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

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

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

wzór użytkowy, 
- liczbę zastrzeżeń. 

Po wykazie ogłoszeń w układzie klasowym według symboli Int. CL* podaje się wykaz zgłoszeń opubliko
wanych w danym numerze w układzie numerowym. 

* 

Ogłoszenia dotyczące zgłoszeń o udzielenie patentów tymczasowych zostały oznaczone literą T za nu
merem zgłoszenia. Jeżeli po dniu takiego ogłoszenia zostanie złożony wniosek o udzielenie patentu (ar t 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 przeszkód 

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

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

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

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

Urząd Patentowy PRL podaje do wiadomości konta w NBP: 

1. Urząd Patentowy PRL - NBP V O/M -w Warszawie 
konto: 1032-2583-222 cz. 54 dz. 91 rozdz. 9111 S"~77 - opłaty związane z rejestracją i ochroną wynalazków, 

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

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

5 45 - wpłaty z tytułu sprzedaży wydawnictw 
§ 44 - wypłaty za usługi poligraficzne 1 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 RS W „Prasa-Książka-Ruch" oraz urzędy pocztowe 
i doręczyciele w terminie do dnia 25 listopada na rok następny. Cena prenumeraty rocz
nej - 2340 zł. 
Jednostki gospodarki uspołecznionej, instytucje, organizacje i wszelkiego rodzaju zakłady pracy 
zamawiają prenumeratę w miejscowych Oddziałach RSW „Prasa-Książka-Ruch", w miejsco
wościach zaś, w których nie ma Oddziałów RSW - w urzędach pocztowych. Czytelnicy indy
widualni opłacają prenumeratę w urzędach pocztowych i u doręczycieli. Prenumeratę ze zle
ceniem wysyłki za granicę, przyjmuje RSW „Prasa-Książka-Ruch", Centrala Kolportażu 
Prasy i Wydawnictw, ul. Towarowa 28, 00-958 Warszawa, konto NBP XV Oddział w Warsza
wie Nr 1153-201045-139-11. Prenumerata ze zleceniem wysyłki za granicę jest droższa od prenu
meraty krajowej o 50°/o dla zleceniodawców indywidualnych i o 100°/o dla zlecających insty
tucji 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. 12,72 ark. druk. 10,5. Papier druk. sat. kl. V, 

63 g 61X86. Nakład 3060+25 egz. 
Cena 90 .1 INDEKS 35326 
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BIULETYN 
URZĘDU PATENTOWEGO 
Warszawa, dnia 15.02.1982 r. Nr 4 (214) Rok X 

Ogłoszenia o zgłoszonych w Polsce 
I. Wynalazkach do opatentowania 

II. Wzorach użytkowych do ochrony 

I. W Y N A L A Z K I 

Dział A 
PODSTAWOWE POTRZEBY LUDZKIE 

A01D P. 231886 26.06.1981 
A01F 

Pierwszeństwo: 28.06.1980 - RFN (nr P 3024593.3) 

KLOECKNER-HUMBOLDT-DEUTZ AG, Zweignie
derlassung Fahr, Gottmaidingen, Republika Federalna 
Niemiec (Hinrich Haake, Ernst Ott, Hubert Meier). 

Żniwiarka do uzyskiwania ziarnistej kukurydzy 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie optymalnego od
dzielania zanieczyszczeń od ziarna oraz uproszczenia 
budowy żniwiarki. 

Przedmiotem wynalazku jest żniwarka do uzyskiwa
nia ziarnistej kukurydzy, Iktórą tworzy się przez wy
mianę i usunięcie zespołów zwykłego kombajnu, prze
znaczonego w szczególności do młócenia zboża, jak 
również przez wmontowanie elementów dodatkowych. 

Pod zwykłym kombajnem rozumie się żniwiarkę z 
urządzeniem tnącym, przenośnikiem podnoszącym i ze
społem młócącym z umieszczonymi za nim wytrząsa-
czamd półkowymi, pod którymi iznajduje się dno schod
kowe i idącym za nim zespołem sit, na które sikiero-
wany jest strumień powietrza z dmuchawy. 

W przedmiocie wynalazku rezygnuje się z wytrząsa-
czy, a w zasięgu wylotowego końca dna schodkowego 
(8) umieszcza się wirnik (10) do odprowadzania liści. 
Zespół sitowy tworzy sito noskowe (12) wraz z leżą
cym pod nim sitem o otworach okrągłych (14), prze
chodzącym w tylnym końcu w schodkowym, dziurko
wane dno przesypowe (15). Za zespołem młócącym (4) 
jest umieszczony fartuch (20). (23 zastrzeżenia) 

Nitrokemia Ipartelepek, Füzfögyártelep, Węgry. 

Środek chwastobójczy zawierający odtrutkę 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania ta
kiego środka chwastobójczego zawierającego odtrutkę, 

który zmniejszając fitotoksyczność środka chwastobój
czego byłby jednocześnie korzystny z punktu widzenia 
ochrony środowiska, a także zapewniałby bardziej 
ekonomiczne stosowanie środka. 

Środek chwastobójczy zawiera według wynalazku co 
najmniej jedną z chwastobójczych substancji czynnych 
typu tiolokarbaminianu, podstawionego mocznika, pod
stawianej triazyny, chloroacetanilidu oraz uracylu, po
za tym co najmniej jedną odtrutką o wzorze ogólnym 
1, w którym X oznacza grupę hydroksylową, aminową, 
Cj—C5-alkiloaminową, dwu(Ci—C5)-alkiloaminową, 
Cx—C5-hydroksyalkiloaminową albo grupę Cj—C5-alko-
sy-(Cx—C5)-alkiloaminową, a Y oznacza atom wodoru 
lub chlorowca albo grupę C^—C5-alkilową lub nitrową 
w ilości 1—50% wagowych w stosunku do ciężaru 
chwastobójczej substancji czynnej. (6 zastrzeżeń) 

Celem wynalazku jest opracowanie nowej grupy 
związków, które miałyby działanie zmniejszające fito-
toksyczne własności środków chwastobójczych. 

Środek chwastobójczy zawiera według wynalazku co 
najmniej jedną z chwastobójczych substancji czynnych 
typu tiolokarbaminianu, podstawionego mocznika, pod
stawionej triazyny, chloroacetanilidu albo mieszaniną 
ich, poza tym co najmniej jedną odtrutkę o wzorze 
ogólnym 1, w którym X1 oznacza atom tlenu, siarki 
albo azotu, ni oznacza liczbę 0 albo 1, X2 oraz X8 są 
jednakowe albo różne i każdorazowo oznaczają grupę 
hydroksylową, Cx—C5-alkoksylową, C2—C5-alkenylo-
ksylową, aminową, Cx—C4-alkiloaminową albo grupę 
2,2-dwumetylo-l,3-oksazolidynylową, n2 oznacza liczbę 
0 albo 1, a Z oznacza grupę Ci—C4-alkilenową, 
C2—C4-alkenylenową, fenylenową, czterowodorofenyle-
nową, sześciowodorofenylenową albo endometylenoczte-
rowodorofenylenową. (9 zastrzeżeń) 

Środek chwastobójczy zawierający odtrutkę 

A01N P. 226078 05.08.1980 

Nitrökemia Ipartelepek, Füzfögyártelep, Węgry. 
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A01N P.226215 12.08 1980 

Zakłady Chemiczne „Organika-Azot", Jaworzno, Pol
ska (Janusz Swiętosławski, Stanisław Byrdy, Bronisła
wa Gojniczek, Kazimierz Górecki, Danuta Pikuła, Ma
rek Hanc). 

Środek mszycobójczy 

Celem wynalazku jest opracowanie nowego środka 
mszycobójczego o aktywności większej niż aktywność 
znanych dotąd środków. 

Środek mszycobójczy zawiera jako substancję ak
tywną /2-dwumetyloamino-5,6-dwumetylopirymidy-
lo-4/-N,N-dwumetylokarbaminian o nazwie zwyczajo
wej pirymikarb oraz według wynalazku skuteczną ilość 
sola sodowej sulfobursztynianu dwuizooktylu jako zwil-
żacza. (1 zastrzeżenie) 

A01N 
C07C 

P. 228427 12.12.1980 

Pierwszeństwo: 12.12.1979 - Szwajcaria 
(nr 11003/79) 

F. Hoffmann-La Roche & Co. AG, Bazylea, Szwaj
caria. 

Środek chwastobójczy oraz sposób wytwarzania estrów 
kwasu propanowego 

Celem wynalazku jest opracowanie nowego środka 
chwastobójczego oraz sposobu wytwarzania jego sub
stancji czynnej, które wykazywałyby aktywność więk
szą niż aktywność znanych dotąd środków. 

Środek chwastobójczy zawiera według wynalazku ja
ko substancję czynną estry kwasu propionowego o wzo
rze 1, w którym R oznacza atom wodoru, rodnik al
kilowy o 1-6 atomach węgla lub rodnik fenylowy, 
R* oznacza rodnik alkilowy o 1-6 atomach węgla, 
rodnik alkenylowy o 2 - 6 atomach węgla, rodnik alki-
nylowy o 2 - 6 atomach węgla lub rodnik fenylowy, al-

bo R1 i R* wraz z atomem węgla, z którym są zwią
zane, oznaczają pierścień cykloalkanowy o 4 -10 ato
mach węgla, ewentualnie mono-, dwu- lub trójpod-
stawiony rodnikiem alkilowym o 1-3 atomach węgla, 
R' oznacza atom chlorowca, grupę trójfluorometylową 
lub grupę nitrową, a R4 i R* oznaczają atomy wodoru 
lub chlorowca. 

Sposób wytwarzania związków o wzorze 1 według 
wynalazku polega na tym, że sól kwasu o wzorze 2 
poddaje się reakcji ze związkiem R1R*CNOCH2X, w 
którym X oznacza grupę odszczepioną. 

(14 zastrzeżeń) 

A01N 
C07C 

P. 229912 27.02.1981 

Pierwszeństwo: 29.02.1980 - Węgry (nr 464/80) 

EGYT Gyógyszervegyészeti Gyár, Budapeszt, Węgry 
(Attila Kis-Tamas, Ferenc Jurak, Zoltan Vig, Pal Fe
kete, Judit Kulcsarnee Fogarasse). 

Środek regulujący wzrost roślin 

Celem wynalazku jest opracowanie nowego środka 
regulującego wzrost roślin, który nie wykazywałby 
niepożądanych działań ubocznych. 

Nowy środek regulujący wzrost roślin, według wy
nalazku, zawiera jako substancję czynną 0,001-95u/o 
wagowych jednego lub większej liczby związków o 
wzorze ogólnym 1, w którym R1 i R* oznaczają atom 
wodoru, grupę alkilową o 1-5 atomach węgla, cyklo-
alkilową o 5 - 7 atomach węgla, grupę arylową, chlo-

rowcopodstawioną grupę arylową, grupę aryloalkilową, 
alikenylową o 2 - 5 atomach węgla lub alkinylową o 
2 - 5 atomach węgla bądź R1 i R2 razem z przyległym 
atomem azotu tworzą grupę morfolinową pirolidynową, 
piperydynową lub wodoroazepinylową, zaś R8 oznacza 
atom wodoru lub grupę alkilowy o 1-5 atomach węg
la łącznie z obojętnym, stałym, ciekłym i/lub gazowym 
nośnikiem lub .rozcieńczalnikiem i ewentualnie jeden 
lub więcej dodatków takich jak środki powierzchniowo 
czynne lub inne substancje o działaniu biologicznym 
w stosunku do roślin. (5 zastrzeżeń) 

A01N P.230534 T 03.04.1981 

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska (Stani
sław Witek, Damian Grobelny, Magdalena Rucka). 

Środek do zwalczania obrostów biologicznych w prze
mysłowych układach wodnych, a zwłaszcza w układach 

chłodniczych 

Celem wynalazku jest opracowanie takiego środka 
do zwalczania obrostów biologicznych w przemysło
wych układach wodnych, który hamowałby wzrost 
nitkowatych bakterii i glonów przy stężeniach znacz
nie niższych od stosowanych stężeń dotychczas zna
nych środków. 

Według wynalazku środek ten jako substancję czyn
ną zawiera związki lub mieszaniny związków o ogól
nym wzorze 1, gdzie Rt i R2 stanowią - rodnik al
kilowy lub hydroksyalkilowy (Cj-C4), względnie RŁ 
i R2 wraz z atomem azotu stanowią pierścień o wzo
rze 2, gdzie W stanowi grupę metylenową lub atom 
ilenu, U i T stanowią - podstawniki metylowe lub 
atomy wodoru, a n ma wartość 1-20, natomiast F 
stanowi grupę formylową, cyjanową lub nitroalkeny-
lową o wzorze - C H = C R s N 0 2 gdzie R3 stanowi atom 
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wodoru lub podstawnik alkilowy (Q-C4) , zaś Y sta
nowi grupę hydroksylową, nitrową lub alkoksylową 
albo alkilową (Ct-C4), a m oznacza ilość podstawni
ków Y i wynosi 0 - 4 , natomiast X stanowi atom chlo
rowca. (1 zastrzeżenie) 

A01N P. 230912 29.04.1981 

Pierwszeństwo: 02.05.1980 - W Brytania 
(nr 80-14839) 

Sandoz AG, Bazylea, Szwajcaria. 
Środek owadobójczy 

Celem wynalazku jest opracowanie takiej postaci 
znanego środka owadobójczego, który odznaczałby się 
lepszymi własnościami bójczymi niż własności znanych 
dotąd środków. 

Według wynalazku środek owadobójczy zawiera 
związek o wzorze przedstawionym na rysunku, w któ
rym podstawniki X są jednakowe i oznaczają grupy 
o wzorze -CONH 2 , względnie podstawniki X tworzą 
wspólnie dwuwartościowy atom siarki lub wiązanie po
jedyncze, przy czym związek ten ma postać dopuszczal
nej w rolnictwie soli oraz dopuszczalną w rolnictwie, 
rozpuszczalną w wodzie zasadę, która wykazuje zdol
ność przeprowadzania związku o wzorze 1 w postać 
wolnej zasady w środowisku wodnym. 

(9 zastrzeżeń) 

A22C P.222440 T 03.03.1980 

Wyższa Szkoła Morska, Gdynia, Polska (Ryszard Nie-
żorowski, Andrzej Jaeszke, Janusz Kryczkowski). 

Sortownica małych ryb morskich 
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania kon

strukcji urządzenia, które umożliwiałoby prowadzenie 
procesu sortowania ryb także na małych autonomicz
nych jednostkach rybackich. 

Sortownica ryb, według wynalazku, ma jako układ 
roboczy przenośnik linowy (31), którego napędowe lino
we koła (32) są osadzone jedno przy drugim na wspól
nej napędzanej osi poziomej, a swobodne linowe koła 
(36) i (37) osadzone są na przemian na wyższych osiach 
(38) i na niższych osiach (39) o pionowych odstępach 
(H) i poziomych odstępach (b). Tak więc liny biegnące 
koło siebie na początku przenośnika (31) rozchodzą się 
(w rzucie poziomym) oraz na przemian biegną jedna 
wyżej a druga niżej. W powstające w ten sposób lino
we rowki transportowe układają się ryby. 

(1 zastrzeżenie) 

A22C 
B02C 

P.226194 11.08.1980 

Instytut Maszyn Spożywczych, Warszawa, Polska 
(Stanisław Lidak, Stanisław Smarkusz). 

Układ hydrauliczny napędu kutromieszarki 
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wykonania ukła

du hydraulicznego, pozwalającego na płynną regulację 
napędu zespołów kutromieszarki. 

Przedmiotem wynalazku jest układ hydrauliczny na
pędu kutroaniesizairki, która jest przeznaczona do przy
gotowania farszu do wyrobów wędliniarskich. Układ 
składa się z pompy olejowej (10) połączony z rozdzie
laczami suwakowymi: napędu pokrywy (1), przesuwu 
zespołu mieszania (2), zamknięcia klapy (3), ryglowa
nia zespołów mieszania i napędu (4), hamowania wa
łów (5) oraz pomocniczym (6). Rozdzielacz suwakowy 
hamowania (5) połączony jest z zaworem przelewo
wym (8), zaś rozdzielacz suwakowy pokrywy (1) po
łączony jest z regulatorem przepływu (9). 

(1 zastrzeżenie) 

A22C P.231410 30.05.1981 

Pierwszeństwo: 31.05.1980 - RFN (nr P 3020764.8) 

Guenter Kollross, Dornheim, Republika Federalna 
Niemiec (Fritz Karl Steinbis). 
Sposób wewnętrznego smarowania materiału do pako
wania w postaci węża podczas jego osiowego fałdowa
nia oraz urządzenie do wewnętrznego smarowania ma

teriału do pakowania w postaci węża 
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie równomiernego 

rozdzielania warstwy oleju podczas wewnętrznego sma
rowania materiału do pakowania podczas jego fał
dowania. 
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Sposób wewnętrznego smarowania materiału paku
jącego w postaci węża, podczas jego osiowego fałdo
wania, polega na tym, że smarowanie dokonuje się 
przez natryskiwanie olejem po stronie wewnętrznej 
materiału w stanie nadmuchanym, przy czym natrys
kiwanie prowadzi się pulsacyjnie bez użycia powiet
rza. Ciśnienie oleju wynosi co najmniej 10 barów, a 
czas trwamia impulsu natryskiwania wynosi od 1-10 
ms (milisekund). 

Urządzenie do wewnętrznego smarowania materiału 
do pakowania w postaci węża, połączone z urządze
niem do fałdowania, zawiera dyszę natryskową (38) 
wykonaną jako dysza jednootworowa, usytuowaną we
wnątrz trzpienia fałdującego (18) i przyłączoną do do
wolnej pompy wtryskowej. W przewodach łączących 
pompę wtryskową (48) z dyszami wtryskowymi (38) 
usytuowane są zawory (44) sterowane elektromagne
tycznie. (8 zastrzeżeń) 

A23L P. 226267 14.08.1980 

Centralne Laboratorium Technologii Przetwórstwa i 
Przechowalnictwa Zbóż, Warszawa, Polska (Teresa 
Świercz, Irena Czyż). 

Sposób wytwarzania pęczaku pszennego o skróconym 
czasie gotowania 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania ta
kiego sposobu obróbki ziarna pęczaku pszennego, któ
ry umożliwiłby skrócenie czasu gotowania do 7-10 
minut w warunkach domowych. 

Sposób wytwarzania pęczaku pszennego o skróconym 
czasie gotowania polega na stosowaniu takich zabie
gów technologicznych, jak: intensywne obłuskiwanie 
oczyszczonego i wysortowanego ziarna pszenicy szkli
stej, zwłaszcza kanadyjskiej Utility Nr 1, jego dwustop
niowe nawilżanie do wilgotności 28-30°/o, leżakowa
nie w czasie do 20 godzin, parowanie w czasie 3 - 4 
minut przy ciśnieniu pary 1,5-2,0 atn [(2,5-3,0) • 

0,980665-102 KPa] zgniatanie przy wilgotności 2 0 -
22% i końcowe suszenie do wilgotności 12-13%. W 
wyniku otrzymuje się pęczak o lekko spłaszczonym 
kształcie grubości 1,5-2,5 mm. (1 zastrzeżenie) 

A23P P. 231342 26.05 1981 

Pierwszeństwo: 28.05.1980 - St. Zjedn. Am. 
(nar 06/153904) 

Societě des Produits Nestle S.A., Vevey, Szwajcaria. 

Sposób wydzielania kofeiny 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania ta
kiego sposobu wydzielania kofeiny na stałym adsor
bencie, który nie wpływałby na pogorszenie barwy 
i aromatu ziarna kawy. 

Sposób odkofeinowania ziarna kawy zielonej w śro
dowisku wodnym polega na usunięciu kofeiny z tegoż 
środowiska, zawierającego poza tym pochodzące z zie
lonej kawy substancje stałe nie będące kofeiną, przez 
kontaktowanie roztworu z zasadniczo obojętnym węg
lem aktywnym. Następnie środowisko to można za
wrócić do obiegu w celu wyekstrahowania dalszych 
ilości kofeiny z tej samej, lub innej, szarży ziarna 
kawy zielonej. (7 zastrzeżeń) 

A24D 
A24C 

P. 232184 13.07.1981 

Pierwszeństwo: 11.07.1980 - St. Zjedn. Am. 
(mr 167.554) 

Brown and Williamson Tobacco Corporation, Louis
ville, Kentucky, Stany Zjednoczone Ameryki (John H. 
Sexstone, Robert T. Lewis, Ken Milliner). 

Sposób wykonywania rowków w prętach filtrów pa
pierosowych i urządzenie do wykonywania rowków w 

prętach filtrów papierosowych 
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zapewnienia wy

sokiej jakości i jednolitości wykonywanych rowków. 
Sposób wykonywania rowków w prętach filtrów pa

pierosowych polegający na podawaniu prętów filtrów 
do zamocowanego stacjonarnie ogrzewanego zespołu 
rowkującego i stykaniu prętów filtrów z zespołem 
rowkującym, przy czym stosuje się zespół rowkujący 
mający dużą liczbę formujących rowki ostrzy, zaś prę
ty filtrów przesuwa się w kierunku pionowym w sty
ku z formującymi rowki ostrzami, które ustawia się 
w linii, albo poziomo w linii, albo pionowo i pozio
mo w linii. 

Urządzenie do wykonywania rowków w prętach 
filtrów (3) zawiera usytuowany pionowo przenośnik 
(22) współpracujący z dociskającą płytą (32), usytuo
waną z odstępem i równolegle do dociskającej taśmy 
(24) przenośnika (22), przy czym odstęp pomiędzy do
ciskającą płytą (32) i dociskającą taśmą (24) jest rów
ny średnicy pręta filtru (3) przesuwającego się pomię
dzy nimi, zaś płyta (32) usytuowana jest w górze i w 
linii z ostrzami (35) o zadanym ukształtowaniu, okreś
lającymi kształt rowkowy (37) na pręcie filtru. Urządze
nie zawiera samowyładowczy lej (2) z wyładowczym o-
tworem (5), odrzucającą rolkę (4) i zasilający bęben 
(12) mający rowki (14) mające wymiary identyczne jak 
pręty filtrów, przy czym zasilający bęben (12) jest u-
sytuowany poniżej wyładowczego otworu (5), dla od
bierania prętów filtrów, zaś odrzucająca rolka (4) jest 
usytuowana w wyładowczym otworze (5). Odrzucająca 
rolka (4) i zasilający bęben są usytuowane z odstępem 
od siebie, przy czym odstęp pomiędzy odrzucającą rol
ką (4) i zasilającym bębnem (12) jest wyznaczony tak, 
aby wspomagać przyleganie prętów filtrów (3) do row
ków (14) zasilającego bębna (12) i zabezpieczać przed 
wysypywaniem się prętów filtrów (3) z zasilającego 
bębna (12). (16 zastrzeżeń) 

A43D P.225707 15.07.1980 

Północne Zakłady Przemysłu Skórzanego „Alka" -
Zakład Obuwia w Słupsku, Słupsk, Polska (Kazimierz 
Męka, Marian Střehl). 

Sposób wykonania składek obcasa obuwia 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania no
wego sposobu, który umożliwiałby wycieranie składek 
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obcasa dla obydwu półpar obuwia przy użyciu jedne
go wykrojnika. 

Sposób wykonania składek obcasa, zwłaszcza ze skó
ry naturalnej lub jej substytutów wycinanych z płyt 
polega na tym, że składkę o kształcie dwóch nałożo
nych na siebie powierzchniach czołowych obcasów (1) 
wycina się, dwoi na całej długości po przekątnej gru
bości, a następnie obrywa fragment (3). 

(2 zastrzeżenia) 

A41D P.231470 03.06.1981 

Pierwszeństwo: 03.06.1980 RFN (nr P 3021039.0) 

Kufner Textilwerke KG, Monachium, Republika Fe
deralna Niemiec (Josef Hefele). 

Wkładka usztywniająca do odzieży oraz sposób wy
twarzania wkładek usztywniających do odzieży 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania ta
niego i niekurczliwego materiału wkładkowego, który 
jednocześnie byłby miękki, puszysty i sprężysty. 

Wkładka usztywniająca do odzieży, która na mate
riale wkładkowym ma rastrowy nadruk polimerów, 
stanowiących lepiszcze fiołkowe, którego przynajmniej 
część jest usieciowana i w którym zakotwione są 
kłaczki z włókien tekstylnych o długości włókna 0 , 5 -
2,0 mm. 

Sposób wytwarzania wkładki usztywniającej do o-
dzieży polega na tym, że materiały wkładkowe nadru-
kowuje się zdolną do usieciowania pastą dyspersyjną, 
wiążącą kłaczki runa, pastę dyspersyjną flokuje się 
elektrostatycznie, a następnie stabilizuje się wstępnie 
przez działanie termiczne i kondensuje pod dalszym 
działaniem ciepła w temperaturze 90-140°C, korzyst
nie 100-130°C. (26 zastrzeżeń) 

A61D 
G01K 

P.230535 T 03.04.1981 

Akademia Rolnicza w Krakowie, Kraków, Polska 
(Zygmunt Gil, Jan Szarek, Wojciech Patkaniowski). 

Sposób i układ do wykrywania rui u krów, stanów 
zapalnych wymienia, określenia czasu doju i równo

mierności oddawania mleka 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania ta
kiego sposobu i układu, które pozwalałyby na równo
czesne wykrywanie rui u krów, stanów zapalnych wy
mienia, określania czasu doju i równomierności od
dawania mleka. 

Sposób według wynalazku prowadzi się przez auto
matyczny pomiar i zapis temperatury mleka podczas 
doju przy pomocy wmontowanego w przewód mlecz
ny aparatu udojowego, czujnika oporowego temperatu
ry, przy czym pomiary prowadzi się od dwunastego 
dnia po porodzie do czasu wystąpienia u krowy rui 
lub istanu zapalnego wymienia, natomiast całkowity 
czas doju krowy i równomierność oddawania mleka 
rejestrowane są jednocześnie na taśmie rejestratora 
przesuwanej z zadaną prędkością w czasie. 

Układ według wynalazku obejmuje czujnik oporo
wy temperatury (3) wmontowany w przewód mlecz

ny wyprowadzający (8) mleko od kubków udojowych 
(1) poprzez kolektor (2) do rurociągu mlecznego (4), 
przy czym czujnik oporowy temperatury (3) połączo
ny jest przewodem elektrycznym z rejestratorem 
wielokanałowym (7) poprzez automatyczny przełącz
nik (5) i przetwornik oporności prądu (6). 

(2 zastrzeżenia) 

A61K P.226084 04.08.1980 

Akademia Medyczna we Wrocławiu, Wrocław, Pol
ska (Andrzej Żaba). 

Sposób wytwarzania suchego wyciągu 
z kitu pszczelego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
takiego sposobu wytwarzania wyciągu z kitu pszcze
lego, który pozwalałby uzyskać suchy produkt poz
bawiony ciał balastowych takich jak woski, gumy 
czy żywice. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że naj
pierw rozdrobniony kit pszczeli poddaje się dyna
micznej ekstrakcji freonem w temperaturze wrzenia, 
przez czas kilku godzin, stosując 8 -12 cz. wag. fre
onu na 1 cz. wag. kitu i następnie usuwa ten ekstrakt. 
Pozostały kit ekstrahuje się bezwodnym alkoholem 
stosując 8-12 cz. wag. alkoholu na 1 cz. wag. kitu, 
wytrząsając mechanicznie przez co najmniej 48 go
dzin. Przesączany i zagęszczony wyciąg poddaje się 
następnie końcowej ekstrakcji freonem pod chłodnicą 
zwrotną, dodając freon kilkakrotnie porcjami w ilości 
co najmniej 2 cz. wag. na 1 cz. wag. ekstraktu i zle
wa każdorazowo freon znad ekstraktu. Pozostałość 
po ostatnim zlaniu zagęszcza się i suszy. 

(1 zastrzeżenie) 

A61K P. 228755 23.12.1980 

Pierwszeństwo: 27.12.1979 - Węgry (nr HU - 299) 
27.11.1980 - Węgry (nr HU - 299) 

Human Oltóanyagtermelö és Kutató Intézet, Bu
dapeszt, Węgry. 

Sposób wytwarzania cząstek z materiałów rozpusz
czalnych w lipidach i kompozycji składający się 
z tych cząstek i związanych z nimi materiałów 

biologicznie czynnych 

Celem wynalazku jest opracowanie takiego sposo
bu wytwarzania cząstek oraz kompozycji złożonych 
z tych cząstek i materiałów biologicznie czynnych, 
który pozwalałby uzyskać cząstki nie ulegające auto-
polimeryzacji i dobrze przyswajalne przez organizmy 
żywe oraz pozwalałby wytworzyć kompozycję, w jed
nym etapie i w sposób ciągły. 

Sposób wytwarzania cząstek z materiałów rozpusz
czalnych w lipidach według wynalazku polega na 
tym, że roztwór ziarnotwórczego materiału w roz
puszczalniku i materiał powierzchniowo czynny mie
sza się z wodą lub wodnym roztworem elektrolitu o 
pH 2-r-l0 w stosunku objętościowym 0,1-900:100 
i oddziela się wytrącone cząstki. 
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Sposób wytwarzania kompozycji składających się 
z cząstek i związanych na nich materiałów biologicz
nie czynnych według wynalazku polega na tym, że 
do cząstek wytworzonych sposobem podanym wyżej 
dodaje się materiału biologicznie czynnego rozpusz
czonego w wodzie lub wodnym roztworze elektrolitu 
o pH 2-10 albo roztwór ziarnotwórczego materiału 
w rozpuszczalniku i materiał powierzchniowo czynny 
oraz materiał biologicznie czynny w wodzie lub wod
nym roztworze elektrolitu o pH 2-10 miesza się 
przez około minutę, po czym pozostawia w spoczynku 
w ciągu nie więcej niż 7 dni, albo roztwór ziarno
twórczego materiału w rozpuszczalniku i materiał 
powierzchniowo czynny miesza się z wodą lub wod
nym roztworem elektrolitu o pH 2-10 oddziela się 
wytrącone cząstki i dodaje do nich materiału bio
logicznie czynnego rozpuszczonego w wodzie lub 
wodnym roztworze elektrolitu o pH 2-10, miesza się 
przez około minutę, po czym pozostawia w spoczyn
ku w ciągu nie więcej niż 7 dni. (3 zastrzeżenia) 

A61L 
A23C 

P. 226031 01.08.1980 

Fabryka Urządzeń Okrętowych „RUMIA", Rumia, 
Polska (Andrzej Krzyśkow, Jerzy Mierzejewski, Jan 
Karniewicz, Ryszard Dębicki). 

Blok urządzenia do ciągłej pasteryzacji cieczy 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania ta
kiego urządzenia do ciągłej pasteryzacji, które od
znaczałoby się zwartą budową oraz miałoby możli
wość utrzymania pasteryzowanej cieczy w określo
nym czasie w temperaturze pasteryzacji. 

Blok urządzenia do pasteryzacji cieczy według wy
nalazku charakteryzuje się tym, że chłodnica (2), 
pompa (4) z silnikiem (5) oraz zbiornik (1) zamoco
wane są na wspólnym fundamencie (6) w ten sposób, 
że oś chłodnicy (2) i oś pompy (4) z silnikiem (5) 
tworzą ze sobą kąt prosty, zaś koło rzutu pionowego 
zbiornika (1) znajduje się między ramionami tego ką
ta, natomiast dogrzewacz (3) ustawiony jest na chłod
nicy (2). (3 zastrzeżenia) 

Dział B 
ROŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE; TRANSPORT 

B01D P. 225500 04.07.1980 

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, 
Polska (Roman Leboda). 

Sposób modyfikacji adsorbentów mineralno-węglo-
wych preparowanych przez pirolizę chlorku metylenu 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
preparatyki adsorbentów złożonych, charakteryzują
cych się jednolitą powierzchnią adsorpcyjną, wysoką 
wytrzymałością mechaniczną i termostabilnością. 

Sposób modyfikacji właściwości powierzchniowych 
adsorbentów złożonych mineralno-węglowych otrzy
mywanych metodą pirolizy chlorku metylenu na po
wierzchni nieorganicznego nośnika według wynalaz
ku polega na tym, że uzyskany podanym sposobem 
adsorbent złożony poddaje się działaniu związków or
ganicznych ulegających w warunkach procesu poli-
kondensacji. 

Proces dodatkowej modyfikacji prowadzi się w 
temperaturze 350-500°C. (1 zastrzeżenie) 

B01D P. 226033 01.08.1980 

Zakłady Chemiczne „Tarnowskie Góry", Tarnow
skie Góry, Polska, Edmund Derwisz, Tadeusz Grzy-
waczewski, Bogusław Chełstowski). 

Ciągły sposób utylizacji gazów zawierających siarko
wodór oraz urządzenie do stosowania tego sposobu 

Przedmiotem wynalazku jest ciągły sposób utyli
zacji gazów zawierających siarkowodór przez absor
pcję siarkowodoru w wodnym roztworze z wykorzys
taniem ciepła parowania wody na odprowadzenie 
nadmiaru ciepła z przestrzeni reakcyjnej oraz urzą
dzenie do stosowania tego sposobu. 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie całkowitego 
przereagowania siarkowodoru z mieszaniny gazów. 

Sposób ten charakteryzuje wielostopniowy proces 

w którym gazy odlotowe po każdym stopniu po od
dzieleniu z nich pary wodnej kontaktuje się ponow
nie z roztworem absorbującym zawierającym wodo
rotlenek sodowy oraz siarczek i wodorosiarczek sody 
przy współprądowym i/lub przeciwprądowym prze
pływie reagentów. 

Urządzenie według wynalazku stanowi wielosekcyj-
ny reaktor z wypełnieniem, w którym sekcje są po
łączone za pomocą separatorów cieczy od gazu oraz 
urządzeń w których następuje oddzielenie pary wod
nej od strumienia gazu mający w górnej części kró-
ciec dopływowy, a w dolnej króciec odpływowy roz
tworu absorbującego oraz króciec dopływowy świe
żego gazu, króciec stanowiący ujście do atmosfery, 
a także króćce między sekcyjne do odprowadzania 
i doprowadzania gazów. (5 zastrzeżeń) 
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B01D P.226052 02.08.1980 

Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, 
Kraków, Polska (Jan Ginalski, Alicja Kubit, Mieczys
ław Martynek, Anna Kwaciszewska). 

Sorbent do oczyszczania gazów 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
sorbentu łatwo dostępnego w warunkach krajowych. 

Sorbent do oczyszczania gazów zwłaszcza gazu 
ziemnego ze związków siarki według wynalazku cha
rakteryzuje się tym, że stanowi go pozostałość po 
destylacji eteru butylowego glikolu dwuetylenowego 
stosowany korzystnie w warunkach ciśnienia cząs
teczkowego składników kwaśnych powyżej 0,4 MPa. 

B01D P. 226140 

(1 zastrzeżenie) 

08.08.1980 

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

Filtr wody 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania fil
tru o dużej skuteczności oczyszczania przegrody. 

Filtr wody z okresowym oczyszczeniem przegrody 
filtracyjnej charakteryzuje się tym, że ma wydrą
żony w środku obrotowy wał, (6) usytuowany piono
wo w korpusie (1) filtru, zakończony tuż nad prze
grodą filtracyjną (3) poziomymi wydrążonymi w środ
ku ramionami (4) mającymi od dołu szczeliny. Wał 
i ramiona ze szczelinami służą do okresowego przed
muchiwania przegrody filtracyjnej sprężonym po
wietrzem. (1 zastrzeżenie) 

B01D 
B01J 

P. 226221 12.08.1980 

Zakłady Azotowe im. F. Dzierżyńskiego, Tarnów, 
Polska (Kazimierz Florek, Barbara Sosnowska, Sta
nisław Padlewski). 

Sposób usuwania rozproszonej fazy ciekłej z gazów 
i par 

Przedmiotem wynalazku jest sposób usuwania -
na złożu filtracyjnym - z gazów i par rozproszonych 
w nich cieczy, zwłaszcza cieczy o dużej lepkości sta
nowiących zanieczyszczenia dyskwalifikujące te gazy 
lub pary pod względem przydatności do określonych 
zastosowań. 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
złoża o dużej sprawności i długości pracy w porów
naniu ze złożem z węgla aktywnego. 

Sposób usuwania rozproszonej fazy ciekłej z ga
zów i par polegający na przepuszczeniu gazów i par 
przez złoże filtracyjne przy zastosowaniu dodatkowo 
innych elementów filtracyjnych jak wstępny element 
z porolitowych świec filtracyjnych, element siatkowy 
i końcowy łapacz cząstek stałych charakteryzuje się 
tym, że jako złoże filtracyjne stosuje się granulowa
ny diatomit i wióry z miękkiego bezżywicznego drew
na lub diatomit bez wiórów. (3 zastrzeżenia) 

B01D P. 226243 13.08.1980 

Instytut Komputerowych Systemów Automatyki 
i Pomiarów, Wrocław, Polska (Lesław Trafny, Ta
deusz Olejarz, Henryk Stýbel). 

Filtr paliwa 

Przedmiotem wynalazku jest filtr paliwa przezna
czony do stosowania w silnikach spalinowych. 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania fil
tru o zwiększonej żywotności. 

Filtr według wynalazku ma filtrujący element (9) 
utworzony z metalicznej siatki (10) o średnicy oczek 
rzędu od 10n do 20pi. Filtrujący element (9) jest tak 
usytuowany wewnątrz korpusu (1), że denko (11) fil
trującego elementu jest umieszczone na około jednej 
czwartej wysokości wewnętrznej komory (12) korpu
su (1). Między denkiem (11) filtrującego elementu (1), 
a dnem (13) korpusu (1) jest usytuowana rozprężna 
sprężyna (14). Z drugiej strony siatka (10) filtrujące
go elementu (9) jest szczelnie osadzona w cylindrycz
nym uchwycie (7) wciskowo zamocowanym w po
krywie (2) korpusu (1). (1 zastrzeżenie) 

B01D P. 230500 T 03.04.1981 

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techni
ki Inżynieryjnej „Instal", Warszawa, Polska (Jerzy 
Kwapisz). 

Odmulacz o powiększonej powierzchni siatki filtru
jącej 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie skonstruowania 
odmulacza o zwiększonej powierzchni czynnej siatki 
filtrującej, przeznaczonego do oczyszczania wody 
w układach ciepłowniczych. 

Odmulacz o powiększonej powierzchni siatki filtru
jącej charakteryzuje się tym, że siatka filtrująca (2) 
opięta jest na elastycznym ruszcie (1), do którego 
doczepiony jest perforowany króciec zbiorczy (5). 
a cały ten zespół zwinięty jest wspólnie z tak samo 
wykonanym rusztem dystansowym (3) tworząc wkład 
filtrujący (30) o spiralnie uformowanej komorze po
krytej siatką filtrującą. Odmulacz może być wypo
sażony w kilka rusztów elastycznych (1) pokrytych 
siatką i w taką samą ilość rusztów dystansowych (3) 
owiniętych wokół centralnie położonego króćca zbior
czego. Ruszty elastyczny (1) i dystansowy (3) wyko
nane są jednakowo ze sprężyn śrubowych, zaczepio-
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nych zwojami za pośrednictwem sprężystych pier
ścionków. Zwinięty spiralnie wkład filtrujący (30) 
może być opasany dwiema metalowymi taśmami (9), 
które podtrzymują blachę umieszczoną w osi króćca 
wlotowego (4), a o którą opiera się sprężyna ustala
jąca (10) wkład (30) w korpusie odmulacza. 

(5 zastrzeżeń) 

B01D P. 230608 T 10.04.1981 
C02F 

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska (Janusz 
Rybka). 

Filtr koalcscencyjny 
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 

filtru charakteryzującego się dużą efektywnością 
oczyszczania, przeznaczonego do usuwania emulsji 
olejów i produktów ropopochodnych ze ścieków 
i wód. 

Filtr koalescencyjny charakteryzuje się tym, że 
koalescencyjne złoże (9) stanowi spienione elastycz
ne tworzywo sztuczne, najlepiej poliuretan, o regulo
wanym stopniu komprymacji, przy czym zbiornik (1) 
filtru wyposażony jest w preforowany tłok (10) słu
żący do regulowania stopnia komprymacji koalescen-
cyjnego złoża (9). (2 zastrzeżenia) 

B01F P. 225821 21.07.1980 

Biuro Studiów i Projektów Realizacji Inwestycji 
Przemysłu Nieorganicznego „Biprokwas", Gliwice, 
Polska (Michał Rudnicki). 
Urządzenie do przegarniania i czyszczenia masy w 

aparacie kontaktowym 
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie obniżenia kosz

tów produkcji kwasu siarkowego. 
Urządzenie do przegarniania i czyszczenia masy w 

aparacie kontaktowym do utleniania dwutlenku siar
ki mający napędzany elektrycznie pionowy wydrą
żony wał z osadzoną w górnej części komorą ssącą 
oraz w dolnej części dwoma wydrążonymi ramionami 

zaopatrzonymi w grabki i otwory według wynalazku 
charakteryzuje się tym, że na ramieniu (1) urządze
nia przegarniającego zamocowane są podpory łożysk 
(3) dla ruchomej rury odsysającej (5) z przytwier
dzonymi do niej grabkami (6) oraz podpory łożysk 
(8) dla wału (9), na którym ' osadzone jest koło zębate 
(10) ze spoczywającą na nim krzywką (11). 

