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Urząd Patentowy PRL - na podstawie a r t 33 i art. 78 ustawy z dnia 19 października 1972 r. o wy-
nalazczości (Dz. U. PRL Nr 43, poz. 272) - dokonuje ogłoszenia w „Biuletynie Urzędu Patentowego" 
o zgłoszonych wynalazkach i wzorach użytkowych. Ogłoszenia o zgłoszeniach drukowane w „Biuletynie" 
podane są w układzie klasowym według symboli In t CL3 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) zawierają następujące dane: 
- oznaczenie klasy i podklasy według symboli III edycji międzynarodowej klasyfikacji patentowej, 

tj. I n t CL2, 
- numer zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego, 
- datę zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego, 
- datę i kraj uprzedniego pierwszeństwa oraz numer zgłoszenia dokonanego za granicą lub oznacze-

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

lazek lub wzór użytkowy, 
- liczbę zastrzeżeń. 

Po wykazie ogłoszeń w układzie klasowym według symboli In t CL* podaje się wykaz zgłoszeń opubli-
kowanych w danym numerze w układzie numerowym. 

* * * 

Ogłoszenia dotyczące zgłoszeń o udzielenie patentów tymczasowych zostały oznaczone literą T za 
numerem zgłoszenia. Jeżeli po dniu takiego ogłoszenia zostanie złożony wniosek o udzielenie patentu 
(art. 26 ust. 3 u.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 prze-

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

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

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

numer 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 - N B P V O/M w Warszawie 
konto: 1052-2583-222 cz. 54 dz. 91 rozdz. 9111 § 77 - oplaty związane z rejestracją 1 ochroną wynalazków, 

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

2. Urząd Patentowy PRL, Centralny Ośrodek Infor mac ji Patentowej - 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 poczto-
we i doręczyciele w terminie do dnia 25 listo pada na rok następny. 
Cena prenumeraty rocznej 2310 zł. 
Jednostki gospodarki uspołecznionej, instytucje, organizacje i wszelkiego rodzaju zakłady pracy 
zamawiają prenumeratę w miejscowych Oddziałach RSW „Prasa-Książka-Ruch", w miej-
scowościach zaś, w których nie ma Oddziałów RSW - w urzędach pocztowych. 
Czytelnicy indywidualni opłacają prenumeratę wyłącznie w urzędach pocztowych i n dorę-
czycieli. 
Prenumeratę ze zleceniem wysyłki za granicę przyjmuje RSW „Prasa-Książka-Ruch", Cen-
trala Kolportażu Prasy i Wydawnictw, ul. Towarowa 28, 00-950 Warszawa, konto NBP XV 
Oddział w Warszawie Nr 1153-201045-139-11. Prenumerata ze zleceniem wysyłki za granicę 
jest droższa od prenumeraty krajowej o 50% dla zleceniodawców indywidualnych i o 100% 
dla zlecających instytucji i zakładów pracy. 

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

URZĄD PATENTOWY POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ 
Numer oddano do składania w listopadzie 1981 r. ark. wyd. 12,84, ark. druk. 10,5. Papier druk. sat. kl. V, 

63 g 61X86. Nakład 3060+25 egz. 
Cena 90 zł INDEKS 35328 

Opolskie Zakłady Graficzne im. J. Łangowskiego w Opolu, uL Niedziałkowskiego 8-12. Zam. 2254-1301-81 



BIULETYN 
URZĘDU PATENTOWEGO 
Warszawa, dnia 1.02.1982 r. 3(213) Rok X 

Ogłoszenia o zgłoszonych w Polsce 

I. Wynalazkach do opatentowania 
II. Wzorach użytkowych do ochrony 

I. WYNALAZKI 

Dział A 
PODSTAWOWE POTRZEBY LUDZKIE 

A01N P.225884 24.07.1980 
Instytut Przemysłu Ogrodniczego, Warszawa, Polska 

(Józef Kroczyńsfki, Bohdan Sledziński, Edmund Baku-
niak, Henryk MaÜnowski, Ryszard Bodalski, Jerzy 
Mikołajczyk, Jacek Koszuk, Janina Brylikowska-Piot-
rowicz, Andrzej Zwierzak). 

Środek szkodnikobójczy 
Celem wynalazku jest opracowanie takiego środka 

szkodnikobójczego, który przy zachowaniu wysokiej 
aktywności zoocydowej w nisikich dawkach nie stwa-
rza zagrożenia dla środowiska przyrodniczego. 

Środek szkodnikobójczy według wynalazku zawiera 
jako substancję biologicznie aktywną co najmniej je-
den z estrów kwasu fosforowego lub tiofosforowego o 
wzorze ogólnym przedstawionym na rysunku, w któ-
rym R, R1 à R2 oznaczają niższe grupy alkilowe, przy 
czym R1 może oznaczać także gorupę fenylową, ewen-
tualnie podstawioną grupę elektroujemną, a X ozna-
cza atom tlenu lut» siarki. 

Środek według wynalazku może być stosowany do 
zwalczania szkodników upraw polowych, warzywnych, 
sadowniczych, szkodników sanitarnych magazynowych 
i innych. (1zastrzezenie) 

A01N 
C07L 

P. 228509 16.12.1980 

Pierwszeństwo: 19.12.1979 - Holandia (nr 7909124) 
Duiphar International Research B. V., Weesp, Ho. 

land La. 
Środek grzybobójczy i/lub bakteriobójczy 

Celem wynalazku jest opracowanie nowego środka 
grzybobójczego d/lub bakteriobójczego, który byłby 
szczególnie przydatny do zapobiegania zakażeniom 
drobnoustrojami roślinożernymi w rolnictwie i ogrod-
nictwie. 

Środek grzybobójczy i/lub bakteriobójczy zawiera 
według wynalazku jako substancję, czynną nowe nitro-
tiofeny o wzorze 1, w iktórym R oznacza grupę alkilo_ 
wą o 1-12 atomach węgla ewentualnie podstawioną 
grupę fenylową, która może być podstawiana grupą 
nitrową, atomem chlorowca, grupę alkilową o 1-4 
atomach węgla lub grupą alkoksylową o 1-̂ -4 ato-
mach węgla, grupą alkoksykarbonylową zawierającą 
2 - 5 atomów węgla lub grupą tiocyjanianową albo 

R oznacza grupę fenylową, grupę pirydylową lub 
grupę N-oksypirydylową, które to grupy mogą być 
podstawione grupą nitrową, atomem chlorowca, gru-
pą alkilową o 1-4 atomach węgla lufo grupą alkoksy-
lową o 1-4 atomach węgla, Ri oznacza atom wodoru 
lub chlorowca, grupę alkilową o 1-4 atoniach węgla 
lub grupę fenylową ewentualnie podstawioną grupą 
nitrową, atomem chlorowca, grupą alkilową o 1-4 
atomach węgla lub grupę alkoksylową o 1-4 ato-
mach węgla, R2 oznacza atom wodoru, grupę alkilową 
o 1-4 atomach węgla, grupę cyjanową, grupę alka-
noilo^ą o 1-5 atomach węgla, grupę o, a-dwualko-
ksyaLkilową- lub a, a-alkilenodwuoksyalkiilową. o 3-10 
atomach węgla, grupę karboksylową, grupę alkoksy-
karbonylową o 2 -5 atomach węgla, grupę a-hydro-
ksyalkdlową o 1-4 atomach węgla, grupę a-chlorow-
coalkilową o 1-4 atomach węgla, grupę o-alkoksy-
alkilową o 2-6 atomach węgla, grupę älkoksykarbo-
ksyimidoilową o 2 - 5 atomach węgla, grupę sulfo, 
grupę aimino-, alkiloamino.. lub dwuałkiloaiminosulfo-
nylową, w których to grupach grupa lub grupy alki-
lowe mają 1-4 atomów węgla lub grupę alkoksy-
sulfonylową o 1-4 atomach węgla a n oznacza 0-2. 

(12 zastrzeżeń) 

A01N 
C07D 

P. 229329 22.01.1981 

Pierwszeństwo: 23.01.1980 - St. Zjedn. Ameryki 
(n r 114770) 

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

Środek owadobójczy oraz sposób wytwarzania 
nowych pochodnych /2-pirydynylo/mocznika 

Celem wynalazku jest opracowanie takiego środka 
owadobójczego, który byłby dobrze tolerowany przez 
organizmy zwierząt ciepłokrwistych, a wydalony z 
organizmu zwierzęcia działałby skutecznie na larwy 
i owady. 

Celem wynalazku jest także opracowanie sposobu 
wytwarzania substancji czynnej tego środka. 

Środek owadobójczy według wynalazku jako sub-
stancję czynną zawiera pochodną /2-pdrydynylo/mocz-
nika o ogólnym wzorze 1, w którym R i R1 są jed-
nakowe lub różne i oznaczają atomy chloru lub fluo-
ru, a R8 oznacza atom chloru, atom bromu lub 
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trójfluorometylową, przy czym gdy-R i R1 oznaczają 
atomy chloru, to wówczas R2 oznacza grupę trój-
flurometylową, 1U1D też dopuszczalną w weterymani 
sól tego związku. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że 2,6-
-dwuchlorowcobenzoiloizocyjanian o ogólnym wzorze 
2, w którym R i R1 imają wyżej podane znaczenie, 
poddaje się Teakcji z 2-aminopirydyną o ogólnym 
wzorze 3, w którym R2 ma wyżej nodane znaczenie 
w wyniku czego powstaije związek o wzorze 1. > 

(5 zastrzeżeń) 

Bayer Aktiengesellschaft, Leverkusen, Republika Fe-
deralna Niemiec. 

Środek grzybobójczy oraz sposób wytwarzania 
pochodnych aminopropiofenonu 

Przedmiotem wynalazku jest środek grzybobójczy 
oraz sposób wytwarzania nowych, pochodnych ami-
nopropiofenonu. 

Środek grzybobójczy zawierający substancję czyn-
ną, znane nośniki d/lub związki powierzchniowo 
czynne charakteryzują się tym, że zawiera jako sub-
stancję czynną pochodne aminopropiofenonu o wzo-
rze ogólnym 1, w którym Rł i R2 oznaczają rodniki 
alkilowe lub razem z atomem azotu, z którym są 
związane oznaczają ewentualnie podstawiony rodnik 
heterocykliczny o wzorze 6, 7 lub 8 oraz dodatkowo 
oznaczają ewentualnie podstawiony rodnik heterocy-
kliniczny o wzorze 9 w przypadku gdy X oznacza resz-
tę oksymu, R* oznacza atom wodoru lub rodnik al-
kilowy, X oznacza grupę ketonową lub resztę oksy-
mową o wzorze C=N-O-R4, w 'którym R4 oznacza 
atom wodoru, rodnik alkilowy, alkenylowy, alkiny-
lowy lub airyloalkilowy i Y oznacza rodnik alkilowy, 
atom chlorowca, grupę chlorowcoalkilową, alkoksy-
lową, alkilotio, chlorowcoalkoksylową, chlorowcoal-
kálotio, cykloalkilową lub cyjanową i n oznacza liczbę 
0, 1, 2 lub 3 i ich fizjologicznie tolerowane sole ad-
dycyjne z kwasami. 

Sposób wytwarzania nowych pochodnych amino-
propiofenonu o wzorze 1 polega na tym, że acetofe-
nony o wzorze 2, w którym R8, Y i n mają wyżej 
podane znaczenie, poddaje się reakcji z paraformal-
dehydem i aminami o wzorze 3, w którym R1 i R2 
mają wyżej podane znaczenie i ewentualnie otrzy-
mane według tego postępowania aminopropiofeno-
ny o wzorze 1 a, w którym R1, R2, R*, Y i n mają 
wyżej podane znaczenie poddaje się reakcji z solami 
hydroksyloaminy lufo jej pochodnych o wzorze 4, 
w którym R4 ma wyżej podane znaczenie. Tak otrzy-
mane sole metali alkalicznych pochodnych oksymu 
o wzorze lb <w którym R1, R2, R», Y i n mają wyżej 
podane znaczenie poddaje się ewentualnie reakcji 
z halogenkami o wzorze 5, w którym R5 oznacza rod-
nik alkilowy, alkenylowy, alkinylowy lub aryloalki-
lowy i Z oznacza atom chloru lub ibromu. 

Otrzymane związki o wzorze 1 poddaje się ewen-
tualnie reakcji addycji z kwasami tolerowanymi fi-
zjologicznie. (2 zastrzeżenia) 

A01N 
P. 232179 

13.07.1981 
Pierwszeństwo: 14.07.1980 - St. Zjedn. Ameryki 

{nr 168,959) 
MONSANTO COMPANY, St. Louis, Stany Zjed-

noczone Ameryki. 
Środek zabezpieczający rośliny uprawne przed 

działaniem herbicydów 
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 

takiego środka, który mógłby 'być stosowany do trak-
towania zarówno nasion rośliny, miejsca wzrotu u-
prawy, jak i samej uprawy, powodując zmniejszenie 
uszkodzeń spowodowanych działaniem herbicydów 
bez odpowiedniego zmniejszenia ilości herbicydu. 

Celem wynalazku jest także opracowanie nasion 
odpornych na działanie herbicydów. 

Środek zabezpieczający rośliny uprawne przed 
działaniem herbicydów, zawierający znane adjuwanty 
i substancję czynną, według wynalazku zawiera jako 
suibstancję czynną skutecznie działającą zabezpiecza-
jąco ilość związku o wzorze przedstawionym na ry-
sunku w którym R oznacza rodnik alkilowy o 1-5 
atomach węgla, rodnik fenylowy lut» benzylowy 
i ewentualnie skutecznie działającą chwastobójczo 
ilość herbicydu 2_chlorowcoacetamilidowego wyibranego 
z grupy oibejmującej 2', 6'-diwuetylo-N-/metofksymety-
lo/-2-chloroacetanilid, 2'-metoksy-6'-metylo-N-/izopro-
poksymetylo/-2-chloroacetanilid, 2'-izopentoksy-6'-me-
tylo-N-metylo-2-chloroacetanilid i 2'-n-butoksy-6'-
-metylo-N-metylo-2-chloroacetanilid. 

Nasiona według wynalazku zawierają powłokę 
skutecznie działającej ilości związku o wzorze przed-
stawionym na rysunku i ewentualnie zawierają her-
bicyd 2-chlorowcoanilidowy. (13 zastrzeżeń) 

A22C P.231124 08.05.1981 
Pierwszeństwo: 08.05.1980 - St. Zjedn. Ameryki 

(nr 147887) 
08.05.1980 - St. Zjedn. Ameryki (nr 147768) 
08.05.1980 - St. Zjedn. Ameryki (nr 147769) 
08.05.1980 - St. Zjedn. Ameryki (nr 147770) 
08.05,1980 - St. Zjedn. Ameryki (nr 147771) 
08.05.1980 - St. Zjedn. Ameryki (nr 147772) 
08.05.1980 - St. Zjedn. Ameryki (nr 147773) 
08.05-1980 - St. Zjedn. Ameryki (nr 147774) 

TEEPAK, INCś, Chicago, Stany Zjednoczone Ame-
ryki. 

AOIN P. 231276 20.05.1981 
C07C 
Pierwszeństwo: 22.05.1980 - Rep. Feder. Niemiec 

(nr P 3019497.9) 

2 
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Urządzenie do ciągłego marszczenia i skręcania 
osłonki na kiełbasę 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
konstrukcji urządzenia do marszczenia osłonki o róż-
nej długości przy minimalnym okresie postoju, które 
równocześnie nadawałoby zmarszczonej osłonce po-
żądany skręt. 

Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do ciągłe-
go marszczenia i skręcania rurowej powłoki, takiej 
jaką stosuje się jako osłonkę na kiełbasę. Powłoka 
w sposób ciągły jest doprowadzana na trzpień, gdzie 
jest ona otwierana od jej płaskiego stanu a następnie 
przseprowadzana z dobraną prędkością przez marszczą-
cą głowicę. Zmarszczona osłonka jest wówczas chwy-
tana i przesuwana w sposób umożliwiający Tegulację 
jej zagęszczania i nadawanie jej pożądanego skrętu. 

Urządzenie według wynalazku charakteryzuje się 
tym, że zawiera podłużny trzpień (55), zespół do po-
dawania osłonki służący do przesuwania osłonki 
wzdłuż tego trapienia z dobraną prędkością, marsz-
czącą głowicę <71) do ciągłego marszczenia osłonki, 
zespół do regulacji marszczenia osłonki i zespół do 
skręcania zmarszczonej osłonki i regulowania przesu-
wu zmarszczonej osłonki oraz zespół rozdzielający 
do rozdzielania w sposób ciągły (marszczonej i skrę-
canej osłonki na odcinki o z góry określonej długo-
ści. (38 zastrzeżeń) 

A23K P.223300 04.04.1980 

Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna, Wiskitno, Pol-
ska (Stanisław Kostrzewa, Mieczysław Szewczyk, 
Wiesław Krzyszkowski, Tadeusz Ratajczyk, Tadeusz 
Płaska, Tadeusz Frankiewicz, Franciszek Kiiełbik). 

Paszowy preparat WIS, sposób jego otrzymywania 
i zespół urządzeń do stosowania tego sposobu 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wykorzystywa-
nia rezerw paszowych, oszczędnej gospodarki ziarna-
mi zbóż oraz racjonalnego wykorzystywania odpado-
wego suchego chleba, a także nowepo sposobu wy-
korzystywania surowych ziemniaków i innych płodów 
rolnych w żywieniu zwierząt gospodarskich. 

Preparat WIS przeznaczony jest do bezpośredniego 
skarmiania przede wszystkim trzody chlewnej a tak-
że bydła, owiec i innych zwierząt gospodarskich. 

Preparat paszowy według wynalazku zawiera 3 8 -
40% ziemniaków, 31-35% suchego chleba odpadowe-
go, 13-17% torfu typu wysokiego, 8-12% otrąb 
pszennych i 3-5% związków mineralnych o pełnym 
zestawie makro- i mikroelementów i charakteryzuje 
się tym, że źródłem kiełkujących związków organicz-
nych są rozdrobnione do półpłynnej masy ziemniaki 
wraz z otrębami pszennymi. 

Sposób otrzymywania preparatu według wynalazku 
polega na przygotowaniu mieszanki surowców i 
termicznej obróbce uzyskanej mieszanki w tempera-
turze 170-200°C i schłodzeniu w wyniku czego u-
zyskuje isię dobrze zeskleikowany granulat preparatu 
WIS o średnicy ziaren 2-4 mm, przyjemnym paszo-
wym zapachu i dobrej smakowitości. Sposób według 
wynalazku pozwala na wytwarzanie preparatu z 
mieszarki surowców o wilgotności 40-60%. 

Zespół urządzeń do otrzymywania preparatu WIS 
składa się z połączonych za pomocą przenośników 
transportowych zespołów rozdrabniaczy (4, 5, 6), mie-
szarki (8), agregatu termiczno-komorowego (12), 
schładzalników (13, 14) i sekcji sortuj ąco-drobiącej 
(18, 19). (7 zastrzeżeń) 

A45G P.225962 T 28.07.1980 

Antoni Krzysik, Wrocław, Polska (Antoni Krzysik). 

Torebka damska wypoczynkowa 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
konstrukcji spełniającej funkcję itonby oraz stołka. 

Torelbka według wynalazku składa się z dwóch 
stołków, z których każdy składa się z prostokątnej 
płyty, do której przymocowane są dwie pary nóg (5). 
Nogi (5) ,są wykonane w ksatąłcie litery U i przymo-
cowane są poprzez zawiasy (4) wychylne o 90°. Płyta 
ma ponadto na całym obrzeżu elastyczny prostopadły 
kołnierz (2) zakończony błyskawicznym zamkdem (3), 
zaś z drugiej strony ma przymocowany pasek, sta-
nowiący uchwyt torby. (1 zastrzeżenie) 

A61K P.225855 18.07.1980 

Warszawskie Zakłady Zielarskie „Herbapol", Prusz-
ków, Polska (Alicja Orkiszewska, Hyiszard Olszewsłd, 
Danuta Ostrowska, Jerzy Lutomski, Piotr Górecki, 
Krystyna Mrugasiewicz). 

Sposób wytwarzania antyhepatotoksycznej 
zawiesiny dla dzieci 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
takiego sposobu wytwarzania antyhepatotoksycznej 

3 



BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO Nr 3 (213) 1982 

zawiesiny, który pozwoliłby uzyskać zawiesinę o do-
brych własnościach smakowych i zapachowych, jed-
norodną oraz wykazującą własności lecznicze lepsze 
niż własności znanych dotąd zawiesin. 

Sposób wytwarzania antyhepatotoksycznej zawie-
siny dla dzieci, polega według wynalazku na tym, 
że do roztworu otrzymanego przez rozpuszczanie w 
temperaturze 60-70° 1 części wagowej koncentratu 
flawonolignanów w 7-9 części wagowych glikolu 
propylenowego, zawierającego 0,15 części wagowych 
środka konserwującego i 0,3 części wagowych środka 
emulgującego, dodaje się w temperaturze 30-40°C 
mieszaninę zawierającą 1 część wagową oliwy z oli-
wek i 1-3 części wagowych jednooleinianu sorbitanu 
oraz dodatek środków zapachowych, po czym otrzy-
many roztwór miesza się i uzupełnia do 100 części 
wagowych 70% roztworem sorbitu w wodzie odmi-
neralizowanej i całość homogenizuje. (3 zastrzeżenia)' 

A61K P.225895 26.07.1980 

Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa, Polska 
(Barbara Rybczyńska, Marian Kajl, Jerzy Cechnicki, 
Anna Szulc, Adam Rzekiecki, Anna Kortas, Bolesław 
Michalik). 

Sól kąpielowa do kąpieli higienicznych 
i leczniczych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
takiej soli kąpielowej, która odznaczałaby się włas-
nościami leczniczymi w przypadkach takich chorób 
jak choroby reumatyczne, stany pourazowe narządów 
ruchu, choroby układu krążenia. 

Sól według wynalazku zawiera 70-96 części wago-
wych soli leczniczej jodobromowej, 1,5-6 części wa-
gowych alkilopolioksyetylenosiarczanu sodowego o za-
wartości 50-75 części wagowych substancji aktyw-
nej, 0,25-0,5 części wagowych dwualkiloamidu kwa-
sów tłuszczowych o zawartości węgla w cząsteczce 
od Cio do C22 0,01 do 0,03 części wagowych barwni-
ka spożywczego, 0,3-1 części wagowych alkoholu ety-
lowego, 0,3-1 części wagowych kompozycji zapacho-
wej i ewentualnie 0,1-25 części wagowych bezwod-
nego siarczanu sodowego. (5 zastrzeżeń) 

A61F P. 226000 30.07.1980 

Wyższa Szkoła Inżynierska im. J. Gagarina, Zie-
lona Góra, Polska (Kazimierz Bącal, Lech Bohdan 
Wierusz, Janusz Miszczyk). 

Rozporka chirurgiczna do leczenia kręgosłupa 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
prostej konstrukcji o dużej sprężystości niezależnie 
od jej długości, łatwej do założenia przez chirurga. 

Rozporka ma pręt (1) o przekroju kołowym zaopa-
trzony na jednym końcu w szereg usytuowanych pro-
stopadle do osi pręta otworów przelotowych (5). Osie 
sąsiadujących ze sobą otworów tworzą kąt 90°. Otwo-
ry te służą do osadzenia trzpienia (4) ustalającego 
położenie mocowanego na pręcie haka (3), najczęściej 
piersiowego. Hak (3) ma kołowy otwór, którego ścia-
na jest wyposażona od strony powierzchni czołowej 
w cztery wgłębienia rozmieszczone na obwodzie co 
90°, stanowiące gniazda dla trzpienia (4). 

W celu zachowania odpowiedniej sprężystości prę-
ty (1) rozporek o długościach mniejszych od 250 man 
mają zróżnicowaną średnicę. Odcinek pręta nie wy-
posażony w otwory przelotowe ma średnicę, której 

wielkość w stosunku do długości pręta stanowi 1:20 
do 1:35. Współpracujący z tym odcinkiem pręta hak 
(2), najczęściej lędźwiowy, ma nieprzelotowy otwór, 
w którym opiera się końcówka pręta. 

., . (2 zastrzeżenia) 

A61K P.229502 03.02.1981 

Pierwszeństwo: 04.02.1980 - Stany Zjednoczone 
Ameryki (nr 118.211) 

Biomad Research Inc., Los Angeles, Stany Zjedno-
czone Ameryki. 

Sposób wytwarzania aktywnego 
chondroitynosiarezanu A lub aktywnego 

chondrootynosiarczanu C albo ich mieszanin 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
takiego sposobu wytwarzania chondroitynosiarezanu 
A lub C albo ich mieszanin, który byłby prosty i wy-
godny w wykonaniu. 

Sposób ten polega na sporządzeniu roztworu ma-
teriału wyjściowego zawierającego aktywną substan-
cję, dodaniu do otrzymanego roztworu czynnika 
kompleksującego substancję aktywną w celu utworze-
nia osadu stanowiącego nierozupszczalny w wodzie 
kompleks i rozibicáu tego kompleksu z wydzieleniem 
farmaceutycznie czystej substancji aktywnej. 

Jako czynmik kompleksujący stosuje się czwarto-
rzędową sól amoniową lub żywicę amonitową. Do 
rozbicia wytworzonego kompleksu używa się zasady 
lub hipertonicznego roztworu soli. (11 zastrzeżeń) 

A63G P.225706 15.07.1980 

Jerzy Tyszka, Kalisz, Polska (Jerzy Tyszką). 

Uchwyt do huśtawki domowej 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
konstrukcji zapewniającej łatwe, pewne i nieniszczą-
ce zawieszenie huśtawki. 

Uchwyt według wynalazku składa się z dwóch par 
szczęk (1), dociskanych do ścian ponad framugę ścią-
gaczami (2), na których znajdują się zawieszki (3) 
mające otwory, w których osadzony jest wałek (4), 
służący bezpośrednio do zawieszania huśtawki i wraz 
z nią wykonujący ruchy wahadłowe. 

Całość urządzenia opiera się ina framudze za po-
średnictwem występów (6), dociąganych do niej przez 
dokręcanie śruby (5) do wewnętrznej powierzchni 
otworu drzwi. (1 zastrzeżenie) 

4 



Nr 3 (213) 1982 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO 

Dział B 
RÓŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE: TRANSPORT 

B01D P.225925 2107.1980 

Instytut Włókiennictwa, Łódź, Polska (Mirosław 
Marcinkowski, Czesław Radom, Jan Brzeziak, Alek-
sander Pawlak, Przemysław Kamańczyk, Lucjan 
Lang). 

Urządzenie do wprowadzania sztywnych 
podkładek pod pokład runa 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wyeliminowania 
ręcznych czynności związanych z wprowadzaniem 
i poprawianiem podkładek. 

Urządzenie do podawania sztywnych podkładek 
płytowych pod pokład runa składające się z górnej 
ramy z dwiema uchylnymi listwami sterowanymi 
hydraulicznym zwalniakiem i dolnej ramy .związanej 
z transporterem urządzenia formu jącego podkład runa 
charakteryzuje się tym, że ma w dolnej ramie (2) 
przy jednej krawędzi sztywną półkę (10), a przy dru-
giej przeciwległej uchylną listwę (4a) z blokującą 
podporą (7) współpracującą z prowadnikami (8), któ-
re są osadzone parami na taśmie (3) transportera 
urządzenia formującego runo po obu brzegach tej 
taśmy (3) w odległościach równych długości wprowa-
dzanej podkładki (9) i luzu wymaganego na przecię-
ciu pokładu runa. (1 zastrzeżenie) 

. . 3 

B01D P.225933 28.07.1981 

Politechnika Warszawska, Wanszawa, Polska (Sta-
nisław Wroński,. Andrzej Mróz, Ryszard Pohorecki, 
Małgorzata Szembek-Stoeger). 

Sposób odpylania gazów i urządzenie 
do odpylania gazów 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
ciągłego Skutecznego sposobu odpylania gazu oraz 
skonstruowania urządzenia o dużej sprawności nie-
zależnie od natężenia przepływu zapylonego gazu i 
jego temperatury. 

Sposób odpylania gazów polega na tym, że zapy-
lony gaz doprowadza się do zewnętrznej powierzchni 
cylindrycznej przegrody porowatej, wirującej z pręd-
kością obrotową dobraną w zależności od natężenia 
przepływu zapylonego gazu tak, aby cząstki fazy sta-
łej w wyniku działania siły odśrodkowej i naprężeń 
ścinających wywołanych przez ten wirujący element 
były odrzucane od strefy znajdującej się w pobliżu 
ścianki bocznej tego elementu, stanowiącej jedno-
cześnie przegrodę porowatą przepuszczającą do jego 
wnętrza odpylony gaz, podczas gdy cząstki stałe opa-
dają grawitacyjnie. 

Urządzenie do odpylania gazów stanowi cylindrycz-
ny element odpylający (1), którego ścianka boczna 
(2) jest przegrodą porowatą, do podstawv którego za-
mocowany jest wydrążony wał (3), służący do nada-
wania ruchu obrotowego elementowi odpylającemu 
(1) oraz do odprowadzania odpylonego gazu. 

(2 zastrzeżenia) 

B01D P.225947 28.07.1980 

Przedsiębiorstwo Projektowania i Dostaw Komplet-
nych Obiektów Przemysłowych „Ohemadex" w War-
szawie, Oddział w Krakowie, Kraków, Polska (Józef 
Strzelski, Mikołaj Wiekluk, Stefan Jucha). 

Wypełnienie aparatów kolumnowych 
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 

konstrukcji wypełnienia aparatów do wymiany masy 
i ciepła, charakteryzującego się małymi oporami prze-
pływu, równomierną i prawie całkowitą zwilżalnością 
powierzchni oraz, jednorodnymi warunkami wymiany 
w całej objętości. 

Wypełnienie (1) składa się z prostokątnych płyt (3) 
ustawionych pionowo w aparacie (2) i połączonych 
rozłącznie lub trwale wzdłuż dłuższych krawędzi. Pły-
ty (3) połączone są ze sobą w narożach złączkami (4) 
tworząc kanały przepływowe (6) o zarysie regularnych 
figur geometrycznych. 

W każdej płycie (3) są wykonane wycinki (7, 8) o 
zarysie regularnych figur geometrycznych, które są 
rozmieszczone wzdłuż płyty (3) parami, przy czym są 
one odgięte ria obie strony płyty, a linie gięcia tych 
wycinków są nachylone do krawędzi płyty pod ką-
tem ostrym. 

Wycinki (7, 8) tworzą w kanale przepływowym (6) 
zbudowanym z płyt (3) zespoły przesłon usytuowane 
na tej samej wysokości lub różnej wzdłuż długości 
kanału. (12 zastrzeżeń) 

BOU P. 225950 28.07.1980 

Uniwersytet Marii Curie-Składowskiej, Lublin, Pol-
ska (Janusz Barcicki, Tadeusz Borowiecki, Andrzej 
Denis, Marek Frak, Wiesław Grzegorczyk, Dobiesław 
Nazimek, Marek Fielach). 
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Sposób wytwarzania katalizatora typu 
wysoko-zdyspergowany metal lub metale na nośniku 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
bezściekowego sposobu otrzymywania katalizatorów o 
wysokim stopniu dyspersji, charakteryzujących się wy-
soką aktywnością i korzystnym rozkładem kompo-
nentu aktywnego w kształtce katalizatora. 

Sposób wytwarzania metodą impregnacji, kataliza-
tora typu wysoko-zdyspergowany metal lub metale na 
nośniku z tlenku metalu trudnoredukuijącego się lub 
mieszaniny tlenków, według wynalazku polega na tym, 
że podany nośnik poddaje się dwustopniowej impreg-
nacji stosując impregnację kwasem wersenowym lufo 
jego solami, zwłaszcza sodową o stężeniu od 0,001 
mola/dcm« do 1,0 mola/dm* korzystnie o stężeniu 0 , 1 -
0,2 mola/dmł w temperaturze podwyższonej, lecz nie 
wyższej niż 95 °C, po czym po wysuszeniu w tempera-
turze nie przekraczającej 150°, nośnik poddaje się na-
stępującej impregnacji w roztworze rozpuszczalnej 
soli odpowiedniego metalu lub mieszaniny soli metali 
aktywnych i promotorów, przez okres nie dłuższy niż 
30 min., a następnie po wysuszeniu kalcynuje się i re-
dukuje do formy aktywnej. 

Roztwór czynnika impregnującego po natężeniu za-
wraca się do następnej operacji impregnacji. 

(2 zastrzeżenia) 

BO2C 
A23K 

P.225945 28.07.1980 

Instytut Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego, War-
szawa, Polska (Augustyn Jakubowski, Albin Nowak, 
Zenon Urbanowicz). 

Rozdrabniacz do kości 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zmniejszenia .zu-
życia energii elektrycznej poprzez opracowanie nowej 
konstrukcji rozdrabniać za. 

Rozdrabniacz do kości zbudowany z korpusu z oto-
czoną sitem stalowym walcową komorą roboczą, z wa-
łu obrotowego napędzanego silnikiem elektrycznym, z 
tarczy wirującej z bijakami oraz rynny zasypowej, 
według wynalazku charakteryzuje się tym, że składa 
się z zamocowanego na elementach obrotowych (2 i 3) 
wewnątrz komory roboczej wygarniacza (4) w kształ-
cie litery ,fi", zespołu wstępnego rozdrabniania, który 
stanowią koła uzębione (5 i 7) o uzębieniu trapezowym, 
przy czym koło (5) zamocowane jest na tarczy wiru-
jącej iZ), a koło (7) współśrodkowo z (poprzednim 
na wewnątrznej stronie ściany przedniej korpusu (1) 
oraz z zespołu rozdralbniania końcowego, który sta-
nowią zamocowane na tarczy wirującej (3) bijaki (6) 
korzystnie w ilości czterech, których powierzchnie 
boczne są odchylone od płaszczyzny obrotu naprze, 
miennie, a także z dwóch kół uzębionych (8) zamoco-
wanych współśrodkowo w stosunku do osi obrotu na 
wewnętrznych przeciwległych ścianach korpusu (1). 

(5 zastrzeżeń) 

B02C P.225964 29.07.1980 

Kombinat Górniczo-Hutniczy Cynku i Ołowiu w 
Bukownie, Zakłady Górniczo-Hutnicze „Orzeł Biały", 
Piekary Śląskie, Polska (Józef Drzązigała, Andrzej Po-
loczek, Bronisław Raj, Stanisław Maciążka, Andrzej 
Pers, Andrzej Pławny, Andrzej Rozmus, Tadeusz Ka-
zimierowski). 

Sposób rozdziału części metalicznych ze złomu metali 
nieżelaznych zespolonego z tworzywem sztucznym 

lub szklistą masą 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
isposotou rozdziału metalicznych części ze złomu metali 
nieżelaznych zespolonego z tworzywem sztucznym lub 
szklistą masą, który ułatwiałby odspajanie metali od 
otulającego ich tworzywa i przedzialającej ich masy 
szklistej oraz zwiększałby 'kruchość składników nie-
metalicznych złomu. 

Sposób według wynalazku polega na cieplnej obrób-
ce zespolonego złomu przez ogrzewanie go do tempera-
tury 323-^473 K i szybkie studzenie do 293 K, a na-
stępnie rozdrabnianie przy szczelinie urządzenia roz-
drabniającego 10 mm i przesiewanie na sicie 5 mm. 

(1 zastrzeżenie) 

B03B P.225969 30.07.1980 

Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi, Zakłady Bada-
wcze i Projektowe Miedzi „Cuprum", Wrocław, Uni-
wersytet Warszawski, Warszawa, Polska (Władysław 
Kunicki-Goldfinger, Aleksandra Lejczak, Marek Ostro-
wski). 

Sposób ługowania odpadów poflotacyjnych i/lub 
ubogich rud metali ciężkich, zwłaszcza miedzi 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
sposobu ługowania rud i odpadów poflotacyjnych w 
warunkach obojętnych i alkalicznych przy jednoczes-
nym zwiększeniu wydajności uzysku rud metali. 

Sposób ługowania według wynalazku polega na tym, 
że mieszaninę odpadów poflotacyjnych i/lub ubogich 
rud miedzi miesza się ze związkami huminowymi uzy-
skanymi zwłaszcza z węgla brunatnego i pozostawia 
się iprzez okres siedmiu dób intensywnie mieszając. 
Po tym czasie oddziela się wyługowane odpady od za-
wiesiny związków huminowych węgla brunatnego 
wzlbogaconych w wyługowane z rudy metale ciężkie« 
którą to zawiesinę kieruje się do dalszej znanej prze-
róbki. (3 zastrzeżenia) 

B03B 
G01B 

P.227933 18.11.1980 

Pierwszeństwo: 19.11.1979 - RFN (nr P 2946605.5) 

KLÖKNER-HUMBOLDT-DEUTZ Aktiengesellschaft, 
Köln, Republika Federalna Niemiec (Karl-Heinz Un_ 
(kedbach, Reiner Imhof, WoJf-Diethard Griinfoerg). 

Urządzenie do pomiaru wysokości położenia 
co najmniej jednej warstwy zagęszczanej 
w odpowiednio uwarstwionym przedziale 

materiałowym zagęszczającą maszyną sortowniczą 
zwłaszcza osadzarka 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
prostego urządzenia do wyznaczania precyzyjnych da-
nych pomiarowych. 

Urządzenie według wynalazku ma mały ele-
ment pomiarowy (15) osadzony swobodnie na ele-
mencie prowadniczym (16) umieszczonym w kierunku 
gradientu gęstości w przedziale osadzarki, przy czym 
element prowadniczy (16) zawiera sondę do 'bezstyko_ 
wego określania wysokości położenia elementu pomia-
rowego (15). (11 zastrzeżeń) 
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B05B P.225765 18.07.1980 

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów 
„MERA-PIAP", Warszawa, Polska (Jadwiga Konopa, 
Stanisław Klimek). 

Eżektor transportowy 

Przedmiotem wynalazku jest eżektor transportowy, 
zwłaszcza do urządzeń do elektrostatycznego nanosze-
nia farby proszkowej. 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
takiej konstrukcji eżektora, która uimożliwiałaiby usu-
nięcie farby proszkowej ze ścianek komory eżektora. 
dyfuzora oraz ścianek przewodów transportowych bez 
demontażu eżektora. 

W eżektorze według wynalazku na obwodzáe kanału 
(1) podawania farby proszkowej jest komora wirowa 
(3) ze szczeliną przepływową (4) i kanałem (5) dopro-
wadzającym do niej powietrze. Komora wirowa (3) 
i szczelina przepływowa (4) jest utworzona przez roz-
toczenie (7) kanału (1) podawania farby proszkowej 
oraz przez tuleją (10) z kołnierzem (11) umieszczoną 
w roztoczeniu (8) kanału (1) podawania farby prosz-
kowej i jest uszczelniona uszczelką (12). Kanał (5) do-
prowadzający powietrze do komory wirowej (3) jest 
umieszczony w ściance (6) kanału (1) podawania farby 
proszkowej, stycznie do ścianki komory wirowej (3) 
o większej średnicy. (3 zastrzeżenia) 

B06B P.226003 30.07.1980 

Politechnika Gdańska, Gdańsk, Polska {Ryszard Ma-
ciakowski, Bogusław Siwek). 

Urządzenie do przesuwu koła zębatego w generatorze 
momentu skręcającego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie ulepszenia pracy 
generatora momentu skręcającego. 

W urządzeniu według wynalazku koło zębate (1) o 
uzębieniu śrubowym tworzy jedną całość z tuleją (2), 
która na zewnątrz powierzchni ma wielowypust (3) 
oraz dodatkowe prowadzenie (4). (1 zastrzeżenie} 

JO. \4 \_2_ \3 

B06B P.226020 31.07.19S6 

Akademia Rolnicza, Lublin, Polska (Helena Gawda, 
Wincenty Pajewski, Ewa Dreszer). 

Głowica ultradźwiękowa 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie umożliwienia 
równoczesnego określenia prędkości rozchodzenia się 
fal poprzecznych i podłużnych w badanym ośrodku 
równocześnie. 

Głowica ultradźwiękowa, składająca się z uziemio-
nej obudowy, sprężyny dociskającej, materiału tłumią, 
cego i przetwornika połączonego ze źródłem prądu, 
charakteryzuje się tym, że pomiędzy warstwą materia-
łów tłumiących (2) i obudową (1) ma przetwornik 
ceramiczny (4), którego powierzchnie (5) połączenia ze 
źródłem prądu pokryte są warstwą srebra i który ma 
zdolność równoczesnego wysyłania drgań poprzecz-
nych i podłużnych, przy czym amplituda fal poprzecz-
nych jest wielokrotnie większa od amplitudy fal 
podłużnych. (1 zastrzeżenie) 

B06B P.230148 T 

Politechnika Wrocławska, Wrocław, 
murnd Talarczyk). 

12.03.1981 

Polska (Ed-

Ultradźwiękowy przetwornik aeroiokacyjny 

Przedmiotem wynalazku jest ultradźwiękowy (prze-
twornik aeroiokacyjny przeznaczony do wytwarzania 
i odbioru fal ultradźwiękowych w gazach, a zwłaszcza 
w powietrzu, mający zastosowanie w układach tran-
smisji sygnałów ultradźwiękowych. 

Wynalazek troziwiąziuijie zagadnienie umożliwienia 
stosowania wzbudników drgań wykonanych z mate-
riału piezoelektrycznego i magnetostrykcyjnego oraz 
uproszczenia konstrukcji ultradźwiękowego przetwor-
nika aerolokacyjnego. 

Ultradźwiękowy przetwoimik aeroiokacyjny wypo-
sażony jest we wzbudnik drgań składający się z 
przeciętego pierścienia (1) z materiału piezoelektrycz-
nego i naparowanych na nim metalowych elektrod 
(2) zaś olba końce przeciętego pierścienia (1) w miej-
scu przecięcia są ukształtowane tak, iż każdy z nich 
ma wgłębienie i występ z prostoliniową krawędzią 
o długości równej grubości przciętego pierścienia (1),. 
przy czym na jednym końcu przeciętego pierścienia 
(1) występ usytuowany jest w pobliżu wewnętrz-
nej średnicy przeciętnego pierścienia (1), a na 
drugim końcu występ usytuowany jest w pobli-
żu zewnętrznej średnicy przeciętnego pierścienia 
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(1), natomiast drgająca płytka (3) osadzona jest bez-
pośrednio w szczelinie przeciętego pierścienia (1) tak, 
iż styka się jedynie z prostoliniowymi krawędziami 
występów oraz jest na stałe zamocowana za pomocą 
gumowych wkładek i termoutrwaldzanego. kleju. 

(2 zastrzeżenia) 

B07B 
B41L 

P. 225849 24.07.1980 

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska {Zy-
gmunt Zawisławisiki, Tadeusz Zambrzycki). 

Sposób i urządzenie do segregowania proszku 
wywołującego utajony obraz kserograficzny 

według wielkości ziarn 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie poprawy zdol-
ności rozdzielczej obrazu otrzymanego metodą ksero-
graficzną. 

Sposótb według wynalazku polega na tym, że segre-
gowany proszek wywołujący utajony obraz kserogra-
ficzny wprowadza się przez otwór (3) wlotowy pro-
szku (1) umieszczony w. ścianie przewodu (4) powie-
trza tak, że ziarna proszku (1) opadają swobodnie 
pod wpływem własnego ciężaru i poddaje się dzia-
łaniu laminarnie przepływającego przez przewód (4) 
strumienia powietrza (5), którego kierunek jest pro-
stopadły do kierunku opadania ziaren proszku (Di 
zaś na przeciw otworu (3) wlotowego umieszcza się 
zbiorniki (6, 6', 6") segregowanego proszku (1) o 
określonych średnicach ziaren. 

Urządzenie zgodnie z wynalazkiem ma przewód (4) 
powietrza, w którym prostopadle do kierunku stru-
mienia powietrza (5) umieszczony jest co najmniej 
jeden otwór (3) wlotowy proszku (1) usytuowany tak, 
że ziarna proszku (1) opadają swobodnie pod wpły-
wem wiłasmego ciężaru, zaś na przeciw otworu (3) 
wlotowego umieszczone są zbiorniki (6, 6', 6") segre-
gowanego proszku (1). (2 zastrzeżenia) 

B08B P. 225497 04.07.1980 

Centralne Biuro Konstrukcyjno-Technologiczne Za-
kładów Naprawczych Taboru Kolejowego, Poznań, 
Oddział w Ostrowie Wlkp,, Ostrów Wlkp., Polska (Sta-

nisław Stodolski, Marian Spaleniak, Florian Wawrzy-
niak, Tadeusz Górski, Zbigniew Sikora, Krzysztof 
Trzcieliński, Aldona Dabrek, Mirosław Jackowski, 
Mirosław Zalewski, Stanisław Kazimierczak). 

Urządzenie do automatycznego mycia, 
zwłaszcza korpusów maźnic z prowadzeniem 

widłowym lub kolumnowym 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
urządzenia do automatycznego mycia wodą pod wy-
sokim ciśnieniem, zwłaszcza korpusów maźnic wa-
gonowych z prowadzeniem widłowym oraz kolumno-
wym. 

Urządzenie charakteryzuje się tym, że przelotowa 
komora mycia (1) w dolnej części ma transporter łańcu-
chowo-wózkowy (2) z cyklicznym przesuwem taśmy (3) 
wyposażonej w wózki nośne (4) dla posadowienia na 
nich maźnic (5), zaś w górnej części ma głowicę na-
tryskową (6) z odpowiednią ilością dysz (7) sprzężoną 
z mechanizmem (8) do jej obracania, opuszczania, 
podnoszenia i jednoczesnego doprowadzania do dysz 
(7) wody pod wysokim ciśnieniem w czasie trwania 
procesu mycia maźnicy (5). (3 zastrzeżenia) 

B21B P.225820 21.07.1980 

Biuro Projektów Przemysłu Hutniczego „Biprohut", 
Gliwice, Polska (Mieczysław Suchoń, Jerzy Klimo-
wicz). 

Urządzenie rozdzielczo-podające kęsy na samotok 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
urządzenia eliminującego pracę ręczną przy załadun-
ku kęsów na samotok, przydatnego w walcowniach. 

Urządzenie wdług wynalazku charakteryzuje się 
tym, że za zasobnikiem (1) ma zsuwnię (4) z pro-
giem (6) oraz wyrzutnik (5) osadzony w osi (19) i po-
łączony poprzez dźwignię (7), układ dźwigni (13), ra-
mię (8), wał (9), dźwignię (10) z cylindrem hydraulicz-
nym (17). 

Koniec dźwigni (10) połączony jest Txjprzez łącznik 
(12) z przesuwaczem z zabierakiem (11) osadzonym 
kołami w prowadnicach (15) wchodzącymi pomiędzy 
rolki samotoku (14). (1 zastrzeżenie) 

B21B P.230403 T 30.03.1981 

Centrum Badawczo-Konstrufccyjaie Obrabiarek, 
Pruszków, Polska (Witold Redel, Jerzy Foltyn). 
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Suwak z mechanicznym mocowaniem i luzowaniem 
imaków narzędziowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
konstrukcji suwaka, który wyeliminuje ręczną obsłu-
gę, zapewniając jednocześnie szybkie i dokładne mo-
cowanie imaków narzędziowych. 

Suwak według wynalazku, w szczególności dla to-
karek karuzelowych mogący współpracować z maga-
zynem narzędzi lub podajnikiem dowolnego typu, 
charakteryzuje się tym, że walcowa wkładka mocu-
jąca (9) usytuowana jest przesuwnie w otworze (10) 
suwaka (1) przy pomocy dowolnego urządzenia dla 
zacisku imaka nożowego (3) w prowadnicy (6) suwa-
ka (1) dzięki skośnym powierzchniom (7 i 8), a tłok 
reglujący ma oś pochyloną w stosunku do korpusu 
imaka narzędziowego (3) dla docisku swoją płaszczy-
zną imaka (3) do wpustów. (1 zastrzeżenie) 

U w a g a ! Zgłoszenie nr B21C P. 225 866 znajduje sip 
na stronie 68. 

B21D P. 225761 17.07.1980 

Kombinat Budowy Maszyn „Częstochowa", Kłobuck, 
Polska (Marian Wilk, Władysław Sławuta, Stefan 
Wnuk, Edmund Erkier). 

Mechanizm nastawczy suwaka noży górnych 
urządzenia do produkcji siatek 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie technicznego spo-
sobu regulacji przesuwania mechanizmu suwaka no-
ży górnych w płaszczyźnie pionowej w urządzeniu do 
produkcji siatek cięto-ciągnionych. 

W tym celu zastosowano układ korbowodowy skła-
dający się z suwaka (1) z wpasowanym stałym czo-
pem suwaka (2). Na wystającej z suwaka części czopa 
pracuje wahadłowo tuleja mimośrodowa (4) z uzębio-
nym kołnierzem, zabezpieczona panewką (3). Tuleja 
mimośrodowa (4) połączona jest suwliwie z górnym 
łbem korbowodu (9) i odpowiednio zabezpieczona. Na-
stawianie tulei mimośrodowej (4) odbywa się przez 
obrót elementu nastawczo-blokującego (5) połączonego 
uzębieniem wewnętrznym z mimośrodem i śrubami 
mocującymi z korbowodem. (2 zastrzeżenia) 

B21D P.225762 17.07.1980 

Kombinat Budowy Maszyn „Częstochowa", Kłobuck, 
Polska (Marian Wilk, Władysław Sławuta, Stefan 
Wnuk, Edmund Erkier). 

Sposób mocowania noży górnych 
w urządzeniu do produkcji siatek 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
sposobu mocowania noży górnych umożliwiającego 
bezawaryjną pracę urządzenia do produkcji siatek 
cięto-ciągnionych stosowanych jako obudowa wyro-
bisk górniczych. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że noże 
górne (1) łączy się z obsadą (3) noży, za pomocą wkrę-
tów (2) z łbem mieszczącym się w gnieździe noża. 

W obsadzie (3) noży znajdują się nagwintowane 
otwory dla wkręcania gwintowanej części wkrętu za-
bezpieczonego podkładką sprężystą (4) z nakrętką (5). 

(1 zastrzeżenie) 

B21D 21.07.1980 

Biuro. Projektów Przemysłu Hutniczego „Biprohut", 
Gliwice, Polska (Zbigniew Autoszewski, Leszek Grusz-
czyński, Leszek Chomicki, Bogdan Sztolc). 

Giętarka siatek zbrojeniowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie skonstruowania 
urządzenia umożliwiającego wygięcie siatki pod ką-
tem dowolnie wybranym i przystosowanie jej do prze-
strzennego układu zbrojenia, zwłaszcza fundamentów. 

Giętarka zwłaszcza do zbrojeniowych siatek, charak-
teryzuje się tym, że stanowi ją przenośna rama (1), 
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do której obrotowo są zamocowane w skrajnych ło-
żyskach (8), dociskowa rama (6) dociskająca wyginaną 
siatkę (2) do ramy (1), oraz w łożyskach (7), umiesz-
czonych około środka ramy (1), gnąca płyta (3), przy 
czym dociskowa rama (6) oraz gnąca płyta (3) są za-
opatrzone w siłowniki (5 i 4). Dociskowa rama (6) ma 
wymienną końcówkę (9). (2 zastrzeżenia) 

B21D P. 231049 08.05.1981 

Pierwszeństwo: 09.05.1980 - St. Zjedn. Am. (nr 148 359) 

Batelle Development Corporation, Columbus, Stany 
Zjednoczone Ameryki (Robert E. Maringer). 

