odprowadzający (4) wody de-
szczowe. (1 zastrzeżenie) 

E04B 
B63B 

P.224291 15.05.1980 

Stocznia Szczecińska im. Adolfa Warskiego, Szcze-
cin, Polska (Tadeusz Stachurski, Zbigniew Anoso-
wicz, Benon Kaseja, Jerzy Wesołowski, Ryszard Ka-
sperski, Zenon Michalski, Marceli Figurski, Bohdan 
Paszkowski, Stefan Weyna, Jan Kubica, Czesław 
Nycz, Janusz Wołkoński). 

Urządzenie do podwieszania 
konstrukcji nośnej sufitów 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania ta-
kiego urządzenia do podwieszania konstrukcji noś-
nej sufitów, które stanowiłoby skuteczne zabezpieczę-

nie przed opadnięciem sufitu w przypadku pożaru 
oraz znacznie obniżałoby natężenie hałasu w pomie-
szczeniu. 

Urządzenie według wynalazku w swojej części gór-
nej składa się z prętów zawieszeniowych (1) i (2) ze-
stawionych w pary i usytuowanych wzdłuż wspólnej 
osi, przy czym ich zwrócone ku sobie końcówki wy-
gięte są we wzajemnie się obejmujące zaczepy (5), 
oddzielone od siebie sprężystą warstwą elementu ela-
stycznego (6). Część górna urządzenia połączona jest 
przy pomocy łącznika (7) z dolnym prętem zawiesze-
niowym (8), który zaopatrzony jest w uchwyt (9) 
służący do zamocowania do konstrukcji nośnej sufi-
tu (10). 

Urządzenie według wynalazku ma zastosowanie do 
podwieszenia konstrukcji nośnej sufitu do pokładu 
górnego przy budowie pomieszczeń okrętowych. 

(7 zastrzeżeń) 

E04B 
B63B 
E04C 

P.230718 T 15.04.1981 

Fabryka Mebli Okrętowych „FAMOS", Starogard 
Gdański, Polska (Zbigniew Wierzbicki, Lech Lisow-
ski, Andrzej Kiecol, Stanisława Konderacka, Andrzej 
Makarski, Janusz Gajewski, Franciszek Wruk). 

Ściana pomieszczenia, zwłaszcza okrętowego 

Ściana pomieszczenia, zwłaszcza okrętowego złożo-
na z izolowanych płyt ściennych działowych lub sza-
lunkowych, elementów narożnych, złączonych i wy-
pełniających oraz wieszaków i wsporników charakte-
ryzuje się tym, że ma łączniki (2) o kształcie zbliżo-
nym do dwuteownika lub teownika, w półkach w 
których osadzone są profile (3) z izolacją, przy czym 
łączone za pomocą tych łączników (2) płyty (1) dzia-
łowe lub płyty szalunkowe albo płyty (1) działowe 
i narożniki (14) albo płyty szalunkowe i narożniki 
wyposażone są w gniazda (4) trapezowe utworzone 
w obrzeżach łączonych elementów (1) i (14) mające 
półkę (5) nachyloną ku środkowi płyty (1), do któ-
rych to gniazd (4) wprowadzone są półki łączników 
(2), przy czym u góry ściana zamocowana jest za po-
mocą wieszaków u dołu zaś za pomocą wsporników. 

(7 zastrzeżeń) 
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E04D 
B23K 

28.03.1980 

P.229974 T 03.03.1981 

Pierwszeństwo: 
Rep. Federalna Niemiec (nr P 3012033.3) 

Rheinisches Zinkwalzwerk GmbH and Co., KG, 
Detteln, Republika Federalna Niemiec. 

Króciec rynnowy 
oraz sposób wytwarzania króćca rynnowego 

Przedmiotem wynalazku jest króciec rynnowy, sta-
nowiący kształtkę przejściową, usytuowaną pomiędzy 
rynną dachową, a rurą deszczową spustową. 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia uni-
wersalności stosowania króćca. 

Króciec charakteryzuje się tym, że końcówki (8, 
9, 20) króćca wlotowego (6, 19) i króćca wylotowego 
(7) są ukształtowane jako króćce wtykowe względem 
następnej, w kolejności przyłączania, rury deszczo-
wej spustowej, a przy tym ich stożkowatość odpowia-
da w każdym przypadku stożkowatości rury deszczo-
wej spustowej nasadzanej na nie. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że 
z dwóch jednakowych wykrojów z blachy formuje 
się w jednym zabiegu połówkowe łupiny króćca ryn-
nowego, które następnie zestawia się względem sie-
bie tworząc króciec rynnowy, przy czym zachodzące 
na siebie ich brzegi wzdłużne spawa się ze sobą lub 
zlutowuje. (5 zastrzeżeń) 

E04F P. 229398 T 26.01.1981 

Roman Małek, Wesoła, Polska (Roman Małek). 

Przyrząd do mieszania zaprawy murarskiej 
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 

takiego przyrządu, który umożliwiałby przygotowa-
nie zaprawy do drobnych robót murarskich i tynkar-
skich, bez użycia betoniarki w czasie krótszym niż 
przy stosowaniu znanych urządzeń. 

Przyrząd według wynalazku ma trzon (1) wykonany 
z pręta stalowego lub rurki, którego jeden koniec 
osadzony jest centralnie w szprychach (5) koła (6). 
Wykonane z płaskownika pióra (2) wygięte w pałąk 
w kierunku odśrodkowym przymocowane są jednym 
końcem do trzonu (1), natomiast drugim do kola (6) 
w taki sposób, że płaszczyzna pióra ze styczną koła 
tworzy kąt ostry. Zarówno trzon przyrządu, jak 
i szprychy koła zaopatrzone są w łopatki (3) i (4). 

(2 zastrzeżenia) 

E04G 
F16B 

P.224417 21.05.1980 

Przedsiębiorstwo Obsługi Pozaprodukcyjnej Budow-
nictwa Kom. „PESOP" Pion Badawczo-Wdrożeniowy, 
Czechowice-Dziedzice, Polska (Rufin Szafron, Zbigniew 
Twardzik). 

Złącze rusztowania 
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 

takiego złącza rusztowania, które byłoby wielofunk-
cyjne oraz miało możliwość łączenia rusztowań seg-
mentowych według patentu 104857 z jednofunkcyjny-
mi rusztowaniami rurowymi w moduł rusztowania 
zawierający ciąg komunikacjny i podesty robocze. 

Złącze rusztowania według wynalazku stanowi ko-
rytkowa obejma stała (1) mająca rowki prowadzące (2) 
oraz sprofilowane miejsce osadcze (3) usytuowane pcd 
kątem 90° do osi podłużnej obejmy. Obejma rucho-
ma (4) połączona jest w sposób trwały ze sworzniem 
Í.5) osadzonym przesuwnie w rowkach (2). Obejma 
ruchoma (4) ma ogranicznik przesuwu (6). W korytko-
wej obejmie stałej (1) osadzony jest pokrętnie ele-
ment zakleszczający (7). (1 zastrzeżenie) 

Fig 2 
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E21B P.224266 14.05.1980 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Górnictwa Surow-
ców Chemicznych „Chemkop", Kraków, Polska (Lu-
dwik Rogowski, Zbigniew Sarnecki, Adam Wyroba). 

Sposób ługowania złóż soli 

Celem wynalazku jest wyeliminowanie ze sposobu 
ługowania wstępnej fazy wykonania wrębu oraz sto-
sowania w tej fazie medium izolacyjnego, a także 
wyeliminowanie takich operacji jak perforacje i uci-
nanie rur ładunkami wybuchowymi. 

Sposób ługowania złóż soli polega na tym, że ko-
lumnę rur (2) okładzinowych cementuje się na ko-
rzystnej głębokości (H2), zaś kolumny rur (3, 4) za-
puszcza się tak, by but kolumny rur (3) wewnętrznych 
usytuowany był w pobliżu dna otworu (1), a but 
kolumny rur (4) zewnętrznych usytuowany był po-
wyżej w korzystnej odległości cd buta kolumny rur 
(3) wewnętrznych, po czym poprzez kolumnę rur (3) 
wewnętrznych wprowadza się medium ługujące, 
a przestrzenią pierścieniową rur (3, 4) wolnowiszą-
cych odbiera się solankę, przy czym ługowanie to 
prowadzi się do uzyskania wstępnej komory. Po uzys-
kaniu wstępnej komory podnosi się kolumny rur (3, 4) 
na korzystną odległość od dna otworu (1), zaś płyn 
ługujący wprowadza się przestrzenią pierścieniową, 
a solankę odbiera się kolumną rur (3) wewnętrznych. 
To ługowanie prowadzi się do uzyskania docelowej 
średnicy komory. (1 zastrzeżenie) 

E21C P.224353 17.05.1980 

Kopalnia Węgla Kamiennego „Marcel", Wodzisław 
Š1. - Radlin, Polska (Bernard Migas, Franciszek Kop-
ka, Mieczysław Pawlik, Skoczyński, Zygmunt Jaro-
min, Helmut Blochel). 

Organ urabiający kombajnów górniczych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
takiego organu urabiającego w kombajnie górniczym, 
który byłby lekki i nie hamował spływu urobku na 
płaty. 

Organy urabiające kombajnów górniczych według 
wynalazku zamiast typowej tarczy odcinającej mają 
odpowiednio zakończone płaty lub odpowiednie seg-
menty usztywniające płaty. Organ według wynalazku 
ma segment tarczowy (3) łączący płat podstawowy 
z płatem przeciwbieżnym (2), przy czym segment ten 
ułożony jest na czele organu i wyposażony jest w 
uchwyty nożowe lub fragment tarczy (5) mocowany 
jest z przodu płata, a dodatkowy element stalowy 
umożliwia łagodne wejście urobku na płat podsta-
wowy. (1 zastrzeżenie) 

E21D P.224240 13.05.1980 
Centrum Konstrukcyjno-Technologiczne Maszyn Gór-

niczych „KOMAG", Gliwice, Polska (Jan Lenard, Ka-
zimierz Hurnik, Marian Chodźko). 

Osłona czołowa obudowy górniczej 
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zmniejszenia 

zagrożenia załogi ze strony czoła ściany, uniemożli-
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wiając staczanie się dużych brył węgla w strefę ro-
boczą. Obudowa górnicza zaopatrzona w czołową osło-
nę zamocowaną do krawędzi stropnicy zasadniczej 
od strony czoła ściany i odchylana siłownikiem hy-
draulicznym, charakteryzuje się tym, że osłonę tworzą 
co najmniej dwa segmenty (1) i (3) jeden pod drugim 
wzajemnie połączone przegubowo. Segment (3) osłony 
danej sekcji obudowy ma cięgna (4). (1 zastrzeżenie) 

E21D P. 224241 13.05.1980 

Centrum Konstrukcyjno-Technologiczne Maszyn Gór-
niczych „KOMAG", Gliwice, Polska (Eugeniusz Drob-
czyński, Wincenty Pretor). 

Górnicza obudowa zmechanizowana 

Celem wynalazku było opracowanie takiej obudo-
wy górniczej, której nacisk na zabezpieczoną ścianę 
byłby rozłożony równomiernie na całą osłanianą po-
wierzchnię. 

Górnicza obudowa według wynalazku ma osłonę 
zamocowaną do krawędzi stropnicy (1) od strony czo-
ła ściany i podpartą siłownikiem hydraulicznym (4). 
Osłona składa się z osłony górnej (2) i dolnej (3), 
które to osłony połączone są ze sobą przegubem (B) 
oraz ma łącznik (5) łączący osłonę górną (2) z osłoną 
dolną (3). Osłona dolna (3) ma podłużny otwór (D). 

(3 zastrzeżenia) 

E21D P.224394 19.05.1980 

Jaworznicko-Mikołowskie Zakłady Naprawcze PW, 
Katowice, Polska (Józef Windak, Kazimierz Dyląg, 
Edward Źukiewicz). 

Obudowa górniczych wyrobisk korytarzowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienia opracowania 
konstrukcji obudowy górniczych wyrobisk korytarzo-
wych wykonanej z kształtowników o profilu korytko-
wym otwartym w kierunku wyrobiska, umożliwiają-
cej mechanizację procesu wykonywania obudowy 
wyrobiska chodnikowego. 

Obudowa charakteryzująca się tym, że każdy stojak 
(1) składa się z części dolnej (11) zakończonej trze-
wikiem (14) i części górnej (12), do której przyspawa-
na jest blacha oporowa (15) wyposażona w dwa sy-
metryczne klinowre występy (16) z których każdy ma 
otwór (17). Część dolna (11) połączona jest z częścią 
górną (12) złączem śrubowym (13). W otworach (17) 
klinowych występów (16) każdej z blach oporowych 
(15) mocowany jest bolec zabezpieczający (2). Strop-
nica (3) ma przy obydwóch końcach przyspawaną do 
wewnętrznych ścianek blachę stabilizującą (32) o dłu-
gości (1) mniejszej od odległości (s) między klinowy-
mi występami (16) blachy oporowej (15) każdego ze 
stojaków (1). (1 zastrzeżenie) 

E21F 
B65G 

P.229293 T 21.01.1981 

Główne Biuro Studiów i Projektów Górniczych, 
Biuro Studiów i Typizacji, Katowice, Polska (Tadeusz 
Zając, Jerzy Dudziński, Wiesław Domagała). 

Układ stacji załadowczej wozów kopalnianych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia szyb-
kości załadunku urobku do wozów kopalnianych. 

Układ stacji ma dwa zbiorniki wyrównawcze (1) 
i (2), których wysypy są usytuowane względem siebie 
w odległości równej połowie długości składu wozów. 
Łańcuch pociągowy kolejki (6), przetaczającej skład 
wozów ma dwie prędkości: manewrową V1 i robo-
czą V2, przy czym ładowanie urobku do wozów odby-
wa się przez przetaczanie ich kolejką ruchem ciągłym 
z prędkością V2. (2 zastrzeżenia) 

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

F02M P. 224421 21.05.1980 

Gliwickie Zakłady Naprawy Samochodów, Gliwice, 
Polska (Jerzy Mydlarz). 

Urządzenie biegu jałowego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zmniejszenia 
zużycia paliwa oraz zmniejszenia emisji tlenku węgla 

przez silnik spalinowy, zwłaszcza podczas hamowania 
silnikiem. 

Urządzenie charakteryzuje się tym, że ma zawór (9) 
sterujący dopływem emulsji uruchamiany siłownikiem 
(11) pneumatycznym lub elektromagnetycznym, przy 
czym siłownik (11) jest sterowany impulsem pneuma-
tycznym, elektrycznym lub mechanicznym z układu 
napędowego pojazdu. (3 zastrzeżenia) 
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F04B 
F03C 

P. 224463 24.05.1980 

Kombinat Urządzeń Mechanicznych „Bumar-Łabę-
dy", Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Mecha-
nicznych, Gliwice, Polska (Stanisław Wilk, Stanisław 
Drzensla, Czesław Ochwat). 

Siinik hydrauliczny wielobiegowy 

Celem wynalazku jest opracowanie konstrukcji 
silnika o kilku biegach i mającego prosty układ roz-
rządu. 

Silnik ma nieruchomą obudowę i tuleję sterującą (5) 
osadzoną współśrodkowo i obrotowo na czopie, i tuleja 
sterująca (5) jest pasowana obrotowo w tulei (38) 
wirnika (2). Tuleja sterująca (5) ma grupy nieprze-
lotowych otworów promieniowych wewnętrznych (6, 7) 
i zewnętrznych (9, 10) połączonych grupami podłuż-
nych kanałów (12, 13) wykonanymi w jej ściance. 
W tulei sterującej (5) pomiędzy nieprzelotowymi otwo-
rami promieniowymi zewnętrznymi (9, 10) i w ich 
płaszczyźnie, znajdują się przelotowe otwory promie-
niowe. Grupy nieprzelotowych otworów promienio-
wych wewnętrznych (6, 7) i przelotowych otworów 
promieniowych, znajdują się w kilku równoległych 
płaszczyznach prostopadłych do osi wzdłużnej tulei 
sterującej (5), i łączą się z kanałami pierścieniowymi 
(34, 35) wykonanymi w czopie, które to kanały (34, 
35) łączą się z otworami promieniowymi (16, 17) będą-
cymi wlotami bądź wylotami podłużnych kanałów (19, 
20) czopa. Kanały pierścieniowe (34, 35) są uszczelnio-
ne pierścieniami uszczelniającymi osadzonymi na 
czopie. 

Silnik znajduje zastosowanie do napędu indywi-
dualnego, koła do maszyn roboczych lub pojazdów 
terenowych. (4 zastrzeżenia) 

F04C 
F04D 

P.224539 26.05.1980 

Kombinat Typowych Elementów Hydrauliki Siłowej 
„PZL - Hydral", Wrocław, Polska (Wiktor Suchy). 

Pompa dozująca rolkowa 

Przedmiotem wynalazku jest pompa dozująca rolko-
wa przeznaczona do bardzo dokładnego podawania 
cieczy w produkcji włókien chemicznych, technice 
pomiarowej i technice wysokich ciśnień. 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie znanego zwięk-
szenia dokładności dozowania przez zmniejszenie 
przecieków wewnętrznych dzięki zastosowaniu ele-
mentów wyporowych (2) poruszających się stycznie 
i szczelnie w kanale bez końca utworzonym między 
płytką (1) kołem zabierakowym (10) i wkładką od-
dzielającą (5) i zamkniętymi płytkami czołowymi (6) 
i (7). (1 zastrzeżenie) 

F15B 
F16K 

P.224307 17.05.1980 

Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Warszawa, Polska 
(Wiesław Apalkow, Bogdan Tołwiński). 

Zespół konstrukcyjny do połączeń hydraulicznych 
i/lub pneumatycznych, zwłaszcza robota przemysłowego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
takiego zespołu konstrukcyjnego, którego budowa 
umożliwiałaby obrót każdego z zespołów funkcjonal-
nych o dowolny kąt. 

Zespół konstrukcyjny do połączeń hydraulicznych 
i/lub pneumatycznych, zwłaszcza robota przemysłowe-
go, stanowi blok rozrządu hydraulicznego i/lub pneu-
matycznego, do którego z zewnątrz po dwu przeciw-
ległych stronach przylegają zespoły funkcjonalne bę-
dące odbiornikami płynu roboczego. Zespół zawiera 
wewnątrz otwory do przepływu płynu i charakte-
ryzuje się według wynalazku tym, że składa się z co 
najmniej dwóch przylegających do siebie płyt górnej 
(1) i dolnej (2). W płycie dolnej na powierzchni przy-
legającej do płyty górnej wykonany jest co najmnej 
jeden rowek pierścieniowy (7) symetrycznie wzglądem 
pionowej csi symetrii zespołu. W każdej z płyt wyko-
nane są kanały przepływowe, przy czym co najmniej 
jeden kanał (10) z płyty górnej i co najmniej jeden 
kanał (11) z płyty dolnej łączą się z tym samym row-
kiem pierścieniowym a zakończenia kanałów prze-
chodzą w korzystnie poziome kanały (14) i (15) wyło-
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towe lub wlotowe. W pionowej osi symetrii płyt są 
wykonane współosiowe kanały pionowe (12) i (13), 
których zakończenia przechodzą także w korzystnie 
poziome kanały wylotowe lub wlotowe (16) i (17). 

(2 zastrzeżenia) 

F15B P.224567 26.05.1980 

Fabryka Sprzętu i Narzędzi Górniczych im. Gene-
rała Karola Świerczewskiego, Katowice, Polska 
(Aleksander Misiąg, Andrzej Kędziora, Gustaw Opałka). 

Układ zasilająco-sterujący 
cylindra hydraulicznego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
takiego układu zasilająco-sterującego cylindra hydrau-
licznego, który umożliwiałby uzyskanie dużej siły 
roboczej w czasie wsuwania tłoczyska do cylindra 
w warunkach stałego ciśnienia medium roboczego. 

Układ zasilająco-sterujący cylindra hydraulicznego 
według wynalazku składa się z rozdzielacza (1) prze-
kazującego przewodem (2a) i przewodem (2b) medium 
robocze do hydraulicznego cylindra (3) wyposażonego 
w tłoczysko (4) z tłokiem (5) dzielącym hydrauliczny 
cylinder (3) na komorę A i komorę B. Pomiędzy 
przewodem (2a) a przewodem (2b) jest zabudowany 
zwrotny zawór sterowany (7), który w czasie zasilania 
komory A hydraulicznego cylindra (3) przekazuje 
przepływ medium roboczego z komory B do komory A, 
wyrównując ciśnienie w obu komorach. Po przeste-
rowaniu rozdzielacza (1) dla zasilania komory B hy-
draulicznego cylindra (3) medium robocze przepływa 
poprzez zawór zwrotny (6), przy czym zawór zwrotny 
sterowany (7) jest zamknięty. (1 zastrzeżenie) 

F16B P. 224411 22.05.1980 

Zakłady Urządzeń Okrętowych „SEZMOR", Słupsk, 
Polska (Andrzej Radacki). 

Dźwignia blckująca dwustronnego dział uiia 

Celem wynalazku było opracowanie urządzenia słu-
żącego do jednoczesnego zwalniania dwóch cegien 
przy kierunku siły zwalniającej prostopadłym do kie-
runku siły w cięgnach. 

Dźwignia blokująca według wynalazku ma na 
ukształtowanych występach (2) zamocowanych obro-

towo na sworzniu (3) zaczepione cięgna (1). Dźwignia 
(2) zabezpieczona jest przed obrotem elementem blo-
kującym (4). (1 zastrzeżenie) 

F16C P.224395 19.05.1980 

Jaworznicko-Mikołowskie Zakłady Naprawcze PW, 
Katowice, Polska (Edward Żak, Franciszek Staniczek). 

Łożysko ślizgowe 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie skonstruowania 
takiego łożyska ślizgowego, które umożliwi ciągłe do-
datkowe smarowanie powierzchni ślizgowych w czasie 
prrcy łożyska. 

Pierścień dolny (1) ma osadzony w górnej po-
wierzchni ślizgowej (11) pierścień ślizgowy (2) wy-
konany z laminatu niskociernego nasyconego środkiem 
smarnym. Pierścień górny (3) ma na dolnej powierzch-
ni ślizgowej (31) dwa wybrania kołowe (41, 42), roz-
mieszczone względem siebie mimośrodowo i napeł-
nione środkiem smarnym (5). (1 zastrzeżenie) 

F16J 
F04C 

P.224419 21.05.1980 

Politechnika Częstochowska, Częstochowa, Polska 
(Mieczysław Foltyński, Adam Dużyński, Jan Kozie-
lewski). 

Uszczelnienie promieniowe maszyn 
z tłokiem krążącym, zwłaszcza wiertarek 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia do-
tychczasowej skuteczności uszczelnienia promieniowe-
go maszyn, zwłaszcza sprężarek szybkoobrotowych. 

Uszczelnienie według wynalazku składające się 
z elementu uszczelniającego i sprężyny, osadzonych 
w rowku każdego z narożników tłoka krążącego, cha-
rakteryzuje się tym, że element uszczelniający (2) ma 
postać taśmy z materiału elastycznego zaopatrzonej 
w nacięcia (3) usytuowane na przemian pod kątem 
mniejszym od 90° w stosunku do osi wzdłużnej taśmy, 
która połączona jest nierozłącznie z wkładką (4) w 
kształcie zbliżonym do litery U z materiału elastycz-
nego, wypełniającego również nacięcia (3) elementu 
uszczelniającego (2). (1 zastrzeżenie) 
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F16K P. 229233 T 14.01.1981 

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska (Janusz 
Plutecki). 

Wieloprzelotowy zawór mierniczy 

Przedmiotem wynalazku jest wieloprzelotowy zawór 
mierniczy przeznaczony do pomiaru natężenia prze-
pływu w rurociągach, szczególnie przy badaniach wy-
dajności pomp. 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia 
dokładności pomiaru natężeń przepływu zmieniają-
cych się w szerokich granicach bez konieczności 
zmiany urządzenia mierzącego. 

Zawór według wynalazku składa się z korpusu (1) 
zamkniętego pokrywami (2) i wyposażonego w grzyb-
kowe zamknięcie. W korpusie (1) wykonane są co 
najmniej dwa przelotowe otwory, w które wstawione 
są wymienne zaworowe gniazda (3), których osie są 
prostopadłe lub ukośne do osi głównej zaworu. Ostre 
krawędzie gniazd (3) usytuowane są od strony wloto-
wej. Każde gniazdo (3) zamykane jest oddzielnym 
grzybkiem (4) wyposażonym w napęd (5). 

(1 zastrzeżenie) 

F17B P.224453 24.05.1980 

Fabryka Maszyn Rolniczych „Agromet-Famorol", 
Słupsk, Polska (Jerzy Bobrzycki, Jerzy Bójko). 

Urządzenie do stopniowego rozprężania gazu 
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania ta-

kiego urządzenia, które umożliwiałoby stopniowe roz-

1 2 3 

prężanie gazu bez zmiany stanu skupienia podczas 
jego poboru ze zbiornika z gazem o wysokim ciśnie-
niu bez podgrzewania miejsca rozprężania gazu. 

Urządzenie to według wynalazku ma w przewodzie 
(1) odprowadzającym gaz ze zbiornika w miejscu 
rozprężania zamocowany zaczepowany na końcu cy-
linder (2) wykonany z gęstej siatki, za którym znaj-
duje się kryza (3). (3 zastrzeżenia) 

F21V P.224263 14.05.1980 

Zakłady Sprzętu Oświetleniowego „POLAM-Wilka-
sy", Wilkasy k/Giżycka, Polska (Henryk Szarejko, 
Bogdan Czartoryski). 

Oprawa oświetleniowa świetlówkowa 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
oprawy oświetleniowej strugo i pyłoodpornej, o ma-
łych gabarytach. 

Oprawa oświetleniowa świetlówkowa zawiera cy-
lindryczny klosz (1) zamknięty na obu krańcach kor-
pusami (2) oraz umieszczony wewnątrz cylindrycznego 
klosza (1) odłączalny zespół osprzętu elektrycznego (6). 
Korpusy (2) umocowane są na cylindrycznym kloszu 
(1) przy pomocy prętowych ściągaczy (20), które osa-
dzone są w łukowych występach korpusów (2). 

Odłączalny zespół osprzętu elektrycznego (6) zawiera 
izolacyjne montażowe przekładki (7), do których umo-
cowane są oprawki (8) świetlówek (9), oprawki (10) 
zapłonników (11) i połowa rozłączalnego złącza (12). 

Izolacyjne, montażowe przekładki (7) mają wybrania 
odpowiadające łukowym występom korpusów (2) i usta-
lające położenie odłączalnego zespołu osprzętu elek-
trycznego (6) wewnątrz oprawy. 

Izolacyjne montażowe przekładki (7) wraz z umo-
cowanym na nich osprzętem i instalacją elektryczną 
łączącą je w obwód elektryczny osłonięte są osłonami 
(13). Z osłonami (13) przy pomocy wsporników (14) 
połączony jest odbłyśnik (15). Na powierzchni od-
błyśnika umocowane są: statecznik (16) i kondensa-
tor (17). (2 zastrzeżenia) 

F21V P. 229938 28.02.1981 

Pierwszeństwo: 01.03.1980 - RFN (nr P 30 07 972.2) 

Martin Hamacher, Herten, RFN. 