Na krzywce (11) oparta jest dźwignia dwuramien-
na (4) połączona jednym ramieniem z grabkami (6), 
a drugim z listwą (7) do wyrównywania powierzchni 
masy kontaktowej. Położenie grabek (6) i listwy (7) 
regulowane jest przy pomocy zespołu składającego 
się z dwóch trzpieni zakończonych czopami, wcho
dzącymi między zęby koła (10), umieszczonych w tu
lejach osadzonych w ścianie aparatu kontaktowego 
i przymocowanych do dwóch ramion dźwigni, której 
podpora przymocowana jest na zewnętrznej stronie 
ściany aparatu. Koło zębate (10) na części swego 
obwodu nie ma zębów, co umożliwia ustawienie gra
bek (6) w położeniu granicznym górnym lub dolnym. 

(2 zastrzeżenia) 

B01F P. 226115 07.08.1980 

Biuro Studiów, Projektów i Realizacji Inwestycji 
Przemysłu Nieorganicznego „BIPROKWAS", Gliwi
ce, Polska (Michał Rudnicki, Aleksander Jazłowski, 
Helmut Imiela). 

Rozcieńczalnik kwasu 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania roz
cieńczalnika odpornego na korozję o dużej wytrzy
małości mechanicznej połączeń z rurociągiem oraz du
żej wydajności. 

Rozcieńczalnik kwasu składający się z korpusu ka
ntowego wzmocnionego elementami stalowymi i u-
mieszczonego wewnątrz korpusu mieszalnika teflo-
nowego wyposażonego w pionowe przewody z otwo
rami oraz w króćce jeden do doprowadzania wody, 
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a drugi do odprowadzania rozcieńczonego kwasu 
charakteryzuje się tym, że króćce (8) mieszalnika (4) 
wyposażone są w pierścienie teflonowe (9), które wraz 
z częściami stalowymi wzmocnienia korpusu w po
staci płyt (2) ze śrubami kołkowymi (11) tworzą ele
menty umożliwiające przyłączanie rurociągów dopro
wadzających wodę do mieszalnika i rurociągu odpro
wadzającego rozcieńczony kwas. 

Mieszalnik teflonowy zbudowany jest z płaskich 
płyt teflonowych połączonych śrubami teflonowymi. 

(2 zastrzeżenia) 

B01F 
E21D 

P. 226152 07.08.1980 

Kopalnia Węgla Kamiennego „Powstańców Śląs
kich", Bytom, Polska (Andrzej Kalinowski, Wojciech 
Pakosz, Piotr Książek, Wiktor Czmok). 

Urządzenie do wytwarzania emulsji wodno-olejowej 
dla obudów zmechanizowanych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
urządzenia, które zapewniałoby pełne zautomatyzo
wanie wytwarzania emulsji z jednakowym ustalonym 
składem oleju i wody, niezależnie od ilości bieżące
go zapotrzebowania. 

Urządzenie do wytwarzania emulsji dla obudów 
zmechanizowanych według wynalazku charakteryzu
je się tym, że z jednej strony przed mieszającym 
przewodem (5), na olejowych i wodnym przewodach 
(3, 4) jest zabudowany zintegrowany kompleks za
worowy składający się ze wspólnego wałka urucha
miającego jednocześnie wodny zawór (8) i olejowe za
wory (9) oraz z dźwigni (10) z przeciwciężarem (11) 
uruchamiającej wałek. Z drugiej strony pomiędzy 
przewodem (6) doprowadzającym emulsje do obudów 
zmechanizowanych, a mieszającym przewodem (5) 
jest umieszczony zbiornik (12) gotowej emulsji za
opatrzony w pływak (13) połączony linką (14) poprzez 
zblocza (15, 16) z dźwignią (10) uruchamiającą zawo
ry (8, 9) w zależności od poziomu emulsji w zbiorni
ku (12). (1 zastrzeżenie) 

B01F P.226244 13.08.1980 

Instytut Komputerowych Systemów Automatyki 
i Pomiarów, Wrocław, Polska (Ryszard Hojka, Józef 
Puławski). 

Mieszadło zanurzeniowe magnetyczne 

Przedmiotem wynalazku jest mieszadło zanurze
niowe magnetyczne, mające zastosowanie w różnych 
gałęziach przemysłu, głównie w laboratoriach kon
troli stanu wód i ścieków związanych z ochroną 
naturalnego środowiska. 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
mieszalnika o nowej konstrukcji, która umożhwiała-
by pracę mieszadła w zanurzeniu, a także w dowol
nym położeniu przestrzennym. 

Mieszadło według wynalazku na dnie na zewnątrz 
korpusu (1) ma umieszczone poosiowe łożysko (9), 
do którego to dna jest przytwierdzona obejma (6) 

ukształtowana w postaci ceownika z umieszczonym 
na niej osiowym łożyskiem (T). 

Między dwoma osiowymi łożyskami (7 i 9) jest 
usytuowany mieszalnik (8) w środku swojej długości 
ujęty łubkami zaopatrzonymi w czopy, które wchodzą 
we wspomniane łożyska (7 i 9). (2 zastrzeżenia) 

B01F P.230645 T 10.04.1981 

Politechnika Śląska im. W. Pstrowskiego, Gliwice, 
Polska (Piotr Głuch, Tadeusz Pyrczek). 

Mieszarka materiałów sypkich zwłaszcza materiałów 
podsadzkowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
mieszarki nadającej się do zastosowania w górnic
twie celem mieszania składników sypkich materia
łów podsadzkowych układanych za obudowami gór
niczymi. 

Mieszarkę materiałów sypkich zwłaszcza materia
łów podsadzkowych stanowi wóz kopalniany (1), na 
który nakłada się skrzynię pokrywy (2) z zamocowa
nym wałem obrotowym (3) z łopatkami (4) napędza
nymi silnikiem (5) przez przekładnię (6), przy czym 
ładowanie urobku odbywa się przed mieszaniem jak 
również w trakcie przez otwór wykonany w pokry
wie (2) zamykany klapą (7). (1 zastrzeżenie) 

B03B P.230609 T 10.04.1981 

Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego, Wroc
ław, Polska (Józef Soliński). 

Sposób rozdziału masy roślinnej na składniki o zróż
nicowanej wartości paszowej 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
sposobu rozdziału masy roślinnej, pozostającej po wy
dzieleniu z niej soku, na składniki o zróżnicowanej 
wartości paszowej. 
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Sposób według wynalazku polega na tym, że do
prowadza się masę roślinną do zawartości wilgoci od 
70 do 20%, a następnie wilgotną masę poddaje się 
rozstrząsaniu i rozluźnieniu, aż do uzyskania struk
tury włóknistej, po czym części włókniste oddziela się 
mechanicznie, na przykład za pomocą obracających 
się elementów, oraz jednocześnie na drodze pneuma
tycznego transportu, a grubsze, zdrewniałe części roś
lin wypadają przez otwory, szczeliny lub sita, nato
miast wysokobiałkową frakcję włóknistą uzyskuje się 
w stanie wysuszonym do 90% zawartości suchej ma
sy- (3 zastrzeżenia) 

B05B P. 230642 T 10.04.1981 

Przedsiębiorstwo Projektowania i Dostaw Komplet
nych Obiektów Przemysłowych „Chemadex - Oddział 
w Krakowie, Kraków, Polska (Tadeusz Siudak, Józef 
Strzelski). 

Dysza dynamiczna 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie konstrukcji dy
szy o regulowanej wielkości wypływu. 

W korpusie (1) dyszy, są wykonane szczeliny wy
pływowe (6) cieczy rozmieszczone wzdłuż obwodu. 
Na odcinku szczelin (6) jest nawinięty śrubowo elas
tyczny lub sztywny pręt (8) przesłaniający te szcze
liny. Zwoje pręta (8) przylegają ściśle do siebie lub 
pozostają w pewnym odstępie od siebie tworząc 
szczelinę obwodową (10, 10') wypływu rozpylanej cie
czy- (2 zastrzeżenia) 

B05B P. 232303 21.07.1981 
B08B 
B63J 

Pierwszeństwo: 22.07.1980 - RFN (nr P 3027677.8) 
Paul Hammelmann Oelde, Republika Federalna 

Niemiec (Paul Hammelmann). 

Urządzenie do konserwacji, mycia i/lub malowania 
ścian burtowych s ta tku 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania ta
kiej konstrukcji urządzenia, która pozwalałaby na 
prosty i szybki montaż i demontaż urządzenia. 

Urządzenie do konserwacji, naprawy, mycia i/lub 
malowania ścian burtowych statku, przemieszczające 
się na wzdłużnej ścianie suchego doku, z podwoziem 
wyposażonym w rolki i zbiorniki, kabinę sterowniczą 
przewidzianą powyżej podwozia, przynajmniej jed
nym silnikiem spalinowym, agregatami hydrauliczny
mi, przynajmniej jednym masztem niosącym na 
swoim wolnym końcu platformę roboczą i/lub wypo
sażenie robocze, który jest wychylny przynajmniej 
względem jednej pionowej i jednej poziomej osi, 
charakteryzuje się tym, że zbiornik (12) jest usytu
owany w dolnym obszarze podwozia (10), leżącym po 
zatopieniu doku poniżej poziomu wody, przy czym 
niezbędne agregaty stanowiące silnik lub silniki spa

linowe, stacje hydrauliczne, stacje wody pod ciśnie
niem i/lub stacje malarskie oraz zbiornik zasilający 
są w nim zabudowane, zaś do zbiornika (12) dochodzi 
przynajmniej jeden przewód (15) doprowadzający 
świeże powietrze i przynajmniej " jeden przewód (16) 
odprowadzający gazy i zużyte powietrze chłodzące 
i przewody (15, 16) sięgają aż do górnego obszaru 
podwozia. (12 zastrzeżeń) 

B05C P. 231503 04.06.1981 

Pierwszeństwo: 05.06.1980 - Włochy (nr 22561 A/80) 

Snamprogetti S.p.A., Mediolan, Włochy (Vincenzo 
Lagana). 

Urządzenie do rozprowadzania cieczy w postaci cien
kiej błonki na wewnętrznych ścianach pionowych rur 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
konstrukcji urządzenia, które pozwoliłoby na zmniej
szenie do minimum twardej powłoki osadowej we 
wnętrzu rur. 

Urządzenie do rozprowadzania cieczy w postaci 
cienkiej błonki na wewnętrznych ściankach pionowej 
rury, zawiera cylindryczny korpus (1), mający pier
ścieniowy występ (2) i spiralne kanałki (3) na swojej 
zewnętrznej powierzchni, wprowadzany w górny ot
wór właściwej pionowej rury (5), przy czym korpus 
(1) ma nieznaczny stożek skierowany w dół umożli
wiający wprowadzanie do rury (5) bez wcisku. 

(2 zastrzeżenia) 

B07B P. 230489 T 01.04.1981 

Wyższa Szkoła Morska, Szczecin, Polska (Mariusz 
Hajdasz, Tadeusz Pawlik). 

Urządzenie do rozdziału materiału ziarnistego według 
masy ziarnistej 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uproszczenia 
konstrukcji dotychczasowych urządzeń do rozdziału 

10 
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materiału ziarnistego oraz usprawnienia pracy tych 
urządzeń. 

Istotą urządzenia do rozdziału materiału ziarnis
tego według masy ziarna jest to, że ma cylindrowe 
pojemniki (1, 2 i 3), a w osi symetrii tych pojemni
ków jest osadzona obrotowa tarcza (10) z krawężni
kiem (11). (1 zastrzeżenie) 

B21B P. 232207 15.07.1981 

Pierwszeństwo: 16.07.1980 - RFN (nr P 3026891.8) 
04.06.1981 - RFN (nr P 3122196.3) 

Klockner - Werke AG, Duisburg, Republika Fede
ralna Niemiec 

Urządzenie do centrycznego prowadzenia cienkich 
taśm w procesie ich walcowania 

Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest skon
struowanie urządzenia zapewniającego prawidłowe 
doprowadzenie do podajnika zwijarki również zagię
tego lub przenoszonego mimośrodowo końca taśmy. 

Urządzenie do centrowania wstępnych końców 
cienkich, gorących taśm przy wprowadzaniu ich do 
podajnika zwijarki w ciągu przenośnikowym, charak
teryzuje się tym, że przed podajnikiem (6, 7) między 
dwoma wałkami przenośnika wałkowego (3) jest za
mocowany co najmniej jeden napęd liniowy (2) przy
stosowany do bezdotykowego przesuwu końca taśmy 
poprzecznie do kierunku przenoszenia taśmy, jeśli 
tylko koniec ten odchyla się od linii środkowej prze
nośnika wałkowego. (14 zastrzeżeń) 

B21B P. 232333 23.07.1981 

Pierwszeństwo: 23.07.1980 - Belgia (nr 6/47223) 

Centre de Recherches Métallurgiques, Bruksela, 
Belgia, Métallurgie et Miniére de Rodange-Athus 
S. A., Rodange, Luksemburg (Nicole Lambert, Rene 
Conti). 

Sposób wytwarzania szyn 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
technologii wytwarzania szyn, a zwłaszcza szyn o wy
sokiej wytrzymałości. 

Sposób wytwarzania szyn polega na tym, że na 
wyjściu z walcarki gorącej pozostawia się szynę na 
wolnym powietrzu przez 45 sekund, wprowadza się ją 
następnie do kadzi zawierającej kąpiel wodną ogrza
ną do temperatury wyższej od 75°C, a korzystnie 
zbliżonej do temperatury wrzenia, wprowadzając szy
nę do kąpieli w pozycji poziomej stopką w dół. 

(7 zastrzeżeń) 

B21C P.233378 08.10.1981 

Stocznia Gdańska im. 
(Zbigniew Bielawski). 

Lenina, Gdańsk, Polska, 

Urządzenie do odwijania zwojów, zwłaszcza drutu 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie usprawnienia 
odwijania zwojów drutu. 

Urządzenie ma kolumnę (15) zaopatrzoną w gór
nej części w ramiona (17), po których przesuwają 
się szczęki (24) z chwytnikami (25). Szczęki (24) połą
czone są przegubowo łącznikami (22) z tuleją (19) osa
dzoną przesuwnie na kolumnie (15). Pomiędzy ko
lumną (15) a oprawą (3), w której ułożyskowany jest 
czop (7) znajdują się tarcze cierne (11, 14) dociskane 
do elastycznego pierścienia (10) śrubami regulacyj
nymi (13). (2 zastrzeżenia) 

B22C P.226059 04.08.1980 

Centrum Konstrukcyjno-Technologiczne Maszyn 
Górniczych „Komag", Gliwice, Polska (Henryk Fołtyn, 
Antoni Gordzielak, Jerzy Leśniak, Jan Muszyński, 
Paweł Polczyk, Wenancjusz Przybytniowski, Maurycy 
Wieczorek). 

Masa formierska lub rdzeniowa ze szkłem wodnym 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uzyskania łatwo 
wybijalnej masy formierskiej lub rdzeniowej ze 
szkłem wodnym, przeznaczonej do wykonywania od
lewów, zwłaszcza staliwnych i żeliwnych o skompli
kowanych kształtach oraz małej i średniej grubości 
ścianek. Masa według wynalazku zawiera pył węgla 
lub inny nośnik węgla błyszczącego, w ilości 0,5 do 
8 części wagowych i pył boksytu w ilości 0,5 do 8 
części na 100 części wagowych piasku. (1 zastrzeżenie) 
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B22C P.226202 11.08.1980 

Instytut Odlewnictwa, Kraków, Polska (Aleksander 
Karwiński, Jerzy Stachańczyk, Zbigniew Paczek, Ry
szard Cwiklak). 

Ciekła ceramiczna masa formierska i rdzeniowa 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
ciekłej ceramicznej masy formierskiej i rdzeniowej 
charakteryzującej się dobrymi własnościami techno
logicznymi, sporządzonej z ogólnie dostępnych i ta
nich składników. 

Masa według wynalazku sporządzona z ceramicz
nego materiału wypełniającego w postaci piasku 
kwarcowego, cyrkonowego, materiałów glinokrzemia-
nowych, charakteryzuje się tym, że zawiera spoiwo 
o wysokim stopniu czystości w postaci zawiesiny 
krzemionki w środowisku wodnym w ilości 20-50% 
wagowych i utwardzacz w postaci materiału sypkie
go zawierającego krzemian dwu wapniowy lub ma
teriał pochodzenia organicznego z grupy estrów 
w ilości 0,1-5,0% wagowych w odniesieniu do 100% 
masy. (1 zastrzeżenie) 

B22C P. 231819 23.09.1981 

Pierwszeństwo: 23.06.1980 - Dania (nr 2675/80) 

Dansk Industri Syndikat A/S, Herlev, Dania (Emil 
Jespersen, Bakshi B. Singh). 

Sposób wytwarzania zamrożonych form odlewniczych 
lub rdzeni 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie umożliwienia 
precyzyjnego odlewania ciekłych metali. 

Sposób wytwarzania zamrożonych form odlewni
czych lub rdzeni z materiału ziarnistego i spoiwa w 
skrzynkach formierskich i skrzynkach rdzeniowych, 
w którym stosuje się spoiwo w stanie płynnym lub 
gazowym, o temperaturze dodatniej w °C, polega na 
tym, że spoiwo zamraża się przed rozpoczęciem pro
cesu formowania lub obniża się gwałtownie tempera
turę spoiwa poniżej temperatury krzepnięcia podczas 
procesu formowania, zaś narzędzia i/lub materiały 
z którymi styka się spoiwo korzystnie o obniżonej 
temperaturze, podczas procesu formowania ochładza 
się przed zetknięciem ze spoiwem. (18 zastrzeżeń) 

B23B P.226104 05.08.1980 

Południowe Zakłady Przemysłu Elektrotechniczne
go „Polam-Kontakt", Czechowice-Dziedzice, Polska 
(Bronisław Czyż, Bronisław Zolich). 

Łamacz ciągłych wiór wstęgowych na obrabiarkach 
do metali 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie usuwania ze 
strefy obróbczej ciągłych wiór wstęgowych w proce
sie wiercenia otworów małych średnic, zwłaszcza na 
wysokoobrotowych automatach tokarskich, za pomocą 
łamacza tych wiór. 

Łamacz wiór według wynalazku tworzy jedna lub 
zespół dwóch przyległych do siebie prostokątnych 
płytek (1), osadzonych przesuwnie nad wiertłem (5). 
W równoległym do wiertła (5) dolnym boku płytki 
(1) łamacza jest wykonany zespół zębów, których 
wierzchołki tworzą poprzeczne ostrza. W wypadku 
stosowania łamacza wiór złożonego z zespołu dwóch 
płytek (1), jedna z płytek ma powiększony podłużny 
otwór o wielkość co najmniej równą połowie podsta
wy i wysokości zęba co pozwala na tworzenie do
wolnych kombinacji układu rozstawu wierzchołków 
tych zębów. (2 zastrzeżenia) 

B23B P.226106 05.08.1980 

Zakłady Zmechanizowanego Sprzętu Domowego 
„PREDOM-EDA" Poniatowa, Polska (Jan Pyśniak, 
Wacław Zywicki). 

Urządzenie do obustronnego fazowania zwłaszcza 
końców prętów i rur 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie skonstruowania 
urządzenia, które umożliwiłoby obustronne fazowanie 
prętów i rur bez konieczności ich przekładania pod
czas operacji. 

Urządzenie mające dwa zespoły napędowe wypo
sażone w głowice narzędziowe ustawione osiowo na
przeciw siebie charakteryzuje się tym, że każda gło
wica narzędziowa w swym korpusie (7) ma zamoco
wane narzędzia skrawające (10) i przesuwną tuleję 
opartą na elemencie sprężystym (12). Wewnątrz prze
suwnej tulei (11) znajduje się zespół oporowy (15) 
przenoszący ruch obrotowy głowicy narzędziowej. 

(3 zastrzeżenia) 

7 U 13 W 9 

B23B P.226201 11.08.1980 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Obrabiarek do Częś
ci Tocznych przy Fabryce Automatów Tokarskich 
„Ponar-Wrocław", Wrocław, Polska (Kazimierz Łada). 

Konik do tokarki 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie podwyższenia 
bezpieczeństwa pracy tokarki oraz zapewnienia sta
bilności pracy tokarki w czasie skrawania. 

Przedmiotem wynalazku jest konik do tokarki z 
napędem hydraulicznym i napędem ręcznym, mający 
zastosowanie w obróbce maszynowej, głównie przy 
obróbce wałków. 

Konik według wynalazku ma wewnątrz korpusu 
(1) wbudowany hydrauliczny siłownik zawierający 
stalową tuleję (5) stanowiącą płaszcz tego siłownika, 
przy czym wspomniana tuleja (5) jest oparta o że
liwny pierścień (6) i pokrywę (7). Z kolei zaś obro
biony płaskownik łączący korpus (1) z pokrywką (7) 
jest zaopatrzony w kanały łączące przestrzeń nad-
tłokową i podtłokową z rozdzielaczem czynnika na
pędowego usytuowanym na zewnątrz korpusu (1) 
oraz w odcinający zawór i pokrywkę. (1 zastrzeżenie) 
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B23G P. 231824 23.06.1981 

Pierwszeństwo: 24.06.1980 - Japonia (nr 85494/1980) 

Pilot Man-Nen-Hitsu Kabushiki Kaisha, Tokio, 
Yugen Kaisha Shindo Sessaku Kenkyusho, Yamanas-
hi-Ken, Japonia. 

Tokarka do precyzyjnego, wibracyjnego nacinania 
gwintu 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania to
karki wibracyjnej do precyzyjnego nacinania gwintu, 
zdolnej do dokładnego nacinania w jednej operacji 
skrawania gwintów o określonym kształcie i wymia
rach na materiałach trudnych do skrawania przy 
równoczesnym znacznym przedłużeniu żywotności na
rzędzia skrawającego. 

Tokarka do nacinania gwintu według wynalazku 
charakteryzuje się tym, że podajnik półwyrobów (12, 
16) podaje półwyroby (10) pojedynczo poprzez wy
drążone wnętrze wałka głównego (6), zaś ruchomy 
wózek (3) zawiera suport (36), który w ruchu wspól
nym z obrotem wałka głównego porusza się w kie
runku wzdłuż osi wałka głównego (6) z prędkością 
odpowiadającą skokowi nacinanego gwintu oraz su-

port poprzeczny (37) poruszający się prostopadle do 
kierunku ruchu suportu (36), przy czym podtrzymka 
(48) zamontowana jest na suporcie poprzecznym i wy
posażona jest w przechylną ramę (51) służącą do 
wspierania narzędzia skrawającego, która to rama 
zamontowana jest na podtrzymce w przestawnym po
łożeniu względem podtrzymki (48), dzięki czemu mo
żliwa jest zmiana położenia końcówki narzędzia skra
wającego (2), a ponadto na suporcie poprzecznym (37) 
umieszczony jest wibrator (63) sprzęgnięty z narzę
dziem skrawającym. (7 zastrzeżeń) 

B23K P.220881 29.12.1979 

Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, Polska 
(Lucjan Borowiecki, Aleksander Kazubski, Mirosław 
Wełniak). 

Środek do oczyszczania i aktywowania przed proce
sem lutowania powierzchni metalicznych zwłaszcza 

miedzianych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
takiego środka do oczyszczania i aktywowania przed 
procesem lutowania powierzchni metalicznych, który 
byłby bezpieczny w użyciu i efektywnym działaniu. 

Środek według wynalazku składa się z 0 ,2 -3% 
wagowych kwasu aminooctowego, 0 ,3 -5% wagowych 
stężonego kwasu solnego, 6 -40% wagowych gliceryny 
lub rozpuszczalnych w wodzie glikoli albo poliglikoli, 
0,05-0,l% wagowych oksyetylowanego fenolu oraz 
58,5-92% wagowych wody. Jako rozpuszczalny w 
wodzie glikol stosuje się glikol etylenowy, a jako po-
liglikol glikol polietylenowy o masie cząsteczkowej 
200-1000. (2 zastrzeżenia) 

B23K 
F16J 

P.226126 06.08.1980 

Przedsiębiorstwo Państwowe Fabryka Maszyn Wiert
niczych i Górniczych „GLINIK", Gorlice, Polska 
(Stanisław Waląg, Jan Kukla). 

Sposób wykonywania pierścienia prowadzącego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
prostego i taniego sposobu wykonywania pierścieni 
o wysokiej jakości. 

Przedmiotem wynalazku jest sposób wykonania 
pierścienia prowadzącego na powierzchni cylindrycz
nej drąga tłokowego podpory hydraulicznej stosowa
nej w górnictwie. 

Sposób polega na tym, że na powierzchni (2) cylin
drycznej drąga (3) tłokowego osadza się pierścień 
składający się z co najmniej dwóch segmentów (1). 
Następnie spawa się krawędzie segmentów (1) rów
nocześnie do powierzchni (2) cylindrycznej drąga (3) 
i pomiędzy sobą. Spawanie odbywa się elektrodą lub 
drutem o składzie chemicznym zbliżonym do materia
łu segmentów (1) pierścienia. (3 zastrzeżenia) 

B23K P.232851 27.08.1981 

Huta Baildon, Katowice, Polska (Jan Sitko, Antoni 
Tyla, Marian Lorkiewicz, Jerzy Lubojański, Jerzy 
Kopel). 

Elektroda średniootulona o otulinie rutylowo-celulo-
zowej przeznaczona do ręcznego łukowego spawania 

stali niskowęglowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zmniejszenia 
ilości rutylu w otulinie, bez zmiany własności spa
walniczych elektrody. 

13 
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Elektroda zawiera w otulinie wagowo: rutylu 2 7 -
45%, skalenia 2 - 5 % , żelazomanganu 10-15%, man-
ganokrzemu 0 - 3 % , ilmenitu 10-28%, kredy 5-10% 
i celulozy 4 -10%. (1 zastrzeżenie) 

B23K P.232852 27.08.1981 

Huta Baildon, Katowice, Polska (Jan Sitko, Marian 
Lorkiewicz, Jerzy Lubojański, Jerzy Kopel, Antoni 
Tyla). 

Elektroda grubootulona o otulinie kwaśnej przezna
czona do ręcznego łukowego spawania stali nisko-

węglowej 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia sta
bilności łuku w czasie spawania drogą zmiany kom
pozycji składników otuliny. 

Elektroda daje stopniowo odpowiadające wyma
ganiom klasy E432A24 według PN-77/M-69433. 

Otulina elektrody zawiera wagowo 32 -45% ilme
nitu, 7 - 1 5 % skalenia, 8 - 1 3 % kaolinu, 2 - 5 % kwar-
cytu, 12-20% dolomitu, magnezytu i/lub wapienia 
i 1 7 - 2 1 % żelazomanganu. (1 zastrzeżenie) 

B23P P. 226181 11.08.1980 

Państwowy Ośrodek Maszynowy, Głuchów, Polska 
(Władysław Hryniewicz, Andrzej Szopiński, Albert 
Szreder). 

Sposób regeneracji powierzchni czopa wałka 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie obniżenia kosz
tów regeneracji czopa wałka oraz poprawy pracy 
łożyska osadzonego na tym czopie. 

W celu regeneracji czopa na regenerowaną powierz
chnię czopa wałka wciska się tuleję z tworzywa 
sztucznego korzystnie z tarnamidu. 

Opisany sposób nadaje się szczególnie do regene
racji czopów wałków pod łożyska. (3 zastrzeżenia) 

B23P P.226262 12.08.1980 

Zakłady Sprzętu Instalacyjnego „Połam", Nakło, 
Polska (Benedykt Prusecki, Józef Bednarski, Zbigniew 
Michniewski). 

Przystawka do drążenia elektroerozyjnego 

Celem wynalazku jest opracowanie takiej przystaw
ki do drążenia elektroerozyjnego w lustrzanym od
biciu, zwłaszcza wnęk formujących, która miałaby 
możliwość wykonania dwóch i więcej wnęk w jednej 
operacji i jednym ustawieniu. 

Przystawka według wynalazku ma na trawersie (4) 
zamocowany jest zespół elektrod dwustronnych (5), 
przy czym trawers (4) umieszczony jest na wspor
nikach (3) zamocowanych do słupów prowadzących 
(2) połączonych przesuwnie z płytą górną (1) poprzez 
wkręty (14). (1 zastrzeżenie) 

B23Q P.226040 02.08.1980 

Dolnośląskie Zakłady Porcelany Elektrotechnicznej 
„Polam-Mysłakowice", Mysłakowice, Polska (Edward 
Kruszczak). 

Technologia termicznego usuwania naprężeń po tło
czeniu w tulejkach do główek bezpiecznikowych, 

w linii prasa - walcarka 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania no
wej technologii z zastosowaniem jednej linii do zam
kniętego cyklu produkcyjnego. 

Technologia termicznego usuwania naprężeń po 
tłoczeniu w tulejkach do główek bezpiecznikowych 
w linii prasa-walcarka, według wynalazku charakte
ryzuje się tym, że z prasy (1) wytłoczone tulejki po
dawane są na prowadnice wspornika (7), gdzie ogrze
wane są gazem z przewodu (2) za pomocą palników, 
przy czym wydatek gazu regulowany jest zaworem 
(8) elektromagnetycznym, a spaliny usuwane są prze
wodem wentylacyjnym (3). 

Tulejki po nagrzaniu, przesuwają się samoczynnie 
w prowadnicach do strefy schłodzenia (6), gdzie pod
legają schłodzeniu czynnikiem chłodzącym doprowa
dzonym przewodem (5). Po ochłodzeniu tulejki prze
suwają się do walcarki (4), gdzie nawalcowany jest 
gwint Edisona, po czym tulejka zrzucana jest do 
pojemnika. (1 zastrzeżenie) 

B25B P. 226192 11.08.1980 

Wyższa Szkoła Inżynierska, Koszalin, Polska (Jan 
Wojtkun). 

Urządzenie do cechowania przedmiotów o kształcie 
walcowym 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie usprawnienia 
operacji cechowania przedmiotów o kształcie wal
cowym. 

Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do cecho
wania przedmiotów o kształcie walcowym. 

Urządzenie zbudowane jest z obrotowej rolki (2) 
i z matrycy (10) osadzonych na korpusie (1). Nad rol
ką (2) usytuowany jest zasobnik (3) przedmiotów, do 
którego przymocowana jest sprężyna oporowa (4) 
i sprężyna dociskowa (5). Rolka (2) zaopatrzona jest 
w uchylne zaczepy (6) osadzone parami na trzpie
niach (7). Matryca (10) ma kształt płyty z wypukłą 
cechą i podparta jest sprężyną (13). 

Zaczepy (6) obracającej się rolki (2) przesuwają 
przedmioty w kierunku matrycy (10). W momencie 
zetknięcia się przedmiotu z matrycą (10), zaczepy (6) 
odchylają się, natomiast przedmiot obtacza się po 
matrycy, która wytłacza na jego powierzchni treść 
cechy. (5 zastrzeżeń) 
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B25B P. 230612 T 10.04.1981 

Politechnika Szczecińska, Szczecin, Polska (Zdzis
ław Pięciurek, Wojciech Mencel). 

Urządzenie zaciskowe 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uproszczenia 
konstrukcji urządzenia zaciskowego i umożliwienia 
mocowania na stole obrabiarki dużych przedmiotów, 
które mogą być obrabiane do małych wysokości nad 
poziom stołu. 

Urządzenie zaciskowe według wynalazku składa się 
z dźwigni dwuramiennej (2), która przy zacisku 
częścią ślizgową krótszego ramienia styka się z ele
mentem dociskowym (3), natomiast dłuższym ramie
niem przenosi siłę wywieraną przez śrubę (4). Punkt 
obrotu dźwigni dwuramiennej (2) znajduje się poniżej 
osi symetrii krótszego jej ramienia. Element docis
kowy (3) podczas przemieszczania się wykonuje obrót 
i przesunięcie, przyciskając mocowany detal do stołu 
obrabiarki. (1 zastrzeżenie) 

B25H P. 232808 24.08.1981 
B65G 

Huta 1 Maja, Gliwice, Polska (Adam Krawczyszyn, 
Henryk Milka, Ernest Mercik). 

Samoczynne kleszcze do transportu przedmiotów 
o różnych kształtach zwłaszcza pierścieni i kól kole

jowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie umożliwienia 
samoczynnego zabierania i składowania gorących 
przedmiotów w operacjach transportowych. 

Na sworzniu (9) umocowanym w konstrukcji noś
nej (2) zawieszone są ramiona górne (10) kleszczy 
wyposażone w kształtkę skośną (11). Do tych ramion 
na sworzniach (12) zawieszone są skrzyżowane ra
miona dolne (17) kleszczy połączone sworzniem (16) 
prowadzonym w wycięciu (15) konstrukcji nośnej (2). 

W środkowej części konstrukcji nośnej (2) przymo
cowany jest luzownik (3) którego wysuwny drążek 
połączony jest jarzmem (8) z rozworą (14) wyposa

żoną na końcach w rolki (13) współpracujące z kra
wędzią roboczą kształtki skośnej. Tak wykonane 
kleszcze zapewniają wykonywanie czynności transpor
towych suwnicą bez udziału hakowego. 

(2 zastrzeżenia) 

B28D P. 231707 15.06.1981 

Pierwszeństwo: 19.07.1980 - RFN (nr P 3027408.9) 
Artur Fischer, Tumlingen (Waldachtal, Republika 

Federalna Niemiec (Artur Fischer). 

Przyrząd wiertarski do wytwarzania otworów roz-
wiercanych w głębi 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie skonstruowania 
przyrządu umożliwiającego uzyskanie równomiernego 
rozwiercenia w głębi otworu. 

Przyrząd wiertarski do wytwarzania otworów roz-
wiercanych w głębi zawiera trzon spiralny (1) oraz 
połączone z nim płytki skrawające (2). Trzon (1) po
łączony jest z chwytem (7) posiadającym część czo
łową zawierającą ukształtowaną półkoliście wiązkę 

zderzaków (10) opierających się w wybraniu (11) 
płytki zderzakowej (12). Płytka zderzakowa (12) za
wiera nasadkę centrującą (15) w postaci tulejki, któ
rej wewnętrzna średnica jest większa od średnicy 
trzonu spiralnego (1) wiertła. Płytka zderzakowa (12) 
jest połączona rozłącznie z dzwonem (17) zaopatrzo
nym w wystającą rękojeść z obsadą rurową (18). 

(8 zastrzeżeń) 
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B29C P.232940 04.09.1981 

Zakłady Radiowe „Unitra-Eltra", Bydgoszcz, Pol
ska (Eugeniusz Pepliński). 

Sposób orientacji drobnych elementów o kształcie 
stopniowanego walca oraz urządzenie do tego sposobu 

Przedmiotem wynalazku jest sposób orientacji drob
nych elementów o kształcie stopniowanego walca, któ
rego jeden koniec ma średnicę większą od drugiego 
końca oraz urządzenie do tego sposobu. 

Istota wynalazku charakteryzuje się tym, że ele
menty wsuwane są cyklicznie do obracającego się 
pionowego bębna o tak płaskiej budowie, że obrót 
i przesów elementów możliwy jest tylko w płaszczyź
nie pionowej, w przestrzeni pomiędzy obu powierz
chniami bębna, przy czym każdy element wpadając 
do bębna ślizga się po jego wewnętrznej bieżni (3), 
napotykając po drodze na ogranicznik przesuwu, 
który jednocześnie je orientuje w ten sposób, że gdy 
trafia na nią element końcówką o większej średnicy, 
to napotyka opór i pod wpływem obrotu bębna obróci 
się, wypadając z niego zorientowaną końcówką cień
szą, natomiast elementy trafiające na szczelinę ele
mentu orientującego (4) końcówką o mniejszej śred
nicy nie zmienią swojej orientacji. 

Rozwiązanie to zmniejsza w znacznym stopniu pra
cochłonność podczas procesu technologicznego. Sposób 
i urządzenie, według wynalazku, znajduje zastosowa
nie w produkcji złącz wielostykowych. (3 zastrzeżenia) 

B32B 
C03C 

P.233379 08.10.1981 

Stocznia Gdańska im. Lenina, Gdańsk, Polska 
(Krystyna Banach, Stanisław Sadowski, Jan Szelą-
gowski). 

Sposób zabezpieczenia gładkiej powierzchni, zwłasz
cza szklanej, przed uszkodzeniem 

Celem wynalazku jest opracowanie takiego sppsobu 
zabezpieczania powierzchni szklanych, który byłby 
tani, prosty w wykonaniu oraz dawał możliwość łat
wego i szybkiego usuwania warstwy zabezpieczającej 
z powierzchni szklanej. 

Powierzchnię, zwłaszcza szklaną według wynalaz
ku pokrywa się warstwą lateksu naturalnego, o gru
bości 100-200 mikronów, na którą, po jej wyschnięciu, 
nakłada się folię z przezroczystego tworzywa sztucz
nego o grubości do 60 mikronów. Tak wykonane za
bezpieczenie usuwa się z powierzchni szklanej odry
wając folię razem z warstwą lateksu. (6 zastrzeżeń) 

B60G P.226170 08.08.1980 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Pojazdów Szyno
wych, Poznań, Polska (Józef Gardas, Adam Sienicki, 
Jerzy Sobaś). 

Układ oparcia pudła na wózku pojazdu trakcyjnego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie równoczesnego 
przenoszenia sił pionowych z pudła na wózek oraz 

sił pociągowych z wózka na pudło pojazdu trakcyj
nego. 

Układ według wynalazku stanowią elementy gu-
mowo-metalowe rozmieszczone na ramie wózka. 

Na poprzecznicach (2) wózka usytuowana jest co 
najmniej jedna para elementów gumowo-metalowych 
ukośnych (1), a na podłużnicach (4) wózka usytuowa
ne są elementy gumowo-metalowe boczne (3). 

(1 zastrzeżenie) 

B60K P. 230638 T 10.04.1981 

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąb
rowskiego, Warszawa, Polska (Tadeusz Białobrzeski). 

Sposób napędu pojazdów mechanicznych i układ na
pędowy pojazdów mechanicznych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie otrzymywania 
znacznej 'skali sił, umożliwiających przemieszczanie 
pojazdów o znacznych masach rzędu kilkudziesięciu 
ton w ciężkich warunkach terenowych w tym i po po
chyłościach -rzędu kilkunastu procent, przy niewiel
kich wymiarach i mocach silnika. 

W sposobie tym jako źródło napędu stosuje się na
pędzany silnikiem układ wirujących po okręgu i 
względem osi tego okręgu niezrównoważonych mas i 
do ruchu pojazdu wykorzystuje się siłę odśrodkową 
wytwarzającą się zarówno w fazie, gdy wirująca masa 
przemieszcza się zgodnie z kierunkiem ruchu pojaz
du, jak też w fazie, gdy przemieszcza się ona w kie
runku przeciwnym do kierunku ruchu pojazdu. W 
pierwszej fazie siłę tę wykorzystuje się jako samo
rzutnie działającą siłę popychającą pojazd do przodu, 
a w drugiej fazie, przy przeciwnie skierowanej sile 
odśrodkowej, układ wirujących mas przesuwa się w 
kierunku przeciwnym do kierunku ruchu pojazdu i 
przesunięcie to przetwarza za pośrednictwem mimo-
środu na ruch obrotowy zespołu jezdnego pojazdu. 

Układ napędowy według wynalazku charakteryzu
je się tym, że zawiera układ wirujących mas (M) 
napędzany silnikiem (S) i ułożyskowany w gnieździe 
(G) osadzonym przesuwnie w prowadnicach (P), przy 
czyrn gniazdo (G) współpracuje z przesuwną dźwignią 
(L), połączoną poprzez ramię mimośrodu (Mi) z me
chanizmem wolnego koła (Z) zespołu jezdnego pojaz
du. (2 zastrzeżenia) 

B63B P.226087 06.08.1980 

Maksymilian Stanisław Muszyński, Warszawa, Pol
ska (Maksymilian Stanisław Muszyński). 
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Statek z układem stabilizującym 
Przedmiotem wynalazku jest statek z układem sta

bilizującym przeznaczony do transportu ładunków 
wrażliwych na wpływ kołysań. 

Statek według wynalazku charakteryzuje się tym, 
że pomieszczenie ładownicze (5) statku wbudowane 
jest w pancerz wewnętrzny (4) ułożysfcowany w pan
cerzu zewnętrznym (2) wbudowanym w kałdub stat
ku (1) najkorzystniej w jego części środkowej. 