Sposób ciągłego odlewania metalowej taśmy 
oraz kadź pośrednia 

do odlewania metalowej taśmy 

Sposób ciągłego odlewania metalowej taśmy na po-
wierzchni odlewniczej przesuwającej się obok dyszy 
wylotowej kadzi zawierającej ciekły metal obejmuje 
wlewanie ciekłego metalu do kadzi z szybkością do-
statetczną do uzyskania ciśnienia słupa metalu rów-
nego co najmniej 1,7 kPa w dyszy wylotowej w ciągu 
jednej sekundy po rozpoczęciu odlewania oraz wle-
wanie dodatkowego ciekłego metalu z szybkością za-
pewniającą utrzymanie stałego ciśnienia roboczego w 
dyszy wylotowej podczas trwania operacji odlewania. 

Kadź pośrednia do odlewania metalowej taśmy za-
wiera przednią ściankę (26) mającą wewnętrzną po-
wierzchnię (29), tylną ściankę (28) mającą wewnętrzną 
powierzchnię (30) oraz ścianki boczne ograniczające, 
strefę ciekłego metalu wyznaczoną pomiędzy wew-
nętrznymi powierzchniami przedniej i tylnej ścianki 
(26, 28). Wewnętrzna powierzchnia (29) przedniej ścian-
ki (26) jest rozbieżna względem wewnętrznej po-
wierzchni (30) tylnej ścianki (28) co najmniej w po-
bliżu kanału wylewowego (24) dyszy wylotowej. 

(25 zastrzeżeń) 

B22C P.225757 17.07.1980 

Politechnika Śląska im. Wincentego Pstrowskiego, 
Gliwice, Instytut Odlewnictwa, Kraków, Polska (Dio-
nizy Gasztych, Tadeusz Olszowski, Barbara Wilkosz, 
Aleksandra Gasztych, Zbigniew Ulman, Jan Kozień). 

Ciekła masa formierska i rdzeniowa 
z utwardzaczem organicznym 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
ciekłych mas formierskich i rdzeniowych na bazie 
utwardzaczy organicznych. 

Ciekła masa formierska i rdzeniowa zawiera ciekły 
utwardzacz organiczny w postaci estrów kwasu octo-
wego i wieloalkoholi w ilości 0,1 - 2,0 części wago-
wych oraz jako spieniacze - kompozycję środków po-
powierzchniowo czynnych takich jak: butylonaftale-
nosulfonian sodowy w ilości 0,2 - 1,0 części wago-
wych z dodatkiem detergentów silnie spieniających w 
ilości 0,1 - 1,0 części wagowych. (8 zastrzeżeń) 

B22D P.221789 01.02.1980 

Politechnika Śląska im. Wincentego Pstrowskiego, 
Gliwice, Polska (Zygmunt Cząstkiewicz, Władysław 
Polechoński, Stanisław Tochowicz, Tadeusz Wiśniew-
ski). 

Krystalizator 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie skonstruowania 
krystalizatora o zwiększonej bezawaryjnośei i żywot-
ności. 

Krystalizator ma komorę chłodzącą podzieloną ścian-
ką dzielącą (3) na dwie komory. Komorę (7) utwo-
rzoną przez ściankę dzielącą (3), kołnierz górny (4), 
kołnierz dolny (5) i tuleję (1) oraz komorę (8) utwo-
rzoną przez ściankę dzielącą (3), kołnierz górny (4), 
kołnierz dolny (5) i płaszcz zewnętrzny (6). 

Komora (7) ma ściany wewnętrzne wyłożone war-
stwą kapilarną (2), a jej przestrzeń wypełniona jest 
medium w postaci cieczy i jej par. Komora (8) chło-
dzona jest w sposób klasyczny wodą. (3 zastrzeżenia) 

B22D P. 225784 18.07.1980 

Politechnika Śląska im. Wincentego Pstrowskiego, 
Gliwice, Polska (Adam Gierek, Izabella Hylla, Jerzy 
Myalski, Józef Sleziona, Stanisław Węgrzyniak). 

Sposób otrzymywania materiału kompozytowego 
metodą odlewniczą 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uzyskania ma-
teriału kompozytowego charakteryzującego się dobry-
mi własnościami wytrzymałościowymi, nawet w tem-
peraturach podwyższonych znacznie przekraczających 
temperaturę pracy stopu osnowy. 

Sposób otrzymywania materiału kompozytowego me-
todą odlewniczą na bazie aluminium, magnezu, cyny, 
cynku lub ołowiu albo stopów tych metali polega na 
tym, że do podgrzanej formy, wewnątrz której umiesz-
cza się zbrojenie, wtłacza się ciekły metal lub jego 
stop pod działaniem ciśnienia zewnętrznego realizowa-
nego ciśnieniem sprężonego gazu obojętnego lub po-
wietrza na powierzchnię lustra ciekłego metalu lub 
wtłoczeniu ciekłego metalu za pomocą tłoka, przy 
czym w czasie grzania formy i w czasie zalewania 
do wnęki formy wtłacza się gaz obojętny lub formę 
umieszcza się w komorze próżniowej. 

Jako zbrojenie stosuje sie drut, siatkę zwłaszcza 
stalową i włókno metaliczne lub niemetaliczne zwłasz-
cza węglowe, grafitowe, borowe, z węglika krzemu. 

(2 zastrzeżenia) 

B22D P.231047 08.05.1981 

Pierwszeństwo: 09.05.1980 - St. Zjedn. Ameryki 
(nr 148440) 

Battelle Development Corporation, Columbus, St. 
Zjednoczone Ameryki (Robert E. Maringer). 

Urządzenie do odlewania materiału 
na taśmę metalową 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie skonstruowania 
urządzenia o zwiększonej wydajności. 

Urządzenie do odlewania materiału na taśmę me-
talową zawiera pośrednią kadź (22) do odbierania 
i utrzymywania stopionego metalu mającą w odnie-
sieniu do kierunku odlewania przednią ścianę (26) 
i tylną ścianę (28), przy czym każda ze Scan ma w 
odniesieniu do roztopionego metalu w pośredniej ka-
dzi (22) wewnętrzną powierzchnię (30, 34) i zewnętrz-
ną powierzchnię (32, 36), przy czym wewnętrzne po-
wierzchnie (30, 34) przebiegają w kierunku do otworu 
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przepływowego (80) i ograniczają otwór przepływowy 
z końcówką wypływową, przez którą roztopiony me-
tal jest dostarczany na powierzchnię (14) do odlewa-
nia, przesuwającą się przed końcówką wypływową 
z szybkością od 18 do 900 m na minutę oraz mającą 
ściany boczne ograniczające przednią ścianę (26) i tyl-
ną ścianę (28), wkładkę (50) umieszczoną na części 
zewnętrznej powierzchni (32) przedniej ściany (26), 
której segment stanowi co najmniej część wewnętrz-
nej powierzchni (30) przedniej ściany (26), przy czym 
wkładka (50) wychodzi poza przednią ścianę (26) w 
kierunku powierzchni (14) do odlewania, utrzymując 
minimalną szczelinę o wielkości co najmniej 0,25 mm, 
przy otworze przepływowym (80), ograniczonym wew-
nętrzną powierzchnią (34) tylnej ściany (28) i wkładką 
(50), przy czym wkładka (50) ma powierzchnię (70) 
krawędzi czołowej, która jest usytuowana w odległości 
do 3 mm od powierzchni (14) do odlewania, zaś co 
najmniej część zewnętrznej powierzchni (36) tylnej 
ściany (28) przylegająca do otworu przepływowego 
(80) końcówki wypływowej jest usytuowana w odle-
głości co najmniej 0,5 mm od powierzchni (14) do 
odlewania. (28 zastrzeżeń) 

B22D P. 231050 08.05.1981 

Pierwszeństwo: 09.05.1980 - St. Zjedn. Ameryki 
(nr 148421) 

Battelle Development Corporation, Columbus, Stany 
Zjednoczone Ameryki (Robert E. Maringer). 

Urządzenie odlewnicze do odlewania 
w sposób ciągły metalowej taśmy 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie skonstruowania 
urządzenia umożliwiającego w sposób ciągły odlewa-
nia metalowej taśmy. 

Urządzenie odlewnicze do odlewania w sposób cią-
gły metalowej taśmy, zawiera kadź pośrednią (22), 
koło odlewnicze (12), dyszę wylotową ciekłego metalu 
z kadzi pośredniej (22) mającą zakrzywioną kształt-
kę muflową (24), w której jest wykonany kanał wy-
lewowy, przy czym długość kanału wylewowego jest 
równa w przybliżeniu szerokości odlewanej meta-
lowej taśmy (10). Urządzenie zawiera ponadto chło-
dzoną powierzchnię odlewniczą (14), usytuowaną w od-
ległości mniejszej niż 3 mm od dyszy wylotowej, 
przesuwaną względem kanału wylewowego w kierun-
ku prostopadłym do osi wzdłużnej kanału. Kanał 
wylewowy powstaje pomiędzy dwiema częściami bocz-
nymi zakrzywionej kształtki muflowej (24), i jedno-
rodny przekrój poprzeczny na całej długości. 

(2£ zastrzeżenia) 

B23B 
A61B 

P.230332 T 25.03.1981 

Spółdzielnia Pracy Zrzeszenie Metalowców „Techni-
prot", Pruszków, Polska (Stefan Łepkowski, Zygmunt 
Kowalczyk). 

Urządzenie do wytwarzania 
splatanych piłek włosowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie skonstruowania 
urządzenia do wytwarzania splatanych piłek włoso 
wych, zwanych piłkami Olivecrona, eliminującego 
niekorzystne zjawisko naprężeń skrętnych drutu rdze-
niowego, wywołanego splotem. 

Urządzenie według wynalazku charakteryzuje się 
tym, że szpula (10) z drutem rdzeniowym (9) jest osa-
dzona sztywno na końcu wałka poziomego (16), uło-
żyskowanego obrotowo po środku w osi pionowej 
(I-I) , na którego drugim końcu jest umieszczone koło 
bieżne(17), toczące się na podłożu (18) i wywołujące 
tym wstępne naprężenia skrętne w drucie rdzenio-
wym (9), które jest przeciwne do naprężeń r.plotu. 

(1 zastrzeżenie) 

B23D P.225744 18.07.1980 

Instytut Obróbki Plastycznej, Poznań, Polska (Zbysz-
ko Wiśniewski, Cyryl Sławicz). 

Urządzenie do bezodpadowego cięcia prętów 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
urządzenia umożliwiającego osiągnięcie dużej szyb-
kości i dokładności cięcia oraz uniezależnienia ilości 
cięć od ilości obrotów koła napędowego. 
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Urządzenie do bezodpadowego cięcia prętów, z dwo-
ma pierścieniami tnącymi, z których pierwszy osa-
dzony jest nieruchomo w korpusie urządzenia, nato-
miast drugi pierścień jest usytuowany mimośrodowo 
we wrzecionie, ułożyskowanym wewnątrz koła zama-
chowego charakteryzuje się tym, że wrzeciono (8) 
z pierścieniem tnącym (7) ułożyskowane w kole za-
machowym (2), łączone jest z nim cyklicznie przy po-
mocy zaczepów (3). Zaczepy (3) przesuwane są ku wrze-
cionu popychaczami (5) z elementem tocznym (6) w 
dośrodkowym położeniu krzywek (14), obracanych si-
łownikiem pneumatycznym (12), sterowanym impul-
sem z elementu sterującego (11). (1 zastrzeżenie) 

B23G P. 225892 26.07.1980 
B23Q 

Zakłady Elektrotechniki Motoryzacyjnej, Świdnica, 
Polska (Stanisław Rajkowski, Janusz Szpitalak, Jan 
Budny). 

Wrzeciennik obrabiarki zespołowej, zwłaszcza 
do wiercenia, nawiercania i gwintowania 

detali typu tarcza 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
wrzeciennika charakteryzującego się prostotą kon-
strukcji i niezawodnością działania, znajdującego za-
stosowanie zwłaszcza do obrabiarek zespołowych 
wielowrzecionowych. 

Wrzeciennik zbudowany jest z korpusu (25), w któ-
rym umieszczone są: tuleja zewnętrzna (3), drążek 
sterujący (37) z krzywkami (33) i (34), wałek (29) 
z ramieniem (30), sprzęgło kłowe składające się z 
wałka sprzęgła (21) i tulei sprzęgłowej (27) oraz 
wyłączniki wkrańcowe (22), (32) i (35). Koło zębate (18) 
połączone jest wpustem dwustopniowym (19) z wał-
kiem sprzęgła (20), o którym opiera się górną po-
wierzchnią czołową tuleja wysprzęglająca (15). Na 
zewnętrznej powierzchni tulei wysprzęglającej (15) 
obrotowo osadzona jest tuleja (10) połączona wpustem 
dwustopniowym (14) z tuleją sprzęgłową (27), nato-
miast w dolnej swojej części tuleja (10) połączona 
jest z kopiałem (9) i wałkiem zabierakowym (5) wpu-
stem dwustopniowym (4). Na zewnętrznej gwintowa-
nej powierzchni kopiału (9) osadzony jest pierścień 
z gwintem (8) połączony wpustem dwustopniowym (7) 
z tuleją wewnętrzną (6) suwliwie umieszczoną w tulei 
zewnętrznej (3). (1 zastrzeżenie) 

B23K P.225800 19.07.1980 

Śląska Fabryka Urządzeń Górniczych „MONTANA", 
Katowice, Polska (Andrzej Mańka, Kazimierz Kulig, 
Ludwik Śmiałek, Jerzy Goścdński, Wiesław Budziosz, 
Romuald Słota). 

Sposób montażu i spawania wsporników zastawek 
oraz urządzenie do stosowania tego sposobu 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie udoskonalenia 
konstrukcji urządzeń spawalniczo-montażowych poz-
walającej na możliwość uzyskania gotowego wyrobu 
na jednym stanowisku pracy. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że na 
umiejscowiony na kołkach ustalających dolnych ele-
ment dolny (A) -wspornika zastawka nakłada się ele-
menty dystansowe (B) ustawione według grzebienia 
ustalającego (18). Po czym się je szczepią, a po 
opuszczeniu grzebienia nakłada się na nie blachę 
górną (C) ustalając jej położenie na kołkach ustala-
jących górnych (16). Z kolei na blachę górną (C) na-
kłada się kadłubek (D), którego położenie ustala ele-
ment ustalający (10). Następnie całość zaciska się 
i spawa spoiny zewnętrzne, a po ich wykonaniu ca-
łość obraca się do położeń umożliwiających wykona-
nie wszystkich spoin wewnętrznych oraz nałożenie 
blachy nakrywczej i jej przyspawanie. Gotowy wspor-
nik zastawki wyjmuje się po uprzednim zwolnieniu 
zacisku. 

Urządzenie według wynalazku składa się z dwóch 
tarcz (1 i 2) zaopatrzonych na zewnątrz w czopy 
łożyskowe (3), a połączonych ze sobą wewnątrz belką 
dolną (7) i górną (8). Do belki górnej (8) rozłącznie 
przymocowane są ramiona oporowe (9) i element 
ustalający (10), a ina stałe łapy (11) mocujące cylindry 
pneumatyczne (12). Tłoczyska cylindrów pneumatycz-
nych (12) połączone są z prowadzoną na sworzniach 
(13) belką dociskającą (14), na której rozłącznie umo-
cowane są kołki ustalające dolne i górne oraz obro-
towo zamocowany na sworzniach (17) grzebień usta-
lający (18), Czopy łożyskowe (3) poprzez oprawy łożys-
kowe (20) wsparte są na konstrukcji nośnej (21) po 
prawej stronie której przytwierdzony jest pedał (22) 
blokady położenia (23). (6 zastrzeżeń) 

B23K P.230738 17.04.1981 

Pierwszeństwo: 18.04.1980 - Włochy (nr 67604 - A/80) 

Mario Cerutti, Torino, Luigi Cordero, Carlo Par-
paiola, Pier Antonio Parpaiola, Alpignano, Włochy. 

Pistolet do zgrzewania punktowego i sposób 
wytwarzania pistoletu do zgrzewania punktowego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie skonstruowania 
pistoletu do zgrzewania punktowego o wysokiej prze-
wodności elektrycznej oraz wytrzymałości mechanicz-
nej. 

Pistolet do zgrzewania punktowego, mający dwa 
ramiona połączone ze źródłem prądu, przy czym każ-
de z ramion ma uchwyt elektrody i elektrodę po-
łączone ze sobą za pomocą stożkowego złącza według 
wynalazku charakteryzuje się tym, że co najmniej 
uchwyt elektrody każdego ramienia ma rdzeń i osło-
nę, przy czym rdzeń jest wykonany z czystej miedzi 
odlanej w osłonę wykonaną z niemagnetycznej stali 
nierdzewnej. Elektroda ma rdzeń i osłonę, przy czym 
rdzeń jest wykonany z czystej miedzi odlanej w osło-
nę wykonaną z niemagnetycznej stali nierdzewnej. 
Mechaniczne połączenie pomiędzy każdym z ramion, 
a elementami przyłączonymi do nich wykonane jest 
na stalowej osłonie. 
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Sposób wytwarzania pistoletu do zgrzewania punk-
towego polega na kształtowaniu wykonanej z nie-
magnetycznej stali nierdzewnej osłony, odlewaniu do 
środka osłony czystej miedzi, która podczas chłodze-
nia łączy się z wewnętrznymi ściankami osłony. Sto-
suje się metodę traconego wosku, a wewnątrz rdzenia 
kształtuje się co najmniej jeden kanał, przez który 
przepływa ciecz chłodząca pistolet. (5 zastrzeżeń) 

B23P 
F16C 

P.225839 21.07.1980 

Witold Palucha, Andrzej Palucha, Gdańsk, Polska 
(Witold Połucha, Andrzej Palucha). 

Sposób regeneracji wałów korbowych 
samochodów Trabant 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie regeneracji wa-
łów korbowych do samochodów Trabant przy zacho-
waniu ich normalnych warunków eksploatacyjnych. 
W tym celu, po rozmontowaniu wału korbowego ob-
cina się zużyty czop, zaś w przeciwwadze wytacza 
się stopniowany otwór (5), do którego wciska się 
wymienny czop (6) z podcięciem (7). (1 zastrzeżenie) 

B23P P. 230911 29.04.1981 

Pierwszeństwo: 08.05.1980 - Włochy (nr 21765 B/80) 

Zinken Italiana S.p.A., Mediolan, Włochy (Valentino 
Linossi). 

Urządzenie do strugania, piłowania, 
frezowania i dłutowania 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie usprawnienia 
konstrukcji urządzeń, do strugania, piłowania, frezo-
wania i dłutowania. 

Urządzenie do strugania, piłowania, frezowania 
i dłutowania posiadające co najmniej jedno narzę-
dzie dłutujące osadzone na przesuwnych, w stosun-
ku do stałego łoża, uchwytach i ruchomy stół lub 
pomost dostosowany do zasadniczo ręcznego podno-
szenia i opuszczania, zawiera, pomiędzy przesuwny-
mi elementami podporowymi (28, 31a, 32) dla narzę-
dzi i ruchomego stołu lub pomostu (5), elementy 
sprzęgające (22, 33, 35), które w jednym położeniu 
przełączania zapewniają połączenie kinematyczne po-
między tymi elementami podporowymi (28, 31a, 32), 
a stołem lub pokładem (5), zaś w innym położeniu 
przełączania rozłączają to połączenie kinematyczne, 
przy czym w położeniu łączącym przesuwnie w górę 
lub w dół, przesuwa narzędzie (21) osadzone na ele-
mencie podporowym z położenia spoczynkowego do 
położenia roboczego lub odwrotnie. 

Człony sprzęgające mają sworznie (22) posiadające 
na jednym swym zakończeniu pokrętła, zaś ich dru-
gie zakończenie mają kształt dostosowany do sprzę-
gania z przesuwnym elementem podporowym (28), 

przy czym sworznie (22) są przesuwne w tulei pod 
działaniem sprężyny zaś tuleja ta jest sztywno połą-
czona z przesuwnym stołem lub pomostem (5). 

(4 zastrzeżenia) 

B23Q P.225767 19.07.1980 

Kombinat Przemysłu Narzędziowego „VIS", War-
szawa, Polska (Zbigniew Szymańczuk, Włodzimierz 
Goliszek, Stanisław Gryjarowicz, Dariusz Stawiarski, 
Filip Olszewski, Waldemar Sciborowski, Zygmunt 
Stegienko, Andrzej Badowski, Marek Wadecki). 

Sposób automatycznej obróbki części tnącej narzynki 
i jej transportu międzyoperacyjnego 

w linii obróbczej 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
takiego sposobu automatycznej obróbki części tnącej 
narzynki i jej transportu międzyoperacyjnego w linii 
obróbczej składającej się z szeregu obrabiarek odpo-
wiednio połączonych ze sobą, który umożliwiałby do-
konywanie podstawowych operacji obróbczych, a mia-
nowicie, wykonywanie powierzchni nakroju narzynki 
i skośnej powierzchni natarcia oraz powierzchni na-
tarcia w płaszczyźnie równoległej do osi gwintu na-
rzynki. 

Sposób według wynalazku charakteryzuje się tym, 
że narzynka (1) podawana jest z magazynka (3) na 
poziomy transporter (12), na którym jest przesuwana 
i obracana aż do uzyskania właściwego położenia ką-
towego, po czym zostaje zamocowana w uchwycie 
pierwszej obrabiarki (6) automatycznie] linii w celu 
dokonania pierwszej operacji obróbczej. Po dokonaniu 
tej operacji narzynka (1) podawana jest na pochyły 
transporter (13), na którym jest obracana względem 
płaszczyzny podstawy (2) i następnie przemieszczana 
w górę transporterem (14), z którego poprzez pochyły 
transporter (15) podana zostaje na poziomy transpor-
ter (16), na którym jest przesuwana i obracana aż 
do uzyskania właściwego położenia kątowego. Następ-
nie narzynka zostaje zamocowana w uchwycie drugiej 
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obrabiarki (23) linii w celu dokonania drugiej ope-
racji obróbczej. Po dokonaniu operacji na drugiej 
obrabiarce (23), narzynka podawana jest do uchwytu 
kolejnej obrabiarki linii w celu dokonania następnej 
operacji obróbczej, przemieszczając się w taki sam 
sposób, jak to miało miejsce pomiędzy pierwszą i dru-
gą obrabiarką linii. Po zakończeniu operacji obróbczej 
narzynki, na ostatniej obrabiarce linii, narzynka po-
dawana jest poprzez pochyły transporter (21) do po-
jemnika (29). (5 zastrzeżeń) 

B24B P.230267 T 19.03.1981 

"Wyższa Szkoła Inżynierska, Koszalin, 
(Czesław Rogowski, Stanisław Słoma). 

Polska 

Szlifierka do obrzeży kubków porcelanowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie skonstruowania 
takiej szlifierki, w której byłaby możliwość regulacji 
kąta ustawienia narzędzia ściernego względem obra-
bianej powierzchni obrzeża oraz obróbki o kształtach 
odbiegających od koła. 

Szlifierka składa się z narzędzi ściernych (4) styka-
jących się z obrzeżem obracającego się przedmiotu 
obrabianego (2), z których każde zamocowane jest na 
obrotowym wrzecionie (5) zakończonym kołem napę-
dzanym (6), które swoją powierzchnią walcową styka 
się z powierzchnią czołową koła napędzającego (7). 
Obudowa (8) wrzeciona (5) ma oś obrotu (O2) i po-
łączona jest przegubowo z siłownikieim (9). 

Podczas obróbki obraca się przedmiot obrabiany (2) 
i narzędzie ścierne (4). Włączenie napędu siłownika (9) 
powoduje obrót obudowy (8) wokół osi obrotu (O2), 
a tym samym właściwie ustawienie narzędzia ścier-
nego (4) względem obrabianej powierzchni. 

(1 zastrzeżenie) 

B24C P.225741 18.07.1980 

Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Warszawa, Polska 
(Aleksy Kuszczak, Antoni Pęziński, Henryk Wojtecki). 

Sposób elektromagnetycznego przyśpieszania 
cząstek ferromagnetycznych 

w postaci sypkich materiałów lub drobnych wyrobów 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
sposobu o małej energochłonności znajdującego szcze-
gólne zastosowanie do przyśpieszania ścierniwa w celu 
mechanicznego przygotowania powierzchni. 

Przyspieszane cząstki porcjuje się i kolejno wpro-
wadza w miejsce skutecznego przyciągania elektro-
magnesu. Ruch cząstek ukierunkowuje się wzdłuż ko-
rzystnie najbardziej zagęszczonych linii sił pola elek-
tromagnesu. Przepływ prądu przez ten elektromagnes 
inicjuje się w chwili, gdy porcja cząstek znajdzie się 
w miejscu jego skutecznego przyciągania, zaś zmniej-
sza tsię ten prąd korzystnie do zera w chwili, gdy 
porcja cząstek znajdzie się w miejscu największego 
zagęszczenia linii sił pola elektromagnesu. Po odrzu-
ceniu pierwszej porcji cząstek i przy wprowadzeniu 
w miejsce skutecznego przyciągania elektromagnesu 
następnych porcji cząstek cykl jego pracy powtarza 
się. Na cząstki może oddziaływać więcej elektromagne-
sów przyśpieszających. (3 zastrzeżenia) 

B24D P.225893 26.07.1980 

Kombinat Przemysłu Narzędziowego „VIS" Ośrodek 
Badawczo-Rozwojowy Narzędzi, Warszawa, Polska 
(Olcha Zapolska, Jerzy Pańczyk, Andrzej Bakoń). 

Sposób wytwarzania ceramicznych wyrobów ściernych 

Celem wynalazku jest opracowanie takiego sposobu 
wytwarzania ceramicznych wyrobów ściernych, który 
pozwalałby na zastosowanie każdego rodzaju ścier-
niwa, nie wymagałby zbyt precyzyjnego przestrzega-
nia warunków temperaturowo-czasowych oraz twar-
dość wytworzonych narzędzi nie ulegałaby zmianie. 

Sposób wytwarzania ceramicznych wyrobów ścier-
nych według wynalazku polega na tym, że ścierniwo 
miesza się ze spoiwem z rozdrobnionej fryty szklanej 
zawierającej SiOj w ilości 30-50% wagowych, AI2O3 
w ilości 10-25% wagowych, TÍO2 w ilości 2-10% wa-
gowych, ZnO w ilości 10-30% wagowych, PbO w iloś-
ci 1-15% wagowych oraz B2O3 w ilości 5-25% wa-
gowych, otrzymaną mieszaninę uplastycznia się i po 
uformowaniu wypala się w temperaturze nie wyższej 
niż 1150°C, po czym studzi się z regulowaną prędkoś-
cią najpierw do temperatury 600°C, a następnie do 
temperatury otoczenia. . (1 zastrzeżenie) 

B24D P.225894 26.07.1980 

Kombinat Przemysłu Narzędziowego „VIS" Ośrodek 
Badawczo-Rozwojowy Narzędzi, Warszawa, Polska 
(Olcha Zapolska, Jerzy Pańczyk, Andrzej Bakoń). 

Spoiwo ceramiczne 

Celem wynalazku jest opracowanie takiego spoiwa 
ceramicznego, które mogłoby znaleźć zastosowanie do 
każdego rodzaju ścierniwa. 

Spoiwo ceramiczne do narzędzi ściernych, w postaci 
szkła według wynalazku zawiera SÍ1O2 w ilości 50-75% 
wagowych, TiOa w ilości 3-15% wagowych, B2O3 w 
ilości 1-35% wagowych, Na2O w ilości 1-10% wa-
gowych, AI2O3 w ilości 10-25% wagowych, ZrO2 w 
ilości 1-7% wagowych, K2O w ilości 1-10% wago-
wych oraz LiiO w ilości 3-10% wagowych. 

(1 zastrzeżenie) 

B25B P.225948 26.07.1980 

Fabryka Samochodów Ciężarowych „POLMO" Za-
kład Wyrobów z Tworzyw Sztucznych, Świdnik 
k/IiU'blina, Polska (Ireneusz Burzawa, Mirosław Ga-
jowniczek, Władysław Nazarewicz, Stanisław Wiśnie-
cki). 

Skrzynka narzędziowa o kształcie aktówki 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
skrzynki narzędziowej o prostej konstrukcji, trwa-
łej i praktycznej w użytkowaniu. 

Skrzynka narzędziowa składa się z dwóch identy-
cznych połówek (1) z uchwytem (2), klapką (3), wy-
stępem kulowym (4), zawiasami (5), (6), wgłębieniami 
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(7) i występami (8) a także nóżek w postaci żeberek. 
Połączone ze sobą zawiasami (5), (6) dwie identycz-

ne połówki bez dodatkowych elementów stanowią 
gotowy wyrób. 

Skrzynka narzędziowa może być także stosowana 
jako teczka lub opakowanie. (2 zastrzeżenia) 

B25G P.230238 T 18.03.1981 

Fabryka Form Metalowych „Ponar-Formet", Byd-
goszcz, Polska (Zofia Głodek, Zbigniew Kuczyński, 
Andrzej Wichrowski). 

Rękojeść 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
rękojeści wymiennej do narzędzi precyzyjnych. 

Zgodnie z wynalazkiem rękojeść o ergonomicznym 
kształcie np. walca o krzywoliniowej tworzącej cha-
rakteryzuje się tym, że ma sztywność mniejszą od 
sztywności narzędzia, a jej gniazdo mocujące ma 
krzywoliniową wzdłużną oś symetrii. 

Korzystnie jest, gdy gniazdo mocujące stanowią dwa 
oddalone od siebie otwory - przedni (1) i tylny (2) -
których osie są względem siebie skośne. 

Rękojeść według wynalazku może znaleźć zastoso-
wanie na wydziałach obróbki ręcznej szczególnie do 
pilników precyzyjnych. (3 zastrzeżenia) 

B25J P.224305 17.05.1980 

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

Element nośny, zwłaszcza dla robota przemysłowego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie umożliwienia 
tworzenia znacznej liczlby konfiguracji robotów o 
zróżnicowanych parametrach technicznych i przy za-
stosowaniu wymiennych, samodzielnych i powtarzal-
nych członów. Element według wynalazku charakte-
ryzuje się tym, że powierzchnia boczna belki (1) 
oraz każda z jej powierzchni czołowych ma co naj-
mniej jedną powierzchnię przylgową dla przyłącza-
nia członów funkcjonalnych robota za pomocą ele-
mentów łączących (2, 3, 4). (4 zastrzeżenia) 

B25J P. 230402 T 30.03.1981 

Centrum Badawczo-Konstrukcyjne Obrabiarek, 
Pruszków, Polska (Jan Bajer, Bogusław Kolmus, 
Stanisław Pająk). 

Napęd stopni swobody robotów i manipulatorów 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie ułatwienia ste-
rowania ruchami obrotowymi robotów i manipula-
torów. 

Napęd stopni swobody robotów i manipulatorów, 
elektromechaniczny lub hydrauliczno-mechaniczny, 

zawiera zębatkę (1) połączoną przegubowo z korpu-
sem naikrętki śruby (tocznej lub ślizgowej) lub z 
tłoczyskiem siłownika i sprzęgniętą z kołem zęba-
tym (2) osadzonym bezpośrednio na osi obrotu stop-
nia swobody robota lub manipulatora. Zębatka (1) 
jest dociskana do koła zębatego (2) przez element 
dźwigniowy (3). (2 zastrzeżenia) 

B25J 
B65G 

P.231139 13.05.1981 

Pierwszeństwo: 13.05.1980 - Holandia (nr 8002746) 

NEDSCHROEF OCTROOI MAATSCHAPPIJ N. V., 
Helmond, Holandia. 

Urządzenie do przenoszenia przedmiotów obrabianych 
na obrabiarkach z jednego stanowiska pracy 

na drugie 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie usprawnienia 
pracy znanych urządzeń do przenoszenia przedmio-
tów obrabianych. 

Urządzenie do przenoszenia przedmiotów obrabia-
nych na obrabiarkach z jednego stanowiska pracy 
na drugie, składające się z przesuwnego wózka, przy-
najmniej jednego uchwytu, zamontowanego w usta-
lonym położeniu na wózku i wyposażonego w parę 
dźwigni, ruchomych względem siebie, mających na 
jednym końcu szczękę uchwytową a na drugim 
człon sterujący, przy czym pomiędzy nimi znajduje 
się ustalona, przegubowa oś obrotu dźwigni na wóz-
ku, przy czym ten człon sterujący styka się z czło-
nem napędzającym, napędzanym przez zespół cylin-
dryczno-tłokowy i przesuwającym dźwignie w jed-
nym kierunku, oraz z przynajmniej jednym elemen-
tem sprężystym, stale popychającym dźwignie w 
drugim kierunku, według wynalazku charakteryzuje 
się tym, że zespół cylindryczno-tłokowy (51) jest po-
łączony z przewodem zasilania sprężonym powietrzem 
(61, 60, 59, 58, 64, 62, 68) poprzez zawór elektromagne-
tyczny (53, 53', 59) oraz jest połączony z przewodem 
wyładowawczym (68, 62, 70, 71) mającym ujście do 
otaczającej atmosfery, za pomocą swobodnie przesuw-
nego zaworu do szybkiej redukcji ciśnienia (63). 

(9 zastrzeżeń) 



16 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO Nr 3 (213) 1982 

B26D P.225814 21.07.1980 

Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Pomorzanka", 
Słupsk, Polska (Stanisław Silwowski, Tadeusz Sul-
biński, Jerzy Cierach). 

Krajalnica do cięcia z jednoczesnym 
rozszczepieniem mas lepkich 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie cięcia z jedno-
czesnym rozszczepieniem mas lepkich. 

W krajalnicy według wynalazku po przenośniku 
taśmowym (5) przetaczają się noże krążkowe (2), 
między którymi znajduje się grzebień (3), pod któ-
rym kończy się przenośnik taśmowy (5), a zaczyna 
przenośnik sprężynowy rozszerzający się w początko-
wej części. (4 zastrzeżenia) 

B26F P. 225785 18.07.1930 

Biuro Projektów i Dostaw Inwestycyjnych „Me-
talchem", Gliwice, Polaka (Stanisław Zwoliński, Eu-
geniusz Mistela, Stanisław Nowak, Mieczysław Szeja). 

Urządzenie do perforowania karbowanych rur 
drenarskich z termoplastycznych tworzyw sztucznych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uproszczenia 
komstruikcjii urządzemia do perforacji rur drenarskich 
i poprawy niezawodności jego działania. 

Urządzenie do perforacji rur drenarskich z termo-
plastycznych tworzyw sztucznych charakteryzuje sie. 
tym, że głowica perforująca wyposażona jest w ze-
staw współsrodkowych, obrotowych krzywek (10) (10') 
poruszających ruchem posuwisto-zwrotnym szczęki 
(13) z grzebieniem bagnetów (14), przy czym napęd 
krzywek (10), (10') związany jest mechanicznie z me-
chanizmami skokowego przesuwu rury (2), (2') ru-
chem przerywanym i z mechanizmami podawania 
rury (3) ruchem ciągłym. (2 zastrzeżenia) 

B28B P.225847 24.07.1980 

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Mi-
chał Sandowicz, Jan Scibor, Krzysztof Wiaderek). 

Sposób i urządzenie do formowania elementów 
siatkobetonowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uzyskania jed-
norodnego betonu elementu siatkobetonowego. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że ele-
ment (13) siatkobetonowy zaciera się powierzchnią 
formującą górnej (7) formy poprzez przesuw wzdłuż-
ny dolnej (4) formy, względem górnej (7) formy. 

Urządzenie według wynalazku wyróżnia się tym, 
że górna (7) forma jest zamocowana elastycznie na 
pionowych prowadnicach (5) oraz zawiera co naj-
mniej jeden podłużny kanał (14) odpowietrzający 
usytuowany nad każdym z żeber (12) elementu (13) 
siatkobetonowego. 

Korzystne jest jeśli górna (7) forma ma wzornik 
(8) osadzony na płycie (9) za pomocą spoiny (10) 
odwzorowującej skośne ścięcie (11) żebra (12) ele-
mentu (13) siatkobetonowego. {3 zastrzeżenia) 

B29D P. 232341 24.07.1981 

Pierwszeństwo: 26.07.1980 - Rep. Feder. Niemiec 
(nr P 3028401.6-16) 
26.07.1980 - Rep. Feder. Niemiec 
(nr P 3028400.5-16) 
04.12.1980 - Rep. "Feder. Niemiec 
(nr G. 8032251.6) 

WAGENER SCHWELM GmbH and Co., Schweim, 
Republika Federalna Niemiec. 

Urządzenie do naprawy i łączenia taśm 
przenośnikowych z gumy lub tworzywa sztucznego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uproszczenia 
konstrukcji urządzenia do naprawy taśm przenośni-
kowych oraz zapewnienia bardziej równomiernego 
nacisku prasowania. 

Urządzenie do naprawy i łączenia taśm przenośni-
kowych z gumy lub tworzywa sztucznego, zawiera 
ogrzewane płyty prasujące, z poprzecznymi górnymi, 
poprzeczkami dolnymi i hydraulicznym układem wy-
twarzającym nacisk prasowania, połączone ze źró-
dłem medium ciśnieniowego, przy czym poprzeczki 
są połączone ze sobą parami za pomocą cięgien prę-
towych z mechanicznym elementem napinającym 
i wskutek założonego nacisku prasowania doznają 
odkształcenia elastycznego z określoną linią ugięcia, 
przy czym dalej między jedną z płyt prasujących 
i odpowiednią poprzeczką mieści się układ wytwa-
rzający nacisk prasowania. 



Nr 3 (213) 1982 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO 17 

W urządzeniu według wynalazku układ wytwarza-
jący nacisk prasowania zawiera węże hydrauliczne 
(7) o stałym obwodzie i odkształcalnym przekroju, 
oparte z jednej strony o odpowiednią poprzeczką (5), 
z drugiej zaś wchodzące w płytę naciskową o prze-
kroju w kształcie litery „U", umieszczoną w dają-
cej się zmienić odległości od poprzeczki (5) zaś od-
ległość płyt naciskowych (12) od ich poprzeczki (5) 
jest odpowiednio dobrana dla zapewnienia wężom 
podczas pracy przekroju owalnego. (11 zastrzeżeń) 

B29H 
B23B 

P. 232206 15.07.1981 

Pierwszeństwo: 16.07.1980 - Wielka Brytania 
(nr 80.23157) 

CABLE BELT LIMITED, Edinburgh, Wielka Bry-
tania. 

Sposób wytwarzania taśmy przenośnika i taśma 
przenośnika wytworzona tym sposobem 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie usprawnienia 
procesu wytwarzania taśmy przenośnika. 

Spos6b wytwarzania taśmy przenośnika w którym 
formuje się taśmę z szeregu warstw materiału łą-
czonych razem, z których co najmniej jedna zawiera 
elementy wzmacniające, a które są ustawione po-
przeozniedo długości taśmy charakteryzuje się tym, 
że formuje się co najmniej jedną warstwę jako po-
dłuższą matę z materiału elastomerycanego, w iktórej 
mocuje się szereg rozstawionych obok siebie elemen-
tów wzmacniających za pomocą materiału elastome-
rycanego, przy czym każdy element ustawia się po-
przecznie do długości podłużnej maty i następnie łą-
czy się każdą wydłużoną matę z co najmniej jedną 
dalszą warstwą materiału formującego taśmę prze-
nośnika, zaś podłużna mata w przenośniku taśmowym 
przebiega wzdłuż długości taśmy przenośnika tak, że 
elementy wzmacniające są ustawione poprzecznie do 
długości taśmy. Taśma przenośnika zawiera szereg 
warstw materiału złączonych razem, z których co 
najmniej jedna zawiera wzmacniające elementy (19) 
ustawione poprzecznie do długości taśmy, w którym 
to pasie co najmniej jedna warstwa zawiera po-
dłużną matę (13) z materiału elastomerycznego w 
którym szereg elementów wzmacniających (19) jest 
uchwyconych jeden obok drugiego, ale w rozstawie-
niu wzajemnym z odstępem za pomocą materiału 
elastoimerycianego, przy czym każda podłużna maita 
przebiega wzdłuż długości taśmy przenośnika, a każ-
dy element wzmacniający jest ustawiony poprzecz-
nie względem taśmy. (19 zastrzeżeń) 

B32B P.231343 26.05.1981 

Pierwszeństwo: 27.05.1980 - St. Zjedn. Ameryki 
(nr 153.636) 

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

Sposób laminowania 

Celem wynalazku jest opracowanie takiego sposo-
bu laminowania, w wyniku którego można byłoby 
uzyskać dobrą adhazję w bardzo krótkim czasie. 

Sposób laminowania fotoczułej warstwy na po-
wierzchnię substrátu za pomocą walców ze szczeli-
ną według wynalazku obejmuje następujące etapy: 

(a) oczyszczania powierzchni substrátu do uzyska-
nia na niej równomiernego filmu wody; 

(b) w ciągu około 1 minuty po oczyszczeniu sub-
strátu i bezpośrednio przed laminowaniem naniesie-
nia cienkiej warstwy cieczy tworzącej międzywar-
stwę między powierzchnią substrátu a warstwą fo-
toczułą; oraz 

(c) wyparcia cienkiej warstwy cieczy z raiędzy-
warstwy przez absorbcję do warstwy fotoczułej w 
trakcie laminowania. (9 zastrzeżeń) 

B23B P.231362 27.05.1981 

Pierwszeństwo: 27.05.1980 - St. Zjedn. Ameryki 
(nr 153634) 
27.03.1981 - St. Zjedn. Ameryki 
(nr 244792) 

E. J. du Pont de Nemours and Company, Wilming-
ton, Stany Zjednoczone Ameryki. 

Zintegrowany sposób automatycznego laminowania 

Celem wynalazku jest opracowanie takiego sposo-
bu laminowania, który byłby precyzyjny i zapew-
niał jednolitość laminowania szczególnie przy pro-
dukcji płyt obwodów drukowanych o bardzo wyso-
kim stopniu zagęszczenia linii. 

Według wynalazku zintegrowany sposób automa-
tycznego laminowania ciągłą warstwą kompozycji 
światłoczułej powierzchni każdego z kolejnych czło-
nów serii elementów podłoża, w którym przycina się 
warstwę, wzdłuż co najmniej jednej z poprzecznych 
krawędzi każdego z elementów laminowanego podło-
ża polega na tym, że: 

1) przesuwa się ciągłą warstwę światłoczułej or-
ganicznej kompozycji polimerycznej, nałożoną na po-
limeryczną folię nośną stanowiącą warstwę możliwą 
do oderwania oraz pierwszy element podłoża do za-
cisku zestawu walców laminujących, 

2) wolną, nieosłoniętą powierzchnię warstwy świa-
tłoczułej osadzonej na folii nośniej kontaktuje się 
z powierzchnią elementu i w zacisku, pod ciśnieniem 
i laminuje się powierzchnię elementu podłoża tą 
warstwą, 

3) ewentualnie usuwa się folię - nośną z warstwy 
światłoczułej przy wyjściu laminowanego elementu 
podłoża z zacisku walców laminujących i kontynuuje 
się przesuwanie laminowanego elementu podłoża do 
całkowitego usunięcia foli - nośnej z laminowanej 
warstwy, 

4) rozciąga się laminowany element podłoża wzdłuż 
jego podłużnej osi w kierunku przesuwu tego ele-
mentu, przez co przekracza się wytrzymałość na zry-
wanie laminowanej warstwy i ewentualnie folii no-
śnej na tylnej krawędzi elementu podłoża poprzecz-
nie do kierunku przesuwu i, 

5) powtarza się kolejno etapy 2), 4) w odniesieniu 
do elementów podłoża w serii. (12 zastrzeżeń) 

B32B P. 232146 10.07.1981 

Pierwszeństwo: 11.07.1980 - Wielka Brytania 
(nr 22714/80) 

Imperial Chemical Industries Limited, Londyn, 
Wielka Brytania. 

Powłoki nieorganiczne zawierające minerały 
warstwowe 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
takiej powłoki nieorganicznej, która odznaczałaby 
się dobrą charakterystyką ogniową podłoża nawet 
przy grubości powłoki rzędu 50 um a nawet 10 |im. 

Celem wynalazku jest także opracowanie sposobu 
wytwarzania tych powłok. 

Powłoki nieorganiczne według wynalazku zawie-
rają blaszki minerału warstwowego, korzystnie wer-
mikulitu, przy czym wszystkie blaszki są wielkości 
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poniżej 50 jun. Sposób wytwarzania powłok według 
wynalazku polega na nakładaniu na podłoże zawie-
siny blaszek o wielkości poniżej 50 \im i odparowa-
niu cieczy. (11 zastrzeżeń) 

B41K P.231048 08.05.1981 

Pierwszeństwo: 09.05.1980 - Stany Zjedn. Ameryki 
(nr P 148,448) 

Batelle Development Corporation, Columbus, Stany 
Zjednoczone Ameryki. 

Sposób ciągłego znakowania metalowej taśmy 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie usprawnienia 
procesu wytwarzania gotowej znakowanej, metalowej 
taśmy. 

Sposób ciągłego znakowania metalowej taśmy od-
lewanej w procesie ciągłym obejmuje operacje ufor-
mowania ciągłej powierzchni, na której jest odlewa-
na metalowa taśma z kadzi mającej dyszę wylotową 
usytuowaną w odległości mniejszej niż 3 mm od po-
wierzchni odlewniczej. Powierzchnia odlewnicza jest 
chłodzona i przesuwa się względem dyszy wylotowej 
z szybkością od około 60 m do około 3000 m liniowych 
na minutę. 

Sposób obejmuje wykonanie odcisku na ciągłej po-
wierzchni odlewniczej, odpowiadającego oznakowaniu, 
wytwarzanemu na metalowej taśmie. Ciekły metal 
jest podawany w sposób ciągły przez dyszę wylotową 
na przesuwającą się ciągłą powierzchnię odlewniczą 
powodując powstanie na powierzchni odlewniczej taś-
my, a następnie taśma jest usuwana w sposób ciągły 
z powierzchni odlewniczej. (16 zastrzeżeń) 

B41L 
B41B 

P. 225844 24.07.1980 

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Zyg-
munt Zawisławski, Tadeusz Zambrzycki). 

Sposób wspomagającego czyszczenia 
płyty kserograficznej z resztek obrazu proszkowego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie usprawnienia 
czyszczenia płyty kserograficznej poprzez likwidację 
sił elektrostatycznych wiążących cząstki proszku 
z podłożem. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że w cza-
sie czyszczenia płyty (5) ikserograficzinej, .naświetla się 
warstwę (1) światłoczułą płyty (5) kserograficznej po-
przez elektrycznie przewodzące podłoże (4), korzystnie 
metalową, za pomocą promieni (3) przenikliwych dla 
elektrycznie przewodzącego podłoża (4), korzystnie 
promieni rentgenowskich lub promieni pochodzących 
z rozpadu ciał promieniotwórczych. (3 zastrzeżenia) 

B41L 
B41B 

P. 225845 24.07.1980 

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Zyg-
munt Zawisławski, Tadeusz Zambrzycki). 

Sposób przenoszenia obrazu proszkowego 
z płyty kserograficznej oraz płyta kserograficzna 

do przenoszenia obrazu proszkowego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie eliminacji czyn-
ności czyszczenia płyty kserograficznej. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że w cza-

sie przenoszenia obrazu proszkowego z płyty (6) kse-
rograficznej, warstwę (1) światłoczułą naświetla się 
promieniami (7) widzialnymi lub ultrafioletowymi po-
przez przezroczyste dla tych promieni (7) podłoże (8) 
warstwy (1) światłoczułej. 

Płyta kserograficzna zgodnie z wynalazkiem wy-
różnia się tym, że podłoże (8) stanowi warstwa (10) 
przezroczysta dla promieniowania (7) widzialnego lub 
ultrafioletowego oraz elektrycznie przewodząca war-
stwa (9) metalowa przezroczysta dla promieniowa-
nia (7) widzialnego lub ultrafioletowego. 

(2 zastrzeżenia) 

B60T P.232142 10.07.1981 

Pierwszeństwo: 11.07.1980 - RFN (nr P 3026252. 3) 

Wabco Fahrzeugbremsen GmbH, Hannover-Linden, 
Republika Federalna Niemiec. 

Urządzenie regulacyjne siły hamowania sterowane 
zależnie od obciążenia 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
zwartej konstrukcji urządzenia regulacyjnego siły ha-
mowania dla pojazdów przyczepnych, . spełniającego 
wszystkie funkcje znanego urządzenia regulacyjnego. 

Urządzenie zawiera tłok regulacyjny ciśnienia ha-
mowania, połączony z zaworem regulacyjnym, składa-
jący się z zaworu wlotowego i wylotowego, przy czym 
umieszczony w tłoku regulacyjnym pierwszy korpus 
podwójnego zaworu wraz z gniazdem zaworu w tłoku 
regulacyjnym tworzy zawór wlotowy, natomiast 
pierwszy korpus podwójnego zaworu wraz z górną 
powierzchnią nastawianego osiowo zależnie od obcią-
żenia pojazdu popychacza z kanałem odpowietrzają-
cym tworzy zawór wylotowy, przy czym korpus pod-
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wójnego zaworu jest podnoszony ze swego gniazda za 
pomocą popychacza przy jednoczesnym zamknięciu 
kanału odpowietrzającego, a dołączony do zaworu 
regulacyjnego zawór przekaźnikowy tworzy przez za-
wór wlotowy połączenie między zasobnikiem zapaso-
wym przyczepy i cylindrami hamulcowymi kół, nato-
miast do odpowietrzania układu hamulcowego przycze-
py jest przewidziany zawór wylotowy, przy czym zawór 
przekaźnikowy jest uruchamiany za pomcą umieszczo-
nego współosiowo pod tłokiem regulacyjnym tłoka 
przekaźnikowego, a nastawiany zależnie od obciążenia 
popychacz jest prowadzony współosiowo i szczelnie 
w tłoku przekaźnikowym, charakteryzuje się tym, że 
prowadzony w dolnej części obudowy awaryjnej tłok 
hamulcowy (43) stanowi gniazdo (42) zaworu wyloto-
wego (40) zaworu przekaźnikowego (6). 

(14 zastrzeżeń) 

B61H 
E21F 

P.230243 T 18.03.1981 

Główne Biuro Studiów i Projektów Górniczych 
Biuro Studiów i Typizacji, Katowice, Polska (Henryk 
Najdą, Kazimierz Parkosz, Tadeusz Łabuś, Stefam 
Ratka). 

Urządzenie do awaryjnego hamowania 
wozów kopalnianych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie skonstruowania 
takiego łapaka, który byłby pewniejszy w działaniu, 
pracowałby w sposób progresywny oraz byłby trwal-
szy w eksploatacji. 