Oprawa oświetleniowa 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
takiej konstrukcji oprawy, która umożliwiłaby przy 
szczelnym zamknięciu pomiędzy pokrywą świetlówki, 
a jej obsadą, prostą i zajmującą mało czasu wymianę 
tej świetlówki. 
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Oprawa oświetleniowa zawierająca obudowę przy-
łączową, obsadę mocującą, świetlówkę umieszczoną 
w obsadzie oraz pokrywę, według wynalazku cha-
rakteryzuje się tym, że obsada mocująca (2) ma od-
sądzenie (9) z równoległymi do płaszczyzny płyty po-
wierzchniami przylegania (10) i pochylonymi względem 
nich pod kątem (a) powierzchniami prowadzącymi (11). 
Pokrywa (6) ma w obrębie powierzchni prowadzących 
(11) występy (13), które wchodzą w wybrania (12) 
wykonane w powierzchniach (11), tworząc zaczepy mo-
cujące pokrywę (6) do obsady (2). Obsada (2) ma rów-
nież tulejowe występy (21), przez które przechodzą 
śruby (17) mocujące pokrywę (6) i obsadę (2) do obu-
dowy (1). (11 zastrzeżeń) 

F25D P. 224482 23.05.1980 

Wytwórnia Urządzeń Chłodniczych, Dębica, Polska 
(Stefan Lig, Ludwik Karweta). 

Łoże fluidyzacyjne, 
zwłaszcza do tuneli zamrażalniczych owoców i warzyw 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie umożliwienia 
odszraniania łoża fluidyzacyjnego w trakcie pracy 
urządzenia. 

Łoże fluidyzacyjne zbudowane jest z kształtowni-
ków, do których przymocowana jest ażurowa płyta 
łoża, składająca się z powtarzalnego elementu mon-
tażowego drutu oczkowego (3), mającego ogniwa o do-

kładnej podziałce zakończone oczkami w formie pętli, 
spięte w jedną całość kilkoma prętami nośnymi (2). 
W pozostałe oczka drutu (3) wprowadzone są elementy 
grzejne (4) spełniające rolę prętów nośnych, zaś osłona 
stanowi tylną przegrodę łoża. (1 zastrzeżenie) 

F28D 
H05B 
C21D 

P. 224308 17.05.1980 

Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Warszawa, Polska 
(Grzegorz Jakubik, Wiesław Chrzanowski). 

Wymiennik ciepła 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wyeliminowania 
stosowanych obecnie dwóch wydzielonych urządzeń 
i zastąpienie ich jednym zajmującym mniejszą po-
wierzchnię. 

Wymiennik ciepła, pracujący w obiegu zamkniętym 
woda-powietrze, przeznaczony do schładzania czyn-
nika chłodzącego stosowanego przy indukcyjnej 
obróbce cieplnej, ma w swej obudowie sekcję gene-
ratorową i sekcję podajnikową, przy czym obie sekcje 
są od siebie niezależne mechanicznie, hydraulicznie 
i elektrycznie. Sekcja podajnikowa składa się ze 
zbiornika wstępnego (8), zbiornika głównego (11) z na-
grzewnicą, chłodnicy (10) i wentylatora (13). 

(3 zastrzeżenia) 

F28D P.224407 20.05.1980 

Zakład Doświadczalny przy Zakładach Urządzeń 
Chemicznych „Metalchem" im. W. Planetorza, Kędzie-
rzyn-Koźle, Polska (Janusz Przybyła, Jerzy Bradecki, 
Roman Krupiczka, Andrzej Mączyński, Lesław Dob-
ner). 

Rurowy wymiennik ciepła 
z czynnikiem pośredniczącym 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
takiego rurowego wymiennika ciepła, w którym moż-
liwe byłoby uzyskanie obiegu zamkniętego czynnika 
pośredniczącego i w którym nie występowałyby wza-
jemne zakłócenia przepływu fazy ciekłej i gazowej. 

Wymiennik ciepła według wynalazku złożony jest 
z baterii równoległych odcinków rur połączonych 
kolektorami, częściowo wypełnionej czynnikiem po-
średniczącym w wymianie ciepła oraz ma obudowę (1) 
z przegrodą (7) rozdzielającą, strumienie płynów bio-
rących udział w wymianie ciepła, która jest równo-
legła do osi odcinków rur (2) i (3). Odcinki rur (2) 
umieszczone w strumieniu płynu o temperaturze wyż-
szej mają kapilarną strukturę wewnętrznej powierzch-
ni a odcinki rur (3) umieszczone w strumieniu płynu 
o temperaturze niższej są wewnątrz gładkie. 

(1 zastrzeżenie) 
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F41B P. 229276 T 20.01.1981 

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Jerzy 
Iwaszko). 

Broń pneumatyczna tłokowo-zbiornikowa 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
konstrukcji charakteryzującej się zwiększoną pręd-
kością początkową pocisku oraz zminimalizowanym 
rozrzutem. 

Broń według wynalazku ma w przewodzie łączącym 
komorę (8) tłoka z kanałem (7) za pociskiem umiesz-
czony otwór odcinający w postaci suwaka (9). 

(1 zastrzeżenie) 

Dział G 
HZYKA 

G01B P. 224285 14.05.1980 

Kombinat Metalurgiczny „Huta Katowice", Dąbrowa 
Górnicza, Polska (Jerzy Stroński, Marian Rebeś). 

Sposób pomiaru długości 
zwłaszcza walcowanego pasma 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
takiego sposobu pomiaru długości walcowanego pasma, 
który miałby możliwość dokonywania dokładnych po-
miarów w sposób ciągły przy jednoczesnym kontro-
lowaniu jakości walcowanego pasma. 

Pomiar walcowanego pasma dokonuje się za po-
średnictwem telewizji przemysłowej poprzez obser-
wację obrazu mierzonego pasma na monitorze kon-
trolnym wyposażonym w podziałkę wyskalowaną w 
jednostkach długości. . (2 zastrzeżenia) 

G01F P.224511 26.05.1980 

Resortowy Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Automa-
tyzacji Procesów Chemicznych „Chemoautomatyka;); 
Instytut Inżynierii Chemicznej Politechniki Warszaw-
skiej i Warszawskie Centrum Studenckiego Ruchu 
Naukowego, Warszawa, Polska (Andrzej Kaliszak, 
Jerzy Kozerski, Mieczysław Strojny, Michał Walew-
ski, Mieczysław Witkowski). 

Sposób pomiaru wydatku płynnej siarki 
i urządzenie do stosowania tego sposobu 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
sposobu i urządzenia, umożliwiających ciągły pomiar 
natężenia przepływu płynnej siarki wydobywanej me-
todą otworową. 

Sposób według wynalazku charakteryzuje się tym, 
że wydatek siarki określa się na podstawie wyników 
pomiarów natężenia przepływu pov/ietrza podawanego 
do pompowania i udziału objętościowego siarki w mie-

szaninie powietrzno-siarkowej uzyskanego poprzez 
zmierzenie pojemności i/lub przewodności elektrycz-
nej mieszaniny powietrzno-siarkowej w rurociągu 
transportowym. 

Urządzenie według wynalazku ma umieszczone 
w ruchomym czynniku współosiowe elektrody o dłu-
gości porównywalnej z długością tzw. korków siarki, 
tworzące kondensator oraz urządzenie mierzące po-
jemność i/lub przewodność elektryczną. 

G01M 
G01N 

P.224298 

(2 zastrzeżenia) 

16.05.1980 

Akademia Rolnicza, Poznań, Polska (Stanisław 
Rząsa). 

Sposób pomiaru wodoodporności 
agregatów glebowych 

na dynamiczne działanie wody 
i urządzenie do pomiaru wodoodporności 

agregatów glebowych 
na dynamiczne działanie wody 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania ta-
kiego sposobu pomiaru wodoodporności agregatów 
glebowych oraz urządzenia do stosowania tego sposo-
bu, w których pomiaru dokonywałoby się na mode-
lowym agregacie glebowym o znanych ściśle określo-
nych parametrach co zapewniałoby wysoką dokład-
ność pomiaru. 

Sposób pomiaru wodoodporności agregatów glebo-
wych na dynamiczne działanie wody, w którym na 
zbryloną glebę działa się kroplami wody o określonej 
masie i objętości spadającymi z wysokości jednego 
metra polega według wynalazku na tym, że kroplami 
wody działa się na przygotowany wstępnie modelowy 
agregat glebowy o wymiernym kształcie i określonej 
objętości najkorzystniej w granicach od 0,5 do 1 cm8, 
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przy czym wymusza się prostopadły kierunek ude-
rzenia kropel w powierzchnię płaską agregatu. 

Urządzenie do pomiaru wodoodporności sposobem 
według wynalazku ma wylot dozownika (3) umiesz-
czony w górnej części rurowej osłony (5), której wylot 
umieszczony jest nad modelowym agregatem glebo-
wym (12), który umieszczony jest wewnątrz naczy-
nia (16). (4 zastrzeżenia) 

G01N P.224290 15.05.1980 

Instytut Tele- i Radiotechniczny, Warszawa, Polska 
(Janusz Lisiecki, Krzysztof Weiss). 

Sposób wykrywania defektów mechanicznych 
w metalowych elementach pierścieniowych 

zwłaszcza przeznaczonych do badań własności 
magnetycznych i statycznych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania ta-
kiego sposobu wykrywania defektów mechanicznych 
w pierścieniowych elementach metalowych, który po-
zwalałby wyeliminować wadliwe próbki przed przy-
stąpieniem do badań ich własności magnetycznych. 

Sposób wykrywania defektów polega według wy-
nalazku na tym, że pomiar rezystancji próbki pierś-
cieniowej przeprowadza się wielokrotnie po obrocie 
próbki o niewielki kąt, a następnie porównuje się 
spadki napięć z poszczególnych pomiarów. 

(1 zastrzeżenie) 

G01N P.224301 17.05.1980 

Akademia Medyczna, Warszawa, Polska (Lech Piotr 
Skulski, Franciszek Andrzej Pluciński). 

Sposób szybkiego 
i dokładnego sprawdzania stosowalności 

prawa Lamberta-Beera 
oraz zestaw par spektrofotometrycznych 

naczynek tandemowych 

Celem wynalazku jest opracowanie takiego sposobu 
sprawdzania prawa Lamberta-Beera, który elimino-
wałby konieczność zwiększenia szerokości szczeliny 
i/lub wzmacniania intensywności sygnału wyjściowego 
oraz opracowanie odpowiedniego zestawu par naczy-
nek dwudzielnych i wyeliminowanie wzrastającej 
absorbancji rozpuszczalnika. 

Sposób szybkiego i dokładnego sprawdzania prawa 
Lamberta-Beera polega na tym, że przygotowuje się 
serię i roztworów „izoabsorpcyjnych" badanej sub-
stancji przez kolejne ni-krotne rozcieńczenie roztworu 
podstawowego o stężeniu CÔ i wypełnia się przygo-
towanymi roztworami komory zestawu dwudzielnych 
spektrofotometrycznych naczynek tandemowych we-
dług wynalazku. Następnie umieszczając naczyńko 

wypełnione roztworem badanym w komorze pierw-
szej i wypełnione rozpuszczalnikiem lub odpowiednim 
odnośnikiem w komorze drugiej w wiązce pomiarowej 
spektrofotometru oraz identyczne naczyńko wypełnio-
ne tylko rozpuszczalnikiem w wiązce odnośnikowej, 
mierzy się widmo absorpcyjne. Naczyńko należące do 
zestawu według wynalazku ma kształt prostopadło-
ścienny lub walcowy, niezmienną i wspólną dla wszy-
stkich naczynek zestawu długość całkowitą i jest po-
dzielone na dwie komory, pierwszą (1) przeznaczoną 
na roztwór badany i drugą (2) przeznaczoną na roz-
puszczalnik, za pomocą przezroczystej i płaskorówno-
ległej przegrody (3). Komora pierwsza ma wzrastającą 
w kolejnych pozycjach szeregu długość drogi optycz-
nej ni-d0, gdzie d0 jest najmniejszą długością drogi 
optycznej najcieńszej komory, a druga komora ma 
malejącą w kolejnych pozycjach szeregu długość drogi 
optycznej będącej uzupełnieniem do stałej długości 
wszystkich naczynek zestawu. (2 zastrzeżenia) 

G01N P.224331 16.05.1980 

Instytut Spawalnictwa, Gliwice, Polska (Piotr Sędek, 
Janusz Czuchryj, Andrzej Pancewicz). 

Dwustanowiskowa maszyna wytrzymałościowa 
do badań zmęczeniowej wytrzymałości na skręcanie, 

na zginanie oraz w złożonym stanie naprężeń 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie skrócenia czasu 
badań zmęczeniowych oraz rozszerzenia jego zakresu. 

Maszyna charakteryzuje się tym, że ma silnik (1), 
który za pośrednictwem pasowych kół (2) i (3) i pasa 
(4) napędza wał (5) ułożyskowany w podporach (6) 
i (7), w którym z jednej strony wału (5) osadzone jest 
sprzęgło elektromagnetyczne (8), a z drugiej strony 
rozbieralne sprzęgło (9) łączące wał (5) z wałem (10) 
ułożyskowanym w podporach (11) i (12). Z drugiej 
strony wału (10) osadzone jest elektromagnetyczne 
sprzęgło (13). Sprzęgła elektromagnetyczne za pośred-
nictwem tarcz (14) i (15) sprzęgają napęd wałów (16) 
i (17), które odpowiednio są ułożyskowane w podpo-
rach (18) i (19) oraz w podporach (20) i (21). Wały 
(16) i (17) przenoszą napęd na poszczególne zespoły 
korbowo-dźwigniowe układów badawczych. 

(1 zastrzeżenie) 
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G01N P. 224439 22.05.1980 

Politechnika Gdańska, Gdańsk, Polska (Wojciech 
Chrzanowski, Rafał Staszewski, Wacław Janicki). 

Celka elektrochemiczna 
do oznaczania śladowych zawartości gazów, 

zwłaszcza dwutlenku siarki, w mieszaninach gazów 
i par 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie skonstruowania 
celki elektrochemicznej do oznaczania śladowych za-
wartości gazów, zwłaszcza siarki, w mieszaninie ga-
zów i par, pracującej ze stałą objętością elektrolitu, 
zapewniającej granicę oznaczalności poniżej 10~n g S/s 
oraz stałą czasową poniżej 1 sekundy. 

Celka zawiera naczynie (1), wewnątrz którego 
umieszczona jest rurka detekcyjna (3), a w jej ścian-
ce usytuowane są elektrody górna (4) i dolna (5) po-
tencjometrycznego układu detekcyjnego. Od dołu do 
rurki detekcyjnej (3) wprowadzona jest kapilára (6) 
stanowiąca zakończenie przewodu doprowadzającego 
gaz do analizy. W pokrywie celki umieszczone są 
elektrody układu regenerującego składnik aktywny 
elektrolitu i elektroda odniesienia dla dolnej elektro-
dy (5) potencjometrycznego układu detekcyjnego, za-
nurzona w głównej objętości elektrolitu. 

Elektrody (4) i (5) układu detekcyjnego są identycz-
ne i usytuowane są w ten sposób, iż górna elektroda 
(4) znajduje się u wylotu rurki detekcyjnej (3), a dol-
na elektroda (5) - nieco poniżej wylotu kapiláry (6), 
natomiast objętość roboczą celki stanowi przestrzeń 
rurki detekcyjnej (3) pomiędzy wylotem kapiláry (6) 
i górną elektrodą (4) potencjometrycznego układu de-
tekcyjnego. (1 zastrzeżenie) 

G01N P. 229251 T 14.01.1981 

Główny Instytut Górnictwa, Katowice, Polska (Jo-
lanta Lebečka, Ireneusz Tomza, Barbara Trzebicka). 

Sposób identyfikacji ruchu wód podziemnych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie rozszerzenia za-
kresu stosowalności oraz liczby znaczników możliwych 
do zastosowania w badaniach hydrogeologicznych. 

Istota wynalazku polega na tym, że do pobranych 
próbek wody uprzednio znakowanych radioizotopami 
i0Co lub 58Co w postaci związku kompleksowego 
K3

xCo(CN)6, dodaje się najpierw nośnika w postaci 
niepromieniotwórczego K3Co(CN)6 w ilości 50 do 
200 mg na 1 dm3 próbki, a następnie wytrąca kobalt 
w postaci cyjanokobaltanu cynku, zadając próbkę roz-
tworem soli cynku w ilości 2 do 10 milomola na 1 dm8 

próbki oraz pirydyną i alkoholem etylowym w iloś-
ciach od 50 do 100 cm8 na 1 dm3 próbki w środowisku 
obojętnym lub słabo zasadowym. Następnie oddziela 
się powstały osad, zawierający promieniotwórczy izo-
top kobaltu 60Co lub 5sCo i miesza go z wodą i z 8 do 
14 cm3 ciekłego scyntylatora żelującego tak, aby osad 
był zawieszony w całej objętości scyntylatora i pod-
daje badaniom na spektrometrze scyntylacyjnym w 
znany sposób. (1 zastrzeżenie) 

G01N P.229351 T 22.01.1981 

Politechnika Łódzka, Łódź, Polska (Wiktorian Zbig-
niew Tarnowski, Jerzy Woźniak). 

Urządzenie do pomiaru wilgotności płyty pilśniowej 
w trakcie jej prasowania 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie skonstruowania 
takiego urządzenia, które zapewniałoby dokonywanie 
ciągłego pomiaru wilgotności prasowanych płyt pilśnio-
wych. 

Urządzenie charakteryzuje się tym, że w matrycy (3) 
prasy jest co najmniej jeden przelotowy otwór z 
umieszczoną weń tuleją (1) z dielektrycznego synte-
tycznego tworzywa, przy czym w tulei (1) jest umiesz-
czony metalowy trzpień (2) ze stożkowym ostrzem 
wystającym ponad matrycę (3), połączony z układem 
rejestrującym zmiany rezystancji, do którego także 
jest przyłączona matryca (3). (1 zastrzeżenie) 

G01P P.224441 22.05.1980 

Kombinat Aparatury Badawczej i Dydaktycznej 
„KABiD", Zakład Aparatury Elektronicznej „KABiD 
- Radiotechnika", Wrocław, Polska (Józef Abram). 

Układ automatycznej zmiany zakresu tachometru 

Układ zawiera przerzutnik monostabilny, obwód 
całkujący i komparator (4), którego wyjście za po-
średnictwem diody elektroluminescencyjnej (9) połą-
czone jest przez rezystor (10) z masą i przez rezystor 
(11) z bazą tranzystora (12), którego kolektor połączony 
jest za pośrednictwem rezystora (13) z emiterem tran-
zystora (14) i przez rezystor (15) z dodatnim biegu-
nem zasilania, przy czym baza tranzystora (14) po-
łączona jest z dzielnikiem napięcia na wyjściu (Q) 
przerzutnika monostabilnego (1) utworzonym z rezy-
storów (16 i 17), zaś kolektor tranzystora (14) połączo-
ny jest za pośrednictwem miliamperomierza (18) 
z masą układu. (1 zastrzeżenie) 

G01P P. 229621 11.02.1981 

Pierwszeństwo: 13.02.1980 - Szwajcaria (nr 1165/80-9) 
Werkzeugmaschinenfabrik Oerlikon - Biihrle AG, 

Zurych, Szwajcaria. 
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Urządzenie do nadzorowania czujników pomiarowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
urządzenia, w którym częściowe jego uszkodzenie nie 
powodowałoby przerwy w eksploatacji. 

Urządzenie do nadzorowania czujników pomiaro-
wych zawiera generator impulsów (I), który ma dwa 
czujniki, za pomocą których mierzy się np. prędkość 
obrotową kół pojazdu. Czujniki te są nadzorowane 
przez układy pamięciowe (Spl-Sp4). Logiczny układ 
przełączający (UL) umożliwia to, że przy uszkodzeniu 
jednego z czujników (SI, S2), że urządzenie sterujące 
pracuje dalej z drugim z tych czujników (SI, S2). 

(2 zastrzeżenia) 

G01R P.224212 14.05.1980 

Kopalnia Węgla Kamiennego „Borynia", Jastrzębie, 
Polska (Jan Urbánek, Rajmund Jośko, Henryk Wójcik, 
Bolesław Opioł, Czesław Macionczyk, Władysław 
Czapka, Alojzy Kuczera). 

Układ do lokalizacji miejsc uszkodzeń 
kabli elektroenergetycznych wysokiego napięcia 

w podziemiach kopalń 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
prostego układu do lokalizacji miejsc uszkodzeń kabli 
elektroenergetycznych wysokiego napięcia w podzie-
miach kopalń, metodą akustyczną. 

Układ zawiera połączone posobnie z iskrowym gene-
ratorem (6) fali udarowej baterie kondensatorów (5a, 
5b, 5c) kumulujących energię elektryczną fali udaro-
wej, bocznikowane stosami (4a, 4b, 4c) diod prostow-
niczych, zasilanych odrębnie z uzwojeń wtórnych (la, 
lb, lc) wysokiego napięcia regulowanego zasilacza 
transformatorowego (1). Początek każdego uzwojenia 
wtórnego (la, lb, lc) wysokiego napięcia jest przy-
łączony poprzez rezystor ładowania (2a, 2b, 2c) i zestaw 
kondensatorów (3a, 3b, 3c) do anody pierwszego stosu 
(4al, 4bl, 4cl) diod prostowniczych. 

Koniec każdego uzwojenia wtórnego (la, lb, lc) 
wysokiego napięcia jest przyłączony do anody dru-
giego stosu (4a2, 4b2, 4c2) diod prostowniczych. Po-
szczególne zespoły układu są umieszczone w oddziel-
nych komorach z materiału o dużej odporności elek-
troizolacyjnej i udarowej w obudowie przewietrzanej 
na podwoziu kołowym. (1 zastrzeżenie) 

G01R P.224304 17.05.1980 

Warszawskie Zakłady Urządzeń Informatyki „ME-
RAMAT", Warszawa, Polska (Szczepan Saczuk, Ja-
nuary Kamiński). 

Sposób pomiaru parametrów dynamicznych 
głowicy magnetycznej 

współpracującej z dyskiem elastycznym 

Sposób pomiaru parametrów dynamicznych głowicy 
magnetycznej współpracującej z dyskiem elastycznym, 
polegający na włożeniu badanej głowicy magnetycznej 
z już wstępnie dotartym czołem w urządzenie pomia-
rowe z obracającą się pętlą pomiarowej taśmy magne-
tycznej i badaniu tej głowicy magnetycznej poprzez 
doprowadzenie przemiennego prądu zapisu o nominal-
nej wartości do jej uzwojeń i pobieraniu napięcia 
odczytu z tych uzwojeń, charakteryzuje się tym, że 
zapisuje się pomiarową taśmę magnetyczną prądem 
przemiennym o wartości nominalnej w czasie jej jed-
nego obrotu, przełącza się badaną głowicę magnetycz-
ną z zapisu na odczyt na okres co najmniej jednego 
pełnego obrotu pomiarowej taśmy magnetycznej 
i mierzy się wartość szczytową napięcia odczytu po-
przez porównanie tej wartości napięcia odczytu z 
wartością napięcia zadanego. W przypadku negatyw-
nego wyniku pomiaru napięcia odczytu zmienia się 
nominalną wartość prądu zapisu na inne wartości 
prądu zapisu, mierząc wartości napięć odczytu przy 
tych innych wartościach prądu zapisu określa się nad-
datek czoła badanej głowicy, który to naddatek usuwa 
się poprzez ponowne docieranie głodkościowe. Cały 
proces pomiaru powtarza się aż do osiągnięcia war-
tości napięcia zadanego. 

Przedmiotowy sposób jest stosowany w czasie kon-
troli parametrów głowic magnetycznych w procesie 
ich wytwarzania. (2 zastrzeżenia) 

G01R P. 224349 19.05.1980 

Przemysłowy Instytut Telekomunikacji, Warszawa, 
Polska (Wacław Niemyjski, Leszek Nowak). 

Sposób i układ do pomiaru 
stałej czasu relaksacji termicznej 

diod półprzewodnikowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie pomiaru stałej 
czasu relaksacji termicznej diod mikrofalowych ma-
łej i dużej mocy, a w szczególności diod PIN. Sposób 
według wynalazku wyróżnia się tym, że próbkuje się 
wartość prądu pomiarowego płynącego przez diodę, 
a ze zmian próbkowanego spadku napięcia na diodzie 
dokonuje się pomiaru temperatur złącza. Określenie 
tych temperatur odbywa się na podstawie charak-
terystyki spadku napięcia na diodzie w funkcji tem-
peratury, a wartość stałej czasu relaksacji termicznej 
odczytuje się z przebiegu próbkowanego napięcia 
zobrazowanego na oscylografie. Układ do pomiaru 
stałej czasu relaksacji termicznej według wynalazku 
charakteryzuje się tym, że na badaną diodę (1) poda-
wane są impulsy prądu grzania wytwarzane w ste-
rowniku grzania (3) o parametrach zadanych prze-
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biegiem z generatora sterującego grzaniem (5), jak 
również impulsy ze źródła prądowych impulsów prób-
kujących (2), które są wytwarzane w generatorze ste-
rującym prądem próbkującym (4), wyzwalającym pod-
stawę czasu w oscylografie (6). Na oscylografie (6) 
kontrolowany jest przebieg napięcia, wywołany zmie-
niającą się z temperaturą rezystancją złącza badanej 
diody (1). (5 zastrzeżeń) 

G01R P.224442 22.05.1980 

Kombinat Aparatury Badawczej i Dydaktycznej 
„KABiD", Zakład Aparatury Elektronicznej „KABiD 
- Radiotechnika", Wrocław, Polska (Józef Abram). 

Układ do pomiaru kąti zwarć a 
oraz spadku napięcia na przerywaczu 

w samochodowych instalacjach zapłonowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
układu niezawodnego w działaniu, nie wprowadzają-
cego opóźnień i błędów pomiaru. 

Układ według wynalazku charakteryzuje się tym, 
że jego wejście połączone jest za pośrednictwem re-
zystora (1) z masą przez równolegle połączone ze 
sobą rezystor (2), złącze baza - emiter tranzystora (3), 
złącze emiter - baza tranzystora (i) oraz za pośred-
nictwem rezystora (5) z drenem tranzystora (6) i ogra-
niczkiem diodowym utworzonym z równoległe połą-
czonych w kierunkach przeciwnych diod (7 i 8), przy 
czym kolektory tranzystorów (3 i 4) połączone są z ba-
zą tranzystora (9) oraz przez rezystor (10) z dodatnim 
źródłem zasilania, zaś kolektor tranzystora (9) połą-
czony jest przez mikroamperomierz (11) z dodatnim 
źródłem zasilania i przez rezystor (12) z bazą tran-
zystora (13), którego emiter połączony jest z dodatnim 
źródłem zasilania a kolektor przez rezystor (14) 
z ujemnym źródłem zasilania i przez diodę (15) z 
bramką tranzystora (6), którego źródło połączone jest 
z masą za pośrednictwem kondensatora (16) i wolto-
mierza (17). (1 zastrzeżenie) 

G01R P. 224536 26.05.1980 

Politechnika Gdańska, Gdańsk, Polska (Janusz Gul-
czyński, Zbigniew Staszak). 

Sposób pomiaru 
przejściowej rezystancji termicznej 

mikrofalowych półprzewodnikowych diod lawinowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
sposobu przejściowej rezystancji termicznej mikrofa-
lowych półprzewodnikowych diod lawinowych, który 
umożliwiałby pomiar temperatury w trakcie procesu 
ogrzewania oraz w trakcie procesu stygnięcia po wy-
łączeniu mocy ogrzewającej. 