Najkorzystniejsze ukształtowanie pancerzy wewnętrz
nego (4) i zewnętrznego (2) to jest ukształtowanie ku
liste lub w postaci czasz kul otwartych od góry. 

Ułożyskowanie pancerza wewnętrznego stanowią ło
żyska ślizgowe (3). 

Statek może być wykorzystany jako baza lecznicza 
na morzu zwłaszcza do dokonywania zabiegów chirur
gicznych. (3 zastrzeżenia) 

B65B P.226053 04.08.1980 

Centrum Konstrukcyjno-Technologiozne Maszyn Gór
niczych „KOMAG", Gliwice, Polska (Wojciech Wycisk, 
Alojzy Mura, Janusz Sedlaczek, Zbigniew Skrzypiec, 
Lucjan Jagoda). 

Urządzenie dozujące 
Przedmiotem wynalazku jest urządzenie dozujące 

przeznaczone do dozowania małych ilości zwilżacza do 
płynącej pod ciśnieniem wody przy zachowaniu stałe
go masowego stosunku dozowanego zwilżacza do prze-
pływaijącej wody niezależnie od natężenia przepływa 
wody. 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uzyskania lami-
nairnego dopływu wody do zbiornika, a także otrzy
mania równego lustra zwillżacza. 

Urządzenie według wynalazku zawiera zbiornik (1), 
w którego wnętrzu usytuowany jest zespół sit (2) u-
mieszczony w pobliżu napływu wody zasilającej (8) 

do zbiornika (1). Średnica zespołu sit (2) jest równa 
wewnętrznej średnicy zbiornika (1). W zbiorniku (1) 
zachodzi bezpośredni kontakt wody zasilającej (8) ze 
zwilżaczem (7). (3 zastrzeżenia) 

B66C P.226203 12.08.1980 

Kombinat Huta im. Lenina, Kraków, Polska (Tade
usz Powęzka, Tadeusz Bryk, Henryk Nowak, Jan 
Blat). 

Układ zawieszenia kabin sterowniczych dźwignic 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia sku
teczności ochrony kabin sterowniczych przed drgania
mi, pojawiającymi się w dźwignicach podczas ich 
czynności roboczych. 

Układ według wynalazku charakteryzuje się tym, 
że element pośredniczący (2) podtrzymujący kabinę 
(1) jest sprzężony z konstrukcją nośną dźwignicy (5) 
za pomocą co najmniej dwóch zespołów amortyzu
jących, z których zespół (3) jest usytuowany wzdłuż 
pionowej osi ciężkości kabiny (1), zaś zespół (4) leży 
poza tą osią. (1 zastrzeżenie) 

B65G P. 226224 12.08.1980 

Zaodrzańskie Zakłady Przemysłu Metalowego im. 
M. Nowotki, „ZASTAL", Zielona Góra, Polska (Zbig
niew Adamski, Janusz Żak). 
Pneumatyczne urządzenie wspomagające rozładunek 

Wynalazek (rozwiązuje zagadnienie skonstruowania 
prostego urządzenia przystosowanego do zasilania z 
instalacji sprężonego powietrza, zapewniającego właś
ciwy rozładunek materiałów sproszkowanych, ziarni
stych i temu podobnych, które uległy zbryleniu w 
czasie transportu, mającego zastosowanie głównie w 
kolejowych wagonach towarowych. 

Urządzenie według wynalazku charakteryzuje się 
tym, że ma elastyczne przewody powietrzne (2) zamo
cowane sztywno jednym końcem w złączach (3) usy
tuowanych w różnych miejscach przestrzeni wypeł
nionej ładunkiem. (1 zastrzeżenie) 
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B65G P. 226241 13.08.1980 

Przedsiębiorstwo Projektowania i Dostaw Przemysłu 
Obrabiarek i Narzędzi „PONAR - BIPRON" Oddział 
w Zabrzu, Zabrze, Polska (Maciej Staszel, Julian To
masik, Jan Pawlik, Jerzy Dębicki, Michał Rudzki). 

Urządzenie do magazynowania i transportu 
zestawów kołowych lub przedmiotów 

o podobnym kształcie 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania pro
stej i zwartej konstrukcji urządzenia zamykającego 
się w gabarycie normalnego dwuszynowego toru, nie 
wymagającego pochylania toru, umożliwiającego prze
mieszczanie zestawów w dowolnym kierunku i na do
wolną odległość oraz zastępujące kilka różnych urzą
dzeń wchodzących w skład linii do produkcji lub re
generacji zestawów kołowych. 

Urządzenie do magazynowania i transportu zesta
wów kołowych ipojazdów szynowych lub przedmiotów 
o podobnym kształcie, przemieszczanych skokowo po 
torach charakteryzuje się tym, że ma co najmniej 
jedną iramę (1) i cztery pary jednoramiennych dźwi-
gien (2, 20, osadzonych przegubowo przeciwnymi koń
cami na sworzniach (5) pomiędzy listwami (3, 4) ra
my (1) stanowiącymi odcinki dwuszynowych torów o-
raz przyporządkowane tym dźwigniom cztery pary 
odpowiednio ukształtowanych krzywek (7), które osa

dzone sztywno na ułożyskowanych poprzez tulejki (15) 
w listwach (3, 4) ramy (1) i połączonych łącznikami 
(12) poprzez przeguby (11) prętach (8, 9) odchylane są 
słownikami (14) poprzez sprzężone łącznikami (13) 
dźwignie (10) sztywno połączone z prętami (8, 9). 

(2 zastrzeżenia) 

B65G P. 230522 T 02.04.1981 
E21F 

Kopalnia Węgla Kamiennego „Rozbark", Bytom, 
Polska (Tadeusz Mikołajczak, Kazimierz Żymełika, Hen
ryk Stana). 

Urządzenie do spinania łańcuchów w zgrzebełkowych 
przenośnikach górniczych 

Wynalazek irozwiązuje zagadnienie opracowania u-
rządzenia o prostej konstrukcji, łatwej obsłudze oraz 
pewnego i bezpiecznego w działaniu. 

Urządzenie przeznaczone do spinania łańcuchów 
zgrzebłowych przenośniików górniczych stosowanych 
w podziemiach kopalń charakteryzuje się tym, że 
składa się z zapadki (2) i dociskowej dźwigni (3) osa
dzonych obrotowo w korpusie (7) zamocowanym nie
ruchomo na obudowie sprzęgła przenośnika. Zapadka 
ta współpracuje z kołem zapadkowym zamocowanym 
nieruchomo na wałku zębatym przekładni przenośni
ka. Ponadto w korpusie (7) z jednej strony zapadki (2) 

znajduje się blokujący sworzeń (14) wraz ze sprężyną 
(12) i porowy kołek, a z drugiej strony sworzeń do
ciskowy (15). (2 zastrzeżenia) 

B65H p. 226153 08.08.1980 

Instytut Metali Nieżelaznych, Gliwice, Polska (Piotr 
Kastner). 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie akumulacji taśm, 
zwłaszcza grubych taśm metalowych pobieranych z a-
kumulatora w sposób ciągły na stanowiska obróbki. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że taśmę 
akumuluje się w postaci zwojów ułożonych spiralnie 
na jednej płaszczyźnie tak, aby promień każdego zwo
ju spiralnie ułożonej taśmy był zawsze większy od 
największego promienia nowo zakładanego kręgu taś
my, który umieszcza się wewnątrz zwojów, a począ
tek taśmy z tego zwoju spaja się tz końcem taśmy 
znajdującym się wewnątrz spirali. 

Urządzenie według wynalazku korzystnie wyposa
żone w prowadnice taśmy, ma kształt bębna (1) w 
osi którego umieszczony jest rozwijak (3) kręgów wsa
dowych, w dolnej pokrywie (5) lub w górnej pokry
wie (10) bębna (1) znajduje się co najmniej jeden 
otwór (17) służący do wprowadzania elementów (6) 
spajających i szczęk (16) przytrzymujących taśmę, w 
bocznej ścianie bębna (1) znajduje się szczelina (14), 
a prowadnice taśmy umieszczone są wewnątrz bęb
na (1). (6 zastrzeżeń) 

B65H P. 230575 T 08.04.1981 

Zakłady Transformatorów Radiowych T-19, Skier
niewice, Polska (Jan Dudek, Wojciech Sekuła). 

Wózek wodzący 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania ta
kiej konstruikcji wózka, która pozwalałaby na wyeli
minowanie powstawania luzów w prowadzeniu wóz
ka przy jednoczesnym poprawieniu dokładności na
wijania w momencie zawracania wózka. 

Sposób i urządzenie do akumulacji taśm 
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Wózek wodzący, charakteryzuje się tym, że łożyska 
kulkowe wózka wyposażone są w przesuwne płytki 
(24 i 25), z których płytka (25) wykonana jest z mate
riału sprężystego oraz w regulacyjną śrubę (23), a 
wysięgniki (7) mają kształt kątowników, co pozwala 
na mocowanie pręta (9) z korpusem wózka bez po
trzeby wykonywania w górnej płycie szczeliny, nato
miast ograniczniki mocowane są na trapezowej pro
wadnicy (6) i kontrowane śrubami przez płytki. 

(1 zastrzeżenie) 

B65H P. 230577 T 08.04.1981 

Zakłady Transformatorów Radiowych T-19, Skier
niewice, Polska (Jam Dudek, Jan Zieliński). 

Mechanizm nawrotny 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania me
chanizmu nawrotnego o dużej sile wod-zenia i z wy
eliminowaniem poślizgu. 

Przedmiotem wynalazku jest mechanizm nawrotny 
stosowany do urządzeń technologicznych, zwłaszcza do 
nawijarki cewek charakteryzujących się tym, że w 
elektrosprzęgło (1) ma wbudowane dwie ślimacznice 
(4) napędzane ślimakiem (6), dające przeciwne obroty 
na koła (10). Jako cięgno wodzące jest zastosowany 
zębaty pasek. (1 zastrzeżenie) 

B62K P.230654 T 13.04.1981 

Krzysztof Emil Kicyło, Warszawa, Polska (Krzysztof 
Emil Kicyło). 

Dwuczłonowy motocykl trójkołowy 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania ta
kiej konstrukcji motocykla, która pozwalałaby łączyć 
zalety trójkołowca i motocykla dwukołowego w taki 
sposób, że w czasie postoju i przy wolnej jeździe po 
równej drodze, po zablokowaniu możliwości wzajem
nego obrotu członów pojazd zachowuje się jak trady
cyjny trójkołowiec, zaś po odblokowaniu możliwości o-
brotu kierowca utrzymuje równowagę podczas jazdy 
tak samo jak na motocyklu dwukołowym i wąski roz
staw podwozia nie powoduje zagrożenia dla równo
wagi pojazdu. 

Dwuczłonowy motocykl trójkołowy, będący w zasa
dzie pojazdem o wąskim podwoziu, którego przednie 
koło jezdne wspiera przedni człon pojazdu, a tylny 
człon opiera się o podłoże tylnymi kołami jezdnymi, 
charakteryzuje się tym, że obydwa człony, przedni (5) 
i tylny (6) połączone są obrotowo w taki sposób, że 
przedni człon (5) może przechylać się w obie strony 
względem podłoża i tylnego członu (6) przez wykony
wanie części obrotu wokół osi (2), która ma ustalone 
położenie względem obu członów pojazdu i która w 
chwili gdy pojazd jedzie na wprost po płaskim pod
łożu pozostaje w zasadzie w płaszczyźnie symetrii po
jazdu i jest skośna lub równoległa do przecięcia tej 
płaszczyzny z podłożem. Obrót ten może być dowolnie 
blokowany przez kierującego pojazdem. 

(1 zastrzeżenie) 

B66C P.230454 T 01.04.1981 
Kombinat Huta im. Lenina, Kraków, Polska (Hen

ryk Nowak, Tadeusz Powęzka, Władysław Wąchalew-
ski, Maciej Korus, Henryk Kulkla, Zygmunt Dobek). 

Urządzenie do obracania haka dźwignicy 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wyeliminowania 
specjalnej obsługi haka poprzez opracowanie urzą
dzenia do zdalnego sterowania obrotem haka dźwig
nicy, swobodnie podwieszonego na linach. 

Urządzenie charakteryzuje się tym, że ma tuleję (5) 
osadzoną nieruchomo na haku (3), zawierającą na 
obwodzie spiralny rowek (6), w którym mieści 
się trzpień (8) osadzony sztywno wewnątrz przesuw-
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nej tuleà (7) nasuniętej luźno na tuleją (5) przy czym 
tuleja (7) jest sprzężona przegubowo poprzez siłow
niki (9) z płytą (10) wspierającą się na trawersie (1) 

halka (3). Na płycie (10) znajduje się również zespół 
(11) hydraulicznego napędu siłowników (9). 

(2 zastrzeżenia) 

Dział C 
CHEMIA ł METALURGIA 

C01B P. 226223 12.08.1980 

Biuro Studiów, Projektów i Realizacji Inwestycji 
Przemysłu Nieorganicznego „Biprokwas", Gliwice, Pol
ska (Jerzy Zieliński, Władysław Magaczewski). 

Sposób odzysku ciepła absorpcji trójtlenku siarki 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania spo
sobu odzysku ciepła absorpcji S0 3 przy wytwarzaniu 
kwasu siarkowego. 

Sposób odzysku ciepła absorpcji SOs w wodzie w 
procesie wytwarzania kwasu siarkowego prowadzi się 
przez przeponowe odparowanie wody tym ciepłem 
absorpcji, a następnie parę oiskoprężną uzyskaną tą 
drogą łączy się z parą wysokoprężną uzyskaną z od
zysku ciepła ze spalania siarki i ciepła konwersji 
SOa do SO3. (2 zastrzeżenia) 

C01B 
C10G 

P.231789 20.06.1981 

Pierwszeństwo: 21.06.1980 - RFN (nr P 30 23 297.4) 

International Minerals and Chemical Luxembourg 
Société Anonyme, Luksemburg, Luksemburg (Gert -
Wilhelm Łask). 

Sposób wytwarzania półproduktu do produkcji krze
mu i/lub węglika krzemu 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uzyskania pół
produktu, który bezpośrednio można użyć do produk
cji krzemu i/lub węglika krzemu. 

Sposób wytwarzania półproduktu do produkcji krze
mu i/lub węglika krzemu polega na tym, że z cząstek 
piasku kwarcowego wytwarza się i utrzymuje, za po
mocą pary wodnej i gazów, złoże fluidalne o tempe
raturze 500-700°C, do wytworzonego złoża wtryskuje 
się ciekłe węglowodory, ogrzane do temperatury po
wyżej 250°C oraz wdmuchuje się w sposób ciągły 
świeże lub już pokryte węglem cząstki piasku kwar
cowego o temperaturze 600-800°C, na których węglo
wodory ulegają krakowaniu w ten sposób, że pow
staje lub ulega pogrubieniu już istniejąca warstwa 
nagaru olejowego, aż do chwili gdy ilość węgla w 
warstwie nagaru olejowego odpowiada co najmniej 
ilości stechiometrycznej potrzebnej do reakcji powle
czonych cząstek piasku kwarcowego dla otrzymania 
krzemu i/lub węglika krzemu, przy czym cząstki, któ
re stały się cięższe i obniżyły się odbiera się z dołu 
złoża fluidalnego. (6 zastrzeżeń) 

C01D P. 226090 06.08.1980 

Kopalnia Soli „Wieliczka-Bochnia", Wieliczka, Pol
ska (Adam Rzekiecki, Anna Kortas, Lucyna Greger). 

Sposób wytwarzania chlorku sodowego o specjalnej 
czystości 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie umożliwienia u-
zyskania prostymi sposobami fizykochemicznymi 
chlorku sodowego o specjalnej czystości. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że od
czynnikowy chlorek sodu rozpuszcza się w wodzie 
redestylowanej i poddaje filtracji, podgrzaniu do tem
peratury 75-120°C i kolejnej filtracji. Następnie od
parowuje się z roztworu 60°/o wody, po czym utrzymu
je się roztwór w temperaturze poniżej jego tempera
tury wrzenia. Pozostałą po odparowaniu część roztwo
ru z kryształami podaje się na zestaw sączący. Uzys
kany produkt ponownie się rozpuszcza, filtruje, pod

grzewa, odparowuje, przemywa i suszy w temperatu
rze 105°C. W następstwie tych czynności uzyskuje się 
produkt finalny w postaci specjalnie czystego 99,999°/» 
chlorku sodowego. (1 zastrzeżenie) 

G01S P.224927 11.06.1980 

Morski Instytut Rybacki, Gdynia, Polska (Jerzy Ro
kosz, Andrzej Giryn, Zbigniew Bielik). 

Sposób i echointegrator statystyczny do pomiaru za
sobów biologicznych mórz 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania pro
stego sposobu pomiaru zasobów biologicznych oraz 
prostego echointegratora, zbudowanego na typowych 
elementach elektronicznych. 

Sposób pomiaru zasobów biologicznych mórz na dro
dze hydiroakustycznej polega na szacowaniu biomasy 
w oparciu o wyznaczanie estymatora średniej sumy 
energii sygnałów ech hydroakustycznych za transmi
sję w zbiorze estymatorów sum energii sygnałów ech 
od 'wszystkich celów elementarnych, otrzymywanych 
dla kolejnych lub wybranych transmisji echosondy, na
danych w czasie przemieszczania się przetwornika e-
chosondy na odcinku arbitralnie ustalonej drogi ele
mentarnej. Wiąże to proces szacowania biomasy po
przez stałą kalibracyjną, określoną doświadczalnie dla 
biologicznych celów sztucznych lub naturalnych, ze 
średnią energią ech za transmisję w odcinku drogi 
elementarnej. 

Echointegrator statystyczny do pomiaru zasobów 
biologicznych mórz współpracuje ze standardową e-
chosondą rybacką i logiem statkowym. Zawiera on 
dwa identyczne kanały. Każdy z onich jest wyposażo
ny w człon przetwarzania analogowo-cyfrowego, 
człon przetwarzania cyfrowego i wspólny - dla obu 
kanałów - człon przetwarzania sygnałów, a także 
człon układów pomocniczych. (7 zastrzeżeń) 

C02F P.230515 T 02.04.1981 

Politechnika Krakowska, Kraków, Polska (Józef Fi
szer, Józef Trela, Jerzy Turski). 

Urządzenie do lokalnego unieszkodliwiania wód zanie
czyszczonych środkami chemicznymi stosowanymi w 

rolnictwie 

Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest opra
cowanie urządzenia do lokalnego unieszkodliwiania 
wód zanieczylszczonych środkami chemicznymi, umoż
liwiające oczyszczanie wód popłucznych w stopniu za
bezpieczającym ochronę środowiska. 
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Urządzenie według wynalazku składa się ze zbior
nika (1) wody popłucznej, połączonego z nim przewo
dem (10) do przepływu wody .popłucznej prefiltra (2) 
wypełnionego węglem aktywnym o uziaTnieniu 1-3 
mm, pod którym usytuowany jest filtr (3) wypełniony 
węglem aktywnym o uziarnieniu 0,4-1,2 mm, połą
czony z prefiltrem (2) (przewodem (8) do przepływu 
wody oczyszczanej. Urządzenie wyposażone jest w a-
gregat pompowy (5) połączony ze zbiornikiem (1) 
przewodem (11) oraz w przewód zasysający (14) wodę 
popłuczną i przewód doprowadzający (12) wodę po-
płuczną do zbiornika (1). Zbiornik (1), prefiltr (2), filtr 
(3) oraz agregat pompowy (5) (przymocowane są do 
podstawy (4). (1 zastrzeżenie) 

C02F P.230653 T 13.04.1981 

Uniwersytet Marii Cuirie-Skłodowskiej, Lublin, Pol
ska (Lucjan Pawłowsiki, Henryk Wasąg). 

Sposób i urządzenie do oczyszczania ścieków w małych 
zakładach galwanizerskich 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania spo
sobu oczyszczania ścieków w małych zakładach gal
wanizerskich, szczególnie przydatnego do oczyszcza
nia ścieków zawierających w dominaijącej ilości cynk 
oraz eliminującego zagrożenie dla środowiska. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że ściek 
galwanizerski neutralizuje się do pH około 7, mlekiem 
wapiennym lub wodorotlenkiem sodowym i następ
nie przez roztwór przepuszcza się przez okres 20-30 
minut sprężone powietrze. Następnie po zsedymento-
waniu, osad kieruje się na filtry, natomiast ścieki do 
zbiornika buforowego, skąd są pobierane do ponow
nego płukania. 

Urządzenie według wynalazku składa się z wanny 
płuczącej (1), połączonej grawitacyjnym przelewem ze 
zbiornikiem ścieków (2), który z kolei połączony jest 
przewodem z zabudowaną pompą (3) z neutralizato
rem (4). Do neutralizatora doprowadzony jest przewód 
sprężonego powietrza (5). Dno neutralizatora ma kształt 
stożka i połączone jest przewodem, na którym znaj
duje się zawór (7) ze zbiornikiem oczyszczonych ście
ków (10) oraz przewodem, na którym zabudowany jest 
zawór (6) z filtrem przenośnym (8), wyposażonym w 
przewód (9) z zabudowaną pompą strumieniową (14). 

(2 zastrzeżenia) 

C03C P. 226205 13.08.1980 

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu 
izolacji Budowlanej, Katowice, Polska (Mariusz Brze
ziński, Jerzy Borkiewicz, Dariusz Furlepa, Janusz Wer
ner, Andrzej Kaputa. Tadeusz Kostka, Tadeusz Ma
rek, Romuald Pałubicki, Marek Nowak). 

Tarcza urządzenia rozwłókniającego do wytwarzania 
włókien mineralnych i sposób jej wytwarzania lub re

generacji 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia ży
wotności tarczy urządzenia rozwłókniającego do wy
twarzania włókien mineralnych ze stopionej lawy, 
zwłaszcza do wytwarzania wełny żużlowej metodą 
wirowo-wielowałkową, przy jednoczesnej poprawie 
sprawności procesu rozwłókniania. 

Tarcza ma na powierzchni roboczej ochronną ciąg
łą powłokę (1) z materiału żaroodpornego, na której 
jest naniesiona nieciągła rowkowana powłoka* (2) rów
nież z materiału żaroodpornego. 

Sposób wytwarzania lub regeneracji tarczy rozwłók
niającej polega na naniesieniu przez napawanie na 
jej powierzchnię najpierw ciągłej powłoki ochronnej 
z materiału żaroodpornego, a następnie nieciągłej po
włoki rowkowanej z materiału żaroodpornego, przy 
czym jako materiał żaroodporny stosuje się drut ze 
stali żaroodipornej, zaś napawanie prowadzi się w at
mosferze gazów ochronnych, korzystnie w atmosferze 
argonu. (7 zastrzeżeń) 

C04B P.224299 16.05.1980 

Skawińskie Zakłady Materiałów Ogniotrwałych, Ska
wina, Polska (Justyn Stachurski, Stanisław Malec, Ma
rian Stalewsiki, Jan Mazur, Ryszard Kasztelnik, Anna 
Prostak, Stanisław Domagała). 

Sposób wyłożenia sklepień pieców elektrycznych do 
wytapiania stali 

Wynalazek irozwiązuje zagadnienie zwiększenia ży
wotności ogniotrwałej wymurówki sklepień pieców e-
lektrycznych. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że skle
pienie buduje się z dwu rodzajów wyrobów, to jest 
wyrobów wysokoglinowych o zawartości 70-80% tlen
ku glinu i wyrobów korundowych lub korundowo-mu-
litowych o zawartości 88-96% tlenku glinu wypala
nych w temperaturze co najmniej 1670°C, przy czym 
wyrobami korundowymi luib korundowo-mulitowymi 
wymuTOwuje się miejsca o największym zużyciu. 

(1 zastrzeżenie) 

C04B P. 226051 02.08.1980 

Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, Kra
ków, Polska (Józef Guzik, Albin Hejnar, Jan Goleń, 
Roman Hejnar). 

Zaczyn cementowy 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania za
czynu cementowego nadającego się zwłaszcza do ce-
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mentowania rur okładzinowych w otworach wiertni
czych stosowanych w górnictwie naftowym. 

Zaczyn cementowy według wynalazku charaktery
zuje się tym, że zawiera bezalkaliczne włókno szklane 
o składzie: Si02 53-54%, Al2Cfe 13-14%, B2O3 8-
8,5%, CaO 18-19%, MgO 4-4 ,5% i Fe203 0,2-0,3%, 
przy czym bezalkaliczne włókno szklane dodawane jest 
korzystnie w postaci ciętych nierównomiernie włókien 
w ilości 1-10% w stosunku do suchego cementu przy 
współczynniku wodno cementowym od 0,5-1,6. 

(1 zastrzeżenie) 

C04B P. 226110 05.08.1980 

Politechnika Poznańska, Poznań, Polska (Aldona 
Łowińska, Kazimierz Tomkowiak, Jan Woźniczek)» 

Sposób zwiększania odporności betonu cementowego 
na korozję węglanową 

Sposób zwiększania odporności betonu cementowe
go na korozję węglanową charakteryzuje się tym, że 
do składników masy betonowej dodaje się krzemiany 
żelaza lub ich pochodne z grupy oliwinów, a zwłasz
cza fajalit, korzystnie w ilości do 10% wagowych w 
stosunku do cementu. Fajalit można dodawać do ma
sy cementowej w postaci zawierającego ten związek 
zmielonego żużla pomiedziowego. (2 zastrzeżenia) 

C04B P. 226131 06.08.1980 

Dolnośląskie Zakłady Magnetyczne, Świdnica, Pol
ska (Michał Elsner). 

Wyroby magnezytowo-wapienno-węglowe i sposób ich 
wytwarzania 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uzyskania wyro
bów magnezytowo-wapienno-węglowych charakteryzu
jących się dobrymi własnościami termomechaniczny
mi i chemicznymi. 

Wyroby maghezytowo-wapienno-węglowe charakte
ryzują się tym, że zawierają od 45 do 80% klienkieru 
magnezytowego o uziarnieniu od 0 do 4 mm lub od 
0 do 6 mm, lub od 0 do 8 mm, lub od 0 do 10 mm, 
od 5 do 25% klienkieru wapiennego o uziarnieniu od 
0 do 0,5 mm, od 5 do 40% substancji węglonośnej o 
uziarnieniu od 0 do 0,5 mm lub od 0 do 1 mm, lub 
od 0 do 2 mm oraz od 1,5 do 10% żywic. 

Sposób według wynalazku polega na wymieszaniu do
dawanych kolejno: .klinkieru wapiennego z żywicą 
lub mieszaniną żywic w dowolnym stosunku, następ
nie z wstępnie przygotowaną substancją węglonośną, 
a w końcowym etapie z klinkierem magnezytowym, 
przy czym całkowity czas mieszania wynosi minimum 
15 minut. (7 zastrzeżeń) 

C04B P. 226132 06.08.1980 

Dolnośląskie Zakłady Magnezytowe, Świdnica, Pol
ska (Michał Elsner, Karol Elsner). 

Wyroby dolomitowo-węglowe i sposób ich wytwarzania 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uzyskania wyro
bów dolomito wo-węglowych nadających się do stoso
wania w piecach i urządzeniach metalurgicznych, che
micznych i innych urządzeniach o szczególnie cięż
kich warunkach termicznych. 

Wyroby dolomitowo-węglowe zawierają klinkier do
lomitowy w ilości od 45 do 80% o uziarnieniu od 0 
do 4 mm lub od 0 do 6 mm, lub od 0 do 8 mm, lub 
od 0 do 10 mm, od 5 do 25% klinkieru dolomitowe
go i/lub magnezytowego o uziarnieniu od 0 do 0,5 
mm, od 5 do 40% substancji węglonośnej o uziarnie
niu od 0 do 0,5 mm lub od 0 do 1 mm, lub od 0 do 
2 mm i od 1,5 do 10% żywicy. 

Sposób według wynalazku polega na wymieszaniu 
dodawanych kolejno: klinkieru dolomitowego we frak
cji grubej, następnie żywicy lub mieszaniny żywic w 

dowolnym stosunku, następnie wstępnie przygotowa
nej substancji węglonośnej i na końcu klinkieru do
lomitowego lub magnezytowego we frakcji drobnej, 
przy czym całkowity czas mieszania wynosi minimum 
15 minut. (7 zastrzeżeń) 

C04B P. 226136 06.08.1980 

Dolnośląskie Zakłady Magnezytowe, Świdnica, Pol
ska (Michał Elsner, Karol Elsner). 

Wyroby wapienno-węglowe i sposób ich wytwarzania 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uzyskania wyro
bów wapienno-węglowych charakteryzujących się wy
soką odpornością chemiczną i dobrymi własnościami 
termomechanicznymi. 

Wyroby wapienno-węglowe zawierają od 45 do 80% 
klinkieru wapiennego o uziarnieniu od 0 do 4 mm lub 
od 0 do 6 mm, lub od 0 do 8 mm, lub do 0 do 10 mm, 
od 5 do 25% klinkieru wapiennego i/lub magnezyto
wego o uziarnieniu od 0 do 0,5 mm, od 5 do 40% 
substancji węglonośnej o uziarnieniu od 0 do 0,5 mm 
lub od 0 dö 1 mm lub od 0 do 2 mm i od 1,5 do 10% 
żywicy. 

Sposób według wynalazku polega na wymieszaniu 
dodawanych kolejno: klinkieru wapiennego, następnie 
żywicy lub mieszaniny żywic w dowolnym stosunku, 
wstępnie przygotowanej substancji węglonośnej i klin
kieru wapiennego lub magnezytowego we frakcji drob
nej, przy czym całkowity czas mieszania wynosi mi
nimum 15 minut. (7 zastrzeżeń) 

C04B P. 230494 T 01.04.1981 

Zakłady Dolomitowe „Szczakowa", Jaworzno, Pol
ska (Justyn Stachurski, Henryk Wierzbowski, Boles
ław Bolek, Stefan Płatek, Edward Grabowski, Roman 
Ryba). 

Sposób produkcji ogniotrwałej masy do wyłożenia ob-
murza kadzi stalowniczej 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uzyskania masy 
ogniotrwałej iprzy wykorzystaniu odpadowych złomów 
magnezytowo-chromitowych lub chromitowo-magnezy-
towych. 

Sposób według wynalazku polega na wymieszaniu 
70-95% złomu z ogniotrwałych wyrobów chromito-
wo-magnezytowych lub magnezytowo-chromitowych 
sortowanego lub odpadowego o granulacji 0 - 1 , 0 - 2 
lub 0 - 3 mm, w tym co najmniej 20% o granulacji 
poniżej 0,1 mm i co najmniej 25% o granulacji powy
żej 0,5 mm oraz 3 -30% ogniotrwałej gliny surowej 
o ogniotrwałości zwykłej co najmniej 163 sP i o gra
nulacji 0-0,5, 0 - 1 lub 0 - 2 mm, w tym co najmniej 
50% o granulacji poniżej 0,2 mm, przy czym część 
złomu w ilości do 30% 'można zastąpić rudą chromi-
tową w tym także odpadową o granulacji 0-0,5, 0 - 1 
mm lub 0 - 2 mm, a ogniotrwałą glinę bentonitem lub 
innym środkiem wiążącym. Masę podczas mieszania 
nawilża się wodą lub wodnym roztworem siarczanu 
magnezu, chlorku magnezu lub siarczanem glinu. 

(1 zastrzeżenie) 

C06B P. 230501 T 03.04.1981 

Główny Instytut Górnictwa, Katowice, Polska (Jó
zef Charewicz, Emil Boryczko, Mieczysław Świetlik, 
Stanisław Płocharski, Erwin Badura, Tadeusz Gregor-
czyk, Czesław Kawiak). 

Sposób wytwarzania wodoodpornych, górniczych mate
riałów wybuchowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie umożliwienia u-
zyskania aktywnych powłok hydrofobowych na roz
puszczalnych w wodzie składnikach materiałów wy
buchowych. 
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Sposób według wynalaizku polega na oddzielnym 
hydrofobizowandu chlorku sodowego otrzymanego na 
drodze krystalizacji próżniowej, poprzez ogrzanie go 
do temperatury około 50°C i wymieszanie ze składni
kami hydirofobizującymi w ilości 0,5 do 5% wago
wych w stosunku do chlorku sodowego, a następnie 
zmieszaniu 10 do 40% wagowych shydrofobizowanego 
chlorku sodowego z pozostałymi składnikami mate
riału wybuchowego w postaci 55 do 72% wagowych 
azotanu amonowego, 2 do 10% mączki organicznej, o-
koło 6% wagowych nitroestrów ciekłych i/lub nitro-
związków aromatycznych oraz resztą składników hy-
drofobizujących, których udział w całym materiale 
wybuchowym wynosi 0,2 do 5% wagowych. 

(3 zastrzeżenia) 

C07B P. 226076 05.08.1980 

Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa, Polska, 
(Jan Jwińsfci, Zbigniew Eljaszuk, Roman Królak). 

Sposób karbonizacji roztworów szkła wodnego gazem 
zawierającym dwutlenek węgla 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uniknięcia żelo
wania cieczy w aparacie, w procesie karbonizacji roz
tworów szkła wodnego. 

Przedmiotem wynalazku jest sposób prowadzenia 
karbonizacji wodnych roztworów szkła wodnego ga
zem zawierającym dwutlenek węgla w celu otrzyma
nia żeli krzemionkowych, stanowiących surowiec do 
produkcji katalizatorów krakingowych. 

Proces prowadzi się przy przepływie tłokowym rea
gentów w aparacie działającym na zasadzie strumie-
nicy. Do dyszy lub dysz elementu wyporowego zanu
rzonych w roztworze szkła wodnego wprowadza się 
sprężony gaz zawierający dwutlenek węgla, który po 
rozprężeniu porywa roztwór szkła wodnego. Po inten
sywnym wymieszaniu w rurze pionowej i wydziele
niu pozostałego gazu mieszaninę reakcyjną natych
miast wyprowadza się poza strefę apaTatu, gdzie ule
ga ona zżelowaniu. (1 zastrzeżenie) 

C07C 
C07D 

P.209506 09.09.1978 

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Jan 
Prejzner, Maria Bukowska, Mieczysław Maciejewski). 

Sposób wytwarzania nowych pochodnych wodoropi-
rymidyny 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
sposobu wytwarzania nowych związków, wykazują
cych aktywność przeciwrakową oraz działanie grzy
bobójcze wobec Trichophytonu rubrum, T. violaceum, 
Microsporum gypseum i Aspergillus flavus). 

Sposób wytwarzania nowych pochodnych wodoro-
pirymidyny o wzorze przedstawionym na rysunku, 
w którym Ri oznacza atom wodoru, grupę β-cyjano-
etylową lub β-cyjanopropylowa, R2 oznacza atom wo
doru lub grupę β-cyjanopropylowa, R3 oznacza atom 

wodoru lub grupę metylową, polega na reakcji akry
lonitrylu lub metakrylonitrylu z solą cyjanoguanidy
ny w aprotonowym rozpuszczalniku organicznym, w 
temperaturze powyżej 10°C. (4 zastrzeżenia) 

C07C P.225673 09.09.1978 

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Jan 
Prejzner, Maria Bukowska, Mieczysław Maciejewski). 

Sposób wytwarzania N,N-dwu (cyjanoetylo)-cyjano-
guanidyny 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
sposobu wytwarzania nowego związku, wykazującego 
aktywność przeciwrakową oraz działanie grzybobójcze 
wobec Trichophyton rubrum, T. violaceum, Microspo
rum gypseum oraz wobec Aspergillus flavus. 

Sposób wytwarzania N,N-dwu(cyjanoetylo)-cyjano-
guanidyny o wzorze przedstawionym na rysunku po
lega na reakcji akrylonitrylu i soli cyjanoguanidyny 
w aprotonowym rozpuszczalniku organicznym w tem
peraturze poniżej 10°C. (3 zastrzeżenia) 

C07C P.225675 09.09.1978 

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Jan 
Prejzner, Maria Bukowska, Mieczysław Maciejewski). 

Sposób wytwarzania nowej pochodnej cyjanoguani
dyny 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
sposobu wytwarzania nowego związku, wykazującego 
działanie grzybobójcze wobec Trichophyton rubrum, 
T. violaceum, Microsporum gypseum i wobec Asper
gillus flavus. 

Sposób wytwarzania nowej pochodnej cyjanoguani
dyny o wzorze 1, w którym X oznacza cząsteczkę 
kwasu, ewentualnie w postaci wolnej aminy, polega 
na tym, że N,N-dwu(cyjanoetylo)-cyjanoguanidyhę o 
wzorze 2 poddaje się hydrolizie w środowisku kwaś
nym, a produkt hydrolizy ewentualnie zobojętnia się 
amoniakiem. (2 zastrzeżenia) 

C07C P. 226091 06.08.1980 

Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa, Polska 
(Alojzy Kłopotek, Danuta Własiuk, Wiesław Szele-
jewski, Gabriela Działa). 
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Sposób wytwarzania estrów wielofunkcyjnych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia wy
dajności otrzymywania estrów wielofunkcyjnych oraz 
uproszczenia metod ich wytwarzania. 

Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania 
estrów wielofunkcyjnych wykazujących jednocześnie 
własności powierzchniowo czynne, zdolność komplek-
sowania jonów wapnia i magnezu oraz własności dro-
bnoustrojobójcze. Estry według wynalazku otrzymuje 
się w wyniku estryfikacji alkoholi alifatycznych 
i aromatycznych należących do grupy mono- oraz 
wielowodorotlenowych bezwodnikiem kwasu male
inowego. Ponadto niektóre z otrzymanych w ten spo
sób estrów wykazują własności dyspergujące i anty
elektrostatyczne. (4 zastrzeżenia) 

C07C P. 226093 06.08.1980 

Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa, Polska 
(Alojzy Kłopotek, Danuta Własiuk, Wiesław Szele-
jewski, Gabriela Działa). 
Sposób wytwarzania wielofunkcyjnych estrów kwasu 

maleinowego 
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uproszczenia 

sposobu wytwarzania estrów wielofunkcyjnych, któ
rych cząsteczki łączą jednocześnie wystarczająco do
bre własności klasycznych środków powierzchniowo 
czynnych, ustrojobójcze i zdolność zmiękczania wody. 

Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania 
wielofunkcyjnych estrów kwasu maleinowego wyka
zujących jednocześnie własności myjące, piorące, 
drobnoustrojobójcze oraz zdolność tworzenia rozpusz
czalnych w wodzie kompleksów z jonami metali ziem 
alkalicznych takimi jak wapń i magnez. Estry we
dług wynalazku otrzymuje się w wyniku działania 
na związki powierzchniowo czynne zawierające wolną 
lub wolne grupy hydroksylowe roztworu benzenowe
go bezwodnika kwasu maleinowego. 

Otrzymane estry wielofunkcyjne mogą być stoso
wane w postaci kwaśnej, a także soli metali alka
licznych lub amonowych. (5 zastrzeżeń) 

C07C P. 226920 25.09.1980 
A01N 

Pierwszeństwo: 25.09.1979 - Węgry (nr CI - 1969) 
15.08.1980 - Węgry (nr CI - 1969) 

Chinoin Gyógyszer es Vegyészeti Termékek Gyára 
R. T., Budapeszt, Węgry. 

Sposób wytwarzania nowych pochodnych kwasu wę
glowego i środki szkodnikobójcze 

Celem wynalazku jest opracowanie nowego środka 
szkodnikobójcźego oraz sposobu wytwarzania sub
stancji czynnej tego środka, które wykazywałyby dużą 
aktywność przeciw grzybom fitopatogennym. 

Sposób wytwarzania pochodnych kwasu węglowego 
o wzorze 1, w którym R oznacza atom wodoru lub 
grupę metylową, a R1 oznacza pierścień cykloalkilo-
wy o 5-12 atomach węgla, który ewentualnie może 
być podstawiony grupami alkilowymi lub alkoksylo-
wymi o 1-4 atomach węgla według wynalazku po
lega na tym, że na związek o wzorze 2, w którym R1 

ma wyżej podane znaczenie, działa się środkiem mety-
lującym i otrzymane związki o wzorze 1 ewentualnie 
przeprowadza się w sole lub kompleksy lub uwalnia 
je z soli lub kompleksów lub sól lub kompleks związ
ku o wzorze 1 przeprowadza w inną sól lub kom
pleks. 

Środek szkodnikobójczy jako substancję czynną za
wiera według wynalazku jeden lub więcej związków 
o wzorze 1, w którym R i R1 mają znaczenia podane 
wyżej w postaci wolnej lub w postaci soli lub kom
pleksu, w stężeniu 0,0001-95% wagowych, a ponadto, 
w ilości 5-99,9999% wagowych, nośnik, rozcieńczal
nik, wypełniacz, środek emulgujący iAub środek dys
pergujący oraz ewentualnie inne substancje powierz
chniowo czynne i dalsze substancje grzybobójcze. 