Urządzenie do awaryjnego hamowania wozów ko-
palnianych poruszających się na szynach po upado-
wych i pochylniach, stanowi wózek (1) wyposażony 
w kułak (2) i zaczep (3) osadzone na wspólnej osi 
oraz stalowy pFęt (8), który jest przewleczony przez 
głowicę (5) zamocowaną do nieruchomego łoża (4) 
i wyposażoną w ciągadła (6) lub zespół noży skrawa-
jących (7). (1 zastrzeżenie) 

B61L 
B61J 

P.230399 T 30.03.1981 

Zakłady Wytwórcze Urządzeń Sygnalizacyjnych, 
Katowice, Polska (Andrzej Krzoska, Zygmunt Raj-
kowstki, Jerzy Jaikiimowrcz). 

Układ sterowania 
szybkobieżnym napędem zwrotnicowym 

z silnikiem trójfazowym dla górek rozrządowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
takiego układu, który byłby przystosowany zarówno 
do sterowania ręcznego jak i automatycznego, mógłby 
być w prosty sposób zaadaptowany do różnych ukła-
dów izolacji zwrotnicowej oraz pozwalałby ograniczyć 
do minimum przypadki częstych wykolejeń odprzę-
gów. 

Układ sterowania według wynalazku charakteryzuje 
się tym, że ma układ (UP> samoczynnego powrotu na-
pędu zwrotnicowego (N) do położenia wyjściowego po 
przekroczeniu dopuszczalnego czasu przestawiania 

kontrolowanego przez układ kontroli cyklu przesta-
wiania (UKCP) oraz układ wyłączający (UW), który 
blokuje układ sterowania (US) po przekroczeniu czasu 
przestawiania w cyklu powrotnym. (1 zastrzeżenie) 

B62H P. 230272 T 20.03.1981 

Akademia Techniczno-Rolnicza, Bydgoszcz, Zakłady 
Rowerowe „PREDOM-ROMET", Bydgoszcz, Polska 
(Jerzy Steinborn, Witold Łoś, Józef Kamiński, Lech 
Herman). 

Przerzutka tylna do roweru 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie skonstruowania 
przerzutki o prostej i zwartej budowie oraz o zwięk-
szonej sztywności, spełniającej swoje funkcje przy 
dwóch stopniach ruchliwości, nadającej się do stoso-
wania w rowerach o jednym lub dwóch wieńcach 
mechanizmu korbowego z wolnobiegiem wielorzędo-
wym koła tylnego dla wszystkich stosowanych w nim 
zębatek. 

Przerzutka według wynalazku charakteryzuje się 
tym, że składa się ze wspornika z łącznikiem górnym 
(1) połączonych ze sobą na stałe, wahacza przedniego 
z wkrętami regulacji połączeń skrajnych (11), wahacza 
tylnego (3) połączonego z łącznikiem górnym (1) oraz 
z łącznikiem dolnym (4) z osią prowadnika (5), zaczepu 
linki, regulatora linki (10) oraz sprężyny połączonej 
z łącznikiem górnym (1) i sprężyny połączonej z wa-
haczem dolnym, oraz prowadnika (5) osadzonego obro-
towo na osi łącznika dolnego (4), przy czym prowad-
nik (5) wyposażony jest w rolki prowadzące (6). 

(1 zastrzeżenie) 

B63B P.225891 24.07.1980 

Zakłady Urządzeń Okrętowych „SEŻAMOR", Słupsk, 
Polska (Marian Smoliński). 

Zurawik do opuszczania tratw ratunkowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie skonstruowania 
takiego żurawika do tratw ratunkowych z napędem 
ręcznym wciągarki i mechanizmu obrotu, który umoż-
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liwiałby obrót wysięgnika o kąt 360° przy ergono-
micznym usytuowaniu napędu wciągarki i mechaniz-
mu obrotu. 

Zurawik służący do opuszczania tratw ratunkowych 
na wodę z pokładu statku, charakteryzuje się tym, że 
na stopie (1) przytwierdzonej do fundamentu (6) osa-
dzona jest obracająca się kolumna (2) z mechanizmem 
obrotu (5), do której jest przytwierdzony na stałe wy-
sięgnik (3) z wciągarką (4). (1 zastrzeżenie) 

B65B P.221344 10.01.1980 

Zjednoczone Zakłady Elektrochemiczne „Centra", 
Zakład Wytwórczy Ogniw i Baterii, Starogard Gdań-
ski, Polska (Bogdan Błażyński, Andrzej Kopeć, Mie-
czysław Kreft, Jan Limanówka). 

Urządzenie do wyładunku ogniw okrągłych 
ze skrzynek transportowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
takiego urządzenia, które usprawni wyładunek oraz 
wyeliminuje uszkadzanie węglików jak również i ca-
łych ogniw. 

Urządzenie według wynalazku składa się z dostoso-
wanych wymiarami do skrzyni transportowej: obroto-
wej kasety załadowczej, ramki i płytki ustalającej (5). 
Kaseta załadowcza bez jednego dłuższego boku ma 
dwie płyty odchylné (2 i 3) zamocowane zawiasowo 
na krótszym jej boku i zaopatrzona w zamknięcia 
zatrzaskowe (7). 

Jest ona ustalona w sposób umożliwiający jej wy-
chylanie się o 180° i w zależności od położenia jest 
podpierana podporami i ustalana zatrzaskiem. Płytka 
ustalająca (5) o grubości większej niż wysokość wę-
gielka ogniwa ma otwory (6) umożliwiające nałożenie 
jej na węgielki ogniw i oparcie jej na obrzeżach kub-
ków cynkowych. (2 zastrzeżenia) 

B65B P.225998 30.07.1980 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn Pakujących, 
Poznań, Polska (Jarosław Siekierczak). 

Sposób sterowania głowicy chwytakowej 
do przenoszenia przedmiotów, zwłaszcza butelek, 
a także urządzenie do stosowania tego sposobu 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wyeliminowania 
szkodliwych drgań belki wraz z głowicą chwytakową 
w początkowej fazie ruchu roboczego. 

Sposób sterowania głowicy chwytakowej do przeno-
szenia przedmiotów, zwłaszcza butelek, przemieszcza-
nej cyklicznie ruchem zwrotnym po stałym torze za 
pośrednictwem pary wzajemnie sprzężonych łańcu-
chów polega na tym, że w początkowej fazie ruchu 
roboczego aż do momentu całkowitego naprężenia obu 
łańcuchów (12, 13) nadaje się głowicy chwytakowej (4) 
krótkotrwały ruch zwolniony, następnie wprawia się 
ją w ruch szybki, po czym w końcowej fazie ponow-
nie zwalnia się jej ruch. 

Urządzenie sterujące do stosowania tego sposobu 
ma siłownik hydrauliczny (15), który napędza łańcuch 
(12), opasujący koła zębate (6, 9). Na osi (16) koła (6) 
są umocowane promieniowo krzywka rozruchowa 
i krzywki hamujące (21, 22) przy czym krzywki (20, 
21) są umieszczone przeciwległe w jednej płaszczyźnie 
i współpracują na przemian ze zderzakiem zaworu 
dławiącego (23), włączonego w obwód zasilania przed-
niej komory (24) cylindra siłownika (15), natomiast 
krzywka (22) współpracuje ze zderzakiem zaworu dła-
wiącego, włączonego w obwód zasilania tylnej ko-
mory (26) cylindra siłownika (15). (3 zastrzeżenia) 

B65D P.225993 31.07.1980 

Isover Saint-Gotbain, Neuilly sur Sedne, Francja 
(Jean-Claude Rias). 

Paczka z warstw z materiału ściśliwego, 
sposób wytwarzania paczki z warstw walców 

z materiału ściśliwego oraz urządzenie 
do wytwarzania paczki z warstw walców 

z materiału ściśliwego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
nowego typu paczki, sposobu oraz urządzenia do wy-
twarzanda paczki walców z materiału ściśliwego, 
zwłaszcza walców izolacyjnych, których materiał 
ściśli wy jest poddany tylko ściskaniu ograniczonemu 
w celu uniknięcia stałego odkształcenia, które byłyby 
zdatne do manewrowania za pomocą zwykłych wóz-
ków widłowych i mogłyby być zestawione w celu 
magazynowania. 

Paczka z warstw walców z materiału ściśliwego 
charakteryzuje się tym, że zawiera dwie kształtowe 
płyty (2) stykające się ze skrajnymi warstwami wal-
ców (1), oraz dwa wiązania oparte na płytach kształ-
towych (2) skierowane prostopadle względem siebie. 

Sposób wytwarzania paczki z warstw walców z 
materiału ściśliwego polega na tym, że umieszcza się 
na kształtowej płycie pierwszą warstwę walców usy-
tuowanych obok siebie i stykających się ze sobą, na-
układa się na tę pierwszą warstwę co naj-
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mniej jedną inną warstwę utworzoną jak war-
stwa pierwsza, przy czym te warstwy drugie 
stykają się swoimi dolnymi tworzącymi z gór-
nymi tworzącymi walców pierwszej warstwy, 
nakłada się kształtowaną płytę na stos i ściska się 
go między dwoma płytami kształtowymi, oraz wiąże 
się ten stos w stanie ściśniętym wiązaniami opartymi 
na tych płytach i tworzącymi dwa wiązania skiero-
wane wzajemnie prostopadle. 

Urządzenie do wytwarzania paczki z warstw wal-
ców z materiału ściśliwego charakteryzuje się tym, 
że zawiera podstawę (10) dla dolnej płyty kształtowej 
(2) i dla warstw walców, płytę górną (14) ruchomą 
w stosunku do podstawy (10) pod naciskiem dźwi-
gnika (15), i płyty pionowe (12) tworzące zderzaki 
boczne i wyznaczające gabaryt paczki. (25 zastrzeżeń) 

B65G P. 225889 24.07.1980 

Centralny Ośrodek Badawczo-Projektowy Górnic-
twa Odkrywkowego „Poltegor", Wrocław, Polska 
(Marian Nogala, Andrzej Fijas). 

Urządzenia przesypowe 

Przedmiotem wynalaziku jest urządzenie przesypo-
we, przeznaczone do rozdziału strugi urobku na 

urządzenia odbierające, które ma szczególne zastoso-
wanie do rozdziału strugi węgla brunatnego. 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie skonstruowania 
takiego urządzenia, które pozwoliłoby na bezkolizyjne 
kierowanie strugi surowca z przenośnika podającego 
na dowolnie wybrany przenośnik lub w dowolnej 
proporcji na dwa prznośniki. 

Urządzenie przesypowe według wynalazku, zawiera-
jące obudowę przesyipu wraz z odgałęzieniami, cha-
rakteryzuje się tym, że do przenośnika podającego 
(1) przymocowana jest łukowa kierownica (4), pod 
którą -wewnątrz przesypu (8) zamocowany jest wy-
chylnie lej wsypowy (13) połączony cięgnem (17) z 
przestawiakiem (18) zamocowanym na zewnątrz obu-
dowy przesypu (8). Kierownica (4) jest zamocowana 
sprężyście a ma zewnątrz do kierownicy (4) przy-
twierdzony jest silnik (6) z mimośrodową obrotową 
tarczą. (4 zastrzeżenia) 

B65G P.230435 T 30.03.1981 

Politechnika Łódzka, Łódź, Polska (Tadeusz Krako-
wiak) 

Statyczny rozdzielacz strumienia 
materiału ziarnistego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
prostej konstrukcji rozdzielacza o prostej eksploatacji 
oraz nie posiadającego napędu. 

Statyczny rozdzielacz strumienia materiału ziarnis-
tego, charakteryzuje się tym, że stanowi go rynna 
zsypowa (1), której górną część stanowi odcinek 
przewodu rurowego, zaś w dolnej części rynny (1) 
o obrysie przekroju wzdłużnego w kształcie trapezu 
prostokątnego, wzdłuż jej dłuższej przekątnej jest 
zamocowana płaska lub wygięta po łuku przegroda 
(2) wyposażona w szczeliny (3) o szerokości wzrasta-
jącej ku dołowi rynny (1). (2 zastrzeżenia) 

B65G P. 231923 29.06.1981 

Pierwszeństwo: 23.07.1980 - USA (nr 171600) 

Conoco Inc., Ponca City, Stany Zjednoczone Ame-
ryki (Richard Earl Doerx). 

Sposób regulacji przesuwu pompy szlamowej 
w zbiornika 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania ta-
kiego sposobu, który pozwoliłby na usuwanie szlamu 
ze zbiornika ze stałą koncentracją, zwłaszcza węgla 
w wodzie, na założonym poziomie. 

Sposób regulacji przesuwu pompy szlamowej w 
üíbiorniku, mającym w zasadzde równoległe i podłuż-
ne, boczne ściany wyznaczające oś podłużną oraz dno, 
przystosowanym do wypełniania mieszanej wody 
i ciała stałego, pompę ssącą do usuwania mieszaniny 
oraz mechanizmy do przesuwania tej pompy oraz jej 
obrotu, polega na tym, że określa się koncentrację 
szlamu w układzie przewodów i przesuwa się wymię-
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nioną pompę ssącą o odcinek umożliwiający zacho-
wanie koncentracji na z góry określonym poziomie, 
przy czym koncentrację szlamu wyznacza się przez 
skierowanie strumienia neutronów przez szlam w 
układzie przewodów oraz pomiar absorpcji wymienio-
nych neutronów przez szlam. (3 zastrzeżenia) 

B65G P. 231924 29.06.1981 

Pierwszeństwo: 23.07.1980 - USA (nr 171605) 

Conoco Inc., Ponca City, Stany Zjednoczone Ame-
ryki (Rkhard Earl Doerr). 

Sposób regulacji przesuwu wysięgnika 
pompy szlamowej oraz układu do regulacji przesuwu 

wysięgnika Pompy szlamowej 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
sposobu oraz układu do przemieszczania pompy, któ-
re zapewnią dokładne opróżnianie zbiornika, jak rów-
nież skuteczne utrzymywania koncentracji materiału 
na konkretnym z góry ustalonym poziomie. 

Sposób regulacji przesuwał wysięgnika pompy 
szlamowej w Zbiorniku, mającym dokładnie równo-
ległe ściany boczne, oś podłużną, ściany czołowe oraz 
dno, przystosowane do gromadzenia wodnej mieszani-
ny substancji stałej, pompę ssącą do odprowadzenia 
substancji stałej i wody oraz szlamu, mechanizm do 
przemieszczania pompy ssącej w kierunku zgodnym 
z osią podłużną, przewody giętkie połączone z przewo-
dem wylotowym pompy ssącej, polega ma tym, że 
przemieszcza się pompę ssącą (28) wzdłuż pierwszej 
linia, równolegle i do wzdłużnej ściany bocznej (11) 
zbiornika (10) między tą ścianą a osią podłuż-
ną tego zbiornika, obraca się pompę ssącą po 
łuku przy jednej ze ścian czołowych (14, 15) 
zbiornika przemieszczając ją (z pierwszej linii 
równoległej do drugiej wzdtłużnej ściany bocznej, 
pomiędzy tą ścianą i osią podłużną zbiornika 
a następnie obraca się ją po łuku, w kie-
runku (przeciwnym do poprzedniego ruchu obrotowego, 
po łuku linii pierwszej. 

Układ do stosowania tego sposobu charakteryzuje 
się tym, że zawiera wózek (41, 45) zamocowany prze-
suwtnie na szynach (42), przemieszczający się wzdłuż 
Zbiornika (10), obrotnicę (21) z mechanizmem (40) za-
mocowanym do wózków, zespół wsporczy zamocowa-
ny między obrotnicą i pompą (20), mechanizm napę-
dowy obrotnicy zamocowany między wózkiem 
(41) a obrotnicą służący do obracania obrotnicy 
po łuku, układ (34, 51, 70) wskaźnikowy za-
mocowany między wózkiem i obrotnicą wytwa-
rzający informacje o położeniu kątowym obrot-
nicy względem podłużnej osi zbiornika (10), zespół 
napędowy przyjmujący wspomniane wytworzone in-
formacje i uruchamiający wspomniany mechanizm 
napędowy obrotnicy dla ustawienia pompy w odpo-
wiednim położeniu, poprzez obracanie obrotnicy, na 
z góry określonym torze równoległym do wzdłużnej 
osi zfoiomika (5 zastrzeżeń) 

B66C P. 225781 18.07.1980 

Biuro Studiów i Projektów Urządzeń Hutniczych 
„Hutmaszprojekt", Katowice, Polska (Leszek Grusz-
czyński, Tadeusz Węgrzyniak). 

Trawersa łapówa suwnicy hutniczej 

. Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uproszczenia 
konstrukcji mechanizmów, tak aby łatwiejsza była 
manipulacja trawersa np. przy wyjmowaniu blach 
z wagonu oraz uzyskać zmniejszenie ciężaru trawersy. 

Trawersa według wynalazku charakteryzuje się tym, 
że w górnej części łapy (4) zakończone są dźwignia-
mi (5) połączonymi z przesuwnikiem elektrycznym (6). 
Dwie łapy (4) poruszane są jednym przesuwnikiem, 
do czego służy cięgno łączące (7). (1 zastrzeżenie) 

B66C P.230436 T 30.03.1981 
Biuro Projektowo-Konstrukcyjne Mechanizacji Bu-

downictwa „ZREMB", Warszawa, Polska (Tadeusz 
Kin). 

Samomontowalny żuraw wieżowy 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uproszczenia me-
chanizmów napędowych, jak również zwiększenia ży-
wotności lin do montażu i demontażu samomontowal-
nych żurawi wieżowych. 

Samomontowalny żuraw wieżowy według wynalazku 
jest wyposażony we wciągarkę (5), z dwoma niezależ-
nie napędzanymi bębnami w tym jeden bęben (6) 
z liną (7) do podnoszenia i opuszczania haka (8) wo-
dzaka (4), oraz drugi bęben (9) z montażową liną (10) 
biegnącą przez kierunkowe krążki (11) a następnie 
przewiniętą przez montażowy wielokrążek, którego 
stałe zblocze (12) jest zamocowane do górnej części 
zewnętrznego segmentu wieży (2) a ruchome zblocze 
(13) jest usytuowane przesuwnie na tylnej płaszczyź-
nie tego segmentu. 

W czasie montażu lub demontażu żurawia do ha-
ka (14) dolnego, ruchomego zblocza (13) wielokrążka 
dołącza się odpowiednią linę montażową: do podnosze-
nia czy wysuwania wieży teleskopowej, do podnosze-
nia wysięgnika, transportu boków przeciwwagi itp. 

(1 zastrzeżenie) 
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Dział C 
CHEMIA I METALURGU 

C01B P.225896 26.07.1980 

Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa, Polska 
(Zbigniew Leszczyński, Andrzej Ligęza). 

Sposób spalania siarki granulowanej 
i urządzenie do spalania siarki granulowanej 

Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest opra-
cowanie sposobu i urządzenia umożliwiających uzy-
skanie gazów o określonej zawartości dwutlenku 
siarki. 

Sposób według wynalazku polega na wprowadzaniu 
mieszaniny siarki z powietrzem lub powietrzem wzbo-
gaconym w tlen do co najmniej jednej z dwóch pier-
wszych komór spalania pracujących w temperaturze 
1000-1500 K, a do każdej następnej komory wprowa-
dza się powietrze lub powietrze wzbogacone w tlen 
ogrzane do temperatury 400-600 K. Substráty wpro-
wadza się stycznie do cylindrycznej ścianki komory. 

Urządzenie według wynalazku składa się z co naj-
mniej trzech komór spalania (1) połączonych szerego-
wo. Komory (1) oddzielone są od siebie przegroda-
mi (2). Każda komora (1) zaopatrzona jest w styczny 
do jej cylindrycznej ścianki wlot surowca (3). Śred-
nica wewnętrzna przegród (2) jest większa od śred-
nicy otworu wylotowego gazów (4). (4 zastrzeżenia) 

C01B P. 225929 T 26.07.1980 

Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska (Feliks 
Polak, Elżbieta Stobiecka). 

Sposób wytwarzania syntetycznego zeolitu 
typu Nu-1 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
technologii procesu umożliwiającej uzyskanie zeolitu 
o pożądanej budowie. 

Sposób wytwarzania syntetycznego zeolitu typu 
Nu-1 o stosunku molowym SiO2/Al2O3 od 30-150 
o własnościach sit molekularnych przez poddanie 
reakcji zolu kwasu krzemowego, glinianu sodowego, 
wodorotlenku sodowego i wodorotlenku czteroetylo-
amoniowego w roztworze wodnym, charakteryzuje się 
tym, że reakcję syntezy prowadzi się tak, aby ilość g 
A12O3 na 100 g H2O w mieszaninie reakcyjnej w pier-
wszym obszarze stężeń wynosiła 0,1-0,4, w drugim 
0,4-1,0, a ilość g SiO2 na 100 g H2O w mieszaninie 
reakcyjnej wynosiła w pierwszym obszarze stężeń 
1-20, w drugim 20-70, a ilość g Na2O na 100 g H2O 
w mieszaninie reakcyjnej wynosiła w pierwszym ob-
szarze stężeń 0,003-1,5, w drugim 1,5-6,0, a ilość 
g (TMA)2O na 100 g H2O w mieszaninie reakcyjnej 
wynosiła w pierwszym obszarze stężeń 1-4, w dru-
gim 4-10. (3 zastrzeżenia) 

C01G ' P. 225860 24.07.1980 

Zgłoszenie dodatkowe do zgłoszenia P. 216443 

Akademia Medyczna, Lublin, Polska (Tadeusz Wol-
ski, Włodzimierz Kiszczak, Bogumiła Kaczmarek, Ma-
rek Kos, Marian Zelent). 

Sposób odzysku wolframu 
w postaci kwasu wolframowego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uzyskania kwa-
su wolframowego o bardzo wysokim stopniu czystości, 
łatwo sączącego się i grubokrystalicznego, co znacz-
nie skraca i upraszcza proces. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że z otrzy-
manego po stopieniu mieszaniny odpadowego azota-
nu sodowego zawierającego wolframian sodowy z in-
nymi odpadami produkcyjnymi zawierającymi wol-
fram metaliczny stopu, po wyługowaniu wodą i prze-
sączeniu, roztwór zobojętnia się do pH 5,5-9 kwa-
sem mineralnym, zadaje się na gorąco roztworem roz-
puszczonej soli wapnia, po czym wytrącony osad po 
przemyciu wodą destylowaną zadaje się gorącym kwa-
sem mineralnym, korzystnie solnym o stężeniu 2-20°/o 
do uzyskania' pH 1-3, korzystnie 1,5. Uzyskany osad 
kwasu wolframowego przemywa się gorącą wodą de-
stylowaną oraz suszy i miele znanymi sposobami lub 
przerabia na inne związki wolframu. (1 zastrzeżenie) 

C02F P.225803 19.07.1980 

Oddział Instytutu Kształtowania Środowiska „Centrum 
Ochrony Środowiska", Katowice, Polska (Krzysztof 
Jędrzejowski, Marian J. Łączny, Ewa Wysokińska). 

Sposób uzdatniania wody i ścieków 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania tech-
nologii eliminującej zastosowanie mieszadeł, pomp 
cyrkulacyjnych lub innych mechanicznych urządzeń 
mieszających. 

Sposób uzdatniania wody i ścieków polegający na 
zmieszaniu uzdatnianych cieczy z reagentem w urzą-
dzeniach uzdatniających, charakteryzuje się tym, że 
przez komorę wypełnioną ciałem stałym o strukturze 
ziarnistej, przeprowadza się oczyszczaną ciecz tak by 
jej przepływ powodował stan fluidalny ziarnistej ma-
sy i do tak powstałego złoża fluidalnego wprowadza 
się reagent lub kilka reagentów właściwych dla ro-
dzaju usuwanych zanieczyszczeń. (2 zastrzeżenia) 

C02F P. 225931 26.07.1980 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Budo-
wy Urządzeń Chemicznych „Cebea", Kraków, Mazo-
wieckie Zakłady Rafineryjne i Petrochemiczne, Płock, 
Polska (Zygmunt Lipiński, Stanisław Bednarski, Bar-
bara Cadex, Jerzy Cichocki, Jan Grzymkowski, Ta-
deusz Nowakowski, Kazimierz Paluch, Włodzimierz 
Rędziński, Jan Stkrok, Przemysław Turowski). 

Sposób utylizacji zaolejonych szlamów 
oraz układ urządzeń do stosowania tego sposobu 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie całkowitej u-
tylizacji osadów olejowych pochodzących z oczysz-
czalni ścieków, umożliwiając tym samym odpowied-
nie oczyiszcaafnie i uśrednianie ścieków. 

Sposób utylizacji zaolejonych szlamów pochodzą-
cych z oczyszczalni ścieków charakteiryzuije się tym, 
że frakcja olejowa wydzielana w koalizerze jest dołą-
czana do przepadu z baterii sát łukowych a wstpólnie kie-
rowana do spalania w elekbrociepłowini, natomiast 
wydzielony w koalizerze osad jest dołączany do 
pozostałości sitowej i wspólnie z nią spalany w pie-
cu obrotowym, a dopiero wówczas pozbawiona frak-
cji olejowej i osadu woda odprowadzana jest do 
oczyszczalni bioiogiczneij. 

Układ urządzeń według wynalazku ma fluidalny 
piec obrotowy (7) połączony z płaszczowo-rurowym 
wymiennikiem- ciepła (9) za pośrednictwem urządzę-
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nia odpylającego (8), a ponadto układ zawiera do-
datkowo zestaw urządzeń odwadniających (15) do 
niszczenia iniceli w skład której wchodzą powietrze, 
woda, olej oraz części stałe. (2 zastrzeżenia) 

C02F P. 226015 31.07.1980 

Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego, 
Wrocław, Polska (Zenon Więckowski, Stanisław Gdu-
la, Wacław Blezel, Maria Zuibrzycka). 

Wielosegmentowy osadnik pionowy 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
konstrukcji osadnika pozwalającej na zmniejszenie 
jego kubatury i obniżenie kosztów wykonania, prze-
znaczonego do sedymentacji osadów. 

Konstrukcję osadnika stanowi rozmieszczony pier-
ścieniowo zestaw pionowych podpór (3), stanowiących 
jednocześnie przewody odprowadzające i podpiera-
jących koryta odbiorcze (5, 6) do których podwieszo-
ne są przegrody hydrauliczne (8). Wszystkie podpo-
ry (3) u dołu połączone są wspólnym odbieralnikiem 
(10) ścieków oczyszczonych. 

Przestrzenie między przegrodami hydraulicznymi 
(8) wyposażone są dodatkowo w elementy wielostru-
mieniowe (23) lufo elementy wielopłytowe (24). 

(4 zastrzeżenia) 

C02F P.230218 T 19.03.1981 

Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla, Zabrze 
i Kombinat Metalurgiczny „Huta Katowice", Zakła-
dy Koksownicze im. Powstańców Śląskich, Zdzieszo-
wice, Polska (Czesław Olczak, Ryszard Ulatowski, 
Bogusław Wołany). 

Sposób przygotowania ścieków koksowniczych 
i podobnych dla procesów odnowy wody 

Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest o-
praeowanie sposobu umożliwiającego skuteczne re-
gulowanie odczynu ścieków koksowniczych kierowa-
nych zarówno do oczyszczania biologicznego jak też 
po takim oczyszczaniu do dalszych procesów odno-
wy przy obniżonych kosztach eksploatacyjnych. 

Sposób przygotowania ścieków koksowniczych i 
podobnych dla procesów odnowy wody polega na 
poddaniu części ścieków po biologicznym oczyszcze-
niu uwolnieniu od zawiesiny w filtrze adsorpcyjnym, 
a następnie zakwaszeniu w filtrze jonowymiennym 
i zneutralizowaniu przez zmieszanie z częścią ście-
ków inieoczyszcaonych, (2 zastrzeżenia) 

C02F P. 230452 T 31.03.1981 

Zgłoszenie dodatkowe do zgłoszenia P. 220814 

Uniwersytet Maxii Curie-Skłodowskiej, Lublin 
i Biuro Projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej 
„Biprowod", Wawzawa, Polska (Lucjan Pawłowski, 
Henryk Wasąg, Andrzej Cichocki, Longin Zagulski). 

Sposób oczyszczania ścieków zawierających mocznik 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
sposobu oczyszczania ścieków umożliwiającego peł-
ne wykorzystanie azotynu sodu oraz wydatne skró-
cenie czasu reakcji rozkładu mocznika. 

Sposób według wynalazku -polega na tym, że ściek 
zawierający mocznik miesza się z azotynem sodo-
wym i bezpośrednio p 0 zmieszaniu wprowadza się 
na kolumnę wypełnioną silnie kwaśnym kationitem 
zregenerowanym do formy wodorowej, lub co jest 
korzystniejsze ściek miesza się z połową ilości azo-
tynu i przepuszcza przez złoże jonitowe, a pozosta-
łą część azotynu wprowadza się 4o wycieku i roz-
twór przepuszcza się przez drugą kolumnę wypełnio-
ną silnie kwaśnym kationitem zregenerowanym do 
formy wodorowej. (2 zastrzeżenia) 

C03B P. 225756 17.07.1980 

Politechnika Śląska im. Wincentego Pstrowskiego, 
Gliwice, Polska (Małgorzata Sopicka-Lizer, Stani-
sław Pawłowski, Stanisław Serkowski, Marian 
Chrzeszczyk, Zygmunt Guldan, Stanisław Malec). 

Włókna glinokrzemianowe 
i sposób wytwarzania włókien glinokrzemianowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uzyskainia włó-
kien glinokrzemianowych o mikrostrukturze szkło-
ceramiki, nadającej się jako materiał termo izolacyj-
ny oraz jako zbrojenie kompozytów o osnowie ce-
ramicznej. 

Włókna glinokrzemianowe zawierające 40-65% 
wagowych AI2O3 - 35% wagowych SiOî( charaktery-
zuje się tym, że zawierają dodatek metalu szlachet-
nego w ilości 0,001-2,0% wagowych. 

Spcsób według wynalazku charakteryzuje się tym, 
że włókna poddawane są procesowi kontrolowanej 
krystalizacji, który polega na naświetlaniu promie-
niowaniem ultrafioletowym, w czasie 5-30 minut, 
wygrzewaniu w temperaturze 800-550°C w czasie 
0,5-10 godzin, a następnie w temperaturze 980-
-1100°C w czasie 0,5-20 godzin do wydzielania się 
dirobnokrystailáczinej fazy mulitowej. (5 zastrzeżeń) 

C03C P.231336 T 26.05.1981 

Pierwszeństwo: 27.05.1980 - Kanada (nr 352938) 
29.04.1981 - Kanada (nr 375388) 

Societě Nationale de l'Amiante, Thetford - Mines, 
Kanada (Jean-Marc Lalancette, Jacques Dunnigan). 

Sposób wytwarzania 
zmodyfikowanego włókna azbestowego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uzyskania zmo-
dyfikowanego włókna azbestowego charakteryzują-
cego się zmniejszoną aktywnością hemolityczną i cy-
totoksyczną. 

Sposób wytwarzania zmodyfikowanych chemicznie 
włókien azbestu chryzotylowego, zwłaszcza fosforano-
wanych włókien azbestowych, zawierających 0,5-5% 
wagowych grup fosforanowych polega na zmieszaniu 
chryzotylowych włókien azbestowych z parami związ-
ku fosforu wybranego z grupy obejmującej tlenochlo-
rek fosforu i pięciochlorek fosforu w atmosferze obo-
jętnej wobec związku fosforu. 

Włókna azbestowe charakteryzują się tym, że mają 
widmo w podczerwieni wykazujące zasadniczo brak 
absorbcji w zakresie 954-1080 cm-i. (7 zastrzeżeń) 
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C04B P. 225739 17.07.1980 

Kombinat Przemysłu Narzędziowego „VIS", Fabry-
ka Tarcz Ściernych, Grodzisk Mazowiecki, Polska 
(Zbigniew Kacprzycki, Henryk Szczap, Hanna Zu-
kowska). 

Spoiwo ceramiczne 
do wytwarzania ściernic 

Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest opra-
cowanie spoiwa ceramicznego do wytwarzania ścier-
nic o zwiększonej wydajności skrawania, wytrzyma-
łości i reaktywności. 

Spoiwo ceramiczne do wytwarzania ściernic, zawie-
rające substancje ilaste: kaolin, gliny oraz fry tę cha-
rakteryzuje się tym, że fryta występuje w ilości 
70-80% i zawiera alkalie Na2O + K2O w ilości 15-20% 
oraz B2O3 w ilości 20-25%. (1 zastrzeżenie) 

C04B P.225970 30.07.1980 

Instytut Szkła i Ceramiki, Warszawa, Polska (Jerzy 
Wencel, Henryk Kycia, Aleksander Szczytowski, Ire-
neusz Górski, Eugeniusz Massalski, Wojciech Chmie-
leckd). 

Sposób wytwarzania wyrobów ceramicznych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uzyskania wy-
robów ceramicznych charakteryzujących się wysoką 
wytrzymałością 'mechaniczną. 

Sposób według wynalazku pozwala na wytwarzanie 
wyrobów ceramicznych wypalanych w temperaturze 
powyżej 900°C, ze zmielonej i uformowanej w kształ-
tki lub w postaci granulatu masy ceramicznej, stano-
wiącej mieszaninę chailcedonitu z surowcami stosowa-
nymi pojedynczo lub w mieszaninie i w dowolnym 
składzie ilościowym, którymi są: wapno, wapień, odpa-
dy przemysłowe węglanu wapnia, dolomit, skaleń, a 
także kopalniane łupki ilaste; żużle hutnicze, tufy, 
porfiry, gliny, iły i kaoliny, iprzy czym ilość chalee-
donitu w masie ceramicznej wynosi co najmniej 10% 
wagowych, a jego stosunek do pozostałych surowców 
w tej masie utrzymuje się tak, aby na 1 część wagową 
chalcedonitu przypadło od 0,3 do 2,0 części wagowych 
węglanu wapnia lub magnezu, zawartych w surow-
cach ceramicznej masy. (1 zastrzeżenie) 

C04B P.225999 30.07.1980 

Kombinat Metalurgiczny „Huta Katowice", Dąbro-
wa Górnicza, Polska (Zygmunt Kowalski, Anna Ko-
walska, Leopold Sikora, Józef Swiętalski, Edward 
Grabowski, Józef Urbankiewicz). 

Masa krzemionkowa zwłaszcza do ochrony płyt 
podwlewnicowych i wlewnic 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania ma-
sy krzemionkowej nadającej się zwłaszcza do ochrony 
płyt podwlewnicowych i wlewnic przed erozyjnym 
działaniem ciekłej stali podczas odlewania oraz prze-
ciwdziałającej przypawaniom wlewków stalowych do 
płyt- podwlewnicowych. 

Masa według wynalazku zawiera: kwarcyt w ilości 
72-88% wagowych, koks lub grafit w ilości 10-20% 
wagowych, węglan sodu lub tlenki pierwiastków alka-
licznych w ilości 1,5-5,5% wagowych i wodę w ilości 
potrzebnej do uzyskania żądanej konsystencji. Tak 
przygotowaną masę nanosi się na płyty podwlewnico-
we lub wlewnice o temperaturze 150-350°C. 

(1 zastrzeżenie) 

C05B P.230353 T 25.03.1981 

Instytut Nawozów Sztucznych, Puławy, Polska (Je-
rzy Wojcieszek, Edward Kotuła, Józef Sas, Zbigniew 
Waligóra, Roman Nowak, Lech Kubasiewicz). 

Sposób wytwarzania 
granulowanych nawozów wieloskładnikowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania bez" 
odpadowej, oszczędnej pod względem energetycznym, 
i bezpiecznej dla otoczenia technologii wytwarzania 
granulowanych nawozów wieloskładnikowych. 

Granulowane nawozy wieloskładnikowe typu NPK 
Mg wytwarza się przez zmieszanie fosforanu amono-
wego lub substancji zawierającej fosforany amonowe 
najpierw ze związkami magnezu (magnezyt i/lub do-
lomit), a potem ze składnikami azotonośnymi (mocz-
nik i/lub siarczan amonu) i potasonośnymi (chlorek 
i/lub siarczan potasu), dodanie do wytworzonej mie-
szaniny określonej ilości wody, ujednorodnienie dowil-
żonej mieszaniny i poddanie jej beztermicznej aglo-
meracji pod ciśnieniem np. przez sprasowywanie 
w prasie walcowej. Uzyskane aglomeraty bez schła-
dzania kruszy się i klasyfikuje odbierając żądaną frak-
cję ziaren, natomiast nadziarno i podziarno zawraca 
się do procesu. 

Nawozy wytworzone sposobem według wynalazku 
mają zastosowanie głównie do upraw polowych. 

(8 zastrzeżeń) 

C06B P.225774 18.07.1980 

Zakłady Chemiczne „Organika-Sarzyna", Nowa Sa-
rzyna, Polska (Lesław Bieńkowski, Anna Zygmunt, 
Piotr Dulian, Stanisław Szalewicz). 

Sposób flegmatyzowania heksogenu 

Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest opra-
cowanie sposobu umożliwiającego flegmatyzowanie 
heksogenu o różnym rozdrobnieniu. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że hekso-
gen o różnym rozdrobnieniu miesza się z flegmatyza-
torem w postaci uprzednio przygotowanych granulek 
stopu wosku montanowego z grafitem koloidalnym, 
a w trakcie mieszania dodaje się porcjami wodorotle-
nek metalu alkalicznego w takiej ilości, aby stężenie 
środowiska nie przekraczało 0,5% wagowych wodoro-
tlenku. (2 zastrzeżenia) 

C07C P.225786 18.07.1980 

Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachow-
nia", Kędzierzyn-Koźle, Polska (Zofia Pokorska, Je-
rzy Witkoś, Renata Fiszer, Andrzej Atndrysiak, Hen-
ryk Boebel, Janusz Piór). 

Sposób odzyskiwania 
p-toluilanu metylu i dwumetylotereftalanu 

z pozostałości po destylacji surowych estrów 

Przedmiotem wynalazku jest sposób odzyskiwania 
p-toluilainu metylu i dwumetylotereftalaniu z pozo-
stałych po destylacji surowych estrów w procesie 
wytwarzania dwumetylotereftalanu. 

Wynalazek .rozwiązuje zagadnienie zwiększenia 
odzysku p-toluilanu metylu i dwumetylotereftalanu 
w procesie wytwarzania dwiumetylotereftalaim. 

Sposobem według wynalazku pozostałość po de-
stylacji surowych estrów poddaną uprzednio utle-
nianiu tlenem z powietrza lub estryfikacji metano-
lem lub obydwu tym procesom i po usunięciu co 
najmniej >60% wagowych składników katalizatora, 
wygrzewa się z wodnymi roztworami kwasów alifa-
tycznych, takich jak kwas octowy, kwas mrówko-
wy lub ich mieszanina o liczbie kwasowej 30-110 
mg KOH na 1 g zawierającymi 0,5-10% wagowych 
metanolu, w temperaturze 95-240°C w ciągu 5-30 
godzin, a następnie po całkowitym odpędzeniu wody 
pozostałość poddaje się destylacji próżniowej przy 
próżni 20-270 hPa i przy stosowaniu całkowitego o-
rosienia w pierwszej fazie destylacji przez okres 
1-̂ 3 godzin, po czym w następnych fazach destyla-
cji odbiera się frakcje p-toluilanu metylu i dwu-
metylotereftalanu. (1 zastrzeżenie) 
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C07C P. 225791 

Krakowskie Zakłady Farmaceutyczne 
Kraków, Polska (Teresa Krzyziak). 

18.07.1980 

„Polfa", 

Sposób wytwarzania kwasu 1-askorbinowego 
z jego soli 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uproszczenia 
sposobu otrzymywania czystego kwasu 1-askorbino-
wego. 

Sposób wytwarzania kwasu 1-askorbinowego z 
askorbinianu sodu, polega na tym, że 30-40% wod-
ny roztwór askorbinianu sodu przepuszcza się przez 
mocno kwasowy katiomit, z grupy żelowych-mikro-
porowatych, takich jak Amberlit IR 120, Zerolit 225, 
Wofatyt KPS lub makroporowatych, takich jak na 
przykład Amberlit 200, Wofatyt KS10. Otrzymując 
15-20% roztwór kwasu 1-askorbinowego, wolny od 
jonów metali, z którego w znany sposób wydziela 
się krystaliczny kwas 1-askorbinowy. 

{1 zastrzeżenie) 

C07C P. 225857 23.07.1980 

Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachow-
nia", Kędzierzyn-Koźle, Polska, Biuro Projektów 
i Realizacji Inwestycji Przemysłu Syntezy Chemicz-
nej „Prosymchem", Gliwice, Polska (Elżbieta Rut-
kowska, Zdzisław Macietjewski, Włodzimierz Buni-
kowski, Piotr Król, Anna Chodkowska, Ignacy Łach-
man, Krzysztof Bronikowski, Jan Łobacz, Andrzej 
Plaskura). 

Sposób wydzielania furfurall 

Przedmiotem wynalazku jest sposób wydzielania 
furfurali z ipozostałośca podestylacyjnej po raíinacji 
próżniowej surowego furfuralu. 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uniknięcia strat 
występujących przy wydzielaniu furfuraiu znanymi 
metodami. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że z 
wywaru po destylacji próżniowej akstrahuje się 
furfural i metylofurfural wywarem z destylacji a-
zeotropowej, po czym ekstrakt łączy się z konden-
satem pohydrolitycznym kierowanym na destylację 
azeotropową. (1 zastrzeżenie) 

C07C P. 225990 31.07.1980 

C07C P. 225916 25,07.1980 

Zakłady Azotowe „Kędzierzyn", Kędzierzyn-Koźle, 
Polska (Hanna Trzeinielewska, Zbigniew Sadłowski, 
Eugeniusz Sługocki, Czesław Masal, Marek Lewic -
ki, Krzysztof Budzyński, Bogdan Źarychtta, Stefan 
Fuks, Zygmunt Dobber, Wacław Białek). 

Sposób wytwarzania estrów ftalowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia 
wartości oporności właściwej ftalanu dwoioktylu. 

Sposób wytwarzania estrów ftalowych, a zwłasz-
cza ftalanu dwuoktylu, poprzez esitryfikację bezwod-
nika kwasu ftalowego lub kwasu ftalowego z alko-
holem alifatycznym w obecności katalizatora, a nas-
tępnie neutralizację i mycie estru polega na tym, 
że otrzymany ester poddaje się działaniu tlenu w 
temperaturze powyżej 40°C, a następnie oddestylo-
wuje się część zanieczyszczeń w strumieniu gazu o-
bojętnego, w temperaturze niższej od temperatury 
rozkładu estru, a dalej prowadzi się sorpcję pozosta-
łych zanieczyszczeń ziemią okrzemkową lub glinką 
kaolimową lub żelem krzemionkowym dodanymi w 
ilości 0,005% w stosunku do estru. Sposób może być 
stosowany jako metoda ciągła lub periodyczna. 

Sposób wytwarzania estrów kwasu ftalowego gwa-
rantuje całkowite usunięcie zanieczyszczeń, a tym 
samym uzyskanie produktu o maksymalnej wartoś-
ci oporności właściwej. (3 zastrzeżenia) 

Pierwszeństwo: 01.08.1979 - Stany Zjedn. Ameryki 
(nr 063029) 

A.H. Robins Company. Inc., Virginia, Stany Zjed-
noczone Ameryki. 

Sposób wytwarzania nowych pochodnych kwasu 
Z-amino-S-ialkilotiobenzoiloJfenylooctowego 

Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania 
nowych pochodnych kwasu 2-amino-3-(alkilo-tio-
benzoilo)fenylooctowego o wzorze 1, w którym R o-
znacza atom wodoru lub niższy alkil, R1 oznacza a-
tom wodoru, niższy alkil lub farmaceutycznie do-
puszczalny kation metalu, R2 oznacza atom wodoru, 
chlorowca, niższy alkil lub niższy alkoksyl, Am ozna-
cza pierwszorzędową grupę aminową (-NH2). Spo-
sób ten polega na tym, że związek o wzorze 2, w 
którym R i R2 mają wyżej podane znaczenie, pod-
daje się hydrolizie za pomocą wodorotlenku metalu 
alkalicznego, po czym w przypadku wytwarzania 
związku o wzorze 1 w postaci wolnego kwasu, o-
trzymaną sól metalu o wzorze 1 poddaje się zobo-
jętnieniu za pomocą kwasu w celu przekształcenia 
grupy R1 w atom wodoru, albo ewentualnie, prze-
kształca się grupę R1 w wytworzonym związku w 
niższy alkil za pomocą estryfikacji. 

Związki otrzymane według wynalazku wykazują 
działanie zmniejszające agregację płytek krwi oraz 
znieczulające. (1 zastrzeżenie) 

C07C 
C07D 

P. 226919 25.09.1980 

Pierwszeństwo: 26.09.1979 - St. Zjedn. Ameryki 
(nr 078,860) 

A. H. Robins Company, Inc., Richmond, Stany 
Zjednoczone Ameryki. 

Sposób wytwarzania nowych 
2-amino-3-benzoiIo-fenyloacetamidów 

i ich pochodnych 

Celem wynalazku jest opracowanie sposobu wy-
twarzania nowych związków, które wykazywałyby 
własności przećiwzapalne, przeciwgorączkowe, znie-
czulające oraz hamujące skupianie się płytek krwi. 

Sposób wytwarzania nowych 2-amino-3-benzoilofe-
nyloacetarnidów i ich pochodnych o wzorze 1, w 
którym R oznacza atom wodoru lub niższy rodnik 
alkilowy, R1 i R2 oznaczają atom wodoru, niższy rod-
nik alkilowy, cykloalkilowy, fenylowy, ewentualnie 
podstawiony niższym rodnikiem alkilowym, niższym 
rodnikiem alkoksylowym, atomem chlorowca, grupą 
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nitrową lub trójfluorometylową oraz R1 i R* mogą 
łącznie z przylegającym atomem azotu tworzyć re-
sztę heterocykliczną, X oznacza atom wodoru, niższy 
rodnik alkilowy, niższy rodnik alkoksylowy, atom 
chlorowca lub grupę trójfluorometylową, Y ozna-
cza atom wodoru, niższy rodnik alkilowy, niższy 
rodnik alkoksylowy, atom chlorowca, grupę trój-
fluorometylową. Am oznacza pierwszonzędową grupę 
aminową (- NH2), metyloamisnową lub dwume-
tyloaminową, a n oznacza liczbę 1-3, według wy-
nalazku polega na tym, że związek o wzorze ogól-
nym 4, w którym X, Am, Y i n mają wyżej podane 
znaczenie, poddaje się reakcji ze związkiem o wzorze 
ogólnym, w którym R, R1 i R8 mają wyżej podane 
znaczenie, a R3 oznacza niższy rodnik alkilowy lub 
fenylowy, a następnie otrzymany związek o wzorze 
ogólnym 2 poddaje się redukcji do związku o wzorze 
ogólnym 1. (1 zastrzeżenie) 

C07C P.2299T1 03.03.1981 

Retrwszeństwo: 03.03.1980 - Stany Zjedn. Ameryki 
(or 121,188) 

The University of Miami, Goral Gables, Stany 
Zjednoczone Ameryki. 

Sposób wytwarzania nowych pochodnych 
aminokwasów 

Sposób wytwarzania nowych związków o ogólnym 
wzorze 1, w którym R oznacza atom wodoru lub 
rodnik formylowy, acetylowy, propionylowy, butyry-
lowy, fenyloacetylowy, fenylopropionylowy, benzoilo-
wy, cyklopentylokarbonylowy III-rz.-butoksykarbo-
nylowy, cyklopentylokarbonylo-L-lizylowy, piro-L-
-glutamylo-L-lizylowy, L-lizylowy, L-arginylowy lub 
piro-L-glutamylowy, A oznacza rodnik L-fenyloal-
anylowy, D-fenyloalanylowy, D, L-f enyloalamylowy, 
D, L-alanylowy, D-alanylowy, D, L-tryiptofiłowy, 
D-tryptofilowy, D-tryptofilowy, D, L-tyrozylowy, 
D-tyrozylowy, D, L-iizoleucylowy, D-izoleucylowy, D, 
L-leucylowy, D-leucylowy, D, L-histydylowy, D-histy-
dylowy, D, L-iwalilowy lub D-walilowy, izwdązany 
grupą aminową z podstawnikiem R, Ri oznacza atoim 
wodoru lub rodnik metylowy, R2 oznacza rodnik 
L-prolány, L-3,4-dehydiroproLüny, D, L-3,4-dehydro-
piroliny, L-3-hydiro.ksypfroláiny, L-4-hydroksyproliny, 
kwasu L-tiazolidynokarboksylowego-4 lub L-5-keto-
proliny, związany wiązaniem imidowym z sąsiadują-
cą .grupą - C ( = O) - , n oznacza liczbę 0 lub 1, przy 
czym gdy n = 0 wówczas Ri oznacza rodnik metylo-
wy, polega na tym, że związek o ogólnym wzorze 2, 
w którym R3 oznacza rodnik acetylowy a Ri ma wy-
żej podane znaczenie, kondensuje się z aminokwa-

sem o rodniku R2 mającym wyżej podane znaczenie, 
otrzymując związek o ogólnym wzorze 3, w którym 
odszczepia się rodnik R3, a otrzymany związek o 
ogólnym wzorze 4, w którym Ri i R2 mają wyżej 
podane znaczenie, poddaje się reakcji ze związikiem 
o wzorze R-A, w którym R i A mają wyżej podane 
znaczenie. 

Nowe związki są przydatne w leczeniu nadciśnie-
nia. (7 zastrzeżeń) 

C07C P.230362 T 27.03.1981 

Politechnika Łódzka, Łódź, Polska (Zbigniew Ka-
miński. 

Sposób wytwarzania N-chronionych oligopeptydów 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zmniejszenia 
Tyzyka facemizacji peptydów w trakcie syntezy. 

Sposób wytwarzania N-chronionych oligopeptydów, 
polega na tyim, że 2-acyloksy-l,3,5-triazynę o wzorze 
ogólnym przedstawionym na rysunku, w którym Ri 
i R2 oznaczają grupę alkoksylową lub alkiloaminową, 
natomiast R3 oznacza N-chxonioną resztę aminokwa-
sową lub peptydową poddaje się reakcji aminolizy 
pochodnymi aminokwasów lub peptydów zawierają-
cych wolną grupę aminową. 

Reakcję aminolizy prowadzi się korzystnie w środo-
wisku bezwodnego rozpuszczalnika organicznego. Ja-
ko pochodne aminokwasów lub peptydów, zawiera-
jące wolną grupę aminową, korzystnie jest stosować 
estry aminokwasów lub peptydów. (3 zastrzeżenia) 

C07C P.230446 T 30.03.1981 

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Powstańców Ślą-
skich, Opole, Polska (BaafoaTa Rzeszotarska, Elżbieta 
Masiukiewicz). 