Sposób pomiaru przejściowej rezystancji termicznej 
mikrofalowych półprzewodnikowych diod lawinowych, 
którą wyznacza się ze stosunku przyrostu w czasie 
temperatury Tj (t) obszaru aktywnego diody lawino-
wej, spowodowanego przyłożeniem lub wydzieleniem 
w tym obszarze przez określony czas znanej mocy 
ogrzewającej Po do wartości tej mocy Po polega na 
tym, że moc ogrzewającą Pó przykłada się w postaci 
ciągu krótkich impulsów o dużym współczynniku wy-
pełnienia, przy czym w przerwach między impulsami 

dokonuje się metodą próbkowania pomiarów para-
metru termoczułego. Wartość tego parametru po prze-
skalowaniu przez układ kalibrujący, rejestruje się w 
postaci krzywej narastania temperatury Tj (t) obszaru 
aktywnego diody, a po wyłączeniu mocy ogrzewają-
cej PÓ, druga część krzywej Tj (t) przedstawia zmniej-
szanie się temperatury w trakcie procesu stygnięcia. 
Z uzyskanych tą drogą danych pomiarowych zmian 
temperatury oblicza się, ze znanej zależności, przejś-
ciową rezystancję termiczną diody lawinowej zarówno 
dla procesu nagrzewania diody, jak też dla procesu 
jej stygnięcia. (1 zastrzeżenie) 

G01R P. 229022 T 02.01.1981 

Wyższa Szkoła Inżynierska, Koszalin, Polska (Piotr 
Karpowicz, Tomasz Borowski). 

Sposób i układ do pomiaru 
ilości energii zgromadzonej w chemicznym 

źródle prądu 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
sposobu i układu, umożliwiających pomiar ilości ener-
gii zgromadzonej w chemicznym źródle prądu w wa-
runkach dynamicznych, mających zastosowanie w 
dziedzinach techniki stosujących tego rodzaju źródła 
prądu, zwłaszcza w energetyce. 

Sposób według wynalazku polega na wprowadzeniu 
do elektrolitu (5) czujnika i pomiarze immitancji 
przejścia w układzie czujnik - elektrolit - elektroda 
(1-5-2) adekwatnej do stanu energii chemicznej 
źródła prądu. 

Układ składa -się z mostka pomiarowego (3) i pod-
łączonego do niego generatora (6), przy czym do jed-
nej gałęzi mostka (3) podłączony jest czujnik zmian 
parametrów fizykochemicznych cb^nrcznego źródła 
prądu. (4 zastrzeżenia) 

G01R P.229032 T 02.01.1981 

Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi, Zakłady Ba-
dawcze i Projektowe Miedzi „Cuprum", Wrocław, 
Polska (Mirosław Raczyński, Czesław Maculewicz, 
Zbigniew Urbaniak). 

Układ do cyfrowej rejestracji 
uśrednionych przebiegów czasowych, 

zwłaszcza mocy 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie możliwości po-
miaru wielkości uśrednionych, dla dowolnie wybra-
nych odcinków czasowych, w dowolnej liczbie torów 
pomiarowych oraz możliwości dalszej obróbki uzyska-
nych danych, np. za pomocą maszyny cyfrowej. 

Układ ma w każdym torze pomiarowym przetwor-
nik (P1( P2) wielkości mierzonej na standardowy syg-
nał prądowy i połączony z nim uśredniający człon 
(I,, I2). Układ jest wyposażony w cyfrowy woltomierz 
(V) sterowany cyklicznie programatorem (PR), utwo-
rzonym z dwóch zespołów (Zi, Zu) elementów dwusta-
nowych, o dobranych przesunięciach czasowych po-
między sobą w zespole oraz parą danego toru pomia-
rowego. Wyjście uśredniającego, członu (1^ I2) połą-
czone jest poprzez dwustanowy element (K:, K2) 
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pierwszego zespołu (Zi) z sygnałowym wejściem cy-
frowego woltomierza (V), a wejście sterujące odczytem 
cyfrowego woltomierza (V) połączone jest z elemen-
tami dwustanowymi (K4> K5, K6) drugiego zespołu (Zu). 

(1 zastrzeżenie) 

G01R 
H02H R.229259 T 16.01.1981 

Zakład Budowy Urządzeń i Aparatury Naukowo-
-Doświadczalnej Głównego Instytutu Górnictwa, Ka-
towice, Polska (Lech Pasterny, Antoni Zalesiński, Sta-
nisław Stawowczyk, Krzysztof Maryański). 

Układ do kontroli elektrycznej linii sterującej 
Wynalazek dotyczy układu zapewniającego skutecz-

ną kontrolą elektrycznej linii sterującej, zwłaszcza 
w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem par i ga-
zów. 

W układzie według wynalazku w obwodzie kontro-
lowanej linii (7) znajduje się transformator (1) z peł-
nookresowym prostowaniem z odczepem w środku 
i dwiema diodami (4, 5). W jeden obwód prostowania 
włączony jest sterujący zestyk (6), natomiast w obwód 
z pełnookresowym prostowaniem włączona jest lumi-
nescencyjna dioda (8). Dioda (8) umieszczona jest w 
światłowodzie (9), na końcu którego umieszczony jest 
fototranzystor (10), który połączony jest z przekształtni-
kiem (11) napięcia sinusoidalnego na impulsy prosto-
kątne. Przekształtnik (11) połączony jest poprzez de-
modulator (12) z wykonawczym układem (13). 

. . (1 zastrzeżenie) 

G01R P. 229291 T 20.01.1981 
Kombinat Aparatury Badawczej i Dydaktycznej 

,,KABiD", Zakład Opracowań i Produkcji Aparatury 
Naukowej „KABiD-ZOPAN", Warszawa, Polska (Wła-
dysław Milcarek, Tomasz Jastrzębski). 

Sposób automatycznego przetwarzania częstotliwości 
na konduktancję. 

z zachowaniem pasmowego przedziału nieczułości 
i automatyczny przetwornik 
częstotliwość-konduktancja 

o pasmowym przedziale nieczułości 

Sposób według wynalazku polega na tym, że często-
tliwość (f) przetwarzania się na napięcie (U), które 

wpisuje się do pamięci, a jej stan porów ..je się 
z aktualną wartością napięcia (U) będącego odpowied-
nikiem częstotliwości (f). W przypadku przekroczenia 
założonej tolerancji napięcia (U) będącej odpowied-
nikiem założonej tolerancji częstotliwości (f) powcduje 
się przepuszczenie impulsu inicjującego proces prze-
twarzania napięcia (U) na proporcjonalną wartość cy-
frową i jednocześnie powodującego wpisanie aktualnej 
wartości napięcia (U) do pamięci. Wartość cyfrową 
odpowiadającą wartości częstotliwości (f) przetwarza 
się na konduktancję (G). 

Wejście automatycznego przetwornika według wy-
nalazku stanowi przetwornik częstotiiwość-napięcie (1). 

' Jego wyjście połączone jest z wejściem analogowym 
przetwornika analogowo-cyfrowego (2), z pierwszym 
wejściem (10) progowego detektora różnicy potencja-
łów (4) oraz z wejściem analogowym klucza (8). Wyjś-
cie klucza (8) doprowadzone jest do pamięci analogo-
wej (7) wprowadzającej swój stan na drugie wejście 
(11) progowego detektora różnicy potencjałów (4), któ-
rego wyjście steruje bramkę logiczną (5) przepuszcza-
jącą impulsy inicjujące ze źródła impulsów zegaro-
wych (6) jednocześnie na wejście inicjujące prze-
twornika analogowo-cyfrowego, (2) i na wejście ukła-
du formowania impulsu kluczującego (9), sterującego 
wejściem sterującym klucza (8). 

Wyjście przetwornika analogowo-cyfrowego (2) po-
łączone jest z wejściem przetwornika wartość cyfro-
wa-konduktancja (3), którego wyjście stanowi wyjście 
całego układu. 

Wynalazek ma zastosowanie zwłaszcza w automa-
tycznych miernikach zniekształceń nieliniowych. 

(3 zastrzeżenia) 

G03C P. 229381 T 23.01.1981 
Bydgoskie Zakłady Fotochemiczne „Organika-Fo-

ton", Bydgoszcz, Polska (Czesław Bobrowski). 

Sposób dyspergowania komponentów lipofilowych 
z grupy pochodnych pirazolonu 

przeznaczonych do barwnych materiałów 
fotograficznych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uzyskania dys-
persji o zwiększonej stabilności. 

Sposób dyspergowania komponentów na drodze ich 
rozpuszczania w octanie etylu lub propionianie etylu, 
a następnie dyspergowaniu w wodnym roztworze że-
latynowym, charakteryzuje się tym, że uzyskany roz-
twór komponentu o współczynniku załamania światła 
ok. 1,54 odpowiadający współczynnikowi załamania 
światła wysuszonej warstwy żelatyny, dysperguje się 
w wodnym roztworze inertnej żelatyny oseinowej w 
temperaturze 45-50°C w obecności dodecylosiarczanu 
sodu lub cetylosiarczanu sodu. (3 zastrzeżenia) 

G03G P. 224460 24.05.1980 

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Zyg-
munt Zawisławski, Tadeusz Zambrzycki), 
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Sposób przenoszenia obrazu proszkowego 
z płyty elektrofotograficznej 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia 
efektywności przenoszenia obrazu proszkowego, co 
powToduje otrzymanie obrazu na kopii o znacznie wyż-
szej gęstości optycznej i wyższej jakości. 

Sposób według wynalazku, polega na tym, że przed 
przeniesieniem obrazu proszkowego na podłoże kopii, 
warstwę światłoczułą płyty elektrofotograficznej z wy-
wołanym obrazem proszkowym naświetla się promie-
niami rentgenowskimi lub promieniami pochodzącymi 
z rozpadu ciał promieniotwórczych. (1 zastrzeżenie) 

G05D 
E21B 

P.227548 29.10.1980 

Pierwszeństwo: 29.10.1979 - St. Zjedn. Am. 
(nr 089008) 

Conoco, Inc., Ponca City, St. Zjedn. Am. (Jimmie 
Harrol Elenburg, Rhea Wiley Bockhorst). 

Urządzenie wskaźnikowe 
dla zdalnego prowadzenia świdra 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
urządzenia, w którym istniałaby możliwość wytłumie-
nia silnych szumów wywołanych prądami trakcyjny-
mi, prądami w maszynach górniczych itd. 

Urządzenie zawiera silnik (10) oraz zespół (12) ste-
rujący nachyleniem świdra. Wiertło (14) jest połączone 
z silnikiem (10) wałem (13). Między silnikiem (10), 
a zespołem, znajdującym się w dostępnym miejscu 
przy lub w pobliżu powierzchni ziemi umieszczona 
jest tuleja (15). Do określania pozycji świdra prze-
znaczony jest zespół pomiarowy (20) połączony kablem 
(25), który, z kolei jest połączony poprzez pierścień 
ślizgowy (28), z układem napędowym (33), a poprzez 
szczotki (35) i przewody (36) z zespołem sterującym 
(37) zawierającym mikroprocesor oraz wskaźniki na-
chylenia świdra (38), natężenia promieniowania gam-
ma (39), obrotów świdra (40) oraz kąta azymutalne-
go (41). (9 zastrzeżeń) 

G05D 
B66B 

P.229268 T 19.01.1981 

Biuro Projektów Górniczych Gliwice, Gliwice, Pol-
ska (Jan Marek, Włodzimierz Wojtowicz). 

Układ elektryczny wyboru rodzaju pracy 
i sterowania urządzenia wyciągowego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
takiego układu elektrycznego, który miałby możliwość 
jednoznacznego wyznaczenia rodzaju pracy maszyny 
i rodzaju sterowania. 

Układ elektryczny wyboru rodzaju pracy i sterowa-
nia urządzenia wyciągowego według wynalazku ma 
trzy połączone równolegle zespoły wyboru rodzaju 
pracy (wydobycie P^ P2, jazd niewydobywczych - P3, 
rewizji szybu - P4), zespół uprawnienia stanowisk do 
rewizji (P6, P7) i zespół sygnalizacyjny oraz lampki 
sygnalizujące światłem ciągłym i przerywanym. 

(2 zastrzeżenia) 

G05F 
G01R 

P.224537 26.05.1980 

Politechnika Gdańska, Gdańsk, Polska (Ryszard Ros-
kosz, Jerzy Sawicki, Krzysztof Dunkelmann, Henryk 
Kaczmarek, Marian Brzezicki, Czesław Łowicki, Woj-
ciech Nakielski). 

Układ sterujący do miernika impedancji 
pętli zwarciowej 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
układu pozwalającego uzyskać włączenie prądu obcią-
żenia pomiarowego w chwili jego naturalnego przej-
ścia przez zero i na czas całkowitej liczby okresów 
oraz ścisłe dotrzymanie kolejności poszczególnych 
działań i właściwych odstępów czasowych między 
nimi. 

Układ według wynalazku zawiera przesuwnik fa-
zowy (PF), połączony z siecią oraz układem obciąże-
nia pomiarowego. Do wyjścia przesuwnika (PF) są 
przyłączone dwa układy formowania impulsów (UF1 
i UF2), a wyjścia tych układów są połączone z wejś-
ciem członu sumy logicznej (CSL), którego wyjście 
połączone jest z wejściem członu bramkującego (CB), 
który z kolei połączony jest z wejściem liczącym licz-
nika głównego (L). Wejście sterujące członu bramku-
jącego (CB) jest połączone z wyjściem przerzutnika 
bistabilnego (PB), którego wejście jest połączone po-
przez klucz blokujący (KB) i przycisk pomiarowy (P) 
z wyjściem układu formowania impulsów (UF2). 
Wejścia sterujące klucza blokującego (KB) i przerzut-
nika bistabilnego (PB) są połączone z wyjściem i wejś-
ciem kasującym licznika pomocniczego (LP), natomiast 
wejście tego licznika jest połączone z wyjściem dys-
kryminatora czwartego (DK4), a ponadto z wejściem 
kasującym licznika głównego (L). Wyjścia tego licz-
nika są połączone z wejściami czterech dystrymina-
torów (DK1, DK2, DK3, i DK4), a wyjścia tych dys-
kryminatorów są połączone poprzez odpowiednie czło-
ny załączające (CZ1, CZ2, i CZ3) z układem pomia-
rowym napięcia w stanie nieobciążonym, z impedo-
rem obciążeniowym oraz z układem pomiarowym na-
pięcia w stanie obciążonym. (1 zastrzeżenie) 
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G05F P.224538 26.05.1980 

Instytut Komputerowych Systemów Automatyki 
i Pomiarów, Wrocław, Polska (Czesław Osiński). 

Układ kompensacyjnego stabilizatora napięcia 

Przedmiotem wynalazku jest układ kompensacyj-
nego stabilizatora napięcia, głównie przeznaczony do 
zasilania obwodów wejściowych w urządzeniach po-
miarowych automatyki analogowej. 

W układzie według wynalazku trzecie i czwarte 
przyległe ramiona mostka (1) zawierają co najmniej 
po jednym bipolarnym tranzystorze odpowiednio (Tl) 
i (T3), z których co najmniej jeden jest połączony 
diodowo, przy czym w jedno z tych ramion jest do-
datkowo włączony rezystor (R3), a pomiędzy bazę 
i kolektor tranzystora (T4) jest włączony rezystor (R 4). 
Pomiędzy jeden wyjściowy zacisk całego układu 
i jedną zasilającą końcówkę wzmacniacza (2) jest 
włączony stabilistor (3). (5 zastrzeżeń) 

G05F P. 231779 T 19.06.1981 

Andrzej Wojtowicz, Warszawa, Polska (Andrzej 
Wojtowicz). 

Szeregowy, kompensacyjny stabilizator napięcia, 
z pojedynczym tranzystorem 

jako elementem porównującym 
i wzmacniaczem błędu 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
stabilizatora napięcia pozwalającego na skuteczną 
kompensację termiczną napięcia wyjściowego. 

Układ według wynalazku zawiera tranzystor (Tl), 
który pełni rolę stabilitronu o napięciu odniesienia 
zależnym od stosunku rezystancji pomiędzy kolekto-
rem i bazą, reprezentowanej przez rezystor nastawny 
(Rv), do rezystancji pomiędzy bazą i emiterem, którą 

stanowi rezystorowo-termistorowy układ kompensacji 
termicznej (RÍ, R2), (Th), przy czym termistor (Th) 
jest w kontakcie termicznym z tranzystorem wzmac-
niającym (T2). (l zastrzeżenie) 

G08F P. 224220 14.05.1980 
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Informa-

tyki „MERAMAT" przy Warszawskich Zakładach 
Urządzeń Informatyki „MERAMAT", Warszawa, Pol-
ska (Wojciech Pluta, Wojciech Nowosielski, Anna 
Kuczmowska, Małgorzata Małek, Marek Kazoń). 

Układ sterowania buforem 
jednostki sterującej urządzeniem zewnętrznym 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
układu umożliwiającego zastosowanie bufora o 
większej pojemności oraz zastosowanie szybkich urzą-
dzeń zewnętrznych, pozwalającego na zmniejszenie 
wrażliwości na opóźnienia w przydzielaniu kanału 
bezpośredniego dostępu dla jednostki sterującej. 

Układ sterowania buforem jednostki sterującej 
urządzeniem zewnętrznym jest utworzony z pięciu 
elementów kombinacyjnych trzy wejściowych typu I 
(El, E2, E3, E5, E14), z czterech elementów kombi-
nacyjnych dwuwejściowych typu I (E4, E6, E7, E12), 
z dwóch elementów kombinacyjnych dwuwejściowych 
typu LUB (E8, E9), z trzech elementów kombinacyj-
nych jednowejściowych typu NIE (E10, Ell, E13), 
z trzech przerzutników typu D (Pl, P2, P5), z dwóch 
przerzutników typu JK (P3, P4), z przełącznicy elek-
tronicznej (PRŁ), z licznika (LAOB) adresu odczytu 
bufora, z licznika (LAZB) adresu zapisu bufora i z 
licznika (LBU) bufora, odpowiednio połączonych. 

(1 zastrzeżenie) 
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G06F P. 230228 19.03.1981 

Pierwszeństwo: 21.03.1980 - Francja (nr 80 06353) 

Société Anonyme dite Compagnie Industrielle des 
Telecommunications Cit - Alcatel, Paryż, Francja. 

Układ nakładania czasów zapisu 
i odczytu informacji w pamięci 

zespołu synchronizacji 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
układu, który mógłby być stosowany przy dowolnej 
szybkości przepływu informacji na wejście i na 
wyjście pamięci. 

Wejście układu według wynalazku jest połączone 
z wyjściem obwodu sterowania transferem (2), z któ-
rego podawany jest nań sygnał transferu (wdT) rów-
ny okresowi sygnału (wd) zegra oddalonego, a poda-
wany co cztery okresy tego sygnału zegara oddalone-
go i jest połączone z wyjściem licznika lokalnego (5), 
z którego podawany jest sygnał sterowania zapisem 
(vvE), będący wynikiem kombinacji sygnału zegara 
lokalnego (w) i sygnału odczytu (LEC), równego okre-
sowi sygnału zegara lokalnego co cztery okresy sygna-
łu zegara lokalnego. Wyjście układu jest połączone 
z obwodem sterowania adresowaniem (4) dla potwier-
dzenia adresowania przy zapisie pamięci (M) i zabro-
nienia adresowania dla odczytu. Ponadto układ za-
wiera elementy wysyłające sygnał zapisu w pamięci 
(wM), gdy sygnał sterujący zapisu (wE) przyjmuje 
pierwszą wartość zerową po sygnale odczytu (LEC), 
i który jest również wysyłany do obwodu sterowania 
adresowaniem (4) dla potwierdzenia adresowania przy 
cdczycie z pamięci (M). 

Wynalazek znajduje zastosowanie w centralach te-
lefonicznych. (3 zastrzeżenia) 

G07C P.224397 20.05.1980 

Zakłady Wytwórcze Aparatury Precyzyjnej „Mera-
-Pafal", Świdnica, Polska (Andrzej Andrzejewski, 
Krzysztof Wilczyński). 

Koncentrator informacji cyfrowej 
zwłaszcza do automatycznych systemów 

rejestracji obecności 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania ta-
kiego koncentratora, który umożliwiałby jednoczesne 
podłączenie kilku urządzeń czytających do jednego 
urządzenia rejestrującego. 

Koncentrator charakteryzuje się tym, że stanowią 
go: układ (2) transmisji danych, multiplekser (3), 
rejestr (4) szeregowo-równoległy, układ (5) kontroli 
informacji, pamięć (6) koncentratora, układ (7) sprzę-
żenia z urządzeniami rejestrującymi (8), układ (9) 
sterowania, układ (10) zegara i kalendarza, układ (11) 

wyświetlaczy cyfrowych oraz układ (12) współpracy 
z operatorem. Układ (9) sterowania steruje: multi-
plekserem (3), rejestrem (4) szeregowo-równoległym, 
układem (5) kontroli informacji, układem (10) zegara 
i kalendarza, układem (12) współpracy z operatorem, 
pamięcią (6) oraz układem (8) sprzężenia. 

(1 zastrzeżenie) 

G08B 
II02H 

P.224357 20.05.1980 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Automatyki Prze-
mysłowej „MERA-PNEFAL", Warszawa, Polska (Ka-
zimierz Gazda, Jan Lau, Miron Miszkurka, Zbigniew 
Kołowiecki). 

Układ sygnalizacji przepalenia bezpieczników 
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 

układu umożliwiającego natychmiastową lokalizację 
przepalonego bezpiecznika w obwodach urządzeń prze-
mysłowych. 

Układ sygnalizacji przepalania bezpieczników cha-
rakteryzuje się tym, że do nadzorowanego bezpiecz-
nika (B) dołączona jest równolegle gałąź zawierająca 
neonówkę (L) sygnalizacyjną lub inny element sygna-
lizacji optycznej oraz równolegle dołączona jest gałąź 
zawierająca przekaźnik ze stykami (P) do przekazy-
wania na odległość sygnału awarii bezpiecznika. 

(1 zastrzeżenie) 

G08B P.224503 24.05.1980 

Fabryka Transformatorów i Aparatury Trakcyjnej 
„ELTA" im. Bojowników PPR, Łódź, Polska (Zbigniew 
Sikorski, Julian Klarman). 

Fctoelektryczne urządzenie 
zabezpieczające przed wejściem na obszar chroniony 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
przenośnego fotoelektrycznego urządzenia zabezpiecza-
jącego przed wejściem na dowolny obszar chroniony, 
zwłaszcza z układami elektrycznymi będącymi pod 
wysokim napięciem. 

Urządzenie, w skład którego wchodzą dwie osłony 
rurowe, przy czym jedna osłona rurowa zawiera ele-
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ment fotoelektryczny, zmieniający stan zespołu wy-
konawczego, a w drugiej osłonie rurowej znajduje się 
źródło światła w postaci np. żarówki wraz z optycz-
nym układem skupiającym, według wynalazku cha-
rakteryzuje się tym, że przynajmniej jedna z osłon 
rurowych (1, 2) jest usytuowana przy przemieszcza-
nym statywie nośnym (7, 8) i może być na nim moco-
wana w różnych położeniach. Z zespołem wykonaw-
czym (4) urządzenia, zawierającym element fotoelek-
tryczny (3), umiejscowiony w osłonie rurowej (1), jest 
powiązany element (9) sygnalizujący podanie na ele-
ment fotoelektryczny (3) minimalnego strumienia 
światła, niezbędnego do pracy urządzenia. 

(1 zastrzeżenie) 

G08B 
G01B 

P. 229764 19.02.1981 

Pierwszeństwo: 21.02.1980 - NRD (nr WP G08B/219171) 

VEB Kraftfachrzeugzubehörwerke, Drezno, NRD 
(Karl - Friedrich Gessner, Kurt - Johannes Klengel, 
Gunter Lange, Bernd Müller). 
Sposób bezdotykowego nadzoru ruchów ciał stałych 

i urządzenie > 
do bezdotykowego nadzoru ruchów ciał stałych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie bezdotykowego 
nadzorowania ruchów ciał stałych, zwłaszcza części 
górotworów ze skały litej i luźnej, elementów budow-
lanych itd., w celu ochrony osób i wartości trwałych 
znajdujących się w, względnie na budynkach, budow-
lach, szlakach komunikacyjnych, pustych przestrze-
niach podziemnych. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że na 
pierwszym ciele umieszcza się metalowy przedmiot, 
a na drugim ciele indukcyjny inicjator, wchodzące 
w skład włącznika bezdotykowego w taki sposób, aby 
oddziaływały na siebie wzajemnie, w miejscu wza-

jemnie krytycznym kinematycznie oraz nadzoruje się 
i mierzy ruchy ciał, przy zadanych prędkościach 
i przemieszczeniach. W przypadku krytycznego ruchu 
jednego z dwu ciał, metalowy przedmiot wysuwa się 
z obszaru inicjatora, dzięki czemu następuje wyzwole-
nie sygnałów alarmowych. 

W skład urządzenia według wynalazku wchodzą: 
włącznik bezdotykowy (1), zawierający element me-
talowy (19) i inicjator (18), zespół kontrolny (4) za-
wierający elektromagnes (5), zespół sygnalizacyjny (2) 
oraz zespół zasilający (3). (4 zastrzeżenia) 

G08C P.231616 11.06.1981 

Zakłady Systemów Automatyki, Poznań, Polska 
(Adam Gatniejewski). 

Czujnik do określania kierunku 
obrotów wirujących elementów maszyn 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
prostego czujnika do określania, sygnalizowania i re-
jestrowania kierunku obrotów wirujących elementów 
maszyn, niezawodnego w działaniu w całym zakresie 
prędkości obrotowych, zarówno stałych jak i zmien-
nych. 

Czujnik według wynalazku ma łożysko tcczne (2) 
osadzone na wale (1) maszyny. Na łożysko (2) nasa-
dzona jest obejma (4) z materiału niemagnetycznego 
z zamocowanym magnesem (5). Nad obejmą (4) są 
usytuowane poziomo dwa magnetyczne zestyki (7) 
rozstawione względem siebie korzystnie pod ką-
tem 90°. (3 zastrzeżenia) 

G10D P. 224268 15.05.1980 

Politechnika Śląska im. W. Pstrowskiego, Gliwice, 
Polska (Bogdan Skalmierski, Krzysztof Mróz). 

Sposób renowacji instrumentów smyczkowych, 
zwłaszcza skrzypiec 

Celem wynalazku jest opracowanie takiego sposobu 
renowacji instrumentów smyczkowych, który pozwa-
lałby osiągnąć optymalne przesunięcie głównego for-
mantu do interwału między 3 i 4 kHz. 

Sposób renowacji pudła rezonansowego instrumen-
tów smyczkowych, zwłaszcza skrzypiec polega na roz-
klejeniu pudła i takim kształtowaniu brzegów co 
najmniej jednej z płyt lub wieńca boczków, aby w 
otrzymanym po sklejeniu pudle uzyskać maksymalny 
naciąg górnej płyty. (4 zastrzeżenia) 

GUB 
G05B 

P. 229400 T 26.01.1981 

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska (Ryszard 
Grobelny). 

Układ sterowania magnetofonu kasetowego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia 
stopnia integracji układów sterowania magnetofonu 
kasetowego oraz zwiększenia niezawodności ich dzia-
łania. 

Układ sterowania według wynalazku zawiera rejestr 
(1) z blokadami wpisywania, którego wpisujące wejś-
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cia są połączone poprzez zespół (2) członów różniczku-
jących i zespół (3) zestyków zwiernych z obwodem 
blokującym opóźniająco-logicznego bloku (4). Opóźnia-
jąco-logiczny blok (4) jest sterowany sygnałami z 
wyjść sterujących rejestru (1). Wejścia zerujące re-
jestru (1) i opóźniająco-logicznego bloku (4) są po-
łączone ze sobą i z jednym głównym zestykiem (Z6), 
natomiast drugi główny zestyk (Z7) i pomocniczy ze-
styk (Z8) są włączone w obwód blokujący rejestru (1). 
Wyjście automatycznego zerowania opóźniająco-logicz-
nego bloku (4) jest połączone z wejściem automatycz-
nego zerowania rejestru (1) bezpośrednio albo poprzez 
różniczkujący człon (37). 