(4 zastrzeżenia) 

C07C P. 230597 T 08.04.1981 

Politechnika Łódzka, Łódź, Instytut Chemii Prze
mysłowej, Warszawa, Polska (Józef Góra, Krzysztof 
Śmigielski, Anna Zachara, Janina Kamińska, Wiesław 
Szelejewski, Maria Bełdowicz, Adam Socha, Władys
ław Brud, Mirosław Pilecki, Adam Woliński). 

Sposób otrzymywania alkoholi z wodoronadtlenków 
alkilowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia wy
dajności otrzymywania alkoholi z wodoronadtlenków 
alkilowych. 

Sposób otrzymywania alkoholi z wodoronadtlenków 
alkilowych, polega na tym, że wodoronadtlenki alki
lowe o wzorze ogólnym przedstawionym na rysunku, 
w którym Rx oznacza H lub alkil, R2 oznacza H, alkil, 
cykloalkil, alkenyl, cykloalkenyl, R3 oznacza alkil, cy-
kloalkil, dicykloalkil, aryl, alkiloaryl, alkenyl, hydro-
ksyalkil lub ketoalkil, poddaje się elektrochemicznej 
redukcji na katodzie wykonanej z Ni, Co, Zn, Cu, Fe, 
Hg, blachy ze stali nierdzewnej, grafitu lub włókni
ny grafitowej w środowisku uwodnionych polarnych 
rozpuszczalników organicznych, takich jak aceton, 
acetylonitryl, metanol, izopropanol, alkohol benzylowy, 
glikol etylowy, w obecności soli metali alkalicznych 
jako elektrolitów podstawowych. Redukcję elektro
chemiczną prowadzi się przy stężeniu elektrolitu pod
stawowego 0,5-5,0% w temperaturze 10-50yC oraz 
gęstości prądu w granicach 0,01-0,05 A/cm2. Reduk
cję prowadzi się do chwili uzyskania negatywnej 
próby testowej na obecność wodoronadtlenków, po 
czym znanymi sposobami wyodrębnia się produkt re
akcji z roztworu katolitu. (2 zastrzeżenia) 
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C07C P. 230685 T 15.04.1981 

Zgłoszenie dodatkowe do zgłoszenia P. 229540 

Zakład Doświadczalny „Chemipan" Instytut Chemii 
Fizycznej i Instytutu Chemii Organicznej PAN, War
szawa, Polska (Wojciech Kulicki, Janusz Jurczak, An
drzej Artung, Jan Dworczyk, Bogusław Żukowski). 

Sposób wytwarzania monoestrów alkilowych kwasu 
fenylomalonowego 

Przedmiotem wynalazku objętego zgłoszeniem 
P. 229540 jest sposób wytwarzania monoestrów alkilo
wych kwasu fenylomalonowego polegający na działa
niu pierwszo-, drugo- lub trzeciorzędowym alkoholem 
alkilowym na sól metalu alkalicznego fenylomalonia-
nu fenylowego, który zawiera ponad 1 gramoatom 
metalu alkalicznego na 1 mol estru. 

Udoskonalenie tego sposobu według wynalazku 
zgłoszonego dodatkowo polega na prowadzeniu wy
żej podanej reakcji w atmosferze CÓ2. Dzięki tej mo
dyfikacji proces technologiczny jest ułatwiony, po
nieważ medium reakcyjne daje się mieszać i nie wy
stępuje niekorzystne zjawisko gęstnienia całej zawar
tości reaktora. (1 zastrzeżenie) 

C07C P. 230783 21.04.1981 
A01N 

Pierwszeństwo: 23.04.1980 - W. Brytania (nr 8013309) 

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

Sposób wytwarzania estrowych pochodnych kwasu 
cyklopropanokarboksylowego i środek szkodniko-

bójczy 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia 
ilości najaktywniejszego pod względem pestycydo
wym izomeru cis w mieszaninie izomerów estrowych 
pochodnych kwasu cyklopropanokarboksylowego. 

Wynalazek dotyczy sposobu wytwarzania estrowych 
pochodnych kwasu cyklopropanokarboksylowego, któ
re stosuje się jako środki szkodnikobójcze. 

Sposób wytwarzania mieszaniny izomerów cis estro
wych pochodnych kwasu cyklopropanokarboksylowe
go o wzorze przedstawionym na rysunku, w którym 
R1 i R2 niezależnie od siebie oznaczają atomy chlo
ru, bromu lub grupy metylowe, zawierającej w prze
ważającym stopniu izomery IR cis S- i IS cis R- po
lega na tym, że mieszaninę izomerów IS cis S- i IR 
cis R- związku o wzorze przedstawionym na rysunku 
samą lub w obecności izomerów IR cis S- i IS cis 
R- rozpuszcza się w organicznej zasadzie aminowej 
zawierającej 5 do 7 atomów węgla, która stanowi 
drugorzędową aminę zawierającą dwie rozgałęzione 
grupy alkilowe lub aminę trzeciorzędową, a następ
nie wykrystalizowuje się z otrzymanego roztworu 
izomerów cis związku o wzorze przedstawionym na 
rysunku w organicznej zasadzie aminowej miesza
ninę izomerów IR cis S- i IS cis R- w stosunku 1:1 
i odparowuje się organiczną zasadę aminową. 

Wynalazek obejmuje także środek szkodnikobój-
czy zawierający jako składnik aktywny produkt o-
trzymany sposobem według wynalazku. (8 zastrzeżeń) 

C07C P. 230784 21.04.1981 
A01N 

Pierwszeństwo: 23.04.1980 - W. Brytania (nr 8013308) 

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

Sposób wytwarzania estrowych pochodnych kwasu 
cyklopropanokarboksylowego i środek szkodnikobójczy 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie otrzymywania 
estrowych pochodnych kwasu cyklopropanokarboksy
lowego o wysokiej zawartości izomeru, który wyka
zuje największą aktywność pestycydową bez koniecz
ności prowadzenia syntezy asymetrycznej czy rozdzie
lania izomerów optycznych. 

Sposób wytwarzania mieszaniny 1:1 izomerów IR 
cis S i IS cis R, zasadniczo bez izomerów IS cis S 
i IR cis R, związku o wzorze przedstawionym na ry
sunku, w którym to wzorze R1 i R2 niezależnie ozna
czają atom chloru lub bromu albo rodnik metylowy, 
znamienny tym, że mieszaninę izomerów IS cis S 
i IR cis R, samą lub w obecności izomerów IR cis S 
i IS cis R, związku o wspomnianym wzorze rozpusz
cza się w aminowej zasadzie organicznej zawierającej 
5 - 7 atomów węgla i stanowiącej aminę drugorzędo
wą z dwoma rozgałęzionymi rodnikami alkilowymi 
albo aminę trzeciorzędową i z otrzymanego roztwo
ru wykrystalizowuje się mieszaninę 1:1 izomerów 
IR cis S i IS cis R zasadniczo pozbawioną izomerów 
IS cis S i IR cis R. 

Wynalazek obejumje również środek szkodnikobój
czy zawierający tèn produkt. (8 zastrzeżeń) 

C07C P. 232390 28.07.1981 

Pierwszeństwo: 28.07.1980 - St. Zjedn. Am. 
(nr P 172.790) 

STAUFFER CHEMICAL COMPANY, Westport, Sta
ny Zjednoczone Ameryki (Raymond Anthony Felix). 
Sposób wytwarzania 2-alkilo-2-p-chIorofenyloacetoni-

trylu 
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wyeliminowania 

wysokociśnieniowej aparatury do prowadzenia reakcji. 
Sposób wytwarzania 2-alkilo-2-p-chlorofenyloaceto-

nitrylu o ogólnym wzorze 3, w którym R oznacza 
pierwszorzędowy lub drugorzędowy niższy rodnik al
kilowy o 1-5 atomach węgla wybrany z grupy obej
mującej metyl, etyl, propyl, izopropyl, butyl, izobu-
tyl, waleryl i izowaleryl, polega na tym, że nitryl 
kwasu p-chlorofenylooctowego poddaje się reakcji z 
niższym alkilosulfonianem niższego alkoholu alkilo
wego o ogólnym wzorze 4, w którym R oznacza pier
wszorzędowy lub drugorzędowy niższy rodnik alkilo
wy o 1-5 atomach węgla wybrany z grupy obejmu
jącej metyl, etyl, propyl, izopropyl, butyl, izobutyl, 
waleryl i izowaleryl, a R' oznacza niższy rodnik al
kilowy o 1-5 atomach węgla, wybrany z grupy obej
mującej metyl, etyl, propyl, izopropyl, butyl, izobu
tyl, III-rzęd. butyl, waleryl, izowaleryl lub III rz. 
waleryl, w obecności zasady i katalizatora przenoszą
cego fazy. 2-metylo-2-p-chlorofenyloacetonitryl jest 
przydatny jako produkt pośredni do wytwarzania (±)-
-cyjano-(3-fenoksyfenylo)metylowego estru kwasu 
(+)-2-metylo-l-(4-chlorofenylo) propanokarboksylowe-
go, nadający się do stosowania jako środek owado
bójczy i roztoczobójczy. (3 zastrzeżenia) 
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C07D P.224551 28.05.1980 

Politecnnika Warszawska, Warszawa, Polska (Jan 
Prejzner, Maria Bukowska, Mieczysław Maciejewski). 

Sposób wytwarzania pochodnych wodoropirymidyny 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
sposobu wytwarzania nowych pochodnych wodoropi
rymidyny o własnościach grzybobójczych i przeciw-
rakowych. 

Sposób wytwarzania pochodnych wodoropirymidyny 
o wzorze ogólnym 1, w którym Rx i R2 oznaczają ato
my wodoru, a R3 oznacza atom wodoru lub grupę 
metylową lub Rj oznacza grupę β-cyjanometylowa, 
a R2 i R3 oznaczają atomy wodoru lub Rj i R2 ozna
czają grupy β-cyjanopropylowe, a R3 oznacza grupę 
metylową, X oznacza cząsteczkę kwasu mineralnego, 
ewentualnie w postaci wolnej aminy, polega według 
wynalazku na tym, że związki o wzorze ogólnym 2, 
w którym Rls R2 i R3 mają wyżej podane znaczenia, 
poddaje się hyrolizie w środowisku kwaśnym, stosu
jąc stężone kwasy mineralne i chłodząc mieszaninę 
reakcyjną, po czym ewentualnie zobojętnia się amo
niakiem. (2 zastrzeżenia) 

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Jan 
Prejzner, Maria Bukowska, Mieczysław Maciejewski). 

Sposób wytwarzania nowej pochodnej wodoropirymi
dyny 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
sposobu wytwarzania nowego związku, wykazującego 

aktywność przeciwrakową oraz działanie grzybobójcze 
wobec Trichophyton rubrum, T. violaceum, Microspo-
rum gypseum i Aspergillus flavus. 

Sposób wytwarzania nowej pochodnej wodoropiry
midyny o wzorze 1, polega na tym, że N,N-dwu(cyja-
noetylo)-cyjanoguanidynę o wzorze 2, ogrzewa się do 
temperatury 170°C. (1 zastrzeżenie) 

C07D P. 228533 17.12.1980 
A01N 
Pierwszeństwo: 19.12.1979 —W. Brytania (nr 43797/79) 

SHELL INTERNATIONALE RESEARCH MAATS-
CHAPPIJ B. V., Haga, Holandia. 
Sposób przemiany izomerów trans pochodnych 3-aza-

bicyklo [3.1.0]heksanu w izomery cis 
Celem wynalazku jest opracowanie sposobu wytwa

rzania nowej grupy związków, które byłyby użytecz
ne do regulowania wzrostu roślin. 

Sposób przemiany izomerów trans kwasu, którego 
szkielet węglowy zawiera ugrupowanie o wzorze 1, 
jego soli, estru lub soli tego estru według wynalazku 
polega na przekształceniu izomeru trans w kwas, 
którego szkielet węglowy zawiera ugrupowanie o 
wzorze 2 lub w jego sól, a następnie uwodornieniu 
tego związku i gdy pożądanym produktem jest ester 
lub sól, przekształceniu otrzymanego wolnego kwasu 
lub jego soli w żądany ester lub sól. (12 zastrzeżeń) 



Nr 4 (214) 1982 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO 27 

C07D P. 229148 T 09.01.1981 

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska (Wła
dysław Czuba, Henryka Poradowska, Teresa Kowal
ska). 

Sposób wytwarzania nowych pochodnych naftyrydo-
nów-4 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
sposobu wytwarzania nowych pochodnych naftyry-
donów-4 o ogólnym wzorze 1, w którym N oznacza 
atom azotu w pierścieniu aromatycznym w pozycji 
piątej albo szóstej, a R oznacza grupę karboksylową 
albo karboetoksylową. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że nafty-
rydon-4 o ogólnym wzorze 2, w którym N i R ma 
podane wyżej znaczenie, poddaje się reakcji z dwu-
metylosulfotlenkiem. 

Związki wytworzone sposobem według wynalazku 
wykazują silne właściwości bakteriobójcze. 

(2 zastrzeżenia) 

C07D P.229149 T 09.01.1981 

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska (Wła
dysław Czuba, Henryka Poradowska). 

Sposób wytwarzania nowych pochodnych naftyrydo-
nów-4 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
sposobu wytwarzania nowych pochodnych naftyry-
donów-4 o ogólnym wzorze 1, w którym N oznacza 
atom azotu w pierścieniu aromatycznym w pozycji 
ósmej, R oznacza grupę karboksylową albo karboeto
ksylową. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że nafty-
rydon-4 o ogólnym wzorze 2, w którym N i R ma po
dane wyżej znaczenie poddaje się reakcji z dwumety-
losulfotlenkiem. 

Związki wytworzone sposobem według wynalazku 
wykazują silne właściwości bakteriobójcze. 

(2 zastrzeżenia) 

C07D P.229150 T 09.01.1981 

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska (Wła
dysław Czuba, Henryka Poradowska, Teresa Kowal
ska). 

Sposób wytwarzania nowych pochodnych naftyrydo-
nów-4 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
sposobu wytwarzania nowych pochodnych naftyrydo-
nów-4 o wzorze 1, znajdujących zastosowanie w far
makologii jako związki antybakieryjne. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że 1,4-
-dwuhydro-l,N-naftyrydonu-4, w którym N oznacza 
atom azotu w pierścieniu aromatycznym w pozycji 
piątej albo szóstej albo siódmej poddaje się reakcji 
z dwumetylosulfotlenkiem i otrzymuje się 1-metylotio-
metyleno-l,4-dwuhydro-l,N-naftyrydon-4 o wzorze 1. 

(2 zastrzeżenia) 

C07F P. 231444 01.06.1981 

Pierwszeństwo: 02.06.1980 - St. Zjedn. Am. 
(nr 155.361) 

TEXAS ALKYLS INC., Westport, Stany Zjednoczo
ne Ameryki (Scott H. Edith, Dennis B. Malpass). 

Węglowodorowy roztwór związku alkilosodowego 
i sposób wytwarzania tego roztworu 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie umożliwienia 
przenoszenia i manipulowania związkami alkilosodo-
wymi porzez znalezienie ich odpowiednich rozpusz
czalników. 

Roztwór zawiera związek alkilosodowy o wzorze 
Na-CHą-iRi-) C(-R8)-R2, w którym R1 i R2 oznaczają 
niezależnie grupę alkilową o 2 - 6 atomach węgla 
i prostym łańcuchu, a R8 oznacza atom wodoru lub 
grupę alkilową o 1-3 atomach węgla i prostym łań
cuchu w nasyconym alifatycznym lub alicyklicznym 
rozpuszczalniku o 5-20 atomach węgla. Roztwór wy
twarza się poddając metaliczny sód reakcji z odpo
wiednim halogenkiem alkilowym w obecności nasyco
nego rozpuszczalnika alifatycznego lub alicyklicznego, 
a następnie usuwając części stałe z wytworzonego 
roztworu. (9 zastrzeżeń) 

C07F P.226092 06.08.1980 

Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa, Polska 
(Alojzy Kłopotek, Danuta Własiuk, Wiesław Szelejew-
ski, Gabriela Działa). 
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Sposób wytwarzania monoestrów wielofunkcyjnych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie otrzymywania 
związków o lepszych własnościach powierzchniowo 
czynnych oraz jednoczesnego usuwania twardości 
wody, w stosunku do tego typu związków otrzymy
wanych dotychczas. 

Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania 
monoestrów wielofunkcyjnych polegający na działa
niu bezwodnikiem kwasu maleinowego na kopolime
ry blokowe w temperaturze 363-403K, w czasie 1-2 
godzin pod ciśnieniem atmosferycznym w obecności 
katalizatora - kwasu p-toluenosulfonowego lub pi
rydyny. Monoestry w formie kwaśnej lub soli alka
licznej albo amonowej wykazują jednocześnie włas
ności myjące oraz zdolność sekwestrowania jonów 
wywołujących twardość wody. (6 zastrzeżeń) 

C07H P.231594 10.06.1981 

Pierwszeństwo: 12.06.1980 - St. Zjedn. Am. 

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

Sposób wytwarzania pochodnych makrolidowych 

Sposób wytwarzania nowej pochodnej makrolido-
wej o ogólnym wzorze 1, w którym Q oznacza grupę 
-CH2OH lub -CHO, ewentualnie w postaci estrów 
acylowych lub farmaceutycznie dopuszczalnych soli 
addycyjnych z kwasami związku o wzorze 1 lub je
go estrów, polega na tym, że prowadzi się hodowlę 
szczepu Streptomyces fradiae NRRL 12171 w warun
kach podpowierzchniowej hodowli aerobowej aż do 
uzyskania znacznego poziomu aktywności antybiotycz-
nej, albo redukuje się 23-de-(mycynosyloksy)tylosynę 
chemicznym środkiem redukującym, tworząc pochod
ną makrolidową o ogólnym wzorze 1, w którym Q 
oznacza grupę -CH2OH, po czym ewentualnie otrzy
many związek przeprowadza się w farmaceutycznie 
dopuszczalną sól lub ester. 

Związki o wzorze 1 wykazują działanie anty bio
tyczne i znajdują zastosowanie w preparatach wete
rynaryjnych, zwłaszcza do leczenia infekcji bakte
ryjnych drobiu. (3 zastrzeżenia) 

C07H P.231598 10.06.1981 

Pierwszeństwo: 12.06.1980 - St. Zjedn. Am. 
(nr 156854) 

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

Sposób wytwarzania pochodnych makrolidowych 

Sposób wytwarzania nowej pochodnej makrolido-
wej o ogólnym wzorze 1, w którym Q oznacza grupę 
-CH2OH lub -CHO, ewentualnie w postaci estrów 
acylowych lub farmaceutycznie dopuszczalnych soli 
addycyjnych z kwasami związku o wzorze 1 lub jego 

estrów, przy czym gdy pozycja 3 jest zajęta przez 
grupę O-acetylową, wówczas pozycja 4" może być 
zajęta przez grupę inną niż grupa O-izowalerylowa, 
polega na tym, że prowadzi się hodowlę szczepu 
Streptomyces fradiae NRRL 12170 w warunkach pod
powierzchniowej hodowli aerobowej aż do uzyskania 
znacznego poziomu aktywności anty biotycznej, albo 
redukuje się 23-demycylosynotylosynę chemicznym 
środkiem redukującym, tworząc pochodną makroli
dową o ogólnym wzorze 1, w którym Q oznacza gru
pę -CH2OH, po czym ewentualnie otrzymany zwią
zek przeprowadza się w farmaceutycznie dopuszczal
ną sól lub ester. 

Związki o wzorze 1 wykazują działanie antybiotycz-
ne i znajdują zastosowanie w preparatach wetery
naryjnych, zwłaszcza do leczenia infekcji bakteryj
nych drobiu. (3 zastrzeżenia) 

C07J P. 226185 28.08.1980 

Instytut Przemysłu Farmaceutycznego, Warszawa, 
Polska (Andrzej Kutner, Romana Jaworska, Jadwiga 
Smolińska, Adam Skwarek). 

Sposób otrzymywania związków steroidowych z żółci 
ryb 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
prostej i wydajnej metody wyodrębniania kwasu 
cholowego z dostępnych źródeł surowcowych. 

Przedmiotem wynalazku jest sposób otrzymywania 
związków steroidowych serii cholanu takich jak np. 
kwas cholowy, cholan metylu, dwuoctan cholanu me
tylu^ metodą bezpośredniej syntezy po hydrolizie su
rowej żółci ryb antarktycznych. (2 zastrzeżenia) 

C08G P.219904 27.11.1979 

Instytut . Chemii Przemysłowej, Warszawa, Polska 

Sposób wytwarzania nienasyconych żywic poliestro
wych 

Przedmiotem wynalazku jest sposób otrzymywania 
nienasyconych żywic poliestrowych o zwiększonej od
porności chemicznej w stosunku do dotychczas otrzy
mywanych. 

Sposobem według wynalazku żywice poliestrowe 
uzyskuje się przez kopolimeryzację monoepoksydów 
z bezwodnikami kwasów dwukarboksylowych w o-
becności katalizatora i w podwyższonej temperaturze 
oraz izomeryzację maleinowo-fumarową. Cechą cha
rakterystyczną sposobu jest stosowanie tlenku cyklo-
pentenu i jego pochodnych alkilowych. Reakcje pro
wadzi się w obecności związków zawierających ak
tywne atomy wodoru. (4 zastrzeżenia) 

C08G P.226263 13.08.1980 

Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachow
nia", Kędzierzyn-Koźle, Polska (Dominik Nowak, Nor
bert Gonsior, Zygmunt Henn, Bogdan Zarychta, Bro
nisław Szczepaniak). 
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Sposób wytwarzania rozpuszczalnych w wodzie etc-
ryfikowanych metanolem kondensatów moczniko

wo - for malde h yd o w j c h 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie stabilności roz
puszczalnych w wodzie eteryfikowanych metanolem 
kondensatów mocznikowo-formaldehydowych. Proces 
wytwarzania eteryfikowanych kondensatów prowa
dzi się w ten sposób, że mocznik z formaldehydem 
przy stosunku wagowym 1:2 - 2,8 poddaje się kon
densacji w środowisku wodnym przy pH alkaliczny
mi w czasie 10-20 minut w temperaturze 80-90°C 
po czym produkt lekko schładza się i poddaje ete-
ryfikacji metanolem stosując 5-10 moli metanolu na 
1 mol mocznika prowadząc eteryfikację przy pH 2 - 4 
w temperaturze wrzenia w czasie 15-30 minut. 

(1 zastrzeżenie) 

C08J 
B29C 

P.230474 T 31.03.1981 

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska (Sta
nisław Barski). 

Sposób regeneracji i urządzenie do regeneracji odpa
dów z tworzyw sztucznych zbrojowych elementami 

ferromagnetycznymi 

Przedmiotem wynalazku jest sposób regeneracji 
i urządzenie do regeneracji^ odpadów z tworzyw 
sztucznych, zwłaszcza termoplastycznych, zbrojonych 
elementami ferromagnetycznymi. Wynalazek ma zas
tosowanie w przemyśle wykorzystującym w pro
dukcji tworzywa sztuczne. 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie odzyskiwania 
tworzywa sztucznego z odpadów produkcyjnych. 

Istota sposobu według wynalazku polega na tym, 
że odpady oziębia się do temperatury od 150 do 170K, 
w której przetrzymuje się przez około 30 minut, po 
czym ochłodzony materiał poddaje się kruszeniu. 
Pokruszony materiał poddaje się separacji magne
tycznej, po czym oczyszczone od metalu tworzywo 
przesiewa się przez sito o oczkach od 4,0 do 6,0 mm. 
Nadziarno zawraca się do oziębiania, a przesiew sta
nowi surowiec nadający się do formowania. Nato
miast urządzenie do regeneracji odpadów stanowi za
mrażarka (1) połączona z udarową kruszarką (2), usy
tuowana równolegle z zasypowym lejem. Pod kru
szarką (2) umieszczony jest ruszt (3) połączony z mag
netycznym separatorem (4). Separator (4) wyposażo
ny jest w dwie rynny zsypowe. Jedna z rynien usy
tuowana jest nad przesiewaczem (5) umieszczonym 
nad zbiornikiem (6) gotowego regeneratu, a druga 
prowadzi do zbiornika wydzielonych elementów ferro
magnetycznych. (2 zastrzeżenia) 

C10B P.230509 T 01.04.1981 

Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla, Zabrze, Pol
ska (Witold Krause, Marek Dudzik, Ireneusz Jani
szewski). 

Koksowniczy piec doświadczalny 

Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest kon
strukcja koksowniczego pieca doświadczalnego umoż
liwiająca dokonywanie ciągłych pomiarów tempera
tury ścian grzewczych, przewodnictwa cieplnego ma
teriałów ceramicznych oraz podłogi komory koksow
niczej. 

Koksowniczy piec doświadczalny ma poziome po
miarowe kanały (5) dochodzące do zewnętrznej stro
ny ścianki grzewczej (2), poziome pomiarowe kanały 
(7) kończące się na różnych głębokościach ścianki 
grzewczej (2) oraz pionowe pomiarowe kanały (6) do
chodzące do zewnętrznej strony podłogi (8) komory 
koksowniczej (1). (1 zastrzeżenie) 

C10B P. 231716 16.06.1981 

Pierwszeństwo: 16.06.1980 - St. Zjedn. Am. 
(nr 159546) 

FMC Corporation, Filadelfia, Stany Zjednoczone 
Ameryki. 

Sposób gazyfikacji stałych substancji węglowych 

Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest opra
cowanie sposobu zapewniającego usuwanie dwutlen
ku siarki ze strumienia gazów spalinowych wytwa
rzanych w instalacji gazyfikacji węgla z zastosowa
niem węglowego środka adsorbującego w warunkach, 
w których ten adsorbent nie musi być reaktywowany. 

Sposób gazyfikacji węgla w złożu fluidalnym, w 
którym ciepło dla generatora gazu zapewnia zawra
cana pozostałość z komory spalania, polega na tym, 
że usuwa się S 0 2 z gazu spalinowego, kontaktując 
gaz spalinowy z doprowadzanym surowcem węglo
wym, na którym S 0 2 ) zostaje zaadsorbowany i prze
kształcony w H2S w generatorze. Siarkę z H2S odzys
kuje się w instalacji Clausa. (4 zastrzeżenia) 

C10G P.230887 28.04.1981 

Pierwszeństwo: 28.04.1980 - St. Zjedn. Am. 
(nr 144 477) 

Engelhard Minerals and Chemicals Corporation, 
Edison, Stany Zjednoczone Ameryki (David B. Bart-
holic). 
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Sposób odwęglania i demetallzacji węglowodorów 

Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest selek
tywne usuwanie związków o dużej zawartości me
tali i węgla ze wsadu zawierającego najwyżej wrzą
ce składniki ropy. 

Sposób według wynalazku polega-Tia tym, że ropę 
pełnozakresową, pozostałości destylacji ropy nafto
wej i podobne wsady poddaje się selektywnemu od
parowaniu, otrzymując ciężkie frakcje o obniżonym 
wskaźniku węgla według Conradsona i/lub zawartości 
metali. Proces realizuje się przez poddanie wsadu 
kontaktowi w bardzo krótkim czasie i w wysokiej 
temperaturze z całkowicie obojętnym ciałem stałym 
o niskiej powierzchni właściwej w reaktorze kontak
towym w strefie selektywnego odparowania. Wyso-
kowrzące składniki wsadu, o dużym wskaźniku węgla 
według Conradsona i dużej zawartości metali, pozos
tają na substancji kontaktowej jako palny osad i ule
gają wypaleniu w strefie spalania, ogrzewając do wy
sokiej temperatury substancję kontaktową, która po
wraca do strefy selektywnego odparowania dostar
czając do niej ciepło niezbędne w procesie. Dynamicz
nemu sterowaniu podlega dostarczanie paliwa do 
strefy spalania; paliwo to stanowią najuboższe w wo
dór, najmniej wartościowe składniki wsadu. Stero
wanie to polega na automatycznym utrzymywaniu 
temperatury strefy selektywnego odparowania na 
najniższym poziomie, jaki jest tylko możliwy przy 
jednoczesnym zachowaniu określonej wcześniej, po
żądanej temperatury strefy spalania. (15 zastrzeżeń) 

C10G P. 231781 19.06.1981 
B01D 

Pierwszeństwo: 04.07.1980 - Włochy (nr 23241A/80) 

Snamprogetti S.p.A., Mediolan, Włochy (Luigi Gazzi, 
Carlo Rescalli, Maria A. Scaramucci, Alessandro Gi
nassi). 

Sposób selektywnego oddzielania siarkowodoru 
z mieszanin gazowych 

Sposób selektywnego oddzielania siarkowodoru z 
mieszanin gazowych zawierających także dwutlenek 
węgla, polega na tym, że prowadzi się selektywną 
absorpcję siarkowodoru z tych mieszanin za pomocą 
zasadniczo bezwodnej mieszaniny aminy trzeciorzę
dowej i rozpuszczalnika organicznego. (6 zastrzeżeń) 

C10K P. 226247 14.08.1980 

Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, Kra
ków, Polska (Jadwiga Pasynkiewicz, Zbigniew Kulic-
ki, Stefan Ermich, Jerzy Gutowski, Krystyna Falęc-
ka, Grażyna Jasińska, Krzysztof Tatarczuk, Karol 
Gawąd, Mirosław Ptak). 

Sposób usuwania z paliw gazowych związków siarki 
i związków azotu 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
sposobu usuwania z paliw gazowych związków siarki 
i związków azotu otrzymanych z termicznego roz
kładu paliw. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że gaz z 
wysokotemperaturowego zgazowania węgla po sprę
żeniu do ciśnienia 0,8-3,6 MPa, a następnie pod
grzaniu w wymiennikach ciepła do temperatury 5 6 0 -
730K, wchodzi do reaktora katalitycznego, w którym 
na katalizatorze, najkorzystniej kobaltowo-molibde-
nowym osadzonym na tlenku glinu, zachodzi pod 
wpływem zawartego w gazie wodoru redukcja COS 
i innych związków siarki do H2S oraz redukcja HCN 
do NH3. Następnie gorący gaz poprzez wymiennik cie
pła przechodzi do płuczki NH3, gdzie jest schładzany 
bezprzeponowo wodą oraz absorbowany jest amoniak, 
po czym przechodzi do absorbera, gdzie w tempera

turze 280-360K zachodzi selektywne usuwanie siar
kowodoru zawartego w gazie surowym i wytworzo
nego na drodze redukcji pozostałych połączeń siar
kowych przez 15-30% wodny roztwór węglanu. 
Amoniak wydzielony z kondensatów wodnych jest 
niszczony lub utylizowany. (1 zastrzeżenie) 

C10M P. 226070 04.08.1980 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Sprzętu Sportowe
go i Turystycznego „Polsport", Warszawa, Polska 
(Maria Habich, Elżbieta Burcon). 

Sposób wytwarzania smarów do nart i smary do nart 
biegowych wytworzone tym sposobem 

Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest uzys
kanie smaru o optymalnych właściwościach różnych 
dla poszczególnych rodzajów smaru do nart biego
wych - zgodnie z międzynarodową klasyfikacją sma
rów narciarskich biegowych. 

Sposób wytwarzania smaru do nart polega na tym, 
że kauczuk naturalny lub syntetyczny poddaje się 
działaniu organicznego rozpuszczalnika w temperatu
rze około 20°C powodując spęcznienie kauczuku, ko
rzystnie do osiągnięcia stanu równowagi osmotycz-
nej, a pozostałe składniki smaru umieszcza się w 
mieszalniku, przy czym w pierwszej kolejności u-
mieszcza się parafiny i/lub woski, a następnie żywice 
i inne składniki smaru oraz dodaje się spęczniały 
kauczuk i podgrzewa się zawartość mieszalnika do 
momentu stopienia mieszaniny, a następnie miesza 
się i podgrzewa do temperatury około 100°C aż do 
uzyskania jednolitej masy, po czym znanym sposo
bem usuwa się z mieszaniny rozpuszczalnik, a otrzy
maną masę smarową schładza się do temperatury po
kojowej. (8 zastrzeżeń) 

C10M P. 226169 08.08.1980 

Instytut Metalurgii Żelaza iim. Stanisława Staszica, 
Gliwice, Polska (Tadeusz Prajsnax, Jacek Ciepoliń-
slki, Janusz Leśkiewicz, Mieczysław Pietrzyk, Andrzej 
Ruszkarski, Jerzy Lubojański). 

Smar ciągarki 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania sma
ru ciągarskiego będącego substytutem obecnie stoso
wanych ciągarskich proszków smarowych, w tyim 
szczególnie czystego proszku mydła sodowego. 

Smar ciągarski jest mieszaniną proszku typu my
deł i sproszkowanych chlorków, korzystnie chlorku so
du, przy czym ilość chlorku sodu w mieszaninie wy
nosi w ilościach wagowych od 1 do 99%, korzystnie 
od 35 do 50%. (3 zastrzeżenia) 

CUD P. 226043 02.08.1980 

Gdańskie Zakłady Chemiczne „Organika-Fregata", 
Gdańsk, Polska (Danuta Babická, Aleksandra Derę-
gowska, Izydor Erdman, Tomasz Martyni, Jolanta Py-
lińska, Teresa Sochacka). 

Środek do ręcznego mycia i czyszczenia 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
środka do ręcznego mycia i czyszczenia w gospodar
stwie domowym charakteryzującego się efektywnością 
mycia i czyszczenia. 

Środek do ręcznego myoia i czyszczenia składający 
się iz węglanu sodowego i siarczanu sodowego, charak
teryzuje się tym, że zawiera 5 -20% wagowych no-
nylofenolu oksyotylowanego ośmioma molami tlenku 
etylenu, który współdziała selektywnie z 20-40% wa
gowymi mączki wapiennej. (2 zastrzeżenia) 
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C11D P.226269 14.08.1980 

Nadodrzć.ńskie Zakłady Przemysłu Organicznego „Or-
ganika-Rok&ta", Brzeg Dolny, Polska (Jerzy Berger, 
Zofia Kot, Jan Przondo, Józef Gliński, Zdzisław Ko
wal). 

Środek do mycia i odtłuszczania powierzchni 

Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest opra
cowanie środka myjąco-odtłuszczającego niepalnego, 
nietoksycznego, wykazującego małą zdolność pienienia 
i niską trwałość piany. 

Środek myjąco-odtłuszczający zawiera w częściach 
wagowych: 0-20 części mieszaniny alkoksylowanych 
alkilofenoli otrzymanych działaniem 2-10 moli tlen
ku etylenu na 1 mol nonylofelonu, 40-75 części mie
szaniny alkoksylowanych alkilofenoli otrzymanych 
działaniem 5-10 moli tlenku etylenu, a następnie 
3 -14 moli tlenku piropylenu na 1 mol alkilofenolu, 
6-20 części kwasu tłuszczowego o 14-20 atomach węg
la w cząsteczce, 10-30 części etanoloamiiny, 0 ,1-1 czę
ści ibenzotriazołu i/lub 2-imerkaptobenzotiazolu albo 
2-20 części 5-procentowego roztworu wodnego azoty
nu sodowego. 

Środek lub jego niskoprocentowe roztwory wodne 
mają zastosowanie do mycia i odtłuszczania 'powierz
chni metalowych, jak również szkła, emalii i tworzyw 
sztucznych. (2 zastrzeżenia) 

C12F P. 225561 09.07.1980 

Zalkład Badawczo-Rozwojowy „POLMOS", Konin, 
Polska (Jan Kumider, Maria Walów, Tadeusz Balce-
rek, Walenty Gogulski). 

Sposób wytwarzania spirytusu surowego i kolumna 
odpędowa do destylacji odfermentowanej brzeczki al

koholowej 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania pro
cesu wytwarzania spirytusu surowego, wstępnie oczy
szczonego przystosowanego swą mocą do procesu rek
tyfikacji oraz zagadnienie opracowania kolumny o 
zmniejszonych gabarytach w stosunku do znanych ko
lumn odpędowych. 

Sposób wytwarzania spirytusu surowego polega na 
tym, że odfermentowaną brzeczkę alkoholową zawie
rającą około 8% etanolu odparowuje się pod ciśnie
niem atmosferycznym, a następnie destylat stopniowo 
wzmacnia się do zawartości około 60°/o etanolu za
wracając do procesu 5 - 8 % flegmy i oddzielając częś
ciowo przedgony ze spirytusu. 

Kolumna odpędowa według wynalazku składa się z 
części wyczerpującej (1) i części wzmacniającej (2) o-

raz z deflegmatorów (4) i kondensatora (5). Kolumna 
odpędowa ma wymienne półki zaworkowe (3), których 
ilość w części wyczerpującej jest około czterokrotnie 
wiejksza od ilości półek w części wzmacniającej ko
lumny. (4 zastrzeżenia) 

C12M P.230536 T 03.04.1981 

Akademia Rolnicza im. Hugona Kołłątaja, Kraków, 
Polska (Bolesław Bachman, Adam Pizło, Halina Pizło). 

Aparat do seryjnych izoilacji i/lub mikrohodowli drob
noustrojów asymilujących substráty gazowe 

Przedmiotem wynalazku jest aparat do seryjnej izo
lacji i mikrohodowli dlrobnoustrojów asymilujących 
substráty gazowe takie jak: C02, H2, węglowodory ga
zowe od CH4 do C4H10 oraz ich mieszanki z 0 2 i N2. 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania ta
kiego aparatu, w którym możliwe byłoby prowadze
nie procesu seryjnych izolacji w warunkach zwiększo
nego ciśnienia substrátu gazowego. 

Aparat według wynalazku składa się z baterii ru
rek fermentacyjnych (1) umieszczonych w łaźni (2) 
z wodą o żądanej temperaturze, których jedne końce' 
są połączone z kolektorem (3) odprowadzającym sub
strat gazowy, a ich drugie końce z rurkami (4) szkla
nymi, umieszczonymi w chłodnicy (5) i połączonymi za 
pomocą waży gumowych (6) zaopatrzonych w zaciski 
śrubowe (7) z kolektorem (8) odprowadzającym sub
strat gazowy. (2 zastrzeżenia) 

C13L P. 230812 23.04.1981 

Pierwszeństwo: 25.04.1980 - W. Brytania (nr 8013830) 

CPC International Inc., Englewood Cliffs, Stany Zjed
noczone Ameryki. 

Sposób modyfikacji skrobi 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania ta
kiego sposobu, który umożliwiałby przeprowadzenie 
modyfikacji skrobi przy zawartości wilgoci powyżej 
10 procent wagowych i temperaturze poniżej 110°C. 

Sposób chemicznej modyfikacji skrobi polega na od
działywaniu na skrobię co najmniej jednym reagen
tem modyfikującym reagującym ze skrobią chemicz
nie, przykładowo powodującym eteryfikację, estryfi-
kację lub utlenianie i poddawaniu tej mieszaniny; dzia
łaniu promieniowania o ultra wysokiej częstotliwości, 
wywołując chemiczną modyfikację skrobi, przy czym 
zarówno przed jak i po reakcji utrzymuje się w mie
szaninie zawartości wilgoci ponad 10% wagowych. Ob
róbkę prowadzi się w takich warunkach, że tempera
tura nie przekracza 100°C. Jeżeli obróbce poddaje się 
skrobię granulowaną, warunki obróbki dobiera się tak, 
aby uniknąć żelatynizacji skrobi. (9 zastrzeżeń) 
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C21D P. 226151 07.08.1980 

Kombinat Urządzeń Mechanicznych „Bumar-Łabę
dy" Zakłady Mechaniczne „Łabędy", Gliwice, Polska 
(Antoni Cebeteretwicz, Wilhelm Kamuzela). 

Pasta do zabezpieczania stali w procesie nawęglania 
lub azotowania 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uzyskania środka 
do zabezpieczenia niektórych powierzchni przedmio
tów stalowych w procesie nawęglania lub azotowa
nia przed dyfuzją węgla lub azotu. 

Pasta według wynalazku zawiera w swoim składzie 
w procentach wagowych: 3 5 - 8 5 % trójtlenku boru, 
&-20% kaolinu lub talku, 20-40% kauczuku natural
nego lub sztucznego lub polimetakrylenu metylu i ja
ko resztę ksylen lub benzen. (1 zastrzeżenie) 

C22C P. 226155 08.08.1980 

Instytut Metali Nieżelaznych, Gliwice, Polska (Lud
wik Ciura, Henryk Chromik, Jan Sendal, Wiesław 
Wyrwa). 

Stop miedzi 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
składu chemicznego stopu, przeznaczonego głównie 
do wyrobu rur kondensatorowych odpornych na 
działanie korozyjne w środowisku wody morskiej. 

Stop miedzi według wynalazku zawierający w iloś
ciach wagowych: 9,0-11,0% niklu, 0,5-1,0% manga
nu, 1,0-1,8% żelaza oraz dopuszczalną zawartość za
nieczyszczeń w postaci cynku do 0,3% ołowiu do 
0,010% siarki do 0,03%, węgla do 0,03%, przy ogólnej 
zawartości zanieczyszczeń do 0,5%, charakteryzuje się 
tym, że dodatkowo zawiera 0,1-1,5% wagowych 
chromu. (1 zastrzeżenie) 

C22C P. 232063 06.07.1981 

Pierwszeństwo: 07.07.1980 - Norwegia (nr 802044) 

A/S Raufoss Ammunisjonsfabrikker, Raufoss, Nor
wegia (Tor Hartvig, Petter Fjellheim). 