Sposób otrzymywania hydrazydu 
L-pyroglutamylo-L-histydylo-L-tryptofylo-

-L-serylo-L-tyrozyloglicyny~ 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie otrzymywania 
hydrazydu heksapeptydu bez potrzeby oczyszczania 
produktów pośrednich. 
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Sposób według wynalazku polega kolejno na tym, i 
że ester metylowy NQ-tert-butoksykarbonylo-L-se-
rylo-L-tyrozyloglicyny poddaje się działaniu roztwo-
ru w metanolu, a otrzymany chlorowodorek estru 
metylowego L-serylo-L-tyrozyloglicyny poddaje się 
reakcji z estrem 4-nitrofenylowym N«-tert- butoksy-
karbonylo-L-tryptofanu w środowisku dimetylofor-
mamidu w obecności l-hydroksybenzotriazolu i pen-
tachlorofenolu. Otrzymany surowy ester metylowy 
Na-tert-butoksykarbonylo-L-tryptofylo-L-serylo-L-ty-
rozyloglicyny poddaje się działaniu roztworu chloro-
wodoru w metanolu w celu otrzymania chlorowodor-
ku estru metylowego L-tryptofylo-L-serylo-L-tyrozy-
loglicyny, a ten z kolei poddaje się działaniu azydku 
L-pyroglutamylo-L-histydyny w rozpuszczalniku or-
ganicznym takim jak dimetyloformamid, dimetylo-
sulfo-tlenek i heksametylotriamid kwasu fosforowego. 
Surowy ester metylowy L-pyroglutamylo-L-histydy-
lo-L-tryiptofylo-L-serylo-L-tyrozyloglicyny przeprowa-
dza się w hydrazyd działaniem wodzianu hydrazyny. 

W sposobie stanowiącym przedmiot wynalazku 
otrzymuje się hydrazyd L-pyroglutamylo-L-histydy-
lo-L-tryptofylo-L-serylo-L-tyrozyloglicyny chromato-
graficznie jednorodny bez potrzeby oczyszczania pro-
duktów pośrednich za pomocą chromatografii kolum-
nowej. (1 zastrzeżenie) 

C07C P.231141 13.05.1981 

Pierwszeństwo: 14.05.1980 - Francja (nr 8010.806) 

Societě Nationale des Poudres et Explosifs, Paryż, 
Francja. 

Sposób wytwarzania 
a-chlorowanych chloromrówczanów 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie podwyższenia 
wydajności otrzymywania oraz czystości a-chlorowa-
nych chloromrówczanów. 

Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania 
a-chlorowanych chloromrówczanów, jako nowych 
produktów przemysłowych. 

Sposób według wynalazku polega na katalitycz-
nym fosgenowaniu, ewentualnie w obecności rozpu-
szczalnika, aldehydów o ogólnym wzorze R-(CHO)m, 
z wytworzeniem a-chlorowanych chloromrówczanów 
o ogólnym wzorze 1, w których to wzorach R ozna-
cza podstawiony lub niepodstawiony, węglowodoro-
wy rodnik alifatyczny, cykloalifatyczny lub aroma-
tyczny, zaś m oznacza liczbę całkowitą większą lub 
równą 1, przy czym jako katalizator stosuje się sub-
stancję organiczną lub nieorganiczną zdolną w śro-
dowisku zawierającym aldehyd, fosgen i ewentualnie 
rozpuszczalnik, do tworzenia pary jonów, z których 
jeden stanowi anion halogenowy zaś drugi kation 
dostatecznie oddalony od tegoż anionu, by mu nadać 
własności nukleofilowe, pozwalające mu oddziaływać 
na aldehydową grupę funkcyjną aldehydu poddawa-
nego fosgenowaniu. (14 zastrzeżeń) 

C07C P.231733 17.06.1981 

Pierwszeństwo: 18.06.1980 r. - Stany Zjedn. Ameryki 
(nr 160601) 

Mehmet N. Ozyagcilar, Mississauge, Ontario, Ka-
nada. 

Sposób wytwarzania węglowodorów i alkoholi 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie usprawnienia 
sposobu wytwarzania węglowodorów i alkoholi z tlen-
ków węgla i wodoru oraz umożliwienia jednoczes-
nego wytwarzania tych produktów. 

Sposób wytwarzania węglowodorów i alkoholi po-
lega na tym, że kontaktuje się tlenek węgla i wodór 
w odpowiednich stosunkach, w warunkach reakcji 
nad katalizatorem zaiwierającym zasadniczo między-

metaliczny związek złożony z pierwszej fazy i drugiej 
fazy, przy czym pierwszą fazę stanowi wybrany zwią-
zek z grupy obejmujących: 

1) pojedynczy metal wybrany z grupy obejmującej 
V i Nb, 

2) jednofazowy stop dwuskładnikowy wybrany z gru-
py obejmującej TdCo, TiCr, TiCu i TiMn lub dwu-
składnikowych związków faz Lavesa TiCr2, ZrNÍ2, 
ZrMoj, ZrFe2, ZrCoî,. ZrOuí i ZrCr«, 

3) jednofazowy stop trójskładnikowy lub cztero-
składnikowy wybrany z grup obejmujących 

a) TiFexMyNz, w którym M i N oznaczają dowolny 
metal, który może zastąpić Fe tak, aby otrzymany 
stop był stopem jednofazowym, z wyjątkiem Ni i Ru, 
i w którym x oznacza liczibę mniejszą niż 1,0, y i z 
każde oznaczają liczby mniejsze niż 1,0 lub jeden 
z y i z może mieć wartość zero i x, y i z są zbliżone 
do 1,0; 

b) TiAxMyNz, w którym A oznacza Co, Cr, Mn lub 
Cu, M i N oznaczają dowolny metal, który może 
zastąpić Co, Cr, Mn lub Cu tak, aby otrzymany stop 
był stopem jednofazowym, i w którym x oznacza 
liczbę mniejszą niż 1,0, y i z każde oznacza liczbę 
mniejszą niż 1,0 lub jeden z y i z może mieć wartość 
zero i x, y i z są zbliżone do 1,0; 

c) trój- lub więcej składnikowe fazy Lavesa oparte 
na Ti i/lub Zr; i fazę drugą stanowi wolny wodorek 
tytanu lub cyrkonu. (13 zastrzeżeń) 

C07C P.231848 24.06.1981 

Pierwszeństwo: 25.06.1980 - Rep. Feder. Niemiec 
(nr P 3023765.1) 

CHEMISCHE WERKE HUELS AG, Marl, Republi-
ka Federalna Niemiec. 

Sposób wytwarzania estrów kwasów tłuszczowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie odzyskiwania bez 
strat katalizatora kobaltowego wprowadzanego do 
reakcji hydrokarboksylowania. 

Sposób wytwarzania estrów kwasów tłuszczowych 
w drodze reakcji olefin, alkanoli i tlenku węgla w 
obecności katalizatora zawierającego kobalt i promo-
tora składającego się z pirydyny i/lub alkilopirydyny 
niepodstawionej w położeniu orto polega na tym, że 
mieszaninę poreakcyjną, po obróbce gazem zawiera-
jącym tlen, .ostrożnie rozdziela się w dwóch etapach 
destylacji, z których pierwszy prowadzony jest pod 
wyższym ciśnieniem niż drugi, na destylat nie za-
wierający ikobaltu ii kancemitrat strącający się jako 
błoto z drugiego etapu destylacji, który zawiera całą 
ilość kobaltu wprowadzonego jako katalizator, kon-
centrat zawierający kobalt pochłania się w pirydynie 
i/lub niepodstawionej w położeniu orto alkilopirydy-
nie, tak otrzymaną zawiesinę traktuje się mieszaniną 
składającą się z tlenku węgla i wodoru, w tempera-
turze 373-523 K i pod ciśnieniem co najmniej 5 HPa 
i produkt tej obróbki zawraca się do syntezy estrów 
kwasów tłuszczowych. . . (3 zastrzeżenia) 

C07C P. 231891 26.06.1981 

Pierwszeństwo: 27.06.1980 - Fepublika Feder. Niemiec 
(nr P 3024146.4) 

Deutsche Texaco AG, Hamburg, Republika Federal-
na Niemiec. 

Sposób wytwarzania niższych alkoholi 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie utrzymania sta-
łych warunków temperatury i ciśnienia przy wytwa-
rzaniu niższych alkoholi. 

W sposobie ciągłego wytwarzania niższych alkoholi 
przez bezpośrednie uwodnienie niższych olefin w obec-
ności silnie kwaśnego wymieniacza kationów ulepsze-
nie polega na wstępnym nasyceniu olefiny wodą przez 
wprowadzeniem olefiny do reaktora. 
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Korzystnie olefinę odparowuje się w obecności częś-
ci wody potrzebnej do reakcji, najkorzystniej w obec-
ności 0,3-1,8% wagowych wody, w odniesieniu do 
nasyconej olefiny. (3 zastrzeżenia) 

C07D P.224554 10.08.1979 

Pierwszeństwo: 10.08.1978 - Szwajcaria (nr 8526/78-5) 

Ciba-Geigy AG, Bazylea Szwajcaria. 

Sposób wytwarzania nowych tiopodstawionych 
dwuazocykloalkehów 

Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania 
nowych tiopodstawionych drwuazacykloalkenów o wzo-
xze 1, w którym Ri i Ra niezależnie od siebie ozna-
czają ewentualnie podstawione rodniki arylowe lub 
heteroarylowe, R3 oznacza wodór lub niższy rodnik 
alkilowy, a R4 oznacza ewentualnie podstawiony 
alifatyczny rodnik węglowodorowy. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że związ-
ki o wzorze 4, w którym Xi oznacza grupę dającą 
się wymienić na grupę iminową, a pozostałe pod-
stawniki mają wyżej podane znaczenie, albo jego sól, 
poddaje się cyklizacji. 

Związki o wzorze 1 wykazują działanie przeciw-
zapalne, przeciwzakrzepowe i regulujące odporność 
i/lub przeciwdziałające odbieraniu bodźców bolesnych 
jak również działanie hamujące na syntezę prosta-
glaadyny. . (13 zastrzeżeń) 

C07D P.229966 T 03.03.1981 

Instytut Przemysłu Farmaceutycznego, Warszawa, 
Polska (Maciej Domaradzki, Teresa Czajkowska, Jo-
anna Sadowska, Anna Szabłowska). 

Sposób wytwarzania nowych pochodnych penicylin 

Celem wynalazku jest opracowanie sposobu wy-
twarzania nowych pochodnych penicylin o niskiej 
wrażliwości na działanie ß-laktamazy gronkowcowej 
i środowiska kwaśnego oraz wykazujących silne dzia-
łanie przeciwbakteryjne wobec bakterii Gram-ujem-
nych. 

Sposób wytwarzania pochodnych penicylin o wzo-
rze ogólnym 1, w którym Ri oznacza grupę występu-
jącą w naturalnych lub półsyntetycznych penicylinach, 
taką jak fenoksyacetamidowa lub N,N-l',6'-heksyle-
nofirmamidynowa, a RÍ oznacza podstawioną grupę 
aminową o wzorze -N/R3/R4, w którym Rs i R4 ozna-
czają atom wodoru, grupę arylową, alkilową lub he-
terocykliczną według wynalazku polega na tym, że 
naturalną lub syntetyczną penicylinę o wzorze ogól-
nym 3, w którym Ri ma wyżej podane znaczenie, a 
X oznacza atom metalu alkalicznego, poddaje się re-
akcji z chloromrówczanem alkilu, po czym uzyskany 
bezwodnik mieszany poddaje się działaniu azydku me-
talu alkalicznego, a otrzymany azydek kwasowy pe-
nicylanoilu poddaje się termicznemu przegrupowaniu 
do 3-izocyjanianu penamu, który następnie poddaje 
się reakcji z pochodną hydrazyny H2N-N/R3/R4, przy 
czym R» i R4 mają wyżej podane znaczenie, po czym 
produkt wyodrębnia się i oczyszcza w znany sposób. 

(3 zastrzeżenia) 

C07D P.231300 22.05.1981 

Pierwszeństwo: 23.05.1980 - Szwajcaria (nr 4052/80) 

LONZA AG, Gempel/Wallis, Szwajcaria (Rolf Din-
kel). 

Sposób wytwarzania 3-pikollny 

Celem wynalazku jest opracowanie takiego sposobu 
wytwarzania 3-pikoliny, który prowadziłby do wy-
tworzenia produktu z dużą wydajnością i przy możli-
wie jak najmniejszą ilością produktu ubocznego ja-
kim jest pirydyna. 

Sposób wytwarzania 3-pikoliny według wynalazku 
polega na tym, że mieszaninę aldehydu octowego i/albo 
aldehydu krotonowego poddaje się reakcji z formal-
dehydem w fazie ciekłej, w temperaturze 180-280°C, 
w autoklawie, w obecności soli amonowych. 

(5 zastrzeeżeń) 

C07D P. 231791 07.10.1980 

Pierwszeństwo: 08.10.1979 - Austria (nr A. 6552/79) 

Henkel Kommanditegesellschaft auf Aktien, Düsel-
dorf, Republika Federalna Niemiec. 

Sposób wytwarzania 
pochodnych kwasu izacyjanurowego 

Celem wynalazku jest opracowanie sposobu wy-
twarzania nowych związków, które wykazywałyby 
silne działanie cytostatyczne, które przewyższa nawet 
działanie TGI. 

Sposób wytwarzania N-podstawionych pochodnych 
kwasu dwuglicydyloizocyjanurowego o wzorze ogól-
nym 1, w którym R oznacza grupę alkilową, arylową, 
aryloalkilową, alkiloarylową albo cykloalkilową, przy 
czym grupy te ewentualnie wykazują też charakter 
heterocykliczny, są nienasycone i/albo są podstawione 
co najmniej jednym z podstawników takich jak atom 
chlorowca, grupa hydroksylowa, grupa aminowa, 
N-podstawiona grupa aminowa, merkaptanowa, alki-
lomerkaptanowa, arylomerkaptanowa, alkilosulfoksy-
lowa, arylosulfoksylowa, alkoksylowa, aryloksylowa, 
acyloksylowa oraz. grupa heterocykliczna, i w którym 
glicydyl oznacza grupę o wzorze ogólnym 2, w którym 
Ri oznacza korzystnie atom wodoru albo też ewentu-
alnie niską grupę alkilową o 1 - 4 atomach węgla, 
polega według wynalazku na tym, że kwas trójglicy-
dyloizocyjanurowy z grupami glicydylowymi o wzorze 
ogólnym 2 poddaje się częściowej reakcji z wodą, al-
koholami, związkami z pierwszorzędową i/albo drugo-
rzędową grupą aminową, merkaptanami, siarkowodo-
rem, kwasami karboksylowymi, chlorowcowęglowo-
dorem albo wodorem względnie ze związkami do-
starczającymi wodór, ewentualnie utworzone związki 
merkaptanowe przekształca się w odpowiednie związ-
ki sulfoksylowe, utworzone produkty reakcji o wzo-
rze ogólnym 1 wyodrębnia się z mieszaniny reakcyj-
nej albo uzyskuje jako takie. (1 zastrzeżenie) 
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C07F P.225743 18.07.1980 

Polska Akademia Nauk, Centrum Badań Molekular-
nych i Makromelekularnych, Łódź, Polska (Wojciech 
Jacek Stec, Andrzej Okruszek). 

Sposób wytwarzania kwasu metylenodifosfonowego 
lub jego tetraalkilowych pochodnych estrowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uproszczenia 
syntezy, podwyższenia wydajności i zastosowania ta-
nich substatów przy wytwarzaniu kwasu metyleno-
difosfonowego lub jego tetraalkilowych pochodnych 
estrowych. 

Syntezę prowadzi się na drodze kondensacji sodo-
fosforynu dialkilowego z nadmiarem chlorku mety-
lenu w środowisku fosforynu dialkilowego. Z uzyska-
nej mieszaniny poreakcyjnej, po oddestylowaniu nad-
miaru fosforynu dialkilowego albo oddestylowuje 
się eter w postaci metylenodifosfonianu tetraalkilowe-
go, lub surowy eter hydralizuje się kwasem solnym 
do kwasu metylenodifosfonowego, który krystalizuje 
się z kwasu octowego. 

Otrzymane związki stosuje się do wytwarzania sek-
westrantów metali, plastyfikatorów oraz przeciwutle-
niaczy polimerów. (2 zastrzeżenia) 

C07F P.231117 12.05.1981 

Pierwszeństwo: 12.05.1980 - Stany Zjedn.. Ameryki 
(nr 148,650) 

TEXAS ALKYLS, INC., Westport, Stany Zjedoczo-
ne Ameryki (Dennis Benedict Malpass, Loyd Wayne 
Fannin, Ramiro Sanchez). 

Roztwór związku magnezoorganicznego 
o niskiej lepkości oraz sposób wytwarzania 

roztworu związku magnezoorganicznego 
o niskiej lepkości 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie podwyższenia 
reaktywności związków magnezoorganicznych poprzez 
obniżenie lepkości ich roztworów. 

Wynalazek dotyczy roztworu związku magnezoorga-
nicznego o niskiej lepkości zawierającego (a) rozpusz-
czalny w węglowodorze związek dwualkilomagnezu 
0 4-20 atomach węgla w cząsteczce, (b) rozpuszczal-
nik wybrany z grupy węglowodorów alifatycznych, ali-
cyklicznych, aromatycznych o 5-20 atomach węgla oraz 
(c) dodatek związku metaloorganicznego wybranego 
z grupy obejmującej związki o wzorach R3Ga, R3ln 
1 RLi, w których R oznacza grupę Ci-Cia alkilową 
luib Cs-C7 cykloalkilową jak również sposobu wy-
twarzania takiego roztworu, który według wynalazku 
polega na tym, że prowadzi się reakcję między meta-
licznym magnezem a odpowiednim chlorkiem alkilu 
w obecności żądanego rozpuszczalnika i żądanego 
związku organometalicznego. 

Roztwór według wynalazku cechuje się dużą czy-
stością i łatwością w obchodzeniu się z nim. 

(26 zastrzeżeń) 

C07G P. 230329 T 24.03.1981 

Politechnika Łódzka, Łódź. Polska (Henryk Strusz-
czyk, Jaakko E. Laine). 

Sposób otrzymywania modyfikowanej ligniny 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie otrzymywania lig-
niny o dużej odporności termicznej oraz odporności 
na hydrolityczne działanie roztworów kwasów, i za-
sad. 

Sposób otrzymywania modyfikowanej ligniny, polega 
na tym, że ligniny, zwłaszcza otrzymane w procesie 
alkalicznego lub kwaśnego przetwarzania drewna 
oraz produktów celulozowo-ligninowych, rozpuszczone 
lub zdyspergowane w obojętnym medium reakcyjnym, 
korzystnie w dioksanie, zwłaszcza w obecności akcep-
tora wydzielającego się chlorowodoru, jak pirydyny, 
poddaje się reakcji z chlorofosfazenami o wzorze ogól-
nym przedstawionym na rysunku, w którym R ozna-

cza podstawnik alifatyczny lub aromatyczny, n!>3, 
zaś 0 ( x ^ 2 , w temperaturze nie wyższej niż tempe-
ratura wrzenia medium reakcyjnego w czasie nie 
krótszym niż 1 godzina. Po ewentualnej obróbce związ-
kami chemicznymi mającymi reaktywne ugrupowa-
nia, wprowadza się do mieszaniny reakcyjnej zimną 
wodę oraz wydziela produkt reakcji drogą przemy-
wania wodą lub wodnymi roztworami wodorotlenków 
metali ziem alkalicznych lub soli wodorotlenków ziem 
alkalicznych i słabych kwasów. Następnie po uzyska-
niu obojętnego odczynu wody otrzymany produkt pod-
daje się suszeniu. (2 zastrzeżenia) 

(NPCIAJn 
C08B P. 224615 T 29.05.1980 

Politechnika Łódzka, Łódź, Polska (Henryk Strusz-
czyk, Graham George Allan). 

Sposób modyfikacji chitozanu 

Modyfikacja chitozanu ma na celu otrzymanie w 
prosty sposób produktu, który znajduje zastosowanie 
jako imprégnât zmniejszający palność lub jako two-
rzywo odznaczające się odpornością na działanie pło-
mienia. 

Sposób modyfikacji chitozanu polega na tym, że 
chiotzan o wzorze ogólnym 1, poddaje się reakcji 
z chlorofosfazenami lub częściowo podstawionymi 
chlorofosfazenami o wzorze ogólnym 2, w którym R 
oznacza grupę organiczną, zwłaszcza alkilową, hydro-
ksyalkilową, alkoksylową, hydroksyalkoksylową, ary-
lową, zaś n ^ 3 i 2>x^0 , w organicznym medium 
rozpraszającym, korzystnie w obecności akceptora 
wydzielającego się chlorowodoru, w temperaturze nie 
wyższej niż temperatura wrzenia mieszaniny reak-
cyjnej, w czasie nie krótszym niż 2 godziny, po czym 
otrzymany produkt reakcji wydziela się w drodze 
filtracji, a następnie oczyszcza przez kolejne przemy-
wanie stosowanym medium rozpraszającym, aceto-
nem, wodą i acetonem, po czym suszy do stałej masy. 

, (2 zastrzeżenia) 

C08L 
C09K 

P. 225826 21.07.1980 

Instytut Celulozowo-Papierniczy, Łódź, Polska (Zbig-
niew Rogaczewski, Karol Palenik, Wiesław Radziszew-
ski, Adam Zych, Ireneusz Woźniczko). 
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Mieszanka do powlekania papierów bezkalkowych 
przeznaczonych do kopiowania mechanicznego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie stworzenia moż-
liwości zastosowania tańszych i łatwiejszych do wy-
twarzania podłoży. 

Przedmiotem wynalazku jest mieszanka przeznaczo-
na do wytwarzania powłoki kopiującej w papierach 
bezkalkowych. 

W skład tej miesznki, oprócz zdyspergowanych pig-
mentów, wypełniaczy, substancji woskowych i środ-
ków pomocniczych, wchodzą dwa różne środki wią-
żące, z których jeden jest roztworem rzeczywistym, 
zawierającym kopolimery lub terpolimery winylowe 
w rozpuszczalnikach organicznych i środki pomocni-
cze, a-drugi jest koloidalnym roztworem pochodnych 
celulozy w rozpuszczalnikach organicznych z 5-15 
procentowym dodatkiem wody. 

Ten drugi, koloidalny środek wiążący, stanowi 
10-50% wagowych, w przeliczeniu na ciężar gotowej 
mieszanki. Mieszanki takie pozwalają uzyskiwać wy-
raźne kopie i nie brudzą przy manipulacji, nawet, 
jeżeli stosuje się je na podłoża gorszej jakości niż 
standardowe. (2 zastrzeżenia) 

C08L P.229977 03.03.1981 

Pierwszeństwo: 05.03.1980 - Stany Zjedn. Ameryki 
(nr 127,509) 

30.09.1980 - Stany Zjedn. Ameryki 
(nr 192,356) 

Union Carbide Corporation, Nowy Jork, Stany 
Zjednoczone Ameryki. 

Mieszanka polimeryczna o zmniejszonej palności 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
mieszanki spełniającej wymagania odnośnie niepalno-
ści materiału na płaszcze kabli i izolacje, zachowu-
jącej na odpowiednim poziomie inne pożądane właś-
ciwości. 

Wynalazek dotyczy mieszanek, zawierających kopo-
limer akrylanu alkilu z alkilenem, chlorowcowany 
środek zmniejszający palność, tlenek, wodorotlenek, 
węglan lub siarczan wapnia lub magnezu oraz tlenek 
antymonu jako drugi środek zmniejszający palność. 
Mieszanki takie można wytłaczać dookoła przewodni-
ków elektryczności, aby zapewnić ich izolację a także 
wytłaczać jako płaszcze dookoła przewodów telefo-
nicznych i kabli. (26 zastrzeżeń) 

C08L 
C09D 

P. 230107 T 12.03.1981 

Centralne Laboratorium Przemysłu Obuwniczego, 
Kraków, Polska (Marceli Jaworski, Maria Lamot, Jan 
Poznański, Maria Lech, Kazimierz Paweł Gąsiorowski). 

Sposób wytwarzania lakierów i emalii 
do malowania elementów z tworzyw polistyrenowych 

Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania 
lakierów i emalii, przeznaczonych do malowania ele-
mentów z tworzyw polistyrenowych, a zwłaszcza ob-
casów i klinów obuwniczych. 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie skrócenia czasu 
schnięcia powłoki lakierowej, poprawy adhezji do 
tworzywa i zwiększenie trwałości efektu malowania 
elementów z tworzyw polistyrenowych. Sposób we-
dług wynalazku polega na tym, że do 10-30 części 
wagowych polistyrenu (najkorzystniej wysokoudaro-
wego) w postaci 20% roztworu w ketonie metylowo-
-etylowym dodaje się 0,5-3 części wagowych żywicy 
oktylofenolowo-formaldehydowej typu rezolowego lub/i 
do 25 części wagowych kopolimeru metakrylanu bu-
tylu i kwasu metakrylowego wjpostaci 50% roztworu 
w octanie etylu lub/i do 3 części wagowych nitroce-
lulozy papierniczej, 15-45 części wagowych octanu 
etylu, 10-30 części wagowych octanu butylu, 5-30 
części wagowych ketonu metylowo-etylowego, 5-20 
części wagowych cykloheksanonu, do 20 części wago-
wych toluenu, do 3 części wagowych etyloglikolu, do 

0,6 części wagowych stearynianu glinowego w posta-
ci 15-18% roztworu w ksylenie, do 3 części wagowych 
napełniaczy mineralnych jak talk i krzemionka. 0,5-6 
części wagowych środków barwiących jak barwniki, 
pigmenty organiczne lub/i nieorganiczne, pigmenty 
perłowe w postaci past, przedmieszek barwnych lub/i 
ekstraktów w podanej kompozycji rozpuszczalników 
i ujednorodnia się w czasie 3 - 4 godzin. 

W zależności od składu jakościowo-ilościowego i ro-
dzaju zastosowanych środków barwiących, lakiery 
i emalie dają powłoki kryjące lub transparentně oraz 
o różnych stopniach połysku. 

Na powierzchniach o niegładkiej fakturze można też 
uzyskać efekt dwubarwny, przez przetarcie powłok 
szczotkami z udziałem wosku. (1 zastrzeżenie) 

C09J 
B05D 

P.225890 24.07.1980 

Zakłady Mechaniki Precyzyjnej „UNITRA-MAG-
MOR", Gdańsk-Oliwa, Polska (Władysław Daniszew-
ski). 

Sposób klejenia, połączenia wałka z piastą, 
szczególnie koła zamachowego mgnetofonu 

oraz wałek nośny koła zamachowego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
takiego sposobu klejenia, połączenia wałka z piastą 
oraz wałka do realizacji tego sposobu, dzięki którym 
można byłoby usprawnić proces klejenia i zapewnić 
niezawodność wyrobu finalnego a także wyelimino-
wać powstawanie braków w czasie produkcji. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że klej 
rozprowadza się na powierzchni otworu piasty za po-
mocą rowka wykonanego na wałku nośnym, przy czym 
szerokość i głębokość rowka zależy od średnicy i dłu-
gości otworu piasty. 

Według wynalazku wałek ma co najmniej jeden 
rowek (4) o promieniu R równym 0,5-0,9 mm, szero-
kości (a) równej około 0,6 do 1,2 mm i głębokości (b) 
równej około 0,06 do 1,2 mm, w zależności od śred-
nicy wałka (2) i długości piasty (3), przy czym rowek 
ten usytuowany jest 1 do 4 mm od krawędzi przeciw-
nej do krawędzi wciskania. (2 zastrzeżenia) 

C09J P.225958 28.07.1980 

Wielkopolskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Ziemnia-
czanego, Luboń k. Poznania, Polska (Bożena Dzik, 
Grażyna Szymańska, Ludmiła Trzcińska, Barbara 
Popłonyk, Tadeusz Wujek). 

Klej dekstrynowy 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania ta-
kiego kleju, który nie powodowałby zwijania papieru, 
szybko wysychał, i miał dobrą moc klejenia. 

Klej dekstrynowy według wynalazku składa się 
z 35-40% żółtej dekstryny kwasowej, 10-15% grysu 
dekstrynowego, kompozycji plastyfikatorów w postaci 
10-15% syropu ziemniaczanego, 4-8% gliceryny 
i 2-4% mocznika oraz 0,5-1% czynnika korygującego 
pH i 1-3% środka konserwującego. 

Czynnikiem korygującym pH jest mieszanina piro-
siarczynu sodu, wodorotlenku sodu i kwasu solnego 
w stosunku wagowym 1:1:2. Plastyfifcator w postaci 
syropu ziemniaczanego stanowi, syrop ziemniaczany 
normalnie scukrzony o równoważniku glukozowym 
(DE) 35-45. Klej dekstrynowy według wynalazku 
znajduje zastosowanie do gumowania i klejenia wy-
robów papierowych, a zwłaszcza kopert. 

(3 zastrzeżenia) 
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C09K P.225787 18.07.1980 

Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia", 
Kędzierzyn-Koźle, Polska (Adam Krogulecki, Gerard 
Bekierz, Marian Jaworski, Józef Gębalski, Jan Przon-
do). 

Plyn hydrauliczny do badań montażowych 
elementów i układów hydrauliki siłowej 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia sta-
bilności i lepkości płynu. 

Płyn według wynalazku składa się z 50-60% wa-
gowych alkoholu dwuacetonowego; 37-46% wago-
wych oleju rycynowego; 4-6% wagowych glikolu po-
lipropylenowego o średnim ciężarze częsteczkowym 
2000; 0,15-0,6% wagowych inhibitorów korozji. 

(1 zastrzeżenie) 

C09K P.232546 06.08.1981 

Zgłoszenie dodatkowe do patentu nr 116072 

Zakłady Górniczo-Metalowe „ZĘBIEC" w Zębcu, 
Zębiec, Polska (Bronisław Jakubczyk, Bohdan Balce-
rowicz, Eugeniusz Wylotek, Jan Kutyła, Mieczysław 
Dulny). 

Sposób wytwarzania proszków szlifiersko-polerskich 
zwłaszcza do mosiądzu, znalu 
i innych stopów aluminium 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
takiego sposobu wytwarzania proszków szlifiersko-po-
lerskich, który prowadziłby do wytworzenia produktu 
o dobrych własnościach użytkowych i nieszkodliwych 
dla zdrowia ludzkiego. 

Sposób wytwarzania proszków szlifiersko-polerskich. 
zwłaszcza do mosiądzu, znalu i innych stopów alu-
minium, polegający na wykorzystaniu granulek drew-
na jako nośnika ścierniwa w postaci proszku elektro-
korundu, według wynalazku charakteryzuje się tym, 
że granulki drewna o wielkości od 0,5 do 3 milime-
trów a najkorzystniej o wielkości 0,5 milimetra, wy-
suszone wcześniej do granicy 95% suchej masy, podda-
je się procesowi impregnacji w temperaturze otocze-
nia za pomocą 25% roztworu wodnego siarczanu glinu 
hub amonu w połączeniu z boraksem lub szkłem wod-
nym, po czym do tej substancji, pozostającej w ciągłym 
mieszaniu, wprowadza się rozstopioną parafinę z fta-
lanem dwubutylu lub parafinę z olejem parafinowym, 
a następnie do tak otrzymanej jednorodnej substancji, 
przy stałym mieszaniu, dodaje się w temperaturze od 
40 do 50°C ścierniwo w postaci proszku elektrokorun-
du o granulacji od 0 do 150 mikrometrów, po czym 
tak otrzymany produkt schładza się i kieruje do 
pakowania. (2 zastrzeżenia) 

C10B E. 225811 21.07.1980 

Biuro Projektów Przemysłu Koksoehemiczego 
„Koksoprojekt", Zabrze, Polska (Kazimierz Wnęk, 
Marian Wysocki, Stanisław Bumar, Kazimierz Ma-
mon, Czesław Bażela). 

Sposób chłodzenia gazu koksowniczego 
oraz urządzenie do stosowania tego sposobu 

Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest wy-
eliminowanie emisji do atmosfery cyjanowodoru, siar-
kowodoru i innych szkodliwych substancji podczas 
chłodzenia gazu koksowniczego. 

Sposób końcowego chłodzenia gazu koksowniczego 
polega na tym, że proces chłodzenia przeprowadza 
się w dwóch stopniach, przy czym drugą końcową 
fazę chłodzenia poprzedza absorpcja naftalenu. 

Urządzenie według wynalazku składa się z chłodni-
cy półkowej I-stopnia (1) o bezpośrednim działaniu 
współpracującej z wymiennikiem ciepła (4), płuczki 
dla wymywania naftalenu (2) oraz chłodnicy poziomo-
-rurowej II-stopnia (3). (3 zastrzeżenia) 

C10L P. 231732 17.06.1981 

Pierwszeństwo: 19.06.1980 - Wlk. Brytania (nr 20022/80) 

The British Petroleum Company Limited, Londyn, 
Wielka Brytania. 

Kompozycja paliwowa 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uzyskania je-
dnorodnej dyspersji sypkiego paliwa stałego w ropie 
naftowej, nadającej się do stosowania jako paliwo 
ciekłe w palnikach przemysłowych. 

Kompozycję paliwową wytwarza się z sypkiego 
paliwa stałego, np. węgla kamiennego oraz ropy 
naftowej. Paliwo stałe rozdrabnia się w ropie nafto-
wej aż do obniżenia średniej wielkości jego cząstek 
do wartości w zakresie od 1 do 10/mum. Kompozycja 
zawiera od 30 do 60% wagowych paliwa stałego. 
Rozdrabnianie prowadzi się bez dostępu powietrza. 

(10 zastrzeżeń) 

C21C P.221788 01.02.1980 

Politechnika Śląska im. Wincentego Pstrowskiego, 
Gliwice, Polska (Zygmunt Cząstkiewicz, Władysław 
Polechoński, Stanisław Tochowicz). 

Konwertorowa lanca tlenowa 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania ta-
kiej konstrukcji konwertorowej lancy tlenowej, któ-
ra zapewnia jej większą bezawaryjność i żywotność. 

Konwertorowa lanca tlenowa ma komorę chłodzą-
cą (5) utworzoną przez końcówkę (1), tuleję zewnętrz-
ną (2) i doprowadzającą tlen tuleję wewnętrzną (4). 
Ściany komory chłodzącej (5) wyłożone są warstwą 
kapilarną (3), a komora wypełniona jest medium w 
postaci cieczy i jej par. 
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Tworząca zewnętrzną powierzchnię komory chło-
dzącej (5), tuleja zewnętrzna (2), w górnej swej części 
chłodzona jest wodą przy pomocy klasycznego układu 
chłodzenia (6). (2 zastrzeżenia) 

C21D 
C23C 

P.225742 18.07.1980 

Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Warszawa, Pol-
ska (Tadeusz 2ółciak, Andrzej Zwoliński. Stanisław 
Sołtan). 

Sposób nagrzewania stali austenitycznych 
w piecach próżniowych, 

zwłaszcza do operacji przesycania 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania spo-
sobu prowadzenia beznalotowego nagrzewania stali 
austenitycznych w piecach próżniowych, zwłaszcza 
do operacji przysycania. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że wsad 
nagrzewa się do założonej temperatury procesu z za-
chowaniem stałego gradientu wzrostu temperatury nie 
większego niż 5°C/min. i po wygrzewaniu w tej tem-
peraturze przez czas niezbędny do uzyskania jedno-
rodnej struktury materiału studzi się go w ośrodku 
gazowym o niskiej zawartości tlenu i pary wodnej. 

(2 zastrzeżenia) 

C22B P. 230262 20.03.1981 

Pierwszeństwo: 21.03.1980 - RFN 
(nr nr P 3010844.2, P 3010845.3) 

Wistra GmbH Termoprozesstechnik, Düsseldorf, 
Republika Federalna Niemiec. 

Sposób zapalania mieszaniny spiekalniczej 
i urządzenie do zapalania mieszaniny spiekalniczej 

Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest opra-
cowanie sposobu i urządzenia, które umożliwią szyb-
kie i równomierne zapalenie mieszaniny spiekalniczej 
przy możliwie małych kosztach inwestycyjnych i eks-
ploatacyjnych. 

Sposób zapalania mieszaniny spiekalniczej złożonej 
z paliwa stałego i spiekanego materiału w maszynie 
spiekalniczej, przy którym mieszanina spiekalnicza 
jest przeprowadzana pod piecem zapłonowym z zam-
kniętymi ściankami czołowymi i bocznymi oraz zam-
kniętym stropem, przy czym w piecu zapłonowym 
nad spiekanym materiałem wytwarzane są gorące 
spaliny, które przez promieniowanie i, konwekcję 
ogrzewają i zapalają powierzchnię spiekanego ma-
teriału, charakteryzuje się tym, że w górny obszar 
pieca zapłonowego doprowadza się spaliny z jednego 
lub kilku palników pracujących w przybliżeniu ste-
chiometrycznie, a w dolny obszar doprowadza się 
gazy o zwiększonej zawartości tlenu, tak że w piecu 
powstaje atmosfera, która w górnej części kołpaka 
pieca jest cieplejsza i uboższa w tlen, a w dolnej 
części jest chłodniejsza i bogatsza w tlen. 

Urządzenie do zapalania mieszaniny spiekalniczej 
ma na wejściowej ściance czołowej (4) palniki (6) 
umieszczone poziomo lub z pochyleniem do 30° wzglę-
dem poziomu w kierunku do stropu pieca zapłonowe-
go. Natomiast na wyjściowej ściance czołowej (5) 
umieszczone są palniki (7) z pochyleniem względem 
poziomu w kierunku do powierzchni mieszaniny do 
50°. 

Palniki po stronie wejściowej pracują w przybliże-
niu stech io me try cznie, a palniki po stronie wyjścio-
wej pracują ze stosunkiem powietrza większym niż 1,3. 

(19 zastrzeżeń) 

C22B P. 230344 T 25.03.1981 

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska (Zbig-
niew Bazaniak, Ryszard Chamer, Krzysztof, Lemań-
ski, Czesław Mazánek). 

Sposób odzyskiwania miedzi z żużli tlenkowych 

Przedmiotem wynalazku jest sposób odzyskiwania 
miedzi z żużli tlenkowych otrzymywanych z procesu" 
przetopu koncentratów miedziowych w piecu zawie-
sinowym oraz z procesu świeżenia w konwertorach 
stopu metalicznego zawierającego głównie miedź, ołów 
i żelazo. 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie skrócenia pro-
cesu odmiedziowania przy jednoczesnym zmniejsze-
niu zużycia energii. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że pro-
ces odmiedziowania żużla prowadzi się w dwóch eta-
pach, a mianowicie etapie intensywnej redukcji i eta-
pie odstawania, przy czym etap intensywnej redukcji 
prowadzi się przy maksymalnym zanurzeniu elektrod 
i zasilaniu prądem o mocy 6-15 MW aż do uzyskania 
ogólnej zawartości miedzi w żużlu wynoszącej 1-2%, 
po czym następuje etap odstawania, który prowadzi 
się przy minimalnym zanurzeniu elektrod i zasilaniu 
prądem o mocy 5-0 MW aż do momentu, gdy cał-
kowite stężenie miedzi osiągnie wartość 0,3-rl,2%. 

Ponadto w etapie odstawania uziemia się stop meta-
liczny znajdujący się na dnie pieca elektrycznego. 

(2 zastrzeżenia) 

C22B P.230345 T 25.03.1981 

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska (Maciej 
Łaganowski, Czesław Mazánek, Ryszard Chamer, Sta-
nisław Musiał, Jerzy Gonczarek, Jerzy Stec, Krzy-
sztof Lemański). 

Sposób odzyskiwania miedzi z żużla 
pochodzącego z zawiesinowego przetapiania 

koncentratów miedziowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie umożliwienia 
skrócenia procesu, a tym samym zmniejszenia wy-
datku energetycznego. 

Sposób według wynalazku charakteryzuje się tym, 
że do szybu gazowego pieca zawiesinowego wprowa-
dza się tlenek wapniowy. (1 zastrzeżenie) 

C22B P. 231705 15.06.1981 

Pierwszeństwo: 18.06.1980 - Wlk. Brytania (nr 8019930) 

BNF Metals Technology Centra, Wantage, Wielka 
Brytania. 

Sposób ciągłego usuwania miedzi z ołowiu 
i aparat stosowany w tym sposobie 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
ciągłego sposobu usuwania miedzi nie powodującego 
zanieczyszczenia środowiska. 

Sposób ciągłego usuwania miedzi z ołowiu polega 
na tym, że strumień ołowiu zawierający jako zanie-
czyszczenie miedź wprowadza się do górnej części 
reaktora z mieszadłem pionowym, do strumaemia oło-
wiu w górnej części reaktora wprowadza się siarkę, 
utrzymuje się dyspersję -siarki w strumieniu w zasa-
dizôe bez mieszania (powrotnego w ciągu okresu czasu 
wystarczającego do przereagowania siarki z miedzią, 
odzyskuje się strumień ołowiu z dolnej części reak-
tora i pozwala 'Utworzonemu siarczkowi miedjzi wy-
pływać na powierzchnię stopionego ołowiu. 

Aparat, składa się z reaktora rw kształcie litery U, 
(którego ramię przeciwprądowe (10) jest połączone 



34 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO Nr 3 (213) 1982 

z ramieniem współprądowym (12) w ich dolnej częś-
ci, przy czym ramię przeciwprądowe (10) stanowi wy-
dłużony pionowy zbiornik (16) o przekroju okrągłym, 
urządzenia do doprowadzania strumienia stopionego 
ołowiu do górnej części zbiornika, urządzenia do 
wprowadzania siarki do strumienia ołowiu w górnej 
części zbiornika i osiowego napędzanego wirnika (22) 
powodującego, że strumień stopionego ołowiu poru-
sza się ku dołowi zbiornika po spirali w zasadzie bez 
mieszania powrotnego, a wspomniane ramię współ-
prądowe (12) reaktora stanowi zbiornik (28) zasad-
niczo o tej samej wysokości co ramię przeciwprądo-
we (10), zaopatrzony w górnej części w wylot. 

(10 zastrzeżeń) 

C22C P.231575 09.06.1981 

Pierwszeństwo: 10.06.1980 - St. Zjedn. Am. (nr 158131) 

Thomas Ronald Albert Davey, Glen Waverley, Au-
stralia. 

Sposób rafinowania metali 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
sposobu charakteryzującego się zmniejszoną praco-
chłonnością przy jednoczesnym zwiększeniu wydaj-
ności. 

Sposób usuwania zanieczyszczeń ze stopionego me-
talu, w którym metal ten schładza się w kociołku, 
charakteryzuje się tym, że jako zabieg schładzania 
metalu stosuje się doprowadzanie cieczy chłodzącej 
do powierzchni stopionego metalu, przy czym jedno-
cześnie ze schładzaniem miesza się wspomniany sto-
piony metal, aby utworzył się zestalony kożuch wy-
dzielonych podczas schładzania zanieczyszczeń w po-
staci przewieszki podtrzymywanej przez ścianki ko-
ciołka. (11 zastrzeżeń) 

C22C P.232639 12.08.1981 

Huta Baildon, Katowice, Polska (Władysław Jur-
czyk, Bogdan Wasielak, Kazimierz Skrzypkowski, 
Stanisław Brzeski). 

Brąz aluminiowy 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
składu chemicznego brązu o zwiększonej odporności 
na ścieranie po obróbce cieplnej. 

Brąz aluminiowy zawiera w ilościach wagowych: 
11,0-13,0% aluminium, 5,0-6,5% żelaza., 0,8-1,5% 
manganu, 04,-0,8% niklu, 1,0-2,0% chromu, 0,1-0,2% 
molibdenu, reszta to miedź i nieuniknione zanieczysz-
czenia. (1 zastrzeżenie) 

C23C P. 225881 24.07.1980 

Instytut Tele- i Radiotechniczny, Warszawa, Polska 
(Zygmunt Prus, Jerzy Michalski, Zofia Zalewska). 

Sposób otrzymywania kąpieli do bezprądowego 
miedziowania dielektryków 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uzyskania kąpieli 
do bezprądowego miedziowania nadającej się zwłasz-
cza w procesach wytwarzania obwodów drukowanych 
z metalizowanymi otworami. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że kon-
centrat A składający się z 50-100 części wagowych 
siarczanu miedziowego i stabilizatora będącego pro-
duktem reakcji 5-20 części wagowych siarczanu mie-
dziowego, 0,0001-1,0 części wagowych tiomocznika 
i 0,02-8 części wagowych kwasu siarkowego rozcieńcza 
się 9-cáökrotnie wodą, przy czym stabilizator wyko-
nuje się oddzielnie w temperaturze 45-65°C. Otrzy-
many roztwór miesza się, a następnie dodaje kon-
centrat B składający się ze 100-200 części wago-
wych wersenianu dwusodowego i 100-300 części wa-
gowych wodorotlenku sodowego. Ilość koncentratu B 
jest równa ilości koncentratu A. (2 zastrzeżenia) 

C23C 
C21D 

P.230328 T 24.03.1981 

Politechnika Łódzka, Łódź, Polska (Jerzy Nowacki, 
Zdzisław Haś). 

Sposób obróbki cieplno-chemicznej części maszyn 
stalowych i żeliwnych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
sposobu umożliwiającego uzyskanie zwiększonej od-
porności obrabianych części na zatarcie i zużycie. 

Sposób obróbki cieplno-chemicznej części maszyn 
stalowych i żeliwnych, polega na tym, że obrabiane 
części, po umieszczeniu w retorcie, wygrzewa się w 
parach fosforu o ciśnieniu nie mniejszym niż 0,5 Pa, 
w temperaturze 573-1173 K, w ciągu 0,5-20 godzin. 

(2 zastrzeżenia) 

C23G P.225764 18.07.1980 

Instytut Tele- i Radiotechniczny, Warszawa, Polska 
(Zygmunt Prus). 

Roztwór do usuwania powłoki cynowo-ołowiowej 
z obwodów drukowanych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
roztworu pozwalającego na szybkie usunięcie powłoki 
cynowo-ołowiowej bez naruszenia miedzianego pod-
łoża. 

Roztwór zawiera kwas azotowy w ilości 6-f-28% 
wagowych, kwas octowy w ilości 8-H14% wagowych, 
tiomocznik w ilości 0,0001-5-1% wagowego oraz wodę. 

(1 zastrzeżenie) 

C25D P. 230269 T 19.03.1981 

Uniwersytet Śląski, Katowice, Polska (Mieczysław 
Wołek). 

Sposób wytwarzania powłok ślizgowych 
z aluminium i jego stopów 

Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest uzys-
kanie powołok ślizgowych z aluminium o dużej od-
porności na obciążenia cieplne. 

Sposób wytwarzania powłok ślizgowych z alumi-
nium i jego stopów na drodze elektrolicznego utle-
niania polega na tym, że podczas elektrolitycznego 
utleniania tworzy się w powłoce tlenkowej pory 
o wielkościach i ilościach dobranych w zależności od 
rodzaju obciążenia powłoki ślizgowej, a następnie 
wprowadza Się do nich inne metale, najkorzystniej 
wielofazowo tak, aby mniejsze pory były wypełniane 
całkowicie, a większe w części, przy czym częściowo 
wypełnione pory w pierwszej fazie, poddaje się w 
drugiej i następnych fazach kolejnemu wypełnianiu 
innym metalem tak, aby uzyskać w jednej powłoce 
powierzchnię mozaikową składającą się z różnych 
metali. (1 zastrzeżenie) 
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C25D P.230360 T 26.03.1981 

Fabryka Łożysk Tocznych „Iskra", Kielce, Polska 
(Stanisław Szczepaniak, Jerzy Połowniak, Ryszard 
Jęczmień, Zygmunt Dobrowolski). 

Kąpiel do galwanicznego niklowania 
z wysokim połyskiem 

Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest opra-
cowanie składu kąpieli do galwanicznego niklowania 
zapewniającej uzyskanie powłoki Tównomiernie roz-

łożonej, o dużej plastyczności, wysokiej odporności 
korozyjnej przy stosowaniu możliwie szerokich gra-
nic gęstości prądu. 

Kąpiel do galwanicznego niklowania z wysokim 
połyskiem zawierająca siarczan niklawy, chlorek ni-
klawy oraz kwas borowy, charakteryzuje się tym, 
że jako substancje blaskotwórcze zawiera: 0,1-5 g/dra1 

produktu kondensacji kwasu naftalenosulfonowego 
z aldehydem mrówkowym, 0,1-5 g/dms imidu kwasu 
o-sulfobenzoesowego i 0,01-1 g/dm* sulfometylowa-
nego 2-buty.nodiolu - 1,4. (1 zastrzeżenie) 

Dział D 
WŁÓKIENNICTWO I PAPIERNICTWO 

D01H P.225924 26.07.1980 

Instytut Włókiennictwa, Łódź, Polska (Henryk Ku-
bica, Czesław Radom, Henryk Urbanowsiki). 

Urządzenie do wytwarzania przędzy z włókien 
naturalnych i chemicznych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
takiego urządzenia do wytwarzania przędzy, w któ-
rym można byłoby uzyskać poprawą ułożenia włókien 
w przędzy. 

Urządzenie do wytwarzania przędzy z włókien na-
turalnych i chemicznych posiadające nieobrotową ko-
morę przędzącą mające na obwodzie conajmniej jed-
ną kierownicę doprowadzającą powietrze do komory, 
obrotową przegrodę wkładkę oraz kanał wyprowadza-
nia przędzy, ma według wynalazku wewnątrz křrow-
nicy (6) powietrza umieszczony kanał (7) doprowa-
dzający surowiec do komory przędzącej (1), znajdują-
ca się w tej komorze obrotowa przegroda (2) połą-
czona jest przewodem (10) z kierownicą (6) doprowa-
dzającym zasadniczy strumień powietrza do tej 
komory. (1 zastrzeżenie) 

D04C P.225876 23.07.1980 

Zakłady Przemysłu Dziewiarskiego „Lubgal", Lub-
lin, Polska (Jerzy Przysiężniak). 

Urządzenie nawrotne w szydełkarce płaskiej 
z napędem ręcznym 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie skonstruowania 
urządzenia usprawniającego przesów oraz zwrot kie-
Tunku ruchu głowicy dziewiarki płaskiej z napędem 
ręcznym. 

Urządzenie składa się z prowadnika (1) umieszczo-

nego wraz ze sprężyną (2) w tulei (3) i zderzaka (4) 
z elastyczną Wkładką (7). Zderzak (4) poprzez tłok (5) 
połączony jest przesuwnie z tuleją (3). Przy nacisku 
przesuwającej się głowicy na wkładkę (7) następuje 
wyhamowanie głowicy oraz napięcie. spTężyny (2), 
która rozprężając się nadaje początkową prędkość 
głowicy w przeciwnym kierunku. (1 zastrzeżenie) 

D06H P.230136 T 13.03.1981 

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska (An-
drzej Trzynadlowski, Waldemar Karwize, Adam Za-
las, Stefan Jędrzejaszęk, Zygmunt Werszko, Bogumił 
Zochniak). 

Przeglądarka do tkanin 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia sta-
bilizacji naprężenia tkaniny przy częstych zatrzymy-
waniach i uruchamianiach przeglądarki 

Przeglądarka do tkanin, zbudowana w postaci ta-
blicy obserwacyjnej, zespołu wałków służących do 
prowadzenia kontrolowanej tkaniny oraz z mecha-
niczno-elektrycznego zespołu napędowego, charaktery-
zuje się według wynalazku tym, że zawiera zasob-
nik (11) na tkaninę, wyposażony w czujnik (18) stanu 
napełnienia tkaniną, który steruje pracą układu na-
pędowego. Tkanina jest gromadzona w zasobniku (11) 
przed wejściem na tablicę obserwacyjną (4), gdy prze-
glądarka jest zasilana tkaniną z toki, albo po zejściu 
z tablicy obserwacyjnej, gdy skontrolowana tkanina 
jest odbierana na tokę. 