Wynalazek znajduje zastosowanie w produkcji 
magnetofonów kasetowych. (11 zastrzeżeń) 

GUB 
G05B 

P. 229401 T 26.01.1981 

Politechnika Wrocławska, Wroclaw, Polska (Ryszard 
Grobelny). 

Układ sterowania magnetofonu kasetowego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia 
stopnia integracji układów sterowania magnetofonów 
kasetowych i zwiększenia niezawodności działania 
magnetofonu. 

Układ według wynalazku zawiera rejestr z bloka-
dami wpisywania (1), którego wpisujące wejścia są 
połączone poprzez zespół (2) członów różniczkujących 
i zespół (3) zestyków zwiernych z obwodem bloku-
jącym i z wejściem sterującym opóźniająco-logicznego 
bloku (4). Wejścia zerujące rejestru (1) i bloku (4) są 
połączone ze sobą i z zestykiem (Z6) służącym do ze-
rowania układu. Opóźniająco-logiczny blok (4) jest 

sterowany sygnałem z zespołu (3) zestyków zwiernych 
i sygnałami z wyjść sterujących rejestru (1) albo 
tylko sygnałem z zespołu (3) zestyków zwiernych. 
W tym ostatnim przypadku wyjście automatycznego 
zerowania bloku (4) jest połączone z wejściem auto-
matycznego zerowania rejestru (1) bezpośrednio albo 
poprzez człon różniczkujący. Zestyki (Z7, Z8) zwierane 
podczas zapisu taśmy są włączone w obwód blokujący 
rejestru (1). 

Wynalazek znajduje zastosowanie w produkcji mag-
netofonów kasetowych. (18 zastrzeżeń) 

GUB P.229402 T 26.01.1981 

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska (Ry-
szard Grobelny). 

Układ sterowania magnetofonu kasetowego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia 
stopnia integracji układów sterowania magnetofonów 
kasetowych i zwiększenia niezawodności działania 
magnetofonu. 

Układ według wynalazku stanowi rejestr (1) z blo-
kadami wpisywania, którego wpisujące wejścia są 
połączone poprzez blok (2) wpisywania z priorytetem 
czasu i zespół (3) zestyków zwiernych z opóźniająco-
-logicznym blokiem (4). Opóźniająco-logiczny blok (4) 
jest sterowany sygnałem wyjściowym bloku wpisywa-
nia (2) i wybranymi sygnałami wyjściowymi rejestru 
(1) albo tylko sygnałem wyjściowym z bloku wpisy-
wania (2). Wejścia zerujące rejestru (1) i opóźniająco-
-logicznego bloku (4) są połączone ze sobą i z głów-
nym zestykiem (Z3), odpowiadającym klawiszowi 
STOP. Wyjście (WA) automatycznego zerowania opóź-
niająco-logicznego bloku (4) jest połączone z wejściem 
automatycznego zerowania (WA) rejestru (1) bezpo-
średnio albo poprzez różniczkujący człon, zależnie od 
sposobu sterowania opóźniająco-logicznego członu (4). 

Wynalazek znajduje zastosowanie w przemyśle 
elektronicznym w produkcji magnetofonów kaseto-
wych. (20 zastrzeżeń) 

GUB 
H04N 

P. 230033 06.03.1981 

Pierwszeństwo: 07.03.1980 - St. Zjedn. Am. (nr 128234) 

RCA Corporation, Nowy Jork, St. Zjedn. Am. (Ri-
chard William Nosker). 

Urządzenie do odtwarzania zapisu z płyty wizyjnej 
zapewniające oczyszczanie przetwornika 

odtwarzającego z ciał obcych 
podczas odtwarzania zapisu 

Urządzenie do odtwarzania zapisu z płyty wizyjnej 
według wynalazku ma układ (16) do przekształcania 
odtwarzanej informacji na sygnał elektryczny. Ode-
brany sygnał informacyjny jest poddawany detekcji 
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w układzie detektora szczytowego (19). Znamionowa 
amplituda odebranego sygnału jest porównywana z 
amplitudą odniesienia. Wykrycie faktu zmniejszenia 
się amplitudy odebranego sygnału poniżej poziomu 
odniesienia powoduje, że komparator wytwarza sygnał 
sterujący lub wyzwalający. Impuls sterujący z układu 
detektora (19) pobudza generator impulsów (20), wy-
twarzający uprzednio ustalony ciąg impulsów, który 
jest doprowadzany poprzez bufor (21) do zespołu (15) 
powodującego przemieszczenie się przetwornika (14) 
odtwarzającego zapis z płyty wizyjnej w przód i w 
tył promieniowo względem płyty (9) i strącenie na-
gromadzonych na końcówce przetwornika odtwarza-
jącego zapis z płyty wizyjnej ciał obcych. 

(7 zastrzeżeń) 

GUB P.230439 31.03.1981 

Pierwszeństwo: 14.05.1980 - Węgry (nr 1188/80) 

Magyar Optikai Müvek, Budapeszt, Węgry (Ferenc 
Meichl, Elemér Imre, Gábor Stamm, Pál Salát). 

Urządzenie do przesuwania 
i ustalania położenia, 

zwłaszcza do poruszania głowicy magnetycznej 
służącej do wykonywania zapisu 
na giętkim dysku magnetycznym 

i do odczytywania tego zapisu 

Urządzenie według wynalazku charakteryzuje się 
tym, że poruszająca się taśma (4) odwija się w dół 
na bębnie (3) zamontowanym na wałku silnika pesu-
wowego (2) i zabiera ze sobą wózek (5) z tworzywa 

sztucznego, który jest nośnikiem głowicy magnetycz-
nej (6), a wózek porusza się ruchem ślizgowym na 
drążku (7) i przylega do drążka podporowego (8). 

(3 zastrzeżenia) 

GUC P.230440 31.03.1981 

Pierwszeństwo: 14.05.1980 - Węgry (nr 1187/80) 
Magyar Optikai Müvek, Budapeszt, Węgry (Ferenc 

Meichl, Elemér Imre, Ede Perényi, László Radnai). 

Urządzenie blokujące i ryglujące, 
zwłaszcza do ochrony giętkich dysków magnetycznych, 

zamkniętych w osłonach 

Urządzenie zamykające i blokujące, zwłaszcza do 
ochrony giętkich dysków magnetycznych zamkniętych 
w osłonach, przy czym otwór służący do wkładania 
i wyjmowania nośnika informacji zamknięty jest pły-
tą, a płyta ta jest uruchamiana za pośrednictwem 
elementu zderzakowego zamontowanego na wałku 
przycisku uruchamiającego za pośrednictwem ramie-
nia dźwigni, według wynalazku charakteryzuje się 
tym, że element zderzakowy (12) w czasie każdej 
fazy zamykania i otwierania sprzętu informatycznego 
połączony jest tylko czasowo z ramieniem dźwigni (13). 

(4 zastrzeżenia) 

G21F P.224451 23.05.1980 

Instytut Badań Jądrowych, Warszawa, Polska (Ste-
fan Tymochowicz, Henryk Staniak, Ryszard Wiśniew-
ski). 

Sposób zestalania odpadów przemysłowych, 
zwłaszcza promieniotwórczych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie poprawy skutecz-
ności unieszkodliwiania odpadów promieniotwórczych. 

Przedmiotem wynalazku jest sposób zestalania od-
padów przemysłowych, zwłaszcza promieniotwórczych. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że od-
pady w postaci ciekłej i/lub rozdrobnionych ciał sta-
łych miesza się z ciekłą kompozycją epoksydową, 
złożoną z żywic epoksydowych i utwardzaczy polia-
minowych, po czym pozostawia do utwardzenia. 

Wynalazek ma zastosowanie w dziedzinie ochrony 
naturalnego środowiska człowieka przed szkodliwymi 
substancjami chemicznymi, zawartymi w ściekach i 
odpadach z zakładów przemysłowych, a zwłaszcza 
przed skażeniami -izotopami promieniotwórczymi. 

(4 zastrzeżenia) 
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Dział H 
ELEKTROTECHNIKA 

H01B P. 224488 24.05.1980 

Instytut Elektrotechniki, Warszawa, Polska (Jerzy 
Winkler, Waldemar Maj, Jerzy Stankiewicz, Izabela 
Kochman). 

Wysokonapięciowy izolator napowietrzny 
z tworzyw sztucznych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
konstrukcji izolatora wiszącego lub cięgnowego wy-
trzymałego na rozciąganie i zarazem odpornego na 
wpływy zmian atmosferycznych, bez uszczerbku dla 
własności mechanicznych i elektrycznych. 

Izolator jest zbudowany z pręta (1) wykonanego 
z bezalkalicznego ciągłego włókna szklanego nasyco-
nego żywicą epoksydową, na końcach którego są za-
ciśnięte tulejowe zakończenia metalowych okuć (3), 
mające na zewnętrznej powierzchni szereg obwodowo 
wykonanych rowków (6). Na pręcie (1) umieszczona 
jest osłona (2) z tworzywa elastycznego^ ukształto-
wana na końcach w formie tulei (5), które obejmują 
okucia (3) i wypełniają rowki (6). Pomiędzy osłoną (2), 
a prętem (1) i zakończeniami okuć (3) znajduje się 
wafstwa (7) środka adhezyjnego. (2 zastrzeżenia) 

H01B P. 224489 24.05.1980 

Instytut Elektrotechniki, Warszawa, Polska (Jerzy 
Winkler, Waldemar Maj, Jerzy Stankiewicz, Izabela 
Kochman). 

Wysokonapięciowy izolator napowietrzny 
z tworzyw sztucznych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
konstrukcji izolatora wiszącego lub ciągnowego wy-
trzymałego na rozciąganie i zarazem odpornego na 
wpływy zmian atmosferycznych, bez uszczerbku dla 
własności mechanicznych i elektrycznych. 

Izolator jest zbudowany z pręta (1) wykonanego 
z bezalkalicznego ciągłego włókna szklanego nasyco-
nego żywicą epoksydową, na końcach którego są za-
ciśnięte tulejowe zakończenia metalowych okuć (2), 
mające na zewnętrznej powierzchni szereg wykona-
nych rowków (4). Osłona (6) wykonana z tworzywa 
sztywnego umieszczona jest na pręcie (1) pośrednio 
na dylatacyjnej tulei (5) z tworzywa elastycznego, 
obejmującej końce okuć (2) i wypełniającej rowki (4). 
Pomiędzy dylatacyjną tuleją (5), a prętem (1) oraz za-
kończeniami okuć (2) znajduje się warstwa (7) środka 
adhezyjnego, która może także znajdować się pomię-
dzy tuleją (5), a osłoną (6). (3 zastrzeżenia) 

H01B P.224490 24.05.1980 

Instytut Elektrotechniki, Warszawa, Polska (Jerzy 
Winkler, Waldemar Maj, Jerzy Stankiewicz, Izabela 
Kochman). 

Wysokonapięciowy izolator napowietrzny 
z tworzyw sztucznych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
konstrukcji izolatora wiszącego lub cięgnowego, wy-
trzymałej na rozciąganie i zarazem odporne na wpły-
wy zmian atmosferycznych, bez uszczerbku dla włas-
ności mechanicznych i elektrycznych. 

Izolator jest zbudowany z pręta (1) wykonanego 
z bezalkalicznego ciągłego włókna szklanego nasyco-
nego żywicą epoksydową, na końcach którego są 
zaciśnięte tulejowe zakończenia metalowych okuć (2), 
mające na zewnętrznej powierzchni szereg obwodowo 
wykonanych rowków (4). Osłona (7) wykonana z two-
rzywa sztywnego umieszczona jest na pręcie (1) po-
średnio na dylatacyjnej tulei (5) z tworzywa elastycz-
nego, ukształtowanej z każdego końca w postaci pro-
filowanego pierścienia (6), ulokowanego z dystansem 
w stosunku do końca okucia (2), które wraz z rowka-
mi (4) objęte jest osłonową tuleją (8), obejmującą 
zarazem pierścień (6), wykonaną z tworzywa elastycz-
nego. Powierzchnia pręta (1) i zakończenia okuć (2) 
pod osłonową tuleją (8) pokryte są warstwą (9) środka 
adhezyjnego, który może także znajdować się na ze-
wnętrznej powierzchni tulei (5) pod osłoną (7). 
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H01B P. 224491 24.05.1980 

Instytut Elektrotechniki, Warszawa, Polska (Jerzy 
Winkler, Waldemar Maj, Jerzy Stankiewicz, Izabela 
Kochman). 

Wysokonapięciowy wsporczy izolator napowietrzny 
z tworzyw sztucznych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
konstrukcji izolatora wsporczego o dużej wytrzyma-
łości na zginanie, zarazem odpornej na wpływy zmian 
atmosferycznych, bez uszczerbku dla własności me-
chanicznych i elektrycznych. 

Izolator ma osłonę (1) ze sztywnego tworzywa 
sztucznego - oraz metalowe okucia (3, 4) wklejone 
u dołu i u góry osłony (1). Wnętrze osłony (1) ma 
wypełnienie (2) z samoekspandującego tworzywa o 
gęstości średniej pianki minimum 600 kg/m8. Okucia 
(3, 4) mają wpusty (5) wchodzące wgłąb osłony (1), 
stykające się z nią i wypełnieniem (2) poprzez war-
stwę (6) lakieru półprzewodzącego. (1 zastrzeżenie) 

H01B P.224492 24.05.1980 

Instytut Elektrotechniki, Warszawa, Polska (Jerzy 
Winkler, Waldemar Maj, Jerzy Stankiewicz, Izabela 
Kochman). 

Wysokonapięciowy izolator napowietrzny 
z tworzyw sztucznych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
konstrukcji izolatora o dużej wytrzymałości na ściska-
nie lub zginanie i zarazem odpornej na wpływy 
zmian atmosferycznych, bez uszczerbku dla własności 
mechanicznych i elektrycznych. 

Elementem nośnym izolatora jest rura (1) szkło-
-epoksydowa z wewnętrznym wypełnieniem (2) z sa-

moekspandującego tworzywa, o gęstości średniej 
pianki minimum 600 kg/m3. Okucia (5) wklejone 
z obu stron izolatora mają wpusty (6) wchodzące 
wgłąb rury (1), stykające się z nią i wypełnieniem (2) 
poprzez warstwę (7) lakieru półprzewodzącego. Osłona 
(3) wykonana jest z tworzywa elastycznego. Pomiędzy 
rurą (1), a osłoną (3) znajduje się warstwa (4) środka 
adhezyjnego. 

W przypadku wykonywania osłony z tworzywa 
sztywnego, pomiędzy rurą, a tą osłoną umieszczona 
jest elastyczna tuleja z tworzywa elastycznego. 

(2 zastrzeżenia) 

H01B P.231587 T 10.06.1981 

Zakłady Energetyczne Okręgu Centralnego, War-
szawa, Polska (Krzysztof Pohorski, Eugeniusz Gulina, 
Ryszard Piechota). 

Napowietrzna głowica jednożyłowych kabli 
elektroenergetycznych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
głowicy o lekkiej konstrukcji, ' łatwym montażu, od-
pornej na warunki atmosferyczne. Głowica według 
wynalazku zawiera przygotowany w znany sposób do 
montażu koniec kabla, którego zewnętrzną powłokę 
stanowi termokurczliwa rura tworzywowa (3) złożona 
z odcinków. Na górne końce rury (3) są nasunięte co 
najmniej trzy przeciwulotowe klosze (4) z tworzywa 
sztucznego umocowane za pomocą dystansowych 
pierścieni (6) z materiału termokurczliwego. Dolne 
natomiast końce rury (3) zachodzą na górną część 
powierzchni kloszy (4). Odcinki rury (3) są pokryte 
na całej swojej długości warstwą pasty silikonowej. 

Głowica według wynalazku jest przeznaczona do 
zakańczania kabli o izolacji z tworzyw sztucznych na 
napięcie 10-20 kilowoltów i przekrojach 50-240 mm2. 

(1 zastrzeżenie) 

H01F 
B22F 
C04B 

P.224459 24.05.198Œ 

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Ire-
neusz Krężałek, Mirosław Miecielica). 

Sposób spiekania rdzeni magnetycznie miękkich 
z proszku żelaza 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uzyskania rdzeni 
magnetycznie miękkich o zwiększonej co najmniej 
10-ciokrotnie oporności właściwej, co pozwala zmniej-
szyć straty wskutek prądów wirowych. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że 
kształtki rdzeni magnetycznych spieka się w tempera-
turze od 450° do 550°C w atmosferze przegranej pary 
wodnej. (1 zastrzeżenie) 
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H01F P.229318 T 21.01.1981 

Radomska Wytwórnia Telefonów „Telkom-RWT", 
Radom, Polska (Wiesław Dąbrowski, Stanisław Józ-
wowicz). 

Sposób wytwarzania transformatora 
z-rdzeniem magnetycznym zwijanym 

Wynalazek dotyczy automatyzacji procesu wytwa-
rzania transformatora z rdzeniem magnetycznym zwi-
janym. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że zwijki 
(1) wykonane z taśmy transformatorowej umieszcza 
się w gnieździe (2) formy do tworzyw sztucznych 
i otryskuje tworzywem lub zaprasowuje. Po wyjęciu 
z formy rdzeń pokryty tworzywem przecina się w 
płaszczyźnie poprzecznej i obie połówki wsuwa w 
korpus z uzwojeniem i mocno dociska do siebie. Wy-
nalazek znajduje zastosowanie w produkcji transfor-
matorów małej mocy. (2 zastrzeżenia) 

H01H P.224356 20.05.1980 

Biuro Studiów i Projektów Przemysłowych Urzą-
dzeń Elektrycznych „Elektroprojekt", Warszawa, Pol-
ska (Bogusław Raczyński). 

Układ pamiętający stan awaryjnego 
wyłączenia stycznika 

w obwodzie elektrycznym 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
układu zbudowanego na niewielkiej ilości elementów 
półprzewodnikowych i nie wymagającego stosowania 
dodatkowego źródła prądu stałego do zasilania obwo-
dów pamięci. 

W układzie według wynalazku cewka przekaźnika 
(3) jest połączona szeregowo z diodą (7), kondensato-
rem (4) i własnym zestykiem rozwiernym (6), a kon-
densator (4) jest połączony również szeregowo z zesty-
kiem rozwiernym (28) łącznika wyłączającego (27) 
stycznik (2) oraz równolegle z zestykiem zwiernym 

(9) przekaźnika (3), należącym do układu pamiętają-
cego (1). 

Układ ma zastosowanie we wszelkich układach ste-
rowania napędów elektrycznych, a zwłaszcza napędów 
zblokowanych, sterowanych automatycznie. 

(1 zastrzeżenie) 

H01H 
H01T 

P. 224398 20.05.1980 

Kopalnia Węgla Brunatnego „Adamów", Turek, Pol-
ska (Henryk Perz, Stanisław Muszyński). 

Komora stycznika wysokiego napięcia 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zmniejszenia na-
prężeń powstających podczas adiabatycznego nagrze-
wania od łuku elektrycznego w komorze stycznika 
wysokiego napięcia. Komora według wynalazku wy-
łożona jest od wewnątrz wykładziną, którą stanowią 
dwie płyty ceramiczne (2). 

Każda z płyt podzielona jest na cztery segmenty, 
które ułożone są względem siebie czołowo wzdłuż linii 
podziału (3), przy czym podział ten uwzględnia strefy -
wpływu ciepła powodowanego łukiem elektrycznym. 

(1 zastrzeżenie) 

H01H P.229257 T 16.01.1981 

Zakłady Energetyczne Okręgu Wschodniego, Ra-
dom, Polska (Jan Weigel, Przemysław Kamiński, Ję-
drzej Matak). 

Układy blokady uziemników 
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 

układu blokady, stosowanego między uziemnikami, 
a wyłącznikami lub rozłącznikami w polach linii 
energetycznych sprzęgających, umożliwiających dwu-
stronny przepływ energii między rozdzielnicami wyso-
kiego napięcia. Układ składa się z zespołu dodatko-
wych blokad umieszczonych na uziemnikach (2) i (3) 
powiązanych w podsystem komplementarny z bloka-
dami umieszczonymi na wyłącznikach (4) i (1). Zamki 
blokad są zamykane parami odrębnymi kluczami za-
padkowymi i powiązane ze stanem położenia przy-
należnych uziemników i wyłączników. (2 zastrzeżenia) 

H01J 
eO4N 

P.230317 25.03.1981 

Pierwszeństwo: 27.03.1980 - St. Zjedn. Am. 
(nr 134641) 

RCA Corporation, Nowy Jork, St. Zjedn. Am. (Ri-
chard Henry Hughes). 
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Wyrzutnia elektronowa 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie kompensacji 
wpływu astygmatyzmu pola samobieżnych cewek od-
chylających na kształt plamki wiązki elektronów. 

Trójwiązkowa wyrzutnia elektronowa (10) typu „in-
-line" zawiera parę cylindrycznych elektrod (18, 20) 
stanowiących soczewki, a każda z nich ma trzy „in-
-line" otwory (32, 38), w swych podstawach, z ruro-
wymi kołnierzami (34, 40) rozciągającymi się z obwodu 
otworu do środka cylindra (26, 36). Kołnierze (34) 
elektrody (18) o niższym napięciu są dłuższe niż od-
powiadające im kołnierze (40) elektrody (20) o wyż-
szym napięciu. (6 zastrzeżeń) 

H01J P. 230339 26.03.1981 

Pierwszeństwo: 26.03.1980 - St. Zjedn. Am. (Nr 134216) 

RCA Corporation, Nowy Jork, St. Zjedn. Am. (Dou-
glas Earl Griesemer). 

Sposób odparowywania materiału pochłaniającego 
w procesie wytwarzania kineskopów 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
skutecznego sposobu odparowywania materiału po-
chłaniającego ze zbiorniczka bez każdorazowej regu-
lacji ustawiania cewki indukcyjnej, przy wytwarzaniu 
kineskopów różnych typów przypadkowo przemiesza-
nych. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że ma-
teriał pochłaniający umieszcza się w zbiorniczku (41), 
który instaluje się wewnątrz bańki kineskopu w po-
bliżu wewnętrznej powierzchni stożkowej bańki, przy 
zachowaniu jednakowej odległości (49) punktu przecię-
cia się linii środkowej (47) zbiorniczka z zewnętrzną 
powierzchnią bańki od osi wzdłużnej (19) kineskopu 
w kineskopach różnych rodzajów, a następnie za po-
mocą cewki (51) prądami wielkiej częstotliwości na-
grzewa się zbiorniczek (41), w wyniku czego następuje 
odparowanie materiału pochłaniającego i osadzenie 
na wewnętrznej powierzchni kineskopu, w celu 
absorbowania resztek gazów. (8 zastrzeżeń) 
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H01L P.229269 T 19.01.1981 

Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, Polska 
(Bogdan Dróżdż). 

Sposób regulacji współczynnika 
powielania fotodiody lawinowej 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
takiego sposobu regulacji, który zapewniałby stałą 
jakość systemu odbiorczego niezależnie od poziomu 
zakłóceń tła. 

W sposobie według wynalazku napięcie wyjściowe 
podaje się na fotodiodę (FDL) z zasilacza (4) i określa 
wartość współczynnika multiplikacji, przy czym uza-
leżnia się napięcie wyjściowe zasilacza (4) od liczby 
przekroczeń ustalonego poziomu prądu. 

Sposób regulacji współczynnika powielania fotodio-
dy lawinowej, jest wykorzystywany w fotoodbiorni-
kach sygnałów świetlnych, np. laserowych, z fotodiodą 
lawinową jako konwertorem energii świetlnej na prąd. 

(1 zastrzeżenie) 

H01P P.224296 16.05.1980 

Przemysłowy Instytut Telekomunikacji, Warszawa, 
Polska (Edward Sędek, Zdzisław Wroński, Tadeusz 
Komendarek). 

Cyrkulator ferrytowy 
rozgałęziony z obwodem tłumienia 

pasożytniczych rodzajów 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie eliminacji szkod-
liwych rezonansów występujących na charakterysty-
kach elektrycznych cyrkulatorów. W cyrkulatorach, 
wykonanych na liniach paskowych, mikroliniach i 
falowodach zastosowano dodatkowy obwód mikrofalo-
wy w postaci elementu stratnego (7), umieszczony po-
za rozgałęzieniem cyrkulatora (3), stanowiącym głów-
ny obwód, w obszarze, gdzie nie występują rozkłady 
pól pożądanych. (4 zastrzeżenia) 

HOIR P.230229 19.03.1981 

Pierwszeństwo: 21.03.1980 - Szwajcaria, RFN, Belgia, 
Francja, Luksemburg, 
Holandia, Wielka Bryta-
nia, Szwecja, Włochy, 
Austria (nr 80200257.6) 

BBC Aktiengesellschaft Brown, Boveri und Cie., 
Baden, Szwajcaria. 
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Obsada szczotkowa do prądnic samowzbudnych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
obsady szczotkowej, wygodnej w użyciu. 

Obsada szczotkowa zawierająca trzymadło według 
wynalazku charakteryzuje się tym, że kieszenie szczot-
kowe (8) stanowią integralną część składową nie-
ruchomego trzymadła sworzniowego. Szczotki (14) 
osadzone na szczotkowych częściach nośnych (8) są 
umieszczone ruchomo w kierunku promieniowym i 
równocześnie stanowią nośnik sprężyn (9) dociskają-
cych szczotki (14) do wirującej części stykowej (1). 
Ten zespół złożony ze szczotki (14) i szczotkowej części 
nośnej (8) jest wsuwany do kieszeni szczotkowej (6), 
aretowany w pozycji wsuniętej i równocześnie połą-
czony elektrycznie z kieszenią szczotkową (6) lub li-
niałem szczotkowym (4) za pomocą wtyku (20). 

(16 zastrzeżeń) 

HOIR P. 231872 24.06.1981 

Fabryka Samochodów Osobowych, Zakłady Elektro-
techniki Motoryzacyjnej, Ełk, Polska (Witold Obucho-
wicz). 

Końcówka przewodu wysokiego napięcia 

Końcówka przewodu wysokiego napięcia znajduje 
zastosowanie do łączenia elementów instalacji zapło-
nowej wysokiego napięcia w silnikach spalinowych 
z zapłonem iskrowym. 

Wynalazek rozwiązuje problem zwiększenia wy-
trzymałości mechanicznej złącza przewód - końców-
ka. Końcówka ma wycięcia (1) wykonane na krawę-
dziach obchwytu izolacji. Na czołowej krawędzi części 
złącznej w postaci tulejki rozprężnej wykonana jest 
fazka (2). (3 zastrzeżenia) 

H01T P.224204 13.05.1980 

Instytut Badań Jądrowych, Warszawa, Polska (Mi-
rosław Bielik, Andrzej Jerzykiewicz, Ryszard Rybicki). 

Generator impulsów wysek ego napięcia 
do sterowania zwłaszcza iskierników 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
generatora umożliwiającego zwiększenie mocy śred-
niej przekazywanej do odbiornika oraz zwiększenie 
granicznej częstotliwości pracy. N 

Generator składa się z kilku gałęzi zawierających 
kondensatory (1) dołączone poprzez komutatory (2) 
i transformatory impulsowe (5) do wyjść inicjują-
cych odbiornika (4). Wejścia sterujące komutatorów 
połączone są z wyjściami dzielnika częstotliwości (3). 