Stal austenityczna odporna na zużycie 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
stali austenitycznej nie wymagającej czasochłonnych 
i kosztownych zabiegów obróbki cieplnej. 

Stal austenityczna zawiera: 16 -25% wagowych Mn, 
1,0-2,0% wagowych C, 0,2-2,0% wagowych Si, 0 , 5 -
5,0% wagowych Cr, 0,1-0,5% wagowych Ti, 0 , 3 -
4,0% wagowych Mo, i ewentualnie do 0,5% wago
wych jednego lub więcej pierwiastków spośród Ce, Sn 
i/lub pierwiastków tworzących węgliki, obejmujących 
V, W, Nb, a pozostałość stanowi Fe i zanieczyszcze
nia. . (5 zastrzeżeń) 

C22C P. 232124 09.07.1981 

Pierwszeństwo: 10.07.1980 - St. Zjedn. Am. 
(nr 168 237) 

Cabot Corporation, Boston, Stany Zjednoczone 
Ameryki (Aziz J. Asphahani). 

Stop niklowy odporny na korozję 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
stopu na bazie niklu, zawierającego chrom, molib
den i wolfram jako podstawowe składniki, charakte
ryzującego się szczególną odpornością na korozję w 
środowisku różnorodnych mediów wywołujących ko
rozję, między innymi w środowisku kwaśnym utle
niającym i redukującym. 

Stop niklowy według wynalazku charakteryzuje się 
tym, że zawiera 20-24% wagowych chromu, 12-17% 
wagowych molibdenu, 2 - 4 % wagowych wolframu, 
mniej niż 0,5% wagowych niobu, mniej niż 0,5% wa
gowych tantalu, mniej niż 0,1% wagowych węgla, 
mniej niż 0,2% wagowych krzemu, mniej niż 0,5% 
wagowych manganu, 2 - 8 % wagowych żelaza, mniej 
niż 0,7% wagowych łącznie aluminiumi tytanu, mniej 
niż 0,5% wagowych wanadu, przy czym pozostałość 
stanowi nikiel wraz z zanieczyszczeniami. 

(5 zastrzeżeń) 

C23C P. 230589 T 07.041981 

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

Sposób wytwarzania powłok z tworzyw sztucznych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uzyskania trwa
łych powłok z tworzyw sztucznych podczas procesu 
obróbki plastycznej, któremu poddawany jest przed
miot. 

Sposób wytwarzania powłok z tworzyw sztucznych 
polega na tym, że najpierw tworzy się specjalną sta
bilizowaną zawiesinę z tworzywa sztucznego, najko
rzystniej policzterofluoroetylenu, poliamidu lub poli
etylenu, o stężeniu 10-i-64% z wypełniaczami i sub
stancjami aktywnie czynnymi, następnie powleka się 
nią przedmioty metalowe i poddaje procesowi obrób
ki plastycznej na zimno z gniotem IO-T-86% i pręd
kością odkształcenia zapewniającą osiągnięcie tem
peratury obróbki plastycznej o wartości odpowiadają
cej temperaturze spiekania danego rodzaju tworzywa. 

(4 zastrzeżenia) 

C25B P. 226216 12.08.1980 
E04G 

Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, Polska 
(Wiesław Domasłowski, Roman Dąbek, Sławomir Ski
biński). 

Sposób i urządzenie do odsalania materiałów porowa
tych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uzyskania wy
sokiego stopnia odsalania materiałów porowatych i 
przeznaczony jest zwłaszcza do konserwacji zabytków. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że obiekt 
odsalany nasyca się wodą, osłania tworzywem selek
tywnym, a następnie zewnętrznie zalewa medium 
przewodzącym prąd i poddaje działaniu pola elektro
magnetycznego. Jako tworzywo selektywne stosuje się 
polimery jonoaktywne w postaci membran, folii, błon 
lub filmów, korzystnie z jednej strony obiektu odsa
lanego anionoselektywne, a z drugiej kationoselek-
tywne, a jako medium przewodzące prąd stosuje się 
eletrolit. 

Urządzenie do odsalania materiałów porowatych 
zestawione jest z co najmniej jednej komory odsa
lania (1), komory anodowej (2), komory katodowej (3) 
oraz ewentualnie co najmniej jednej komory kumu
lującej (4) lub (5) utworzonych przez oddzielające je 
szczelnie przegrody selektywne (6), (7), (8) i (9). 
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Komora anodowa (2) i komora katodowa (3) wypo
sażone są w elektrody (16) i (17), których powierz
chnie są co najmniej równe powierzchniom czynnym 
każdej z przegród selektywnych (6), (7), (8) i (9). 

(14 zastrzeżeń) 

C25B P.232403 29.07.1981 

Pierwszeństwo: 30.07.1980 - W. Brytania (nr 8024922) 
18.09.1980 - W. Brytania (nr 8030230) 

Imperial Chemical Industries L. Londyn, Wielka 
Brytania. 

Elektroda elektrolizera 

Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest opra
cowanie elektrody umożliwiającej znaczne uspraw
nienie krążenia roztworu w przestrzeniach elektroli
zera, szczególnie przydatnej do wykorzystania w zblo
kowanym elektrolizerze filtracyjnym. 

Elektroda według wynalazku zawiera płaski trzon 
nośny (1), na którego przynajmniej jednej czołowej 
powierzchni znajduje się wiele elementów podłużnych 
(10) umieszczonych równolegle względem siebie. Ele
menty podłużne (10) przymocowane są swymi koń
cami do trzonu nośnego (1). Powierzchnie czołowe ele
mentów podłużnych (10) są usytuowane w płaszczyź
nie równoległej względem płaszczyzny trzonu nośne
go (1). (19 zastrzeżeń) 

C07C P.226118 07.08.1980 

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

Sposób wydzielania rezorcyny z produktów katali
tycznego rozkładu dwuwodoronadtlenku m-dwuizo-

propylobenzenu 

Przedmiotem wynalazku jest sposób wydzielania 
rezorcyny z wysoką wydajnością i o stopniu czystoś
ci powyżej 99% wagowych z produktów katalitycz
nego rozkładu dwuwodoronadtlenku m-dwuizopropy-
lobenzenu. 

Sposób polega na tym, że mieszaninę rozkładczą 
po oddestylowaniu acetonu i rozpuszczalnika poddaje 
się rektyfikacji pod ciśnieniem 5-40 hPa do zawar
tości rezorcyny w cieczy wyczerpanej powyżej 20% 
wagowych, pary z kolumny poddaje się ewentualne
mu frakcjonowanemu skropleniu, a ciecz wyczerpaną 
destyluje się ewentualnie okresowo w tej samej ko
lumnie do zawartości rezorcyny w cieczy wyczerpa
nej poniżej 20%. (2 zastrzeżenia) 

C25C P.226193 11.08.1980 

Instytut Metali Nieżelaznych, Gliwice, Polska (Wit 
Baranek, Jerzy Krynicki, Stanisław Sobierajski, Ma
rian Dałek, Zdzisław Zaremba, Jacek Cwynar, An
drzej Rapacz, Tadeusz Kaczor, Szymon Kochan, Ade
la Kościelniak, Wojciech Gałecki). 

Sposób wytwarzania miedzi katodowej 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie otrzymywania 
miedzi katodowej o niskiej zawartości siarki, wyno
szącej nie więcej niż 10 ppín, i właściwej strukturze 
powierzchni. 

Sposób według wynalazku charakteryzuje się tym, 
że jako inhibitor procesu osadzania wprowadza się 
do elektrolitu wodny roztwór co najmniej jednego 
z barwników fenazynowych, korzystnie Safraniny T, 
Zieleni Janusowej B lub fenosafraniny w ilości 1 0 -
200 gramów suchego barwnika na 1 tonę miedzi ka
todowej. (2 zastrzeżenia) 

C25D P.226117 07.08.1980 

Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Warszawa, Pol
ska (Aleksander Sokołowski, Andrzej Lis, Marek Za
torski, Roman Razowski). 

Sposób nakładania powłok galwanicznych na druty 
i/lub taśmy 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
technologii procesu o zwiększonej prędkości nakłada
nia. 

Sposób nakładania powłok galwanicznych na druty 
i/lub taśmy polegający na przesuwaniu drutów i/lub 
taśm przez kąpiel galwaniczną, charakteryzuje się 
tym, że druty i/lub taśmy podczas przesuwania pod
daje się drganiom. (1 zastrzeżenie) 

Dział D 
WŁÓKIENNICTWO I PAPIERNICTWO 

D01H P. 226079 04.08.1980 

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn 
Włókienniczych „Polmatex-Cenaro", Łódź, Polska (Jan 
Pacholski, Józef Łaski). 

Urządzenie do pneumatycznego wytwarzania przędzy 

Celem wynalazku jest opracowanie takiego urzą
dzenia do wytwarzania przędzy, w którym zespół ha-
mująco-blokujący wałek rozwłókniacza zapewniałby 
maximum bezpieczeństwa obsłudze czyszczącej roz-
włókniacz. 

Urządzenie do pneumatycznego wytwarzania przę
dzy zawierające nieobrotową komorę przędzącą, do 
której poprzez zespół zasilająco-rozwłókniajacy jest 

doprowadzana taśma z włókien sztaplowych według 
wynalazku wyposażone jest w zespół hąmująco-blo-
kujący, który stanowi przesuwna w poziomie listwa 
(l).z występem (3), umieszczona w prowadnicy (2) za
mocowanej do korpusu maszyny. Jeden koniec listwy 
(1) stanowi zaczep (10, współpracujący z napręża-
czem (11) paska (12) napędzającego bączek (13) roz
włókniacza (14). Drugi, ścięty koniec listwy (1), z za
mocowanym w niej kołkiem (6) jest podparty rucho
mą dźwignią (18). W listwie od strony ściętego końca 
znajduje się podłużne wycięcie (7) ograniczone otwo
rami o różnych średnicach, przy czym w otworze o 
większej średnicy jest umieszczony płaski występ (8) 
blokującej dźwigni (9). Ruchoma dźwignia (18) pod
pierająca listwę (1) jest osadzona na wspólnej osi (19) 
z dźwignią (9) i pokrywką (20) osłaniającą rozwłók-
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niacz (14). Pomiędzy prowadnicą (2) a hamulcową 
dźwignią (4) jest umieszczona sprężyna (16) nad którą 
jest przymocowany do listwy (1) uchwyt (17) umiesz
czony po przeciwnej stronie występu (3) listwy (1). 

(2 zastrzeżenia) 

D01H P. 226130 06.08.1980 

Instytut Włókien Chemicznych, Łódź, Polska (Ste
fan Bulik. Stanisław Rybiałek, Tadeusz Marczyk). 
Sposób i urządzenie do automatycznego zaprzędzania 

nitek na cewki 

Celem wynalazku jest opracowanie takiego sposobu 
zaprzędzania nitek na cewki i urządzenia do reali
zacji tego sposobu, które pozwalałyby na skrócenie 
procesu zaprzędzania oraz uproszczenie obsługi przę
dzarki. 

Sposób według wynalazku charakteryzuje się tym, 
że po dosunięciu wózka z cewką do wału ciernego 
i po wyrównaniu się prędkości obwodowych obu tych 
elementów zostaje włączony napęd ramienia ssawki 
próżniowej, które przemieszczając się kątowo prze
mieszcza zassaną nitkę w kierunku do wirującej cew
ki, gdzie nitka po przechwyceniu przez cewkę i zer
waniu przemieszczana jest skośnie w stosunku do 
czoła przędzarki przez prowadnik zaprzędzający prze
mieszczający się z prędkością kątową 10-100°/sek 
w strefę pracy wodzika, który po przechwyceniu nit
ki rozpoczyna budowę siatki nawojowej. Po zbudo
waniu pełnego nawoju na skutek odsuwania wózka 
od wału ciernego następuje wyprowadzenie nitki z 
obszaru pracy wodzika i wprowadzenie jej za pomocą 
prowadnika naprowadzającego w elektromagnetyczny 
obcinacz nitek, przy czym w momencie wprowadze
nia nitki w obcinacz następuje załączenie elektryczne
go wyłącznika, który uruchamia obcinacz i powoduje 
dopływ sprężonego powietrza do ssawki próżniowej, 
która zasysa obciętą już nitkę przez czas potrzebny 
do wymiany cewki. 

Urządzenie według wynalazku ma dwa przesuwa
jące się kątowo prowadniki (14) i (17) nitek zamoco
wane do skrzynki wodzikowej (11), przy czym pro
wadnik (14) napędzany jest mechanizmem zębatym 
(16) poprzez cięgno (15), a prowadnik (17) urucha
miany jest poprzez przekładnię (18) związaną sztyw
no z napędem (13) ruchomego ramienia (19) ssawki 
próżniowej zamocowanego do ramy (1) prowadnic (2) 
wózka (5) oraz ma elektryczny wyłącznik (W) i stycz
nik (S) sprzężony elektrycznie z wyłącznikiem czaso
wym. Elektryczny wyłącznik (W) zamocowany jest do 
ramy (1) i załączany jest przez przesuwający się po 
prowadnicach (2) wózek (5), a stycznik (S) usytuowa
ny jest w dolnym miejscu punktu odbioru przędzy. 

(4 zastrzeżenia) 

D01H 
H03K 

P.230888 28.04.1981 

Pierwszeństwo: 29.04.1980 - NRD 
(nr WP D 01 H/220 763) 

21.11.1980 - NRD (nr WP H 03 K/225 376) 
09.10.1980 - NRD (nr WP H 03 K/224 376) 

VEB Kombinat Wolle und Seide, Meerane, Niemiec
ka Republika Demokratyczna (Gerhard Fiedler, Wer
ner Fritzsche, Frank Herold, Uwe Tolkmitt). 

Sposób i układ do kontroli zerwań nitki 

Celem wynalazku jest opracowanie takiego sposobu 
kontroli zerwania nitki oraz układu urządzeń do re
alizacji tego sposobu, w których kontrola byłaby wol
na od zakłóceń spowodowanych przez warunki oto
czenia i nie wymagałaby specjalnego nadzorowania. 

Według wynalazku sposób kontroli zerwania nitki, 
w którym nitka stanowi bezdotykowy element, pole
ga na tym, że ładunki elektryczne gromadzone na 
niej podczas jej technologicznego biegu są wykry
wane jako indukowane ładunki o znaku przeciwnym 
na płaskiej lub wklęsłej elektrodzie umieszczonej w 
maszynie włókienniczej w pobliżu przebiegającej nici 
w sposób bezdotykowy, a zmiany potencjału elek
trody odbiorczej przy zerwaniu nitki są wzmacniane 
wzmacniaczem o impedancji wejściowej rzędu kilku 
megaomów. 

W układzie do realizacji sposobu według wynalaz
ku nitka (1) jest umieszczona w odległości (a) od 
elektrody (2), a elektroda (2) jest połączona z wmac-
niaczem (3) wytwarzającym użyteczny sygnał napię
ciowy (Xa'). (7 zastrzeżeń) 

D04B P.225838 19.07.1980 

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

Urządzenie do mocowania cewek w dziewiarce szy
dełkującej okrągłej 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania u-
rządzenia o prostej konstrukcji, które umożliwiałoby 
mocowanie cewek o różnych wymiarach w dziewiar
ce szydełkującej okrągłej. 

Urządzenie według wynalazku składa się z elastycz
nych elementów mocujących (1), korpusu (3), prowad
nicy (4), tulei (5) oraz sprężyny (7). 

Sprężyna (7) naciskając pierścień (5) przesuwa go 
i powoduje rozprężanie się elastycznych elementów 
(1), które mocują cewkę (11). (1 zastrzeżenie) 
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D06P P. 226173 08.08.1980 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Barwni
ków „ORGANIKA", Zgierz, Polska (Zbigniew Zarem
ba, Zbigniew Olszewski, Mariola Kaźmierska, Zdzis
ław Zaremba, Czesław Szczotarski, Anna Sękowska, 
Jan Górka). 

Sposób otrzymywania barwnego włókna poliestrowego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie porawy włas
ności użytkowych włókna poliestrowego przy zacho
waniu jego niezmienionych własności przerobowych. 

Sposób otrzymywania barwnych włókien poliestro
wych metodą barwienia w masie polega na wprowa
dzeniu do masy reagentów polikondensacji poliestro
wej, lub rozdrobnionego poliestru lub do stopu po
liestrowego środka barwiącego zawierającego w swo
im składzie barwniki kadziowe, pigmenty nieorga
niczne lub sadzę, kwas stearynowy z ewentualnym 
dodatkiem jego soli oraz polietylen wysokociśnienio
wy, wymieszaniu następnie w temperaturze około 
290°C przedbieniu na włókno poliestrowe. 

(1 zastrzeżenie) 

Dział E 
BUDOWNICTWO; GÓRNICTWO 

E01B P.231887 26.06.1981 

Pierwszeństwo: 10.07.1980 - Włochy (nr 3469A/80) 

Paganelli S.p.A., Bolonia, Włochy (Mario Paganelli). 

Urządzenie do regulacji podsypki szyn kolejowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania u-
rządzenia do renowacji podsypki szyn kolejowych 
umożliwiającej rozwijanie odpowiedniej prędkości 
jazdy przez tabor kolejowy. 

Urządzenie do regulacji podsypki szyn kolejowych 
składa się z ciągłego łańcucha (10), który ślizga się 
wewnątrz prowadzącego kanału (12), umieszczonego 
na pewnym odcinku (20) w poprzek szyn, poniżej 
podstawy podkładów kolejowych, za głównym czer
palnym kanałem lub wybierakiem. Kanał prowadzą
cy (12) ma po obu stronach dwie sekcje (12') i (12") 
pochylone w pionie i zbieżne w płaszczyźnie pozio
mej. Dolny odcinek tych sekcji ma w okolicy końców 
podkładów klapę służącą do wysypywania na wy
mienione podkłady tłucznia przenoszonego przez łań
cuch. Poprzecznie do szyn, poniżej najwyższej części 
łańcucha umieszczony jest poziomy przenośnik służą
cy do przenoszenia tłucznia na końce podkładów. 

(2 zastrzeżenia) 

E01D 
E04G 

P.230498 T 02.04.1981 

Centralne Biuro Projektowo-Badawcze Budownic
twa Kolejowego, Warszawa, Polska (Jan Cebulok, 
Henryk Izdebski). 

Płyta pomostu z betonu zbrojonego w mostach 
stalowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zmniejszenia zu
życia stali i betonu przy wykonywaniu płyty pomos
tu. 

Przedmiotem wynalazku jest płyta pomostu z beto
nu zbrojonego w mostach stalowych. 

Warstwa betonu (7) ułożona jest na górnej po
wierzchni blachy stalowej (1) połączonej trwale z pa
sami górnymi (3) dźwigarów (4). (3 zastrzeżenia) 

E04B 
E04H 

P.230610 T 10.04.1981 

Przedsiębiorstwo Przetwórstwa Blach „Bistyp", Le
gionowo, Polska (Feliks Sujkowski, Grzegorz Marko-
wiak). 

Konstrukcja budynku o elementach nośnych z metalu 

Celem wynalazku jest opracowanie takiej kon
strukcji budynku, która dawałaby możliwość swobod
nego kształtowania przestrzeni wnętrza i byłaby wy
konana z blach na tyle lekkich, że materiały kon
strukcyjne dla budynku o kubaturze 1000 m* mogły
by być przewiezione jednym kursem samochodu cię
żarowego, a montaż odbywałby się bez udziału dźwi
gu i innych ciężkich maszyn. 

Według wynalazku konstrukcja budynku o elemen
tach nośnych z metalu składa się ze słupów (1, 2, 3 
i 5) osłoniętych kasetami (9) i blachami trapezowymi 
(10) oraz kratownic (8), w której podstawowy profil 
(1) słupa posiada w przekroju poprzecznym obrys 
kwadratu o jednym boku otwartym przeciętym w po-
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łowię i połówkach odgiętych na zewnątrz pod kątem 
180°. Środkowy słup (2) składa się z dwóch podsta
wowych profili (1) zestawionych bokami otwartymi 
do siebie. Ścienny słup (3) składa się z podstawowego 
profilu (1) połączonego z analogicznym dłuższym pro
filem (4) powstałym z prostokąta o jednym dłuższym 
boku otwartym, przeciętym i rozgiętym, w ten spo
sób, że podstawowy profil (1) włożony jest otwartym 
bokiem do wnętrza dłuższego profilu (4). Narożny 
słup (5) posiada w przekroju porzecznym obrys kwa
dratu o dwóch bokach przyległych przedłużonych i 
wygiętych na zewnątrz pod kątem prostym, tworzą
cych wsporniki (6). Kratownica (8) składa się z pro
fili z blach zimnogiętych o stosunku wysokości h do 
długości L nie przekraczającym 0,006 oraz kącie na
chylenia a krzyżulca (14) do dolnego pasa (15) nie 
przekraczającym 32°. Trapezowe blachy (10) mają 
stosunek wysokości h do szerokości L nie przekra
czający 0,04. (1 zastrzeżenie) 

E04H 
E04F 

P.230694 T 14.04.1981 

Opolskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysło
wego Nr 1, Opole, Polska (Joachim Botor, Kazimierz 
Lewicki). 

Urządzenie do scalania elementów kominowych 
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 

scalania elementów komina stalowego. 
Przedmiotem wynalazku jest urządzenie służące 

do scalania elementów komina stalowego o przekroju 
kołowym w pozycji pionowej. Urządzenie składa się 
z ramion rozmieszczonych radialnie i połączonych w 
centralnym węźle przy pomocy blach węzłowych. Do 
każdego z ramion przymocowane są blachy z otwora
mi i hakami transportowymi. Haki te zakończone są 
gwintem z nakrętką, co umożliwia połączenie urzą
dzenia z elementem komina. Do znajdujących się na 
końcach ramion sworzni, zawieszone są liny pomostu 
roboczego, który służy do zakładania śrub łączących 
poszczególne elementy komina. (1 zastrzeżenie) 

E04H P.232037 02.07.1981 

Biuro Projektowo-Badawcze Budownictwa Ogólne
go' „Miastoprojekt-Wrocław", Wrocław, Polska (Sta
nisław Tomaszewski). 

Zamknięcie wylotu komina 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
nowej konstrukcji zamknięcia wylotu komina prze
mysłowego, która byłaby zdolna do przeniesienia ob
ciążeń od urządzeń instalacyjnych przy pracy w wa
runkach zmiennego obciążenia termicznego. 

Zamknięcie wylotu komina składające się ze sta
lowej konstrukcji (1) wypełnionej żaroodpornym be
tonem ma stalowy, środkowy, centrycznie usytuowa
ny pierścień (5) łączący belki (6) oparte na wieńcu 
(7) komina. Na żebrach (8) opartych na belkach (6) 
i wieńcu (7) są umocowane pośrednie pierścienie (9) 
stanowiące podpory dla urządzeń instalacyjnych, przy 
czym środkowy pierścień (5) jest podzielony na mon
tażowe segmenty (10) łączone w czasie montażu w 
złączach (11). (1 zastrzeżenie) 

E04F 
C04B 

P.232437 31.07.1981 

Pierwszeństwo: 01.08.1980 - NRD (nr WP E04F/223012) 

VEB Leuna - Werke „Walter Ulbricht", Leuna, 
Niemiecka Republika Demokratyczna 

Samowyrownująca jastrychowa mieszanina podłogowa 

Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest opra
cowanie samowyrównującej jastrychowej mieszaniny 
podłogowej wysokiej jakości, nadającej się do prze-
tłoczenia pompą ze stanowiska mieszania przed bu
dynkiem do poszczególnych pomieszczeń również w 
wysokościowcach. 

Samowyrownująca jastrychowa mieszanina podło
gowa z naturalnego anhydrytu, soli aktywujących, 
plastyfikatora i piasku, zmieszanych z wodą do pos
taci zdatnej do tłoczenia pompą i zdolnej do płynięcia 
masy, charakteryzuje się tym, że zawiera selektywnie 
uzyskany i drogą odsiania wstępnie obrobiony anhy
dryt naturalny o zawartości CaSO« powyżej 90% ma
sowych, o zawartości gipsu nie więcej niż 5% maso
wych, o zawartości C0 2 poniżej 2% masowych i wol
ny od wtrąceń bitumicznych, który drobno zmielony 
z kompozycją soli aktywatorowych w procesie mie-
lenia-mieszania i jednorodnie rozproszona, doprowa
dziwszy do odpowiedniej krzywej przesiewu oraz 
zmieszano z piaskiem do betonu o uziarnieniu 0 -
2 mm, przy czym około 70% piasku ma uziarnienie 
poniżej 1,0 mm, a z tego około 30% poniżej 0,2 mm, 
zaś piasek wykazuje zawartość wapna poniżej l% 
masowego i zawartość dających się odmulić składni
ków poniżej 3% masowych. (2 zastrzeżenia) 

E21B P.230566 T 07.04.1981 

Kopalnie i Zakłady Przetwórcze Siarki „Siarkopol", 
Tarnobrzeg, Polska (Józef Kosek, Tadeusz Masłach, 
Kazimierz Duliński, Wojciech Lipowski, Maciej Dzie-
midowicz, Jan Palacz). 
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Sposób zabezpieczenia otworów eksploatujących siar
kę przed skutkami przebicia wodnego i układ do sto

sowania tego sposobu 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie szybkiego wy
krywania przebicia wodnego w otworze eksploata
cyjnym siarki z jednoczesnym zabezpieczeniem otwo
ru przed skutkami tego zjawiska. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że krót
kotrwałą zmianą ciśnienia w rurociągu doprowadza
jącym sprężone powietrze do otworu przetwarza się 
na sygnał elektryczny lub pneumatyczny umożliwia
jący odcięcie dopływu sprężonego powietrza do ko
lumny powietrznej z równoczesnym zamknięciem od
pływu siarki z otworu i zatłoczenie kolumny siarko
wej sprężonym powietrzem do momentu wtłoczenia 
do złoża znajdującej się w tej kolumnie wody. 

W układzie według wynalazku otwór eksploatacyj
ny (1) ma na rurociągu (3) połączenie przewodem im
pulsowym (11) z czujnikiem (10) wykrywającym prze
bicie oraz zawór regulacyjny (2), przed którym za
montowane jest odgałęzienie rurowe (8) połączone 
poprzez reduktor ciśnienia (9) i zawór odcinający (7) 
z rurociągiem (5) odprowadzającym siarkę. Na ruro
ciągu (5) jest zamontowany zawór (4) odcinający do
pływ siarki do zbiornika (6) pod wpływem sygnału z 
czujnika (10), z którego wyjściem połączone są rów
nolegle serwomechanizmy zaworów (2), (4) i (7) oraz 
obwód sygnalizacji (12). (3 zastrzeżenia) 

E21C P.226217 12.08.1980 

Kopa ln i a Węgla K a m i e n n e g o „NIWA RUDA", No
wa Ruda, Polska (Józef Wiśniewski, Roman Geryn, 
Tadeusz Kierzenkowski). 

Urządzenie do mocowania łańcucha pociągowego 
kombajnu 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania ta
kiego urządzenia do mocowania łańcucha kombajnu 
urabiającego, które zabezpieczałoby łańcuch przed bi

czowaniem, a tym samym zwiększałoby bezpieczeń
stwo pracy dla załogi oraz urządzeń tam pracujących. 

Urządzenie według wynalazku składa się z pary 
szczęk (2) i (3) mocowanych obrotowo na sworzniu (9) 
i tworzących układ nożycowy. Obejmująca szczęka 
(2) zakończona jest chwytakiem (4) mającym kształt 
półobejmy i w przekroju poprzecznym ukształtowa
nym po łuku. Dociskająca szczęka (3) zakończona jest 
rękojeścią (11) i jest osadzona w wycięciu obejmują
cej szczęki (2). W stanie zamocowanym urządzenia 
obie szczęki dociśnięte są zaciskowymi powierzchnia
mi (6) i (10) do zastawki (7) i są sprzęgnięte z sobą 
klinem (12). (2 zastrzeżenia) 

E21C 
E02F 

P. 230634 T 10.04.1981 

Wyższa Szkoła Inżynierska im. gen. A. Zawadzkie
go, Opole, Polska (Ryszard Mrugała). 

Mechanizm poziomowania maszyn budowlanych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania me
chanizmu umożliwiającego realizację automatycznego 
poziomowania maszyn budowlanych. 

Mechanizm według wynalazku charakteryzuje się 
tym, że do ramy (1) maszyny przytwierdzony jest je
den lub kilka przetworników (2) wypełnionych cieczą 
(3). Położenie tłoczyska (10) uzależnione jest od poło
żenia nurnika (6), którego ruch ograniczają występy 
(5). (1 zastrzeżenie) 

E21D P.226054 04.08.1980 

Centrum Konstrukcyjno-Technologiczne Maszyn 
Górniczych „Komag", Gliwice, Polska (Rudolf Ostri-
hansky, Stanisław Legutko, Rudolf Korbel). 

Łącznik do łączenia prostych kształtowników obudo
wy chodników górniczych o przekroju trapezowym, 

. w szczególności prostokątnym 

Łącznik według wynalazku ma płytkę (2) zaopa
trzoną po jednej stronie w występ (3) o zarysie ko
rytka, którego zarysy zewnętrznych bocznych ścian 
są nachylone zgodnie z nachyleniem ścian kształtow
nika (1), ponadto zaopatrzoną w ogranicznki (4) obej
mujące z dwóch stron zewnętrzny zarys kształtowni
ka (1), po drugiej stronie płyta (2) ma dwie ścianki 
(6), wygięte w części środkowej na zewnątrz i roz
chylone ku górze stosownie do zarysu kształtownika 
(5) służącego za stropnicę, zaś w przedłużeniu płyty 
(2) łącznik ma ucho (9) z otworem (12) w którym tkwi 
hak (10). (3 zastrzeżenia) 



38 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO Nr 4 (214) 1982 

E21D P.226055 04.08.1980 

Centrum Konstrukcyjno-Technologiczne Maszyn 
Górniczych „Korriag", Gliwice, Polska (Adolf Drew
niak, Kazimierz Życiński Wincenty Pretor, Henryk 
Zych, Teodor Gołąska). 

Stabilizator prętowy 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie umożliwienia 
pracy zmechanizowanej, wiszącej obudowy górniczej, 
w wyrobiskach o dużym nachyleniu, a także w przy
padku występowania dużych sił bocznych. 

Stabilizator prętowy według wynalazku zbudowany 
jest z płyty zamocowanej do stojaka, na której jest 
osadzony przesuwnie suwak zaopatrzony w półkę (4). 
Półka (4) ma otwory (5), w których tkwią stabiliza
cyjne pręty (6). W wybraniu (7) znajduje się amorty
zator (8) osadzony i prowadzony na sworzniach (9) 
zaopatrzonych w kołnierze (10). (2 zastrzeżenia) 

E21D P.226056 04.08.1980 

Centrum Konstrukcyjno-Technologiczne Maszyn 
Górniczych „Komag", Gliwice, Polska (Wojciech 
Skoczyński, Wincenty Pretor, Edward Janik, Ryszard 
Serwotka, Henryk Trembaczewski). 

Obudowa górnicza 

Przedmiotem wynalazku jest górnicza obudowa 
wyposażona w dwuczęściową, rozsuwaną stropnicę 
zawierającą sprężysty łącznik, przeznaczona zwłasz
cza do zabezpieczania stropów wyrobisk górniczych 
wypełnianych podsadzką płynną. 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie niezależnego od 
siebie wychylania się poszczególnych części rozsuw-
nej stropnicy oraz ich wzajemnego, pionowego prze
mieszczania w zależności od ukształtowania stropu 
i/lub spągu wyrobiska górniczego. Obudowa według 
wynalazku charakteryzuje się tym, że jedna z części 
(1), (2) stropnicy zawiera zestaw (6) sprężystych łącz

ników, połączony przegubowo z przestrzennie ukształ
towanym, sztywnym elementem (7) znajdującym się 
w drugiej części stropnicy. Zestaw (6) oraz element 
(7) połączony jest z co najmniej jednym przesuwni-
kiem (10), (11) zamocowanym w każdej z części (1), 
(2) stropnicy. (2 zastrzeżenia) 

E21D P.226057 04.08.1980 

Centrum Konstrukcyjno-Technologiczne Maszyn 
Górniczych „Komag", Gliwice, Polska (Wincenty 
Pretor, Eugeniusz Drobczyński, Henryk Zych, Henryk 
Sroka). 

Górnicza obudowa osłonowo-podporowa 

Przedmiotem wynalazku jest górnicza obudowa 
osłonowo-podporowa, wyposażona w hydrauliczny 
przesuwnik stropnicowy. Wynalazek rozwiązuje za
gadnienie stabilizacji kąta rozwarcia pomiędzy strop
nicą a osłoną zawałową w przypadku, gdy parcie 
górotworu na przegub łączący stropnicę z osłoną prze
kroczy dopuszczalną wartość dla określonej wysokości 
pracy obudowy. 

Obudowa charakteryzuje się tym, że wyposażona 
jest w układ blokujący mający postać trójkąta (A B C), 
w którego wierzchołku (A) znajduje się przegub łączą
cy stropnicę (1) z osłoną (2), a w wierzchołku (B) usy
tuowanym w stropnicy oraz w wierzchołku (C) usy
tuowanym w osłonie, znajdują się zamocowania cięg
na (4), którego długość równa się najdłuższemu bo
kowi wspomnianego trójkąta. (1 zastrzeżenie) 

E21D P.226058 04.08.1980 

Centrum Konstrukcyjno-Technologiczne Maszyn 
Górniczych „Komag", Gliwice, Polska (Wojciech Sko
czyński, Edward Janik, Wincenty Pretor, Henryk 
Sroka, Henryk Zych, Eugeniusz Drobczyński). 

Górnicza obudowa osłonowo-podporowa 

Przedmiotem wynalazku jest górnicza obudowa o-
słonowo-podporowa, wyposażona w hydrauliczny 
przesuwnik połączony z stropnicą i z osłoną zawało
wą obudowy. 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie skonstruowania 
mechanizmu wspomagającego pracę przesuwnika w 
celu zebezpieczenia go przed zniszczeniem w przy-
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padku, gdy parcie górotworu na obudowę przekroczy 
dopuszczalną wartość. 

Obudowa według wynalazku wyposażona jest w 
mechanizm wspomagający, mający zamocowany do 
stropnicy (1) wysięgnik (7) zaopatrzony w blokujący 
element (8) współpracujący z przelotowym wycięciem 
(9) znajdującym się w ramieniu (10) zamocowanym 
do osłony (2) obudowy. 

Wspomniane wycięcie (9) ma kształt odcinka koła, 
przez którego środek (S) przechodzi wspólna oś obro
tu stropnicy (1) i osłony (2) obudowy. (2 zastrzeżenia) 

E21D P. 226068 04.08.1980 

Centrum Konstrukcyjno-Technologiczne Maszyn 
Górniczych „Komag", Gliwice, Polska (Wojciech Sko-
czyński, Wincenty Pretor, Edward Janik, Henryk 
Zych, Eugeniusz Drobczyński, Henryk Sroka). 

Górnicza obudowa osłonowo-podporowa 

Przedmiotem wynalazku jest górnicza obudowa 
osłonowo- podporowa, mająca przesuwnik połączony 
z stropnicą i z osłoną zawałową oraz wyposażona w 
lemniskatowy układ łączników. Wynalazek rozwią
zuje zagadnienie opracowania odpowiedniego zabez
pieczenia ograniczającego kąt rozwarcia pomiędzy 
stropnicą a osłoną zawałową obudowy górniczej, w 
przypadku powstania parcia górotworu przekracza
jącego dopuszczalną wartość. 

Obudowa według wynalazku wyposażona jest w co 
najmniej jeden oporowy element (4) zamocowany 
nastawnie do osłony (2), spągnicy (7) lub/oraz do łącz
nika (5), (6). (2 zastrzeżenia) 

E21D P. 230523 T 02.04.1981 
E21F 

Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi Zakłady Ba
dawcze i Projektowe Miedzi „Cuprum", Wrocław, Pol
ska (Edward Mamczur, Zenon Kochanowski, Jędrzej 
Lehmann, Stanisław Zaufał, Aleksander Trybuła). 

Podziemny stały skład materiałów wybuchowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania ta
kiego składu, w którym możliwe byłoby powiązanie 
podziemnego składu materiałów wybuchowych z 
chodnikami dojazdowymi. 

Podziemny stały skład materiałów wybuchowych 
stanowi według wynalazku prosty składowy chodnik 
(1) połączony jednym końcem z chodnikiem dojazdo

wym prawym (4), zaś drugi koniec połączony jest z 
chodnikiem dojazdowym lewym (3) i chodnikiem (7) 
wentylacyjnym. Z chodnikiem składowym (1) połą
czona jest komora (8) wydawcza, łącząca składowy 
chodnik z chodnikiem dojazdowym tak, że dzieli 
składowy chodnik z komorami na dwa zespoły. 

W filtrze utworzonym przez część chodnika skła
dowego (1), wydawcza komorę (8) i chodnik dojazdo
wy zlokalizowany jest zespół komór (9) składowych 
środków inicjujących, który połączony jest komuni
kacyjnie i wentylacyjnie z chodnikiem dojazdowym 
prawym (4) lub lewym (3), względnie z chodnikiem 
dojazdowym lewym (3) i wydawcza komorą (8). 

(6 zastrzeżeń) 

E21D P. 230647 T 10.04.1981 

Politechnika Śląska im. W. Pstrowskiego, Gliwice, 
Polska (Piotr Głuch, Tadeusz Pyrczek). 

Odrzwiowa obudowa stalowa 
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania ta

kiej obudowy odrzwiowej, która odznaczałaby się 
dużą podpornością i zabezpieczałaby funkcjonalność 
wykonanego w niej wyrobiska. 

Odrzwiowa obudowa stalowa według wynalazku 
wykonana jest z dwóch odrzwi zewnętrznych (1) i 
wewnętrznych (2) połączonych jarzmami (3) i rozpo
rami (4) na długości wyrobiska z możliwością stoso
wania wkładek podatnych między odrzwiami (1) i (2), 
a rozporami (4). (2 zastrzeżenia) 

E21D P. 231996 02.07.1981 
E16K 

Pierwszeństwo: 02.07.1980 - Węgry (nr 1640/80) 

Központi Bányászati Fejlesztési Intézet, Magyar 
Aluminiumipari Tröszt, Budapeszt, Węgry, Skotchin-
sky Institut Gornogo Dela, Moskwa, ZSRR. 

Zawór ograniczający ciśnienie, zwłaszcza dla stojaków 
hydraulicznych 

Celem wynalazku jest opracowanie takiego zaworu 
ograniczającego ciśnienie, w którym szerokość pier
ścieniowej szczeliny gniazda zaworowego pozostawa
łaby stała na całym obwodzie i w każdych warun
kach pracy. 

Zawór ma komorę roboczą z otworem wlotowym 
połączonym z przestrzenią wysokociśnieniową i otwo
rem wylotowym połączonym z przestrzenią niskociś-
nieniową w położeniu roboczym zaworu, część ru
chomą wyposażoną w uszczelnione gniazdo zaworo-
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we w komorze roboczej oraz płytkę pokrywy dopa
sowaną do gniazda zaworu w położeniu odcięcia za
woru, a ponadto sprężynę dociskającą część ruchomą 
do płytki pokrywy - i w danej przestrzeni - sprę
żynę wspierającą płytkę pokrywy - korzystnie sprę
żynę gazową. Według wynalazku część ruchoma (14) 
ma otwór przelotowy (21) zapewniający połączenie 
pomiędzy otworem wlotowym (15) a otworem wylo
towym (30) w położeniu otwartym zaworu oraz kołek 
wspierający (15) wyposażony w mający kołowy prze
krój poprzeczny łeb (31) zwrócony do płytki pokry
wy (6). (9 zastrzeżeń) 

E21F P. 226172 08.08.1980 
E01B 

Fabryka Maszyn Górniczych „Pioma" im. Tadeusza 
Żarskiego, Piotrków Trybunalski, Polska (Stanisław 
Mroczek, Jerzy Kostyrko, Alain Pałgan, Zbigniew 
Marciniak, Stanisław Borkowski, Zenon Gortat, Mie
czysław Nasiek, Stanisław Dembnicki, Tadeusz Sęd-
kiewicz, Janusz Drewniak). 