Wynalazek znajduje zastosowanie w przemyśle włó-
kienniczym do kontroli jakości tkanin w trakcie pro-
cesu ich wytwarzania. (3 zastrzeżenia) 
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D06M 
D06N 

P. 230438 T 31.03.1981 

Centralne Laboratorium Przemyślu Lniarskiego, 
Żyrardów, Polska (Stefan Olejniczak, Barbara Skar-
szewska). 

Sposób wykończania tkanin brezentowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie oszczędności 
środków pomocniczych i energii oraz eliminacji pęcz-
nienia i kurczenia się wykańczanej tkaniny. 

Sposób wykończenia wodoodpornego i przeciwgnil-
nego tkanin brezentowych polega na napawaniu tka-
niny roztworem sporządzonym przez rozpuszczenie w 
trójchloroetylenie lub czterochloroetylenie mieszaniny 

związków hydrofobowych składającej się z oleju siliko-
wego elastomeru silikonowego, koloidalnego roztwo-
ru kwasu krzemowego, wielofunkcyjnego siloksanu, 
reaktywnego metaloorganicznego związku, pochod-
nych winylowych i akrylowych oraz pięciochloro-
fenolu. 

Następnie napawana tkanina jest suszona, dogrze-
wana i gładzona. Najkorzystniejsze efekty uzyskuje 
się przy wykończaniu tkanin wykonanych z włókien 
naturalnych hib z mieszanek zawierających włókna 
naturalne. (2 zastrzeżenia) 

D06M 
D06P 

P. 231110 11.05.1981 

Pierwszeństwo: 12.05.1980 - Czechosłowacja 
CPV 3285-80) 
01.07.1980 - Czechosłowacja 
(PV 4685-80) 
16.07.1980 - Czechosłowacja 
(PV 5030-80) 

Výzkumný ustav zušlechtovaci, Dvůr Králové nad 
Labem, Czechosłowacja. . 

Sposób kationizowania oraz sposób barwienia 
i/lub drukowania zawierających celulozę 

materiałów włóknistych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie podwyższenia 
wydajności barwienia, obniżenia jego kosztów i wzro-
stu trwałości wybarwień. 

Wynalazek dotyczy sposobu kationizowania zawie-
rających celulozę materiałów włóknistych, zwłaszcza 
sposobu barwienia i/lub drukowania. 

Cechą sposobu kationizowania jest według wynalaz-
ku to, że stosuje się nowy czwartorzędowy związek 
amoniowy o ogólnym wzorze 3, w którym X oznacza 
anion mocnego kwasu nieorganicznego lub organicz-
nego, Y oznacza atom chlorowca, m oznacza liczbę 
całkowitą 1, 2, 3 lub 4, n oznacza liczbę całkowitą 
1, 2 lub 3, każdy z symboli Ri i R3 oznacza atom 
wodoru, grupę alkilową lub hydroksyalkilową o 1-5 
atomach węgla; a R2 oznacza grupę alkilową lub 
hydroksyalkilową o 1-20 atomach węgla, grupę alki-

loarylową o 7-26 atomach węgla lub grupę arylową 
0 6, 10 lub 12 atomach węgla. 

Cechą sposobu drukowania i/lub barwienia włókien-
niczych, co najmniej zawierających 15% celulozowych 
włókien materiałów włóknistych, zwłaszcza celulozo-
wych i poliestrowych mieszanek włóknistych, pod-
czas którego włókna celulozowe barwi się za pomocą 
anionoczynnych barwników wobec wysokotempera-
turowego utrwalania, jest według wynalazku to, że 
material włókienniczy przed i/lub podczas drukowa-
nia i/lub procesu barwienia poddaje się działaniu no-
wego czwartorzędowego związku o ogólnym wzorze 
3, w którym X oznacza anion mocnego kwasu nie-
organicznego lub organicznego, Y oznacza atom chlo-
rowca, m oznacza liczbę całkowitą 1, 2, 3 lub 4, n 
oznacza liczbę całkowitą 1, 2 lub 3, każdy z symboli 
Ri i R3 oznacza atom wodoru, grupę alkilową lub 
hydroksyalkilową o 1-5 atomach węgla, a R2 oznacza 
grupę alkilową lub hydroksyalkilową o 1-20 atomach 
węgla, grupę ałkaloarylową o 7-26 atomach wecla 
lub grupę arylową o 6, 10 lub 12 atomach węgla. 
1 działaniu substancji uwalniającej amoniak w tem-
peraturze 180-230°C. (10 zastrzeżeń) 

DO6M P.232026 03.07.1981 

Pierwszeństwo: 03.07.1980 - Wielka Brytania 
(nr 8021888) 03.07.1980 - Wielka Brytania 
(nr 8021889) 

LISTROP LIMITED, Londyn, Wielka Brytania. 

Sposób obróbki tkanin zawierających włókna 
wiskozowe 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wytwarzania 
tkanin zawierających włókna wiskozowe niegniorli-
wych zarówno w stanie suchym jak i mokrym. 

Sposób obróbki tkanin zawierająccyh' włókna wis-
kozowe polega na tym, że tkaninę zawierającą włókna 
wiskozowe impregnuje się wstępnym środkiem sie-
ciującym i aktywatorem tego środka, sieciuje się ten 
środek a tkaninę następnie merceryzuje się pozwala-
jąc przy tym na kurczenie się włókien wiskozowych 
i dopuszcza się, żeby włókna wiskozowe pozostały 
trwale skurczone co najmniej o 5%, przy czym ko-
rzystnie dopuszcza się aby włókna watka pozostały 
skurczone o co najmniej 10%. Otrzymuje się tkaniny 
0 dobrej podatności na barwienie, miękkim chwycie 
1 dobrej odporności na gniecenie na mokro i na sucho. 

(13 zastrzeżeń) 

E01B P. 225830 

Dział E 
BUDOWNICTWO; GÓRNICTWO 

23.07.1980 

Politechnika Warszawska, Warszawa, PolsJca (Wie-
sław Szafrański, Andrzej Złotowski). 

Urządzenie do ochrony zwrotnic kolejowych 
przed zamarzaniem 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
urządzenia skutecznego nawet w warunkach ekstre-
malnie niekorzystnych, które można zamontować w 
dowolnej zwrotnicy o dowolnym stopniu zużycia. 

Urządzenie według wynalazku charakteryzuje się 
tym, że czynnikiem rozprowadzającym ciepło jest po-
wietrze ikirążące w obiegu zamicnaętym we współ-
środkowych rurach (8) i (9) umocowanych w pobliżu 
stopy iglicy (2). W skład zamkniętego obiegu powie-
trza wchodzą też dmuchawa (4) i nawiewny kanał 
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(6) z grzałką (7), połączone odpowiednio ze wspomnia-
nymi rurami. Dmuchawa (4) z silnikiem (3) oraz ka-
nał (6) z grzałką (7) są umieszczone we wspólnej 
obudowie (1) przytwierdzonej również do stopy iglicy 
(2). (3 zastrzeżenia) 

E01B P. 223757 23.04.1980 

Mieczysław Żurek, Chełmno, Polska (Mieczysław 
Żurek). 

Fundamenty betonowe i żelbetowe pod tory 
kolejowe, tramwajowe i inne 

Przedmiotem wynalazku jest metoda wykonania 
fundamentów pod tory, w miejscu gdzie mają być 
ułożone. 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uproszczenia 
i potanienia budowy podkładów i fundamentów pod 
tory kolejowe. 

Metoda według wynalazku polega na tym, że roz-
bieralne formy o wymiarach od kilkudziesięciu cen-
tymetrów do kilkunastu metrów układane są na to-
rowisku i po ewentualnym ułożeniu w nich zibrojenia 
zalewane są betonem. Przed zalaniem form betonem 
układa się w nich srubv do mocowania szyn. 

(1 zastrzeżenie) 

E01B P.230874 27.04.1981 
Pierwszeństwo: 02.06.1980 - Austria (nr A 2918/80) 

Franz Plasser Bahnbaumaschinen - Industriege-
sellschaft m.b.H., Wiedeń, Austria. 

Przejezdna maszyna do budowy toru, zwłaszcza 
maszyna do podbijania, niwelowania i regulacji 
toru, z urządzeniem do korygowania położenia 

toru 

Zagadnieniem podlegającym Tozwdązaniu jest opra-
cowanie konstrukcji maszyny umożliwiającej w spo-
sób prosty i skuteczny regulować tor w kierunku 
pianowym, a zwłaszcza bocznym. 

Przejezdna maszyna według wynalazku zespół na-
pędowy regulacji bocznej (43) ma połączony prze-
gubowo z ramą (6) maszyny, zaś umieszczony w za-
sadzie ponad ramą narzędziową (26) oraz z nią 
połączony za pośrednictwem utworzonego zwłaszcza 
tylko przez jeden człon pośredni (46) dźwigniowego 
układu przenoszącego (46-50), zamkniętego siłowo w 
płaszczyźnie, leżącej prostopadle do osi podłużnej ma-
szyny, lub w kierunkach, biegnących poprzecznie do 
osi toru. (10 zastrzeżeń) 

E83F 
E93B 

P. 226589 T 04.09.1980 

Miejskie Biuro Projektów „WARCENT", Warszawa, 
Polska (Jan Dawidczyk, Józef Koziński, Andrzej Czyż). 

Osadnik zwłaszcza dla bazy .sprzętu mechanicznego 
i zajezdni autobusowych 

' Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
takiego osadnika, który umożliwi nieprzerwaną pracę 
myjni bazy sprzętu mechanicznego. 

Osadnik według wymalaziku charakteryzuje się tym, 
że stanowią go co najmniej dwie niezależne komory 
osadowe (3, 4) zespolone z komorami tłuszczowymi 
(5,. 6), rurami przelewowymi (11, 12), przy czym na 
wlocie komory osadowe (3, 4) zaopatrzone są w ko-
morę zasuw (2) z układem rozdzielczym w postaci 
przewodów z zasuwami (8, 9) łączących komorę wlo-
tową (1) z komorami osadowymi (3, 4), natomiast na 
wylocie przewodami przelotowymi (13, 14) komory 
osadowe połączone są z komorą wylotową (10), zaś 
ściany boczne i ściana środkowa komór osadowych 
(3, 4) wyposażone są w tory jezdne. (1 zastrzeżenie) 

E03F 
E03B 

P. 226590 T 04.09.1980 

Miejskie Biuro Projektów „WARCENT", Warszawa, 
Polska (Jan Dawidczyik, Józef Kozdńsiki, Andrzej Czyż). 

Osadnik zwłaszcza dla bazy sprzętu mechanicznego 
i zajezdni autobusowych 

Wynadaek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
osadnika, w którym następuje uzdatnianie ścieków 
spływających z myjni, którego ciągłość pracy będzie 
zapewniona nawet podczas jego oczyszczania. 

Osadnik według wynalazku stanowią co najmniej 
dwie niezależne komory osadowe (3 i 4) połączone 
z komorami tłuszczowymi (9 i 10), rurami przelewo-
wymi (23 d 24). Przed komorami osadowymi (3 i 4) 
znajduje się komora zasuw (2), a za nimi .komory 
osuszania osadu (5 i 6) i komora zasuw (7). Komory 
(3 i 4) połączone są z komorą wylotową (8) przewo-
dami przelotowymi (14 i 15), przy czym ściany bocz-
ne i ściana środkowa komór osadowych (3 i 4) zao-
patrzone są w tory jezdne. W komorze zasuw (2) na 
wlocie jak i w komorze zasuw (8) na wylocie usytuo-
wane są układy rozdzielcze w postaci przewodów z 
zasuwami (12 i 13) i przewodów z zasuwami (16 i 17) 
łączących na wlocie komorę wlotową (1) z komarami 
osadowymi (3 i 4), a na wylocie komory osuszania 
osadu (5 i 6) z komorą wylotową (8). (2 zastrzeżenia) 

E04C 
E04G 

P.220780 24.12.1979 

Przedsiębiorstwo Przemysłu Betonów „Prefabet-
Gdańsk", Gdańsk, Polska (Stanisław Czempliński). 

Przyrząd do regulowania rozstawu prętów nośnych 
w szkielecie zbrojenia ułożonego w formie lub 

deskowaniu •--

Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest opra-
cowanie przyrządu zapobiegającego zmianom położę-



38 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO Nř 3 (213) 1982 

nia prętów nośnych podczas przemieszczania szkiele-
tów zbrojenia. 

Przyrząd stanowi dźwignia (1) wykonana z płas-
kownika mająca z jednej strony ostrze (2) oraz pół-
okrągłe wyoblenia (3), a z drugiej strony pokrętło (4) 
zaopatrzone w uchwyt (5). (1 zastrzeżenie) 

E04C 
E04B 

P.225843 24.07.1980 

Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa, Polska 
(Jerzy Zembrowski, Aleksander Lendzion). 

Zestaw prefabrykowanych elementów budowlanych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie ograniczenia 
ilości odmian w zestawie prefabrykowanych elemen-
tów budowlanych o komorach przelotowych do 
trzech. 

Zestaw prefabrykowanych elementów budowlanych, 
zawierających komory przelotowe, według wynalaz-
ku charakteryzuje się tym, że składa się z prefa-
brykowanego elementu podstawowego (1), którego 
krótsze ścianki (2) zaopatrzone są w występy (3) 
i wręby (4), przy czym występy (3) i wręby (4) od-
powiadają sobie wymiarowo, z prefabrykowanego ele-
mentu pomocniczego (5) - o długości równej w przy-
bliżeniu różnicy długości i szerokości elementu pod-
stawowego - zaopatrzonego we wręby (4) i jeden 
występ (6), oraz z prefabrykowanego elementu po-
mocniczego (7), odpowiadającego wymiarowo elemen-
towi podstawowemu (1), zaopatrzonego na krótszych 
ściankach w występy (9), a na dłuższych ściankach 
w występy (8), tak samo rozstawione jak na ścian-
kach krótszych, przy czym wręby (4) i występy 
(3, 6, 8 i 9) po stronie wewnętrznej są skośne, a po-
chylenie skosu jest nie mniejsze od 4%. 

(1 zastrzeżenie) 

10 

E04G P.225963 28.07.1980 

Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane Przemysłu 
Budowy Urządzeń Chemicznych „Chemadin", Kielce, 
Polska (Gustaw Magdzdak, Bronisław Król). 

Podpory z rur stalowych o zmiennej wysokości 
wielokrotnego użytku 

Wynalazek rozwiązuje zagadriLenie opracowania 
podpór z rur stalowych o dostatecznej trwałości 
i funkcjonalności, zapewniających sprawne prowa-
dzenie xöbót tyrikarsko-murarskich oraz elektryczno-
-dnstalacyjnych w budownictwie. 

Podpory z rur stalowych o zmiennej wysokości 
wielokrotnego użytku składają się ze stojaków (2) 
wykonanych z rur metalowych mających w górnej 
swej części przyspawane tuleje (1), w których umiesz-
czona została rura stalowa (10) z nawierconymi otwo-
'rami, która w górnej części ipołączona jest z poprzecz-
iką rury (9) stanowiącą raimę do podparcia pomostu 
roboczego, przy czym do xamy (9) przyspawane są 
blachy czołowe (6) i tuleje służące do zamocowania 
barier ochronnych (27) (28) (29) (32). (3 zastrzeżenia) 

E04G P.225973 30.07.1980 

Biuro Projektowo-Konstrukcyjne Przemysłu Ma-
teriałów Budowlanych „Zremb", Wrocław, Polska 
(Władysław Domin, Wiesław Pussty, Tadeusz Kusz). 

Złącze rusztowania roboczego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie montażu rusz-
towania roboczego przyściennego bez użycia śrubo-
wych elementów złącznych. 

Złącze wiążące słupy nośne, podłużnice, poprzecznice 
i poręcze w przestrzenną siatkę konstrukcyjną cha-
rakteryzuje się tym, że słup (1) nośny ma zestawy 
kołnierzowe (2), z którymi są połączone podłużnice 
(3) i poprzecznice (4) za pomocą elementów (5) usta-
lających oraz poręcze (6) za pomocą czopów (7). Po-
dłużnice (3), poprzecznice (4) i poręcze (6) mają za-
czepy (8) blokujące. (3 zastrzeżenia) 
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E05B 
F24F 

P.230056 T 09.03.1981 

Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Inwes-
tycji Przemysłu Chemicznego „PROCHEM", "Warsza-
wa, Polska (Witold Zajdel, Wiktor Witwicki). 

Sposób i urządzenie do otwierania przegrody 
w pomieszczeniach o różnym ciśnieniu 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie umożliwienia 
otwierania przegrody przy użyciu Stosunkowo niskich 
sił oraz zwiększenia bezpieczeństwa dla obsługi. 

Sposób według wynalazku polega na wyrównywa-
niu ciśnień po obu stronach przegrody przez odchy-
lenie skrzydła przegrody po wykonaniu pierwszego 
skoku rygla zamku przez skokowo zmienne ukształ-
towanie grubości zapory lub rygla zamku. 

Urządzenie według wynalazku ma rygiel (1) zam-
ka tak ukształtowany, że krawędź uskoku jego gru-
bości znajduje się po wykonaniu jednego skoku rygla 
poza zaporą (3). (2 zastrzeżenia) 

\ 

E21B P.225841 24.07.1980 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Geologicz-
nej Centralnego Urzędu Geologii, Warszawa, Polska 
(Jerzy Richter, Bogusław Rapp, Krzysztof Reda). 

Głowica płuczkowa 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
konstrukcji umożliwiającej stosowanie jej w urzą-
dzeniach do wierceń z ciągłym i odcinkowym rdze-
niowaniem oraz z lewym lub prawym obiegiem płucz-
ki, a także przy użyciu płuczki napowietrzanej. 

Głowica płuczkowa stosowana w urządzeniach wiert-
niczych do wierceń geologicznych, ma korpus (1) 
z wybraniami (2, 3, 4, 5) oraz otworem (6), a także 
u góry zamocowaną pokrywę (8). Wewnątrz korpusu 
(1) osadzone jest na łożyskach (9, 10) przelotowe wrze-
ciono (11) z podtoczeniami (13, 14, 15, 16, 17, 18) i wy-

braniem (19), a także z mufą (20) i czopem (21). 
Wrzeciono (11) ma rozłącznie zamocowany redukcyjny 
łącznik (48) do zmiany kierunku przepływu płuczki. 

(3 zastrzeżenia) 

E21B P.225842 24.07.1980 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Geologicz-
nej Centralnego Urzędu Geologii, Warszawa, Polska 
(Włodzimierz Mączka, Tadeusz Fabrycy, Wojciech 
Fabiańczyk). 

Elewator wiertniczy 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
konstrukcji zapewniającej pewne zaciskanie się jej 
na przewodzie wiertniczym o różnych średnicach w 
czasie manipulacji w otworze wiertniczym. 

Elewator wiertniczy, stosowany do zapuszczania 
i wyciągania przewodu wiertniczego przy wierceniu 
otworów wiertniczych, ma korpus składający się z 
segmentów ze stożkowymi wyprofilowaniami (3), bocz-
nymi gniazdami (4) poziomymi otworami (5) i piono-
wymi otworami, zaopatrzonych w otwierane uszy (8). 
Segmenty są ze sobą połączone zawiasowo sworzniem. 
W wyprofilowaniach (3) osadzone są suwliwie stoż-
kowo ukształtowane, ryflowane wkłady (11). Do seg-
mentów zamocowane są dźwignie (14) z wysięgnikami 
(18), przedłużaczami (19) i obejmami (20), w których 
osadzone są rolki. (1 zastrzeżenie) 

E21B P. 225875 23.07.1980 

Przedsiębiorstwo Poszukiwań Nafty i Gazu, Zie-
lona Góra, Polska (Jan Marszałek, Tadeusz Anioł, 
Józef Lenart). 
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Więźba rurowa 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie umożliwienia 
bezpiecznego zapuszczania i cementowania kolumn rur 
okładzinowych z zastosowaniem głowic przeciwwy-
buchowych przy niskim koszcie konstrukcji więźby 
i skutecznym uszczelnieniu kolumn. 

Więźba rurowa, stosowana do łączenia rur okła-
dzinowych w otworach wiertniczych, według wyna-
lazku składa się z korpusu (1), w którym jest za-
wieszona gwintowna rura okładzinowa (2) poprzez na-
kręcony na nią pierścień nośny (3). Pomiędzy kor-
pusem (1) a gwintowaną rurą okładzinową (2) znaj-
duje się elastyczny element uszczelniający (4), pod-
party od dołu pierścieniem centrującym (5), a od 
góry pierścieniem oporowym (6). (1 zastrzeżenie) 

E21B P.225906 25.07.1980 

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

Uszczelniacz do otworów wiertniczych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
konstrukcji umożliwiającej wykonywanie prób szczel-
ności dowolnych odcinków rur okładzinowych w 
otworze wiertniczym z wykorzystaniem dowolnie wy-
sokich ciśnień. 

Uszczelniacz składa się z trzona (1), do którego w 
dolnej części zamocowane są sprężyny (2), a na górną 
gwintowaną część nasadzony jest talerz oporowy dol-
ny (3), na którym oparty jest elastyczny element 
uszczelniający (4) z talerzem oporowym górnym (5). 
Na gwintowanej górnej części trzona (1) nakręcony 
jest łącznik (6) oddzielony od talerza oporowego gór-
nego (5) łożyskiem wzdłużnym (7). Łącznik (6) za-
bezpieczony jest przed odkręceniem nakrętką (8). 

(1 zastrzeżenie) 

E21B P. 225932 28.07.1980 

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (An-
drzej Kaliszak, Ryszard Marcinkowski, Andrzej Pyzik, 
Mieczysław Strojny). 

Sposób sterowania procesem eksploatacji złóż siarki 
metodą otworową 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia efek-
tywności eksploatacji złóż siarki. 

Sposób sterowania procesem eksploatacji złóż siarki 
metodą otworową poprzez kontrolowane podawanie 
gorącej wody do otworów eksploatacyjnych, kontrolo-
wane odprężanie i udrożnianie złoża oraz tamponowa-
nie wyrobisk polega na tym, że mierzy się rozkład 
temperatur na poziomie nadkładu i złoża, ciśnienie 
wody w otworach nieprodukcyjnych, ciśnienie wody 
w mieszaninie siarkowo-powietrznej i powietrza w ot-
worach produkcyjnych oraz okresowo rozpływ wód za 
pomocą traserów, a następnie na podstawie zmian tych 
parametrów określa się algorytm rozdziału gorącej 
wody i odprężania złoża oraz ewentualnie algorytm 
tamponowania wyrobisk i xozszczelniania złoża. 

(1 zastrzeżenie) 

E21D P.225788 18.07.1980 

Centrum Konstrukcyjno-Technologiczne Maszyn Gór-
niczych KOMAK, Gliwice, Polska (Wojciech Skorzyń-
ski, Franciszek Gaździk, Stanisław Karmański, Józef 
Łojas, Andrzej Kędziora, Józef Kazek, Edward Janik, 
Wincenty Pretor, Hubert Pełka). 

Górnicza obudowa wisząca 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zabezpieczenia 
sworzni łączących cięgła iz dźwignią przed wyginaniem 
się i łamaniem. 

Górnicza obudowa wisząca według wynalazku ma 
do stropnicy .mocowane przegubowo cięgła (4), do koń-
ca których mocowana jest dźwignia (6). Drugi koniec 
dźwigni (6) połączony jest ze spągnicą (8). Z kolei 
cięgła (4) mocowane są do stropnicy (1) poprzez wspor-
nik (2), który to wspornik (2) zawieszony jest na sprę-
żynach (9). Sprężyny (9) zawieszone są na prętach (10) 
osadzonych w stropnicy (1). (1 zastrzeżenie) 

E21D P. 225795 19.07.1980 

Centrum Konstrukcyjno-Technologiczne Maszyn, Gór-
niczych KOMAK, Gliwice, Polska {Wojciech Skoczyń-
ski, Bernard Miś, Edward Janik, Eugeniusz Górski, 
Kornel Ölender, Marek Hagel, Edward Bochenek). 

Górnicza obudowa osłonowa 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania kon-
strukcji o stałej stabilności zarówno przy zastosowaniu 
jej w pokładzie wysokim, jak i niskim. 

Górnicza obudowa osłonowa zawiera spągnicę (8), 
stropnicę (5) i osłonową tarczę (6). Osłonowa tarcza (6) 
jest połączona ze spągnicą (8) za pomocą dźwigni (14) 
i (15), które .zmuszają stropnicę (5) do ruchu po lem-
niskacie. Stropnica (5) jest podparta stojakiem (4) 
wspierającym się o spągnicę (8) w punkcie (1). Punkt 
(1) leży między przegubem (3) a czołem ściany (9). 
Osłonowa tarcza (6) jest podparta stojakiem (7) wspie-
rającym się o spągnicę (8) w punkcie (2). Punkt (2) le-
ży między przegubem (3) a zawałową przestrzenią (10). 
Punkt (2) jest bardziej oddalony od dna (11) spągnicy 
(8) niż punkt (1). (2 zastrzeżenia) 
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E21D P. 230336 T 26.03.1981 
Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi, Zakłady Ba-

dawcze i Projektowe Miedzi „Cuprum", Wrocław, Pol-
ska (Roman Ogrodniczek, Jolanta Stopa). 

Osłona kopalnianej obudowy zmechanizowanej 
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania kon-

strukcji o zwiększonej żywotności i dużym tłumieniu 
obciążeń pochodzących od robót strzałowych prowa-
dzonych w sąsiedztwie obudowy. 

Osłona według wynalazku charakteryzuje się tym, 
że każdy jej płat mocowany jest swymi dwoma bo-
kami przegubowo do cięgien (4), korzystanie ogniw 
łańcuchów, zawieszonych do stropnicy (5) obudowy. 

Każdy płat składa się z korpusu (1) metalowego i ela-
stycznego, fartucha (2) złączonego z korpusem (1) 
"wzdłuż jego poziomego brzegu, przy czym elastyczny 
fartuch (2) wyżej usytuowanego płata zachodzi ma są-
siedni, pod nkn usytuowany korpus (1) plata i przy-
krywa go od strony robót strzałowych. Od strony 
wewnętrznej obudowy na wysokości korpusu (1) meta-
lowego płata jest do cięgien (4) utwierdzony poprzecz-
ny drąg (6). (1 zastrzeżenie) 

E21F P.225959 28.07.1980 
Kopalnia Węgla Kamiennego „Rydułtowy", Wodzi-

sław Śląski, Polska (Wincenty Zając, Henryk Zimny, 
Eryk Markiewicz, Krzysztof Pankiewicz). 

Sposób zabiezpieczenia wentylatorów wtórnych 
umieszczonych w zużytym prądzie powietrza 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia nie-
zawodności pracy wentylatorów wtórnych oraz 
zwiększenie intensywności wentylacji, zwłaszcza w 
czasie pożarów. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że w wy-
robisku odprowadzającym wykonuje się komorę kom-
presyjną i łączy ją z inną bocznicą sieci wentylacyjnej. 
Następnie przez komorę kompresyjwą przeprowadza 
się lutnociągi (8) z umieszczonymi w środku wentyla-
torami (9) i doprowadza chłodzenie wodne na całą 
długość lutnociągów. Potem zamyka się, komorę ta-
mami i umieszcza w bocznicy dodatkowy wentylator 
(12), którym tłoczy się powietrze o zwiększonym ciśnie-
niu i właściwym składzie do komory kompresyjnej. 

Powyższy sposób jest przydatny zwłaszcza w przy-
padkach przewietrzania nadpoziomowego stwarza-
jącego konieczność zapewnienia stabilności scho-
dzącego prądu zużytego powietrza. (1 zastrzeżenie) 

Dział F 
MECHANIKA; OŚWIETLENIE; OGRZEWANIE; UZBROJENIE; 

TECHNIKA MINERSKA 

F01D P.225827 21.07.1980 
Zakłady Mechaniczne im. Gen. K. Swierczewskiego, 

Elbląg, Polska (Bolesław Łuniewicz, Kamil Czwierta-
nia). 

Turbina parowa zwłaszcza ciepłownicza 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
konstrukcji turbiny, która zapwmiałaby zachowanie 
prawie stałej sprawności stopni w całym zakresie 
zmian parametrów pory w odbiorze lub odbiorach, 
lub na wylocie turbiny. 

Turbina przeciwprężna, upustowo-przeciwprężna, 
kondensacyjna, upustowo-kondensacyjna zwłaszcza 
ciepłownicza ze stopniami jednostrumieniowymi lub/ 
/i stopniami o rozdizielonym na dwa lub więcej stru-
mieni przepływie, zabudowanymi przed wszystkimi al-

bo niektórymi odbiorami lub/i na wylocie turbiny 
jako ostatni stopień licząc w kierunku przepływu pa-
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ry, według wynalazku charakteryzuje się tym, że ma 
stopie (9) lub/i stopnie (11), lub/i stopnie (12), w 
których konfiguracja układu łopatkowego kierownic 
i wirnika danego stopnia w poszczególnych albo nie-
których częściach pierścieniowych zapewnia zerowy 
lub bardzo mały spadek entalpii w żądanych warun-
kach pracy turbiny. (3 zastrzeżenia) 

F03D P. 230367 T 26.03.1981 

Andrzej Pietras, Zielona Góra, Polska (Andrzej Pie-
tras). 

Silnik strumieniowy 

Przedmiotem wynalazku jest silnik wietrzny. 
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania kon-

strukcji silnika o bardzo dużych wymiarach i mocy. 
Silnik według wynalazku zbudowany jest z pierścienia 

zewnętrznego (1), złożonego z płatów przysłaniających 
i sterujących (2), które kierują strumień czynnika ro-
boczego, a zwłaszcza powietrze (wiatr) - (6) na łopat-
ki (3) wirnika (4) osadzonego na osi silnika (5) usta-
wionej pionowo do ziemi 

Zatrzymywanie albo uruchamianie silnika, zwiększa-
nie albo zmniejszanie jego obrotów i mocy odbywa 
się za pomocą kurtyny. (9 zastrzeżeń) 

F04B 
F24F 

P.225819 21.07.1980 

Biuro Projektów Przemysłu Hutniczego „BIPRO-
HUT", Gliwice, Polska (Kazimierz Baran, Tadeusz 
Sładek). 

Czerpnia powietrzna sprężarek tłokowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania kon-
strukcji takiej czerpni, która miałaby bardzo małe 
drgania własne, co zwiększyłoby znacznie jej trwałość 
oraz zmniejszyło znacznie wpływ na konstrukcje nośne 
znajdujące się w jej pobliżu. 

Czerpnia powietrzna dla sprężarek tłokowych, sto-
sowna w kompresorowniach zakładowych charaktery-

zuje się tym, że ma w środku komorę zassysania sprę-
żarki (2) łącząca się w dolnej części poprzez filtry (4) 
z dwiema komorami zassania (1) przylegającymi z obu 
stron do komory zassysania sprężarki (2). Ściany ko-
mór (1 i 2) utworzone są z komór tłumiących (5) ze 
szczelinami (6), a zewnętrzne powierzchnie komór tłu-
miących wyłożone są warstwą tłumiącą (7). 

(1 zastrzeżenie) 

F04D P.225832 23.07.1980 

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Antoni 
Tarnogrodzki, Janusz Klammer). 

Dyfuzor promieniowej sprężarki naddźwiękowej 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania ta-
kiej konstrukcji dyfuzora, W którym występowałaby 
minimalna strata ciśnienia strumienia wypływowego 
oraz lepsza sprawność. 

Dyfuzor według wynalazku charakteryzuje się tym, 
że w obudowie (3) dyfuzora jest umieszczone pierście-
niowe centralne ciało (4), współosiowe z wirnikiem 
(1) sprężarki i zaopatrzone w ostrze zwrócone w kie-
runku osi wirnika. Kąt ostrza w przekroju płaszczyzną 
równoległą do osi wirnika i zawierającą wektor pręd-
kości bezwzględnej strumienia wypływającego z miç-
dzyłopatkowego kanału (2) wirnika sprężarki zamyka 
się w granicach od 10° do 20°. (2 zastrzeżenia) 

F15B P. 231530 05.06.1981 

Pierwszeństwo: 05.06.1980 - Finlandia (nr 801815) 

Oy Tarnpella Ab., Tampere, Finlandia. 

Siłownik hydrauliczny z zaworem 
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania kon-

strukcji o zapewnionej skuteczności działania. 
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Siłownik hydrauliczny, zawierający cylinder (1) z 
tłokiem (2) dzielącym wnętrze cylindra na dwie prze-
strzenie cylindryczne, oraz zawierający zawory (7, 9) 
pomiędzy przestrzeniami cylindrycznymi a odpowied-
nimi rurami doprowadzającymi czynnik ciśnieniowy, 
według wynalazku charakteryzuje się tym, że tłok 
(2) jest ściśliwy elastycznie w wyniku oddziaływania 
ciśnienia w cylindrze (1), zaś zawory (7, 9) są sprzężo-
ne ze sobą z tego rodzaju wzajemnym uzależnieniem, 
że gdy jeden z nich (7 luto 9) jest zamknięty, to drugi 
(9, lub 7) nie może równocześnie być .zamknięty. 

(3 zastrzeżenia) 

F15U P.225864 25.07.1980 

Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej 
PAN, Warszawa, Polska (Zbigniew Szuimak, Maciej 
Kozarski, Adaim Krystian, Edward Krauze). 

Strumieniowy zespół detekcyjny 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania kon-
strukcji zawierającej przynajmniej jeden strumienio-
wy detektor sygnałów w postaci jednego- elementu 
0 zwartej budowie i podwyższanej czułości pomiaro-
wej, wykazujący analogowe własności pomiarowe w 
wąskim zakresie pomiarowym. 

Zespół według wynalazku charakteryzuje się tym, 
że ma strumieniowe detektory sygnałów (D), których 
ażur konfiguracji wykonany jest z folii, złożone w pa-
kiet, pr,zy czym każdy strumieniowy detektor sygna-
łów (D) oddzielony jest od otoczenia lub sąsiedniego 
detektora przekładką uszczelniającą (16), która ma 
otwory współosiowe i korzystnie tych samych wymia-
rów co otwory komutacyjne (17, 18, 19, 20) należące 
do ażuru detektora (D). 

Odpowiadające sobie kanały wejściowe (1, 2) każde-
go detektora są poprzez wejściowe otwory komutacyjne 
(17, 18) oraz odpowiadające im otwory w przekładce 
uszczelniającej (16) bezpośrednio połączone ze sobą 
1 przyłączone do końcówek wejściowych odpowiednio 
(3, 4), a każdy kanał wyjściowy (5, 6) detektora (D) jest 
połączony z odpowiednim wejściem (22, 23) elementu 
oporowego (7). 

Wyjście elementu oporowego (7) jest zakończone 
wyjściowym otworem komutacyjnym (19, 20), który 
łącznie z odpowiadającym mu otworami wykonanymi 
w przekładce uszczelniającej (16) tworzy kolektory 
wyjściowe (8, 9), z których każdy ma przyłączony ele-
ment pojemnościowy (12, 13) i końcówkę wyjściową 
(10, 11). 

Strumieniowy zespół detekcyjny może być wykorzy-
stany w układach pomiarowych, w których istotna jest 
wysoka czułość i dokładność pomiarowa różnych wiel-
kości fizycznych. (2 zastrzeżenia) 

F15C 
G01L 
G01F 

Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej 
PAN, Warszawa, Polska (Zbigniew Szurmak, Maciej 
Kozarski, Adam Krystian Eyman, Edward Krauze). 

Strumieniowy detektor wielkości mechanicznych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania kon-
strukcji w postaci jednego elementu o zwartej budo-

wie i minimalnych wymiarach, wykazującego dużą 
czułość pomiarową. 

Strumieniowy detektor ma obszar interakcji (1), do 
którego doprowadzony jest wylot dyszy zasilającej 
(2), dysza pośrednicząca (3) oraz dwa kanały wejściowe 
(4, 5). 

Korzystnie, jeśli dysza zasilająca (2) i dysza .pośred-
nicząca (3) są współosiowe i znajdują się po przeciw-
nych stronach obszaru interakcji (1), a dysza pośred-
nicząca (3) jest kanałem wejściowym biernego dwusta-
bilnego elementu strumieniowego (D). Oś dyszy 
pośredniczącej (3) pokrywa sią z osią symetrii 
obszaru interakcji (1), względem której to osi 
są położone również, korzystnie symetrycznie, 
otwory wylotowe kanałów wejściowych (4, 5), a 
dysza zasilająca (2) połączona jest z generatorem 
(6) sygnałów o amplitudzie zmiennej w czasie. 

(1 zastrzeżenie) 

F15C P. 230000 T 03.03.1981 

Przemysłowy Instytut Maszyn Rolnicizych, Poznaű, 
Polska (Bogusław Kaczorowski, Roman Kędziora). 

Dwudrogowy ogranicznik strumienia cieczy 
do układów hydrauliki siłowej, zwłaszcza 

ciągnikowych maszyn rolniczych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
prostej, taniej i niezawodnej konstrukcji ustalającej 
strumień cieczy, zarówno w jednym jak i w drugim 
- odwrotnym kierunku przepływu. 

Dwudrogowy ogranicznik stanowi korpus (1) ze śle-
pym otworem (4) i otworem wyjściowym (5) 
oraz osadzony w nim cylindryczny suwak re-
gulacyjny (9) ze ślepym otworem (10) połączo-
nym promieniowymi otworami (12) z rowkiem 
(11) na zewnętrznej średnicy suwaka i dyszą 
(13) z zewnętrzną powierzchnią suwaka (9) znajdującą 
się w otworze wejściowym (5). Położenie neutralne 
suwaka ustala zabierak (16) utwierdzony w prowadni-
ku (14) suwaka (9), przy czym zabierak ten (16) utrzy-
muje w napięciu wstępnym sprężynę (18), która ustala 
położenie podkładki oporowej (19) i pierścienia opo-
rowego (17) względem korpusu (1). (2 zastrzeżenia) 
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F16B 
E04C 

P. 225801 19.07.1980 

Biuro Projektów Konstrukcji Metalowych i Urzą-
dzeń Przemysłowych MOSTOSTAL, Zabrze, Polska 
(Janusz Mach). 

Ściąg rurowy 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
prostej konstrukcji o regulowanej długości przy 
zmiennej odległości zamocowań i nośności na roz-
ciąganie powyżej 500Mg.. 

Ściąg rurowy ma suwak (3) osadzony wewnątrz 
rury wsparty o zewnętrzne zamocowania (4) i wew-
nętrzną ściskaną przestrzeń kotwiącą (7), na którą 
przekazywana jest siła rozciągająca ściągu. 

(1 zastrzeżenie) 

F16C P. 230028 T 06.03.1981 

Uniwersytet Śląski, Katowice, Polska (Andrzej 
Podgurski, Jerzy Szema, Lucjan Tomecki). 

Łożysko ślizgowe 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie poprawienia 
warunków pracy konstrukcji. 

Łożysko ślizgowe, składające się z panewki i czo-
pa, według wynalazku charakteryzuje się tym, że 
pomiędzy panewką (1) i czopem (2) jest osadzona 
śnubowa ślizgowa tuleja (3) o skoku (S) większym 
od szerokości taśmy (4) zwiniętej śrubowo, która 
jednostronnie lub dwustronnie jest zaopatrzona w 
warstwę niskociernego tworzywa (5), przy czym kra-
wędzie taśmy (4) zwiniętej śrubowo mają jedno-lub 
dwustronnie łukowe zakończenie o promieniu (r) = 
= (0,2 -i- 2)b, gdzie ,^b" oznacza szerokość taśmy (4), 
a krawędzie panewki (1) i/lub czopa (2) mają ukoś-" 
ne zakończenie (7) pod kątem od 5° do 60°. 

(2 zastrzeżenia) 

F16C P.230393 T 28.03.1981 

Politechnika Śląska im. W. Pstrowskiego, Gliwice, 
Polska (Józef Maj, Bronisław Folwarczny). 

Osadzenie łożysk tocznych 
z cylindrycznym pierścieniem wewnętrznym 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
konstrukcji o łatwym montażu i demontażu łożysk, 
umożliwiającej przesuw poosiowy łożysk bez powo-
dowania uszkodzeń jej powierzchni. 

Zamocowanie łożysk z cylindrycznym pierścieniem 
wewnętrznym ma jako pośredniczące elementy mię-
dzy walcem, a łożyskiem tuleje stożkowe (1) i (2) 
mające wzdłużne przecięcia upodatniające. Tuleje 
(1), (2) przesuwają się względem siebie pod działa-
niem nakrętki (4) i powodują zacisk łożyska. 

(1 zastrzeżenie) 

F16C P.231529 05.06J981 

Pierwszeństwo: 06.06.1980 - Szwajcaria (nr 4.381/80-8) 

Ferag AG, Hinwil, Szwajcaria. 

Łącznik przegubowy kulowy 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
konstrukcji o członach połączonych ze sobą za po-
mocą prostych środków w monolityczną całość. 

W łączniku przegubowym kulowym z członami 
łańcucha podzielonymi w płaszczyźnie osiowej, kor-
pus (8) przegubu kulowego zawiera półkoliste od-
sądzenie (82), przy czym panewka kulista w obsza-
rze tego odsądzenia i w obszarze swoich odcinków 
końcowych jest otoczona przez złącze pierścieniowe 
(2) z osłonami, zaczepionymi o powierzchnie (7) 
współpracujące panewki kulistej. Osłony nie dzia-
łają jedynie w kierunku promieniowym, lecz dzia-
łają jako blokada zaciskowa przeciw osiowemu prze-
sunięciu połówek członów łańcucha. 

(11 zastrzeżeń) 

U , 5 3 9 1 3 5 1 5 3 13 4 3 5 

F16D P. 225806 19.07.1980 

Centrum Techniki Okrętowej, Gdańsk, Polska 
(Henryk Trokowicz, Jerzy Nanowski). 

Sprzęgło jednokierunkowe sterowane 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zapewnienia 
niezawodnego, bezawaryjnego działania konstrukcji 
w zakresie przenoszenia momentu obrotowego o 
wielkości niezależnej od prędkości obrotowej- wa-
łu. , 
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Sprzęgło jednokierunkowe sterowane składa się 
z wału napędzanego, piasty, tarczy (5), rolek (10), 
sprężyn (11) wraz z popychaczami (12), usytuowa-
nych korzystnie w gniazdach piasty, oraz ciężarków 
(3) osadzonych obrotowo na sworzniach (2) umoco-
wanych w piaście. (1 zastrzeżenie) 

F16F P.230158 T 13.03.1981 

. Instytut Efektywności Wykorzystania Materiałów, 
Dąbrowa Górnicza, Polska (Czesław Górbiel). 

Wibroizolator 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
konstrukcji z możliwością regulacji napięcia wstęp-
nego sprężyny oraz zmiany charakterystyki ampli-
tudo wo-częstościowej i dynamicznego współczynni-
ka przenoszenia drgań w szerokim zakresie obcią-
żeń i częstości. 

Wibroizolator według wynalazku, przeznaczony do 
tłumienia drgań, zwłaszcza podstaw maszyn, ich fun-
damentów luib tłumienia składowych drgań między 
elementami maszyn stanowi korpus (1), w którym o-
sadzona jest membrana (3). W gnieździe (7) nad mem-
braną (3) znajduje się tłok (5). Gniazdo (8) pod mem-
braną może być wypeniione cieczą, korzystnie ole-
jem. Na zewnętrznej części tłoka (5) znajduje się 
sprężyna śrubowa (11) wsparta na górnej części kor-
pusu (1) i kołnierzu oporowym (13) umożliwiającym 
regulację wstępnego napięcia tej sprężyny. 

(3 zastrzeżenia) 

F16H 
B60K 

P.225468 04.07.1980 

Przemysłowy Instytut Maszyn Budowlanych, Ko-
byłka, Polska (Sławomir Ołdak, Bogdan Socha, Jan 
Indyka). 

Układ sterowania przekładni 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie usprawnienia 
sterowania przykładnią poprzez umożliwienie zdal-
nego sterowania nią. 

Układ sterowania przekładni, zwłaszcza skrzyń roz-
dzielczych samojezdnych maszyn roboczych, według 
wynalazku charakteryzuje się tym, że sygnały za-
łączające są doprowadzane bezpośrednio z przesta-
wianego przez kierowcę dwuisekcyjnego przełącznika 
trójpołożeniowego (20) poprzez zawory zasilające (15, 
17) do obu komór skrajnych organu ciśnieniowego 
dwutłokowego (1) przełączania sprzęgieł oraz do za-
woru zasilającego (18) komory (12) organu jedmo-
tłokowego (10, usytuowanej przeciwległe w stosunku 
do komory o mniejszej powierzchni czynnej tłoka. 
Z tegoż dwuisekcyjnego przełącznika trójpołpżenio-
wego (20) sygnały są doprowadzanie pośrednio, po-
przez wyłączniki krańcowe (9, 14) oraz poprzez prze-
stawiane przez kierowcę przełączniki dwupołożenio-
we (21, 22), do monostabilnych zaworów zasilających 
(15, 16, 18, 19) komory skrajffiej (5) organu dwutło-
kowego (1). usytuowanej po tsltronde mniejszej po-
wierzchni czynnej tłokaj do komory wewnętnznej (4) 
organu dwutłokowego (1) oraz do obu komór (12, 13) 
organu oiśnienaowego dwutłokowego (10) przełączania 
sprzęgieł. (2 zastrzeżenia) 

F16H P.225968 30.07.1980 

Kombinat Produkcyjno-Naukowy Podzespołów Elek-
troniczmych „Unitra-Elpod" - Zakład Doświadczal-
no-Badawczy Ceramiki Eleiktronicznej, Warszawa, 
Polska (Julian Jaźwińskd, Stanisław Szpak). 

Reduktor przyspieszeń mechanizmu maltańskiego 

Wynalazek rozwiązuje izagadnienie zwiększania 
zakresu stosowalności konstrukcji poprzez zwiększe-
nie jej sztywności. 

Reduktor przyspieszeń mechanizmu maltańskiego 
służy do wyrównywania przyspieszeń w urządzeniach, 
w których ruch przerywany jest realizowany za jpo-
mocą krzyża maltańskiego. 

Reduktor, wyposażony w mechanizm jarzmowo-
-x>brotowy, według wynalazku charakteryzuje sie. 
tym, że zabierak maltański (1) napędzany jest po-
przez jarzmo obTotowe (4) osadizone na wałku na-
pędowym (8) przesuniętym równolegle -względem osi 
walka (2) zaibieraka maltańskiego (1). W pozycji 
wyjściowej oś czopa korby (5) mechanizmu jarzmo-
wego (4) leży w płaszczyźnie przechodzącej przez oś 
zabieraka maltańskiego (1) i oś wałka napędowego 
(8), a oś czopa (9) zaibieoraka maltańskiego (1) leży 
w płaszczyźnie przechodzącej przez osie zabieraka (1) 
i krzyża maltańskiego (11) osadzonego na wałku na-
pędzanym (12). (1 zastrzeżenie) 
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F16H P. 230370 T 26.03.1981 

Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza, Rze-
szów, Polska (Jan Buczak). 

Przekładnia zębata o złożonym ruchu 
'koła napędzającego 

Wynalazek rozwiąjzuje zagadndenie opracowania 
korjstrufccji umożliwiającej uzyskanie dużych prze-
łożeń przy najmniejszej ilośca par kinematycznych. 

Przekładnia według wynalaizku Składająca się 
z wałków; napędzającego i napędizanego ułożysko-
wanych w obudowie iprzekładmi, kół zębatych stoż-
kowych, z których koło zębate napędzające jest osa-
dzone obrotowo na wałku napędzającym, charakte-
ryzuje się tym, że do Ikoła zębatego stożkowego na-
pędzającego (2) przymocowana jest rozłącznie obudo-
wa (3), osadzona obrotowo ma czopach (5) umieszczo-
nych w pierścieniu (6) ułożyskowanym na czopach (9) 
w obudowie przekładni (10). (2 zastrzeżenia) 

F16J P.230271 T 20.03.1981 

Centrum Uczelniano-Przemysłowe Instytut Pojaz-
dów Samochodowych i Silników Spalinowych Po-
litechniki Krakowskiej, Kraków, Polska (Stanisław 
Róg, Bolesław Stolarski,-Czesław Jänczur). 

Uszczelka metalowo-gumowa 

Wynalazek rozwiązuje zagadnieriie podwyższenia 
trwałości uszczelek metalowo-gumowych do uszczel-
niania osłon popychaczy silników spalinowych. 

Uszczelka (1) 'ma wewnętrzną powierzchnię cylin-
dryczną i zewnętrzną powierzchnię walcową. We-
wnątrz materiału uszczelki (1) i koncentrycznie z 
uszczelką (1) umieszczona jest sprężysta metalowa 

wkładka (2) w kształcie pierścienia o wklęsłej po-
bocznicy i przekroju poprzecznym zbliżonym do li-
tery „U" lub „W". Pobocznica wkładka (2) ma pod-
łużne wycięcia równoległe do osi uszczelki (1). Po-
wierzchnia zewnętrzna uszczelki (1) ma ksztaiť 
wklęsłego odcinka pierścienia toroidalnego. 

1 zastrzeżenie) 

F16L P.225907 25.07.1980 

Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego, Kra-
ków, Polska (Zbigniew Piszczek, Andrzej Drzewiński, 
Tadeusz Makuch, Krzysztof Kubica). 

Kompensator rur wodociągowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uproszczenia kon-
strukcji przy niepomniejszonej jej funkcjonalności. 

Kompensator rur wodociągowych składa się z części 
przyłączeniowej rury wewnętrznej oraz części przyłą-
czeniowej rury zewnętrznej, a w tym kołnierzy przy-
łączeniowych, zespołu blokującego oraz zespołu usz-
czelniającego. 

Istota wynalazku polega na tym, że kołnierz przy-
łączeniowy (3) rury wewnętrznej (1) oraz kołnierz blo-
kujący (11) rury zewnętrznej (2), mają, oprócz otwo-
rów śrubowych (4) umieszczonych przy ich wewnę-
trznych krawędziach, ściśle odpowiadające sobie, wy-
konane przy ich zewnętrznych krawędziach, otwory 
(5), służące do zblokowania obydwóch części kompen-
satora za pmocą śrub i nakrętek (12). (1 zastrzeżenie) 

F16L P.229951 02.03.1981 

Kopalnie i Zakłady Przetwórcze Siarki „Siarkopol", 
Tarnobrzeg, Polska (Zygmunt Siudak). 

Połączenie rurowe 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia 
szczelności .połączeń rurowych zwłaszcza przy ruro-
ciągach ułożonych na niestabilnym podłożu. 

W połączeniu według wynalazku końcówki rur 
ukształtowane są w posjtaci kielichów (1) i uszczelnio-
ne elastycznym pierścieniem (2) osadzonym na tulei 
podtrzymującej (3). 