(1 zastrzeżenie) 

H01T P.224409 21.05.1980 

Instytut Elektrotechniki, Warszawa, Polska (Edward 
Skowroński, Henryk Reguła, Zygmunt Szramek, 
Zygmunt Koźbiał, Krzysztof Lewicki, Piotr Korycki). 

Iskiernik do odgromnika zaworowego 
prądu przemiennego 

z naturalnym gaszeniem łuku 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie miniaturyzacji 
iskiernika. 

Iskiernik mający dwustronnie pracujące elektrody 
na ''krawędzi dwustronnie i symetrycznie przetłoczone 
do postaci segmentów pierścienia, charakteryzuje się 
tym, że co najmniej jedna z elektrod (1) ma czop 
zapłonowy (3) i odpowiadający mu pierścień zapło-
nowy (4) przetłoczone w przeciwnych kierunkach. 

(2 zastrzeżenia) 

H02G P. 224530 26.05.1980 

Centralny Ośrodek Badawczo-Projektowy Górnictwa 
Odkrywkowego „Poltegor", Wrocław, Polska (Marian 
Nogala). 

Zawieszenie dla złącza przewodów, 
z których co najmniej jeden jest ruchomy 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania za-
wieszenia dla złącza dwu przewodów, z których co 
najmniej jeden jest ruchomy. 

Zawieszenie stanowi pierścień (7) obejmujący złącze, 
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zaopatrzony w dwie pary współosiowych czopów (8) 
rozmieszczonych na zewnętrznym obwodzie co 90°. 
Na każdą parę czopów (8) nałożone są łożyska (9) 
osadzone we wspornikach (10) przymocowanych do 
obejm (12) przewodów (1, 2). Do jednej pary wspor-
ników (10) przymocowane są obrotowo wieszaki (15). 
Przewody (1, 2) są połączone łącznikiem elastycznym 
(4), który stanowi opona samochodowa. 

Wynalazek ma szczególne zastosowanie dla przewo-
dów, w których transportuje się materiały sypkie. 

(5 zastrzeżeń) 

H02H P. 224170 10.05.1980 

Politechnika Śląska im. Wincentego Pstrowskiego, 
Gliwice, Polska (Józef Trynkiewicz). 

' Sposób zabezpieczania od zwarć linii 
ekstra wysokich napięć 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
sposobu pozwalającego na realizację zabezpieczenia 
bardzo czułego i nie wrażliwego na zwarcia wystę-
pujące poza zabezpieczaną linią. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że w celu 
stwierdzenia zwarcia w linii porównuje się sygnały 
(Sj, S2) uzyskane w wyniku przekształceń sygnałów 
(Fj, F2) fal biegnących w linii w tym samym kierunku 
lecz odebranych przy przeciwległych końcach linii. 
Przekształcenia wykonuje się w ciągach, z których 
pierwszy obejmuje przekształcenie (6) sygnału na 
sygnał logiczny, oraz przesunięcie naturalne w czasie, 
wynikające z przesyłania sygnału kanałem informa-
tycznym (7) do przeciwległego końca linii, a drugi 
ciąg przekształceń obejmuje przekształcenie (2) zgodne 
z funkcją przejścia linii dla fal, przekształcenie (3) 
sygnału na sygnał logiczny oraz przesunięcie (4) 
sygnału o czas równy czasowi przesyłania sygnału 
kanałem informatycznym (7). 

W przypadku zwarcia w linii element (I) przesyła 
sygnał (W) wyłączający wyłącznik linii. (2 zastrzeżenia) 

H02H P.224239 13.05.1980 

Rybnickie Zakłady Naprawcze Przemysłu Węglowe-
go, Rybnik-Niedobczyce, Polska (Alfred Sobala, Augus-
tyn Kondzielnik, Zdzisław Gojny). 

Układ do zabezpieczenia zwłocznego 
silników trójfazowych 

przed zakłóceniami zewnętrznymi 
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie niezawodnego 

w działaniu układu zabezpieczenia zwłocznego silni-
ków trójfazowych przed zakłóceniami zewnętrznymi, 
zwłaszcza sieci trolej owej z urządzeniami suwnicowy-
mi. Układ tyrystorowy zawiera przyłączone do prze-
wodów fazowych każdego kontrolowanego silnika (3) 
zestawy połączeń gwiazdowych trzech rezystorów (12r, 
12s, 12t), włączonych punktem zerowym poprzez pros-
towniczą diodę (11) i posobnie połączone rezystory 
(8, 9) dzielnika napięciowego do bramki tyrystora (1). 
Anoda tyrystora (1) jest zbocznikowana cewką prze-
kaźnika blokady (2) obwodów sterowania silników (3). 
W obwód katody tyrystora (1) jest włączony rozwier-
ny styk wyłącznika blokady (7). Pomiędzy rezystory 
(8, 9) dzielnika napięciowego podłączony jest zwłoczny 
układ (14) sygnału sterowniczego, zbocznikowany dio-
dą Zenera (13). (2 zastrzeżenia) 

H02H P.224408 20.05.1980 

Gdańskie Zakłady Elektroniczne „Unimor", Gdańsk, 
Polska (Irena Nowogórska, Wiesława Rec-Szapłyko, 
Andrzej Baczyński, Jerzy Dżambułat-Cołojew, Wła-
dysław Parchowski, Janusz Sergiejuk, Brunon Tcbiań-
ski, Henryk Wojciechowski). 

Układ automatycznego odłączania urządzeń radiowych 
i telewizyjnych od źródła zasilania 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
układu do automatycznego odłączania urządzeń radio-



72 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO Nr 24 (208) 1981 

wych i telewizyjnych od źródła zasilania po zakoń-
czeniu nadawania programu lub po zaistnieniu uszko-
dzenia w badanym podzespole. Układ ma na wejściu 
układy kontroli (KJ.. . .K£) sygnałów (Sj ...S™), które 
określają stan i warunki pracy kontrolowanych pod-
zespołów. Układy kontroli połączone są poprzez układy 
reakcji (URi...URn) i układy wyczekiwania (UW1....IJWn) 
o różnym czasie opóźnienia zadziałania z generatorem 
impulsów sterujących (Gis). Na wyjściu generatora 
(Gis) znajduje się układ sterujący (Us) elementem 
wyłączającym (Ew). (2 zastrzeżenia) 

H02H P.224458 24.05.1980 

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Wło-
dzimierz Koczara, Lech Grzesiak, Jerzy Przybylski, 
Zbigniew Szulc). 

Układ zabezpieczający przed przeciążeniem 
kaskadowe napędy tyrystorowe 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zabezpieczania 
przed przeciążeniem kaskadowych napędów tyrystoro-
wych, stosowanych zwłaszcza do napędu pomp i wen-
tylatorów. 

Układ według wynalazku ma blok (BOI) ogranicze-
nia prądu przekształtnika (PS) sterowanego, którego 
wejście połączone jest z pierwszym węzłem (21) su-
mującym, do którego podawany jest sygnał z bloku 
(BPI) pomiaru prądu przekształtnika (PS) sterowanego 
oraz sygnał stałonapięciowy (Ul) o przeciwnym znaku, 
proporcjonalny do zadanej wartości ograniczenia prą-
du przekształtnika (PS) sterowanego. Wyjście bloku 
(BOI) ograniczenia prądu jest połączone z drugim 
węzłem (22) sumującym, do którego podany jest na-
pięciowy sygnał (Uw) o przeciwnym znaku, propor-
cjonalny do prędkości kątowej indukcyjnego silnika 
(Ś) pierścieniowego, zaś wyjście z węzła (22) sumu-
jącego jest połączone z wejściem bloku (BST) stero-
wania tyrystorów. . (1 zastrzeżenie) 

H02H P.224504 24.05.1980 

Toruńskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemys-
łowego, Toruń, Polska (Anatol Zarecki, Andrzej Śli-
wiński, Jan Błaszkiewicz). 

Tyrystorowy układ 
zabezpieczający trójfazowe urządzenia elektryczne 

przed skutkami zaniku jednej z faz 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zabezpieczenia 
urządzeń elektrycznych zasilanych z trójfazowej sieci 
bez względu na występujące w niej różnice napięcia 
międzyfazowego. 

Układ według wynalazku stanowi układ tyrystorów 
(Tyr 1, Tyr 2, Tyr 3, Tyr 4) oraz stycznik (ST), zasi-
lany z fazy (T i O), przy czym bramki tyrystorów 
(Tyr 1 i Tyr 2) są zasilane poprzez transformator 
(Tr 1) z fazy (S i O), a bramki tyrystorów (Tyr 3 
i Tyr 4) są zasilane poprzez transformator (Tr 2) 
z fazy (R i O). (1 zastrzeżenie) 

H02H 
G05F 

P.229018 T 02.01.1981 

Politechnika Śląska im. W. Pstrowskiego, Gliwice, 
Polska (Maciej Kulawik, Henryk Kolka, Marian Kida-
wa, Ryszard Siurek, Jan Wajler, Janusz Szafert, 
Zbigniew Rymarski, Jan Dębieć, Dariusz Cygankie-
wicz, Marek Ermel). 

Układ zabezpieczeń napięciowych, 
zwłaszcza dla zasilania wielowyjściowego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
prostego układu zabezpieczeń napięciowych, zwłaszcza 
dla zasilacza wielowyjściowego. Układ ma pierwszy 
rezystorowy dzielnik napięcia (RI, R2) włączony po-
między dodatnie (+V1) i ujemne (-VI) źródło na-
pięcia wyjściowego zasilacza, przy czym środek tego 
dzielnika poprzez rezystor bazowy (R5) jest połączony 
z bazą pierwszego tranzystora (Tl), którego emiter 
jest połączony z masą zasilacza oraz ma drugi re-
zystorowy dzielnik napięcia (R3, R4) dołączony rów-
nolegle do dzielnika pierwszego, przy czym środek 
dzielnika drugiego jest połączony z emiterem drugiego 
tranzystora (T2), którego baza poprzez rezystor (R6) 
jest połączona z masą zasilacza, a kolektory obu 
tranzystorów są zwarte ze sobą. (1 zastrzeżenie) 

H02H P. 229174 T 10.01.1981 

Politechnika Białostocka, Białystok, Polska (Sławo-
mir Łomaszewicz, Włodzimierz Ochrymiuk, Serafin 
Romaniuk). 

Układ zabezpieczenia silników indukcyjnych 
przed pracą niepełnofazową 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
układu wydatnie zmniejszającego niebezpieczeństwo 
uszkodzenia silnika mogące powstać w wyniku we-
wnętrznej niesprawności zabezpieczenia przy niepeł-
nofazowym zasilaniu chronionego obiektu. 

Układ według wynalazku wyposażony jest w trans-
formatory prądowo-napięciowe. Jedne z uzwojeń 
wtórnych tych transformatorów, będąc skojarzone w 
otwarty trójkąt, są połączone z ' prostownikiem (D^, 
katoda którego łączy się z kolektorem tranzystora 
(TR2), anoda zaś, poprzez rezystory (Rl i R5) z bazą 
tranzystora (TR3). Drugie uzwojenia wtórne, skojarzo-
ne w gwiazdę, są połączone z prostownikiem (D2). 
Katoda prostownika (D2), poprzez rezystory (R2 i R5), 
połączona jest z bazą tranzystora (TR3), natomiast po-
przez rezystory (R2 i R:) z anodą prostownika (DJ, 
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Katoda prostownika (D2) łączy się również poprzez 
rezystor (R8) i diodę (DS), z kolektorem tranzystora 
(TRj), a poprzez rezystor (R8), diodę (DS) i rezystor 
(R9), z bazą tranzystora (TR2). Emitery tranzystorów 
(TRlf TR2, TR3) tworzą wspólny punkt, który poprzez 
rezystor (R7) jest połączony z przewodem zerowym 
sieci zasilającej. Równolegle do obwodu baza-emiter 
tranzystora (TR3) włączony jest kondensator (Cx). 
Zbocznikowarie diodą (D4) uzwojenia przekaźnika (P) 
połączone są w szereg z obwodem kolektor-emiter 
tranzystora (TR3) i z prostownikiem (D3). 

(1 zastrzeżenie) 

H02H P. 229829 23.02.1981 

Pierwszeństwo: 28.02.1980 - St. Zjedn. Am. (nr 125647) 

RCA Corporation, Nowy Jork, St. Zjedn. Am. (Gene 
Karl Sendelweck). 

Układ zabezpieczający przed zatkaniem się 
dla wyjściowych stopni mocy obciążonych 

obciążeniem indukcyjnym 

Przedmiotem wynalazku jest układ zapobiegający 
zatkaniu się wzmacniacza mocy. 

Układ charakteryzuje się tym, że ma wyjściowy 
tranzystor mocy (18) obciążony obciążeniem induk-
cyjnym (50), które jest włączone równolegle do obwo-
du kolektor-emiter tranzystora wyjściowego (38). 
Pierwsza dioda (40) jest włączona między tranzystorem 
(38), a punktem o potencjale odniesienia. W ten spo-
sób jest ona załączona szeregowo z obwodem kolektor-
-emiter tranzystora (38) i spolaryzowana tak, jak spo-
laryzowane jest złącze baza-emiter tranzystora. Kon-
densator (42) jest włączony równolegle do pierwszej 
diody (40), a druga dioda (44) jest włączona równo-

legie do obciążenia indukcyjnego (50). Dioda (44) jest 
spolaryzowana odwrotnie niż pierwsza dioda (40). 
Druga dioda (44) jest dobierana tak, aby spadek na-
pięcia na tej diodzie w warunkach, gdy przewodzi ona 
prąd, wywołany ujemnym impulsem napięciowym, 
wytwarzanym w obciążeniu indukcyjnym (50), był 
ustalany na takim poziomie, aby ujemny impuls na-
pięciowy był tłumiony przy napięciu, które jest równe 
różnicy między spadkami napięcia na diodach -
pierwszej (40) i drugiej (44). (6 zastrzeżeń) 

H02J 
H02P 

P.224247 15.05.1980 

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Wło-
dzimierz Koczara, Ryszard Sufin, Stanisław Swat, 
Lech Grzesiak, Jerzy Przybylskl). 

Układ zasilania energią elektryczną 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zasilania energia 
elektryczną stanowisk probierczych silników spalino-
wych z wykorzystaniem energii mechanicznej wyni-
kającej z hamowania silników spalinowych w czasie 
docierania i obciążenia regulowanym momentem. 

Układ według wynalazku, charakteryzuje się tym, 
że stojan pierścieniowej maszyny (Mu ..., Mn) induk-
cyjnej jest połączony poprzez pierwszy włącznik-
(Wllf ..., Wni) z siecią (Z) zasilającą prądu przemien-
nego, zaś wirnik pierścieniowej maszyny (Mlf ..., Mn) 
indukcyjnej jest połączony poprzez pierwszy prostow-
nik (Pu ..., Pn) z przekształtnikiem (PSI, ..., PSn) 
sterowanym, energii elektrycznej prądu stałego na 
energię elektryczną prądu przemiennego o częstotli-
wości sieci (Z) zasilającej, którego wyjście zmienno-
prądowe jest połączone poprzez drugi włącznik 
(W12, ..., Wn2) z siecią (Z) zasilającą. Układ zawiera 
ponadto rezystor (R) rozruchowy włączony poprzez 
trzeci włącznik (W13, ..., Wn3) równolegle do wyjścia 
pierwszego prostownika (Plt ..., Pn), a także pilotujące 
źródło (G) prądu o częstotliwości sieci (Z) zasilającej 
włączone poprzez łącznik (Ł) do sieci (Z) zasilającej 
prądu przemiennego. 

Korzystne jes}; jeśli pilotujące źródło (G) prądu 
sprzężone jest mechanicznie z silnikiem (S) spalino-
wym. (5 zastrzeżeń) 

Z 

H02J P.224535 26.05.1980 

Główne Biuro Studiów i Projektów Górniczych, 
Biuro Projektów Górniczych, Kraków, Polska (Apolo-
niusz Gurbiel, Józef Zając, Józef Grabowski, Irena 
Rachwaniec). 

Układ kompensacji mocy biernej kondensatorami 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zmniejszenia 
kosztów budowy układu kompensacji mocy biernej w 
sieciach o napięciu odkształconym. 

Układ zawiera jedno lub wieloczłonową baterię 
kondensatorów (4). Kondensatory (4) każdego członu 
baterii połączone są łącznikami tyrystorowymi (3) 
z wtórnym uzwojeniem transformatora (2) obniżają-
cego napięcie, oddzielnego dla każdego członu baterii. 
Pierwotne uzwojenie transformatora przyłączone jest 
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do linii wysokiego napięcia zasilającego odbiornik 
elektryczny (6). Indukcyjność transformatora i po-
jemność kondensatorów jest tak dobrana, że transfor-
mator spełnia rolę dławika ochronnego łącznika ty-
rystorowego (3), a szeregowy zestaw transfor-
matora (2) i połączonego z nim członu baterii 
kondensatorów (4) stanowi układ kompensacji 1-szej 
harmonicznej, a jednocześnie spełnia rolę filtru (5) 
5-tej harmonicznej. (1 zastrzeżenie) 

H02K P.223016 26.03.1980 

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Grze-
gorz Kamiński). 

Elektryczny silnik kulisty 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
silnika kulistego o dwóch stopniach swobody wzglę-
dem osi odniesienia, umożliwiającego dodatkowo ruch 
obrotowy dookoła osi odniesienia. 

Silnik kulisty według wynalazku, zawiera człon 
kulisty o osi (z'oz) biegunowej, objęty współśrodkowo 
przez obudowę o kulistych powierzchniach wewnętrz-
nych, z pozostawieniem dwóch wolnych przestrzeni 
(6) o kształcie dwóch pierścieniowych czasz przylega-
jących do siebie podstawami wzdłuż osi (z'oz) zwanej 
osią biegunową, przechodzącej przez środek (O) obro-
tu, przy czym człon kulisty i obudowa stanowią ra-
zem co najmniej jeden wzbudnik (3, 4) do wytwa-
rzania pola magnetycznego o składowych rozłożonych 
w przybliżeniu w płaszczyznach promieniowych 
względem jego osi (z'oz) biegunowej oraz twornik (1) 
silnika obracany jest dookoła co najmniej jednej osi 
(x'ox), (y'oy) prostopadłej do osi (z'oz) biegunowej, 
które razem tworzą stojan (2) i wirnik silnika. 

(15 zastrzeżeń) 

H02K P.229383 T 23.01.1981 

Wyższa Szkoła Marynarki Wojennej im. Bohaterów 
Westerplatte, Gdynia, Polska (Jerzy Witkowski, Mie-
czysław Wierzejski, Medard Przylipiak). 

Silnik asynchrcniczny hermetyzowany, 
zwłaszcza do napędu wentylatorów 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie hermatycznego 
oddzielenia przestrzeni wirnika od przestrzeni stoj ana. 

Silnik według wynalazku charakteryzuje się tym, 
że w szczelinie między stojanem; a wirnikiem znaj-
duje się tuleja (3) wykonana z materiału amagnetycz-
nego, przylegająca ściśle do pakietu żelaza stojana. 
Szczelność na obu końcach tulei zapewniają pierście-
niowe uszczelki (4), które dociśnięte są tarczami ło-
żyskowymi (5) o konstrukcji pozwalającej jednocześ-
nie na osiowy przepływ czynnika poprzez silnik. 

Silnik asynchroniczny według wynalazku może zna-
leźć zastosowanie w instalacjach hermetycznych, a 
zwłaszcza tam, gdzie warunki techniczne wymagają 
oddzielenia uzwojenia stojana od atmosfery przed-
miotowego czynnika. (1 zastrzeżenie) 

H02M 
H02J 

P. 224269 15.05.1980 

Politechnika Śląska im. Wincentego Pstrowskiego, 
Gliwice, Polska (Marek Bodziony, Aleksander Frę-
chowicz). 

Układ synchronizacji impulsów zapłonowych 
wielofazowego przekształtnika tyrystorowego 

o komutacji naturalnej 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
układu synchronizacji impulsów zapłonowych wielo-
fazowego przekształtnika tyrystorowego o komutacji 
naturalnej, zapewniającego separację galwaniczną 
napięcia sterownika od napięcia sieci. 

Układ zbudowany w oparciu o układ mostka pros-
towniczego, według wynalazku charakteryzuje się tym, 
że szeregowo z diodami prostowniczymi (1) połączone 
są diody elektroluminescencyjne (2) transoptorów, któ-
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rych prąd przewodzenia wytwarza strumień świetlny 
wysterowujący fotodiody bądź fototranzystory (3) 
transoptorów synchronizujących impulsy zapłonowe. 

(1 zastrzeżenie) 

H02M P. 229088 T 07.01.1981 

Biuro Studiów i Projektów Urządzeń .Hutniczych 
„Hutmaszprojekt", Katowice, Polska (Jerzy Siwiński, 
Robert Staruszkiewicz, Piotr Miazga). 

Układ elektryczny bezpośredniego 
przemiennika częstotliwości 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uproszczenia 
konstrukcji układu elektrycznego bezpośredniego 
przemiennika częstotliwości. 

Układ według wynalazku ma trzy bloki tyrysto-
rowe: pierwszy (5), drugi (6) i trzeci (7) włączone 
pomiędzy pierwszy (2) i drugi (3) komplet uzwojeń 
wtórnych transformatora oraz trzy bloki tyrystorowe 
czwarty (8), piąty (9) i szósty (10) włączone pomiędzy 
drugi (3) i trzeci (4) komplet uzwojeń wtórnych trans-
formatora. Pierwszy zacisk pierwszego bloku tyrysto-
rowego (5) połączony jest z pierwszym uzwojeniem 
fazowym (11) pierwszego kompletu (2) uzwojenia 
wtórnego transformatora, a drugi zacisk z drugim 
uzwojeniem fazowym (14) drugiego kompletu (3) trój-
fazowego uzwojenia wtórnego transformatora. Zaciski 
drugiego (6) i trzeciego (7) z bloków tyrystorowych 
połączone są z następnymi w stosunku do tych, z któ-
rymi są połączone odpowiednie zaciski pierwszego 
bloku, uzwojeniami transformatora. Bloki tyrystorowe 
czwarty (8), piąty (9) i szósty (10) włączone są analo-
gicznie pomiędzy drugi (3) i trzeci (4) komplet uzwo-
jeń, jak bloki pierwszy, drugi i trzeci. 

Punkty zerowe każdego kompletu uzwojeń wtór-
nych połączone są z kolejnymi zaciskami odbiornika 
trójfazowego (1). (1 zastrzeżenie) 

H02M P. 229089 T 07.01.1981 

Biuro Studiów i Projektów Urządzeń Hutniczych 
„Hutmaszprojekt", Katowice, Polska (Jerzy Siwiński, 
Robert Staruszkiewicz, Piotr Miazga). 

Układ elektryczny 
bezpośredniego przemiennika częstotliwości 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uproszczenia 
konstrukcji układu elektrycznego bezpośredniego 
przemiennika częstotliwości. 

Układ według wynalazku charakteryzuje się tym, 
że punkt zerowy drugiego kompletu trójfazowego 
uzwojenia wtórnego (5) transformatora przekształtni-
kowego (2) pierwszego zespołu przekształcającego po-

łączony jest z punktem zerowym pierwszego kom-
pletu trójfazowego uzwojenia wtórnego (6) transfor-
matora przekształtnikowego (3) drugiego zespołu prze-
kształcającego, a odbiornik trójfazowy (1) połączony 
jest jednym zaciskiem z punktem zerowym pierw-
szego kompletu trójfazowego uzwojenia wtórnego (4) 
transformatora przekształtnikowego (2) pierwszego 
zespołu przekształcającego, a drugim zaciskiem z 
punktami zerowymi drugiego kompletu trójfazowego 
uzwojenia wtórnego (5) transformatora przekształtni-
kowego (2) pierwszego zespołu przekształcającego 
i punktem zerowym pierwszego kompletu trójfazo-
wego uzwojenia wtórnego (6) transformatora prze-
kształtnikowego (3) drugiego zespołu przekształcające-
go, natomiast trzeci zacisk odbiornika połączony jest 
z punktem zerowym drugiego kompletu trójfazowego 
uzwojenia wtórnego (7) transformatora przekształtni-
kowego (3) drugiego zespołu przekształcającego. 

(1 zastrzeżenie) 

H02M P.229090 T 07.01.1981 

Biuro Studiów i Projektów Urządzeń Hutniczych 
„Hutmaszprojekt", Katowice, Polska (Jerzy Siwiński, 
Robert Staruszkiewicz, Piotr Miazga). 

Układ elektryczny 
podwójnego przekształtnika rewersyjnego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uproszczenia 
konstrukcji układu podwójnego przekształtnika re-
wersyjnego. 

W układzie według wynalazku jeden zacisk od-
biornika (1) prądu stałego połączony jest z punktem 
zerowym pierwszego kompletu (2) trójfazowego uzwo-
jenia wtórnego transformatora przekształtnikowego, 
a drugi zacisk odbiornika (1) połączony jest z punk-
tem zerowym drugiego kompletu (3) trójfazowego 
uzwojenia wtórnego transformatora przekształtniko-
wego. Układ ma trzy bloki tyrystorowe pierwszy (4), 
drugi (5) i trzeci (6) włączone pomiędzy dwa komplety 
uzwojeń wtórnych transformatora pierwszy (2) i dru-
gi (3) tak, że pierwszy zacisk pierwszego bloku ty-
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rystorowego (4) jest połączony z pierwszym uzwoje-
niem fazowym (7) pierwszego kompletu trójfazowego 
uzwojenia wtórnego (2) transformatora przekształtni-
kowego, a drugi zacisk tego bloku tyrystorowego z 
drugim uzwojeniem (11) drugiego kompletu trójfazo-
wego uzwojenia wtórnego (3). Zaciski dwóch następ-
nych bloków tyrystorowych drugiego (5) i trzeciego 
(6) połączone są odpowiednio z kolejnymi w stosunku 
do pierwszego bloku tyrystorowego (4) uzwojeniami 
fazowymi dwóch kompletów trójfazowych uzwojeń 
wtórnych transformatora przekształtnikowego. Każdy 
blok tyrystorowy tworzą tyrystory o połączeniu prze-
ciwrównoległym. - (1 zastrzeżenie) 

H02P P.229033 T 02.01.1981 

Akademia Rolnicza, Poznań, Polska (Andrzej Krusz-
czyński, Witold Woyke). 

Układ regulatora 
wzbudzania asynchronicznej prądnicy 

zasilania rezerwowego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
układu o prostej konstrukcji, pewnym działaniu, po-
zwalającego skutecznie wykorzystać prądnicę asyn-
chroniczną do awaryjnego zasilania dojarek i oświet-
lania obory. 

Układ regulatora wzbudzania asynchronicznej prąd-
nicy zasilania rezerwowego zawiera baterie konden-
satorów wzbudzających (C, Cl, C2) które przyłączone 
są równolegle do trzech zacisków fazowych (R, S, T) 
czterozaciskowego bloku wyjściowego (W). Do zacisku' 
zerowego tego bloku przyłączony jest wyłącznik (W2) 
i szeregowo z nim połączone przekaźniki nadmiaro-
wo-prądowe (PI, P2). Pomiędzy zacisk zerowy, a trze-
ci zacisk fazowy bloku (W) włączone są równolegle 
dwa styczniki (SI, S2) każdy z zestykiem zwiernym 
przekaźnika nadmiarowo-prądowego oraz trzy lampki 
sygnalizacyjne (LI, L2, L3) każda z zestykiem po-
mocniczym stycznika. (1 zastrzeżenie) 

H03D 
H01S 

P. 224223 14.05.1980 

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Jerzy 
Helsztyński, Lech Lewandowski). 