Łącznik szyn toru kolejki podwieszonej 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uniknięcia do
tychczas występujących częstych zniszczeń łącznika. 
Łącznik szyn toru kolejki podwieszonej jest przezna
czony do łączenia odcinków tego toru. Zawiera on na 
końcu odcinka toru po jego dolnej stronie element (6) 
zaczepiony o element (7) sąsiedniego odcinka (2) to
ru. Od góry odcinek (1) toru ma hakowy zaczep (10), 
którego hak (11) sięga ponad odcinek (2) toru. Wy
cięcie (12) w haku (11) ma zarys w zasadzie owalu 
skierowanego dłuższą osią poprzecznie do linii toru. 
Zarys owalu w połowie znajduje się nad odcinkiem 
(2) toru. Sąsiedni odcinek (3) toru ma łukowy zaczep 
(17) tkwiący między łukowym zaczepem (10) a prze-

F01C j P. 230488 T 01.04.1981 
G01M 

Wyższa Szkoła Morska, Szczecin, Polska (Damian 
Seweryn, Mieczysław Muszyński, Jan Marcinkowski, 
Jerzy Dziewanowski). 

Układ automatycznej kontroli i regulacji chłodzenia 
silników spalinowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie utrzymywania 
optymalnej temperatury ścianki tulei cylindrowej sil
nika spalinowego i zabezpieczania silnika przed nad
miernymi obciążeniami cieplnymi w przypadku jego 
pracy w stanie nieustalonym. 

Układ według wynalazku charakteryzuje się tym,, 
że ma przetwornik (4) z przełącznikiem, połączony 
elektrycznie na wejściu z czujnikiem temperatury wo
dy chłodzącej (15) w położeniu przetwornika (4) w 
pozycji (I) oraz z czujnikiem temperatury ścianki tu
lei cylindrowej (1) w położeniu przełącznika prze
twornika (4) w pozycji (II), zaś na wyjściu z zawo-

grodą (14). Odcinki (1, 2) toru stykają się ze sobą w 
punkcie (5) wokół którego mogą się do siebie na
chylać dzięki skośnym krawędziom (3, 4). 

(1 zastrzeżenie) 

E21F P. 230644 T 10.04.1981 
B65G 

Politechnika Śląska im. W. Pstrowskiego, Gliwice, 
Polska (Zenon Szczepaniak, Piotr Głuch, Tadeusz 
Pyrczek). 
Komora załadowcza nad zbiornikiem wyrównawczym 

dla urobku 
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania ta

kiej konstrukcji komory załadowczej, która pozwoli
łaby na zmniejszenie kosztów i pracochłonności oraz 
na ułatwienie technologii wykonania. 

Komora załadowcza ma szerokość równą średnicy 
zbiornika i ma kształt kopuły kulistej (1) w obudowie 
stalowej, zbudowanej z łuków o profilu korytkowym 
lub dwuteowym, połączonych dodatkowo pierścienia
mi (4) i rozporami stalowymi (5). (1 zastrzeżenie) 

Dział F 
MECHANIKA; OŚWIETLENIE; OGRZEWANIE; UZBROJENIE; TECHNIKA MINERSKA 
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rem termoregulacyjnym (12) kierującym korzystnie 
strumieniami wody na chłodnice lub na ich ominię-

(1 zastrzeżenie) cie. 

F02B P.230742 T 24.03.1981 

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska (Zdzis
ław Kieżun). 

Sześciosuwowy dwubiegowy silnik spalinowy 

Przedmiotem wynalazku jest sześciosuwowy dwu
biegowy silnik spalinowy mający zastosowanie w na
pędach pojazdów samochodowych oraz w innych 
urządzeniach mechanicznych. 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie poprawienia 
sprawności energetycznej przy jednoczesnym zmniej
szeniu ciężaru silnika. 

Silnik według wynalazku składający się z typowe
go bloku silnika czterosuwowego i głowicy, charakte
ryzuje się tym, że w głowicy (2) zamontowane są do
datkowe zawory (6) wlotowe i wylotowe pary - łą
czące poszczególne cylindry z układem chłodzenia. 
Cylindry owinięte są kolektorami (12) wydechowymi 
spalin, przy czym przestrzeń między cylindrami a 
blokiem (1) stanowi koszulkę wodną. Kolektor (13) 
wydechowy pary połączony jest z chłodnicą (14), któ
ra z drugiej strony połączona jest poprzez wysoko
ciśnieniową pompę (15) z przestrzenią między blo
kiem (1), a cylindrami. (1 zastrzeżenie) 

F02M P.230624 T 08.04.1981 

Zgłoszenie dodatkowe do zgłoszenia P. 229696 

Centrum Uczelniano-Przemysłowe Instytut Pojaz
dów Samochodowych i Silników Spalinowych Poli
techniki Krakowskiej, Kraków, Polska (Wacław Mi
ga). 

Gaźnik do dwusuwowych silników spalinowych 
z zapłonem iskrowym 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zasilania dwu
suwowych silników spalinowych z zapłonem iskro
wym ładunkiem uwarstwionym, składającym się z 
mieszanki paliwowo-powietrznej i powietrza. 

Gaźnik według wynalazku charakteryzuje się tym, 
że na wylocie kanału przelotowego (7) zamocowany 
jest do korpusu gaźnika wkrętami (4) samoczynny 
zawór płytkowy złożony ze stalowych płytek sprę
żystych (6) opartych o powierzchnię czołową korpusu 
gaźnika wokół wylotu kanału (7) i ogranicznika sko
ku (5) płytek (6). (1 zastrzeżenie) 

F02N 
H02H 

P. 230516 T 02.04.1981 

Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-Mie-
lec", Mielec, Polska (Lucjan Pietruszka). 

Układ zabezpieczenia elektrycznego rozrusznika sil
nika spalinowego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
układu zabezpieczenia elektrycznego rozrusznika sil
nika spalinowego o zwiększonej dokładności i nieza
wodności działania oraz uniwersalności zastosowania. 

Układ według wynalazku charakteryzuje się tym, 
że ma wzmacniacz (W) włączony pomiędzy zaciski 
(AK) i (M) głównego toru zasilającego, a przekaźnik 
pomocniczy (PP), sterowany komparatorem (K), do 
którego wejść podłączone są przetwornik izolujący (I) 
oraz źródło napięcia odniesienia (UREF) o regulowa
nej wartości. (1 zastrzeżenie) 

P.226103 05.08.1980 F03B 
F04B 

Fabryka Maszyn Budowlanych „Bumar-Hydroma", 
Szczecin, Polska (Władysław Doliński). 
Silnik hydrauliczny lub pompa wielotłokowa osiowa 

Wynalazek dotyczy silnika hydraulicznego lub pom
py z wychylnym wirnikiem, ułożyskowanym przegu
bowo w osi wału napędowego i napędzanym podwój
nym przegubem Cardana. 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie takiego uprosz
czenia konstrukcji mechanizmu napędu wirnika z ku
listymi przegubami zewnętrznymi przystosowanymi 
do zmiennych wychyleń wirnika aby uzyskać wyeli
minowanie momentu żyroskopowego. 

Silnik lub pompa według wynalazku zawiera dwu-
przegubowy, kulisty mechanizm napędu wirnika, 
wbudowany na zewnątrz zespołu obrotowego, oraz 
przegubowe połączenie tłoczyska z wałem napędo
wym, przystosowane do tego mechanizmu. 

Podstawowym elementem mechanizmu jest tuleja 
pośrednia (14) z powierzchnią kulistą (4) i z powierz
chnią cylindryczną (15). Tuleja pośrednia (14) jest 
podparta powierzchnią kulistą (3) wału napędowego 
(2) i powierzchnią cylindryczną (16) obejmy (17), osa
dzonej sztywno na wirniku (1). 
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W otworach (24 i 30) są osadzone obrotowo wodzi
ki (25 i 27), które są prowadzone w kanałach (26 i 28). 
Podczas obrotu wału napędowego (1) następuje więc 
zabieranie tulei pośredniej (14) i obejmy (17) z wir
nikiem (1), bez dynamicznych obciążeń ułożyskowa-
nia tego wirnika (1). Wodziki (27) są pierścieniami 
walcowymi, co zapewnia płynne włączanie się ich do 
zabierania obejmy (17) przez wprowadzenie do ka
nału przelotowego (28). 

Czoło (31) obejmy (17) jest obniżone, w celu zmniej
szenia odległości punktu (N) do punktu (W). Dokład
ne położenie wzdłużne tulei pośredniej (14) względem 
punktu (N) zapewnia prowadnica (21) z osadzonym 
w niej zaczepem, którego oś obrotu przecina prosto
padle osie obrotu, wału napędowego (2) i tulei po
średniej (14), w punkcie (N). Położenie wzdłużne 
obejmy (17) na wirniku (1) nie odgrywa istotnej roli. 

(1 zastrzeżenie) 

F04B P. 232286 T 20.07.1981 

Fabryka Maszyn Odlewniczych, Kraków, Polska 
(Tadeusz Sieńko, Andrzej Małek, Emil Łętocha, Mie
czysław Sarnecki). 

Agregat hydrauliczny 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
konstrukcji połączenia agregatu ze zbiornikiem, które 
skutecznie obniżyłoby poziom drgań akustycznych 
i pozaakustycznych oraz zapewniło dobrą szczelność. 

Agregat hydrauliczny według wynalazku składa się 
z silnika elektrycznego (11) i pompy hydraulicznej (8), 
które są związane ze sobą za pośrednictwem cylin
dra (1) z płytą górną (2) i płytą dolną (3). Wewnątrz 
cylindra przechodzi przewód tłoczny (10). 

Stosunek wysokości cylindra do jego średnicy jest 
mniejszy od jedności. Przejście cylindra przez po
krywę (6) zbiornika (13) zaopatrzone jest w pierścień 
uszczelniający (12). (5 zastrzeżeń) 

F04C 
E04H 
E03B 

P.226154 08.08.1980 

Biuro Projektów Wodnych Melioracji, Lublin, Pol
ska (Zdzisław Szczepaniak, Roman Goral, Zbigniew 
Tokarski, Bogdan Wasilewski). 

Pompownia 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
konstrukcji pompowni łatwej do wykonania, prostej 
w montażu oraz w eksploatacji, nadającej się do za
budowania praktycznie w każdych warunkach ge
otechnicznych, nawet na torfach oraz nie wymagają
cej podpiętrzania wody w stanowisku dolnym. 

Pompownia dla zbiorników małej retencji i stawów 
rybnych, zbudowana z wlotu, kondygnacji pomp 
i wylotu, charakteryzuje się tym, że wlot (1) funda
mentowany na głębokości I m - 4 m poniżej poziomu 
terenu, połączony jest z korytem (2), w którym uło
żona jest jedna lub kilka pomp ślimakowych (3), 
przy czym koryto nachylone jest do poziomu pod<£l0° 
-<£30° i połączone bezpośrednio z wylotem (4). 

(1 zastrzeżenie) 

F15B P. 226225 13.08.1980 

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych, Warszawa, 
Polska (Zdzisław Szporka, Józef Kunecki). 

Układ pneumatycznego urządzenia szybkobieżnego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zmniejszenia zu
życia powietrza przez pneumatyczne urządzenie szyb
kobieżne z siłownikiem tłokowym o działaniu jedno
stronnym. 

Układ zawiera siłownik w postaci cylindra (1), u-
mieszczonego w nim i poddanego działaniu sprężyny 
(8) tłoka (2) oraz komory roboczej (4), za którą 
umieszczone są szeregowo i wzdłuż podłużnej osi cy
lindra (1) komora sterująca (5) i zbiornik wyrównaw
czy (6). W komorze sterującej (5) umieszczony jest 
suwak (3), zaopatrzony w tłoczek (18), promieniuwo-
-osiowy kanał (19) i grzybki (11) i (12). Grzybek (11) 
umieszczony jest w komorze roboczej (4) cylindra (1), 
a grzybek (12) umieszczony jest w zbiorniku wyrów
nawczym (6). Znajdująca się po stronie zbiornika 
wyrównawczego (6) część komory sterującej (5) po
łączona jest kanałem (16) z komorą roboczą (4) powy-
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żej dna tłoka (2), gdy ten odsunięty jest od dna cylin
dra (1) o wielkość swego skoku. W dnie cylindra (1) 
umieszczony jest co najmniej jeden osiowo-promie-
niowy kanał upustowy (21). (2 zastrzeżenia) 

F16B P. 230571 T 07.04.1981 

Politechnika Łódzka, Łódź, Polska (Piotr Wodziński). 

Zacisk klinowy 

Celem wynalazku jest opracowanie takiego zacisku 
klinowego, który zapewniałby szybkie i niezawodne 
działanie przy jednoczesnym uniemożliwieniu odblo
kowania klina w czasie pracy. Zacisk klinowy, prze
znaczony szczególnie do rozłącznego mocowania ele
mentów maszyn, wyposażony w klin oraz dźwignię 
według wynalazku charakteryzuje się tym, że klin (1) 
jest połączony z jednym elementem (2), zaś dźwignia 
(3) wraz z piastą (4) jest osadzona obrotowo na osi 
(5) złączonej z drugim elementem (6). Dźwignia (3) 
jest tak usytuowana, że w jednym ze swych położeń 
opiera się o powierzchnię klina (1) spoczywającego 
wraz z przyłączonym doń elementem (2) na drugim 
elemencie (6). (1 zastrzeżenie) 

F16D P.230614 T 10.04.1981 

Zakłady Transformatorów Radiowych T-19, Skier
niewice, Polska (Jan Dudek, Jan Zieliński, Wojciech 
Dwórznik). 

Zespół hamulców urządzeń technologicznych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania zes
połu hamulców o hamowaniu kontrolowanym war
tością napięcia na cewce, odznaczającego się większą 
sprawnością i mniejszą awaryjnością. 

Zespół hamulców do urządzeń technologicznych, 
zawierający hamulec dynamiczny, składający się 
z rdzenia, cewki, tarczy i kubka oraz hamulec cier
ny, składający się z rdzenia, cewki, tarczy i pierście
nia ciernego, charakteryzuje się tym, że ma jedną 
tarczę (16) połączoną przesuwnie za pomocą sprężyny 
(18) z hamowanym wałkiem (11), a trwale połączoną 
z kubkiem (21), której średnica nie może być większa 
od średnicy głów zębatej tarczy (8), ale musi być 
minimalnie większa od zewnętrznej średnicy wybra
nia na cewkę (2) w rdzeniu (1), natomiast cały zespół 
ma wspólną zamkniętą obudowę z materiału niema
gnetycznego w postaci pierścienia (10). (1 zastrzeżenie) 

F16D 
R60K 

P. 230690 T 15.04.1981 

Michał Pokorski, Warszawa, Polska (Michał Pokor
ski). 

Sposób unieruchamiania dźwigni sterującej maszyny 
zwłaszcza dźwigni zmiany biegów, pojazdów samo
chodowych oraz urządzenie do stosowania tego spo

sobu 

Sposób unieruchamiania dźwigni charakteryzuje się 
tym, że dźwignia (1) połączona jest z elementem sta
łym (2) maszyny lub samochodu, urządzeniem (3) 
przymocowanym na stałe do elementu (2), a swoją 
częścią ruchomą (4) do dźwigni (1). 

Urządzenie do unieruchamiania dźwigni charakte
ryzuje się tym, że ma obudowę (5) wykonaną ko
rzystnie z tworzywa sztucznego, w której umieszczo
ny jest wysięgnik (6) ruchomy, zamek (7) oraz zapad
ka (8) sprzęgająca i blokująca położenie wysięgnika 
(6) do obudowy (5), przy czym w obudowie (5) jest 
otwór (9) przeznaczony do mocowania do elementu 
stałego (2). (4 zastrzeżenia) 

F16H P.226204 12.08.1980 

Przemysłowy Instytut Elektroniki, Warszawa, Pol
ska (Bohdan Majewski). 

Krzywka segmentowa o zarysie harmonicznym o re
gulowanych wzniosach dla urządzeń do termokom-

presji i ultrakompresji 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uzyskania 
krzywki o zarysie harmonicznym z możliwością re
gulacji wzniosu segmentów. 
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Krzywka segmentowa o regulowanych wzniosach 
charakteryzuje się tym, że promieniowo rozmieszczone 
segmenty (1) połączone są między sobą przegubowy
mi łącznikami składającymi się z dwóch przesuwnych 
względem siebie elementów (2 i 3) stanowiących za
rys przejściowy krzywki, przy czym zarys elementu 
(2) ma kształt linii prostej, a zarys elementu (3) łuku 
i stycznego do niego odcinka linii prostej. Krzywka 
ma zastosowanie w urządzeniach do termokompresji 
i ultrakompresji. d zastrzeżenie) 

F16H P.230576 T 08.04.1981 

Zakłady Transformatorów Radiowych T-19, Skier
niewice, Polska (Jan Dudek). 

Przekładnia bezstopniowa kulowa 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania ta
kiej konstrukcji przekładni, zwłaszcza do nawijarki 
cewek, która nie pozwalałaby na regulację przekładni 
podczas postoju. 

Przekładnia bezstopniowa kulowa zawierająca wa
łek wejściowy, kulę i wałek wyjściowy, charaktery
zuje się tym, że mechanizm sterowania przekładni ma 
dźwignię kątową (12) napędzaną wieszakiem (15), a 
śruba nastawcza (16) jest wyposażona w przekładnię 
obiegową, składającą się z wysięgnika (18), osi obie
gowej (19), stałego koła zębatego (20), dwóch kół (21, 
22) zamocowanych na osi obiegowej oraz koła napę
dzanego (23). (1 zastrzeżenie) 

F16K P. 226183 11.08.1980 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Medycznej 
„Ormed", Warszawa, Polska (Julian Korczyk, Jerzy 
Pyzerski, Bogdan Budzyński, Zenon Strzezek, Ryszard 
Szymczak, Tadeusz Wójcik, Eugeniusz Piechota, Ta
deusz Pawełek, Edward Olearczyk). 

Elektromagnetyczny zawór odcinająco-zwrotny 

Przedmiotem wynalazku jest elektromagnetyczny 
zawór odcinająco-zwrotny pracujący w zakresie nis
kich i średnich ciśnień, przez który mogą przepływać 
ciecze, a nawet gazy nieagresywne. Zawór według 
wynalazku zawiera korpus (1), wewnątrz którego u-
mieszczona jest na trwałe stopa (2) oraz ruchomy 
tłoczek (3), pomiędzy którymi osadzona jest sprężyna 
(5), która opierając się jednym końcem o stopę (2), 
a drugim końcem o występ w tłoczku (3) dociska 
poprzez tłoczek (3) wkład uszczelniający (4) do ostrzo-
wo zakończonej złączki (6), połączonej gwintem z kor
pusem (1). 

Zawór ma układ kanałów do przepływu cieczy od 
miejsca jej wlotu do miejsca wylotu, przy czym ka
nał (10) wykonany w korpusie (1) i stopie (2) służy 
do wlotu, a kanał (9) wykonany w złączce (6) służy 

do wylotu cieczy z zaworu. Przepływ cieczy z wlotu 
do wylotu odbywa się porzez kanały pośrednie (11 
i 12). (4 zastrzeżenia) 

F16K 
B60T 

P.232304 21.07.1981 

Pierwszeństwo: 27.07.1981 - ZSRR (nr nr 2961326, 
2961327, 2961603, 2961604 i 2961605) 

Kamskoe obiedinenie po proizvodstvu bolshegru-
znykh avtomobilei „KAMAZ". Naberezhnye Chelny, 
ZSRR (Varazdat Gevondovich Grigorian). 

Zawór do regulacji ciśnienia, zwłaszcza w pneuma
tycznym układzie hamulcowym środków transportu 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie skonstruowania 
takiego zaworu, który pozwoliłby zwiększyć efektyw
ność hamowania i bezpieczeństwa ruchu, a także 
zmniejszyć zużycie opon. 

Zawór zawiera korpus, w którym tłok pomocniczy 
(4) jest osadzony współosiowo względem tłoka różni
cowego (3). Obydwa tłoki (3, 4) są osadzone z możli
wością ograniczonego przemieszczenia wzajemnego i 
zamykania siłowego. Tłok pomocniczy (4) jest osa
dzony w korpusie z możliwością przejmowania dzia
łania, wywołującego jego przemieszczenie w kierun
ku tłoka różnicowego z następującym potem zamy
kaniem siłowym z tłokiem różnicowym, powodującym 
wspólny ruch tłoków, oraz z możliwością przejmo
wania działania, przeciwdziałającego temu przemiesz
czeniu. Przestrzeń wewnętrzna korpusu (2) jest po
dzielona na komorę doprowadzającą (5) ograniczoną 
mniejszą powierzchnią roboczą (9) tłoka różnicowego 
(3), komorę regulacyjną, ograniczoną powierzchnią 
różnicową tłoka różnicowego (3), oraz komorę 
rozdzielczą (7), ograniczoną większą powierzchnią ro
boczą (14) tłoka różnicowego (3). Zawór zawiera pod
wójny element zaworowy, sterowany za pomocą tło
ka różnicowego (3) i przeprowadzający w zależności 
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od położenia tego ostatniego doprowadzanie sprężone
go powietrza do komory rozdzielczej i odprowadzanie 
z niej do atmosfery. 

Wynalazek jest przeznaczony do wykorzystania w 
dwuobwodowych układach hamulcowych samochodów 
ciężarowych, przyczep i innych środków transportu. 

(16 zastrzeżeń) 

F23D P. 226214 13.08.1980 
H05H 

NPK sa Kontrolno Savaratschni Raboti, Sofia, Buł
garia. 

Palnik plazmowy do obróbki metali w powietrzu 
i pod wodą 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie skonstruowania 
takiego palnika, który poprzez zewnętrzną zasłonę 
wodną o zmiennym kształcie i ruchu, w zależności 
od środowiska, w którym odbywa się praca i ciśnie
nia strumienia wody, gwarantowałaby wysoką wydaj
ność, niezawodność eksploatacyjną oraz technologicz
ną. 

Palnik plazmowy do obróbki metali w powietrzu 
i pod wodą, który ma hermetyczną obudowę, we
wnątrz której wybudowane jest urządzenie do ręczne
go zapłonu i uchwyt uchwycający katody z wymie
nialną głowicą katodową, a przy przednim końcu tej 
hermetycznej obudowy usytuowana jest stożkowa 
dysza, przykryta od góry pokrywą zamykającą, która 
jest przykręcona do górnej części hermetycznej obu
dowy, a pomiędzy stożkową dyszą i przykrywą zamy
kającą - stożkowa szczelina, której przednia część 
utworzona jest jako koncentryczny otwór, przy czym 
w hermetycznej obudowie ma wykonane rowki sek
torowe, charakteryzuje się tym, że przy grubszym 
końcu zewętrznej stożkowej powierzchni (2) stożko
wej dyszy (3) utworzona jest powierzchnia cylindrycz
na (4), na której umieszczony jest cylindryczny filtr 
odśrodkowy (5), którego średnica zewnętrzna (6) zgod
na jest z linią wewnętrzną rowków sektorowych (7). 

(3 zastrzeżenia) 

F23Q P. 226213 13.08.1980 
H05H 

NPK sa Kontrolno Savaratschni Raboti, Sofia, Buł
garia. 

Urządzenie do ręcznego zapłonu palnika plazmowego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie skonstruowania 
takiego urządzenia, które pozwalałoby na wielokrotny 
ręczny zapłon stałego łuku plazmowego pomiędzy ka
todą a dyszą tylko poprzez włączenie napięcia zasi
lania pomiędzy nimi, nie tylko w normalnych warun
kach (w powietrzu), lecz także w pracy przeprowa

dzanej pod wodą, przy czym zabezpieczona jest blo
kada, chroniąco przed przypadkowym powtórzeniem 
się procesu zapłonowego. 

Urządzenie do ręcznego zapłonu silnika plazmowe
go, mającego wydrążony cylinder, w którym umiesz
czona jest elektroda nietopliwa z końcówką, charak
teryzuje się tym, że na elektrodzie (2) pomiędzy tar
czami prowadzącymi (5 i 6) połączonymi ze sobą prze
wodem prądowym (7), nawinięta jest spiralna sprę
żyna (4), a na górnym końcu elektrody (2) na tulei 
izolacyjnej (9) jest umieszczony elastyczny cylinder 
(8), przy czym tuleja izolacyjna i elastyczny cylinder 
przymocowane są do wydrążonego cylindra (1) za po
mocą izolacyjnego cylindra (10), na którego zewnętrz
nej powierzchni wykonane są dwa kanały (12) w 
kształcie litery L i na który nasunięty jest zamknięty 
u góry niemetalowy cylinder (13). 

Niemetalowy cylinder (13) zaopatrzony jest w gwin
towane otwory (14), w które wkręcone są śruby (15), 
a w górnej ściance zamykającej niemetalowego cy
lindra (13) znajduje się gwintowany, otwór, w który 
wkręcona jest śruba (16), kontaktująca się ze stoż
kową sprężyną (17), której szeroki koniec umocowany 
jest w kanale (18) wykonanym w cylindrze izolacyj
nym (10). (2 zastrzeżenia) 

F24H P. 226113 06.08.1980 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Kotłów i Urządzeń 
Energetycznych, Tarnowskie Góry, Polska (Józef Wa
sylów, Michał Flodrowski, Franciszek Bachonko, Mi
chał Hubisz). 

Kocioł wodny z paleniskiem narzutowym 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
konstrukcji blokowej elementów kotła, umożliwia
jących w szerokim stopniu unifikację i typizację bu
dowania całego typoszeregu jednostek kotłowych w 
szerokim zakresie wydajności cieplnej w zależności 
od ilości zabudowanych bloków. 

Kocioł wodny z paleniskiem narzutowym z wymu
szonym jednokrotnym, szeregowo-równoległym prze
pływem wody, opalany węglem kamiennym lub węg
lem brunatnym charakteryzuje się tym, że ma szczel
ne ściany boczne utworzone z ekranów bocznych (3) 
komory paleniskowej (1) i ekranów bocznych (4) cią
gu konwekcyjnego (2) połączonych ze sobą za po
mocą komór górnych (5) ekranów bocznych, natomiast 
obiegi wodne ścian bocznych kotła połączone są ze 
sobą w układ równoległy i włączone są za pośred
nictwem rur łączących (17) w szeregowy układ obiegu 
wody z obiegiem ekranu przedniego (15) i ekranu tyl
nego (12) komory paleniskowej (1), przy czym dla 
pracy podstawowej kotła szeregowy układ obiegu wo
dy utworzony ze ścian bocznych oraz ekranów przed
niego (15) i tylnego (12) komory paleniskowej (1) po
łączony jest szeregowo z układem szeregowym obie-
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gu wody utworzonym z ekranu tylnego ciągu kon
wekcyjnego (2) oraz wężownic pęczka konwekcyjnego 
(7), natomiast dla pracy szczytowej kotła obiegi wod
ne obu szeregowych układów połączone są równole
gle. (7 zastrzeżeń) 

F24H P.230499 T 03.04.1981 

Politechnika Łódzka, Łódź, Polska (Janusz Szre-
niawski, Władysław Grudziecki). 

Człon grzejnika centralnego ogrzewania 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
takiego członu, których odlewy charakteryzują się 
pełną swobodą skurczu podczas procesu krzepnięcia 
i stygnięcia, przy jednoczesnym łatwym usuwaniu 
masy rdzeniowej z ich wnętrza. 

Człon grzejnika centralnego ogrzewania w postaci 
przewodu rurowego zaopatrzonego w piasty w posta
ci nadlewów zewnętrznych, charakteryzuje się tym, 
że jeden koniec przewodu rurowego (1) jest zaopa
trzony w parę piast stanowiących nadlewy zewnętrz
ne (2), zaś drugi koniec, który stanowi przewężenie 
przewodu rurowego (1) jest zaopatrzony w dwa 
przelotowe otwory (3) o wspólnej osi prostopadłej do 
osi przewodu rurowego (1). (1 zastrzeżenie) 

F25B P. 226218 12.08.1980 

Wrocławskie Przedsiębiorstwo Konstrukcji Stalo
wych i Urządzeń Chłodniczych i Przemysłowych 
„MOSTOSTAL", Wrocław, Polska (Józef Kloza). 

Sprężarkowy układ ziębniczy 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania ta
kiego układu, który zapewniłby elastyczne dostoso

wanie się ilości odparowanej cieczy do wydajności 
sprężarki, a tym samym utrzymanie stałej tempera
tury wrzenia czynnika. 

Sprężarkowy układ ziębniczy, przeznaczony do ko
mór chłodniczych, składa się ze sprężarki (6) połą
czonej z odolejaczem (8) oraz skraplacza (9), odchła-
dzacza (5), dławiącego elementu (10) i oziębiacza (4) 
kolejno ze sobą połączonych, oraz ma stabilizator (1) 
ciśnienia, składający się z płaszczowo-rurowego wy
miennika (2) i bezpośrednio nad nim umiejscowione
go zbiornika (3). Zbiornik (3) z jednej strony połą
czony jest z wyjściem oziębiacza (4), poprzez odchła-
dzacz (5), a z drugiej strony ze ssącą stroną sprężar
ki (6). W najniższej części zbiornika (3) jest połączo
ny z wymiennikiem (2) stabilizator (1). Wymiennik 
(2) ma w dolnym punkcie płaszcza ulokowany prze
wód (7), połączony z rurociągiem ssawnym sprężar
ki (6) oraz w bocznych dnach przewody, jeden połą
czony z wyjściem odolejacza (8), a drugi z wejściem 
skraplacza (9). (1 zastrzeżenie) 

F28D P.226032 11.08.1980 

Fabryka Urządzeń Okrętowych „RUMIA", Rumia, 
Polska (Andrzej Krzyśkow, Jerzy Mierzejewski). 

Wymiennik ciepła 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania ta
kiego wymiennika ciepła, który odznaczałby się nie
wielkimi gabarytami oraz nie wymagałby użycia ele
mentów łączeniowych między kanałami tego samego 
przepływu. 
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Wymiennik według wynalazku ma przestrzeń mię-
dzyrurową podzieloną szeregiem przegród (1), pomię-
dzv którymi usytuowane są przegrody (2) tworzące 

szereg kanałów przepływowych połączonych ze sobą 
szeregowo przez odpowiednie wycięcia w przegrodach 
(1 i 2). (2 zastrzeżenia) 

Dział G 
FIZYKA 

G01B 
G01L 

P. 230485 T 01.04.1981 

Politechnika Białostocka. Białystok, Polska (Teodor 
Breczko). 

Uchwyt do próbek 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania ta
kiej konstrukcji uchwytu do próbek, która umożli
wiałaby ustawienie próbki okrągłej powierzchnią ob
wodową w płaszczyźnie fokusacji tak, aby najwyższy 
punkt próbki znalazł się w osi goniometru. 

Uchwyt według wynalazku zbudowany jest z pod
stawy (7) mającej kanał wzdłużny w postaci jaskół
czego ogona, w którym może być przemieszczany su
wak (5). W suwaku są obsadzone dwa kołki (3) usta
lające próbkę pierścieniową (4), walcową lub kulistą 
(8). Do podstawy (7) przymocowana jest płytka przed
nia (6) z wycięciami: wzdłużnym i stożkowym umoż
liwiającymi ustalanie próbek w płaszczyźnie fokusacji 
(9). (1 zastrzeżenie) 

G01G P.226047 02.08.1980 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn Zgrzebnych 
i Czesankowych Wełny „BEFAMATEX", Bielsko-Bia
ła, Polska (Bronisław Forytarz, Ryszard Myśliwiec). 

Urządzenie do sterowania cyklami pracy zasilarek 
ważących 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie sterowania cy
klami pracy zasilarek ważących na drodze elektrycz
nej. 

Urządzenie do sterowania cyklami pracy zasilarek 
ważących według wynalazku charakteryzuje się tym, 
że mechanizm otwierania i zamykania wagi ma me
chanizm korbowy (3) działający na dźwignię (4) uru
chamianą silnikiem (1), który sterowany jest od sil
nika (9) poprzez podziałową tarczę (7) napędzaną 
przekładnią (8) i mikrołącznik (6). (1 zastrzeżenie) 

G01G P.226112 06.08.1980 

Zjednoczone Zakłady Urządzeń Jądrowych „PO
LON", Zakład Techniki Jądrowej, Warszawa, Polska 
(Andrzej Nowak, Andrzej Łamaszewski). 

Sposób formowania czułości izotopowych mierników 
masy z punktowym źródłem promieniowania i linio

wym detektorem 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania ta
kiego sposobu formowania czułości izotopowych mier
ników masy, który pozwoliłby na stosowanie przesłon 
lekkich, tanich i łatwych do wykonania. 

Sposób formowania czułości izotopowych mierni
ków masy z punktowym źródłem promieniowania po
lega na tym, że pomiędzy otworem kolimacyjnym 
pojemnika (2) ze źródłem promieniowania, z detek
torem promieniowania (5) umieszcza się przesłonę osła
biającą (8), mającą kształt walca zamocowaną w spo
sób umożliwiający poprzeczne przesuwanie. 

(1 zastrzeżenie) 

G01L P.226191 11.08.1980 

Zjednoczone Zespoły Gospodarcze Sp. zo.o., War
szawa, Polska (Dariusz Swinarski). 

Mechanizm manometru 

Celem wynalazku jest opracowanie takiego mecha
nizmu manometru, który mógłby stanowić oddzielny 
zespół, co ułatwiłoby znacznie jego regulację. 

Mechanizm manometru według wynalazku ma płytę 
(1), na której z jednej strony zamocowany jest me
chanizm przekładniowy (3) i prostopadle do niego 
aneroid membranowy (4), a z drugiej strony, naprze
ciw mechanizmu przekładniowego (3) podzielnia (5) 
i wskazówka (6). Na płycie (1) zamocowana jest kost
ka (7), w której osadzony jest aneroid membranowy 
(4) tak, że wchodzi w wycięcie (9) płyty (1), a króciec 
(10) wlotu powietrza wystaje poza płytę (1)̂  

Mechanizm manometru przeznaczony jest do po
miaru małych ciśnień; znajduje zastosowanie zwłasz
cza w konstrukcji przyrządów, w których manometr 
stanowi jeden z oddzielnych zespołów. (2 zastrzeżenia) 
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G01M P. 226030 01.08.1980 

Politechnika Gdańska, Gdańsk, Polska (Olgierd Ol
szewski, Bogusław Siwek). 

Modelowe koła zębate do przyśpieszonych badań 
pittingu 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie usprawnienia 
procesu badania pittingu. 

Koła zębate (1), (2) o zębach prostych mają jedna
kową szerokość piasty (B), przy czym począwszy od 
średnicy tocznej (dti), (dt2) szerokość tych kół maleje 

do szerokości (a). (1 zastrzeżenie) 

G01M P.226184 11.08.1980 

Przemysłowy Instytut Motoryzacji, Warszawa, Pol
ska (Jan Zawadzki), 

Stanowisko do badań wahliwych łączników elektrycz
nych, zwłaszcza do pojazdów samochodowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania sta
nowiska do badań łączników wyłączającego się w 
przypadku zacięcia się łącznika. 

Stanowisko do badań wahliwych łączników elek
trycznych, zwłaszcza do pojazdów samochodowych 
ma pierścienie (9, 10) do wyłączania napędu stano
wiska w chwili zacięcia się łącznika, które tworzą 
szczelinę (w). Popychacze (5), o kulistych zakończe
niach, osadzone są w dźwigniach (12) połączonych 
odpowiednio z ramieniem (2). Ramię to powoduje 
ruch wahliwy popychaczy (5) i dźwigni (12) wokół osi 
pokrywającej się z osią łącznika, przez co punkt sty
ku popychacza (5) z klawiszem (6) lub dźwigienką 
oraz kierunek siły wywieranej przez ten popychacz 
są stałe w całym zakresie ruchu łącznika. 

(1 zastrzeżenie) 

G01M P. 232182 T 13.07.1981 

ZVL Výzkumný ústav pro valivá ložiska, koncer
nová úcelova organizace, Brno, Czechosłowacja. 

Urządzenie do mocowania łożyska przy jego badaniu 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
urządzenia umożliwiającego niezawodny i powtarzal
ny pomiar momentu tarcia łożysk tocznych. 

Urządzenie do mocowania łożyska przy jego bada
niu, złożone z ułożyskowanego obrotowo i nieprze-
suwnego osiowo wrzeciona, którego jeden koniec jest 
dołączony do przekładni służącej do wyzwalania ru
chu obrotowego, a drugi koniec wyposażony jest w 
trzpień, który służy do mocowania badanego łożyska 
w otworze i wchodzi w wydrążenie we współosiowej 
tulei, w którym wykonane jest podparcie dla ułożys-
kowania badanego łożyska na obwodzie zewnętrznym, 
przy czym do tulei dołączony jest dynamometr, cha
rakteryzuje się tym, że tuleja (5) jest ułożyskowana 
obrotowo na łożysku pomocniczym (7), przy czym tu
leja (5) jest ułożyskowana przesuwnie osiowo. Ło
żysko pomocnicze (7) ma oś zgodną z osią trzpienia 
(3) i jest ułożyskowane przesuwnie osiowo na trzpie
niu (8). (10 zastrzeżeń) 

G01N P.225807 19.07.1980 

Polski Komitet Normalizacji, Miar i Jakości, War
szawa, Polska (Krystyna Kostyrko). 

Sposób pomiaru zawartości par w gazach, zwłaszcza 
pary wodnej w powietrzu i urządzenie do stosowania 

tego sposobu 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie pomiaru zawar
tości dowolnych par w dowolnych gazach, zwłaszcza 
pary wodnej w powietrzu. Sposób polegający na tym, 
że zawartość pary w gazie określa się przez detekcję 
i pomiar temperatury kondensacji sublimacyjnej pary 
nasyconej w układzie, charakteryzuje się tym, że do 
pomiaru temperatury, do detekcji początku procesu 
kondensacji, a także do sterowania procesu chłodze
nia wykorzystuje się jeden czujnik. 
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Urządzenie zawiera piezoelektryczny czujnik tem
peratury (1) np. kwarcowy, umieszczony w omywanej 
przez badany gaz szczelinie ograniczonej przez płasz
czyzny chłodzące (8 i 9). Po ochłodzeniu badanego ga
zu do temperatury kondensacji sublimacyjnej pary 
nasyconej, następuje detekcja tej wartości tempera
tury w momencie wytłumienia drgań czujnika pod 
naciskiem tworzących się w szczelinach (6 i 7) kry
ształów kondensującej substancji. (4 zastrzeżenia) 

G01N P.225971 30.07.1980 

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (An
drzej Jakubowski, Michał Duszak). 

Przyrząd do pomiaru stężenia jonów substancji che
micznych w atmosferze otaczającej 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
przyrządu o dużej czułości, pozwalającego na wielo
krotne jego wykorzystywanie. 

Przyrząd ma dwie diody tunelowe MIS wzajemnie 
na siebie oddziałujące i niezależnie od siebie spo
laryzowane. Jedna, o elektrodach pomiarowej (P) i 
zbierającej (Z) spolaryzowana jest w kierunku zapo
rowym, natomiast druga, o elektrodach pomiarowej 
(P) i wstrzykującej (W) spolaryzowana jest w kie
runku przewodzenia. Przyrząd ma co najmniej jeden 
miernik (A) parametrów elektrycznych włączony mię
dzy elektrodami przyrządu. (1 zastrzeżenie) 

G01N P.226044 02.08.1980 

Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-Mie-
lec", Mielec, Polska (Jan Drozd, Kazimierz Gaj, Ed
ward Krupiński). 

Układ do prób trwałościowych osprzętu mechanicz
nego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania u-
kładu o prostej konstrukcji, umożliwiającego reali
zację dużej liczby cykli roboczych w jednostce czasu 
przy zapewnieniu łatwości zmian parametrów charak
terystycznych cyklu roboczego. 

Układ do prób trwałościowych osprzętu mechanicz
nego, zwłaszcza osprzętu wtryskowych pomp paliwo

wych silników o zapłonie samoczynnym, zawiera zes
pół napędowy (1) sprzęgnięty poprzez zespół sprzęgła 
elektromagnetycznego (2) z obiektem badanym (3), 
z którym jest mechanicznie sprzężony impulsowy na
dajnik prędkości obrotowej (4) połączony elektrycznie 
poprzez wejście sygnału prędkości (A) z blokiem ste
rowania (5). Blok sterowania (5) ma połączenie po
przez wejście parametrów nadzorowanych (C) i wyj
ście sterowania (E) z zespołem sprzęgła elektroma
gnetycznego (2). Ponadto do bloku sterowania (5) do
łączony jest poprzez wyjście licznikowe (F) elektro
mechaniczny licznik ilości cykli pracy (6), natomiast 
poprzez wyjście pomiarowe (G) cyfrowy miernik 
czasu (7). (2 zastrzeżenia) 

G01N P.226045 02.08.1980 

Instytut Komputerowych Systemów Automatyki 
i Pomiarów, Wrocław, Polska (Ryszard Hojka, Józef 
Puławski, Józef Wędzicha). 

Wieloczujnikowa zanurzeniowa głowica pomiarowa 

Przedmiotem wynalazku jest wieloczujnikowa zanu
rzeniowa głowica pomiarowa mająca zastosowanie w 
aparaturze chemicznej i do pomiaru roztworów wod
nych lub cieczy technologicznych w różnych gałę
ziach przemysłu, głównie zaś w gospodarce wodno-
-ściekowej związanej z ochroną naturalnego środo
wiska. 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uproszczenia 
konstrukcji oraz obsługi głowicy. 