Element łączący stanowi znana obejma zaciskowa 
składająca się z dwóch wytłoczonych od wewnątrz 
półpierścieni (4). (1 zastrzeżenie) 
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F16N P.225817 21.07.1980 

Zgłoszenie dodatkowe do zgłoszenia nr P-200275 
Biuro Projektów Przemysłu Hutniczego „BIPRO-

HUT", Gliwice, Polska (Mieczysław Panz, Zbigniew 
Karge, Jan Stanoszelk). 

Urządzenie do smarowania mgłą olejową, 
zwłaszcza przekładni zębatych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
konstrukcji zapewniającej ^smarowanie mgłą olejową 
par trących w przypadkach, gdy z różnych przyczyn, 
zasadiniczy układ ipodawania mgły olejowej jest wy-
łącaony. 

Urządzenie według wynalazku charakteryzuje się 
tym, że do urządzenia znanego ze zgłoszenia P-200275, 
równolegle do wytwornicy mgły olejowej, jest przy-
łączony awaryjny akumulator (1) oleju. W akumu-
latorze O), pod lustrem oleju znajduje się końcówka 
(14) zasilającego przewodu (3) zakończonego z drugiej 
strony dyszą (5) mającą wylot w przestrzeni roboczej 
przekładni (2). 

Górna, część akumulatora (1) oleju stanowi prze-
strzeń (6) sprężonego powietrza, w której ma ujecie 
sieć (4) sprężonego powietrza. Akumulator (1) ma 
przewód (7) oleju połączony poprzez filtr (8) i pom-
pę (9) z odstojnikiem (10) oleju. (1 zastrzeżenie) 

F23D 
B22D i 

P.225799 19.07.1980 

Przedsiejbiorstwo Projektowania i Realizacji In-
westycji Specjalnych „BIPROMASZ", Warszawa, Pol-
ska (Stanisław Mazurek, Józef Jarco, Adam Chro-
mSk). 

Urządzenie do podgrzewania form metalowych 

Wynalazek rozwiązuje 'zagadnienie podgrzewania 
form metalowych, zwłaszcza w procesie odlewania 
ciśnieniowego, bez stosowania otwartego źródła 
ciepła. 

Urządzenie charakteryzuje się tym, że ma pale-
niska (1) z ekranami promieniującymi (4) i odbłyśni-
kami (5), wysyłające równocześnie promieniowanie, 
w dwóch przeciwnych kierunkach, zawieszone po-
między rozwartymi połówkami formy (10) metalo-
wej. , (4 zastrzeżenia) 

F23K P. 225792 18.07.1980 

Biuro Studiów i Projektów Energetycznych „Ener-
goprojekt", Gliwice, Polska (Krystian Pimder, Andrzej 
Mermon, Andrzej Łukomski). 

Instalacja do obniżania 
minimum technicznego kotłów, 

zwłaszcza pyłowych i do podtrzymywania palenia 

Instalacja według wynalazku charakteryzuje się 
tym, że każdy młyn ppzy kotle zasila co najmniej 
jeden dodatkowy palnik pyłowy typu muflowego, 
podtrzymujący palenie, za pomocą dodatkowego prze-
wodu pyłowoHpowietrznego, wyprowadzonego z do-
stosowanego do tego cehi rozdzielacza mieszanki py-
łowo-powietrznej młyna. (1 zastrzeżenie) 

F24C 
F28D 

P.232290 20.07.1981 

Pierwszeństwo: 21.07.1980 - Szwajcaria (nr 5556/80) 
23.02.1981 - Szwajcaria (nr 1178/81) 

Hans Gottiieto Burger, Berno, Szwajcaria. 

s Kominek grzewczy i wymiennik ciepła 
dla kominka grzewczego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
konstrukcji takiego kominka grzewczego i wymien-
nika ciepła dla kominka grzewczego, które zapewnią 
lepsze wykorzystanie ciepła spalania w kominku do 
podgrzewania wody, która może być używana jako 
ciepła woda i/foUb obiegowa *w obiegu wody, zwła&z-
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oza obiegu ogrzewania wodnego pomieszczeń danych 
od pomieszczenia, w którym anajduje się kominek 
grzewczy. 

Kominek grzewczy charakteryzuje się tym, że co 
najmniej jedna część ograniczenia kanału (22) wy-
stawionego na ogień wykonana jest w postaci płas-
kiego wymiennika ciepła (8) do podgrzewania wody. 

Wymiennik ciepła charakteryzuje się tym, że jest 
wykonany jako przeznaczona do obróbki wody pusta 
ściana (7, 8) dzieląca, przez którą przepływa woda, 
która to ścdana ogranicza z jednej strony kanał (22), 
a z drugiej strony komorę spadania. (12 zastrzeżeń) 

F24H P.225920 27.07.1980 

Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych Przemysłu 
Węglowego, Katowice, Polska (Jerzy Tomeczek, An-
drzej Puiszer, Zbigniew Lorkdewicz, Ryszard Heyda). 

Kocioł ogrzewalny z paleniskiem fluidalnym 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
konstrukcji kotła ogrzewalnego z paleniskiem fluidal-
nym, dostosowanego do spalania kamieonych węgli 
odpadowych o wartości opałowej poniżej 14 MJ/kg 
i o granulacji od 0 do 20 mm. 

Kocioł według wynalazku ma ućomorę spalania (1) 
w kształcie stożka lub ostrosłupa ściętego, nad którą 
umieszczona jest komora dopalania (2) przechodząca 
w ciąg konwekcyjiny (3). Kocioł od góry zamtonaęty 
jest kołpakiem (4) z otworem do odprowadzania spa-
lin. Powierzchnią ogrzewalna kotła (5), którą stanowi 
płaszcz wodny i rury wodne, zabudowana jest w 
ścianach komory spalania (D, komory dopalającej (2), 
ciągu konwekcyjnego (3) oraz kołpaka (4). W dolnej 
części kotła umieszczony jest ruszt (6) spełniający 
funkcję rozdzielacza powietrza. Węgiel dostarczany 
jest z zasobnika (T) podajnikiem ślimakowym (8) do 
przewodu powietrznego (9), który wprowadzony jest 
do komory spalania (1) w kierunku stycznym do jej 
áciamy wewnętrznej. 

Wynalazek znajduje zastosowanie jako tymczasowe 
bądź stacjonarne źródło ciepła w budownictwie, gos-
podarce komunalnej i w rolnictwie. 

(1 zastrzeżenie) 

F25B P. 232183 13.07.1981 

Pierwszeństwo: 11.07.1980 - Francja (mx 8015495) 

Thomson-Braindit, Paryż, Francja (Jacques Quesnoit). 

Zespół chłodniczy z komorami 
o rożnych temperaturach 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
takiego zespołu, który zapewniłby otrzymanie w ko-
morach Chłodniczych wymagane temperatury przy 
minimalnym zużyciu energii elektrycznej, zapewniłby 

optymalny rozdział wytwarzania zimna między ko-
morami, uwzględniając czasowe przeciążenia cieplne 
oraz pracę jednej z komór podczas odszramiania dru-
giej. 

Zespół chłodniczy (1) z komorami (5, 6) o rożnych 
temperaturach, z regulacją niezależną, zawiera obieg 
chłodniczy (2) wyposażony w jedną siLnikosprężarkę 
(3) i mający obieg pierwotny z rurką włoskowatą (9), 
z kilkoma urządzeniami odparowującymi (12), oraz 
obieg wtórny (16) ze skraplaczem (17) i parownikiem 
(18), w którym skraplacz (17) jest w styczności wy-
miany ciepła z jednym z tych urządtzeń odparowu-
jących (12), w celu utworzenia wymiennika ciepła, 
a którego parownik (Í8) zapewnia, przez zjawisko za-
woru cieplnego, przenoszenie ciepła między tym wy-
nüennikiem ciepła a komorą o niższej tempera-
turze (6). (19 zastrzeżeń) 

F25D P.230302 T 23.03.1981 

Centrum Techniki Okrętowej, Gdańsk, Polska (Ta-
deusz Rancew, Jan Bzduch). 

Urządzenie zamrażalnicze 
o ciągłym załadunku i rozładunku tàc 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wyeliminowania 
ręcznego załadunku,i rozładunku tac. 

Urządzenie zamrażalnicze o ciągłym załadunku 
i rozładunku tac składające się z zespołu napełniania 
tac surowcem, zespołu załadowczego tac, mechanizmu 
przepychającego tace, zamrażarki kontaktowej o po-
ziomym usytuowaniu płyt, zespołu załadowczego tac, 
zespołu opróżniania bloków z tac, z przenośnika tac 
i przenośnika pokryw, charakteryzuje się tym, że 
zespół (2) załadowczy tac i zespół (5) rozładowczy tac 
zawierają o jeden poziom załadowczy więcej niż ma 
ich zamrażarka (4), przy czym w zespole (2) poziom 
ten jest usytuowany od dołu tego zespołu i poniżej 
dolnej płyty zamrażarki (4), ,zaś w zespole (5) poziom 
ten jest.usytuowany od góry tego zespołu i powyżej 
górnej ipłyty zamrażarki (4). 

Zespoły (2 i 5) są wyposażone w mechanizmy (13) 
przemieszczaj ąoe tace kolejno z poziomu niższego na 
wyższy, a także w mechanizm (3) przemieszczający 
całą partię tac z zespołu (2) do zamrażarki oraz w 
mechanizm (15) rozładowujący pojedynczo tace z za-
mrożonym produktem do zespołu (6) opróżniania tac. 

- (2 zastrzeżenia) 
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F27B P. 225780 18.07.1980 

Biuro Studiów i Projektów Urządzeń Hutniczych 
„Huitmaszprojekt", Katowice, Polska (Izydor Sieka-
nowicz, Franciszek Janki, Edward Sznura). 

Uszczelnienie wysuwanego trzonu pieca 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
skutecznego uszczelnienia przeciwdziałającego stra-
tom ciepła. 

W uszczelnieniu według wynalazku rymina jest ele-
mentem luźnym spoczywającym na rolkach układu 
dźwigniowego (4) uruchamianego siłownikami (5) 
i ma rolki oporowe (3) do pionowego prowadzenia 
rynny. Układ dźwigniowy (4) wyposażony jest w 
przeciwciężar (6) służący do docisku materiału 
uszczelniającego do noży, które zamocowane są także 
do trzonu pieca. (1 zastrzeżenie) 

F27B P. 225783 18.07.1980 

Biuro Studiów i Projektów Urządzeń Hutniczych 
„Hutmaszprojekt", Katowice, Polska (Stanisław 2e-
browski, Eugeniusz Stwora). 

Uszczelnienie wysuwanego trzonu ze ścianami pieca 

Wynalazek rozwiązuje zagadinienáe zwiększenia 
szczelności pieca. 

Uszczelnienie według wynalazku wyposażone jest 
w napęd isflcładający się z siłowroika (1) i dźwigien (2) 
zamocowanych przegubowo do rynny (3) oraz dźwigni 
(4) napędu mechanizmu podnoszenia. 

Wszystkie dźwignie osadzone są na cięgnie (5), 
a rynna (3) przesuwana jest w kierunku pionowym 
w prowadnicach (6), matomiast cięgna (5) spięte są 
wałem. (1 zastrzeżenie) 

F28C 
E21B 

P.225797 19.07.1980 

Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji Przemysłu 
Syntezy Chemicznej „Prosymchem", Gliwice, Polska 
(Tadeusz Czul, Ignacy Łachman, Henryk Babiński, 
Tadeusz Byrka, Marian KrzyżanowsM). 

Sposób wykorzystania ciepła odpadkowego 

Celem wynalazku jest opracowanie sposobu wy-
korzystania ciepła odpadkowego o temperaturach zbli-
żonych do temperatury otoczenia, odprowadzanego do 
otoczenia w obiegach chłodzących z wytwórni che-
micznych, współpracujących z kopalnią siarki wydo-
bywanej metodą podiziemnego wytapiania. 

W rozwiązaniu według wynalazku skojarzone zo-
stają w jeden ciąg technologiczny trzy oddzielne do-
tychczas procesy to jest uzdatnianie wody i podgrze-

wody w kopalni oraz odprowadzenie ciepła 
odpadkowego w wywtómi chemicznej. Polega to na 
tym, że do chłodzenia aparatów w wytwórni chemicz-
nej zamiast wody z obiegu chłodzącego wprowadza 
się zimną wodę, zmiękczoną w kopalni w procesie 
uzdatniania wody. Woda zmiękczona odbiera odpad-
kowe ciepło chłodzenia aparatów i podgrzewa się 
wstępnie do temperatury 40-50°C. Wprowadza się 
ją następnie do układu podgrzewania wody w ko-
palni celem ostatecznego podgrzania do wymaganej 
temperatury. 

Równocześnie skojarzony układ wyposaża się w 
układy regulacyjne zapewniające wymagane para-
metry ruchowe współpracujących jednostek. 

(1 zastrzeżenie) 

F28D P.225916 28.07.1980 

Przedsiębiorstwo Projektowania i Dostaw Komplet-
nych Obiektów Przemysłowych „Chemadex" w War-
szawie Oddział Kraków, Kraków, Polska (Marian 
Blicharz, Józef Strzelski, Stefan Jucha, Andrzej Ta-
sior, Andrzej Rumianek, Ignacy Kracik, Marian 
Hartel). 

Wymiennik ciepła 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
takiej konstrukcji wymiennika płaszczowo-rurowego 
do gazów zwłaszcza o wysokich temperaturach, w 
której uzyskanaby małe opory przepływu, równo-
mierne rozprowadzenie gaizu z dużą prędkością w 
przestrzeni międzyrurowej oraz ograniczenie obcią-
żeń cieplnych dna sitowego narażonego ma działanie 
najwyższych temperatur. 

Wymiennik ma pierścieniową wiązkę rurową (2), 
wewnętrz której jest usytuowana rura centralna (12) 
połączona na jednym końcu z przegrodą sitową (13) 
nasuniętą z luzem na rurki (3). 

Między przegrodą (13), a dolną płytą sitową (5) jeat 
kanał przepływowy (17), do którego jest kierowana 
z przestrzeni imiedzyrurowej - poprzez rurę central-
ną (12) - część gazu ogrzewanego,- d»prowadzonego 
do przestrzeni międzyrurowej kolektorem (9). 

Dolna komora wlotowa (6) jest połączona z kolek-
torem wylotowym (10) gazu za pośrednictwem kom-
pensatora (11). (4 zastrzeżenia) 

F28F 
B01D 
B01F 

P.225831 23.07.1980 

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Ana-
tol Selecki, Leon Gradoń). 

Sposób montażu wypełnień wstęgowych 
w przemysłowych aparatach wymiany masy ciepła 

oraz mieszalnikach 

Wynalazek rozwiązuge zagadnienie opracowania 
takiego sposobu montażu wypełnień wstęgowych, w 
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których wypełnienie nie ulegałoby zniekształceniu 
i zagięciom. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że 
wiązkę wypełnienia umieszcza się w blaszanej gil-
zie mającej posiać walczaka rozciętego na długości. 
Glizę ściska się do zejścia się krawędzi jej rozcię-
cia i w tym położeniu zabezpiecza, po czym wpro-

wadza się ją wraz z wypełnieniem do segmentu ko-
lumny. Następnie usuwa się elementy utrzymujące 
ściśnięcie. Wypełnienie ulega rozprężeniu i utrzy-
muje się wraz z gilzą w segmencie dzięki siłom 
sprężystości i tarcia. 

W pewnych przypadkach, zamiast gilzy stosuje się 
metalowe obejmy. . (2 zastrzeżenia) 

Dział G 
FIZYKA 

G01F P. 225635 11.07.1980 

Zjednoczone Zakłady Urządzeń Jądrowych „POLON" 
- Zakład Zastosowań Techniki Jądrowej, Wrocław, 
Polska (Andrzej Gajderowicz, Michał Lewiński, Ro-
man Makarski). 

Układ do pomiaru poziomu medium w zbiorniku 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie umożliwienia 
przeprowadzenia automatycznego pomiaru zmian po-
ziomu medium w granicach rzędu 150 mm przy dok-
ładnościach pomiaru rzędu ± 1 mm do ± 10 mm w 
warunkach termorozwłókniacza, gdzie medium sta-
nowią kawałki drewna. 

W układzie według wynalazku źródło (1) promie-
niowania umieszczone jest na poziomie płaszczyzny 
(4) maksymalnego stanu medium w zbiorniku (2), 
zaś detektorem (3) jest sonda powierzchniowa utwo-
rzona z ilości od 4 do 10 liczników Geigera-Müllera. 

Wysokość (h) powierzchniowej sondy wyznacza 
płaszczyzna (4) maksymalnego stanu medium w zbior-
niku (2) oraz punkt (A) przecięcia się płaszczyzny 
sondy z prostą (5). Prostą (5) wyznacza źródło (1) 
promieniowania i punkt (B) powstały z przecięcia 
się płaszczyzny (6) minimalnego stanu medium w 
zbiorniku (2) z drugą prostą (7) prostopadłą do po-
ziomu, a przechodzącą wewnątrz zbiornika (2) w 
odległości (b) od ściany zbiornika (2) przeciwległej 
względem źródła (1) promieniowania. Odległość (b) 
wyznacza się tak, aby„była mniejszą lub równą 
1/4 średnicy (d) zbiornika, a większą lub równą 1/8 
wymienionej średnicy (d) zbiornika (2). Źródło (1) 
promieniowania tak się dobiera, aby średnica (d) 
zbiornika (2) lub odległości między jego przeciwleg-
łymi ścianami była równą lub większą od trzech 
warstw półchłonnych mierzonego medium. 

(1 zastrzeżenie) 

G01H P. 226016 31.07.1980 

Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-Rze-
szów", Rzeszów, Polska (Henryk Alibożek, Jacek 
Rząsa). 

Przyrząd do pomiaru drgań maksymalnych 
w silnikach turbinowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia 
dokładności pomiaru drgań maksymalnych w kilku 
osiach-płaszczyznach pomiarowych, zwłaszcza silni-
ków turbinowych. 

Przyrząd Tvedhig wynalazku zawiera czujniki po-
miarowe (1) połączone poprzez komutator (2), zespół 
filtrów i wzmacniaczy (3) oraz demultiplexer (4) z 
detektorami wartości szczytowej (6), których wyjścia 
połączone są ze wskainikiem-rejestratorem (7), przy 
czym komutator (2) i demultiplekser (4) są synchro-
nicznie przełączane układem sterującym (5). 

Przyrząd według wynalazku może być stosowany 
również do pomiaru drgań silników tłokowych, elek-
trycznych i innych zwłaszcza tam gdzie drgania ma-
ją wpływ na pracę urządzeń. (1 zastrzeżenie) 

G01N P.225278 26.06.1980 

Politechnika Gdańska, Gdańsk, Polska (Paweł Ro-
manowski, Antoni Chrzan, Olgierd Olszewski). 

Przyrząd do pomiaru lepkości dynamicznej oleju, 
szczególnie smarowego 

Wynalazek rozwiązuję zagadnienie umożliwienia 
badania olejów o dużej lepkości początkowej i wyż-
szym ciśnieniu. 

Przyrząd stanowi wysokoścaeniowy cylinder (1) 
oraz umieszczony w mim szklany cylinder pomiaro-
wy (2), na którym nawinięte są co najmniej dwie 
cewki (3) połączone ze wzmacniacizem (5). Przestrzeń 
zewnętrzna i wewnętrzna cylindra pomiarowego (2) 
wypełniona jest badanym medium. (1 zastrzeżenie) 

G01N P.225642 12.07.1980 

Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-Rze-
szów", Rzeszów, Polska (Stefan Borwiak, Włodys-
ław Jaworski, Jan Porębski). 

Sposób określania porowatości warstwy-powłoki 
chromu pierścieni tłokowych silników spalinowych 

Celem wynalazku jest opracowanie takiego spo-
sobu określania porowatości powłoki chromu pier-
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ścieni tłokowych, który pozwalałby na uzależnienie 
wielkości siatki spękań powłoki chromowej od obję-
tości pochłoniętego środka smarnego oraz sposób ten 
nie prowadziłby do zniszczenia części badanej. 

Sposób określania porowatości powłoki chromo-
wej naniesionej na pierścienie tłokowe silników 
spalinowych polega według wynalazku na tym, że 
pierścienie tłokowe pokryte powłoką chromu myje 
się w roztworze alkoholu etylowego i acetonu w 
stosunku 1:1, suszy się w suszarce w temperaturze 
100°C przez jedną godzinę, waży się przed i po na-
syceniu w mieszaninie środków smarujących pod-
grzanej do temperatury 100°C, wytrzymaniu w tem-
peraturze przez jedną godzinę, oziębieniu do tempe-
ratury otoczenia, wyjęciu i wytarciu suchą flanelą 
w celu określenia przyrostu ciężaru, który 
wyraża ilość środków smarujących pochłonię-
tych przez pory powłoki chromowej w za-
leżności od wielkości siatki spękań chro-
mu przy czym dla siatki dużej przyrost cię-
żaru wynosi 0,0034 do 0,0046, średniej 0,0057 do 0,0069, 
a drobnej 0,0073 do 0,0094 gramów przy grubości po-
włoki chromowej od 0,10 do 0,16 mm. 

(1 zastrzeżenie) 

G01N P. 225888 24.07.1980 

Instytut Komputerowych Systemów Automatyki 
i Pomiarów, Wrocław, Polska (Ryszard Hojka, Ta-
deusz Reder). 

Głowica przepływowa do pomiaru parametrów 
fizyko-chemicznych w roztworach 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zmniejszenia 
gabarytów głowicy oraz zwiększenie szybkości mo-
cowania i wyjmowania z obsady elektrod. 

Głowica mająca zastosowanie do pomiaru roz-
tworów wodnych luib cieczy technologicznych w róż-
nych gałęziach przemysłu, głównie zaś w gospodar-
ce wodno-ściekowej i ochrony naturalnego środo-
wiska, według wynalazku ma elektrody (5) usytuo-
wane w obsadzie (4) skośne w taki sposób, że 
osiie tych elektrod zbiegają się wewnątrz obsady (4), 
która w dolnej części na obwodzie ma rozmieszczo-

-ne słupki (9), przy czym długość tych słupków jest 
większa niż maksymalny wysięg końców pomiaro-
wych elektrod (5) w obsadzie (4). 

Korpus (1) ma duże, przeciwległe ściany (8) usy-
tuowane prostopadle do osi przepływowego kanału 
(2), służące do składania głowic w zespoły.^ 

(3 zastrzeżenia) 

G01N P. 225930 26.07.1980 

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Sta-
szica, Kraków, Polska (Jerzy Niewodniczański, An-
toni Starzec, Józef Franczyk, Marek Smoleński, 
Grzegorz Etgens, Eugeniusz Łącki, Tadeusz Dąbek). 

Analizator rdzeni wiertniczych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia dok-
ładności pomiaru i uproszczenia obsługi przyrządu. 

Analizator rdzeni wiertniczych zawiera osadzo-ną 
na płycie podstawowej (1), wyposażonej w nóżki 
wysuwne (2), dwukomorową metalową obudowę ukła-
du elektronicznego. W komorze dolnej (3) metalowej 
obudowy jest umieszczony licznik proporcjonalny 
z przedwzmacniaczem i wzmacniaczem, zabezpieczo-
ny od góry płytką podziałową (4), zaś w komorze gór-
nej (5) jest umieszczony jednokanałowy analizator 
amplitudy impulsów, połączony z przelicznikiem re-
wersyjnym, sprzężonym z układem sterowania oraz 
zasilacze napięcia. W płycie podstawy (1) jest wy-
konana dodatkowa komora (6) dla źródła promieni 
X, zamknięta od góry płytką iniastawną (7) z 
uchwytem dla kompletu filtrów różnicowych, a od-
dołu dwuskrzydłową pokrywą osłonną (8), o profi-
lu ściętego stożka. (2 zastrzeżenia) 

G01N 
C07C 

P. 230061 T 09.03.1981 

Politechnika Łódzka, Łódź, Polska (Albina Wtor-
kowska-Zaremba). 

Sposób oznaczania zawartości chlorowodoru oksymu 
2-aminocykloheksanonu w produktach jego syntezy 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
dotychczas nie istniejącego sposobu oznaczania za-
wartości chlorowodorku oksymu 2-aminicykloheksa-
nonu w produktach jego syntezy. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że prób-
kę produktu jego syntezy, po rozpuszczeniu w wo-
dzie destylowej, poddaje się kolejno reakcji z roz-
tworem chlorku amonu, bromu, chlorku niklu i amo-
niaku, po czym po 0,5-2 minut od chwili dodania 
amoniaku mieinzy się aibscurbancję tak przygotowanego 
roztworu przy długości fali Xmax = 390 nm wobec 
wody destylowej jako odnośnika, a zawartość chlo-
rowodorku oksymu 2-aminocykloheiksanonu odczytu-
je się ze sporządzonej uprzednio prostej wzorcowej 
zależności absorbancji od zawartości chlorowodorku 
oksymu 2-aminocykloheksanonu. (2 zastrzeżenia) 

G01N P.230120 T 11.03.1981 

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława 
Dąbrowskiego, Warszawa, Polska (Michał Gabry-
lewski, Ignacy Łosik). 

Urządzenie do badania podstawowych własności 
mechanicznych cienkich włókien i drutów 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
konstrukcji eliminującej wpływ sił tarcia na pomiar 
siły rozciągającej próbkę oraz umożliwiającej po-
miar średnicy badanego włókna lub druku w do-
wolnym miejscu i przy dowolnie ustalonej sile roz-
ciągającej. 

Urządzenie według wynalazku charakteryzuje się 
tym, że jeden z uchwytuów urządzenia zawieszony 
jest sprężyście na czterech płaskich sprężynach z 
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naklejonymi tensometrami, przy czym końce tych 
sprężyn są osadzone w swobodnych płaskownikach 
(8), natomiast w części środkowej sprężyny zew-
nętrzne (7) osadzone są w korpusie (1) urządzenia, 
a sprężyny wewnętrzne (6) połączone są z uchwytem 
(5). Pondto urządzenie wyposażone jest w mikroskop 
połączony obrotowo i przesuwnie z korpusem (1) 
urządzenia. (1 zastrzeżenie) 

G01N P. 230125 T 11.03.1981 

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska (Mie-
czysław Kamiński). 

Stanowisko do badań kąta tarcia wewnętrznego 
oraz kąta tarcia materiału sypkiego 

o ściany zbiorników 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie umożliwienia 
przeprowadzenia pomiaru kąta tarcia materiałów 
sypkich ułatwiającego projektowanie silosów. 

Stanowisko według wynalazku stanowi pojemnik 
(1) wyposażony w górną dociskową płytę (3) i 
umieszczony na płycie pomiarowego stołu (4). Stół 
wyposażony jest w pomiarową płytkę (6) połączoną 
z elektrycznym czujnikiem (5) do pomiaru naprę-
żeń normalnych i stycznych. Ponadto do płyty po-
miarowego stołu (4) zamocowany jest indykcyjny 
czujmik (7) do pomiaru przemieś ziczeń pojemnika (1), 
który połączony jest za pomocą cięgna (9) z .napę-
dowym urządzeniem (8). (3 zastrzeżenia) 

3 

G01N P. 230314 T 25.03.1981 

Polskie Koleje Państwowe, Centralny Ośrodek Ba-
dań i Rozwoju Techniki Kolejnictwa, Warszawa, 
Polska (Jan Drzewiecki, Jexzy Jakufoowicz, Irena 
Kupczyk, Waldemar Kupczyk, Janusz Woldański, 
Jan Wojciechowski). 

Sposób magnetycznego pomiaru naprężeń, 
zwłaszcza w szynach kolejowego toru bezstykowego 

i układ do magnetycznego pomiaru naprężeń, 
zwłaszcza w szynach kolejowego toru bezstykowego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
sposobu i układu, zapewniających dokonywanie dok-

ładnego pomiaru naprężeń oraz eleminujących wpływ 
wielkości szczeliny powietrznej między elementem 
magnesującym, a elementem badanym na wynik po-
miaru. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że ba-
dany element magnesuje się w kierunku równoleg-
łym i prostopadłym do kierunku działania mierzo-
nych naprężeń tak, aby wytworzyć w każdym z 
tych kierunków z góry zadany przebieg indukcji 
magnetycznej i wyznacza się w obu tych kierunkach 
wartości pól koercji, a następnie na podstawie róż-
nicy wyznaczonych wartości pól koercji określa się 
wartość mierzonych naprężeń. 

Układ według wynalazku ma dwie umieszczone 
obok siebie głowice pomiarowe przykładane do ba-
danego elementu (10), z których każda zawiera 
rdzeń magnetyczny (1,1') z uzwojeniem magnesu-
jącym (2,20 i uzwojeniem odbiorczym (3,3'), z tym 
że rdzeń magnetyczny (1) jednej głowicy pomiaro-
wej jest umieszczony prostopadle względem rdzenia 
magnetycznego (1') drugiej głowicy pomiarowej. Każ-
dej głowicy pomiarowej jest przyporządkowany od-
dzielny taki sam obwód pomiarowy zawierający 
wzmacniacz operacyjny (ö^1) z pętlą ujemnego sprzę-
żenia zwrotnego obejmującą materiał badanego ele-
mentu (10). 

W każdym z tych obwodów pomiarowych uzwoje-
nie magnesujące (2,2') rdzenia magnetycznego (1,1') 
jest połączone poprzez amperomierz (4,4') wartości 
chwilowej ze wzmacniaczem operacyjnym (5,5'), któ-
rego węzeł sumujący (6,6') jest połączony z uzwoje-
niem odbiorczym (3,3'), tego rdzenia magnetycznego 
(1,1'), oraz z wyjściem analogowym wspólnego dla 
obu obwodów pomiarowych generatora sterującego 
(7), jak również z wyjściem oddzielnego dla każde-
go z obwodów pomiarowych układu symetryzacji 
(8,8'). 

Jedno z wejść układu symetryzacji (8,8') jest po-
łączone z wyjściem sterującym wspólnego genera-
tora sterującego (7). Drugie wejście układu symetry-
zacji (8,80 jest połączone z wyjściem odczytującym 
amperomierza (4,4') wartości chwilowej. Wejście ste-
rujące amperomierza (4,4f) wartości chwilowej jest 
połączone z wyjściem sterującym wspólnego genera-
tora sterującego (7). 

Wyjścia odczytujące amperomierzy (4,4') wartości 
chwilowej obu obwodów pomiarowych są również 
połączoine z wejściami układu przeliczającego (9). 

(2 zastrzeżenia) 

G01N P. 231188 15.05.1981 

Pierwszeństwo: 16.05.1980 - Rep. Feder. Niemiec 
(nr P 3018639.1) 

Hoechst Aktiengesellschaft, Frankfurt nam Menem, 
Republika Federalna Niemiec. 
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Sposób badania proszków ferromagnetycznych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zmniejszenia 
ilości pomiarów przy badaniu proszków ferromagne-
tycznych. 

Sposób badania proszków ferromagnetycznych, sto-
sowanych w cieczach zawiesinowych do przeróbki 
minerałów metodą osadzania i flotacji, w odniesieniu 
do zdolności ich rozdzielania magnetycznego polega 
na oznaczeniu względnych szybkości opadania cieczy 
zawiesinowych za pomocą sedymentometru, a miano-
wicie 

a) cieczy zawiesinowej z obiegu oczyszczania bez-
pośrednio po rozdzielaniu magnetycznym, 

b) cieczy zawiesinowej z obiegu oczyszczania po 
rozmagnesowaniu, 

c) cieczy zawiesinowej według b), po rozmagneso-
waniu jej w cyklicznie malejącym zmiennym polu 
magnetycznym o maksymalnym natężeniu pola, któ-
re wynosi 1,1-1,5-krotność maksymalnego natężenia 
pola przy separatorze magnetycznym. 

Użyty proszek ferromagnetyczny daje się przy tym 
skutecznie rozdzielać magnetycznie i rozmagnesować 
skutecznie za pomocą urządzenia do rozmagnesowa-
nia, gdy względna szybkość osadzania według a) jest 
przynajmniej dziesięć razy większa niż szybkość we-
dług b) i względna szybkość osadzania według c) 
wynosi najwyżej 10% poniżej szybkości według b). 

(2 zastrzeżenia) 

G01N P.231190 15.05J981 

Pierwszeństwo: 16.05.1980 - Rep. Feder. Niemiec 
(nr P3018640.4) 

Hoechst Aktiengesellschaft, Frankfurt nad Menem, 
Republika Federalna Niemiec. 

Sposób badania w celu oznaczenia właściwości 
magnetycznych proszków ferromagnetycznych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zmniejszenia 
nakładu pracy przy ocenie proszków ferromagne-
tycznych. 

W sposobie oznaczania właściwości magnetycznych 
proszków ferromagnetycznych dla cieczy zawiesino-
wych do przeróbki minerałów metodą flotacji-osa-
dzania stosuje się proszki ferromagnetyczne o wiel-
kości ziarna w zakresie 63 do 100 ji z taką ilością 
mieszaniny gliceryny i wody, że tworzy się ciecz za-
wiesinowa o gęstości 1,45-1,55 g/cms. 

Następnie oznacza się każdorazowo względną pręd-
kość opadania za pomocą sedymentometru, gdy 

a) ciecz zawiesinowa została rozmagnesowana w 
cyklicznie malejącym polu zmiennym o maksymal-
nych natężeniach pola 1200-1600 A/cm; 

b) rozmagnesowana ciecz zawiesinową namagneso-
wano w stałym polu magnetycznym o natężeniach pola 
700-900 A/cm; 

c) namagnesowaną ciecz zawiesinową rozmagneso-
wa.no w cyklicznie malejącym polu zmiennym o mak-
symalnych natężeniach pola 1200-1600 A/cm. 

Proszek ferromagnetyczny jest przy tym wtenczas 
nieograniczenie przydatny do zastosowania w cie-
czach zawiesinowych, gdy względna prędkość opa-
dania według etapu a) jest mniejsza niż 0,25 cm/s, 
według etapu b) większa niż 2,5 cm/s i według eta-
pu c) mniejsza niż 0,4 cm/s. (2 zastrzeżenia) 

G01R P 230334 T 26.03.1981 

Zgłoszenie dodatkowe do zgłoszenia nr P. 230026 

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska (Zdzi-
sław Nawrocki). 

Urządzenie do pomiaru impedancji pętli zwarciowej 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
urządzenia umożliwiającego pomiar impedancji pętli 
zwarciowej na drodze pomiaru różnicy wartości 
chwilowych napięć występujących przed i w czasie 

sztucznego zwarcia, bez konieczności zapamiętywania 
przebiegów tych napięć. 

Urządzenie, składające się z członu obciążającego, 
układu pomiarowego i członu sterującego, charak-
teryzuje się według wynalazku tym, że w pomiaro-
wym układzie (u) zastosowano opóźniającą linię (8) 
włączoną między sterowany łącznik (7), a jedno 
z wejść różnicowego wzmacniacza (6). 

Urządzenie według wynalazku znajduje zastosowa-
nie zwłaszcza do oceny skuteczności zerowania urzą-
dzeń elektroenergetycznych niskiego napięcia. 

(1 zastrzeżenie) 

G01R P. 230335 T 26.03.1981 

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska (Zdzi-
sław Nawrocki). 

Sposób pomiaru i urządzenie do pomiaru impedancji 
pętli zwarciowej 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wyeliminowania 
wpływu wartości napięcia zasilającego obiekt o ba-
danej pętli zwarciowej na pomiar jej impedancji. 

Sposób pomiaru impedancji, polegający na cyklicz-
nym obciążeniu badanego obiektu prądem pomiaro-
wym i wyłączaniu prądu, charakteryzuje się według 
wynalazku tym, że sygnał proporcjonalny do napię-
cia występującego na badanym obiekcie w okresie 
nieobciążonym porównuje się z tym samym sy-
gnałem przesuniętym w czasie o nieparzystą 
liczbę okresów i mierzy się różnicę wartości 
chwilowych tych sygnałów, proporcjonalną do 
mierzonej impedancji. Urządzenie realizujące po-
wyższy sposób składa się z członu obciążają-
cego (1), z członu sterującego (5) i z ukła-
du pomiarowego. Układ pomiarowy zawiera dzielnik 
napięcia (7), którego wyjście jest połączone z wej-
ściem wzmacniacza różnicowego (9) oraz poprzez linię 
opóźniającą (8) z drugim wejściem tego wzmacniacza 
(9). 

Wynalazek znajduje zastosowanie zwłaszcza do 
oceny skuteczności zerowania niskonapięciowych 
urządzeń elektroenergetycznych. (3 zastrzeżenia) 

G01R P. 230373 T 28.a3.1981 

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska (Andrzej 
Prałat, Józef Cieśla). 
Pojemnoâeiowy miernik przenikalności elektrycznej 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia do-
kładności pomiarów porzenikalności elektrycznej, wy-
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konywanych przy użyciu czujnika w postaci konde-
nsatora pomiarowego. 

Miernik przenikalności elektrycznej, składający się 
z kondensatora pomiarowego, obwodu rezonansowego 
połączonego z generatorem wielkiej częstotliwości, 
i układu do pomiaru zmian pojemności, charaktery-
zuje się według wynalazku tym, że pomiarowy kon-
densator (1) jest połączony z obwodem rezonansowym 
(LC) za pomocą linii koncentrycznej (2) wielkiej czę-
stotliwości. Elektryczna długość linii (2) równa jest 
wielokrotności połowy długości fali elektromagne-
tycznej wywołanej częstotliwością drgań generatora 
(3). 

Wynalazek znajduje zastosowanie do pomiarów 
wilgotności gruntu, skał, materiałów sypkich itp. 
zwłaszcza w warunkach wymagających znacznego 
oddalenia kondensatora pomiarowego od pozostałych 
elementów konstrukcyjnych miernika. 

(1 zastrzeżenie) 

G01R 
H01Q 

P.230451 T 30.03.1981 

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska (Ta-
deusz Baibij, Hubert Trzaska). 

Urządzenie do pomiaru modułu wektora Poyntinga 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie 'zwiększenia 
dokładności gęstości mocy promieniowania elektro-
magnetycanego w polu bliskim pierwotnych i wtór-
nych źródeł promieniowania. 

Urządzenie, zawierające czujniki natężeń ipół elek-
trycznego i magnetycznego oraz miernik wyjściowy, 
charakteryzuje się według wynalazku tym, że wyjścia 
czujników (1) są połączone z miernikiem wyjściowym 
(14) poprzez mnożący człon (9). 

Dzięki temu mierzony sygnał jest proporcjonalny 
do średniej geometrycznej gęstości mocy pól elek-
trycznego i magnetycznego, będącej miarą modułu 
wektora Poynlinga w polu bliskim. 

Urządzenie znajduje zastosowanie do pomiaru 
gęstości mocy promieniowania stanowiącej zagroże-
nie dla organizmu ludzkiego. (6 zastrzeżeń), 

G01S P. 232868 31.08.1981 

Centrum Naukowo-Frodukcyjne Elektroniki Pro-
fesjonalnej „UnAtra-Radwar", Warszawskie Zakłady 
Radiowe „Radwar", Warszawa, Polska (Andrzej Ga-
las, Janusz Rozum, Grzegorz Kuzia). 

Układ do wytwarzania przebiegów odchylających, 
zwłaszcza dla kreślenia znaków alfanumerycznych 

na ekranie wskaźnika radiolokacyjnego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
układu o prostej konstrukcji i dużej niezawodności 
działania. 

Układ zawierający pamięć kodów elementów zna-
ków połączoną na wejściu z rejestrem kodu znaku 
i licznikiem numeru elementu, a na wyjściu z re-
jestrem kodu elementu, według wynalazku charakte-
ryzuje się tym, że ma liczniki rewensyjne (LX, LY), 
których wejścia zliczające połączone są z rejestrem 
kodu elementu (RKE) i generatorem impulsów (G) za 
pośrednictwem układów bramkujących (UB). Wyjścia 
liczników rewersyjnych (LX, LY) połączone są nato-
miast poprzez przetworniki cyfrowo-analogowe 
(PC/A) ze wzmacniaczami prądu odchylenia (W). 

(1 zastrzeżenie) 

G02B 
H04M 

P. 230247 T 18.03.1981 

Dyrekcja Okręgu Poczty i Telekomunikacji, Luiblin, 
Polska (Roman Burlikowski, Janusz Zbroja, Stanis-
ław Zbyrad, Henryk Ziemba). 

Sposób łączenia włókien 
światłowodów telekomunikacyjnych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie umożliwienia 
uzyskania trwałego centrycznego połączenia dwóch 
rdzeni światłowodów poprzez zgrzanie termiczne, za-
pewniające minimalne straty optyczne w miejscu po-
łączenia. 

Sposób łączenia włókiem światłowodów telekomu-
nikacyjnych ipoprzez zgrzewanie łukiem elektrycznym 
charakteryzuje się tym, że przeznaczone do złączenia 
końce włókien poddaje się uprzednio centrowaniu, 
a napięcie łuku (wytwarzającego niezbędną tempera-
turę do procesu zgrzewania wynosi 0,7-0,9 kV. 

Inicjacja łuku odbywa się jednorazowym impulsem 
wysokiego mapięcia w granicach 3 -5 kV. Natomiast 
łuk pracuje z niewielką zawartością prądu stałego. 

W procesie łączenia stosuje się 'ponadto zmianę tem-
peratury łączonych końców światłowodów według 
dobranego programu celem uzyskania najmniejszych 
naprężeń termicznych w połączonych światłowodach. 

(4 zastrzeżenia) 

G03C P.231341 26.05.1981 

Pierwszeństwo: 27.05.1980 - St. Zjedn. Ameryki 
(nr 15^635) 

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

Samoprzycinalna warstwa fotoczuła 

Celem wynalazku jest opracowanie takiej warstwy 
fotoczułej, która byłaby przycinalna z dokładną 
zfoieżnością i gładkością wzdłuż krawędzi substrátu. 

Celem wynalazku jest również opracowanie łatwe-
go sposobu przycinania warstwy fotoczułej oraz opra-
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cowanie elementu fotooporowego i substrátu, które 
.wykorzystywałyby tę warstwę. 

Sposób przycinania warstwy fotoczułej według wy-
nalazku polega na tym, że do polimerycznej warstwy 
wprowadza się w sposób nieuporządkowany jnie-
ciągłą fazę rozproszonych cząstek stałych i przykłada 
się naprężenie rozciągające poprzecznie do krawędzi 
warstwy laminowanej. 

Samoprzycinalna warstwa fotoczuła według wyna-
lazku składa się z monomeru, układu inicjatora oraz 
czynnika wiążącego, zawierającego głównie fazę ciągłą 
polimeru i w mniejszej ilości fazę nieciągłą niewłók-
nistego materiału stałego, który stamowią cząstki stałe 
o wielkości 0,1 do 25 jun oraz wydłużenie warstwy 
przy zerwaniu wynosi od 2 do 50%. 

Element fotooporowy składa się z warstwy foto-
czułej naniesionej na odrywalny nośnik, przy czym 
warstwę fotoczuła stanowi samoprzecinalna warstwa 
o składzie według wynalazku. 

Substrat według wynalazku charakteryzuje się tym, 
że jako warstwę fotoczuła zawiera samoprzycinalna 
wastwę o składzie według wynalazku. (12 zastrzeżeń) 

G03C P. 231344 26.05.1981 

Pierwszeństwo: 27.05.1980 - St. Zjedn. Ameryki 
(nr 153 639) 

E. I. Du Pont de Nemours and Company, Wil-' 
mington, Stany Zjednoczone Ameryki. 

Fotopolimeryzująca kompozycja 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
takiej kompozycji fotopolimery żującej, która wyka-
zywałaby zmniejszone płynięcie na zimno oraz do-
brą szybkość fotopolimeryzacji i wypłukiwania. 

Celem wynalazku jest także opracowanie takich 
elementów fotooporowych, które odznaczałyby się 
dobrą ochroną oporowej warstwy fotopolimeryzują-
cej w czasie jej składowania. 

Fotopolimeryzująca kompozycja o zmniejszonym 
płynięciu na zimno według wynalazku zawiera (a) 
polimeryzujący addycyjnie, etylenowo nienasycony 
monomer, (b) układ inicjujący aktywowany promie-
niowaniem aktynicmym oraz (c) organiczny, poli-
meryczny czynnik wiążący, zawierający co najmniej 
2% wagowe interpolimeru (1) 30-60% wagowych ko-
monomeru z grupy obejmującej N-alkiloakrylamidy 
i metakrylamidy i ich mieszaniny oraz akrylany i 
metakrylany Ci_4alkilo-(C2-«Oaminoalkilu i ich mie-
szaniny, (2) 12-18% wagowych komonomeru kwaso-
wego, z grupy obejmującej kwas akrylowy, metakry-
lowy, krotonowy, itakonowy, maleinowy i fumaro-
wy oraz półestry Ci_4alkilowe kwasu maleinowego 
i fumarowego i ich mieszaniny oraz (3) 20-55% ko-
polimeryzującego komonomeru z grupy obejmującej 
akrylany Ci_i2alkilu, metakrylany Ci_i2 alkilu, akry-
lany C2-4hydroksyalkilu, akrylan hydroksystearylu, 
metakrylany hydroksyalkilu, metakrylan hydroksy-
stearylu, akrylany Ci_4alkilo-C2_4aminoalkilu i ich 
mieszaniny. 

Element fotooporowy składający się z cienkiej 
warstwy fotoczułej kompozycji na nośniku według 
wynalazku charakteryzuje się tym, że fotoczuła 
kompozycja o zmniejszonym płynięciu na zimno za-
wiera (a) polimeryzujący addycyjnie, etylenowo nie-
nasycony monomer, (b) układ inicjujący aktywowa-
ny promieniowaniem aktynicznym oraz (c) organicz-
ny, polimeryczny czynnik wiążący, zawierający co 
najmniej 2% wagowe interpolimeru (1) 30-60% wa-
gowych komonomeru z grupy obejmującej N-alkilo-
akryloamidy i metakrylamidy i ich mieszaniny oraz 
akrylany i metakrylany Ci_4alkilo-(C2-4)-aminoalkilu 
i ich mieszaniny, (2) 12-̂ 18% wagowych komonome-
ru kwasowego, z grupy obejmującej kwas akrylowy, 
metakrylowy, krotonowy, itakonowy, maleinowy i 
fumarowy oraz półestry Ci_4alkilowe kwasu maleino-
wego i fumarowego i ich mieszaniny oraz (3) 20-55% 
kopolimeryzującego komonomeru z grupy obejmu-
jącej akrylany Ci-^alkilu, metakrylany Ci-ualkilu, 
akrylany C2_4 hydroksyalkilu, akrylan hydroksyste-
arylu, metakrylany hydroksyalkilu, metakrylan hy-

droksystearylu, akrylany Ci_4alkilo-Ca-4aminoalkilu i 
ich mieszaniny. 

Element fotooporowy w postaci zwoju, składający 
się z cienkiej warstwy fotoczułej kompozycji nanie-
sionej na usuwalny nośnik, gdzie nośnik znajduje się 
po zewnętrznej stronie zwoju według wynalazku cha-
rakteryzuje się tym, że fotoczuła kompozycja o 
zmniejszonym płynięciu na zimno zawiera (a) poli-
meryzujący addycyjnie, etylenowo nienasycony mo-
nomer, (b) układ inicjujący aktywowany promie-
niowaniem aktynicznym oraz (c) organiczny, polime-
ryczny czynnik wiążący, zawierający co najmniej 
2% wagowe interpolimeru (1) 30-60% wagowych ko-
monomeru z grupy obejmującej N-alkiloakryloamidy 
i metakryloamidy i ich mieszaniny oraz akrylany i 
metakrylany Ci_4alkilo-(C2-^aminoalkilu i ich mie-
szaniny, (2) 12-18% wagowych komonomeru kwaso-
wego, z grupy obejmującej kwas akrylowy, metakry-
lowy, krotonowy, itakonowy, maleinowego i fuma-
rowy oraz półestry Ci_4alkilowe kwasu moleinowegoi 
fumarowego i ich mieszaniny oraz (3) 20-55% kopolime-
ryzującego komonomeru z grupy obejmującej akry-
lany Ci-ualkilu, metakrylany Ci_i2alkilu, akrylany 
C2_4hydroksyalkilu, akrylan hydroksystearylu, meta-
krylany hydroksyalkilu, metakrylan hydroksystearylu, 
akrylany Ci-4alkilo-C2-4aminoalkilu i ich mieszaniny. 

(10 zastrzeżeń) 

G05B 
B23P 

P.225957 29.07.1980 

Institutul de Cercetare Stiintifica si Inginerie Teh-
nologica Pentru Industria Electrotehmica, Bukareszt, 
Rumunia. 

Sposób sterowania szczeliny roboczej maszyny 
do obróbki elektroerozyjnej i urządzenie 

do stosowania tego sposobu 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zapewnienia 
wysokiej stabilności szczeliny roboczej we wszystkich 
zakresach częstotliwości wyładowań i przy wszelkich 
warunkach prądowych podczas wyładowania. 

Sposób sterowania polega na określeniu opóźnienia 
zapłonu i wartości napięcia międzyelektrodowego pod-
czas impulsu prądowego przy każdym wyładowaniu 
elektroerozyjnym. Wartości te są zapamiętywane w 
czasie od jednego wyładowania do drugiego. 

Sposób polega również na przekształcaniu tych dwóch 
parametrów na wartości kompatybilne jej operacji 
sumowania i na sumowaniu tych dwóch wartości, każ-
da z pewnym udziałem. Suma tych dwóch parametrów 
reprezentuje wartość, którą utrzymuje się jako stałą 
podczas operacji sterowania szczelin roboczych. 

Urządzenie do sterowania szczeliny roboczej zawiera 
blok funkcyjny do określania czasu opóźnienia zapło-
nu, czasu trwania impulsu prądowego i przerwy po-
między impulsami napięciowymi, blok (8, Dl, R4, Cl, 
C2, T2, T4) przekształcania każdej wartości czasu opóź-
náenia zapłonu w wartości napięcia i do zapamięty-
wania tych wartości w czasie jaki upływa od jednego 
wyładowania do drugiego, blok (10, 11, T5, T6, D2, C3) 
przeznaczany do mierzenia i zapamiętywania wartości 
napięcia międzyelektrodowego podczas impulsu prą-
dowego w czasie między jednym wyładowaniem, a 
drugim oraz blok przeznaczony do stopniowego sumo-
wania dwóch parametrów impulsu elekroerozyjnego. 
Wyjácie sumatora (12) jest dołączone do wejścia obwo-
du (13) sterowania szczeliny roboczej w celu porów-
nania z wartością odniesienia. (5 zastrzeżeń) 
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G05B P. 230057 T 09.03.1981 

Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Inwe-
stycji Przemysłu Chemicznego „PROCHEM", War-
szawa, Polska (Witold Zajdel). 

Układ sterowania elementem siłowym 

"Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia nie-
zawodności układu. 

Układ sterowania elementem siłowym za pomocą 
elektrozaworów, zawiera dodatkowy układ sterowa-
nia pneumatycznego wyposażony w element zmie-
niający strumień przepływu czynnika ciśnieniowego 
z powrotnego na zasilający i umożliwiający samo-
czynny powrót układu do stanu poprzedniego po 
ustaniu impulsu. 