Optoelektroniczny demodulator częstotliwości 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
demodulatora zapewniającego pracę na zboczach 
dwóch charakterystyk dyskryminacji oraz umożliwia-
jącego łatwą zmianę czułości dyskryminacji. W de-
modulatorze według wynalazku znajdujący się na 
drodze spolaryzowanej liniowo fali świetlnej pasywny 
rezonator współogniskowy ma umieszczony pomiędzy 
zwierciadłami sferycznymi (Zl, Z2) element wyka-
zujący efekt dwójłomności, korzystnie modulator 
elektrooptyczny (M) zawierający kryształ elektro-
optyczny o odpowiednim cięciu i konfiguracji, roz-
szczepiający transmitowane światło na dwie ortogo-
nalne spolaryzowane wiązki o różnych długościach 
dróg optycznych, za którym umieszczony jest pryzmat 

Wollastona (PW) rozdzielający przestrzennie obie 
wiązki kierowane do dwóch fotodetektorów (FD1, 
FD2) dołączonych do elektronicznego układu demo-
dulatora. (3 zastrzeżenia) 

H03F P.230016 05.03.1981 

Pierwszeństwo: 17.03.1980 - St. Zjedn. Am. (nr 131045) 

RCA Corporation, Nowy Jork, St. Zjedn. Am. (Do-
nald Jon Sauer). 

Wzmacniacz różnicowy 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
wzmacniacza różnicowego, w którym szumy we-
wnętrzne byłyby stłumione i nie występowałaby ten-
dencja do nasycenia. 

Wzmacniacz według wynalazku zawiera wtórnik 
napięciowy (10), którego zacisk wejściowy jest połą-
czony z masą poprzez pierwszy kondensator (12). 
Drugi kondensator (24) jest przemiennie dołączany do 
źródła sygnałów (20, 22) wejściowych i do wtórnika 
(10) napięciowego podczas wzajemnie wykluczających 
się okresów czasu. (9 zastrzeżeń) 

H03F P. 231780 T 19.06.1981 

Andrzej Wojtowicz, Warszawa, Polska (Andrzej 
Wojtowicz). 

Analogowy wzmacniacz 
scalony ze zmodyfikowanym funkcjonalnie 

układem elektrycznym. 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie modyfikacji 
funkcjonalnej układu elektrycznego monolitycznego 
analogowego układu scalonego, w celu zwiększenia 
zakresu zastosowań układów scalonych przeznaczo-
nych pierwotnie do pełnienia ograniczonych funkcji. 

Analogowy wzmacniacz scalony zawierający układ 
scalony z dwustopniowym wzmacniaczem napięcio-
wym i niezależnym tranzystorem, według wynalazku 
charakteryzuje się tym, że wyjście (w) wzmacniacza 
dwustopniowego (L) połączone jest z bazą niezależnego 
tranzystora (T), którego kolektor stanowi wyjście (C) 
wzmacniacza zmodyfikowanego (M), a emiter połą-
czony jest poprzez równoległy układ rezystor (Re) -
pojemność (Ce) z masą układu. Wyjście (C) wzmac-
niacza zmodyfikowanego (M) połączone jest poprzez 
rezystor (Rc) ze źródłem zasilania (Uc) oraz poprzez 
szeregowy układ rezystor (Rkz) - pojemność (Ckz) 
z bazą tranzystora (T) i wyjściem wzmacniacza dwu-
stopniowego (L). Wejście nieinwersyjne (g) wzmacnia-
cza dwustopniowego (L) połączone jest przez szerego-
wy układ rezystor (Rkl) - pojemność (Ckl) z jego 
zaciskiem (k) kompensacji częstotliwościowej, a wejś-
cie inwersyjne (g), poprzez pojemność (Cp), z masą 
układu. 

Wzmacniacz znajduje zastosowanie zwłaszcza w 
układach częstotliwości akustycznych. (1 zastrzeżenie) 
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H03K 
D01H 

P.229021 T 02.01.1981 

Zakłady Przemysłu Wełnianego im. J. Pietrusińskie-
go „Zeltor", Zgierz, Polska (Zbigniew Czapliński). 

Układ połączeń urządzenia do włączania 
i wyłączania silnika przewlekarki osnów 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia 
niezawodności działania urządzenia do włączania 
i wyłączania silnika przewlekarki osnów. 

Układ zawierający przekaźnik, charakteryzuje się 
tym, że ma tranzystor (T), którego baza i emiter są 
połączone z cewką przekaźnika (P), a kolektor z uzwo-
jeniem wirnika (M) silnika przewlekarki. Układ za-
wiera również opornik (R) włączony między bazę 
transformatora (T), a jeden z końców cewki prze-
kaźnika (P) oraz kondensator elektrolityczny (C) włą-
czony równolegle do układu zasilania. Ponadto układ 
ma diody włączone w kierunku zaporowym, z których 
dioda (Dj) jest włączona w obwód baza tranzystora (T) 
- uzwojenie wirnika (M) silnika, dioda (D2) równo-
legle do cewki przekaźnika (P), dioda (D3) równolegle 
do wirnika (M) silnika, a dioda (D4) równolegle do 
złącza emiter-kolektor tranzystora (T). 

(4 zastrzeżenia) 

H03K P.229505 02.02.1981 

Instytut Automatyki Systemów Energetycznych, 
Wrocław, Polska (Janusz Dębowski, Leszek Kątnik, 
Jerzy Puchacz, Eugeniusz' Grabowski, Tadeusz Zdziar-
ski). 

Dwuwyjściowy wysokonapięciowy generator 
przebiegów trójkątnych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
generatora, zapewniającego prostą korekcję oraz 
utrzymanie stałej częstotliwości przebiegów w obu 
torach z niezależną regulacją amplitudy i składowej 
stałej przebiegu napięcia trójkątnego. 

Generator według wynalazku zawiera wspólny 
wzorzec częstotliwości (1), dzielnik (2), oddzielne ukła-

dy kształtowania impulsów trójkątnych (3, 4). Impul-
sy trójkątne przez nastawniki amplitudy impulsów 
(5, 6) wprowadzane są na wzmacniacze wstępne (7, 8), 
przy czym w torze (Y) odchylania pionowego wraz 
z sygnałem sprzężenia zwrotnego od przetwornika 
impedancyjnego (24) oraz z sygnałem korekcyjnym od 
napięcia z rezystora emiterowego (16). Napięcie ko-
lektora tranzystora (21) steruje przez kondensator (27) 
siatką lampy wysokiego napięcia (36). 

W torze (X) odchylania poziomego dla zapewnie-
nia przebiegu symetrycznego sygnał z nastawnika (6) 
steruje wzmacniaczem (8) przez szeregowo połączone 
rezystor (11) i kondensator (14), a drugim wzmacnia-
czem (9) przez układ odwracania fazy (10) i szerego-
wo połączony kondensator (12) i rezystor (13). Stero-
wanie dalsze obydwóch gałęzi jest identyczne, jak 
w torze odchylania pionowego (Y). 

Dwuwyjściowy wysokonapięciowy generator prze-
biegów trójkątnych przeznaczony jest do odchylania 
elektrostatycznego jonów w dwóch płaszczyznach. 

(1 zastrzeżenie) 

H03L P.224496 24.05.1980 

Ośrodek Bada wczo-Roz woj owy Systemów Mechani-
zacji Elektrotechniki i Automatyki Górniczej, Kato-
wice, Polska (Eryk Penkała, Roman Giel, Jan Kroś-
niak, Marek Bełza, Stefan Retek, Andrzej Rej, Zdzi-
sław Karolczak). 

Generator częstotliwości 
z filtrem piezoceramicznym 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
generatora umożliwiającego dokładne ustawienie częs-
totliwości roboczej niezależnie od jakości wykonania 
filtra piezoceramicznego oraz charakteryzującego się 
nisk;.m współczynnikiem zawartości harmonicznych w 
sygnale wyjściowym. 

Generator zawiera wzmacniacz tranzystorowy (W) 
pracujący w układzie ze wspólnym emiterem na tran-
zystorze (Tl), do którego wyjścia jest przyłączony filtr 
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piezoceramiczny (F). Wyjście filtra piezoceramicznego 
(F) jest połączone z mostkowym przesuwnikiem fazo-
wym (P), którego wyjście jest połączone z wejściem 
tranzystorowego wzmacniacza (W). 

Generator częstotliwości z filtrem piezoceramicz-
nym symetrycznym względnie asymetrycznym jest 
przeznaczony do samowzbudnego generowania elek-
trycznych drgań sinusoidalnych o dużej stabilizacji. 

(1 zastrzeżenie) 

H04N P.224107 08.05.1980 

RCA Corporation, Nowy Jork, Stany Zjednoczone 
Ameryki. 

Urządzenie do przetwarzania sygnałów wizyjnych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
urządzenia do przetwarzania informacji o szczegółach 
pionowych w sygnale wizyjnym. 

Urządzenie jest włączone między wyjście filtru dol-
noprzepustowego i wejście układu przetwarzania 
sygnałów luminancji odbiornika telewizji kolorowej. 
Sygnały z filtru dolnoprzepustowego są doprowadza-
ne do punktu sumującego na emiterze tranzystora 
(17G) poprzez filtr (42) zawierający rezystory (43, 44) 
i kondensator (45). Sygnały z filtru dolnoprzepusto-
wego są także przetwarzane przez nieliniowy układ 
przetwarzania (151), doprowadzane poprzez rezystor 
sumujący (142) do bazy tranzystora (148), gdzie są one 
łączone z sygnałami doprowadzanymi poprzez rezystor 
(155). Poziom sygnałów jest określony przez stosunek 
wartości rezystorów (144) i (142) oraz rezystorów (144) 
i (155). Rezystor (144) wraz z kondensatorem (146) 
tworzy filtr dolnopasmowy (152). Sygnał z tranzystora 
(148) jest doprowadzany przez kondensator (160) i re-
zystancję (165) do filtru grzebieniowego odbiornika 
telewizyjnego. (6 zastrzeżeń) 

H05B P.224219 14.05.1930 

Zakłady Wytwórcze Lamp Elektrycznych „POŁAM" 
im. Róży Luksemburg, Zakład Doświadczalny Sprzę-
tu Oświetleniowego i Urządzeń Technologicznych, 
Warszawa, Polska (Andrzej Gołębiewski, Janusz jGra-
dzik). 

Elektryczny, rurowy piec przelotowy 
do wyżarzania wyrobów, 

zwłaszcza detali lamp oświetleniowych 
w atmosferze ochronnej 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia 
wydajności i stałości temperatury wyżarzania pieca 
do wyżarzania wyrobów. 

Piec według wynalazku charakteryzuje się tym, że 
trzon pieca ma postać rynnowej prowadnicy (1) po-

jemników z wyrobami, rura grzejna (6) ma od strony 
tej prowadnicy podłużne wycięcie (7), a prowadnica 
(1) jest umieszczona we wnętrzu rury grzejnej (6) 
i podparta jest wspornikiem (2) odizolowanym elek-
trycznie od rury grzejnej (6) i obudowy pieca. Wspor-
nik (2) jest wykonany korzystnie w postaci co naj-
mniej dwóch żeber, których końce wprowadzone są 
w tuleje (3) z materiału żaroodpornego przymocowane 
do obudowy pieca i wypełnione tlenkiem cyrkonu (4). 
Piec ma szczególne zastosowanie do wyżarzania ka-
tod lamp rtęciowych i skrętek żarówek halogeno-
wych w atmosferze ochronnej. (6 zastrzeżeń) 

H05B P. 229189 T 13.01.1981 

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy „POŁAM", 
Warszawa, Polska (Bogdan Lesiuk, Krzysztof Kocha-
nowicz). 

Niskoprężny promiennik ultrafioletu 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
promiennika o prostej konstrukcji i technologii wy-
twarzania, zapewniającego optymalne parametry 
świetlne. 

Niskoprężny promiennik ultrafioletu w bańce ru-
rowej zawiera odbłyśnik metalowy (8) naniesiony na 
zewnętrzną powierzchnię bańki (1), korzystnie w po-
staci cienkiej warstwy aluminium pokrytej lakierem 
nitrocelulozowym. • (2 zastrzeżenia) 

K05B P. 229207 T 14.01.1981 

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy „POŁAM", 
Warszawa, Polska (Bogdan Lesiuk,. Krzysztof Kocha-
nowicz). 
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Niskoprężny promiennik ultrafioletu 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zmniejszenia 
pracochłonności w procesie wykonywania niskopręż-
nego promiennika ultrafioletu, zwłaszcza promiennika 
rezonansowej linii rtęci o długości 254 mm. Promien-
nik według wynalazku jest promiennikiem cało-
szklanym, wykonanym korzystnie ze szkła kwarco-
wego, zaopatrzonym na obu końcach w próżnioszczel-
ne spłaszczę (2) z zatopionymi doprowadnikami prądu 
(3) połączonymi z końcami metalowych kołków (4), 
których drugie końce wystają na zewnątrz spłasz-
czy (2). (1 zastrzeżenie) 

H05B 
IID1L 

P. 229270 T 19.01.1981 

Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, Polska 
(Bogdan Dróżdż). 

Sposób sterowania diodą elektroluminescencyjną 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
sposobu sterowania diodą elektroluminescencyjną, 
zapewniającego uzyskanie bardzo dużych szybkości 
manipulowania strumieniem światła, przydatnego w 
optycznych systemach transmisji informacji bądź me-
trologii. 

W sposobie według wynalazku prąd (I2) płynący 
do diody elektroluminescencyjnej (DE) steruje się 
zmianą wartości rezystancji czwórnika (K) dołączo-
nej równolegle do diody elektroluminescencyjnej (DE) 
i przez to uzyskuje się zmniejszenie fluktuacji napię-
cia w punkcie rozpływu ,(A) prądu polaryzującego (Ip), 
a także skrócenie stanów nieustalonych związanych 
z przeładowywaniem pojemności własnej diody. 

(1 zastrzeżenie) 

H05H P.224452 23.05.1980 

Instytut Badań Jądrowych, Warszawa, Polska (Ro-
bert Kiełsznia, Włodzimierz Wolski). 

Zespół katody mikrotronu 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
zespołu katody umożliwiającego uzyskanie podwyż-
szonej sprawności strumienia elektronów emitowane-
go przez katodę i dochodzącego do katody głównej. 

Zespół katody według wynalazku zawiera katodę 
pomocniczą (7) zamocowaną na dwóch wspornikach 
katody (8) i otoczoną dwoma ekranami (9). 

Wsporniki katody (8) i ekranów (10) są wlutowane 
w cylindryczny przepust ceramiczny (11), do którego 
przylutowana jest tulejka (12). Na tulejkę (12) .nasu-
nięta jest osłona cylindryczna (13). 

Ekrany (8) spolaryzowane są napięciem ujemnym 
względem katody pomocniczej (7). (2 zastrzeżenia) 

H05K 
H02B 

P. 224428 22.05.1980 

Kombinat Aparatury Badawczej i Dydaktycznej, 
Zakład Opracowań i Produkcji Aparatury Naukowej 
„KABID-ZOPAN", Warszawa, Polska (Marian Gryz). 

Obudowa urządzenia elektronicznego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania ta-
kiej konstrukcji obudowy, która pozwalałaby na wy-
konywanie urządzeń o różnych wysokościach zgodnie 
ze znormalizowanym typoszeregiem. 

Obudowa ma boki składane (1). Ich elementy skła-
dowe wzajemnie się uzupełniają tak, że widoczne 
w zmontowanej obudowie zewnętrzne powierzchnie 
boku stanowią w miejscach łączenia płaszczyzny. 
Osłony boczne (12) wsuwane są pionowo w szczeliny 
utworzone przez poziome i pionowe elementy boku 
okładanego (1) oraz rowki (11) wykonane w piono-
wych elementach składowych boku składanego (1). 
Osłony (8) maskujące urządzenie od góry i .cd dołu 
wsuwane są w rowki, wykonane w poziomych ele-
mentach składowych boku składanego (1). 

Obudowa ma zastosowanie w urządzeniach elektro-
nicznych, zwłaszcza pomiarowych lub sterujących ty-
pu przenośnego. (4 zastrzeżenia) 
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O. WZORY UŻYTKOWE 

Dział A 
PODSTAWOWE POTRZEBY LUDZKIE 

A01F 
A01D 

W. 66295 

Akademia Rolniczo-Techniczna, 
(Ryszard Myhan, Wacław Misiak). 

19.02.1981 

Olsztyn, Polska 

Wytrząsacz klawiszowy 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie skonstru-
owania wytrząsacza klawiszowego, stosowanego zwła-
szcza w kombajnach zbożowych, umożliwiającego 
zwiększenie stopnia separacji ziarna od słomy. 

Wytrząsacz klawiszowy charakteryzuje się tym, że 
górne powierzchnie sitowe skrajnych klawiszy (1) 
tworzą daszek jednospadowy nachylony w kierunku 
środkowym, a górne powierzchnie pozostałych klawi-
szy (2) mają kształt daszka dwuspadowego. 

(1 zastrzeżenie) 

A01K W. 66554 01.04.1981 
Spółdzielnia Inwalidów „Synteza", Olsztyn, Polska 

(Igor Marek Hutnikiewicz, Grzegorz Nowicki, Stani-
sław Kasprzyk, Julian Molenda, Wacław Piatenko, 
Roman Wiejak). 

Przenośne poidło 
do indywidualnego odpajania cieląt 

Przedmiotem wzoru użytkowego umożliwiające 
karmienie cieląt, bez konieczności trzymania wiader 
przez obsługę i zapewniające w fizjologiczny sposób 
pobieranie pokarmu przez cielęta. 

Przenośne poidło do indywidualnego odpajania cie-
ląt według wzoru składa się z wiaderka, do którego 
jest wprowadzona i zamocowana rurka ssawna za-
kończona z jednej strony zaworem zwrotnym zaś z 
drugiej smoczkiem. (1 zastrzeżenie) 

A24F W. 66269 13.02.1981 

Bogusław Dębski, Warszawa, Polska (Bogusław 
Dębski). 

Cygarniczka z filtrem 

Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania cygar-
niczki z wymiennym filtrem stałym. 

Cygarniczka z filtrem wymiennym w kształcie walca 
ze spłaszczonym zakończeniem składa się z ustnika (1) 
połączonego za pomocą wcisku z uchwytem papierosa 
(2), natomiast wewnątrz ustnika (1) umieszczony jest 
wymienny stały filtr (3). (3 zastrzeżenia) 

A47B W. 66164 23.01.1981 

Ryszard Ludwiczak, Poznań, Polska (Ryszard Lud-
wiczak). 

Wspornik do półek 

Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania lekkiej 
konstrukcji wspornika przy zachowaniu dużej wy-
trzymałości mechanicznej. 
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Wspornik do półek mający kształt dwóch ramion 
o różnej długości ugiętych względem siebie pod kątem 
prostym i z otworami mocującymi wykonanymi w 
płaskich płaszczyznach, charakteryzuje się tym, że 
jest uformowany przez wyprofilowanie wzdłuż osi 
ramion (1) na zewnątrz występu (2) o kształcie zbli-
żonym do litery „V", a od strony wewnętrznej wgłę-
bienia (3) o podobnym kształcie, a ponadto od miejs-
ca ugięcia (4) ramiona w kierunku ich końców są 
zwężone. (1 zastrzeżenie) 

A47G W. 66292 18.02.1981 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Wyrobów 
Metalowych „MEDOM", Kraków, Polska (Roman Dę-
bicki, Jerzy Biel). 

Przybornik turystyczny 

Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania funkcjo-
nalnego przybornika z rozłącznymi elementami. 

Przybornik turystyczny składający się z noża wi-
delca łyżki, umieszczonych w skuwce charakteryzuje 
się tym, że w trzonku noża są wycięcia półokrągłe 
i prostokątne, w trzonku widelca jest przetłoczenie, 
trzonek łyżki ma symetryczne przetłoczenia oraz 

w dolnej części otwór, skuwka (1) ma symetryczne 
wycięcia (1.3) i dwa niesymetryczne wycięcia (1.1) 
i (1.2) oraz zagięty ostry koniec (1.4). (1 zastrzeżenie) 

Dział B 
RÓŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE; TRANSPORT 

B01D W. 66257 10.02.1981 

Biuro Studiów Projektów i Realizacji Inwestycji 
Przemysłu Nieorganicznego „Biprokwas", Gliwice, 
Polska (Ludwik Jura, Zdzisław Wnuk, Andrzej Ga-
lant). 

Wieża absorpcyjna 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie umożliwie-
nia wyeliminowania z instalacji do wytwarzania kwa-
su siarkowego rozcieńczalnika przy spływie grawita-
cyjnym lub zbiornika cyrkulacyjnego przy przetłacza-
niu wymuszonym. 

Wieża absorpcyjna charakteryzuje się tym, że na 
dnie ma pionową przegrodę (3), dla spiętrzania po-
ziomu kwasu do wysokości umożliwiającej wprowa-
dzanie wody pod lustro kwasu. (1 zastrzeżenie) 

B01J 
C01C 

W. 66261 .12.02.1981 

Biuro Projektów Przemysłu Hutniczego „Biprohut" 
Oddział w Warszawie, Warszawa, Polska (Józef Trze-
biński). 

Usprawienie konstrukcji dysocjatora amoniaku 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie zwiększenia 
wydajności urządzenia oraz poprawy niezawodności 
jego pracy. 

Dysocjator amoniaku według wzoru użytkowego 
charakteryzuje się tym, że ma umieszczone dwie pra-
cujące równolegle retorty (1) w jednej specjalnie 
ukształtowanej komorze grzewczej (2), ogrzewanej 
szeregiem oddzielnych elektrycznych grzałek (3). 

(2 zastrzeżenia) 

B05B W. 66359 25.02.1981 

Główny Instytut Górnictwa, Katowice, Polska (Jan 
Janota, Bernard Freiler, Józef Nickel). 

Pianogenerator do wytwarzania 
wodno-powietrznej piany suchej 

Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania lekkiego 
pianogeneratora o małych gabarytach, który pozwolił-
by na zmniejszenie zapylenia przy drążeniu wyrobisk 
korytarzowych kombajnami chodnikowymi. 

Pianogenerator umieszczony bezpośrednio na orga-
nie urabiającym kombajnu chodnikowego charakte-
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ryzuje się tym, że ma kadłub (1) w kształcie ściętego 
stożka z dyfuzyjnym wlotem (2) oraz siatkę (5) od 
strony szerszego wylotu. W dyfuzyjnym wlocie jest 
umieszczony na wspornikach (3) centryczny element 
rozpylający w postaci dyszy (4) powodującej ezekcyjne 
zasysanie powietrza w czasie przepływu dyszą stru-
mienia wody z środkiem pianotwórczym. 

(1 zastrzeżenie) 

B08B 
B22D 

W. 66349 24.02.1981 

Kombinat Huta im. Lenina, Kraków, Polska (Ry-
szard Woźniak, Tadeusz Gumula). 

Urządzenie do czyszczenia płyt podwlewnicowych 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowa-
nia urządzenia, które zapewniałoby skuteczne i szyb-
kie czyszczenie płyt podwlewnicowych a także odpo-
wiednie warunki na stanowisku pracy przez wyelimi-
nowanie zapylenia. 

Urządzenie według wzoru użytkowego charaktery-
zuje się tym, że ma rurociągi stałe (3) zaopatrzone 
w dysze odchylné (1) i (2) obciążone przeciwwagami 
(10) i (11), przy czym zespół rurociągów (3) połączony 
jest poprzez rozdzielacz (4) i kolektor (5) z wysoko-
prężnym wentylatorem (6), a dysze odchylné (1) i (2) 
mają dysze zraszające (12) i (13). (1 zastrzeżenie) 

B24B W. 66281 18.02.1981 

Zakład1 Doświadczalny Wyrobów Gumowych Insty-
tutu Przemysłu Gumowego „Stomil", Łódź, Polska 
(Aleksander Kasior, Irena Bykowska, Bogdan Malut-
czyk, Andrzej Gibki). 

Urządzenienie do szlifowania obrotowych kształtek 
z miękkich elastycznych materiałów porowatych 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie umożliwie-
nia uzyskania pełnych obrotowych kształtek, na przy-
kład w postaci kuli, przy jednorazowym umocowaniu 
kostki. 

Urządzenie do szlifowania obrotowych kształtek 
z miękkich elastycznych materiałów porowatych zbu-
dowane jest z ramy (1), na której zamocowane jest 
wrzeciono (2) z wyprofilowaną ścierną tarczą (3). Na 
ramie (1) usytuowany jest suport (7) z przytwierdzo-
nym jarzmem (8), w którego ramionach (9) umieszczo-
na jest obrotowa oś (11) napędzana z silnika o płynnej 
regulacji obrotów. Obrotowa oś (11) zakończona jest 
ostrzem (12). W obrotowej osi (11) wykonany jest 
poprzeczny przelotowy otwór (15) do umieszczania 
blokującej przetyczki (16) utrzymującej w stałym po-
łożeniu względem obrotowej osi (11) porowatą kostkę 
(17) przeznaczoną do szlifowania. (1 zastrzeżenie) 

B25B W. 66278 13.02.1981 

Przedsiębiorstwo Energomontażowe Przemysłu Węg-
lowego, Chorzów, Polska (Mieczysław Cyrana). 

Uchwyt łańcuchowy do rur 

Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania takiego 
uchwytu łańcuchowego, w którym byłaby możliwość 
łatwego i prostego współosiowego ustawiania rur łą-
czonych ze sobą, ponadto uchwyt taki byłby wy-
godny i bezpieczny w transporcie, montażu i maga-
zynowaniu. 

Uchwyt według wynalazku zawiera podstawę złożoną 
z dwóch odcinków rur stalowych połączonych z sobą 
za pomocą śruby (11). Do podstawy są przymocowane 
w równych odstępach od siebie, naprzemianległe ru-
chome siedliska wyposażone w czopy ograniczające 
i zatyczki ustalające. Dwa skrajnie położone siedliska 
mają po jednej stronie podstawy zamocowane haki 
(3), natomiast po przeciwległej stronie, mają zamoco-
wane do podstawy korpusy (5) z umieszczonym we-
wnątrz każdego z nich przesuwnym uchwytem (4) 
z przytwierdzonym do niego pierwszym ogniwem łań-
cucha mocującego oraz ułoży skowanej śruby (6) 
z przegubową rękojeścią (7). (3 zastrzeżenia) 

B25B W. 66279 16.02.1981 

Huta Cynku „Miasteczko Śl.", Tarnowskie Góry, 
Polska (Artur Dąbrowski). 
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Przyrząd do odkręcania pokryw, 
zwłaszcza pokryw filtrów olejowych 

Wzór rozwiązuje zagadnienie skonstruowania takiego 
przyrządu, który umożliwiałby łatwe i bez uszkodze-
nia pokrywy jej odkręcanie. 

Przyrząd składa się z chwytu (1), łącznika (2), 
oraz obejmy (4) wykonanej z łańcucłia Galia, której 
długość można regulować dostosowując do wielkości 
pokrywy. (1 zastrzeżenie) 

B25B W. 66287 18.02.1981 

Centrum Naukowo-Produkcyjne Elektroniki Pro-
fesjonalnej „UNITRA-RADWAR" Warszawskie Za-
kłady Radiowe „RAWAR", Warszawa, Polska (Marek 
Stachowicz). 