Głowica według wynalazku charakteryzuje się tym, 
że ma nośną płytę (1) zaopatrzoną w otwór, przez 
który jest wyprowadzony zbiorczy kabel (8) sygna
łów pomiarowych, przy czym do tej nośnej płyty w 
pobliżu jednego z czujników jest przymocowane ma
łogabarytowe mieszadło (10), natomiast kołnierz koł
paka (5) jest usztywniony metalowym pierścieniem 
(12). (1 zastrzeżenie) 

G01N P. 226072 05.08.1980 

Instytut Przemysłu Gumowego „Stomil", Piastów, 
Polska (Leszek Pabiś, Adam Marczak, Krzysztof Ję 
drzejak, Jerzy Olszewski, Bogdan Fel czak, Stanisław 
Garwacki, Bogdan Mońka). 
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Elektromagnetyczny wzbudnik wzorcowego momentu 
oporowego w wulkametrze 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie przystosowania 
wulkametru do automatycznej kontroli wskazań 
wzorcowego momentu oporowego, w celu zbadania 
procesu wulkanizacji mieszanki gumowej. Wzbudnik 
według wynalazku składa się z dwóch elektroma
gnesów (4, 5) między którymi usytuowana jest na 
napędowej osi (2) po przeciwległej stronie pomiaro
wej dźwigni (1), ferromagnetyczna belka (3), a w po
bliżu pomiarowej dźwigni (1), są umieszczone induk
cyjne czujniki (8, 9), których zmiana stanu wzbudze
nia przy odchylaniu się pomiarowej dźwigni (1) wy
wołuje wzrost natężenia prądu elektrycznego, a za
tem wzrost siły przyciągania elektromagnesów (4, 5), 
przeciwdziałanie obrotowi napędowej osi (2) i zgięcie 
pomiarowej dźwigni (1), co jest miarą momentu opo
rowego. Wzbudnik można włączyć ręcznie lub auto
matycznie przed każdym pomiarem w celu spraw
dzenia poprawności pracy wulkametru. (1 zastrzeżenie) 

G01N P. 226083 04.08.1980 

Zgłoszenie dodatkowe do zgłoszenia P-198504 

Kombinat Huta im. Lenina, Kraków, Polska (Fran
ciszek Feret). 

Sposób wytwarzania próbek proszkowych do analiz 
rentgenofluorescencyjnych 

Wynalazek udoskonala chroniony patentem według 
zgłoszenia P 198 504 sposób wytwarzania próbek prosz
kowych do analiz fluorescencyjnych składu chemicz
nego, materiałów pochodzenia hutniczego i geologicz
nego, zwłaszcza rud żelaza, spieku, pyłu wielkopie
cowego, kamienia wapiennego, dolomitu, żużla itp. 
Polega na dodaniu do mieszaniny dowolnie odmierzo
nych ilości materiału badanego i lepiszcza w fazie 
przed sprasowaniem w pastylki środka antyzbryla-
jącego w postaci roztworu trójetanoloaminy z alko
holem etylowym, a następnie rozdrobnieniu jej przy 
pomocy młynka. Czynność ta dzięki antyzbrylającym 
właściwościom trójetanoloaminy i alkoholu etylowego 
zastępuje dotychczasowe pracochłonne ważenie, prze
siewanie, uśrednianie, mieszanie przygotowanych do 
formowania w pastylki mediów. 

Tak uzyskaną mieszaninę formuje się następnie 
przy pomocy pras w znany sposób, w żądanej wiel
kości i kształtu pastylki. (1 zastrzeżenie) 

G01N P.226156 09.08.1980 

Biuro Studiów i Projektów Urządzeń Hutniczych 
„Hutmaszprojekt", Katowice, Polska (Józef Gasidło, 
Marek Kwieciński, Karol Wadoń). 

Sposób i urządzenie do pobierania z przewodu próby 
zanieczyszczonego gazu 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie umożliwienia 
ciągłego poboru z przewodu reprezentatywnej próby 
zanieczyszczonego gazu. 

Sposób pobierania z przewodu próby zanieczysz
czonego gazu polega na tym, że w płaszczyźnie pro
stopadłej do osi przewodu końcówka wlotowa sondy 
(1) przemieszcza się wahadłowo o pewien kąt po ob
wodzie wycinka koła o określonym promieniu. 

Urządzenie do pobierania z przewodu próby zanie
czyszczonego gazu posiada sondę (1), głowicę mocu
jącą sondę (1) oraz napędowy mechanizm (5) zawie
szony uchylnie na zawiasie (6) przymocowanym do 
kołnierza (4). 

Głowicę mocującą stanowi tarcza (8) łączona z koł
nierzem (4) oraz ułożyskowana w tarczy (8) tuleja (9) 
zakończona uchwytem, w którym sonda (1) mocowa
na jest przy pomocy stożkowej tulejki (10) dociskanej 
nakrętką (11) do tulei (9). Na tulei (9) osadzone jest 
ramię (12) połączone poprzez cięgno (13) z obrotową 
korbą (14) napędowego mechanizmu (5), którego po
łożenie w pozycji pracy jest ustalone za pomocą za
czepu (15). 

Sposób i urządzenie według wynalazku służą do po
bierania z przewodu reprezentatywnej próby zanie
czyszczonego gazu w celu wykonania pomiaru zanie
czyszczenia strumienia gazowego, zwłaszcza jego za
pylenia. (4 zastrzeżenia) 

G01N P.230596 T 08.04.1981 

Główny Instytut Górnictwa, Katowice, Polska (Je
rzy Wroński, Franciszek Świergot, Paweł Krzyszto-
lik, Barbara Wierzbicka). 

Detektor gazów palnych w powietrzu 
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie udoskonalenia 

konstrukcji detektora gazów palnych umożliwiających 
pomiar stężenia gazu palnego w powietrzu przy je
dnoznacznym określeniu wartości tego stężenia. 

Detektor składa się z przeciwwybuchowej obudowy 
(1), której podstawa (2) ma izolacyjne przepusty (3) 
dla wsporników (4). Do tych wsporników są przymo
cowane spiralki (5, 6), podgrzewane prądem elektrycz
nym. Pierwsza spirálka (5), o wysokiej aktywności, 
jest pokryta nośnikiem nasyconym związkami platy
ny i palladu, a druga spirálka (6), o obniżonej ak
tywności, ma średnicę drutu o 10% do 70%, najko
rzystniej 50%, większą od spiralki średnicy drutu 
pierwszej spiralki. (1 zastrzeżenie) 
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G01N P. 230687 T 15.04.1981 

Politechnika Łódzka, Łódź, Polska (Przemysław 
Wasilewski, Maksymilian Dudyk, Leszek Kaczmar
czyk). 

Sposób badania stopnia modyfikacji stopów odlewa
nych i urządzenie, do badania stopnia modyfikacji 

stopów odlewanych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania spo
sobu i urządzenia, umożliwiających szybką i dokład
ną ocenę stopnia modyfikacji stopów odlewanych. 

Sposób badania stopnia modyfikacji stopów odle
wanych polega na tym, że próbką stopu poddaje się 
przepływowi prądu stałego o stałej wartości natęże
nia, a stopień modyfikacji stopu, jako spadek napię
cia na próbce, mierzony jest miernikiem napięcia. 

Urządzenie do badania stopnia modyfikacji stopów 
odlewanych składa się z pomiarowego obwodu elek
trycznego prądu stałego, w który włączona jest po
przez wyłącznik (1), miernik (2) prądu i regulowany 
opornik (3), za pomocą uchwytów w postaci kła (4) 
stałego i kła (5) dociskanego sprężyną (6) - próbka 
(7), która ma połączenie z sondą (8) i miernikiem (9) 
napięcia. Uchwyty kłowe (4) i (5) zamocowane są do 
płytki (10) podstawy. (2 zastrzeżenia) 

G01P P. 226073 05.08.1980 

Instytut Lotnictwa, Warszawa, Polska (Janusz Se-
roka, Jerzy Karczmarczyk). 

Piezoelektryczny czujnik przyspieszeń 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania ta
kiej konstrukcji czujnika, która umożliwiłaby usta
lenie określonej czułości osiowej czujnika oraz wy
eliminowałaby jego czułość poprzeczną bez demonta
żu czujnika. 

Czujnik zawierający płytki piezoelektryczne umiesz
czone między podstawą a masą sejsmiczną, która 
jest związana z podstawą za pomocą tulei sprężystej, 
według wynalazku charakteryzuje się tym, że w ma
sie sejsmicznej (3) są wykonane otwory (6 i 7), rów

nolegle do jej osi symetrii, przy czym jeden otwór 
(7) jest wykonany w środku, a pozostałe (6) są roz
mieszczone równomiernie na obwodzie. Ponadto w 
niektórych otworach (6 i 7) są umieszczone bezwład-
niki (8 i 9). (1 zastrzeżenie) 

G01P P.226127 06.08.1980 

Fabryka Maszyn Wiertniczych i Górniczych „Gli
nik", Katowice, Polska (Henryk Kiełkucki, Marian Po
tok). 

Sposób fotoelektrycznego pomiaru prędkości i fotoele-
ktryczny miernik prędkości 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
prostego sposobu pomiaru bardzo dużych prędkości 
na małym odcinku drogi pomiarowej przy możliwości 
obserwacji prędkości ruchu niejednostajnego. 

Sposób fotoelektrycznego pomiaru prędkości pole
ga na skierowaniu wiązki światła (3) przez okienko 
(4) i skupiający układ optyczny (5) na złącze foto
diody (6). W tym czasie ruchomą przysłoną (7) przy
słania się okienko (4) rejestrując zmianę fotoprądu 
na złączu fotodiody (6), przy czym zmiana fotoprądu 
jest zarazem funkcją drogi względem czasu, następ
nie po zróżniczkowaniu tej funkcji otrzymuje się 
prędkość ruchu przysłony (7), a zarazem prędkość 
badanego przedmiotu. 

Fotoelektryczny miernik prędkości składa się z o-
kienka (4) wraz z ruchomą przysłoną (7) sztywno po
łączoną z badanym przedmiotem, skupiającego ukła
du optycznego (5) kierującego wiązkę światła na złą
cze fotodiody (6), rejestratora (9) i rezystora obciąże
nia (8). 

Wynalazek służy do ustalenia energii uderzenia 
młotów pneumatycznych celem ustalenia ich stanu 
technicznego do określenia optymalnej prędkości 
wykrawania na prasach zwłaszcza hydraulicznych. 

(3 zastrzeżenia) 

G01P 
E21F 

P.226128 06.08.1980 

Kopaliiia Węgla Kamiennego „Czerwona Gwardia", 
Czeladź, Polska (Leszek Dyja, Adam Lipowczan, An
drzej Kobyłecki, Stanisław Ciszyński, Jacek Kukul
ski, Rajnold Sołowski). 

Sposób rejestracji przyspieszeń bocznych naczynia 
wyciągowego w czasie jazdy w szybie 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
sposobu umożliwiającego dokładne i szybkie określe
nie wartości przyspieszeń bocznych naczynia wycią
gowego w czasie jazdy w szybie. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że przy
spieszenie boczne mierzy się przetwornikiem piezo
elektrycznym, sygnał analogowy przetwornika prze
twarza się na sygnał cyfrowy w przetworniku analo-
gowo-cyfrowym, który następnie wpisuje się do pa
mięci półprzewodnikowej, przy czym adresowanie pa
mięci dokonywane jest impulsami znacznika drogi 
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naczynia wyciągowego w szybie tak, że adres pamięci 
określa jednocześnie miejsce zmierzonego w szybie 
przyspieszenia. (1 zastrzeżenie) 

G01P P.231860 25.06.1981 

Pierwszeństwo: 03.07.1980 - Włochy (nr 53 356-B/80) 

Frateíli Borletti S.p.A., Mediolan, Włochy (Giorgio 
Maggia). 

Miernik prędkości obrotowej 
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zmniejszenia ha

łasu przy zastosowaniu miernika prędkości obrotowej 
jako obrotomierza samochodwego. 

Miernik prędkości obrotowej składa się z silnika 
elektrycznego (2), wskaźnika prędkości (7) wyposażo
nego w układ (17) czuły na zmiany pola magnetycz
nego, magnetoelektrycznego przetwornika (8) i sta
łego magnesu (5) połączonego kątowo z wałem (6) 
silnika (2), mającego wzbudzać zarówno układ (17) 
wskaźnika (7), jak i magneto-elektryczny przetwornik 
(8). 

Charakterystyczną cechą miernika jest to, że mag
neto-elektryczny przetwornik (8) posiada element 
czuły na efekt Halla. Element ten jest sztywno połą
czony i podparty przez profilowy element (38) umiesz
czony pomiędzy obudową silnika (2) i stałym ma
gnesem (5). (8 zastrzeżeń) 

G01R P.225954 29.07.1980 

Uniwersytet Warszawski, Warszawa, Polska (Ja
nusz Baczyński, Zbigniew Figaszewski, Zbigniew Ko
czorowski). 

Sposób i układ połączeń do detekcji fazy 

Przedmiotem wynalazku jest sposób i układ po
łączeń do detekcji fazy, zwłaszcza dla określania na
pięć kontaktowych, pozwalające na uniezależnienie w 
dużym stopniu pomiaru od stosunku amplitudy sy
gnału badanego do amplitudy szumu, przeznaczone 
do stosowania w laboratoriach naukowych, zwłaszcza 
zajmujących się fizyką ciała stałego i elektrochemią. 

Sposób polegający na tym, że sygnały badany i od
niesienia są przetwarzane i analizowane w detekto
rze fazy, według wynalazku charakteryzuje się tym, 
że po obraniu dla obu sygnałów dowolnie zadanych 
wartości faz oraz po przydzieleniu każdemu z elemen
tów jednego z ciągów tych wartości faz jednego ukła
du (7) koincydencji, w układach (4 i 5) generuje się 
impulsy w chwilach osiągania przez każdy z sygna
łów każdej zadanej wartości fazy, i rejestruje się na 
wyjściach układów (7) koincydencji średnią częstość 
pojawiania się impulsów. 

Układ według wynalazku zawiera detektor fazy (3) 
składający się z układów (4, 5) wytwarzania impul

sów prostokątnych, układu (6) opóźniającego i odpo
wiedniej ilości układów (7) koincydencji, których 
wyjścia są połączone z generatorem (8) schodkowym, 
który połączony jest z wejściem sterującym źródła 
(2) sygnału badanego. (6 zastrzeżeń) 

G01R P.226022 02.08.1980 

Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-Swid-
nik", Świdnik, Polska (Zdzisław Majewski, Bogdan 
Majewski). 

Urządzenie do identyfikacji żył w kablach, zwłaszcza 
wielożyłowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
urządzenia pozwalającego na skrócenie czasu identy
fikacji żył w kablach oraz umożliwiającego porozu
miewanie się między pracownikami w trakcie poszu

kiwań właściwej żyły. 

Urządzenie jest zestawione z bloków (I, II), przy 
czym blok (I) stanowi odbiornik i nadajnik zaś blok 
(II) odbiornik. Blok (I) jest zaopatrzony w generator 
(3) o częstotliwości 400 Hz zbudowany na tranzystorze 
w układzie Meissnera i jest połączony z mikrotelefo
nem (1). Obwód korespondencji ciągłej stanowi prze
wód (5) połączony z zaciskami (6, 7) zaś połączenie 
zacisków (8) tworzy identyfikowany kabel (4). 

Urządzenie ma zastosowanie w telekomunikacji, 
lotnictwie, obrabiarkach sterowanych numerycznie 
i maszynach matematycznych. (2 zastrzeżenia) 
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G01R P. 226048 02.08.1980 

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszi
ca, Kraków, Polska (Lucjan Tabaka, Włodzimierz Wi-
tomski). -

Fazomierz cyfrowy 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
prostego konstrukcyjnie fazomierza cyfrowego, o du
żej dynamice napięcia wejściowego i szerokim zakre
sie częstotliwości wejściowej. 

Fazomierz cyfrowy zawiera dwa układy formujące, 
pierwszy (1) i drugi (2), z których układ formujący (1) 
jest połączony równolegle poprzez układ bramek (3) 
z detektorem opóźnienia czasowego (4), z detektorem 
okresu (5) i z układem uśredniającym (6), a układ 
formujący drugi (2) jest połączony z detektorem opóź
nienia czasowego (4), a ponadto układ bramek (3) jest 
połączony z układem inicjowania pomiaru (7), połą
czonym przewodem rozgałęzionym z detektorem okre
su (5) i z układem uśredniającym (6) oraz z układem 
dzielącym (8), z licznikiem końcowym (9) i z wyświe
tlaczem (10), z którym jest połączony linią przesyło
wą strobu (11), przy czym z układem uśredniającym 
(6) oraz z wyświetlaczem (10) jest połączony układ 
kombinacyjny (12), zaś detektor okresu (5) i układ u-
średniający (6) są połączone gałęziami sprzężenia 
zwrotnego z układem bramek (3), przy czym gałąź 
sprzężenia zwrotnego detektora okresu (5) z układem 
bramek (3) ma odgałęzienie połączone z detektorem 
opóźnienia czasowego (4), a ponadto detektor okresu 
(5) jest połączony poprzez bramkę typu NAND (13) 
z układem dzielącym (8), natomiast generator często
tliwości wzorcowej (14) fazomierza jest połączony 
równolegle poprzez bramkę typu NAND (13) oraz po
przez bramkę główną (15) z układem dzielącym (8), 
połączonym poprzez licznik końcowy (9) z wyświetla
czem (10), przy czym z bramką główną (15) jest po
łączony detektor opóźnienia czasowego (4). 

(1 zastrzeżenie) 

G01R P.230278 T 20.03.1981 

Spółdzielnia Pracy Usługowo-Wytwórcza, Sulechów, 
Polska (Ryszard Puto, Zbigniew Stacholiński). 

Układ kontroli lampek sygnalizacyjnych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
prostego i niezawodnego układu kontroli lampek sy
gnalizacyjnych w sterowniczych szafach rozdzielczych. 

Układ według wynalazku charakteryzuje się tym, 
że wszystkie lampki sygnalizacyjne zasilane są z od-

dzielnego obwodu kontrolnego, poprzez zestyki 
(Si-3, - Sn-3) pomocnicze normalnie zamknięte posz
czególnych styczników. Pomiędzy każdą lampką, a 
każdą odpowiadającą jej cewką (Sn, S2ł - S J stycz
nika włączony jest zestyk (Sj-2, Sj-2, - Sn-2) nor
malnie otwarty tego stycznika. (1 zastrzeżenie) 

G01R P. 230572 T 07.04.1981 

Politechnika Łódzka, Łódź, Polska (Jan Anuszczyk). 

Sposób i urządzenie do pomiaru strat mocy w ferro-
magnetykach przemagnesowanych obrotowo 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie pomiaru strat 
mocy w ferromagnetykach w kształcie pierścienia. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że doko
nuje się dwukrotnego pomiaru mocy pobieranej przez 
silnik (4) wprowadzający w ruch obrotowy badaną 
próbkę ferromagnetyka (6), raz dla stanu przemagne-
sowania próbki (6), drugi raz przy braku przemagne-
sowania próbki (6), po czym wartość strat mocy w 
ferromagnetyku oblicza się jako różnicę wartości mo
cy z obydwu pomiarów. 

Urządzenie według wynalazku stanowi cylindrycz
na obudowa (1) z zamocowanym do jej ścian wew
nętrznych zespołem uzwojeń magnesujących (2), w osi 
której jest zamocowany wał napędowy (3) z osadzoną 
nań niemagnetyczną tuleją (5) do mocowania pier
ścieniowej próbki ferromagnetyka (6), złączony z sil
nikiem (4) połączonym w znanym układzie do pomia
ru mocy. 

Nadto na próbce (6) jest zamocowane uzwojenie 
pomiarowe, którego wyprowadzenia, umieszczone w 
przelotowym otworze (8) w wale napędowym (3), są 
połączone z pierścieniami ślizgowymi (9) osadzonymi 
także na wale napędowym (3) i połączonymi z wolto
mierzem prostownikowym (10). (2 zastrzeżenia) 

G01B P.230475 T 31.03.1981 

Politechnika Szczecińska, Szczecin, Polska (Mieczys
ław Majewski). 

Planimetr obrotowo-przekładniowy 

Celem wynalazku jest opracowanie takiego plani
metru obrotowo-przekładniowego, który pozwoliłby 
na uproszczenie czynności pomiarowych i zwiększe
nie dokładności wyników. 

Planimetr ten przeznaczony jest do mechanicznego 
pomiaru powierzchni dowolnych figur płaskich, za
równo wykreślonych na płaszczyźnie jak i stanowią
cych odrębne płaty dowolnego materiału. 

Według wynalazku planimetr wyposażony jest w 
ramię wodzące (1) ze wskaźnikiem (3) - służące do 
obwodzenia konturów figury i ma ono listwę zębatą 
(2), sprzężoną za pośrednictwem kół zębatych (5), (6) 
(7), funkcyjny mechanizm zmiany (8) przełożenia bez-
stopniowej przekładni (10), (9), (11) oraz koła zębate 
(13) - (17) przekładni zębatej (13) (16) z licznikiem 
obrotów (18) - stanowiącym rejestrator wyników po
miarów powierzchni figury. Bezstopniowa przekładnia 
stożkowa lub tarczowa (10) (9) (11) - spełniająca ro
lę mechanizmu liczącego - ma koło napędzające (10) 
sztywno połączone z podstawą (12) stanowiącą bie
gun obrotu całego przyrządu oraz koło napędzane (11) 
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sprzężone poprzez stalą przekładnię zębatą (13) (16) 
z licznikiem obrotów (18). Funkcyjny krzywkowy me
chanizm przesuwu (8) koła pośredniego (9) przekładni 
bezstopniowej (10 (9) (11), ma krzywkę walcową (20), 
której kształt określony jest na podstawie zależności 
funkcyjnej na przełożenie całkowite przekładni zło
żonej (10) (16), przyrównane do wartości powierzchni 
koła o promieniu (r) - równemu oddaleniu wskaźni
ka (3) od osi podstawy (12) przyrządu wyrażonej 

wzorem w którym rx i r2 oznacza 

promienie czynne kół (10) i (11) przekładni bezstopnio
wej (10) (9) (11), a r1316 - przełożenie całkowite sta
łej przekładni zębatej (13) (16). (1 zastrzeżenie) 

G01S P. 231330 25.05.1981 

Centrum Naukowo-Produkcyjne Elektroniki Profe
sjonalnej „Unitra-Radwar", Warszawskie Zakłady Ra
diowe „RAWAR", Warszawa, Polska (Bogdan Piasec
ki). 

Sposób eliminacji zakłóceń asynchronicznych w ra
darowym zobrazowaniu syntetycznym 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
sposobu umożliwiającego uzyskanie dowolnego, para
metrycznie zadanego współczynnika przemnażania 
oraz n-krotne zmniejszenie pojemności pamięci w 
stosunku do sposobu znanego. 

Przedmiotem wynalazku jest sposób eliminacji za
kłóceń asynchronicznych w radarowym zobrazowa
niu syntetycznym. Sposób według wynalazku polega 
na tym, że sygnały wizyjne uzyskane z odbiornika 
radaru zapisuje się z jednego cyklu sondowania w 
kolejnych komórkach pamięci, następnie odczytuje i 
poddaje koincydencji, po czym powtórnie zapisuje się 
je do tych samych komórek. (1 zastrzeżenie) 

G02B P. 226023 02.08.1980 

Instytut Technologii Elektronowej, Warszawa, Pol
ska (Maciej Węgrzecki, Iwona Węgrzecka, Tadeusz 
Łączyński). 

Element centrujący do zastosowania w optoelektroni
ce, zwłaszcza do obudowy przyrządów współpracują

cych ze światłowodem 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uproszczenia 
sposobu wykonywania obudów przyrządów współpra
cujących ze światłowodem. 

Element centrujący światłowód w osi obudowy, 
charakteryzuje się tym, że stanowi go zegarkowa tu
leja łożyskowa (3) wciśnięta w gniazdo (2) wykonane 
w osi osłonki (1). (1 zastrzeżenie) 

G05B P. 224379 20.05.1980 

Fabryka Cukrów „Optima", Łódź, Polska (Jerzy O-
biedziński, Bogdan Barański, Zdzisław Bugaj). 

Urządzenie do elektronicznego sterowania dozowaniem 
porcji, zwłaszcza cukierków zawijanych 

Celem wynalazku jest opracowanie takiego urzą
dzenia do elektronicznego sterowania dozowaniem 
porcji, które byłoby skuteczne i niezawodne w stero
waniu dozowaniem porcji oraz umożliwiałoby bezpo
średnie współdziałanie z automatami zawijającymi 
cukierki. 

Urządzenie według wynalazku wyposażone jest w 
elektroniczny zestaw sterujący, który zawiera licznik, 
programator ilości, człon opóźniający i wzmacniacz 
prądowy. Wyjście Programatora ilości jest połączone 
p przez wzmacniacz prądowy z siłownikiem elektro
magnetycznym (5), umieszczonym przy rozdzielaczu 
porcji. Rozdzielacz porcji składa się z obudowy (6), 
ułożyskowanej w niej przy wejściu przegrody rucho
mej (7) oraz z zastawki (8), ułożyskowanej przy wyj
ściu rozdzielacza porcji i zamykającej względnie o-
twierającej jeden z dwóch otworów wylotowych roz
dzielacza porcji. Siłownik elektromagnetyczny (5) po
przez układ dźwigniowy (10) łączy ruchomą przegrodę 
wejściową (7) z zastawką (8) otworów wylotowych 
rozdzielacza porcji. (1 zastrzeżenie) 

G05D P.226186 11.08.1980 

Biuro Projektowo-Badawcze Przemysłu Ceramiki 
Budowlanej „CERPROJEKT", Warszawa, Polska (Ce
zary Dąbrowski, Grzegorz Adamczyk). 
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Urządzenie do automatycznej regulacji temperatury 
w piecach tunelowych zasilanych paliwem stałym 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie automatycznej 
regulacji temperatury w poszczególnych strefach pie
ców tunelowych zasilanych paliwem stałym w postaci 
miału lub pyłu węglowego. 

Urządzenie według wynalazku charakteryzuje się 
tym, że każdy obwód regulacji ma układ kompensacji 
temperatury (2) i potencjometr zadający (3) połączone 
szeregowo poprzez regulator ciągły (4), sterownik (8) 
i przekształtnik tyrystorowy (10), z silnikiem (12), 
przy czym regulator ciągły (4) ma charakterystykę 
dopasowaną optymalnie do każdej ze stref wypalania 
pieca (14), ponadto obwód regulacji zawiera zasilacz 
stabilizowany (7) połączony równolegle z układem 
kompensacji temperatury (2), potencjometrem zadają
cym (3), regulatorem ciągłym (4), sterownikiem (8) i 
progowym układem nadprądowym (9), który z kolei 
jest połączony na wejściu z czujnikiem prądu (11), 
a na wyjściu ze sterownikiem (8). (1 zastrzeżenie) 

G05D 
G01L 

P. 227171 09.10.1980 

Pierwszeństwo; 27.06.1980 - Szwecja (nr 8004773-1) 

NPI New Products Investment AB, Askim, Szwecja 
(Bengt Petersson). 

Urządzenie naprężające i ustalające dla regulowania 
naprężenia w rozciąganym albo ściskanym elemencie 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie skonstruowania 
urządzenia prostego w budowie, taniego w produkcji 
i pozwalającego na szybką regulację dla zmiany na
prężenia. 

Urządzenie naprężające i ustalające dla regulowa
nia naprężenia w rozciąganym albo dociskanym ele
mencie za pomocą przemieszczenia dwu jego części 
względem siebie, mające dwie części główne dosto
sowane do sztywnego wzajemnego połączenia i prze
stawnego ustawienia względem siebie w różnych po
łożeniach dla regulowania rozciągania, przy czym 
części główne są dostosowane do połączenia z ele
mentem rozciąganym lub ściskanym za pomocą części 
łączących, charakteryzuje się tym, że każda z dwu 
części głównych (2, 3) zawiera część sprzęgającą do
stosowaną do wzajemnego rozłączania, przemieszcza
nia i wprowadzenia w ponowne sprzężenie, przy czym 
części główne przy rozłączeniu części sprzęgających 
mają swobodę ruchu wzajemnego, zaś przy wzajem
nym połączeniu części sprzęgających części główne są 
wzajemnie zablokowane. (13 zastrzeżeń) 

G05D 
F24D 

P. 229732 16.02.1981 

Krakowska Fabryka Aparatów Pomiarowych „ME-
RA-KFAP", Kraków, Polska (Marek Strada, Tadeusz 
Bałut). 

Sposób regulacji temperatury wody grzewczej w sie
ciach centralnego ogrzewania, w zależności od tem
peratury zewnętrznej oraz układ do stosowania tego 

sposobu 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie automatyzacji 
procesu regulacji temperatury wody grzewczej w sie
ciach centralnego ogrzewania, w zależności od tempe
ratury zewnętrznej w kotłowniach wodno-grzewczych 
zarówno osiedlowych, jak i przemysłowych. 

Sposób według wynalazku charakteryzuje się tym, 
że wartość mierzoną (twl) temperatury wody na wyj
ściu formuje się w zależności od wykresu regulacji 
w układzie czujników temperatury (1), na bazie tem
peratury wody grzewczej (tw) i temperatury zewnętrz
nej (tz), następnie z wartości mierzonej i wartości za
danej, w regulatorze (2) zostaje wypracowany sygnał 
do sterowania członem wykonawczym (3) oddziału
jącym na obiekt (4) przez zmianę wartości tempera
tury wody grzewczej. 

Układ zawierający układ czujników temperatury, 
regulator oraz człon wykonawczy, według wynalazku 
charakteryzuje się tym, że układ czujników tempera
tury (1) może mieć połączenie czujników szeregowe 
lub szeregowo-równolegle, tzn. szeregowe połączenie 
jednego czujnika temperatury wody grzewczej z czuj
nikami temperatury zewnętrznej w ilości równej -
w przybliżeniu do najbliższej liczby naturalnej -
współczynnikowi nachylenia linii prostej aproksymu-
jącej wykres regulacji lub szeregowe połączenie jed
nego czujnika temperatury zewnętrznej z czujnikami 
temperatury wody grzewczej połączonymi równolegle 
w ilości równej w przybliżeniu do najbliższej liczby 
naturalnej - współczynnikowi nachylenia linii pros
tej aproksymującej wykres regulacji. (4 zastrzeżenia) 
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G05D P.230689 T 15.04.1981 

Jacek Grabowski, Warszawa, Polska (Jacek Gra
bowski). 

Źródło światła z samoczynnym wyłącznikiem zmierz
chowym 

Źródło światła z samoczynnym wyłącznikiem 
zmierzchowym, zawiera fotorezystor (7) osłonięty e-
kranem optycznym (8), połączony przewodami z ukła
dem elektronicznym umieszczonym w zalanej żywicą 
kostce przytwierdzonej do podstawy (1). Fotorezystor 
jest umocowany do wewnętrznej strony przezroczys
tego klosza (3) i skierowany do góry. 

Źródło światła (5) jest zasilane przez dławiki (9) 
i (11) oraz tyrystor (10) z sieci prądu przemiennego. 
Bramka tyrystora jest zasilana poprzez diodę Zenera 
(12) (lub rezystor) z dzielnika utworzonego przez re
zystor (13) i fotorezystor (7). W skład dzielnika wcho
dzi również dioda (14) obcinająca ujemne połówki na
pięcia zasilającego. Wejście układu jest zablokowane 
kondensatorem (15), do którego podłączony jest rów
nolegle rezystor (17). Zmniejszenie strumienia świetl
nego padającego na fotorezystor (7) powoduje wzrost 
napięcia w punkcie A i zapłon tyrystora - źródło (5) 
zaczyna świecić. Źródło z samoczynnym wyłącznikiem 
zmierzchowym przeznaczone jest do stosowania głów
nie jako numer identyfikacyjny budynku. 

(4 zastrzeżenia) 

G06F P.226042 02.08.1980 

Instytut Spawalnictwa, Gliwice, Polska (Waldemar 
Turski, Tadeusz Szebeszczyk, Halina Pasek-Siurek). 

Programator pamięci półprzewodnikowych 
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania pro

gramatora pozwalającego zmniejszyć koszt urządzeń 
programujących oraz zwiększyć stopień wykorzysta
nia komputera i urządzenia sprzęgającego komputer 
z obiektem. 

Programator pamięci półprzewodnikowych składa
jący się z buforowych układów wejścia i wyjścia, 
rejestrów: adresowego i danych, układu przełączają
cego, sterującego i generatora impulsów programu
jących, charakteryzuje się tym, że magistrala (Mś) 
urządzenia sprzężenia komputera z obiektem łączy się 
z wejściowym buforem (Bi), który z kolei łączy się 
adresową szyną (2) z adresowym rejestrem (ŘA) i 
szyną (6) danych z rejestrem (RD) danych, a jedno
cześnie wyjście adresowego rejestru (RA) łączy się 
z wejściem adresowym programowanej pamięci (Mp), 
natomiast wyjście rejestru (RD) danych łączy się z 
przełączającym układem (P), który dwukierunkową 
szyną (5) jest połączony z wyjściem programowanej 
pamięci (Mp), a także wyjściową szyną (14) tego ukła
du przełączającego poprzez bufor wyjściowy (Bó) z 
magistralą (Mś) urządzenia sprzężenia komputera z 
obiektem, przy czym magistrala ta jest połączona tak
że poprzez sterujący bufor (Bś) z dekoderem (D), któ
rego jedno wyjście jest połączone z wejściem zerują
cym obu rejestrów, drugie wyjście z wejściem wypi
sującym adresowego rejestru (RA), trzecie wyjście z 
wejściem sterującym przełączającego układu (P), na
tomiast czwarte wyjście łączy się z wejściem wpisu
jącym rejestru (RD) danych, a także z wejściem wy
zwalającym generatora (G) impulsów programujących, 
przy czym wyjście tego generatora (G) jest połączone 
z wejściem programującym programowanej pamięci 
(Mp), natomiast piąte wyjście dekodera (D) łączy się 
z wejściem programowanej pamięci (Mp) ustawiają
cym tę pamięć na programowanie lub sprawdzanie 
poprawności zapisanej w niej informacji. 

(1 zastrzeżenie) 

G07C P.226179 09.08.1980 

Zakłady Mechaniki Precyzyjnej „UNITRA-MAG-
MOR", Gdańsk, Polska (Tadeusz Papiński). 

Sposób kontroli pracy maszyn pracujących w cyklu 
automatycznym lub półautomatycznym, zwłaszcza 
zespołu wtryskarek oraz urządzenie do kontroli pracy 

tych maszyn 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
sposobu i urządzenia, umożliwiających obiektywną i 
bieżącą kontrolę pracy całego zespołu maszyn i posz
czególnych maszyn oddzielnie oraz eliminujących 
czynnik ludzki z etapu analiz, sporządzania rapor
tów i wyliczania wskaźników syntetycznych. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że sygna
ły stanu położenia elementów wykonawczych wpro
wadza się do urządzenia mikrokomputerowego, gdzie 
mierzy się czas trwania poszczególnych faz cyklu pra
cy i porównuje z czasami trwania faz cyklu wzor
cowego zapisanymi w pamięci. Uzyskaną informację 
obrabia się razem z sygnałami czasowymi i podawa
nymi przez obsługę informacjami o przyczynach prze
stojów i powodach ewentualnych awarii. Informację 
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zbiorczą wprowadza się do pamięci i/lub bezpośred
nio do układów wyjściowych. 

Urządzenie według wynalazku ma zespoły sygnali
zacyjne (Wlt W2,... Wn) wyposażone w czujniki stanu 
położenia elementów wykonawczych (CP), czujniki za
łączenia (CZ) oraz przyciski kodujące (PK). Zespoły 
sygnalizacyjne (W1§ W2,..., Wn) połączone są przez blo
ki optoizolacji (la, Ib In) z urządzeniem mikro
komputerowym zawierającym multiplekser (2), mikro
procesor (3), generator (4), zegar (5), pamięć (6), układ 
wejściowy panelu operacyjnego (7) z panelem opera
cyjnym (8), układ wyjściowy (9) z drukarką (10), 
monitorem (11) i sygnalizatorami specjalizowanymi 
(12) oraz szynę danych (SD), szynę adresów (SA) i 
szynę sterowania (SŠ). Rozwiązania według wynalaz
ku znajdują zastosowania również do innych maszyn 
do przetwórstwa tworzyw sztucznych oraz obróbki 
plastycznej- (2 zastrzeżenia) 

G09B 
E63H 

P.230493 T 01.04.1981 

Wyższa Szkoła Morska, Szczecin, Polska (Jerzy Bo-
browicz, Andrzej Stefanowski). 

Układ symulatora utrzymywania statku na kursie 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
układu, pozwalającego na wizualne odzwierciedlenie 
zachowania się statku w różnych warunkach pogodo
wych w zależności od jego wielkości, stanu załadowa
nia i zakłóceń imitujących oddziaływanie wiatru i 
fali. 

Układ według wynalazku charakteryzuje się tym, 
że ma przekładnię (12) imitującą pracę maszyny ste
rowej oraz przekładnię (18) imitującą statek, z którą 
są mechanicznie połączone silnik (16) nastawczy, silni
ki (19 i 20) imitujące zakłócenia, masy wirujące (21 
i 22), prądniczka tachometryczna (25) oraz selsyny 
(23 i 24). Z przekładnią (12) jest mechanicznie połą
czony selsyn (13) transformatorowy, z -którym jest 
elektrycznie połączony drugi selsyn (14) transforma
torowy o unieruchomionym wirniku. Oba selsyny są 
elektrycznie połączone ze wzmacniaczem (15) mag
netycznym połączonym z tyrystorem (17) zasilającym 
silnik (16) nastawczy. Silniki (19 i 20) są sterowane 
generatorami (26 i 27) imitującymi zakłócenia od fali 
morskiej i wiatru,- zaś selsyn (23) steruje pracę sel-
synu (2) sterowania automatycznego, a prądniczka 
tachometryczna (25) steruje pracę wzmacniacza (4) 
magnetycznego znanej kolumienki sterowej z tele-
manipulatorem steru. (2 zastrzeżenia) 

Dział H 
ELEKTROTECHNIKA 

H01B P. 232402 29.07.1981 

Pierwszeństwo: 29.07.1980 - Węgry (nr 1894/80) 

Diósgyőri Gépgyár, Miskolc, Węgry. 

Urządzenie załadowcze z automatyczną wymianą ce
wek, przeznaczone do skręcarek stosowanych w prze

myśle kablowym 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania u-
rządzenia załadowczego z automatyczną wymianą ce
wek, przeznaczonego do skręcarek stosowanych w 
przemyśle kablowym, w których materiał wyjściowy, 
przeznaczony do skręcania jest nawinięty na cewki 
zamocowane na osiach osadzonych w jarzmach. 

Zgodnie z wynalazkiem urządzenie zawiera zespół 
dostawczo-odstawczy (2) przemieszczający pełne i pu
ste cewki (1a, Ib) równolegle względem siebie, lecz 
w przeciwne strony, zespół bębnowy (4) osadzony 
obrotowo wokół poziomej osi i łożyskujący poszcze
gólne jarzma (3), oraz co najmniej jeden wózek (6) 
do przeładowywania cewek, zaopatrzony w dźwigni
ki (5a, 5b) i przemieszczany między zespołem dostaw-
czo-odstawczym (2) a zespołem bębnowym (4). 

Ponadto, na jarzmach (3) znajdują się zespoły do 
mocowania cewek uruchamiane za pomocą dźwigni
ków (5a, 5b) wózka (6). . (8 zastrzeżeń) 

H01G 
H01L 
H05B 

P.226129 06.08.1980 

Politechnika Poznańska, Poznań, Polska (Eugeniusz 
Chimczak, Ryszard Czajka, Wanda Gordon, Mirosła
wa Bertrandt-Żytkowiak). 

Sposób wytwarzania cienkowarstwowych diod elektro
luminescencyjnych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uproszczenia 
technologii wytwarzania cienkowarstwowych diod 
elektroluminescencyjnych. 
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Sposób wytwarzania cienkowarstwowych diod elek
troluminescencyjnych polega na naparowaniu w próż
ni na podłoże szklane pokryte cienką warstwą tlenku 
cyny, nagrzane do temperatury 400-450UC warstwy 
mieszanej siarczku miedziowo-cynkowego, stosując 
jako materiał wyjściowy mieszaninę luminoforu sa-
moaktywowanego i chlorku miedzi w stosunku wago
wym 1:2, a następnie naparowaniu na nią warstwy 
aktywowanego siarczku cynku. Tak uzyskane ele
menty znajdują szerokie zastosowanie jako źródła 
światła w mikroelektronice. (1 zastrzeżenie) 

H01H P. 226206 13.08.1980 

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (An
drzej Au, Andrzej Fabijański, Andrzej Gadaliński, 
Janusz Kuć, Stanisław Kulas, Kazimierz Zgliński). 