Suw roboczy i powrotny tłoka siłownika (1) ste-
rowany jest niezależnym układem zawierającym: ele-
ktrozawór trójdrożny sterowany elektrycznie (6), roz-
dzielacz pneumatyczny (3) sterowany przyciskiem 
pneumatycznym (4) zasilanym przez opór pneuma-
tyczny (5) oraz tłumik pneumatyczny (2). 

(3 zastrzeżenia) 

G05B P.232307 21.07.1981 

Pierwszeństwo: 21.07.1980 - St. Zjeda. Am. (nr 170820) 

Kearney aod Trecker Corporation, West Allas, Sta-
ny Zjednoczone Ameryki. 

Układ sterowania centrami obróbczymi 

Wymialazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
konstrukcji mogącej pracować (półautomatycznie lub 
sterowanej ręcznie przy boraku działania centralnego 
komputera. 

Układ sterowania centrami obróibczymi, przezna-
czony do zautomatyzowanej produkcji obrabianych 
części, zawierającego wiele sterowanych numerycznie 
komputerem centrów obróbczych, z których każde 
wyposażone jest w wiele zespołów częściowych prog-
ramów sterowania numerycznego i mapę programów, 
według wynalazku charakteryzuje się tym, że każde 
sterowane numerycznie komputerem centrum obrób-
cze (26) realizuje jeden wybrany z zespołów częścio-
wych programów sterowania numerycznego zgodnie 
z wymienioną mapą programów w odpowiedzi na 
rozkazy dla Obrabiarki (28), a w braku tych rozka-
zów dla obraibiarki w odpowiedzi na rozkazy wpro-
wadzane przez operatora. Układ ma system transpor-
tu z co najmniej jednym stanowiskiem załadunku-
-Tozładunku (24), gdzie niewykończone części są wpro-
wadzane, a wykończone części są odprowadzane, któ-
ry to system transportu przemieszcza części z każ-
dego stanowiska załadusnku-irozładunku (áa) do ste-
rowanych numerycznie komputerem centrów obrób-
czych (26) zgodnie z sygnałami elektrycznymi poda-
wanymi na tan' system transportu, a system trans-
portu wytwarza dane oznaczające usytuowanie części 
podczas ich ruchu, przy czym co najmniej jeden zes-
pół (42) wprowadzania danych i zobrazowania jest 
usytuowany w pobliżu jednego ze stanowisk zała-
dunku-rozaadumlcu (24), dla przekazywania danych 
wprowadzanych do niego przez operatora, oznacza-

jących typ części wprowadzonej na danym stano-
wisku załadunku-rozładunku (24). 

Komputerowy system sterowania nadzorczego (38) 
jest sprzężony z każdym z wymienionych sterowa-
nych numerycznie komputerem centrów obróbczych 
(26) dla dostarczania każdemu takiemu centrum 
obróbczemu wybranych zespołów częściowych prog-
ramów sterowania numerycznego i mapy programów, 
przy czym ten komputerowy system sterowania 
nadzorczego sprzężony jest z każdym zespołem (43) 
wprowadzania danych i zobrazowania w celu prze-
twarzania pochodzących z niego danych, aby wy-
twarzać dane kierowania ruchem wyznaczające żą-
daną drogę części ze stanowiska załadumku-rozładun-
ku do sterowanych numerycznie komputerem centrów 
obróbczych. 

Ponadto z komputerowym systemem sterowania 
nadzorczego (38) jest sprzężony regulator (22) mani-
pulowania naateriałem, aby otrzymywać z niego dane 
kierowania ruchem, przy czym regulator manipulo-
wania materiałem (22) jest sprzężony z systemem 
transportu dla doprowadzania do systemu transportu 
sygnałów elektrycznych, aby sipowodować ruch części 
zgodnie z danymi kierowania ruchem, a w braku 
danych kierowania .ruchem - zgodnie z danymi kie-
rowania ruchem wprowadzanymi ręcznie i wprowa-
dzanymi ręcznie Tozkazami dla systemu transportu, 
przy czym system manipulowania materiałem sprzę-
żony jest z każdym sterowanym numerycznie za po-
mocą komputera centrum obróbczym, a zgodnie z 
danymi wytwarzanymi przez system transportu, 
oznaczającymi usytuowanie części, regulator mani-
pulowania materiałem dostarcza rozkazy do centrów 
obróbczych sterowanych numerycznie. (16 zastrzeżeń) 

G05D 
F24D 

P.225794 19.07.1980 

Fabryka Maszyn Budowlanych „Fadroma" Wroc-
ław, Polska (Józef Bajda, Bogumił Kozłowski, Bo-
gusław Fromanowski). 

Układ do centralnej regulacji temperatury 
w obiektach ogrzewanych wodną instalacją 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie umożliwienia 
uzyskania regulacji temperatury obiektów z dokład-
nością do 1°C bez względu na pojemność cieplną 
obiektów oraz na wahania poboru ciepła przez te 
obiekty. 

Układ według wynalazku składa się z oporowego 
czujnika temperatury, połączonego z regulatorem (2), 
z nastawnika (7) oraz .siłownika (8), sprzężonego z za-
suwą (6). Wyjścia trójstawnego regulatora (2) połą-
czone są z czasowym pirogiramatorein (3), którego 
wyjścia połączone są poprzez czasowy przekaźnik (4) 
z siłownikiem (5). Nastawnik (7) układu jest również 
wyposażony w czasowy programator (8). 

(1 zastrzeżenie) 
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G05D 
G01F 

P.225928 26.07.1980 

Instytut Chemii Nieorganicznej, Gliwice, Polska 
(Tadeusz Kończyk, Baťbara Walawska, Janusz Wal-
czak). 

Urządzenie do programowego zmiennego w czasie 
dozowania cieczy 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie ' opracowania 
prostej konstrukcji o niskim koszcie wykonania, wy-
sokiej niezawodności, łatwej obsłudze i małej wraż-
liwości na zanieczyszczenia. 

Urządzenie składa sie, ze zbiornika naporowego (1) 
o zmiennej średnicy dobranej do zadanego czasowo 
przebiegu dozowania cieczy oraz ze znormalizowanej 
kryzy wypływowej (2) umieszczonej ma wypływie ze 
zbiornika o średnicy dostosowanej do programu do-
zowania. (3 zastrzeżenia) 

G05F P.225858 23.07.1980 

Instytut Systemów Sterowania, Katowice, Polska 
(Andrzej Horak, Małgorzata Aleksa,. Eugeniusz Ma-
licki, Marok Pawlak, Bożena Hebrowska). 

Układ pomiarowego źródła napięcia, 
zwłaszcza do symulowania termopary 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie poprawy dokład-
ności i stabilności układu pomiarowego źródła na-
pięcia w szerokim zakresie temperatur pracy. 

W układzie źródła pomiarowego według wynalazku 
zastosowano zasadę kaskadowego kolejnego prze-
kształcenia stabilizowanego napięcia na prąd i prądu 
na napięcie. Cel ten spełnia szereg kolejno i naprze-
miennie połączonych stabilizatorów napięcia (2) 
i przetworników (3) naipięcia na prąd. 

Wejście pierwszego stabilizatora (2) zasilane jest ze 
źródła napięcia zasilającego (1), zaś obciążeniem 
ostatniego przetwornika (3) jest opornik (5), na któ-
rym odkłada się napięcie wyjściowe. Regulacja tego 
napięcia możliwa jest przy pomocy elementu regu-
lacyjnego (6). 

Układ źródła pomiarowego według wynalazku na-
daje się do skalowania mierników analogowych, a w 
szczególności jako symulator termopary do skalowa-
nia mierników temperatury. (3 zastrzeżenia) 

G05F P.225908 25.07.1980 

Instytut Automatyki Systemów Energetycznych, 
Wrocław, Polska (Seweryn Kozłowski, Zbigniew Mi-
kołajczyk, Jerzy Przybyś, Antoni Skurzyński). 

Układ funkcjonalny zasilacza 
przemysłowych urządzeń elektronicznych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
układu umożliwiającego równoczesne załączanie wie-
lu urządzeń elektronicznych oraz blokowanie załą-
czania napięć wysokich na szyny obciążenia w przy-
padku gdy niskie napięcia zasilające układu logiczne 
nie są w normie. 

Układ zawiera układ (10) uzależnień czasowych, do 
którego jest przekazywany impuls startu. Wejścia 
tego układu (10) są połączone poprzez bramki (6, 7) 
wielowejściowe, z dyskryminatorami (1, 2, 3) napięć 
(U 11-Ť-U In, U 3, U21-r-U2m) a wyjścia są dołą-
czone do układu (13) formowania sygnałów organiza-
cyjnych i układów (11, 12) załączania napięć na szyny 
obciążenia. 

Układ według wynalazku ma zastosowanie zwłasz-
cza tam, gdzie cyfrowe urządzenia elektroniczne ste-
rują procesami technologicznymi w sposób ciągły bez 
nadzoru. (7 zastrzeżenia) 

G05F 
H02M 

P. 225965 29.07.1980 

Zjednoczone Zakłady Urządzeń Jądrowych „PO-
LON", Zakład Zastosowań Techniki Jądrowej, 
Wrocław, Polska (Awdrzej Gajderowicz, Michał Le-
wiński, Roman Makarslki). 

Stabilizowany zasilacz wysokiego napięcia 

Przedmiotem wynalazku jest stabilizowany zasilacz 
wysokiego napięcia przeznaczony do zasilania liczni-
ków Geigera - Müllera. Stabilizowany zasilacz jest 
utworzony z dwóch wysokonapięciowych tranzysto-
rów (6 i 8) połączonych w szereg z diodą Zenera (9) 
i poprzez rezystory (2, 5) z prostownikiem (1). Bazy 
tranzystorów (6 i 8) są [połączone z kolejnymi wyjś-
ciami rezystorowego dzielnika (4). 

Węzeł (3) utworzony z połączenia szeregowego re-
zystora (2) z rezystorowym dzielnikiem (4) jest po-
przez dodatkowy rezystor (5) połączony z kolektorem 
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pierwszego tranzystora (6), który stanowi również 
wyjściowy zacisk (7) stabilizowanego napięcia. 

' (1 zastrzeżenie) 

G06F P. 232571 11.08.1981 

Przemysłowy Instytut Motoryzacji, Warszawa, Pol-
ska (Sławomir Łukjanow). 

Sposób i układ generacji 
wolnozmiennych przebiegów okresowych 

prędkości obrotowej i/lub momentu obrotowego, 
zwłaszcza w zespołach napędowo-regulacyjnych 

z maszynami elektrycznymi 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
sposobu pozwalającego na uproszczenie wprowadza-
nia nastaw, testowania systemu i szybką korektę 
przebiegów oraz układu o niskich kosztach wykona-
nia. 

Sposób według wynalazku charakteryzuje się tym, 
że wolnozmienny przebieg okresowy prędkości obro-
towej i/lub momentu obrotowego w każdym okresie 
zastępuje się odpowiednio przebiegiem schodikowym, 
przy czym dla każdego schodka ustala się czas jego 
generacji i poziom generowanej wartości prędkości 
obrotowej i/luib momentu obrotowego, po czym dla 
pierwszego półokresu tego przebiegu do układu prog-
ramującego zespołu napędowo-regulacyjnego wpro-
wadza się otrzymane wartości w postaci napięcia, 
a następnie generuje się przebieg tak, że w pierw-
szym półokresie schodki generowane są przez człony 
czasowe w kolejności narastającej, natomiast w dru-
gim półokresie te same schodki generowane są w ko-
lejności malejącej, przy czym dla zachowania tego 
samego czasu trwania następnych okresów, po upły-
wie czasu pracy na pierwszym schodku lecz przed 
xozpoczeciem generowania ostatniego schodka pierw-
szego okresu, ustala się w układzie programującyim 
dla pierwszego schodka czas dwukrotnie dłuższy. 

Układ według wynalazku ma człony czasowe (CP1, 
CP2, CP3.... CPn), składające się z przekaźnika cza-
sowego (C.) i przekaźnika ipomooniozego (P) oraz prze-
irzutnik bistabilny (PB). Zestyk zwłoczny (Ct) oraz 
jeden zestyk bezzwłoczny (Cb) przekaźnika czasowego 
(C) znajduje się w każdym członie czasowym (CP1, 
CP2, CP3... CPn). Drugi zestyk bezzwłoczny Clb, C2b, 
C3b,... Cnb» przeikaznika czasowego (C) włączony jest 
w obwód zadajnika programu zespołu napędowo-re-
gulacyjnego. Człony czasowe (CP1, CP2, CP3,... CPn) 
połączone są poprzez zestyk rozwiemy (PBr) prze-
rzutnika bistafoilnego (PB) z szyną (1) lub poprzez 
zestyk rozwierny (PBz) tego pxzerzutnika z szyną (2). 
Do szyny (1) dołączone są zestyki zwierne (Plzl, 
P2zl, P3zl,... Pnzl) przekaźników pomocniczych (P), 
a do szyny (2) - zestyki zwierne (P2z2, P3z2, P4z2, ... 
Pnz2) tych przekaźników. Obwody poditrzymania po-

szczególnych członów czasowych (CPI, CP2, CP3,~. 
CPn) włączone są, poprzez zestyki rozwierne (Plr» 
P2r, P3r,... Pnr) przekaźników pomocniczych (P), do 
zacisku „+". Wejście przerzutaika bistabilnego (PB) 
jest połączone z zaciskiem „ + " równolegle połączo-
nymi zestykami zwdemymi (Piz) i (Pnz) przekaźni-
ków pomocniczych (P) członów czasowych (CP1) 
i (CPn). (3 zastrzeżenia) 

G07B P.230437 T 31.03.1981 

Krzysztof Nadara, Warszawa, Polska (Krzysztof 
Nadara). 

Taksometr elektroniczny 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
niezawodnej konstrukcji ułatwiającej szybkie dosto-
sowanie taksometru do nowej taryfy. 

Taksometr elektroniczny według wynalazku ma 
źródło impulsów elektrycznych, którym jest foto-, 
element (4) półprzewodnikowy, dwa dzielniki impul-
sów (5, 6) dołączane do samozerującego się licznika 
(9), dzielnik impulsów (10), układ blokady impulsów 
(13) oraz liczydło zespołu drogowego (14) i czasowe-
go (15). 

Ponadto taksometr zawiera układy identyfikacji 
pierwszego odcinka (16) i (17) oraz następnego odcin-
ka (18) i (19), które podają impulsy do liczydła zes-
połu opłat (20). (3 zastrzeżenia)" 

G08B P. 225804 19.07.1980 

Zakłady Teleelektroniczne „Telkom-Telfa", Byd-
goszcz, Polska (Antoni Dębny). 

Układ zasilania głośnika 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zasilania giłośni-
ków dodatkowych w urządzeniach alarmowych, 
zwłaszcza głośników zasilanych przez linie sygnałowe 
o różnej długości. 

IW układzie zasilania głośnika według wynalazku 
między multiwigrator tonu (2) i wzmacniacz (4) włą_ 
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czony jest multiwibrator częstotliwości ponadakustycz-
nej (3), który dodatkowo połączony jest z wzmacnia-
czem (4) poprzez układ regulacji wypełnienia impul-
sów (6) i dyskryminator prądu (T). (2 zastrzeżenia) 

G08B P.225805 19.07.1980 

Zakłady Teleelektroniczne „Telkom-Telia", Byd-
gooszcz, Polska (Antoni Dębny). 

Układ alarmowania współzależnego czasowego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie usprawnienia 
alarmowania zwłaszcza w centralach sygnalizacji po-
żaru. 

W układzie według wynalazku do wyjść sterują-
cych (a) członów nadzorowania stanu linii dozoro-
wej (1) dołączone są równolegle połączone, człon 
iloczynu logicznego (2) i człon sumy logicznej (3), 
a do wyjść kasujących (b) dołączony jest człon ka-
sowania (4). 

Człon sumy logicznej (3) poprzez układ czasowy 
(6) połączony jest z członem kasowania (4) i członem 
iloczynu řogicznego (2), do którego dołączony jest 
człon alarmu (9). 

Układ według wynalazku umożliwia realizowanie 
alarmowania z współzależnością czasową. 

(2 zastrzeżenia) 

G08B P.225877 23.07.1980 

Krakowski Zarząd Dróg, Kraków, Polska (Marian 
Wasüewski, Arkadiusz Bajor, Leszek Czuba). 

Układ sterujący zmianami programów 
zwłaszcza sygnalizacji ruchu ulicznego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
elektronicznego układu sterującego zmianami pro-
gramów zwłaszcza sygnalizacji ruchu ulicznego, ma-
jącego zastosowanie w sterownikach lokalnych ulicz-
nej sygnalizacji świetlnej, gdzie centralne sterowa-
nie komputerowe jest ekonomicznie nieuzasadnione. 

Układ sterujący zawierający zestaw „n" zegarów 
sterujących, deszyfrator, czujnik powrotu napięcia, 
blok synchronizacji, blok programów świetlnych i 
elementy wykonawcze sterownika, według wynalaz-
ku charakteryzuje się tym, że zestaw ,,n" zegarów 
sterujących (1) połączony jest przewodami (2) z prze-
twornikiem sygnału (3), a następnie przewodami (4) 
z deszyfratorem (5). Deszyfrator podłączony jest do 
bloku realizacji programów świetlnych (11) przewo-
dami (6). 

Do pozostałych wejść bloku realizacji programów 
świetlnych (11), podłączony jest przewodami (10) 
czujnik powrotu napięcia (9) oraz przewodami (8), 
blok synchronizacji (7). Blok realizacji programów 
świetlnych połączony jest za pomocą przewodów (12) 
z elementami wykonawczymi sterownika (13), a na-
stępnie przewodami (14) ze świetlnym sygnalizato-
rem (15). (1 zastrzeżenie) 

G09B P.231377 28.05.1981 

Pierwszeństwo: 29.05.1980 - Węgry (nr 1347/80) 
26.98.1980 - Węgry (nr 1347/80) 

Politechnika Ipari Szövetkezet, Budapeszt, Węgry 
(József Bognár). 

Zabawka logiczna przestrzenna 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
prostej i taniej konstrukcji zapewniającej dużą licz-
bę możliwości gry. 

Zabawka ma co najmniej dwa elementy (1) gry i 
jednostkę wsporczą (2) utrzymującą wszystkie łączą-
ce się wzajemnie elementy (1) gry. Elementy (1) 
gry są wyposażone w symbole, które mogą być do-
pasowane do określonego układu kodowego przez 
względne kątowe przemieszczenie elementów (1) gry 
w jednostce wsporczej (2). 

Elementy (1) gry są kuliste i ich środkowe punk-
ty pozostają stałe, gdy elementy (1) są kątowo prze-
mieszczane wokół co najmniej dwóch teoretycznych 
osi obrotu. Jednostka wsporczą (2) ma okno (9) do 
odczytu umieszczone z przodu części symboli. 

(18 zastrzeżeń) 

G10D P.225872 23.07.1980 

Dolnośląska Fabryka Instrumentów Lutniczych, Lu-
bin, Polska (Edmund Jurkowski, Jan Zawada, Igna-
cy Skoczyk). 

Instrument muzyczny strunowy 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
takiej konstrukcji, dzięki której można byłoby uzy-
skać różne tonacje o poszerzonej głębi i skali 
brzmienia bez konieczności stosowania przestrajania. 

Instrument muzyczny strunowy, szarpany, zwłasz-
cza gitara i jej odmiany, składający się między in-
nymi z pudła rezonansowego lub korpusu litego, pod-
strunnicy i szyjki ze strojnikami, według wynalazku 
ma przedłużoną podstrunnicę (1) przy główce (2) o 
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dwa lub więcej progów (3) i jedną lub więcej strun 
basowych (4) oraz jeden lub więcej przycisków (5) 
skracających jedną lub więcej strun basowych, osa-
dzono przesuwnie na przedłużonej części podstrun-
nicy. (2 zastrzeżenia) 

G10J P. 225873 23.07.1980 
Dolnośląska Fabryka Instrumentów Lutniczych, 

Lubin, Polska (Edward Juirkowski, Jan Zawada, Igna-
cy Skoczyk). 

Instrument muzyczny strunowy 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wyeliminowania 
dotychczas istniejących ograniczeń pod względem 
totalnym, harmonicznym i melodycznym bez koniecz-
ności stosowania scordatutry o poszerzonej głębi i ska-
li brzmienia. 

Instrument muzyczny strunowy, szarpany, zwłasz-
cza gitara i jej odmiany, składający się między in-
nymi z pudła rezonansowego lub korpusu litego, pod-
strunnicy i szyjki ze strojnikami, według wynalazku 
ma podstrunnicę (1) z obniżonym poziomem progów 
(4) dla jednej lub więcej dodatkowych strun (3) ba-
sowych oraz korzystnie przycisk (5) skracający jedną 
lub więcej dodatkowych strun (3) basowych. 

(2 zastrzeżenia) 

GUB 
G06F 

P.226922 25.09.1980 

Pierwszeństwo* 29.07.1980 - Węgry (nr 09713) 

Budapesti Rádiótechnikai Gyár, Budapeszt, Węgry. 

Urządzenie do zapisu informacji, 
z dyskiem umieszczonym w kasecie 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
urządzenia do zapisu informacji, z dyskiem umiesz-

czonym w kasecie, pozwalającego na zmniejszenie 
wielkości kasety oraz zespołu napędowego. 

Urządzenie do zapisu informacji zawiera dysk (10) 
umieszczony w podłużnej kasecie (2) tak, że prawie 
dotyka do trzech ścianek bocznych korpusu kasety. 

Kaseta (2) ma otwór dla wprowadzania głowicy, 
usytuowany w narożniku dolnej płytki kasety. Zespół 
prowadzący porusza głowicę wzdłuż toru w kształcie 
łuku. Punkt środkowy toru ruchu głowicy jest usy-
tuowany przy dłuższej ściance bocznej kasety. 

Podczas ruchu głowicy względne położenie głowicy 
i ścieżek zapisu informacji na dysku (10) jest stałe 
z pomijalnie małym błędem prowadzenia ścieżek. 

(22 zastrzeżenia) 

GUB P.231845 24.06.1981 
Pierwszeństwo: 24.06.1980 - St. Zjedn. Am. 

(nr 162592) 

RCA Corporation, Nowy Jork, St. Zjedn. Am. 
(Frank Bowen Lang). 

Układ adaptacyjny korekcji zniekształceń 
dla urządzenia odtwarzającego zapis z płyty wizyjnej 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
nieliniowego układu do zmniejszania zniekształceń 
intermodulacyjnych pojawiających się w sygnałach 
odtwarzanych z płyty wizyjnej. 

Układ według wynalazku zawiera układ przetwa-
rzający (11) połączony z obwodem nieliniowym (12), 
kompensującym pasożytnicze składowe w odtworzo-
nym sygnale zniekształconym, 'który z kolei połączony 
jest z detektorem synchronicznym (21). 

Ponadto układ zawiera demodulatory (15, 18) po-
łączone z detektorem synchronicznym (21). 

(8- zastrzeżeń) 

GUC P.230434 T 30.03.1981 
Zakłady Urządzeń Okrętowych „Famor", Bydgoszcz, 

Polska (Maciej Barkowiak, Wojciech Banach). 
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Układ pamięci przekaźnikowej 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
układu pamięci przekaźnikowej o uproszczonej kon-
strukcji. 

W układzie według wynalazku wejście każdej z ko-
mórek pamięci dołączone jest przez diodę (VA) do 
szyny kasowania (A), do której dołączony jest bocz-
nikujący rezystor (R). Szyna kasowania (A) jest po-
łączona z- bazą tranzystora (VI), którego emiter do-
łączany jest do źródła napięcia zasilającego, a kolek-
tor do szyny podtrzymania (B). Prócz tego w każdej 
komórce pamięci między wejście, a cewkę przekaź-
nika (K) włączona jest następna dioda (VB), nato-
miast między punkt połączenia cewki przekaźnika (K) 
i diody (VB), a szynę podtrzymania (B) włączony jest 
normalnie otwarty zestyk przekaźnika (K) i szere-
gowo z nim połączona dioda (Vc). (1 zastrzeżenie) 

Dział H 
ELEKTROTECHNIKA 

H01B P. 225776 18.07.1980 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Remontowe Energe-
tyki Lubliniec, Lubliniec, Polska (Zygmunt Hołoga, 
Tadeusz Musialski, Gerard Lebioda, Jan Olak, Mie-
czysław Petryna). 

Izolator przepustowy kondensatorowy 
najwyższych napięć 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
izolatora przepustowego o monolitycznej konstrukcji, 
przeznaczonego zwłaszcza do transformatorów, w któ-
rych zachodzi konieczność instalowania po wysokiej 
stronie przekładnikóiw prądowych celem pomiaru 
energii, zabezpieczeń i dla realizowania modelu ciepl-
nego transformatora. Izolator według wynalazku sta-
nowi osłona ceramiczna 0) osadzona w okuciu dol-
nym (2) będącym równocześnie obudową pxzekładir4-
ka prądowego, którego uzwojeniem pierwotnym jest 
rdzeń (4), natomiast zaciski wtórne (5) przekładnika 
prądowego (3) zamocowane są na okuciu dolnym 
(2) izolatora przepustowego. (1 zastrzeżenie) 

H01B P.225856 23.07.1980 

Przedsiębiorstwo Montażu Elektrycznego „Eiektro-
budowa", Katowice, Polska (Zygmunt Hołoga). 

Przewód prądowy 
elektroenergetycznych przewodów ekranowych 

połączeń generatora wielkiej mocy 
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uproszczenia 

konstrukcji przewodu prądowego elektroenergetycz-
nych przewodów ekranowanych wielkiej mocy o zwięk-
szonej obciążalności prądowej. 

Powyższy wynalazek stanowi przewód prądowy (1)» 
wewnątrz którego przepływa powietrze chłodzące (2) 
od wlotu (3) przy transformatorze blokowym (4) do 
wylotu (5) przy generatorze (6), zaś wewnątrz prze-
wodu prądowego znajduje się przegroda regulacyjmo-
-zaporowa (7). Części przewodu prądowego (1) na 
wylocie (3) i wylocie (5) zajdują się wewnątrz izola-
torów przepustowych (8) z przegrodą ekranu (9) za-
mykającą przestrzeń ^pomiędzy ekranem, a przewo-
dem prądowym (1). (3 zastrzeżenia) 

H01B P.225917 25.07.1980 

Przedsiębiorstwo Montażu Elektrycznego „Elektro-
budowa", Katowice, Polska (Zygmunt Hołoga, Eu-
geniusz Bartosik, Jerzy Engelking, Lech Tarnowski). 

Konstrukcja mocowania przewodu prądowego 
w ekranie jednofazowych elektroenergetycznych 

przewodów ekranowanych generatora wielkiej mocy 
z ekranami zwartymi 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uproszczenia 
konstrukcji i zwiększenia niezawodności mocowania 
przewodu prądowego w ekranie jednofazowych elek-
troenergetycznych przewodów ekranowych połączeń 
generatora wielkiej mocy z ekranami zwartymi no-
woczesnych elektrowni. 

Powyższy wynalazek stanowi przewód prądowy (4) 
mocowany w ekranie (2) przez podparcie dwoma izo-
latorami (1), które są usytuowane w dolnej części 
ekranu (2) we wzajemnym rozstawieniu korzystnie 
o kąty 60° od osi pionowej, przy czym zachowana 
jest zależność: masa m przewodu prądowego jest 
większa od siły f działającej na przwód prądowy. 

Zależność powyższa może być spełniona przez do-
datkową masę (5) znajdującą się wewnątrz przewodu 
prądowego (4). (3 zastrzeżenia) 
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H01H 
H02H 

30.07.1980 

Ośrodek Badawczo-Rozwój owy Systemów Mechani-
zacji, Elektrotechniki i Automatyki Górniczej Kato-
wice, Polska {Zbigniew Kowalski, Henryk Pudełko). 

Układ łączników zabezpieczeniowych 
prądu przemiennego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
układu, zapewniającego bardzo szybkie ograniczenie 
dopływu energii elektrycznej do miejsc uszkodzenia, 
ograniczenie przepiąć łączeniowych i wyeliminowanie 
oscylacji napięć powrotnych. 

Układ ma łącznik wyłączający (II) transformator, 
zawierający diodę tłumiącą (7), połączoną równolegle 
z tyrystorem załączającym i(6). Równolegle z konden-
satorem komutacji wymuszonej (10) jest połączona 
dioda (13) z szeregowo połączoną lampą sterowniczą 
(14), która jest bezpośrednio połączona z zespołem 
sterowniczym (17) łącznika wyłączającego (II) tran-
sformator (b), przy czym po stronie prądu stałego, 
prostownik (5) łącznika wyłączającego (II) transfor-
mator (b), jest połączony po stronie prądu stałego z 
transformatorem różniczkującym (15) różniczkującego 
zabezpieczenia zwarciowego (16), które jest połączone 
poprzez zespół sterowniczy (17) łącznika wyłączające-
go (II) transformator (b) z tyrystorem wyłączającym 
(8). Do landa przesyłowej (a) jest włączony łącznik 
zwierający (D, połączony poprzez własny zespół istero-
wniczy (18) z zespołem sterowniczym (19) łącznika 
wyłączającego (II) silnik indukcyjny (M). 

Układ łączników zabezpieczeniowych prądu prze-
miennego jest przeznaczony do stosowania w górni-
czych sieciach elektycznych. (2 zastrzeżenia) 

H01J P.225796 19.07,1980 

Politechnika Poznańska, Poznań, Polska (Emanuel 
Walentynowicz,, Jerzy Kruszyna, Wiesław Charłampo-
wicz). 

Sposób wytwarzania elektroluminescencyjnych 
cienkowarstwowych elementów świecących 

zasilanych napięciem zmiennym 

Wyalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania ta-
kiego sposobu wytwarzania elektroluminescencyjnych 
elementów, w którym gładkość powierzchni otrzyma-
nego elementu w znacznym stopniu nie zależałaby od 
podłoża. Sposób w którym podłoże szklane przygoto-
wuje się przez naniesienie metodą pyrolizy tlenku 
cynku, a następnie nanosi się kolejno warstwę die-
lektryka w postaci tlenku itru metodą wiązki elek-
tronowej, warstwę czynną iw postaci siarczku cynku 
aktywowanego manganem i warstwę tlenku itru me-
todą wiązki elektronowej, charakteryzuje się tym, że 
warstwę siarczku cynku aktywowanego manganem 
nanosi się przez napylanie termiczne do grubości 
6000 ± 500 A (600 ± 50 nm), po czym warstwę tę pod-
daje się procesowi wygrzania w temperaturze 400°C 
przez czas nie mniejszy niż 7 minut. (1 zastrzeżenie) 

H01L P.223957 02.05.1980 

Instytut Technologii Elektronowej i Naufcowo-Pro-
dukcyjne Centrum Półprzewodników, Fabryka Pół-
przewodników „Tewa", Warszawa, Polska (Teresa 
Kucharek, Paweł Jagodziński, Krzysztof Saczuk, 
Władysław Danielak, Grzegorz Przybylski, Andrzej 
Prądzyński, Elżbieta Mendryk, Jacek Baykowski, Ta-
deusz Budzyński, Michał Zaborowski, Janusz Kunic-
ki, Bronisława Dziubak). 

Sposób wytwarzania przyrządów 
półprzewodnikowych, a w szczególności 

tranzystorów planarnych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
sposobu umożliwiającego wykonanie w procesie re-
dyfuzji jednocześnie obszarów domieszkowanych i 
warstwy dielektrycznej nadającej się do bezpośred-
niej obróbki fotolitograficznej. W sposobie według 
wynalazku płytkę półprzewodnikową po procesie 
predyfuzji poddaje się redyfuzji w temperaturze niż-
szej od temperatury predyfuzji i określonej zależnoś-
cią: T redyf. = K'T predyf., gdzie K = 0,85 + 0,95, przy 
czym reidyfuzję prowadzi się w atmosferze kolejino 
mokrego tlenu lub pary wodnej i suchego azotu. 

(1 zastrzeżenie) 

H01L P.225882 24.07.19.80 

Przemysłowy Instytut Elektroniki, Warszawa, Pol-
ska (Bohdan Majewski, Edward Prusarczyk, Jerzy 
Buza). 

Urządzenie do szybkiego wykonywania połączeń 
drutowych miedzy strukturą, a obudową elementów 

półprzewodnikowych i układów scalonych 
metodą termokompresji 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
urządzenia do szybkiego wykonywania połączeń dru-
towych między strukturą a obudową elementów pół-
przewodnikowych i układów scalonych. Urządzenie 
zawierające kapiláře, dźwignie, krzywki i stolik 
krzyżowy charakteryzuje się tym, że dźwignia kapi-
láry (1) i dźwignia szczęk zrywających (2) zamoco-
wane przegubowo do stolika krzyżowego (3) napędza-
ne są w płaszczyźnie poziomej poprzez układ dźwigni 
ruchu poziomego (5, 6) i krzywki ruchu poziomego 
(20, 21), a w płaszczyźnie pianowej poprzez układ 
dźwigni ruchu pionowego (7, 8), popychacze ruchu 
pionowego (9, 10) i krzywkę ruchu pionowego (22). 

Wielkość skoku dźwigni szczęk zrywających (2) jest 
ustalana przez ogranicznik (11). Dźwignia kapiláry 
(1), układ dźwigni ruchu poziomego (5, 6) oraz układ 
dźwigni ruchu pionowego (7, 8) mają lekką i sztyw-
ną, cienkościenną budowę skorupową umożliwiającą 
ruchu o dużych przyspieszeniach bez drgań. 

Pierwszy zespół krzywek (20, 21, 22) obracający się 
ruchem jednostajnym ma zarysy wykonane zgodnie 
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z programem umożliwiającym wykonanie połączeń 
całego "elementu półprzewodnikowego, bądź jego 
części w czasie pełnego obrotu krzywek. Krzywki 
mają zarysy harmoniczne niskich rzędów o małych 
przyspieszeniach promieniowych, co pozwala na pra-
cę elementów bez uderzeń przy dużych prędkościach 
ruchów. (5 zastrzeżeń) 

H01L P.225942 28.07.1980 

Instytut Technologii Elektronowej, Warszawa, Pol-
ska (Tadeusz Janicki, Krzysztof Siemion). 

Sposób dyfuzji cynku 
do związków półprzewodnikowych AmBv, 

zwłaszcza do wykonywania cienkich warstw typu p+ 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania spo-
sobu eliminującego operację nakładania na płytki die-
lektryczne warstw domieszkujących lub maskujących, 
a w konsekwencji i operację usuwania tych warstw. 

W sposobie tym, stosującym jako źródło domieszki 
tlenek cynku, prowadzonym w układzie otwartej rury, 
w podwyższonej temperaturze i atmosferze zawiera-
jącej gaz obojętny i wodór, płytki zawierające tlenek 
cynku, stanowiące zewnętrzne źródło domieszki, usta-
wia się w kasecie kwarcowej naprzeciw płytki ze 
związku AmBv poddawanego dyfuzji, korzystnie w od-
ległości niniejszej od 3 mm. Dyfuzję cynku prowadzi 
się bezpośrednio przez odsłoniętą powierzchnię płytki. 

(4 zastrzeżenia) 

H01L P.225943 28.07.1980 

Instytut Technologii Elektronowej, Warszawa, Pol-
ska (Tadeusz Janicki, Krzysztof Siemion). 

Sposób dyfuzji cynku 
do związków półprzewodnikowych A!IIBV, 

zwłaszcza do wykonywania złączy p-n 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uproszczenia 
technologii procesu dyfuzji cynku do płytek półprze-
wodnikowych z materiałów AUIBy. 

W sposobie, stosującym jako źródło domieszki cynk 
metaliczny, wykonywanym w tzw. układzie otwartej 
rury w atmosferze zawierającej gaz obojętny i wo-
dór, proces dyfuzji cynku do płytek z materiału A inBv 

prowadzi się w temperaturze niższej od 700°C bez-
pośrednio przez jej odsłoniętą powierzchnię. 

(1 zastrzeżenie) 

H01M P. 226001 30.07.1980 

Huta Stalowa Wola, Kombinat Przemysłowy, Stalo-
wa Wola, Polska (Adam Koptyra, Kazimierz Tutak, 
Bogusław Szarama, Bronisław Jáchym, Irena Witort, 
Tomasz Andrzejewski). 

Kosz na akumulator 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie podgrzewania 
wyziębionego akumulatora. 

Kosz ma postać skrzynki i wykonany jest z tworzy-
wa poliestrowego zbrojonego włóknem szklanym. W 
dnie (3) kosza (1) są zaprasowane w pewnej odległości 
od siebie dwie elektrody (4) w postaci siatek metalo-
wych, między którymi jest zaprasowana grzejna masa 
oporowa (5). Zasilanie elektrod (4) jest doprowadzone 
przewodami, które są zaprasowane w ściance kosza 
(1), przez włączony w obwód termostat (11). 

(1 zastrzeżenie) 

H01P 
H03F 

P. 230398 30.03.1981 

Zakłady Elektronowe „Lamina", Piaseczno, Polska 
(Mieczysław Majewski, Andrzej Kapuśniak). 

Szerokopasmowe przejście dużej mocy 
z linii symetrycznej na falowód prostokątny, 

zwłaszcza do mikrofalowych wzmacniaczy typu M 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania ta-' 
kiej konstrukcji przejścia umożliwiającej umieszcze-
nie obok siebie dwóch przejść, na przykład wejścia 
i wyjścia linii opóźniającej wzmacniacza mikrofalo-
wego typu M, leżących obok siebie w niewielkiej od-
ległości. 

Szerokopasmowe przejście ma nie zamkniętą meta-
lową ramkę sprzęgającą (5) umieszczoną w falowodzie 
(1) symetrycznie względem szerszych ścianek (6) falo-
wodu, z której rozwartymi końcami połączona jest 
linia symetryczna (4) wchodząca do falowodu (1) od 
strony jego węższej ścianki (3) i przebiegająca wzdłuż 
ścianki zwierającej (2) prostopadłej do osi wzdłużnej 
falowodu (1). Przedłużenie linii symetrycznej (4) two-
rzy odcinek dopasowujący (7) zwarty na końcu zwie-
raczem (8) mocowanym mechanicznie do ścianki zwie-
rającej (2). 

Szerokopasmowe przejście dużej mocy z linii syme-
trycznej na falowód prostokątny, jest przydatne zwłasz-
cza do bezodbieiowego przeniesienia mocy w.cz. z linii 
opóźniającej o strukturze symetrycznej wzmacniacza 
mikrofalowego do falowodu prostokątnego. 

(2 zastrzeżenia) 

H02B P.225984 29.07.1980 

Centrum Naukowo-Produkcyjne Elektrotechniki i 
Automatyki Górniczej „EMAG", Zakład Telemechani-
ki Górniczej „Elektrometal", Cieszyn, Polska (Wła-
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dysław Kulig, Zbigniew Wilk, Jan Gogółka, Eugeniusz 
Hałgas, Krystyna Ciompa, Piotr Królikowski, Wła-
dysław Jankowski, Jan Kołodziej, Stefan Koziaczy, 
Zbigniew Pagieła, Fryderyk Regel, Florian Krzempek). 

Osłona ognioszczelna urządzeń elektrycznych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
osłony o małym ciężarze, nie wymagającej pracochłon-
nej obróbki mechanicznej, odpornej na korodujące 
środowisko zewnętrzne. 

Osłona ognioszczelna ma korpus, w którym wyróż-. 
nić można: komorę główną (4), komorę przyłączeniową 
(5) oraz komorę wyłączników (7), pokrywy (2), (3), (6), 
tuleje oraz zaślepki. Połączenia korpusu, pokryw i tu-
lei wykonane są jako ognioszczelne, przy czym po-
wierzchnie złącz ognioszczelnych wykonane są rów-
nież z tworzywa sztucznego. 

Dla odprowadzenia ciepła z wnętrza komory głów-
nej (4) w tylnej części korpusu (1) znajduje się wkład-
ka (18) z materiału mającego większą przewodność 
cieplną aniżeli materiał, z którego wykonano korpus 
(1). W komorze (T) umieszczony jest wyłącznik (13), 
sterowany przez element pośredni, w zależności od 
stopnia wkręcenia lub wykręcenia śruby blokującej 
(20) w tuleję. Osłona służy do pomieszczenia w swoim 
wnętrzu różnego rodzaju zespołów i urządzeń elek-
trycznych małej mocy przeznaczonych do pracy w 
strefach zewnętrznych oraz pomieszczeniach zagrożo-
nych wybuchem gazów i par cieczy palnych, jak rów-
nież w wyrobiskach korytarzowych, ścianowych oraz 
komorach gazowych kopalń wegist kamiennego. 

(fir zastrzeżeń) 

H02G 25.07.1980 

Przedsiębiorstwo Montażu Elektrycznego „Elektro-
budowa", Katowice, Polska (Zygmunt Hołoga, Krystyn 
Madeyski, Bronisław Jarzyna, Stanisław Adamczyk). 

Kompensator przewodów prądowych 
szynoprzewodów silnoprądowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
kompensatora przewodów prądowych szynoprzewodów 
silnoprądowych jednofazowych o obciążalności prądo-
wej 4000 A do 45000 A oraz trójfazowych 2000 A do 
12000 A o napięciu znamionowym do 30 kV, kompen-
sującego drgania i wydłużenia w kierunkach poprzecz-
nych, podłużnych i obrotowych w stosunku do jego 
osi wzdłużnej, przystosowanego do różnych typów 
i kształtów szyn prądowych przy zachowaniu wspól-
nego powtarzalnego elementu kompensującego. 

Kompensator stanowią elementy kompensujące (1) 
złożone z pakietów elastycznych taśm o kształcie sinu-
soidy lub wielokrotności sinusoidy, mające końcówki 
osadzone w szczelinie (4) elementów czołowych (5) 
i złączone z nimi spoinami (6). 

Końcówki są prostopadle usytuowane do płaszczyzn 
elementów czołowych, z którymi są łączone względnie 
do stycznych elementów czołowych w kształcie rury. 
Elementy czołowe (5) mają korzystnie kształt przewo-
dów prądowych (7) i mieszczą się w ich obrysie. 

(3 zastrzeżenia) 

H02H P.230372 T 27.03.1981 

Zakłady Elektroniczne „Elton" - Spółdzielnia In-
walidów, Bydgoszcz, Polska (Marian Wojnicki, Maury-
cy Lisowski). 

Układ elektroniczny zabezpieczający silniki elektryczne 
trójfazowe przed skutkami asymetrii zasilania, 
zwłaszcza silniki pracujące bez stałego nadzoru 

W układzie według wynalazku zanik fazy ujawnia-
ny jest w układzie oporowym. 

Do układu oporowego gwiazdy (Rl, R2, R3) poprzez 
diodę (D2) załączony jest kondensator (Cl) oraz rezy-
stor regulowany (PR). Suwak rezystora (PR) połączo-
ny jest z bazą tranzystora (Tl), którego kolektor pola-
ryzowany jest dodatnio poprzez rezystor (R4) oraz 
połączony z bazą tranzystora (T2). W kolektorze tran-
zystora (T2) obciążeniem jest uzwojenie przekaźnika 
(PK1) zblokowanego kondensatorem (C3). 

Emitery tranzystorów (Tl i T2) są połączone z mi-
nusem układu. Układ zasilany jest z transformatora 
(TRI) poprzez diodę (Dl). (1 zastrzeżenie) 

H02H 
H04N 

P. 231846 24.06.1981 

Pierwszeństwo: 26.06,1980 - St. Zjedn. Am. (nr 163149) 

RCA Corporation, Nowy Jork, St. Zjedn. Am. (Leo-
pold Albert Harwood). 

Układ zabezpieczenia tranzystora 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
układu dla zabezpieczenia złącza półprzewodnikowego 
takiego przyrządu jak tranzystor przed uszkodzeniem 
od przebiegów przejściowych wysokiego napięcia, któ-
re mogą być wytwarzane przez wyładowanie łukowe 
kineskopu w odbiorniku telewizyjnym. 

Układ zabezpieczający zawiera normalnie nie prze-
wodzący tranzystor (28) zabezpieczający, którego ko-
lektor dołączony jest do źródła napięcia pracy, baza 
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do źródła napięcia odniesienia polaryzacji progu prze-
wodzenia, a emiter dołączony jest do punktu układu, 
w którym mogą wystąpić przebiegi przejściowe wy-
sokiego napięcia. (9 zastrzeżeń) 

H02K P.225986 29.07.1980 
Branżowy Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn 

Elektrycznych, Katowice, Polska (Mieczysław Gra-
czy k). 

Element bieżni silnika liniowego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania ta-
kiego elementu bieżni, który byłby łatwy do wyko-
nania, lekki i pozwalałby na prosty montaż bieżni. 

Element elastycznej bieżni indukcyjnego silnika 
liniowego płaskiego wykonany jest w postaci ramki 
(1) z występami (2, 3). Występy te są przegubowo łą-
czone z odpowiadającymi im występami sąsiedniej 
ramki. 

W ramce wykonane są otwory (4) do mocowania 
elementów napędu. Korzystnie jest, jeżeli wymiary 
ramki spełniają następujące zależności: i ( TP; c = 
(O^O-M.lJb; d «■ (0,2-ř-0,5)c, gdzie TP - oznacza podział-
kę biegunową silnika liniowego. 

Elementy bieżni według wynalazku* mogą być wy-
korzystane do budowy układów napędowych do trans-
portu części lub podzespołów w procesie produkcyj-
nym, transportu materiałów sypkich, do uruchamiania 
zasłon, kotar, bram. (3 zastrzeżenia) 

H02M P. 225777 18.07.1980 
Biuro Studiów i Projektów Urządzeń Hutniczych 

„Hutmaszprojekt", Katowice, Polska (Zygmunt Ku-
czewski, Tadeusz Rodacki, Wacław Grzybowski, Win-
centy Poloczek, Edward Piecha, Jerzy Przybyszewski, 
Jan Krząkała). 

Tyrystorowy układ zasilania łuku elektrycznego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
układu pozwalającego odpowiednio dobrać i zapewnić 
ciągły prąd łuku przy niewysterowanych tyrystorach 
oraz pozwalającego na zasilanie układu z sieci wyso-
kiego napięcia. 

W układzie według wynalazku po stronie pierwotnej 
transformatora dopasowującego (Trd) w szereg z jego 
uzwojeniem włączone są uzwojenia pierwotne trzech 
transformatorów separujących (Trl), (TT2), (Tr3), któ-
rych uzwojenia wtórne są zwarte przez dwa tyrystory 
połączone przeciwrównolegle. Sygnały sterujące pracą 
tyrystorów są wypracowane w układzie regulacji skła-
dającym się z szeregowo połączonych regulatora prą-
du (RI) i regulatora napięcia (RU). (1 zastrzeżenie) 

H02M P.225782 18.07.1980 
Biuro Studiów i Projektów Urządzeń Hutniczych 

„Hutmaszprojekt", Katowice, Polska (Jerzy Siwiński, 
Stanisław Sroka, Bronisław Polewka). 

Bezpośredni tyrystorowy przemiennik częstotliwości 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania bez-
pośredniego tyrystorowego przemiennika częstotliwości 
charakteryzującego się niezależną regulacją napięcia 
i częstotliwości, dużym zakresem regulacji napięcia, 
także dla częstotliwości wyjściowej powyżej 50 Hz, 
niskimi stratami komutacyjnymi oraz możliwością do-
brej współpracy z silnikiem. 

Przemiennik częstotliwości według wynalazku ma 
zaciski czujników kierunku przepływu prądu pierw-
szego (10), drugiego (9), trzeciego (8) połączone z gru-
pami katodową i anodową mostków tyrystorowych 
zespołu przekształtnikowego pierwszego (3), drugiego 
(4), trzeciego (5) oraz zaciski czujników kierunku prze-
pływu prądu pierwszego (10), drugiego (9) i trzeciego 
(8) połączone poprzez dławiki (11) z łącznikiem ty-
rystorowym (12) oraz z odbiornikiem trójfazowym (13). 

Zaciski czujników kierunku przepływu prądu pierw-
szego (10), drugiego (9) i trzeciego (8) są połączone 
kolejno z poszczególnymi gałęziami mostka tyrystoro-
wego (7) obwodów komutacyjnych. 

Jednocześnie każde z ochron komutacyjnych (14), 
(15) i (16) mostków tyrystorowych pierwszego (3), dru-
giego (4) i trzeciego (5) są połączone jednym końcem 
z gałęziami każdego z mostków tyrystorowych, a dru-
gie końce ochron poszczególnych mostków są połą-
czone między sobą i z tymi zaciskami czujników kie-
runku przepływu prądu, które są połączone z dławi-
kami. (11). (1 zastrzeżenie) 

H02M P.225798 19.07.1980 

Kombinat Metalurgiczny „Huta Katowice", Dąbro-
wa Górnicza, Polska (Henryk Krawiec, Józef Tru-
szyński, Emil Wąsacz). 
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Układ blokowania impulsów bramkowych 
w przekształtnikach tyrystorowych 

ze sterowaniem sekwentnym 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
układu blokowania impulsów bramkowych w prze-
kształtnikach tyrystorowych ze sterowaniem sekwent-
nym, zabezpieczającego przed niekontrolowanym prze-
pływem prądu. 

Układ charakteryzuje się tym, że wszystkie wyjścia 
generatorów impulsów bramkowych mostów wystero-
wanych bardziej w prostownik (1) są połączone z jed-
nym detektorem (3), natomiast wszystkie wyjścia ge-
neratorów impulsów mostów wysterowanych bardziej 
w falownik (2) są połączone z drugim detektorem im-
pulsów (4), przy czym wyjścia obu detektorów (3, 4) 
są połączone z układem dyskryminującym czas, w któ-
rym ostatnim impulsem był impuls przyporządkowany 
mostowi wysterowanemu bardziej w prostownik (5), 
wyjście którego wchodzi na człon bezpośrednio bloku-
jący impulsy (6), którego drugie wejście jest połączo-
ne z członem żądającym zmiany kierunku prądu (7), 
wykluczając możliwość blokowania impulsów w czasie 
dyskryminowanym przez dyskryminator (5). 

(1 zastrzeżenie) 

H02M 
G05F 

P. 225985 29.07.1980 

Biuro Studiów i Projektów Urządzeń Hutniczych 
„Hutmaszprojekt", Katowice, Polska (Jerzy Siwiński, 
Stanisław Sroka, Bronisław Polewka). 

Sposób sterowania bezpośrednim tyrystorowym 
przemiennikiem częstotliwości 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania spo-
sobu zapewniającego regulację częstotliwości wyjścio-
wej i napięcia wyjściowego w szerokim zakresie, 
umożliwiającego pełną kontrolę przepływu prądu w 
obwodach głównych przemiennika. 

Sposób według wynalazku realizuje przetwarzanie 
oparte na zdudnianiu trójfazowego napięcia zasilają-
cego. Na cykl pracy przemiennika składają się trzy 
takty, a w ramach każdego z nich występują dwa 
stany, włączenia gdy odbiornik jest połączony z trój-
fazowym napięciem zasilającym i zwarcie, gdy od-
biornik jest odłączony od napięcia zasilającego i jed-
nocześnie jest zwarty łącznikiem. 