Klucz nasadkowy z elementem sprężystym 

Wzór rozwiązuje zagadnienie wyeliminowania moż-
liwości wypadania nakrętek lub śrub podczas ich 
dokręcania, zwłaszcza w miejscach trudnodostępnych. 

Klucz według wzoru użytkowego składa się z trzpie-
nia zakończonego na jednym końcu rękojeścią (3), 
na drugim zaś nasadką trzpieniową (2) mającą postać 
rurki. Nasadka (2) jest połączona z trzpieniem (1) 
w sposób rozłączny i zawiera element sprężysty (4). 
Na zewnętrznej stronie ścianki bocznej nasadki (2) 
znajduje się rowek o głębokości równej co najmniej 
połowie grubości elementu sprężystego (4). Element 
sprężysty (4) ma zagięte do wewnątrz końce. Rowek 
jest zaopatrzony w dwa przelotowe otwory, których 
odległość od siebie równa się odległości między za-
gięciami końców elementu sprężystego (4). Wewnętrz-
ny otwór nasadki (2) na krótszym odcinku jest otwo-
rem sześciokątnym, na dłuższym zaś, znajdującym się 
od strony połączenia nasadki (2) z trzpieniem (1) jest 
otworem okrągłym. (3 zastrzeżenia) 

B25B W. 66352 24.02.1981 

Zakład Doskonalenia Zawodowego, Łódź, Polska 
(Ryszard Strzałkowski, Stanisław Pluta, Bolesław Ma-
tera). 

Imadełko ręczne 

Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania konstruk-
cji takiego imadełka, które cechowałoby się możli-
wością zachowania równoległości szczęk w całym za-
kresie ich rozsuwania. 

Imadełko charakteryzuje się tym, że ma dwuczęś-
ciową poziomą śrubę (1) o gwincie lewym i prawym 
oraz ma pod nią umieszczony poziomy wałek (2) pro-
wadzący, które osadzone są w górnej części (4) dwu-
dzielnego pionowego uchwytu (5) ręcznego, przy czym 
na śrubie i wałku po obydwóch stronach uchwytu są 
osadzone równoległe szczęki (3). (1 zastrzeżenie) 

B25H W. 66363 26.02.1981 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Podstaw Technologii 
i Konstrukcji Maszyn, Warszawa, Polska (Bogusław 
Pacak). 

Stół podziałowo-obrotowy 

Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania takiego 
stołu podziałowo-obrotowego, który odznaczałby się 
niewielkimi gabarytami i niskim momentem obroto-
wym mas wirujących, co zwiększałoby płynność ru-
chu podziałowego stołu. 

Stół podziałowo-obrotowy według wynalazku cha-
rakteryzuje się tym, że oś tłcczyska siłownika (1) jest 
równoległa do osi zębatki (2). Stół ten wyposażony 
jest także w popychacze (4) i (5) sygnalizujący ruchy 
mechanizmów stołu. 

Stół podziałowo-obrotowy znajduje zastosowanie 
w procesach montażowych jako środek transportu 
stanowiskowego. (2 zastrzeżenia) 

B25J W. 66354 25.02.1981 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Podstaw Technologii 
i Konstrukcji Maszyn, Warszawa, Polska (Jerzy Len-
czewski, Wiesław Dybała). 
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Manipulator o ruchach kątowo-Iiniowych 

Przedmiotem wzoru jest manipulator służący do 
ciągłego lub sterowanego przenoszenia i umieszczania 
drobnych przedmiotów na stanowiskach obróbczych 
i montażowych. 

Wzór rozwiązuje zagadnienie zwiększenia uniwer-
salności manipulatora. 

Manipulator ma na podstawie (1) zamocowany si-
łownik ruchu obrotowego (2) przekazujący ruch na 
tarczę (3). Na prowadnicach (4) zamocowanych w tar-
czy (3) jest osadzony suwak (7) z prętami wysięgnika 
(8) chwytaka (9). Siłownik ruchu liniowego (5) połą-
czony z suwakiem (7) jest przymocowany do prowad-
nic (4) za pomocą przestawialnych zaczepów (6). Ruch 
suwaka (7) jest ograniczony zderzakiem (11) i belką 
wspornikową (10). Pręty wysięgnika (8) są osadzone 
niesymetrycznie względem poziomej płaszczyzny sy-
metrii suwaka (7). (1 zastrzeżenie) 

B25J W. 66364 26.02.1981 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Podstaw Technologii 
i Konstrukcji Maszyn, Warszawa, Polska (Jerzy Len-
czewski). 

Manipulator o ruchach liniowych 

Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania takiego 
manipulatora, który umożliwiałby pracę chwytaka 
w kształcie prostokąta lub równoległoboku. 

Manipulator według wynalazku wyposażony jest 
w dwa bloki prowadnic liniowych (3) i (5) zamocowa-
nych poprzez przyłącza obrotowe (2) i (4) do kolumny 
(1) i do pierwszego bloku prowadnic (3) oraz w chwy-
tak (6). 

Manipulator o ruchach liniowych znajduje zastoso-
wanie w operacjach transportowych występujących 
w procesach montażu lub obróbczych. (1 zastrzeżenie) 

B43K W. 66299 

Społeczne Zjednoczenie Przemysłowe 
Warszawa, Polska (Krzysztof Chorzewski). 

Pojemnik do wkraplania płynów 

23.02.1981 

„Libella", 

Celem wzoru było opracowanie takiego pojemnika 
do wkraplania płynów, który nie wymagałby stoso-
wania dodatkowych przyrządów i uciążliwych czyn-
ności podczas jego użytkowania. 

Pojemnik do wkraplania płynów wykonany z two-
rzywa elastycznego zaopatrzony jest w szyjkę do osa-
dzenia korka (2), którego górna część tworzy łożysko 
służące do przegubowego umieszczenia w nim wkrap-
lacza (3). W korku (2) i wkraplaczu (3) znajdują się 
przewody przelotowe, które gdy wkraplacz jest usta-
wiony pionowo i opiera się o wspornik łożyska scho-
dzą się i są drożne, a naciskając ścianki pojemnika 
dozuje się dowolnie płyn przez wkraplacz. Natomiast 
gdy wkraplacz ustawiony jest poziomo i opiera się 
o ukształtowane w tym celu wygarbienie pojemnika, 
przewody zamykają się i nie są drożne. 

(2 zastrzeżenia) 

B60F W. 66259 11.02.1981 

Akademia Techniczno-Rolnicza im. J. J. Sniadeckich, 
Bydgoszcz, Polska (Roman Kociński). 

Przegub napędowy 
zwłaszcza do samochodu Fiat 126 P 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienia wyelimino-
wania możliwości uszkodzenia przegubu napędowego 
co zapobiega przerwaniu transmisji mocy. 
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Przegub napędowy według wzoru użytkowego cha-
rakteryzuje się tym, że element gumowy (4) jest utrzy-
mywany w położeniu roboczym przy pomocy podkład-
ki (1) przykręconej wkrętami (3) do obudowy prze-
gubu (2). 

Przedmiot wzoru może znaleźć zastosowanie w 
przemyśle samochodowym. (1 zastrzeżenie) 

B60G W. 66351 24.02.1981 

Wojewódzka Spółdzielnia Pracy Mechaników „Elek-
tromet", Katowice, Polska (Piotr Ryba, Henryk Nic-
poń, Zygmunt Hejna, Jan Wojciech Saternus). 

Zaczep kulowy do sprzęgania pojazdów 

Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania prostej 
konstrukcji zaczepu, umożliwiającą regenerację i kon-
serwację przed korozją, a także zabezpieczenie przed 
rozłączeniem za pomocą zabudowanego zamka. 

Zaczep kulowy według wynalazku charakteryzuje 
się tym, że czasza (1) zaczepu, mająca wewnątrz po-
stać połowy kuli przedłużonej odcinkiem walca, po-
łączona jest z cylindryczną rurą (2). Dwie pary dźwig-
ni (3) złączone u góry poprzeczką (5), zamocowane są 
obrotowo w czaszy (1) oraz złączone w dolnej części 
sprężynami (4), których końce osadzone są w wspor-
nikach (7), mających wybrania w postaci wycinków 
kulistych o średnicy odpowiadającej połowie kuli cza-
szy (1). 

W czaszy (1) osadzony jest również zamek (8) prze-
dłużony trzpieniem (10), na którym zamocowana jest 
płytka blokująca zaczep. (1 zastrzeżenie) 

B60N W. 66244 10.02.1981 

Jan Fraczek, Warszawa, Polska (Jan Fraczek). 

Przybornik samochodowy 

Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest opra-
cowanie przybornika samochodowego związanego z sa-
mochodem i łatwo wyj moralnego. Przybornik samo-
chodowy stanowi prostokątna płytka (1) usztywniona 
warstwą twardego materiału, obciągnięta warstwą 
materiału miękkiego, na której za pomocą spawów (4) 
uformowany jest duży pojemnik (5) z błyskawicznym 
zamkiem (6) na dokumenty, pochewka (7) na grzebień, 
ramka (8) na lusterko, pojemnik (9) na okulary za-
mykany paskiem (10) z zatrzaskami (11). Ponadto 
przybornik wyposażony jest w szczelinę (12) na okład-
kę notesu, rurkę (13) na długopis oraz od tyłu w dwie 
gumki połączone trwale z warstwą twardego mate-
riału. (1 zastrzeżenie) 

B65D W. 66219 03.02.1981 

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

Pojemnik przeznaczony 
zwłaszcza na czopki farmaceutyczne 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowa-
nia budowy pojemnika, którego otwieranie i zamyka-
nie nie nastręcza trudności. 

Pojemnik przeznaczony zwłaszcza na czopki farma-
ceutyczne ma korpus (4) o kształcie zbliżonym do 
stożka ściętego o nieco wypukłych ściankach bocznych, 
na szerszym końcu którego jest kołnierz (2) wywinięty 
na zewnątrz. 

Krążek (1) zamykający korpus (4) ma kołnierz (3) 
zawinięty do wewnątrz oraz średnicę wewnętrzną 
otworu nieco mniejszą od średnicy zewnętrznej koł-
nierza (2). Krążek (1) i korpus (4) wykonane są z two-
rzywa plastycznego przez jego formowanie w matry-
cach. (1 zastrzeżenie) 

B65D W. 66232 06.02.1981 

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Poczty, 
Warszawa, Polska (Marek Naziębło, Zbigniew Raďlak). 

Skrzyrika dla doręczyciela 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowania 
budowy skrzynki dla doręczyciela, umożliwiającej 
przechowywanie dostarczonych z placówki pocztowej 
przesyłek, które na miejscu podlegają przez doręczy-
ciela segregowaniu i układaniu w odpowiednie prze-
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grodki przed wyjściem w rejon według przyjętej 
marszruty. 

Skrzynka według wzoru użytkowego charakteryzuje 
się tym, że wnętrze jej zostało podzielone na dwie 
części, z których dolna służy do przechowywania 
dostarczonych przesyłek (1), górna zaś w postaci półki 
z przegródkami stanowi sortownik (4). Do segregowa-
nia zawartości skrzynki służy blat (3) wysuwany przy 
pomocy uchwytu (2). Skrzynka ma drzwi składające 
się z dwóch części (5) zaopatrzone w zamek ryglo-
wy (6). (2 zastrzeżenia) 

B65D W. 66270 13.02.1981 

Zgłoszenie dodatkowe do zgłoszenia W. 65118. 

Zakłady Tworzyw Sztucznych „Gamrat-ERg", Jasło, 
Polska (Marian Wrzosek, Marian Łyszczarz, Stanisław 
Kula). 

Koszyk z tworzywa sztucznego 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowa-
nia ukształtowania koszyka korzystnego dla składo-
wania i transportu w stanie opróżnionym. 

Koszyk ma podłużne zagłębienia (4) zewnętrznych 
ścianek (7') do wnętrza, przebiegające od dna do 
wysokości poniżej górnych krawędzi (2) pojemników 
(1) i odpowiednio do zagłębień (4) ukształtowane dna, 
przy czym rozmieszczenie zagłębień (4) w koszyku 
odpowiada narożom trapezu. 

Zagłębienia (4) tworzą wewnątrz pojemników (1) 
koszyka wsporniki dla koszyka wyżej położonego w 
stosie. (3 zastrzeżenia) 

B65G W. 66218 03.02.1981 

Rejonowe Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej, Pabianice, Polska (Andrzej Drabi-
kowski, Bogdan Mirowski). 

Mechanizm zgarniający 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie skonstruowa-
nia mechanizmu zgarniającego zapewniającego stałe 

oczyszczanie rolek transportera taśmowego bez ko-
nieczności wyłączenia transportera. 

Mechanizm zgarniający według wzoru użytkowego 
stanowi listwa zgarniająca (1), której krawędź pra-
cująca jest ostra, przy czym oś listwy zgarniającej (1) 
jest równoległa do tworzącej rolki (2), a długość listwy 
zgarniającej (1) jest większa od długości rolki (2). 
Listwa zgarniająca (1) jest zamocowana swymi koń-
cami w dwu wspornikach (3) sztywno związanych 
z konstrukcją nośną transportera taśmowego (4). 

(1 zastrzeżenie) 

B65G W. 66249 09.02.1981 

Rybnicka Fabryka Maszyn „Ryfama", Rybnik, Pol-
ska (Andrzej Bulenda, Wojciech Skolik). 

Podkładka kołnierzowa 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie stosowania 
podkładek kołnierzowych w przypadku ciasnoty 
miejsca na złączach rynny górniczego przenośnika 
zgrzebłowego z jej osprzętem. 

Podkładka według wzoru użytkowego służąca do 
zabezpieczenia połączenia śrubowego rynny przenośni-
ka zgrzebłowego z zastawką i klinem ładującym, 
charakteryzuje się tym, że jej kołnierz (1) ma jed-
nostronne ścięcie płaszczyzną (3) równoległą do płasz-
czyzny (4) symetrii podkładki przechodzącej przez 
wystający w stronę rynny (5) wypust (6) służący do 
zazębienia podkładki ze strzemieniem rynny (5). 

Podkładka według wzoru użytkowego może mieć 
zastosowanie w poprzecznych złączach rynien prze-
nośnika zgrzebłowego, zwłaszcza w złączach wzmoc-
nionych cechujących się większą średnicą śrub łą-
czących. (1 zastrzeżenie) 

B66C W. 66360 25.02.1981 

Kombinat Huta im. Lenina, Kraków, Polska (Jan 
Bugajski, Stanisław Kosakowski, Romuald Danecki, 
Józef Miska, Lucjan Pawłowicz, Aleksander Basista, 
Witold Przybyła). 

Trawersa do przenoszenia rekuperatora 
pieca grzewczego 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie umożliwie-
nia przenoszenia elementów szczególnie kruchych 
i podatnych na uszkodzenia, takich jak przykładowo 
rekuperator pieca grzewczego, który jest przenoszony 
z wydzielonego stanowiska remontowego do komory 
pieca podczas remontu jednostki grzewczej. 

Trawersa ma układ belek wzdłużnych (13) i dolnych 
poprzecznych (15) połączonych wzajemnie podnośnika-
mi (16). Układ belek jest połączony rozłącznie z tra-
wersa (1) cięgnami śrubowymi (12) utwierdzonymi 
w zamkach (10), (1 zastrzeżenie) 
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B67B W. 66294 18.02.1981 

Jan Hirsz, Bydgoszcz, Polska (Jan Hirsz). 

Przyrząd do otwierania butelek kapslowych 

Przyrząd charakteryzuje się tym, że stanowi go 
płytka (1) wykonana ze stopu alumiowego o powłoce 
miedziowanej zawierająca otwieracz (2) i zaciskacz 
(3) kapsla, pomiędzy którymi jest umieszczony mo-
tyw zdobniczy (4). Zaciskacz (3) ma wybranie (5) 
o kształcie kapsla. (2 zastrzeżenia) 

Dział C 
CHEMIA i METALURGIA 

C02F W. 66268 13.02.1981 

Centrum Techniki Komunalnej, Warszawa, Polska 
(Henryk Wróbel, Krzysztof Leśkiewicz). 

Odmulacz do wody 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowania 
budowy 'odmulacza nie nastręczającego trudności mon-
tażowych i zapewniającego dużą sprawność oczyszcza-
nia wody w wodnych sieciach cieplnych, węzłach 
cieplnych i instalacjach grzewczych. 

Odmulacz ma korpus (1) o kształcie zbiornika cy-
lindrycznego pionowego lub poziomego, wyposażony 
w otwór montażowy (2) zamykany jedną śrubą, zaś 
wewnątrz tego zbiornika na króćcu wylotowym (6) 
zamocowany jest co najmniej jeden wymienny wkład 
filtracyjny (7) o kształcie prostopadłościanu lub walca 

mający siatkę filtracyjną wielokrotnie załamaną na 
wiele płaszczyzn, przy czym poszczególne płaszczyzny 
rozdzielone są wkładami dystansowymi w formie 
grzebieni lub gwiazd. (1 zastrzeżenie) 

C13G W. 66284 17.02.1981 

Świdnicka Fabryka Urządzeń Przemysłowych, 
Świdnica, Polska (Bogdan Trzciński, Andrzej Czuk, 
Wiesław Bala, Józef Kubiak). 

Warnik cukrzycy ze stożkowym dnem 

Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania takiego 
warnika, w którym wyeliminowanoby martwą prze-
strzeń pod dyskiem wypełniającym. 

Warnik cukrzycy ze stożkowym dnem i centralną 
rurą cyrkulacyjną w komorze grzewczej mający w 
komorze sokowej pod rurą cyrkulacyjną przestrzenną 
wkładkę wypełniającą o kształcie asymetrycznego dys-
ku charakteryzuje się tym, że przez środek wkładki 
wypełniającej (7) przechodzi pionowy kanał przepły-
wowy (9). Przy zewnętrznej krawędzi wkładki (7) 
uformowany jest pierścieniowy kanał rozprowadza-
jący (10) z rozmieszczonymi na obwodzie dyszkami 
wylotowymi (11), przez które do wnętrza warnika 
doprowadzany jest sok oraz/lub woda i para. 

(2 zastrzeżenia) 



BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO Nr 24 (208) 1981 

Dział D 
WŁÓKIENNICTWO I PAPIERNICTWO 

D06F W. 66361 26.02.1981 

Zbigniew Biernacki, Warszawa, Polska (Zbigniew 
Biernacki). 

Klamerka zaciskowa 
od odejmowalnego mocowania firanek, zasłon 

i innych tkanin upínaných 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowa-
nia takiego kształtu klamerki zaciskowej, aby zapew-
niała nie tylko pewne mocowanie firanek, zasłon 
i innych tkanin upínaných, ale i mogła być pewnie 
prowadzona w karniszu. 

Klamerka przeznaczona do odejmowalnego mocowa-
nia firanek, zasłon i innych tkanin upínaných, wyko-
nana jako jednoczęściowy element ze sprężystego 
tworzywa sztucznego, charakteryzuje się tym, że jej 
część dolna (2) jest ukształtowana w przybliżeniu ko-
liście i przechodzi w część pośrednią (3, 3'), która jest 
zakończona częścią górną (4, 4'), której końce w sta-
nie swobodnym klamerki są w przybliżeniu równo-
ległe do siebie i od strony zewnętrznej zakończone 
pazurami (5) z tym, że część górna (4'), przecięta 
w przybliżeniu aż do końca części pośredniej (3'), 
tworzy dwie części końcowe (4", 4"), a część górna 
(4) jest z obydwu stron pocieniona w przybliżeniu do 
grubości końców części górnej (4'), przy czym część 
dolna (2) jest zaopatrzona w trzonek (7) skierowany 
na zewnątrz i zakończony podstawą (8) w postaci 
czaszy. (1 zastrzeżenie) 

B06F W. 66362 26.02.1980 

Zbigniew Biernacki, Warszawa, Polska (Zbigniew 
Biernacki). 

Klamerka zaciskowa 
do odejmowalnego zawieszania upranej bielizny, 

tkanin i tym podobnych 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie ukształto-
wania klamerki zaciskowej w taki sposób, aby za-
pewniała nie tylko pewne zawieszenie upranej bie-
lizny, tkanin, ale także mogła być wykonana w prosty 
sposób. 

Klamerkę, przeznaczoną do odejmowalnego zawie-
szania upranej bielizny, tkanin i tym podobnych ma-
teriałów, wykonaną ze sprężystego tworzywa sztucz-
nego, stanowi jednoczęściowy element, którego część 
dolna (2) jest ukształtowana w przybliżeniu koliście 
i przechodzi łukowo w część pośrednią 3, 3'), która 
jest zakończona częścią górną (4, 4'), której końce 
w stanie swobodnym klamerki są w przybliżeniu rów-
noległe do siebie i od strony zewnętrznej zakończone 
pazurami (5), z tym, że część górna (4'), przecięta 
w przybliżeniu aż do końca części pośredniej (3'), 
tworzy dwie części końcowe (4", 4"), a część górna 
(4) jest z obydwu stron pocieniona w przybliżeniu do 
grubości końców części górnej (4'). (1 zastrzeżenie) 

Dział E 
BUDOWNICTWO; GÓRNICTWO 

E04B 
E04H 

W. 66282 18.02.1981 

Przedsiębiorstwo Robót Termoizolacyjnych i Anty-
korozyjnych „IZOKOR-INSTAL" w Dąbrowie Górni-
czej, Katowice-Szopienice, Polska (Wojciech Magdziak, 
Jerzy Hlawski, Stanisław Piec, Bogdan Mazur, Alojzy 
Jaskóła, Andrzej Baczkowski). 

Segment składany 

Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania segmen-
tu o prostej konstrukcji cechującego się łatwym mon-
tażem i demontażem. 

Segment składany stanowiący zestaw elementów 
budowlanych charakteryzuje się tym, że stropadach 

(1) stanowi element wiążący ściany boczne (2) i ścia-
ny szczytowe (3), a także tym, że jest kasetą miesz-
czącą wszystkie elementy segmentu po jego złożeniu. 
Ściany szczytowe (3) osadzone są w elemencie podłogi 
(4) za pomocą kołków stalowych, natomiast ściany 
boczne (2) łączone są z elementem podłogi (4) zawia-
sami regulowanymi. Segment składany stanowić może 
tymczasowe wyposażenie placów budów lub prac tere-
nowych. (1 zastrzeżenie) 

E05B W. 66344 23.02.1981 

Zakłady Elementów Wyposażenia Budownictwa 
„METALPLAST", Leszno, Polska (Bogumił Kuchar-
czak, Kazimierz Piskorek). 

Uchwyt do zamka drzwiowego 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowania 
uchwytu do wpuszczanego zamka drzwiowego o pros-
tej konstrukcji, który umożliwi samoczynną regulację 
trzpienia w zależności od grubości drzwi. 

Według wzoru gałka zewnętrzna (1) ma sztywne po-
łączenie z tarczą osłonową (3). Wewnątrz gałki ze-
wnętrznej (1) osadzony jest ruchomy trzpień (5), który 
prowadzony jest w tulei (6) i wysuwany za pomocą 
spiralnej sprężyny (7). Gałka wewnętrzna (2) połą-
czona obrotowo z tarczą osłonową (4) ma wewnątrz 
osadzony ruchomy trzpień (8)? który prowadzony jest 
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w pierścieniu ustalającym (9) i płytce prowadzącej 
(10). Ruchomy trzpień (8) wysuwany jest za pomocą 
sprężyny (11). (1 zastrzeżenie) 

E21F W. 66272 16.02.1981 

Główny Instytut Górnictwa, Katowice, Polska (Hen-
ryk Bystroń, Jerzy Jaworski, Alfred Wojtyczka, Otto 
Meinhardt, Stanisław Cichomski, Janina Kiesz). 

Lutnia elastyczna, 
zwłaszcza do wentylacji ssącej 

Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania takiej 
lutni elastycznej, która umożliwiałaby jej proste 
i szybkie przystosowanie do wentylacji ssącej bez-

pośrednio przez użytkowników, za pomocą prostych 
narzędzi i bez konieczności zatrudniania wysoko-
wykwalifikowanych robotników. 

Lutnia (1) według wynalazku ma elastyczną ściankę 
napiętą na spirali lub usztywniających pierścieniach 
(2). Poszczególne zwoje spirali lub pierścienie (2) są 
obejmowane punktowo za pomocą co najmniej trzech 
mocująco-stabilizujących taśm (3), rozmieszczonych 
symetrycznie wzdłuż osi lutni (1) i połączonych z jej 
ścianką. (1 zastrzeżenie) 

E21F 
E05F 

W. 66273 16.02.1981 

Główne Biuro Studiów i Projektów Górniczych, 
Biuro Projektów Górniczych Kraków, Kraków, Polska 
(Jerzy Moskal, Jerzy Szymoński). 

Mechanizm poruszania drzwi 

Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania konstruk-
cji mechanizmu prostego w budowie, niezawodnego 
w działaniu i z możliwością przystosowania go do 
automatycznego uruchamiania drzwi. 

Mechanizm do poruszania drzwi tam wentylacyj-
nych składa się z wieńca palcowego (2) zamocowanego 
nieruchomo nad drzwiami tamy oraz z zespołu napę-
dowego. Zespół napędowy stanowi zestaw szeregowo 
połączonych i współdziałających ze sobą, silnika elek-
trycznego (4), sprzęgła przeciążeniowego (5) i prze-
kładni zębatej (6). Zespół ten zamocowany jest na 
wsporniku (3) usytuowanym w górnej połaci drzwi (1). 
Wolnoobrotowe walcowe zewnętrzne koło zębate (7), 
przekładni zębatej (6) zazębia się ze sworzniami (8) 
wieńca palcowego (2), a wprawione w ruch przemiesz-
cza się po obwodzie wieńca palcowego powodując 
otwieranie lub zamykanie drzwi tamy w zależności 
od kierunku obrotów. (1 zastrzeżenie) 

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

F04D W. 66209 02.02.1981 

Politechnika Gdańska, Gdańsk, Polska (Jerzy Łu-
kasiewicz). 

Wirnik do pomp odśrodkowych 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie ulepszenia 
konstrukcji znanych wirników dzielonych. 

Wirnik według wzoru charakteryzuje się tym, że 
jego tarcza przednia (1) połączona jest trwale z ło-
patkami (2). Łopatki te mają występy bagnetowe (3) 

do łączenia z tarczą tylną (4) poprzez szczeliny (5) 
znajdujące się w tej tarczy. Występy bagnetowe (3) 
blokowane są sprężyną (6). (1 zastrzeżenie) 

F16K W. 66298 20.02.1981 

Ryszard Stachura, Sopot, Polska (Ryszard Stachura). 

Zawór przyłącze zatrzaskowe 
do instalacji płynowych 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie ulepszenia 
konstrukcji zaworu przyłącza, która ułatwiałaby łą-
czenie i rozłączanie instalacji płynowych. 

Zawór przyłącze składa się z korpusu (1) połączo-
nego gwintowo z łącznikiem (2), wewnątrz którego 
umieszczona jest sprężyna (3) śrubowa stożkowa do-
ciskająca kulę (4) zaworu do krawędzi uszczelki (5) 
walcowej w gnieździe (6) korpusu (1) i tulei (7) zwal-
niającej, umieszczonej na korpusie (1), wewnątrz któ-
rej znajduje się sprężyna (8) śrubowa, wsparta o koł-
nierz (9) oporowy łącznika (2) i kołnierz (10) tulei. 
(7) zwalniającej, oraz trzech kulek (11) ryglujących 
umieszczonych w gniazdach (12) korpusu (1). 

(2 zastrzeżenia) 
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F24C W. 66280 18.02.1981 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy „Predom", Warsza-
wa, "Polska (Jan Wieczorek). 

Komora piekarnika kuchni gazowej 
lub elektrycznej 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie umożliwie-
nia zmechanizowania procesu wytwarzania elemen-
tów składowych komory i szybkiego ich łączenia w 
procesie montażu. 

Komora piekarnika kuchni gazowej lub elektrycznej 
składająca się z płaszcza i ściany tylnej, charakte-
ryzuje się tym, że płaszcz komory stanowią dwa jed-
nakowe elementy (1) i (2) w postaci rynny kątowej 
z wywiniętym obrzeżem (3) łączonych ze sobą trwale 
wzdłuż wywiniętych obrzeży (3) leżących w płaszczyź-
nie przechodzącej po przekątnej komory. 

(1 zastrzeżenie) 

F26B 
F17D 
F16L 

W. 66288 19.02.1981 

Biuro Projektowo-Badawcze Budowy Rurociągów 
Energetycznych „ENERGOPOL", Warszawa, Polska 
(Tomasz Fałowski). 

Urządzenie do dosuszania powierzchni rurociągu, 
między maszyną izolującą a urządzeniem 

do osuszania powierzchni zewnętrznej rurociągu 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie skonstru-
owania takiego urządzenia, które umożliwiałoby do-
kładne osuszenie rurociągu. 

Urządzenie charakteryzuje się tym, że inżektorowy 
palnik gazowy (2) jest połączony z układem jezdnym 
(3), zaś pomiędzy palnikiem a rurą jest usytuowany 
ekran (4), którego odległość ustala się za pomocą śrub 
regulacyjnych, przy czym ruch palnika jest powodo-
wany układem liniowym (6) zamocowanym do zawie-
sin (7)? (1 zastrzeżenie) 

F27D W. 66297 20.02.1981 

Kłodzka Fabryka Urządzeń Technicznych „ZETKA-
MA", Kłodzko, Polska (Stanisław Zalewski). 

Rynna spustowa żeliwiaka 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowa-
nia konstrukcji zapobiegającej przedostawaniu się 
żużla do kadzi, bezpiecznej dla obsługi. 

Rynna spustowa ma od strony żeliwiaka" (2) stałą 
część (1), na zakończeniu której obrotowo osadzona 
jest ruchoma część (4) rynny sterowana cięgnem (5). 

(1 zastrzeżenie) 

F28F W. 66285 17.02.1981 

Świdnicka Fabryka Urządzeń Przemysłowych, Świd-
nica, Polska (Bogdan Trzciński, Józef Kubiak, Wies-
ław Bala). 

Komora grzejna ogrzewanego parą wodną 
wymiennika ciepła 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie umożliwie-
nia równomiernego odsysania gazu z całej pYzestrze-
ni pod górnym dnem sitowym. 
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Komora grzejna o postaci pionowego walczaka 
z rurkami grzejnymi osadzonymi w płaskich dnach 
sitowych takich jak ogrzewacz, warnik czy wyparka, 
według wynalazku charakteryzuje się tym, że od we-
wnątrz, do górnego dna sitowego (4), przylega popro-

wadzona po jego promieniu rurka odsysająca (7) 
z rozmieszczonymi na całej długości szczelinami wlo-
towymi, które stanowią przerwy w spoinie mocującej 
rurkę (7) do dna (4). (l zastrzeżenie) 

DZIAŁ G 
FIZYKA 

G01B 
G01L 

W. 66357 25.02.1981 

Główny Instytut Górnictwa, Katowice, Polska 
(Zbigniew Hładysz, Paweł Kudla, Antoni Zydek). 

Urządzenie do pomiaru zmian ciśnienia 
w ośrodku zwięzłym 

Wzór rozwiązuje zagadnienie skonstruowania urzą-
dzenia do pomiaru zmian ciśnienia, zwłaszcza góro-
tworu otaczającego wyrobiska górnicze, cechującego 
się prostą konstrukcją, łatwością w obsłudze i trwa-
łością w eksploatacji. 

Urządzenie ma regulator wstępnego ciśnienia 
w układzie w postaci hydraulicznego siłownika (2) 
umieszczonego pomiędzy dwoma płytami (11, 12) po-
łączonymi dociskowymi śrubami (13). Dolna płyta (11) 
jest osadzona na cylindrze (10), a górna płyta (12) na 
tłoku (14) siłownika (2), zaopatrzonym w przelotowy 
kanał (15) łączący hydrauliczny układ z króćcem (16) 
do wkręcania manometru (3). Regulator jest połączony 
przewodem (8) z czujnikiem (1) umieszczonym w ba-
danym ośrodku zwięzłym, tworząc razem z nim zam-
knięty układ hydrauliczny. (1 zastrzeżenie) 

G01N W. 66286 17.02.1981 

Instytut Odlewnictwa, Kraków, Polska (Janusz Ra-
tajczak, Zbigniew Maniowski). 

Stanowisko laboratoryjne do odsączania cieczy 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest stanowisko do 
odsączania cieczy, zwłaszcza wody z próbek piasków 
formierskich przeznaczonych do oznaczania zawar-
tości lepiszcza i składu ziarnowego. 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowania 
takiego stanowiska, które umożliwiałoby ciągły od-
pływ odsączonej cieczy i nie wymagałoby stałego 
dozorowania. 

Stanowisko według wzoru użytkowego składa się 
ze statywu (1) wyposażonego w swej górnej części 
w poziomą belkę (2) z otworami, w których osadzone 
są szklane lejki (3), w dolnej zaś części statywu (1) 

zamocowana jest, usytuowana pod kątem rura (4) 
z nawierconymi otworami, w których umieszczone 
są zakończenia poszczególnych lejków (3). Rura (4) ma 
jeden koniec zaślepiony, a drugi koniec rury (4) 
zakończony jest króćcem (5) umożliwiający ciągły 
odpływ wody. (1 zastrzeżenie) 

G01N W. 66358 25.02.1981 

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, 
Leszno, Polska (Krzysztof Wiśniewski). 

Aparat do pobierania próbek powietrza 

Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania takiego 
aparatu do pobierania próbek powietrza, który umoż-
liwiałby oznaczanie dwóch rodzajów gazów równo-
cześnie. 

Aparat służy do badania stężenia zapylenia oraz 
zanieczyszczeń gazowych powietrza atmosferycznego. 
Aparat według wynalazku zaopatrzony jest w korpus 
(1) wyposażony w łącznik pośredni (2), do którego 
podłączono zewnętrzną sondę (3) wężem polietyleno-
wym (4), który to łączy ze sobą, poprzez łącznik (5) 
zestaw filtrów (6) uruchamiany alternatywnie kurkiem 
dwudrogowym (7) włączając równocześnie w tor prze-
pływu powietrza zestaw płuczek (8), osuszacz (9), ga-
zomierz (10) oraz pompkę (11). Zestaw filtrów (6), 
zestaw płuczek (8), osuszacz (9) i gazomierz (10) za-
mocowane są ' odpowiednio w specjalnych uchwytach 
(12, 13, 14 i 15). Dodatkowo aparat jest zaopatrzony 
w gniazdo sieciowe (16), bezpiecznik topikowy (17), 
wyłącznik błyskawiczny (18), lampkę kontrolną (19) 
oraz przyłączacz o regulowanej długości (20). 

(5 zastrzeżeń) 
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DZIAŁ H 
ELEKTROTECHNIKA 

H01H W. 66263 13.02.1981 

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Elektro-
nicznego Sprzętu Powszechnego Użytku „Unitra-Co-
brespu", Warszawa, Polska (Wit Jarochowski). 

Zawieszenie klawisza dwustronnie uchylnego 

Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania prostego 
i niezawodnego w działaniu zawieszenia klawisza 
dwustronnie uchylnego. 

Zawieszenie klawisza według wzoru charakteryzuje 
się tym, że klawisz (1) ma węższą część umieszczoną 
w otworze zewnętrznej płyty (2) i część szerszą umie-
szczoną pod tą płytą (2) i zamocowany jest wahliwie 
do słupka (3), mającego -przewężenie (4), o określonej 
długości, umieszczone w wycięciu stałej części (5) 
konstrukcyjnej. Na części (5) konstrukcyjnej, po obu 
stronach słupka (3), zamocowane są wyłączniki (6), 
a pomiędzy nimi, a klawiszem (1) umieszczone są 
spiralne sprężyny (7). (1 zastrzeżenie) 

H01H W. 66293 18.02.1981 

Fabryka Transformatorów i Aparatury Trakcyj-
nej „ELTA", im. Bojowników PPR, Łódź, Polska 
(Krzysztof Kurowski). 

Styk ruchomy, zwłaszcza do odłącznika 

Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania styku 
o takiej konstrukcji , która zapewniałaby utrzyma-
nie prawidłowych odległości roboczych powierzchni 
części stykowych od osi wału łącznika oraz ich rów-
noległości względem tej osi. 

Styk ruchomy, zwłaszcza odłącznika, mający kształt 
zbliżony do litery „S", według wzoru charakteryzuje 
się tym, że ma końcowe części stykowe (1, 2), między 
którymi występuje środkowa część styku, a które 
współdziałają z nieruchomymi stykami łącznika. 
Środkowa część styku, a które współdziałają z nie-
ruchomymi stykami łącznika. Środkowa część styku 
ruchomego w przekroju poprzecznym do osi wału 
ma wgłębienie (3) o kształcie zbliżonym do litery 
„V", którego powierzchnie wewnętrzne (4, 5) przy-
legają do przynajmniej dwóch sąsiednich powierzchni 
wału wielokątnego (6) np. o przekroju kwadratowym. 

Przez otwory o dowolnym kształcie, wykonane w 
styku ruchomym, przechodzą śruby mocujące (7), 
wkręcone w nakładkę (8), której kształt jest dosto-
sowany do wału łącznika i umożliwia prawidłowe za-
mocowanie styku ruchomego na tym wale (6). 

(1 zastrzeżenie) 

H01H W. 66753 11.05.1981 

Główne Biuro Studiów i Projektów Górniczych, 
Biuro Projektów Górniczych, Katowice, Polska (Bo-
lesław Broniewski, Adam Chruścik). 

Blokada mechaniczna odłączników 
w rozdzielnicach wysokich napięć 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowa-
nia blokady mechanicznej odłączników w rozdzielni-
cach wysokich napięć, w których odłączniki umiejsco-
wione są w sąsiednich polach rozdzielczych. Blokada 
ma dwa blokujące krążki (3) osadzone na końcach 
drążków napędu odłączników (1), przy czym bloku-
jące krążki (3) w swych bocznych płaszczyznach ma-
ją wyfrezowane wzdłuż promienia żłobki, w które 
wsuwane są na końce ryglującego pręta (4) umiej-
scowionego w prowadnicach (6) między krążkami (3). 
Na ryglującym pręcie (4) umiejscowiona jest zwrotna 
sprężyna (5). (1 zastrzeżenie) 

H01R W. 66264 13.02.198 

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Elektro-
nicznego Sprzętu Powszechnego Użytku „Unitra-
-Cobrespu", Warszawa, Polska (Tomasz Bogdan). 

Przełącznik trójstanowy 

Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania proste-
go konstrukcyjnie przełącznika, pozwalającego na 
uzyskanie tradycyjnego sposobu regulacji funkcji 
analogowych tzn. przez obrót. 

Przełącznik zawiera obrotową oś (3) z pokrętłem 
(1) dostępnym dla użytkownika. Oś (2) zaopatrzona 
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jest w prostopadle do niej zamocowaną dźwignię (3). 
Po obu stronach dźwigni (3) w obszarze jej obrotu 
usytuowane są przyciski mikrowyłączników (4). Do 
dźwigni (3) przymocowane są sprężyny (5) trzymające 
dźwignię w środkowym (pomiędzy mikrowyłącznika-
mi (4)) położeniu. 

Przełącznik przeznaczony jest do obrotowego stero-
wania funkcjami analagowymi w elektronicznym 
sprzęcie powszechnego użytku, np. do sterowania 
głośnością czy barwą dźwięku. (1 zastrzeżenie) 

H04M W. 66262 13.02.1981 

Państwowe Zakłady Teletransmisyjne „TELKOM-
-PZT", Warszawa, Polska (Marian Ozimek, Janusz 
Wojtachnio). 

Prowadnica złącza pośredniego, 
zwłaszcza dla kształtu „CANON" 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowa-
nia prowadnicy złącza pośredniego, zwłaszcza dla 
kształtu „CANON" z materiału elektroizolacyjnego. 
Prowadnica w części naprowadzającej wtyku - pilot 
(21) ma kształt litery „C" z dwoma widlastymi wy-
stępami (22) zakończonymi ścięciami symetrycznie 
rozmieszczonymi na dłuższym boku i prostopadłymi 
do płaszczyzny kształtu „C". Natomiast część napro-
wadzająca gniazdo wykonana jest jako dwa wspor-
niki (2, 3) symetryczne z prostokątnym otworem (4) 
dopasowanym do zwężonych prostokątnych zakończeń 
gniazda, w którym są dwa występy zatrzaskowe (5), 
a kształt wsporników (2, 3) po nałożeniu na korpus 
tworzy z nim dwie zwrócone do siebie otwartymi 
częściami i ścięciami na przeciw siebie litery „U". 

(1 zastrzeżenie) 

H05B W. 66271 16.02.1981 

Sądeckie Zakłady Elektro-Węglowe, Nowy Sącz, 
Polska (Józef Ogorzałek, Józef Woźniak, -Jan Tokar-
czyk). 

Element grzejny sipralny 

Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania takiej 
konstrukcji elementu grzejnego, która pozwoliłaby na 
szeregowe łączenie w sekcje końcówek poszczegól-
nych elementów grzejnych rozmieszczonych w nie-
przelotowych otworach wykonanych na całym obwo-
dzie części formującej ustników pras hydraulicznych 
podczas prasowania przelotowego wyrobów elektro-
dowych. 

Element grzejny spiralny według wzoru użytkowe-
go ma końcówki (1 i 4) wyprowadzone tylko po jed-
nej stronie spirali grzejnej, które odizolowane są od 
siebie tulejką ceramiczną (6). Jedna z końcówek (1) 
przechodzi przez oś spirali grzejnej i odizolowana jest 

znanymi perełkami ceramicznymi (3), które tworzą 
równocześnie rdzeń, na który nasunięta jest spirala 
(2). Element grzejny spiralny włożony jest do osłony 
ceramicznej (5) cylindrycznej z jednego końca zamk-
niętej, (i zastrzeżenie) 

H05B W. 66289 19.02.1981 
Zakłady Chemiczne „Oświęcim", Polska (Mieczy-

sław Ziają, Witold Mydlarz). 

Nagrzewnica indukcyjna przenośna 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowa-
nia nagrzewnicy indukcyjnej przenośnej, prostej kon-
strukcyjnie i łatwej w obsłudze, służącej do podgrze-
wania łożysk i innych elementów maszyn, wymaga-
jących osadzania na wałach metodą skurczową po 
uprzednim nagrzaniu do wymaganej temperatury. 

Nagrzewnicę indukcyjną przenośną stanowi urzą-
dzenie składające się z rdzenia magnetycznego głów-
nego (1) wykonanego z blach transformatorowych w 
kształcie prostokątnej ramy, z uzwojenia wzbudza-
jącego (2) wykonanego w kształcie cewki i z wy-
miennych wstawek (3) rdzenia magnetycznego wy-
konanych również z blach transformatorowych, a przy-
stosowanych wielkością do wielkości elementów pod-
grzewanych nakładanych na te wstawki. 

(1 zastrzeżenie) 

HÖ5G W. 66290 17.02.1981 

Fabryka Aparatury Rentgenowskiej i Urządzeń 
Medycznych „FARUM", Warszawa, Polska (Henryk 
Bogucki). 
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Ogranicznik głębinowy 

Wzór rozwiązuje zagadnienie uproszczenia kon-
strukcji i technologii produkcji ogranicznika głębi-
nowego przeznaczonego do ograniczania wiązki pro-
mieni X w aparacie rentgenowskim. 

Ogranicznik głębinowy ma dalmierz (2) umieszczo-
ny na wewnętrznej powierzchni płyty czołowej obu-
dowy (1), a szyba okienka zamocowana jest przy po-
mocy czterech kątowników, których dłuższe ramiona 
(10) są przygrzane do wewnętrznej powierzchni dol-
nej części obudowy (1), a krótsze ramiona (9) mają 
na obu końcach kątownika podłużne ukośnie ścięte 
występy (8) odgięte po założeniu szyby (4) w kierunku 
otworu okienka i przytrzymujące swą ukośnie ścię-
tą krawędzią szybę (4) okienka. (1 zastrzeżenie) 
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209521 
214681 
218872 T 
220502 
222789 
223016 
223442 
223572 
223573 
223574 
223575 
223576 
223577 
223933 
224074 
224075 
224082 
224083 
224096 
224107 
224170 
224175 
224181 
224184 
224185 
224189 
224191 
224193 
224198 
224202 
224204 
224206 
224207 
224208 
224209 
224210 
224211 
224212 
224215 
224216 T 
224218 
2242Î9 
22422Ü 
22422-2 
224223 
224230 T 
224233 
224237 
224239 
224240 
224241 
224243 

Int. Cl.» 

2 

A23K 
A61K 
C09K 
C08B 
C07D 
H02K 
B23Q 
CÖ7J 
C07J 
C07J 
CQ(7J 
C0Í7J 
C0,7J 
B21D 
B23P 
B23K 
B24B 
B23P 
C10M 
H04N 
H02H 
B29C 
C23C 
B28B 
B21J 
C08J' 
C01F 
B22C 
C04B 
C23F 
H01T 
C09D 
C09D 
C09D 
C09D 
B22F 
C09JD 
G01R 
A01J 
B23Q 
C09J 
H05B 
G06F 
C01G 
H03D 
C08J 
B21D 
B21L 
H02H 
E21D 
E21D 
C22B 

Strona 

3 

4 
5 

39 
35 
31 
74 
14 
34 
34 
34 
34 
34 
34 

6 
13 
13 
15 
14 
40 
78 
71 
18 
42 
18 
10 
36 
24 
11 
26 
42 
70 
37 
37 
38 
38 
11 
38 
57 

2 
14 
38 
78 
61 
25 
76 
36 
10 
10 
71 
48 
49 
42 
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224244 
224245 
224246 
224247 
224248 
224250 
224251 
224252 
224253 
224254 
224262 
224263 
224265 
224266 
224267 
224268 
224269 
224272 
224275 
224277 
224278 
224285 
224289 
224290 
224291 
224292 
224294 
224295 
224296 
224297 
224298 
224301 
224304 
224307 
224308 
224309 
224320 
224328 
224329 
224331 
224332 
224337 . 
224345 
224348 
224349 
224360 
224353 
224356 
224357 
224358 
224359 
224369 

Int. Cl.2 

2 

C23G 
B01F 
B66B 
H02J 
AiOlD/ 
C09J 
C02F 
C04B 
B06B 
A61K 
D06P 
F21V 
B65G 
E21B 
C08L 
G10D 
H02M 
D06P 
A43B 
A23L 
B01D 
G01B 
C10B 
G01N 
E04B 
C08K 
B01D 
B62K 
H01P 
C01B 
G01M 
G01N 
G01R 
F15B 
F28D 
C25D 
B25J 
B23K 
C03B 
G01N 
B05B 
B66C 
C02F 
C09K 
G01R 
C U D 
E21C 
H01H 
G08D 
B23Q 
A61L 
B23B 

Strona 

3 

43 
7 

22 
73 

1 
38 
25 
27 

8 
5 

44 
52 
21 
48 
36 
63 
74 
45 

4 
4 
6 

54 
39 
55 
46 
36 

6 
20 
69 
24 
54 
55 
57 
51 
53 
43 
17 
13 
26 
55 

8 
23 
25 
39 
57 
41 
48 
68 
62 
15 
6 

12 
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224377 
224382 
224384 
224394 
224395 
224397 
224398 
224399 
224400 
224401 
224402 
224404 
224407 
224408' 
224409-
224411 
224416 
22441T 
224418 
224419 
224421 
224423 
244424 
224426 
224428 
224429 
224436 
224439 
224440 
224441 
224442 
224443 
224446 
224448 
224451 
224452 
224453 
224454 
224455 
224456 
224457 
224458 
224459 
224460 
224461 
224462 
224463 
224464 
224465 
224471 
224472 
224473 
224474 
224475 
224476 
224477 
224482 
224483 
224485 
224488, 
224489 
224490 
224491 
224492 
224493 

2 

B25B 
C07D 
C08L 
E21D 
F16C 
G07C 
H01H 
B21B 
B05B 
B21C 
A61F 
C08L 
F28D 
H02H 
H01T 
F16B 
B24B 
E04G 
C08L 
F16J 
F02M 
D06M 
D06M 
D04C 
H05K 
€09K 
B60C 
G01N 
B63B 
G01P 
G01R 
B22C 
C07C 
B41M 
G21F 
H05H 
F17B 
C07D 
C07C 
C07C 
C09K 
H02H 
H01F 
G03G 
C08G 
C07C 
F03C 
C01G 
C07C 
C03B 
B23G 
B21J 
C02F 
C02F 
B22F 
C04B 
F25D 
B67C 
A01G 
H01B 
H01B 
H01B 
H01B 
H01B 
B24B 

3 

16 
31 
36 
49 
51 
62 
68 

9 
8 
9 
5 

37 
53 
71 
70 
51 
15 
47 
37 
51 
49 
44 
44 
43 
79 
39 
19 
56 
20 
56 
58 
11 
27 
18 
65 
79 
52 
31 
27 
28 
39 
72 
67 
59 
35 
28 
50 
25 
28 
26 
12 
10 
25 
26 
11 
27 
53 
23 

2 
66 
66 
66 
67 
67 
16 

1 

224495 
224496 
224499 
224500 
224503 
224504 
224505 
224506 
224507 
224509 
224511 
224512 
224513 
224514 
224527 
224530 
224531 
224535 
224536 
224537 
224538 
224539 
224540 
224567 
225476 
226010 
226258 
227211 
227312 
227483 T 
227548 
228233 
229018 T 
229020 T 
229021 T 
229022 T 
229024 T 
229032 T 
229033 T 
229034 T 
229048 T 
229088 T 
229089 T 
229090 T 
229100 T 
229129 T 
229130 T 
229174 T 
229181 T 
229187 T 
229189 T 
229206 T 
229207 T 
229213 T 
229217 T 
229218 T 
229231 T 
229233 T 
229236 T 
229250 T 
229251 T 
229257 T 
229259 T 
229261 T 
229262 T 

2 

C21C 
H03L 
B22F 
B25H 
G08B 
H02H 
B65G 
B26D 
B01D 
A61F 
G01F 
C08G 
C04B 
C08G 
B61H 
H<02G 
C07C 
H02J 
G01R 
G05F 
G05F 
F04C 
B27B 
F15B 
C07D 
A01N 
A01N 
C07D 
C10B 
E02F 
G05D 
C07C 
H02H 
A01B 
H03K 
G01R 
A01D 
G01R 
H02P 
B60C 
B01D 
H02M 
H02M 
H02M 
E02D 
B65G 
B65G 
H02H 
B66B 
C08G 
H05B 
C07D 
H05B 
B23K 
B67C 
D01G 
B24B 
F16K 
C07C 
C10L 
G01N 
H01H 
G01R 
C22B 
B03D 

3 

41 
77 
12 
17 
62 
72 
21 
17 
7 
5 

54 
35 
27 
35 
20 
70 
29 
73 
58 
60 
61 
50 
17 
51 
31 
2 
3 

32 
39 
45 
60 
29 
72 

1 
77 
58 

2 
58 
76 
19 
7 

75 
75 
75 
45 
21 
21 
72 
22 
35 
78 
32 
78 
13 
23 
43 
16 
52 
29 
40 
56 
68 
59 
42 

8 
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1 

229268 T 
229269 T 
229270 T 
229274 T 
229276 T 
229291 T 
229293 T 
229312 T 
229313 T 
229316 T 
229317 T 
229318 T 
229334 T 
229335 T 
229336 T 
229340 T 
229346 T 
229351 T 
229352 T 
229354 T 
229356 T 
229357 T 
229376 T 
229377 T 
229381 T 
229383 T 
229398 T 
229399 T 
229400 T 
229401 T 
229402 T 
339409 T 
229416 

2 

G05D 
H01L 
H05B 
A41B 
F41B 
G01R 
E21F 
B05B 
C09B 
B25B 
B60R 
H01F 
B01J 
C07F 
C07F 
B23G 
C12N 
G01N 
C11B 
E03B 
C07C 
B60L 
C11B 
C10M 
G03C 
H02K 
E04F 
B22C 
G U B 
G U B 
GUB 
B65G 
A01B 

3 

60 
69 
79 

4 
54 
59 
49 

8 
37 
16 
20 
68 

7 
33 
33 
13 
41 
56 
40 
46 
30 
19 
41 
40 
59 
74 
47 
11 
63 
64 
64 
22 

1 

1 

229479 
229487 
229505 
229621 
229764 
229829 
229938 
229974 T 
230016 
230020 
230228 
230229 
230033 
230260 
230291 
230292 
230317 
230339 
230340 
230363 
230428 
230439 
230440 
230718 T 
231172 
231587 T 
231616 
231770 
231779 T 
231780 T 
231793 T 
231872 
231933 

2 

A01N 
C06B 
H03K 
G01P 
G08B 
H02H 
F21V 
E04D 
H03F 
C01D 
G06F 
HOIR 
G U B 
C07F 
D05B 
C07C 
H01J 
H01J 
C07C 
C07D 
A61K 
G U B 
Giic 
E04B 
B03B 
H01B 
G08C 
A23N 
G05F 
H03F 
B08B 
HOIR 
C01B 

3 

3 
27 
77 
56 
63 
73 
52 
47 
76 
24 
62 
69 
64 
34 
44 
30 
68 
69 
30 
32 

6 
65 
65 
46 

7 
67 
63 

4 
61 
76 

9 
70 
24 
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66164 
66209 
66218 
66219 
66232 
66244 
66249 
66257 
66259 
66263 
66264 
66268 
66261 
66262 
66269 
66270 
66271 
66272 
66273 
66278 
66279 
66280 
66281 
66282 
66284 
66285 
66286 

Int. CL3 

2 

A47B 
F04D 
B65G 
B65D 
B65D 
B60N 
B65G 
B01D 
B60F 
H01H 
H0IR 
C02F 
B01J 
H04M 
A24F 
B65D 
H05B 
E21F 
E21F 
B25B 
B25B 
F24C 
B24B 
E04B 
C13G 
F28F 
G01N 

Strona 

3 

80 
89 
86 
85 
85 
85 
86 
81 
84 
92 
92 
87 
81 
93 
80 
86 
93 
89 
89 
82 
82 
90 
82 
88 
87 
90 
91 

Nr zgłoszenia 

1 

66287 
66288 
66289 
66290 
66292 
66293 
66294 
66295 
66297 
66298 
66299 
66344 
66349 
66351 
66352 
66354 
66357 
66358 
66359 
66360 
66361 
66362 
66363 
66364 
66554 
66753 

Int. CL3 

2 

B25B 
F26B 
H05B 
H05G 
A47G 
H01H 
B67B 
A01F 
F27D 
F16K 
B43K 
E05B 
ÎB08B 
B60G 
B25B 
B25J 
G01L 
G01N 
B05B 
B66C 
D06F 
D06F 
B25H 
B25J 
A01K 
H01H 

Strona 

3 

83 
90 
93 
93 
81 
92 
87 
80 
90 
89 
84 
88 
82 
85 
83 
83 
91 
91 
91 
86 
88 
88 
83 
84 
80 
92 
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