Dla stanu włączenia w kolejnych, następujących po 
sobie taktach osiągniętego przez doprowadzenie, ciągu 
impulsów zapłonowych dużej częstotliwości niesyn-
chronizowanych z napięciem sieci do tyrystorów, ko-
lejnych w stosunku do poprzedniego taktu, gałęzi, 
stany zwarcia powoduje się przez zablokowanie im-
pulsów zapłonowych tych tyrystorów i przez podanie 
pojedynczych impulsów zapłonowych do tyrystorów 
mostka tyrystorowego (7) obwodów komutacyjnych, 
wybranych na podstawie stanów wyjść czujników (8), 

(9), (10) kierunku przepływu prądu i przyłączenie ge-
neratorów komutacyjnych (14) i (15) na zaciski prze-
wodzących tyrystorów mostków tyrystorowych (3), (4), 
(5) zespołu przekształtnikowego. W każdym takcie pra-
cy tego zespołu przy przechodzeniu ze stanu pracy do 
stanu zwarcia, po ujemnym spolaryzowaniu tyrysto-
rów zespołu przekształtnikowego przewodzących prąd, 
podaje się impuls włączający do łącznika (12) zwiera-
jącego odbiornik (13), zaś na początku kolejnego taktu 
pracy jednocześnie, odblokowuje się impulsy zapło-
nowe do tyrystorów zespołu przekształtnikowego prze-
widzianych do pracy, w danym takcie oraz podaje się 
impuls wyłączający łącznik (12). (2 zastrzeżenia) 

H02M P. 230337 T 26.03.1981 

Politechnika Szczecińska, Szczecin, Polska (Jacek 
Grochowalski). 

Obwód komutacji impulsowej 
z układem kształtowania impulsów 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania ob-
wodu komutacji impulsowej z układem kształtowania 
impulsów, zapewniającego jednakową zdolność komu-
tacyjną niezależnie od wielkości napięcia zasilającego, 
mającego zastosowanie w układach energo-elektronicz-
nych z wymuszoną komutacją. 

Obwód składający się z kilku równolegle połączo-
nych gałęzi, charakteryzuje się tym, że dodatkowy 
kondensator (3) jest dołączony przy pomocy łącznika 
(4) równolegle lub szeregowo do istniejącego konden-
satora (2), w obwodzie komutacji składającym się z 
kilku równolegle połączonych gałęzi szeregowego po-
łączenia pojemności i indukcyjności lub układem two-
rzącym tzw. połączenie drabinkowe, w którym w ga-
łęziach podłużnych znajdują się indukcyjności sprzę-
żone ze sobą lub nie, a w gałęziach poprzecznych -
pojemności. Dzięki takiemu włączeniu dodatkowych 
kondensatorów uzyskuje się zwiększenie zdolności ko-
mutacyjnej obwodu. (1 zastrzeżenie) 

£ 
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H02P P.225848 24.07.1980 

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Jan 
Orzechowski, Krzysztof Brzykczy). 

Układ do sterowania komutacją prądu 
w uzwojeniach silnika skokowego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
układu zapewniającego niezawodne wykonanie przez 
silnik zadanej liczby kroków. 

Układ zawiera przetwornik położenia wirnika (1) 
i układ logiczny multipleksera (3) kierujący zakodo-
wane sygnały odpowiadające aktualnemu, następnemu 
lub poprzedniemu stanowi stabilnemu silnika skoko-> 
wego (6) do wejść wzmacniaczy (5) prądów uzwojeń 
tego silnika (6) zależnie od stanów logicznych wpro-
wadzonych do wejść adresowych multipleksera (3) 
z przetwornika położenia wirnika (1). (1 zastrzeżenie) 

H02P P.225921 26.07.1980 

Zgłoszenie dodatkowe do zgłoszenia nr P. 225144 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Informa-
tyki „MERA-Błonie", Błonie k/Warszawy, Polska (Je-
rzy Górski, Jan Solarz, Jan Nazarewicz, Mieczysław 
Kamiński, Franciszek Szawłowski, Kazimierz Krzy-
wiński). 

Układ sterujący silnikiem krokowym 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
układu sterującego silnikiem krokowym, pozwalają-
cego na zwiększenie szybkości silnika krokowego, sto-
sowanego zwłaszcza do napędu urządzeń peryferyj-
nych elektronicznych maszyn cyfrowych. 

Układ ma dla uzwojenia (1) tranzystor kluczujący 
(3) sterowany z układu (7) z histerezą elektryczną. 
Kolektor tranzystora (3) jest połączony z uzwojeniem 
(1) i za pośrednictwem diody (14) z masą układu. Dru-
gi koniec uzwojenia (1) silnika jest połączony z ko-
lektorem tranzystora przeciwstawnego (4) sterowanego 
zewnętrznym sygnałem sterującym. Tranzystor prze-
ciwstawny (4) ma emiter połączony z masą układu 
poprzez rezystor (10). Drugi koniec uzwojenia (1) sil-
nika jest ponadto połączony z zaciskiem wejściowym 
(6) napięcia zasilającego za pośrednictwem elementu 
włączającego (12) sterowanego przez układ załączający 
(13), którego wejścia są połączone z drugim końcem 
uzwojenia (1) silnika i z zaciskiem wejściowym (6) 
napięcia zasilającego. (7 zastrzeżeń) 

H03G P.225766 19.07.1980 

Zakłady Budowy Urządzeń Technologicznych „Uni-
tra-Elmasz", Warszawa, Polska (Andrzej Romaniuk). 

Sposób termicznej stabilizacji wzmocnienia 
szerokopasmowego stopnia tranzystorowego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uzyskania prawie 
liniowej charakterystyki wzmocnienia stopnia tran-
zystorowego w szerokim zakresie częstotliwości, nie-, 
zależnej od zmian temperatury. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że punkt 
pracy tranzystora obiera się na rosnącej części zbocza 
charakterystyki częstotliwości granicznej tranzystora 
w funkcji prądu emitera, dla fr ( f-r«»« i destabilizuje 
się prąd emitera, tak, żeby jego wartość rosła ze 
wzrostem temperatury, za pomocą elementu o zmien-
nej oporności, umieszczonego w obwodzie polaryzacji 
tranzystora. (2 zastrzeżenia) 

H03G P.225846 24.07.1980 

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Ta-
deusz Pałko, Władysław Pawlicki). 

Układ zmniejszający poziom szumów wzmacniaczy 
sygnałów elektrycznych o niskim poziomie amplitudy 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
układu umożliwiającego rejestrację sygnałów bilogi-
cznych o niskim poziomie amplitudy. 

Układ zgodnie z wynalazkiem ma włączone rów-
noległe do wejścia (We) układu, wejścia wzmacnia-
czy (1, 2,..., n), gdzie n - jest liczbą naturalną, która 
zależy od żądanego stopnia zmniejszania poziomu 
szumów, zaś wyjścia wzmacniaczy (1, 2,..., n) są po-
łączone z wejściami bloku (S) sumującego, na które-
go wyjściu (Wy) uzyskiwany jest elektryczny sy-
gnał sterujący o zmniejszonym poziomie szumów. 

: . i .. (1 zastrzeżenie) 

H03K 

Instytut Fizyki 
nie w Olejniczak). 

P.225887 24.07.1930 

Jądrowej, Kraków, Polska (Zbig-

Układ przetwornika analogowo-cyfrowego 
o skróconym czasie przetwarzania 

Przedmiotem wynalazku jest układ przetwornika 
analogowo-cyfrowego o aproksymacji sukcesywnej, 
którego czas przetwarzania został skrócony drogą 
istotnych modyfikacji znanego układu. 

Układ zawierający układ próbkujący, komparator, 
przetwornik cyfrowo-aralogowy i układ sterujący 
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realizujący algorytm aproksymacji sukcesywnej, we-
dług wynalazku charakteryzuje się tym, że w ukła-
dzie próbkującym pomiędzy kluczem analogowym (3), 
a węzłem sumującym znajduje się wzmacniacz bufo-
rowy (4). (3 zastrzeżenia) 

H04M P.225874 23.07.1980 

Zakłady Teleelektroniczne „Telkom-Telfa", Byd-
goszcz, Polska (Alfred Cymański). 

Układ podtrzymujący zestawione połączenie 
telefoniczne 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia 
niezawodności działania układu podtrzymującego ze-
stawione połączenia telefoniczne od strony abonenta 
żądanego. 

W układzie według wynalazku dioda elektrolumi-
nescencyjna transoptora (TO) włączona jest szerego-
wo do jednej z żył łącza, a fotodioda tego transop-
tora połączona jest z 2-stopniowym wzmacniaczem 
prądu stałego (W). 

Układ według wynalazku ma szczególne zastoso-
wanie w centralach telefonicznych i urządzeniach 
dyspozytorskich. (3 zastrzeżenia) 

H04R P. 225880 24.07.1980 

Łódzkie Zakłady Radiowe, Łódź, Polska (Zygmunt 
Bieniek, Witold Bohdziun, Adam Łyszkiewicz). 

Urządzenie do poprzecznego wyważania ramienia 
gramofonowego adaptera 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
urządzenia zapewniającego dokładne poprzeczne wy-
ważanie ramienia gramofonowego adaptera w sze-
rokim zakresie stosowania xóiaiych mas wkładek i gło-
wic odtwarzających, przeznaczonego zwłaszcza do 
gramofonów klasy Hi-Fi charakteryzujących się wy-
soką jakością odtwarzania. Urządzenie składa się z 
jednoelementowej przeciwwagi (1), połączonej z rurką 

ramienia (7) przy pomocy sworznia (2). W obejmie 
(6) umieszczony jest wózek pociągowy (3) osadzony na 
wkręcie pociągowym (4), który zabezpieczony jest 
przed wypadnięciem z otworu obejmy (6) przy po-
mocy zawleczki (5). Wózek pociągowy (3) jest sztyw-
no połączony z przeciwwagą (1) przy pomocy sworz-
nia (2) i może poruszać się poprzecznie wraz z wkrę-
tem pociągowym (3) i przeciwwagą (1). 

(2 zastrzeżenia) 

B21C P.225866 25.07.1980 

Polska Akademia Nauk, Ośrodek Badawczo-Rozwo-
jowy Wysokich Ciśnień „Una-press", CelestjTiów, War-
szawa, Polska (Wacław Páchla, Ludwik Styczyński). 

Sposób i urządzenie do otrzymywania 
drutów aluminiowych 

w procesie wyciskania hydrostatycznego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie umożliwienia 
uzyskania w jednej operacji drutu charakteryzują-
cego się równomiernymi własnościami mechaniczny-
mi i mikronów ą tolerancją średnicy przy stopniach 
odkształcenia plastycznego Tzędu kilku tysięcy. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że wsad 
(1) umieszcza się w komorze (2) wysokiego ciśnienia 
wypełnionej niekrzepnącą w ciśnieniu wyciskania 
cieczą (3) oraz poddaje się procesowi wyciskania 
hydrostatycznego iprzy ruchu tłoka (6) z szybkością 
nie mniejszą niż 6 mim/s, przy czym iprodukt (7) wy-
ciskany jest do wirującego bębna (8), którego obwo-
dowa szybkość (Vo) jest niie mniejsza niż liniowa 
szybkość (Vp) wypływu produktu (7) z matrycy (5). 

Urządzenie według wynalazku jest wyposażone w 
matrycę (5) mającą otiwór stożkowy o kącie rozwar-
cia (2a) zawierającym się w granicach od 30° do 160°, 
przy czym matryca (5) umieszczona jest w komorze 
(2) wysokiego ciśnienia i podparła korkiem (4). 

(3 zastrzeżenia) 



II. WZORY UŻYTKOWE 

Dział A 
PODSTAWOWE POTRZEBY LUDZKIE 

A01G W. 66276 17.02.1981 
Krzysztof Kudas, Zegrze, Polska (Krzysztof Kudas). 

Doświetlacz roślin zwłaszcza w szklarniach 

Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania doświe-
tlacza, który umożliwiałby lepsze wykorzystanie ener-
gii elektrycznej. 

Doświetlacz roślin zbudowany jest z metalowego 
korpusu (1), z przeciwległych ścian którego wychodzą 
przewody, jeden z wtyczką (2) drugi z gniazdem (3). 
Zamykany jest od dołu pokrywką (4) z osłoną (5), 
do której przykręcono porcelanową oprawkę E-40 
(6) umożliwiającą poziome usytuowanie żarówki. W 
oprawę wkręcona jest żarówka sodowa (7). 

Doświetlacz zawieszony jest na zawiesiu (11) z me-
talowego płaskownika. _ (2 zastrzeżenia) 

A01G W. 66673 21.04.1981 

Tadeusz Bogacz, Kraków, Polska (Tadeusz Bogacz). 

Doniczka dwuelementowa 

Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania konstruk-
cji uniwersalnej doniczki o dużym zasobniku wodnym 
pozwalającym na wielodniowe zaopatrywanie roślin. 

Doniczka dwuelementowa wykonana korzystnie z 
tworzywa sztucznego w dowolnej kolorystyce, ma 
kształt dwustronnie ściętej kuli, której dolny wycinek 
(1) stanowi zasobnik wody, a.gôxny wycinek (3) prze-

chodzący z zewnętrznej kulistej części w wewnętrzną 
stożkową zaopatrzoną w dno (4) z ssącymi otworami 
(5), przy czym poniżej dna (4) znajduje się pierście-
niowy wspornik (6) mający przelewowe otwory (7), 
a na dnie (2) jest umieszczony ustalający pierścień 
(8) z co najmniej dwoma zasilającymi nacięciami (9). 

(1 zastrzeżenie) 

A01K W. 66568 03.04.1981 
Tomasz Chmielnik, Marek Kobyliński, Poznań, Pol-

ska (Tomasz Chmielnik, Marek Kobyliński). 

Smok do pojenia cieląt 

Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania smoka 
do pojenia cieląt symulującego naturalny sposób po-
bierania pokarmu od krowy. 

Smok skonstruowany jest z gumowego smoczka (5) 
z zaworkiem (1) osadzonego w plastikowej obudowie 
(4), a całość zawieszona na trzech gumowych zamo-
cowaniach. Koniec zaworka (1) jest połączony z pojem-
nikiem na mleko za pomocą węża. (1 zastrzeżenie) 

A47J W. 66653 15.04.1981 
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Wyrobów 

Metalowych „POLMATAL", Kraków, Polska (Wiesław 
Marcowski, Tadeusz Jaros, Adolf Góra). 

• « • : ■ ■ ■ ■ • : • • • 

Patelnia 

Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania patelni, 
która pozwalałaby na łatwe wylewanie tłuszczu. 

Patelnia według wzoru rna na obwodzie jedno wy-
tłoczenie (1) stanowiące wylew, a uchwyt (3) moco-
wany nitami osłonięty jest tworzywem sztucznym. 

(1 zastrzeżenie) 
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A63H 
F41B 

W. 66684 23.04.1981 

Zakłady Sprzętu Sportowego „POLSPORT", Bielsko-
-Biała, Polska (Adam Dawid). 

Strzała do luku. 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie zapewnienia 
bezpieczeństwa oraz prawidłowego lotu strzały. 

Strzała składa się z trzonu (1), na którego jednym 
końcu umocowany jest bełt z lotkami (2), a na drugim 
nakładka (3), najkorzystniej gumowa, o kształcie ku-
listym. Nakładka (3) ma otwór cylindryczny o śred-
nicy mniejszej od grotowego zakończenia trzonu (1) 
strzały. (1 zastrzeżenie) 

Dział B 
RÓŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE; TRANSPORT 

W. 66674 21.04,1981 B01J 
C01B 

Biuro Studiów Projektów i Realizacji Inwestycji 
Przemysłu Nieorganicznego „Biprokwas", Gliwice, 
Polska (Bronisław Karasiński, Zdzisław Wnuk). 

Aparat kontaktowy do konwersji SO2 

Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania takiego 
aparatu, w którym całkowicie wyeliminowano by moż-
liwość spadku temperatury wewnątrz aparatu poniżej 
wymaganego limitu. 

Aparat kontaktowy do konwersji SO2 stosowany 
przy wytwarzaniu kwasu siarkowego, zwłaszcza w 
małych jednostkach produkcyjnych charakteryzuje 
się tym, że ma podwójny płaszcz (6 i 7) tworzący ko-
morę grzewczą dla przepływu gorących gazów, opusz-
czających wnętrze aparatu po konwersji, w celu do-
grzewania aparatu. (2 zastrzeżenia) 

3 

B02C 
A22C 

W. 66655 16.04.1981 

Instytut Maszyn Spożywczych, Warszawa, Polska 
(Jerzy Fabisiewicz, Marek Branicz, Witold Engwert). 

Nóż z wymiennymi brzeszczotami 
urządzenia do sitowania 

zwłaszcza masy kolagenowej 

Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania nowej 
konstrukcji inoża współpracującego z elementem 

dziurkowanym w urządzeniu do sitowania zwłaszcza 
masy kolagenowej, w zakładach produkcyjnych prze-
mysłu spożywczego. 

Nóż zbudowany jest z elementu stałego (1) z częś-
cią chwytową i dwoma ramionami (3). Ramiona (3) 
są wyposażone w osadcze kanały przeznaczone do mo-
cowania w nich brzeszczotów (6) z ostrymi krawę-
dziami. Ramiona (3) wyposażone są również w prze-
lotowe otwory przeznaczane do wypychania uszko-
dzonych w czasie pracy brzeszczotów, w przypadku 
wymiany na inne. (1 zastrzeżenie) 

B21D W. 66682 24.04.1981 

Stocznia im. Komuny Paryskiej, Gdynia, Polska 
(Medard Deręgowski, Jan Chomicki, Zenon Stefański, 
Józef Borowski, Bogusz Wszelaki, Wojciech Wa-
wrzynkowski). 

Tłocznik do kształtowania elementów 
z grubej blachy 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie uzyskania 
estetycznych elementów z grubych blach przy mini-
malnym nakładzie środków na oprzyrządowanie. 
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Tłocznik składający się ze stempla, matrycy i do-
cinkowego pierścienia według wzoru charakteryzuje 
się tym, że matryca (2) wyposażona jest w oporowy 
pierścień (17) osadzony na elastycznej podkładce (18), 
a na dnie (11) matrycy (2) osadzona jest gumowa 
płyta (19). (1 zastrzeżenie) 

B23B W. 66152 22.01.1981 

Zakłady Chemiczne „Oświęcim", Oświęcim, Polska 
Otto Lehnert, Jerzy Wacławczyk). 

Objemka ochronno-dociskowa do uchwytów , 
wiertarskich 3-szczękowych 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest obejma ochron-
no-dociskowa do uchwytów wiertarskich 3-szczęko-
wych, zapewniająca pewne i mocne zamontowanie 
narzędzia, na przykład wiertła, w tym uchwycie. 

Obejma według wzoru stanowi pierścień (1) prze-
chodzący w górnej swej części w komorę (2). Śred-
nica wewnętrza pierścienia (d) równa jest średnicy 
zewnętrznej czoła uchwytu, zaś szerokość tego pier-' 
ścienia (c) równa się długości czoła uchwytu. Ko-
mora (2), której wysokość (a) i głębokość (b) dosto-
sowane są do wielkości klucza danego uchwytu, za-
bezpiecza klucz przed wyślizgnięciem się w trakcie 
blokowania szczęk uchwytu wiertarskiego. 

(1 zastrzeżenie) 

B24B W. 66693 24.04.1981 

Fabryka Obrabiarek Specjalizowanych „Pomar-
-Tarnów", Tarnów, Polska (Józef Boryczko, Stanisław 
Gurgul, Leszek Michałowski, Józef Gadek, Leszek 
Gawle, Dariusz Maciejewski). 

Szlifierka zadaniowa do wałków z podwyższoną 
prędkością szlifowania 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie skonstruo-
wania szlifierki umożliwiającej zwiększenie wydaj-
ności szlifowania. Szlifierka według wzoru użytko-
wego charakteryzuje się tym, że ma nośną ramę (11) 
zamocowaną na hydraulicznym zasilaczu (9), do któ-

rej przymocowane są hydrauliczny blok i(12) i hydrau-
liczny akumulator (13), osłonę (17) ściernicy (3), mo-
cujący mechanizm wrzeciennika (5) przedmiotu 
d konika (6) połączony przesuwnie ze stołem (10). 

(5 zastrzeżeń) 

B24B W. 66715 28.04.1981 

Centrum Komputerowych Systemów Automatyki 
i Pomiarów „MERA-ELWRO", Wrocław, Polska (Sta-
nisław Kopaczyński). 

Przyrząd do mocowania płytek skrawających 
o kształcie trójkątnym w czasie ich ostrzenia " 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowa-
nia konstrukcji przyrządu, umożliwiającej jednoczes-
ne ostrzenie pod odpowiednim kątem przyłożenia 
ostrzy większej ilości płytek skrawających, wyko-
nanych z węglików spiekanych. 

Przyrząd według wzoru składa się z korpusu, płyt-
ki oporowej (2), zamocowanej z jednej strony korpusu 
i kostki dociskowej (5), zamocowanej z drugiej strony 
korpusu. W korpusie na całej długości wykonana jest 
pryzma o bokach nachylonych pod kątem 60°, w któ-
rej umieszczony jest przesuwnie klocek dociskowy (7). 
W płytce oporowej (2) od strony wewnętrznej wy-
konano skos pod kątem przyłożenia ostrzonych płytek 
skrawających (4). Pod takim kątem nachylona też 
jest podstawa czołowa klocka dociskowego (7). W 
kostce dociskowej. (5) wykonany jest gwintowany 
otwór pod śrubę dociskową (6). 

W przyrządzie według wzoru możliwe jest ostrze-
nie kilku czy nawet kilkunastu płytek skrawających na 
przykład tarczą diamentową na szlifierce do płasz-
czyzn. (1 zastrzeżenie) 

B25J W. 66698 27.04.1981 

Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Warszawa, Polska 
(Adrian Kubicki, Zdzisław Grabek, Jacek Kowalczyk). 

Chwytak pneumatyczny, zwłaszcza dla 
manipulatora przemysłowego 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest chwytak pneu-
matyczny, zwłaszcza dla manipulatora przemysłowego 
wyposażony w czujnik kontroli obecności przenoszo-
nych przedmiotów. 

Chwytak według wzoru rozwiązuje zagadnienie 
zwiększenia pewności chwytania przedmiotów, zwar-
tości konstrukcji chwytaków i ochrony styków czuj-
nika obecności przedmiotów przed mechanicznym* 
uszkodzeniami i zanieczyszczeniami. Chwytak maiac-
wypukłą przyssawkę i elektryczny czujnik obecności 
chwytanego przedmiotu charakteryzuje się tym, że 
elektryczne styki czujnika umieszczone są wewnątrz 
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przyssawki (1) i każdy z tych styków ma kształt wy-
cinka pierścienia z tym, że jeden z tych styków (2) 
jest płaski, a drugi styk (3) ma sprężynowo odgięty 
koniec. Oba styki zakończone są doprowadnikami na-
pięcia (4) i (5) szczelnie przeprowadzonymi przez 
przyssawkę (1). (1 zastrzeżenie) 

B25J W. 66711 29.04.1981-

Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Warszawa, Polska 
(Elżbieta Grygiel, Andrzej Kuls). 

Organ chwytny korzystnie pneumatyczny, 
zwłaszcza manipulatora przemysłowego 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowa-
nia konstrukcji organu chwytnego wyposażonego w 
"czujnik kontrola obecności chwytanego przedmiotu, 
która umożliwia również kontrolę liczby chwyconych 
przedmiotów na podstawie pomiaru obciążenia. Istota 
organu chwytnego według wzoru polega na tym, że 
belka nośna organu złożona jest co najmniej z dwóch 
elementów, z których jeden jest elementem wymien-
nym o znanej sztywności a pozostałe elementy (1) 
są elementami nie wymiennymi. 

Na elemencie (3) umieszczony jest tensometr (5), 
który wraz z nim stanowi czujnik kontroli obecności 
chwytanego przedmiotu, umożliwiający również kon-
trolę liczby chwyconych przedmiotów, ponieważ od-
kształcenia wymiennego elementu (3) są proporcjo-
nalne do obciążenia. Organ chwytny wyposażony w 
zestaw wymiennych elementów belki nośnej o zna-
nych i zróżnicowanych sztywnościach z umieszczo-
nymi na nich tensometrami i dostosowany do asor-
tymentu detali przenoszonych przez manipulator 
przemysłowy. - . (2 zastrzeżenia) 

B26B W. 66681 23.04.1981 

Danuta Rucińska, Nowy Tomyśl, Polska (Danuta 
Rucińska). 

Nożyczki 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowa-
nia konstrukcji nożyczek, która pozwoli na tanie 
i proste ich wytwarzanie przy zachowaniu wszystkich 
cech użytkowych. 

Nożyczki mają dwie równe części ramion (1) i (1') 
połączone osią obrotu (2). Ramiona (1) i (1') między 
osią obrotu (2), a uchami (3) i (3') są skręcone o 90° 
po linii śrubowej (4) o dużym skoku tak, że wzdłużna 
płaszczyzna styku (5) uch (3) i (3') zamkniętych no-
życzek jest prostopadła do płaszczyzny obrotu tych 
ramion, a ich oś obrotu (2) leży na tej płaszczyźnie, 

Ucha (3) i (3') nożyczek wygięte są na zewnątrz 
w kształcie elips niecałkowicie zamkniętych leżących 
w płaszczyźnie nożyczek. Ramiona (1) i (1') nożyczek 
mają przekrój poprzeczny w kształcie płasko-półelip-
tycznym. (4 zastrzeżenia) 

B26B W. 66694 24.04.1981 

Edward Pietrowicz, Gliwice, Polska (Edward Pie-
trowicz). 

Aparat do golenia 

Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania kon-
strukcji umożliwiającej szyfoką wymianę ostrzy oraz 
skuteczne usuwanie obciętych włosów. 

Aparat według wzoru składa się z rękojeści (1), 
której przedłużenie stanowi łoże (2).z występami (10) 
do ustalenia położenia ostrza. Loże (2) zaopatrzone 
jest w uszka (3), w których osadzona jest ośka wraz 
z grzebieniem -(4) i dociskową głowicą (5). Na grze-
bieniu (4) osadzone jest ostrze ograniczone zaczepami 
(9). Do dociskowej głowicy (5) zamocowany jest za-
trzaskowy uchwyt dostosowany kształtem do wypro-
filowanej rękojeści (1). (3 zastrzeżenia) 

B60K W.66679 22.04.1981 

Zbigniew Dudziński, Kraków, Polska (Zbigniew Du-
dziński). 

Osłona wlotu powietrza 

Wzór rozwiązuje zagadnienie zwiększenia trwałości 
konstrukcji obudowy oraz skuteczności jej działania. 

Osłona według wzoru charakteryzuje się tym, że 
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komora nawiewna (7) w górnej płycie (5) ma po-
mocnicze otwory wlotowe (4) usytuowane symetrycz-
nie przy ścianach bocznych (2) i ograniczone od góry 
kształtowymi obudowami (6). W części wlotowej (8) 
ma kształtowe żebra (9) umieszczone pomiędzy po-
mocniczymi otworami wlotowymi (4). W ściankach (5) 
są śruby mocujące (12). (1 zastrzeżenie) 

B60S W. 66672 21.04.1981 

Zakład Telewizyjnego Sprzętu Profesjonalnego 
„UNITRA-DOM", Warszawa, Polska (Marian Jarosz). 

Przyrząd do przechylania pod kątem karoserii 
samochodu osobowego 

Przyrząd do przechylania pod (kątem (karoserii sa-
mochodu osobowego w celu dokonania przeglądu oraz 
remontu dolnej części podwozia, ma postać zibliżoną 
w kształcie do typowych sanek, których płozy (1) ma-
ją jeden koniec (4) o półkolistym wygięciu, w płasz-
czyźnie którego i w pobliżu przymocowane są ra-
miona (3) usytuowane pod kątem 25° do podstawy 

płozy (1). Ponadto płozy przy otru końcach są połą-
czone pomiędzy sobą za pomocą belek /poprzecznych. 

(1 zastrzeżenie) 

B65G W. 66687 25.04.1981 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn dla Prze-
mysłu Mięsnego, Wrocław, Polska (Józef Florek, Sta-
nisław Wiliński). 

Przenośnik rolkowy 

Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania kon-
strukcji przenośnika z napędem łańcuchowo-paslko-
wym, który pozwoli na tworzenie dużej ilości ciągów 
transportowych przy znacznie zmniejszonej ilości de-
tali i wyposażenia układu napędowego oraz zapewni 
łagodny rozruch szczególnie przy przenośnikach dłu-
gich jak również zaibezpieczony przed przeciążeniami. 

Przenośnik rolkowy do transportu produktów w po-
jemnikach, składający się z segmentów (I, II III) 
charakteryzuje się tym, że każdy z segmentów ma 
jeden obrotowy wałek (2) zaopatrzony na swoich koń-
cach w łańcuchowe koła (3) połączone łańcuchami (5) 
z kołami poprzedniego i następnego segmentu prze-
nośnika, oraz ikoła pasowe i(4) połączone paskami kli-
nowymi (6). (1 zastrzeżenie) 

Dział C 
CHEMIA I METALURGIA 

C25C W. 66680 22.04.1981 

Akademia Techniczno-Rolnicza im. J. J. Śniadec-
kich, Bydgoszcz, Polska (Antoni F. Budzyński, Mie-
czysław Lango, Włodzimierz Lewamdowski, Ludwig 
Szynura). 

Drąż arka elektrochemiczna 
Zagadnieniem jpodlegającym rozwiązaniu jest opra-

cowanie drążamki elektrochemicznej charakteryzującej 
się łatwością dostępu do przesltrzeni roboczej i możli-
wością obserwacji przestrzeni roboczej. 

Drążarfca elektrochemiczna charakteryzuje się tym, 
że komora robocza (1) z drzwiami (2) i (3) w bocz-
nych ścianach, szybą wirującą (4) w .przedniej ścia-
nie i znajdującym się na górze napędem (5) piono-
wego przesuwu elektrody spoczywa na podstawie (6) 
z uchylnymi pulpitami sterującymi (7) i (8) oraz wol-
nostojącymi zasilaczami elektrolitu i prądu. 

(1 zastrzeżenie) 

Dział D 
WŁÓKIENNICTWO I PAPIERNICTWO 

D01H W. 66960 08.09.1980 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Mechanizacji Pro-
dukcji Zwierzęcej „MEPROZET", Gdańsk, Polska 
(Stefan Konwent, Mieczysław Wiecki, Bronisław Pra-
szka, Teodozy Durkiewicz, Stanisław Stężała, Zbig-
niew Sochalski, Stanisław Socha, Zbigniew Grabow-
ski). 

Wałek naciskowy maszyn przędzalniczych 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie zwiększenia 
trwałości wałków naciskowych maszyn przędzalni-

czych zwłaszcza Iniarskich i konopnych oraz po-
lepszenia jakości wytwarzanej przędzy. Wałek na-
ciskowy według wzoru ma na twardym rdzeniu (1) 
zaciśniętą sprężyście i/lub przyklejaną okładzinę (2) 
elastometryczną podatno-isprężystą. Płaszczyzny obwo-
dowego przylegania obu tych elementów ukształto-
wane są w formie stożka (3) zwróconego do wewnątrz 
wałka. 

Kąt nachylenia a powierzchni stożkowych wzglę-
dem płaskiej powierzchni zewnętrznej okładziny (2) 
wynosi 15°-20°. Rdzeń (1) ma na obwodzie wcięcia, 
do którego wchodzi występ (6) okładziny (2), mający 
kąt wierzchołkowy y = 45°-60°. (1 zastrzeżenie) 
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D06F W. 66676 22.04.1981 

Zofia Ryłska, Warszawa, Polska (Zofia Rylska). 

Klips w szczególności do mocowania bielizny 
w trakcie jej suszenia 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowa-
nia konstrukcji klipsa zapewniającej prawidłowe dzia-
ianie w szczególności w trudnych warunkach cam-
pingowych, podróży itd. 

Klips ma dwa ramiona (1) i (2), pomiędzy którymi 
umieszczona jest płaska sprężyna (3), której dolne 
końce osadzone są poprzez podłużne szczeliny w 
gniazdach (5), przy czym ramię (1) ma owalne wy-
stępy, natomiast ramię (2) ma występy, .które złożone 
na przemian ze sobą tworzą przguib z dwu stron 
bocznymi krawędziami sprężyny (3). (1 zastrzeżenie) 

Dział E 
BUDOWNICTWO; GÓRNICTWO 

E02B W. 66671 21.04.1981 

Biuro Projektów Wodnych Melioracji, Opole, Polska 
(Stanisław Kulesza, Janusz Patyna). 

Zastawka samouszczelniająca 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie skonstruo-
wania zastawki samouszczelniającej, służącej do po-
przecznego zastawiania rowów melioracyjnych. Za-
stawka zbudowana jetót z ramy (1) usztywniającej 
arkulsz 'blachy i mającej ■uszczelkę (2). Ramiona ramy 
(1) łączą (płaskowniki (3) z łożyskami (4). W łożyskach 
(4) osadzone isą wkładki (5) ipołączone śruibą (6) uistaT_ 
loną w wspornikach (7). \ (2 zastrzeżenia) 

E02B W. 66721 30.04.1981 

Biuro Projektów Wodnych Melioracji, Opole, Pol-
ska (Kazimierz Kowalkowski). 

Urządzenie do humusowania 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie umożliwienia 
zabezpieczenia drenociągów humusem z obrzeży wrzynki 
wykonanej przez maszynę drenarsiką. Urządzenie za-
opatrzone jest w cięgła (1) z regulatorami naciągu 

(2), płozy dolne (3) z pługami ścinakutjącymd (5), pło-
zy górne (4) oraz miecz (6) z lejem zasypowym (7). 

Urządzenie nadaje się szczególnie do zabezpiecze-
nia drenociągów w glebach pylastych i zażelazionych. 

.. (2 zastrzeżenia) 

E04B 
E06B 

W. 66641 14.04,1981 

Biuro Frojektowo-Badawcze Budownictwa Ogólne-
go „Miastoprojekt", Białystok, Polska (Michał Doliń-
slki, Kazimierz Swięcik). 

Filarek międzyokienny 

Wzór użyijkoiwy (rozwiązuje zagadnienie poprawienia 
właściwości teormácznych filailków międzyokiennych 
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ścian zewnętrznych stosowanych w budownictwie 
mieszkaniowym wielkopłytowym. 

Istotą wzoru użytkowego jest to, źe w ramie drew-
nianej (1) ułożony jest szczelnie materiał izolacyjny 
(2), najkorzystniej styropian, który od strony we-
wnętrznej filarka zaibezpieczony jest materiałem pa-
roizolacyjnym (3) zachodzącym na lico ramy (1). 

(1 zastrzeżenie) 

E04G W. 66710 28.04.1981 

Przedsiębiorstwo Budowy Huta Warszawa, Warsza-
wa, Polska (Jerzy Bednarski, Jerzy Matynia). 

Wspornik do rusztowania wolnostojącego 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowa-
nia wspornika zabezpieczającego rusztowanie przed 
przewróceniem się. Wspornik ma kształt trójkątnej 
kratownicy mocowanej obejmami dwudzielnymi (7) 
do ram rusztowania (2) za pomocą śrub, zaopatrzony 
jest w podporę (8) składającą się z tulei (6) z zacis-
kiem, w której przesuwnie umieszcza się trzpień ze 
stopką (5). (1 zastrzeżenie^ 

E05B W. 66713 26.04.1981 

Fabryka SáTfiochodów Małolitrażowych, Bielsko-Bia-
ła, Polska (Andrzej Piotrowski, Marek Kędziora). 

Zamek do drzwi pojazdu 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zmniejszenia zu-
życia materiałów przy wytwarzaniu zamków do drzwi 
pojazdu z jednoczesnym spełnieniem wymagań mię-
dzynarodowych. 

Zamek do drzwi pojazdu ma korpus (1) z osadzo-
nym w nim zespołem zawierającym rygiel obrotowy, 
zapadkę (3), sworzeń (5) pracujące w tulejce. Z za-
padką (3) współpracuje dźwignia zapadki (6) utrzy-
mywana w położeniu umożliwiającym zazębienie za 
pomocą sprężyny (7). 

Dźwignia zapadki (6) osadzona jest obrotowo na 
sworzniu (8) i uformowana w postaci płaskiego ele-
mentu z trzema ramionami (12), rozmieszczonymi cö 
90°, przy czym dwa ramiona' przesunięte są w sto-
sunku do osi obrotu o dwie szerokości ramienia 
współpracującego z klamką drzwi. W korpusie (1) 
znajduje się również dźwignia blokowania (9) w po-
staci elementu osadzonego obrotowo na sworzniu 
i mająca trzy ramiona (16), rozmieszczone niesyme-
trycznie w stosunku do osi obrotu. Dźwignia (9) 
utrzymywana jest w dwóch stałych położeniach za 
pomocą sprężyny (10) w kształcie płaskiego elementu 
sprężystego z wypukłością na środku, trwale zamo-
cowaną do korpusu (1) i dodatkowo wsuniętą w wy-
cięcie w korpusie (1). 

Dźwignia (9) w punkcie styku ze sprężyną (10) ma 
dwa wgłębienia w postaci półkoli umieszczone w sto-
sunku do osi obrotu dźwigni (9) co 30°. (1 zastrzeżenie) 

E06B W. 66718 29.04.1981 

Przedsiębiorstwo Produkcji i Montażu Narzędzi 
Elektrycznych Budownictwa „ELEKTRÓMONTAZ", 
Wrocław, Polska (Zdzisław Smoliński, Michał Lejcuś, 
Alojzy Dybała, Andrzej Topczewski). 

Drzwi metalowe 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowa-
nia takich drzwi metalowych, które miałyby kon-
strukcję sztywną, a jednocześnie bardzo lekką co 
sprawiałoby, że są one wygodne w użyciu. 

Drzwi metalowe utworzone z prostokątnej metalo-
wej płyty, z zagiętymi pod kątem prostym bokami 
według wzoru charakteryzują się tym, że boki (2)" 
są dodatkowo zawinięte do wewnątrz w kształcie li-
tery L, przy czym profil L jest tak zawinięty, że 
przylega całą swoją powierzchnią do wewnętrznej 
powierzchni narożników. (1 zastrzeżenie) 

E21F W. 66697 27.04.1981 

Rybnickie Zakłady Naprawcze Przemysłu Węglo-
wego, Niedobczyce, Polska (Mieczysław Grad). 

Urządzenie do mechanicznego transportu 
i opylania wyrobisk 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowa-
nia konstrukcji o małych gabarytach, umożliwiającej 
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uzyskanie wysokich parametrów opylania oraz nada-
jącej się do mechanicznego nakładania pyłu na półki 
zapor pyłowych. 

Urządzenie zaopatrzone jest w siłownik (1) osadzo-
ny na pokrywie (2) zbiornika (3). Jeden koniec jego 
rurowego tłoczyska (4) jest zanurzony w zbiorniku 

(3). Na drugim końcu tłoczyska jest zabudowany ku-
lowy zawór (6). Korpus (5) zaworu (6) jest połączony 
poprzez nakrętkę (11) z dwoma współosiowo ułożo-
nymi transportowymi przewodami (12) i (14). 

(1 zastrzeżenie) 

Dział F 
MECHANIKA; OŚWIETLENIE; OGRZEWANIE; UZBROJENIE; 

TECHNIKA MINERSKA 

F04C W. 66677 22.04.1981 

Centralne Laboratorium Przemysłu Rolnego, War-
szawa, Polska (Zygmunt Wągrowski, Andrzej Ga-
jewski, Marek Gogolewski). 

Pompa zębata o zmiennej wydajności 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest pompa zębata 
o wydajności nastawnie zmiennej w sposób ciągły, 
która może być stosowana do transportu cieczy o du-
żych lepkościach, w szczególności nadająca się do do-
kładnego i szybkiego dozowania substraktów w pro-
cesach technologicznych przebiegających w sposób 
ciągły. 

Pompa mająca jedno z roboczych kół zębatych po-
osiowo przesuwne względem drugiego koła zębatego, 
elementy uszczelniające boki przestrzeni roboczej oraz 
uszczelniacze międzyzębne, złożone z pierścieniowych 
podstaw i uzębień wypełniających przestrzenie mię-
dzyzębne niezazębionych ze sobą części szerokości 
rofboczych kół zębatych charakteryzuje się tym, że 
pierścieniowe podstawy (12, 13) uszczelniaczy między-
zębnych mają taką samą średnicę wewnętrzną jak 
uzębienia (12% 13') tych uszczelniaczy, przy czym 
uszczelniacz międzyzębny (12, 12*) napędzającego koła 
zębatego (4) jest osadzony obrotowo - przesuwnie na 
wałku napędowym (5) pogrubionym do średnicy o 0,1 
do 0,3 modułu większej od dna wrębów tego koła (4), 
a uszczelniacz międzyzębny (13, 130 suwliwego kola 
zębatego (7) jest osadzony obrotowo - przesuwnie na 
osi (17) tego koła pogrubionej także do średniej- o 0,1 
do 0,3 modułu większej od dna wrębów suwliwego 
koła zębatego (7). Ponadto pompa ma regulator dozy, 
którego pokrętło (10) jest połączone suwakiem (9) 
z przesuwną tuleją kształtową (8). (3 zastrzeżenia) 

F04D W. 66675 21.04.1981 

Biuro Studiów, Projektów i Realizacji Inwestycji 
Przemysłu Nieorganicznego „BIPROKWAS", Gliwi-
ce, Polska (Ludwik Jura, Adam Kuberek, Adam Pruch-
nicki). 

Urządzenie do podnoszenia cieczy 

Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania kon-
strukcji urządzenia do podnoszenia i prze-
pompowywania cieczy z jednej komory aparatury do 
drugiej, z której opada grawitacyjnie, bez stosowania 
układów rurociągowych. 

Urządzenie do podnoszenia cieczy charakteryzuje 
się tym, że składa się z wału obrotowego (3) z osa-
dzonym na końcu wirnikiem (4), umieszczonego w 

obudowie (10), której górna część o kształcie cylin-
drycznym, przymocowana do płyty nośnej i wyposa-
żona w króciec odpływowy (11), przeponę (14) umie-
szczoną nad króćcem i znajdujący się pod nią odrzut-
nik (15), zwęża się poniżej tego króćca (1) ku dołowi 
przechodząc w miejscu zamocowania wirnika (4) na 
wale (3) w część cylindryczną (8) zakończoną dyfuzo-
rem (9) i wyposażoną w łopatki (12 i 13) kierujące 
ciecz do wnętrza obudowy. (1 zastrzeżenie) 

F16M 
F16F 

W. 66696 25.04.1981 

Przedsiębiorstwo Przemysłu Chłodniczego, Toruń, 
Polska (Zygmunt Kocieniewski, Marian Bandrowski, 
Andrzej Wesolowski). 

Urządzenie do posadowienia sprężarek na podłożu 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie wyelimino-
wania drgań przenoszonych ze sprężarki na podłoże. 

Urządzenie według wzoru użytkowego zaopatrzone 
jest w pierścień sprężysty (2), na który nałożony jest 
profilowany kołpak stalowy (3) z gniazdem (7), w któ-
rym ustalona jest śruba (5) z nakrętką kołnierzową 
(4) i występem (6), który wystaje z podłoża (1) i za-
bezpiecza przed przesuwaniem. (1 zastrzeżenie) 
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F21V W. 66670 21.04.1981 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy „Predom-OBR", 
Warszawa, Polska (Sylwester Kozioł, Jan Basaha). 

Oświetlenie komory piekarnika, 
zwłaszcza do kuchni gazowej 

Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania takiego 
oświetlenia komory piekarnika które oświetlałoby 
wnętrze piekarnika w większym stopniu niż stosowa-
ne dotychczas. 

Oświetlenie zbudowane jest ze znanej żarówki (1) 
z oprawką (3) umocowaną na wsporniku (8) do ścia-
ny tylnej (6) komory piekarnika (5) lecz tak, że włók-
no (2) żarówki (1) znajduje się wewnątrz komory 
piekarnika (5) przed ścianą tylną (6) i powyżej jej-
środka. (2 zastrzeżenia) 

F25D W. 66689 25.04.1981 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy „PREDOM", War-
szawa, Polska (Paweł Neubart, Jan Jędryka). 

Listwa boczna komory drzwiowej 
chłodziarki domowej 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie ujednolice-
nia drzwi chłodziarek przez stosowanie jednego typu 
drzwi jako drzwi prawych i lewych. 

Listwa boczna (2) komory drzwiowej chłodziarki 
zaopatrzona jest w rozwidlone gniazda (3) służące do 
osadzenia w nich czopów (6) wielofunkcyjnych półek 
(4). Gniazdo (3) składa się z prostej części (5) wpro-
wadzającej czop i górnego odgałęzienia (8) i dolnego 
odgałęzienia (7) służącego do umiejscowienia w nim 
czopa (6). 

Prawe asymetryczne drzwi chłodziarki przez obró-
cenie ich o 180° w ich płaszczyźnie stają się drzwia-
mi lewymi a górne odgałęzienie (8) staje się dolnym 
odgałęzieniem służącym do umiejscowienia w nim 
czopa (6). (1 zastrzeżenie) 

Dział G 
FIZYKA 

G01K W.66678 22.04.1981 

Jarocińskie Fabryki Mebli, Jarocin, Polska (Eward 
Gilewski). 

Zabezpieczenie wsadu czujnika termoregulatora 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowa-
nia zabezpieczenia wsadu czujnika termoregulatora 
przed przedostawaniem się czynnika płynnego do 
otworu, w którym umieszczony jest wsad. 

Zabezpieczenie według wzoru użytkowego charakte-
ryzuje się tym, że wsad czujnika (3) umieszczony jest 
w tulei (1), która częściowo znajduje się w otworze 
obiektu pomiarowego (4), a częściowo poza nim. Na-

tomiast tulejka (2) osadzona jest na koronce (5) czuj-
nika w taki sposób, że w stosunku do tuleji (1) two-
rzy rodzaj okapu. (2 zastrzeżenia) 

G01L W. 66720 29.04.1981 

Kombinat Typowych Elementów Hydrauliki Siłowej 
„PZL-Hydral", Wrocław, Polska (Józef Zuberek, Ma-
rian Czyszek). 

Urządzenie do pomiaru momentu 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowa-
nia konstrukcji charakteryzującej się prostą obsługą 
oraz zmniejszoną pracochłonnością i uciążliwością 
przeprowadzania pomiaru. 

Urządzenie do pomiaru momentu, przeznaczone 
zwłaszcza do kontrolnego sprawdzania wskazań lub 
cechowania kluczy względnie wkrętaków dynamome-
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trycznych, ma układ zmiennego momentu wykonany 
w postaci wychylnego wahadła, składającego się 
z obciążenia (4) i ramienia (5) zamocowanego jia pierw-
szej osi (6) połączonej przez przekładnię zębatą (7) 
z drugą osią (10), do której jest przyłączony spraw-
dzany klucz lub wkrętak dynamometryczny. 

(2 zastrzeżenia) 

G01M W. 66686 23.04.1981 

Rejonowe Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej PABIANICE, Polska (Leszek Mu-
siał, Leszek Majewski). 

Urządzenie do kontroli szczelności złącza kablowego, 
zwłaszcza podwodnych agregatów pompowych 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowa-
nia prostej konstrukcji o niezawodnym działaniu 
i łatwej obsłudze. 

Urządzenie do kontroli szczelności złącza kablowe-
go stanowi obudowa cylindryczna (1), którą tworzą 
dwa wygięte elementy (2), (3) wykonane z prostokąt-
nych arkuszy, których kształt po wygięciu w przekroju 
poprzecznym jest częścią okręgu. Elementy (2), (3) 
bliżej swych rogów mają mocowane listwy (4), w któ-
rych to listwach (4) są wykonane otwory do łączenia 
za pomocą śrub (5). W otwarte końce obudowy cylin-
drycznej (1) wsunięte są cylindryczne uszczelki gu-
mowe (6), (7), a na bokach obudowy cylindrycznej (1) 
jest kanał (8) doprowadzający wodę, mający wylot 
(9), stanowiący miejsca mocowania urządzeń do po-
miaru ciśnienia (10). (1 zastrzeżenie) 

G03D 
G03B 

W. 66699 27.04.1981 

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska (Adam 
Zalski). 

Kaseta do prób korekcji 
w barwnym fotograficznym procesie pozytywowym 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie uzyskiwania 
optymalnych barw na powiększeniach wykonanych na 
barwnym papierze fotograficznym przez dobór naj-
lepszych parametrów korekcji światła kopiującego. 

Kesetę według wzoru użytkowego stanowi dwu-
ściankowy korpus (1), w którym między ściankami 
umieszczona jest przesuwnie ramka (4) z zamocowa-
nym w niej papierem fotograficznym. Nad górną 
ścianką, w której wycięte jest prostokątne okienko 
(2) o wysokości równej szerokości papieru, umiesz-
czona jest przesuwnie maska (3) z wyciętymi dwoma 
okienkami prostokątnymi przesuniętymi względem 
siebie o pół szerokości. Okienka te mają wysokość 
równą połowie szerokości papieru. 

Kaseta według wzoru użytkowego znajduje zastoso-
wanie do prób korekcji barw przy powiększaniu barw-
nych negatywów fotograficznych, prowadzonych 
zwłaszcza w małych laboratoriach i pracowniach fo-
tograficznych. (1 zastrzeżenie) 

G03D W. 66700 27.04.1981 

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska (Anita 
Czarniecka-Stefańska). 

Urządzenie do wywoływania 
barwnych odbitek fotograficznych 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie uzyskania 
jednakowych warunków abróbki dla dużej ilości obra-
bianych papierów fotograficznych oraz problem prze-
mieszczania papierów z jednej kąpieli do drugiej. 

Urządzenie według wzoru użytkowego stanowi ze-
staw pięciu prostopadłościennych pojemników (1) wy-
posażony w ażurowy koszyczek (3) wykonany w po-
staci sztywnego stelażu, przeplecionego nylonową żył-
ką (6) i wyposażonego w górne prowadnice (5). Ko-
szyczek ma dwie ścianki boczne listewki (4) i jest 
zaopatrzony w górnej części w uchwyt (7). Zestaw 
pojemników (1) wyposażony jest w zewnętrzne na-
krywki, a pojemnik na wywoływacz ma dodatkowo 
pływającą przykrywkę, zaś pojemnik stanowiący 
płuczkę ma zamontowany króciec połączony z perfo-
rowaną rurką umieszczoną wewnątrz. 

Urządzenie według wzoru użytkowego przeznaczone 
jest do wywoływania barwnych odbitek fotograficz-
nych i ma zastosowanie w laboratoriach i pracow-
niach fotograficznych zwłaszcza amatorskich. 

(1 zastrzeżenie) 
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F16B 
C02F 
G08B 
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B26D 
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225892 
225893 
225894 
225895 
225896 
225906 
225907 
225908 
225916 
225917 
225920 
225921 
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225929 T 
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225931 
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225933 
225942 
225943 
225945 
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225950 
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225958 
225959 
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225964 
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225968 
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230446 T 
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F15C 
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E05B 
G05B 
G01N 
C08L 
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D06H 
B06B 
F16F 
C02F 
B25G 
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G02B 
C22B 
B24B 
C25D 
F16J 
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B22D 
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B21D 
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D06M 
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G01N 
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43 
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31 
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33 
14 
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34 
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11 
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15 
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11 
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