Rozłącznik samosprężny 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia sku
teczności gaszenia łuku elektrycznego rozłącznika sa-
mosprężnego, przeznaczonego do wyłączania prądów 
roboczych i przeciążeniowych oraz załączania prądów 
zwarciowych. 

Rozłącznik według wynalazku, wyróżnia się tym, że 
w korpusie głowicy (7) zamocowana jest cylindryczna 
tuleja (15) w kształcie przenikających się powierzchni 
bocznych wydrążonego ściętego stożka (16) i walca 
(17). Szersza podstawa stożka (16) stanowi przedłu
żenie otworu (18) przelotowego korpusu głowicy (7), 
zaś na powierzchni bocznej ściętego stożka (16) cylin
drycznej tulei (15) umieszczone są obwodowo przelo
towe kanały (19), natomiast na zewnętrznej powierz
chni walcowej cylindrycznej tulei (15) jest osadzony 
opalny zaciskowy element (21) sprężysty, którego zew
nętrzna powierzchnia tworzy z wewnętrzną stożko
wą powierzchnią dyszy gaszeniowej przestrzeni (25) 
połączoną z przelotowymi kanałami (19) oraz posobnie 
ze stożkowym otworem (26) wylotowym dyszy gasze
niowej zamykanym przez opalny styk (2) ruchomy. 

(3 zastrzeżenia). 

HOU P. 228055 24.11.1980 
H04N 

Pierwszeństwo: 23.11.1979 - S t . Zjedn. Am. (nr 096974) 

RCA Corporation, Nowy Jork, Stany Zjednoczone 
Ameryki Carmen Anthony Catanese, Eric Francis 
Hockings). 

Telewizyjny kineskop kolorowy ze strukturą selekcji 
kolorów i sposób jego działania 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia 
współczynnika przepuszczania energii wiązki elektro

nowej przez maskę, bez pogorszenia czystości kolorów 
odtwarzanego obrazu. 

Kineskop kolorowy zawiera strukturę (31) do se
lekcji kolorów, w skład której wchodzi płyta masku
jąca (41) z otworami (43) oraz siatka wąskich prze
wodników (45), usytuowanych naprzeciwko obszarów 
oddzielających sąsiednie triady luminoforu, oddzielo
nych od płyty (41) izolatorami (47). 

Sposób według wynalazku charakteryzuje się tym, 
że do maski (41) doprowadza się napięcie dodatnie 
względem napięcia wyrzutni elektronowej, natomiast 
do siatki z przewodników (45) doprowadza się na
pięcie ujemne względem napięcia maski, tak aby roz
szczepione wiązki przepuszczane przez okienka w są
siednich otworach (43) w masce były odchylane jedna 
ku drugiej, aby pobudzały jeden i ten sam luminofor. 

(6 zastrzeżeń) 

H01L P. 226119 07.08.1980 
Instytut Technologii Elektronowej, Warszawa, Pol

ska (Tadeusz Budzyński, Paweł Jagodziński, Jerzy 
Kołodziejski, Piotr Grabiec, Władysław Kotrasiński, 
Wanda Zagoźdźon-Wosik). 

Sposób wytwarzania emiterów w tranzystorach LEC 
i tranzystor LEC wytworzony tym sposobem 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia 
współczynnika wzmocnienia prądowego ß w tranzys
torze LEC. 

Sposób według wynalazku polega na wykonaniu 
przed procesem wytwarzania obszaru typu n+ dodat
kowego procesu dyfuzji domieszki donorowej do sła
bo domieszkowanego obszaru emitera typu n, co daje 
w tym obszarze gradient koncentracji. 

Tranzystor LEC według wynalazku charakteryzuje 
się tym, że ma epitaksjalny słabo domieszkowany ob
szar emitera z gradientem koncentracji domieszki. 

(2 zastrzeżenia) 

H01L P. 226120 07.08.1980 

Instytut Technologii Elektronowej, Warszawa, Pol
ska (Paweł Jagodziński). 

Sposób wytwarzania przyrządu półprzewodnikowego 
i przyrząd półprzewodnikowy wytwarzany tym spo

sobem 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wytwarzania 
bipolarnych układów scalonych, w których tranzys
tory npn mają małą szeregową rezystancję kolektora, 
czyli małe napięcie nasycania, a jednocześnie duże 
napięcia przebicia. 

Sposób ten polega na tym, że przy tworzeniu na 
powierzchni podłoża półprzewodnikowego o przewod
nictwie typu p obszarów typu n, zawierających do
mieszkę wolnodyfundującą - w podłożu formuje się 
co najmniej jeden obszar także typu n, zawierający 
domieszkę szybkodyfundującą, a następnie na podło
żu wytwarza się warstwę epitaksjalną typu n, przy 
czym co najmniej jeden obszar zawierający domieszkę 
szybkodyfundującą ma co najmniej jedną część wspól
ną z co najmniej jednym obszarem, zawierającym do
mieszkę wolnody fundującą. 
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Przyrząd półprzewodnikowy zawierający w podłożu 
półprzewodnikowym o przewodnictwie typu p obszar 
typu n, tworzący warstwę podkolektorową i zawie
rający w warstwie epitaksjalnej typu n co najmniej 
jeden silnie domieszkowany obszar typu n, tworzący 
słup kolektorowy, który styka się z obszarem war
stwy podkolektorowej, według wynalazku, charakte
ryzuje się tym, że rozmiary lateralne obszaru słupa 
kolektorowego i koncentracja domieszki w tym ob
szarze zwiększają się ze wzrostem odległości od zew
nętrznej powierzchni warstwy epitaksjalnej. 

(5 zastrzeżeń) 

H01L P.226195 12.08.1980 

Videoton Elektronikai Vállalat, Székesfehérvár, Wę
gry, (Ferenc Kádár). 

Optoelektroniczne urządzenie oświetlające i odczytu
jące 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania u-
lepszonego optoelektronicznego urządzenia oświetla
jącego i odczytującego z optycznym odtwarzaniem li
niowym i/lub punktowym, do bezdotykowego prób
kowania, przez odbicie, znaków graficznych na noś
niku. 

Urządzenie zawiera źródła światła (3) i czujniki 
optyczne (1), przy czym w drogę promieni wbudo
wane są soczewki optyczne (5) dla polepszenia oświe
tlenia i odczytu. 

Z co najmniej jednego źródła światła (3) i co naj
mniej jednego czujnika optycznego zestawiane są pa
ry elementów względnie grupy elementów, przy czym 
elementy poszczególnych grup ułożone są równolegle 
do kierunku ruchu nośnika znaków (6). Grupy ele
mentów ułożone są w rzędzie, leżącym poprzecznie 
do kierunku ruchu nośnika znaków. Dzięki temu, że 
większa liczba źródeł światła współpracuje z jednym 
czujnikiem (lub na odwrót) oraz dzięki równoległemu 
ułożeniu elementów podwyższona jest ostrość oświet
lenia, jak również zdolność rozdzielcza. 

(5 zastrzeżeń) 

Politechnika Szczecińska, Szczecin, Polska (Jacek 
Soroka). 

Układ do ogniskowania promieniowania źródła linio
wego, szczególnie dla reaktorów fotochemicznych 

i laserów 

Przedmiotem wynalazku jest układ do ogniskowa
nia promieniowania źródła liniowego, szczególnie dla 
reaktorów fotochemicznych i laserów, zwłaszcza 
przestrajanych barwnikowych dużej mocy, umożli
wiający ogniskowanie promieniowania co najmniej 
dwóch źródeł liniowych. Układ składa się z lustra 
eliptycznego pozbawionego swojej części w pobliżu 
pierwszego ogniska (2), w którym umieszczony jest 
cylindryczny reaktor lub ośrodek czynny lasera (3) 
i wycinków (4) jednego lub więcej luster kulistych 

o promieniu krzywizny mniejszym niż odległość po
między ogniskami (2, 6) elipsy, których środek krzy
wizny stanowi drugie ognisko (6) elipsy, w którym 
umieszczone jest liniowe źródło promieniowania (5), 
a rozmiaVy tych wycinków ograniczone są prostymi 
łączącymi skraje lustra eliptycznego z pierwszym og
niskiem (2) elipsy. (1 zastrzeżenie) 

H02B P.226138 06.08.1980 

Przedsiębiorstwo Montażu Urządzeń Elektrycznych 
Przemysłu Węglowego, Katowice, Polska (Józef Grzyś-
ka, Józef Brzqk). 

Pulpit sterowniczy z aparaturą elektroniczną do prób 
montażowych i prac rozruchowych 

Przedmiotem wynalazku jest pulpit sterowniczy z 
aparaturą elektroniczną do prób montażowych i prac 
rozruchowych, mający zastosowanie przy uruchamia
niu urządzeń sterowanych elektronicznie, na przy
kład maszyn wyciągowych górniczych. 

Pulpit według wynalazku jest wykonany w postaci 
prostokątnej skrzynki (1), która ma od czoła umiej
scowioną deskę sterowniczą (6) oraz wydłużone ścian
ki boczne (2) z uchwytami ręcznymi (3) w górnej 
części, a w dolnej śruby z główką motylkową (5) do 
mocowania pulpitu do ruchomego stolika. W desce 
pulpitu (6) są wbudowane: centralnie zasilacz wyso-
kostabilizowany (7) na napięcie ±12 V, dalej dwa re
gulowane źródła sygnału napięciowego ±12V, następ
nie trzy złącza teletechniczne (9) z gniazdkami radio
wymi (10) wraz z łączówkami (1ia, 1ib i l ic) do prze
dłużacza oraz w dolnych rogach dwa rozgałęźniki (12), 
a nad zasilaczem (7) jest wbudowany przycisk tabli
cowy (13) ze stykiem czynnym i biernym. W bocznej 
prawej ściance (2) natomiast są umieszczone cztery 
gniazdka instalacyjne (14) 220 V, a w lewej ściance (2) 
trzy łączówki (15a, 15b i 15c). (1 zastrzeżenie) 

H02G P.226035 01.08.1980 

Przedsiębiorstwo Montażu Elektrycznego „Elektro-
budowa", Katowice, Polska (Zygmunt Hołoga). 

Konstrukcja mocowania przewodu prądowego przy 
użyciu nasadek izolatorowych w ekranie elektroener
getycznych przewodów ekranowanych wielkiej mocy 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
konstrukcji mocowania przewodu prądowego w ekra
nie elektroenergetycznych przewodów ekranowanych 
połączeń generatorów wielkiej mocy przydatnych w 
dowolnych układach łączenia ekranów np. izolatoro
wych, zwartych i z dławikami. 



60 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO Nr 4 (214) 1982 

Powyższy wynalazek stanowi przewód prądowy (1) 
znajdujący się "wewnątrz nasadki izolatorowej (2), 
przyjmującej korzystnie postać pierścienia, złączonej 
trwale z izolatorami wsporczymi (3) zamocowanymi 
do ekranu (4) lub jego części, przy czym zachowana 
jest swoboda przesuwania się poosiowego przewodu 
prądowego (1) w nasadce izolatorowej (2). Optymalna 
konstrukcja mocowania ma miejsce, gdy jeden izo
lator wsporczy (3) usytuowany jest w osi pionowej 
dolnej części ekranu (4), zaś drugi usytuowany jest w 
osi poziomej ekranu (4). (3 zastrzeżenia) 

H02G P.226036 01.08.1980 

Przedsiębiorstwo Montażu Elektrycznego „Elektro-
budowa", Katowice, Polska (Zygmunt Hołoga, Jerzy 
Gnip, Ryszard Brącel). 

Sposób zmniejszenia strat mocy szynoprzewodów sil-
noprądowych, trójfazowych zwłaszcza w osłonie z 

rury 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zmniejszenia 
strat mocy szynoprzewodu silnoprądowego, trójfazo
wego, zwłaszcza w osłonie z rury o naturalnym chło
dzeniu i wysokim stopniu szczelności osłony np IP55. 

Sposób według wynalazku charakteryzuje się tym, 
że straty mocy zmniejsza się poprzez obniżenie tem
peratury szyn prądowych na skutek wprowadzenia 
kierunkowego sterowania promieniowaniem ciepła z 
zewnętrznych powierzchni szyn prądowych, zmniej
szając ilość ciepła przekazywanego sobie wzajemnie 
przez szyny prądowe, a zwiększając jego ilość przeka
zywaną do osłony, przy czym powierzchnie zewnętrz
ne szyn prądowych zwrócone wzajemnie do siebie 
mają kolor jasny, korzystnie srebrzysty, zaś powierz
chnie zewnętrzne zwrócone do osłony mają kolor 
czarny. (1 zastrzeżenie) 

H02G P. 232181 13.07.1981 

Pierwszeństwo: 12.07.1980 - Węgry (nr 1753/80) 

Telefongyár, Budapeszt, Węgry (Jenő Velencei, Gy
ula Somodi, László Dózsa). 

Zacisk mocujący dla połączeń zaciskowych wiązki 
kabli wstęgowych i przewodów w rodzaju wstęgi, 

zabezpieczony przed przesunięciem 

Zacisk mający dwie płaskie albo kołnierzowe po
łówki, albo parę różnych połówek wyposażonych w 
kołowe, albo eliptyczne w przekroju poprzecznym bol
ce mocujące na tych połówkach, albo otwory mocu
jące oraz mający element łączący razem obie połów
ki, wyposażony do tego celu we wkładki z otworami, 
oraz otwory i sztywne, albo sprężyste elementy za
trzaskowe. 

Według wynalazku charakteryzuje się tym, że na 
każdej połówce zaciskowej ma komorę mocująGą i 
znajdujące się w niej bolce mocujące (61), a ponad
to do komory bez bolców mocujących (62) jest dosto
sowana połówka zaciskowa zawierająca bolce w ko
morze, albo w płaszczyźnie dostosowanej do komory 
w połówce bez bolców mocujących są wykonane bol
ce (63), przy czym w komorach z kołnierzami są wy
konane w jednej albo w obu połówkach zacisków bol
ce mocujące (64), albo na płaszczyznach obu spaso-
wanych ze sobą połówek są bolce mocujące (65), al
bo w płaszczyźnie jednej połówki zacisku są wydrą

żenia z otworami dostosowanymi do bolców mocują
cych (66) drugiej połówki zaciskowej. (4 zastrzeżenia) 

Pierwszeństwo: 22.07.1980 - NRD 
(nr WP H02K/222783) 

VEB Elektromontorenwerk Hartha, Hartha, Nie
miecka Republika Demokratyczna 

Stojan dla małych elektrycznych maszyn, zwłaszcza 
dla elektrycznych silników ułamkowych 

Stojan składający się z biegunów głównych i po
mocniczych, według wynalazku charakteryzuje się 
tym, że w jednej operacji wytwarza się kompletną 
izolację (10, 11, 12) pakietu blach stojana oraz for
muje się zarysy ścieżki (13) i krzywek (14 i 15) na 
biegunach pomocniczych, służących do osiowania i 
mocowania pakietu blach stojana. Pakiet blach sto
jana osadzony jest na piaście (8), która ma wyżło
bienia (9) w postaci segmentów. (1 zastrzeżenie) 

H02K P. 232335 23.07.1981 
Pierwszeństwo: 25.07.1980 - RFN (nr P 3028177.7) 

' BBC Aktiengesellschaft Brown, Boveri und Cie., 
Baden, Szwajcaria. 

Generator chłodzony cieczą 
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uproszczenia 

połączenia odpornej na ciśnienie rurki izolującej z 
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końcem uzwojenia wirnika generatora chłodzonego 
cieczą oraz polepszenia szczelności tego połączenia. 

W generatorze według wynalazku odporna na ciś
nienie rurka izolująca (9) jest połączona z piewszym 
przewodem (7.1), a pomiędzy kanałem chłodzącym 
pierwszego przewodu (7.1) i kanałem chłodzącym 
drugiego przewodu (7.2) istnieje kanał łączący (10). 

Korzystnie końce uzwojenia z wewnętrznym kana
łem łączącym (10) są ukształtowane jako oddzielna 
część końca przewodu. (2 zastrzeżenia) 

H02M P. 226041 02.08.1980 
G05F 

Pomorskie Zakłady Aparatury Elektrycznej „EMA-
APATOR", Toruń, Polska (Eugeniusz Christke, Wło
dzimierz Strzyżewski, Marek Kamiński, Halina Pie
trzak). 

Układ sterowania zapłonu tyrystorów w trójfazowych 
mostkowych przekształtnikach tyrystorowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uproszczenia 
układu sterowania zapłonem tyrystorów w trójfazo
wych mostkowych przekształtnikach tyrystorowych. 

Układ zawierający człony wejściowe synchronizo
wane siecią, napięciowo sterowane człony opóźnienia 
impulsów i człon rozdzielający impulsy zapłonowe, 
według wynalazku charakteryzuje się tym, że człon 
rozdzielający impulsy zapłonowe (9) dla sześciu ty
rystorów (T) jest sterowany przez trzy układy kształ
towania impulsów (X), z których każdy składa się z 
układu kształtowania impulsów synchronizujących (1), 
generatora napięcia piłokształtnego (2), dyskrymina-
tora napięcia (3) i generatora impulsów (4), przy czym 
dyskryminatory napięć (3) są fazowo sterowane sy
gnałem napięciowym. Człon (9) ma dwa układy fun-
ktorów logicznych (5, 6) przy czym drugi układ (6) 
zawiera wzmacniacze końcowe (10), które mają roz
dzielone napięcie stopnia mocy (7) względem napięcia 
stopni sterujących (6). 

Układy kształtowania impulsów synchronizujących 
(1) mają po trzy wyjścia (A, B, C), pierwsze wyjście 
(A) na którym podczas jednego okresu napięcia syn
chronizującego są generowane dwa impulsy szpilko
we oraz drugie, i trzecie wyjście (B, C) na których 
pojawiają się na przemian impulsy prostokątne. 

(4 zastrzeżenia) 

H02M P. 230543 T 07.04.1981 

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Sta
nisław Stefan Zmudzin). 

Sposób wytwarzania przebiegu sinusoidalnego z prze
biegu prostokątnego i układ wytwarzający przebieg 

sinusoidalny z przebiegu prostokątnego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie eliminacji fil
trów, stosowanych dotychczas przy wytwarzaniu 
przebiegu sinusoidalnego z przebiegu prostokątnego. 

W sposobie według wynalazku, przed odfiltrowa
niem harmonicznych przebiegu odkształconego sumu
je się z sygnałem głównym yu prostokątnym, sygnał 
pomocniczy y2, prostokątny, będący w przeciwfazie do 

sygnału głównego. Oba przebiegi korzystnie mają 
wypełnienie 0,5. Przebieg pomocniczy y2 ma ampli
tudę i okres trzykrotnie mniejszy niż przebieg głów
ny. 

Układ według wynalazku ma syntetyzer przebiegu 
prostokątnego (1) połączony dwoma torami głównym 
i pomocniczym z sumatorem (5), połączonym swym 
wyjściem z filtrem dolnoprzepustowym (6). W torze 
głównym są połączone z sobą kolejno dzielniki czę
stotliwości przez trzy (2), przez dowolną liczbę n (3) 
i przez dwa (4). W torze pomocniczym są połączone 
kolejno dzielnik częstotliwości przez liczbę n (3) 
i przez dwa (4), dzielnik napięcia przez trzy (7) i prze-
suwnik fazy o 180° (8). (3 zastrzeżenia) 

FIG.1 
H02M P. 230598 T 08.04.1981 
H03K 

Wyższa Szkoła Inżynierska im. gen. A. Zawadzkie
go, Opole, Polska (Feliks Szczot). 
Sposób wyzwalania optoelektronicznego tyrystorów 

przy ich szeregowym i/lub równoległym lączeniu 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie .odpracowania 
sposobu umożliwiającego uzyskanie jednakowych cza
sów opóźnienia załączania tyrystorów oraz właściwe 
ukształtowanie prądu bramkowego. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że sygnał 
świetlny ze źródła światła (7) przesyła się światło
wodem (g) do odbiornika fotoelektrycznego (2), w któ
rym zostaje zamieniony na sygnał elektryczny, który 
podaje się do czasowego układu opóźniającego (3), 
który steruje chwilą uruchomienia układu wzmac
niającego (4) i podaniem impulsu bramkowego do ty
rystora (7) poprzez układ formujący (5). 

(2 zastrzeżenia) 

H02M P. 230599 T 08.04.1981 
H03K 

Wyższa Szkoła Inżynierska im, gen. A. Zawadzkie
go, Opole, Polska (Feliks Szczot). 

Układ optoelektronicznego wyzwalania tyrystorów przy 
ich szeregowym i/lub równoległym łączeniu 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
układu umożliwiającego załączanie tyrystorów w tej 
samej chwili oraz właściwe kształtowanie prądów 
bramkowych. Wyjście fotodiody (FD) połączone jest 
z wejściem tranzystorem (T4) przerzutnika, którego 
wyjście steruje bezpośrednio ,bazą tranzystora wyj
ściowego (T2) tegoż przerzutnika. Rolę wzmacniacza 
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prądowego realizuje układ dwóch tranzystorów (T3 
i T4). Emiter tranzystora mocy (T5) połączony jest z 
bramką tyrystora (T) i rezystorem stabilizującym (R7). 

(2 zastrzeżenia) 

H02P P.226107 05.08.1980 

Zakłady Zmechanizowanego Sprzętu Domowego 
„PREDOM-EDA", Poniatowa, Polska (Zbigniew Lech, 
Krzysztof Urbański, Henryk Tomasik, Jan Jóźwik). 

Układ sterowania silnika komutatorowego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania u-
kładu sterowania, pozwalającego na bardziej ekono
miczne wykorzystanie silnika, uproszczenie układu 
regulacji oraz na uzyskanie pracy rewersyjnej przez 
przełączanie styków tylko jednego przełącznika. 

Układ zawiera silnik komutatorowy z uzwojonym 
twornikiem (Tw) i dwoma niezależnymi uzwojeniami 
wzbudzenia: szeregowym (Us) i obcowzbudnym (Uo). 
Silnik współpracuje z tyrystorowym regulatorem 
prędkości obrotowej poprzez łączniki (PI, P2, P3) re
alizujące zróżnicowanie prędkości obrotowej silnika 
oraz jego pracę rewersyjną. 

Dla niższych prędkości silnik jest połączony jako 
silnik obcowzbudny prądu stałego i zasilany napię
ciem pulsującym poprzez tyrystorowy regulator pręd
kości obrotowej. 

Dla wyższych prędkości obrotowych silnik jest po
łączony jako silnik szeregowy i zasilany bezpośrednio 
z sieci prądu przemiennego. 

Układ znajduje zastosowanie w zmechanizowanym 
sprzęcie gospodarstwa domowego, w którym wystę
puje nawrotna praca silnika, duże zróżnicowanie 
prędkości obrotowej i często po sobie następujące 
rozruchy. (4 zastrzeżenia) 

H02P P. 226246 14.08.1980 

Zgłoszenie dodatkowe do zgłoszenia nr P. 225921 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Informa
tyki „MERA-BŁONIE", Błonie k/Warszawy, Polska 
(Jan Solarz, Mieczysław Kamiński, Jan Nazarewicz, 
Henryk Šwirski, Kazimierz Krzywiński). 

Układ sterujący silnikiem krokowym 
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia 

sprawności układu oraz zwiększenia szybkości silnika 
krokowego. 

Układ mający dla każdego uzwojenia włączony w 
szereg z tym uzwojeniem tranzystor kluczujący zasi
lanie silnika wysokim napięciem sterowany ze
wnętrznym sygnałem sterującym oraz drugi przeciw
stawny tranzystor kluczujący sterowany z układu z 
histerezą elektryczną, przy czym uzwojenie silnika 
ma jeden koniec połączony za pośrednictwem diody 
z masą układu, zaś drugi koniec ma połączony z ele
mentem włączającym sterowanym przez układ załą
czający, według wynalazku charakteryzuje się tym, 
że drugi koniec elementu włączającego (15) jest po
łączony z emiterem przeciwstawnego tranzystora klu
czującego (1) oraz za pośrednictwem diody (4) z za
ciskiem wejściowym napięcia zasilającego (3) i za po
średnictwem kondensatora (5) z masą układu. 

Drugi koniec elementu włączającego (15) jest po
łączony z emiterem przeciwstawnego tranzystora klu
czującego (1) oraz za pośrednictwem diody (4) z zacis
kiem wejściowym napięcia zasilającego (3) i za poś
rednictwem kondensatora (5) z masą układu. 

Wynalazek może być stosowany do sterowania sil
nika krokowego zwłaszcza napędzającego urządzenia 
peryferyjne elektronicznych maszyn cyfrowych. 

(1 zastrzeżenie) 

H03B P.230311 T 25.03.1981 

Politechnika Gdańska, Gdańsk, Polska (Bolesław 
Jarosiński). 
Sposób cyfrowego wytwarzania przebiegów sinuso
idalnych i układ do wytwarzania przebiegów sinu

soidalnych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie cyfrowego wy
twarzania przebiegów sinusoidalnych jednofazowych 
i trójfazowych, mogących mieć zastosowanie w ukła
dach sterowania falowników z modulacją szerokości 
impulsów i cyklokonwerterów. 

Sposób cyfrowego wytwarzania przebiegów sinu
soidalnych według wynalazku polega na tym, że war
tość funkcji dla przedziału formuje się w 
bloku pamięciowym narastającym (2), a wartość 
funkcji dla przedziału formuje się w blo
ku pamięciowym malejącym (3), z kolei wartość fun

kcji dla przedziału uzyskuje się drogą 
sumowania w cyfrowym sumatorze (7) obydwu tych 
części przebiegów sinusoidalnych, po otrzymaniu od
powiednich informacji z układu sterowania (6), na
tomiast wartość funkcji w przedziale 
otrzymuje się przez zanegowanie tak otrzymanego 
przebiegu w zespole negującym (8). 

Układ do cyfrowego wytwarzania przebiegów sinu
soidalnych jednofazowych zawiera licznik binarny (1), 
którego wejście jest połączone ze źródłem impulsów 
natomiast wyjście z wejściami bloku pamięciowego 
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narastającego (2) i bloku pamięciowego malejącego 
(3). Wyjście bloku pamięciowego narastającego (2) 
jest poprzez bramkę pierwszą (4), połączone z jednym 
wejściem cyfrowego sumatora (7), natomiast wyjście 
bloku pamięciowego malejącego (3) jest, poprzez 
bramkę drugą (5) połączone z drugim wejściem cy
frowego sumatora (7), z kolei wyjście cyfrowego su
matora (7) jest połączone bezpośrednio z jednym wej
ściem multipleksera (9), a poprzez zespół negujący (8) 
z drugim wejściem multipleksera (9), którego wyjście 
jest jednocześnie wyjściem układu, przy czym wej
ście sterujące multipleksera (9) jest połączone z wyj
ściem układu sterowania (6), dwa pozostałe wyjścia 
którego są połączone z wejściami sterującymi bram
ki pierwszej (4) i drugiej (5), a wejście układu ste
rowania (6) jest połączone z wyjściem sterującym 
licznika binarnego (1). (3 zastrzeżenia) 

H03J P. 227774 T 10.11.1980 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Radiofonii Odbior
czej „UNITRA - Diora", Dzierżoniów, Polska (Jerzy 
Lipski, Zbigniew Lubczański, Andrzej Zuber). 

Sterownik urządzeń elektronicznych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uproszczenia kon
strukcji sterownika urządzeń elektronicznych, zwłasz
cza radioodbiorników tranzystorowych, strojonych 
blokiem komórek pamięci elektronowej, które stero
wane są szeregiem przycisków roboczych. 

Sterownik ma cztery główne przyciski robocze (1, 
2, 3 i 4) oraz jeden pomocniczy przycisk roboczy (5), 
którymi sterowane są cztery poczwórne grupy komó
rek pamięci (P), służące do strojenia dwóch pełnych 
zakresów fal (Zł) i (ZII), a także trzeciego zakresu fal 
podzielonego na dwie połowy (ZIHn) oraz (ZIIIw). 

(1 zastrzeżenie) 

H03K P.226063 09.03.1980 

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemy
słu Kruszyw Budowlanych, Warszawa, Polska (Jan 
Loretz). 

Kontaktronowy cyfrowy licznik dekadowy 

Kontaktronowy cyfrowy licznik dekadowy do urzą
dzeń automatyki przemysłowej i telekomunikacji skła

dający się z jednej do n dekad liczących tworzących 
kaskadę, wyświetlaczy cyfrowych połączonych dzie
sięcioma wyjściami cyfrowymi z każdą dekadą liczą
cą, kontaktronowych przerzutników wejściowych, prze
kazujących impulsy liczone do dekad przewodami, 
a impulsy kasujące przewodami oraz układu startu-
jąco-kasującego, z którego wychodzą przewody zasi
lające oraz przewody przesyłające impuls startowy do 
dekad liczących w momencie włączenia licznika. We
dług wynalazku charakteryzuje się tym, że każda 
dekada cyfrowa (I) ma przerzutnik wejściowy (III), 
segregujący impulsy liczone przychodzące do wejścia 
(5) na impulsy parzyste i nieparzyste oraz opóźnione 
w czasie, towarzyszące im impulsy kasujące, kiero
wane do odpowiednich wejść przynależnej mu deka
dy liczącej, składającej się z dziesięciu jednakowych 
modułów cyfrowych. Wejścia modułów cyfr niepa
rzystych: „1", „3", „5", „7" i „9" połączone są z linią 
wejściową (In), a wejścia cyfr parzystych: „2", „4", 
„6", „8" i cyfry „0" przyłączone są do linii wejścio
wej (lp). Linia kasująca (2n) przyłączona jest do koń
ców zwojnic (z) modułów cyfr: „1", „3", „5", „7" i „9", 
a linia kasująca (2p) do końców zwojnic (z) modułów 
cyfr: „2", „4", „6", „8" i „0". (7 zastrzeżeń) 

H03K P.226139 07.08.1980 

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów „ME
RA - PIAP", Warszawa, Polska {Marian Wrzesień). 

Przerzutnik monostabilny o dużej czułości wejściowej 

Przerzutnik monostabilny zbudowany na wzmacnia
czu operacyjnym, którego wyjście jest połączone po
przez rezystor z wejściem nieinwersyjnym wzmacnia
cza i poprzez drugi rezystor z wejściem inwersyjnym 
wzmacniacza, do wejścia którego są dołączone, połą
czone między sobą równolegle dioda i kondensator, 
których drugie końce dołączone są do źródła napię
cia zasilania. Według wynalazku charakteryzuje się 
tym, że do wejścia nieinwersyjnego wzmacniacza o-
peracyjnego (W) dołączone są, połączone między sobą 
równolegle i przeciwsobnie, diody (D2 i D2), których 
drugie końce dołączone są do źródła napięcia pola
ryzującego (Uzo). 

Przerzutnik przeznaczony jest ,do wydłużania impul
sów elektrycznych o małych wartościach napięcia. 

(1 zastrzeżenie) 
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H03K P. 230643 T 10.04.1981 

Akademia Techniczno-Rolnicza im. J. J. Śniadec
kich, Bydgoszcz, Polska (Jerzy Orobiej). 

Licznik elektromagnetyczny do zliczania impulsów 
elektrycznych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uproszczenia 
konstrukcji licznika elektromagnetycznego. 

Licznik według wynalazku charakteryzuje się tym, 
że jego jarzmo (2) mające kształt litery „L" ma przy
twierdzony rdzeń (3) w postaci odcinka pręta, najko
rzystniej o przekroju prostokątnym, a zworę (5) sta
nowi płaska płytka. Korpus (1) ma kształt prostopa
dłościanu z otwartą ścianką przednią i górną oraz 
otworami w ściankach po osie, zaczepy i wkręty, a 
także otworem w denku ułatwiającym montaż, przy 
czym korpus usztywniony jest przegródką wewnętrz
ną i fragmentem krawędzi w części czołowej. 

Przedmiot wynalazku może znaleźć zastosowanie w 
urządzeniach do zliczania impulsów elektrycznych. 

(2 zastrzeżenia) 

H04N P,231823 23.06.1981 

Pierwszeństwo: 23.06.1980 - St. Zjedn. Am. 
(nr 162211) 

RCA Corporation, Nowy Jork, Stany Zjednoczone 
Ameryki (Peter Ronald Knight). 

Układ modulatora bocznych zniekształceń poduszko
wych z zabezpieczeniem przeciw przepięciom 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zabezpieczenia 
przed nadmiernym obciążeniem stopni tranzystoro
wych układu modulatora w wadliwych warunkach 
pracy. 

Układ według wynalazku charakteryzuje się tym, 
że między kondensatorem (35) modulatora a źródłem 
napięcia odniesienia (Vo) włączona jest dioda stabili
zująca (50), co zapobiega przed wzrostem napięcia na 
kondensatorze modulatora powyżej poziomu odniesie
nia (Vo). (5 zastrzeżeń) 

H04N P. 232077 07.07.1981 

Pierwszeństwo: 07.07.1980 - St. Zjedn. Am. 
(nr 166677) 

RCA Corporation, Nowy Jork, Stany Zjednoczone 
Ameryki (Donald Henry Willis). 

Układ odchylania z korekcją zniekształcenia osnowy 
obrazu telewizyjnego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania u-
kładu, umożliwiającego korekcję zniekształceń podusz
kowych siatki obrazowej w kineskopach o dużym ką
cie odchylania. W układzie według wynalazku inwer
ter (22) podaje wzbudzające napięcie o przebiegu pro
stokątnym o częstotliwości odchylania linii do uz
wojenia pierwotnego (23a) ferrorezonansowego tran
sformatora mocy (23). Napięcie wyjściowe (123b) o 
przemiennym przebiegu prostokątnym, wytwarzane na 
uzwojeniu wtórnym (23b) transformatora ferrorezo
nansowego (23) jest wyprostowane przez prostownik 
półokresowy (25) i podane do dławika wejściowego 
(28) układu (37) odchylania linii. Dławik wejściowy 
(28) jest połączony z szeregowym połączeniem uzwo
jenia (33) odchylania linii i kondensatorem wybiera
nia (34). Tranzystor przełączający (41) układu kore
kcji zniekształcenia poduszkowego podaje napięcie sta
łe do dławika wejściowego (28) w sterowanych mo
mentach w okresie nieprzewodzenia wyprostowanego 
półokresowo napięcia wyjściowego. Międzyszczytowy 
prąd wybierania linii jest funkcją średniego napięcia 
wytwarzanego na kondensatorze wybierania (34). To 
średnie napięcie równą się średniej wartości napię
cia podawanego do dławika wejściowego (28). 

(14 zastrzeżeń) 

H04R 
GI0K 

P.223402 11.04.1980 

Instytut Tele- i Radiotechniczny, Warszawa, Polska 
(Jan Koralewski, Stanisław Ignatowicz, Krzysztof No
wak). 

Sposób polepszenia parametrów elektroakustycznych w 
przetworniku elektroakustycznym z ruchomą cewką 

Sposób według wynalazku polega na tym, że na-
biegunniki wprowadza się w stan nasycenia w oto
czeniu cewki drgającej. Nasycenie nabiegunnika znaj
dującej się wewnątrz cewki drgającej uzyskuje się 
poprzez utworzenie w nim osiowo symetrycznej wnę
ki. Głębokość wnęki równa jest najkorzystniej ampli
tudzie cewki, a grubość ścianek umożliwia uzyskanie 
nasycenia na całej jej głębokości. (2 zastrzeżenia) 

H05B 
F27D 

P. 226007 01.08.1980 

Huta „Zabrze", Zabrze, Polska (Kazimierz Bisztyga, 
Aleksy Kurbiel, Jacek Seńkowski, Maciej Mickowski, 
Bogusław Radosz, Franciszek Górniak, Wiktor Ogrod
nik). 
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Regulator pieca łukowego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania re
gulatora układu hydraulicznej automatyki posuwu e-
lektrod pieca łukowego, o prostej konstrukcji mecha
nicznej, umożliwiającego łatwe kształtowanie charak
terystyk regulacyjnych. W regulatorze według wyna
lazku wejście sterujące sterownika tyrystorowego (3) 
połączone jest przez człon korekcyjno-regulacyjny (2) 
z członem pomiarowym (1), zaś wyjście sterownika 
tyrystorowego (3) połączone jest ze stojanem silnika 
liniowego (4), którego bieżnik jest sprzęgnięty cięg
nem (7) poprzez mechanizm ustalający położenie (5) 

(1 zastrzeżenie) 

H05B P.232955 07.09.1981 

Główne Biuro Studiów i Projektów Górniczych, 
Biuro Projektów Górniczych „Katowice", Katowice, 
Polska (Herman Scholz, Krzysztof Urbańczyk). 

Układ s ter o wniczo-rozdzielczy dla wewnętrznych ob
wodów oświetleniowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania u-
kładu sterowniczo-rozdzielczego dla centralnego sa
moczynnego i oszczędnościowego sterowania oświetle
niem w dużych budynkach szczególnie w budynkach 
łaźni górniczych. 

W układzie według wynalazku faza (R) podłączona 
jest do krzywkowego łącznika (ŁK), a przewód ze
rowy (N) połączony jest z zegarami sterującymi (Zl 
i Z2), pomocniczym przekaźnikiem (P6) i stycznikami 
(S7 i SIO). Sterujące zegary (Zl i Z2), pomocniczy 
przekaźnik (P6) oraz stycznik (S7) połączone są rów
nolegle z krzywkowym łącznikiem (ŁK). W szereg z 
pomocniczym przekaźnikiem (P6) włączone są stycz
niki (S7 i SIO), przy czym w obwodzie stycznika (S7) 
włączone są szeregowo przyciski (G8 i G9) służące do 
ręcznego sterowania oświetleniem. 

(1 zastrzeżenie) 

H05K P.226245 13.08.1980 

Instytut Komputerowych Systemów Automatyki i 
Pomiarów, Wrocław, Polska (Ryszard Hojka, Tadeusz 
Reder). 

Samonośna obudowa, zwłaszcza do urządzeń z zakre
su informatyki i automatyki 

Przedmiotem wynalazku jest samonośna, lekka i 
sztywna obudowa, zwłaszcza do urządzeń technicz
nych z zakresu informatyki i automatyki, także wy
korzystywana do aparatury fizyko-chemicznej. 

Obudowa według wynalazku ma profile (1) utwo
rzone przez zagięcie dwóch przeciwległych krawędzi 
arkusza blachy w kształt ceownika, którego wolny ko-, 
nieć jest zagięty dodatkowo pod kątem prostym, zaś 
dwie pozostałe krawędzie (2) przy pomocy kątownika 
(3) łączą profile (1) w skrzynkę obudowy. 

Do wygiętego brzegu profilu (1) jest trwale przy
mocowany dodatkowy kątownik, który w połączeniu 
z zagiętym brzegiem profilu (1) tworzy zamknięty 
słupek, przy czym tak ukształtowane słupki tworzą 
usztywniający szkielet obudowy. (1 zastrzeżenie) 



H. WZORYUŻYTKOWE 

Dział A 
PODSTAWOWE POTRZEBY LUDZKIE 

A24F W. 66726 04.05.1981 

Kombinat Urządzeń Mechanicznych „Bumar-Łabę-
dy" Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Mecha
nicznych, Gliwice, Polska (Ryszard Wajgelt, Maciej 
Godlewski). 

Pudełko zapałczane 

Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania takiego 
pudełka, które umożliwiałoby dogodne wykładanie, 
wyjmowanie oraz przechowywanie zapałek dwustron
nego użycia. 

Pudełko zapałczane o konstrukcji szufladowej z 
przelotową obudową według wzoru charakteryzuje się 
tym, że zawiera umieszczone w przelotowej obudowie 
(3), ułożone jeden nad drugim dwa pojemniki szufla
dowe (1 i 2) na zapałki. (1 zastrzeżenie) 

A45D 
A46B 

W. 66738 08.05.1981 

Wyrób Szczotek i Pędzli Halina Kaczmarska, Le
gionowo, Polska (Halina Kaczmarska). 

Szczotka do suszenia włosów 

I Celem wzoru użytkowego jest opracowanie takiej 
szczotki do suszenia włosów, która odznaczałaby się 
ułatwionym przepływem strumienia powietrza. 

Szczotka służy do suszenia włosów, przy modelo
waniu. Szczotka według wzoru ma skręcony drut z 
uchwyconym włosiem (2) umieszczony wewnątrz o-
prawy o kształcie rurki, zaopatrzonej w liczne otwo
ry (3), wywiercone na całej jej powierzchni. Przez o-
twory (3) są wyprowadzone pęczki włosia (4). Jeden 
koniec oprawy jest zakończony kapturkiem. Drugi ko
niec oprawy (1) i koniec drutu (2) są osadzone w 
trzonku. (2 zastrzeżenia) 

A45D W. 66760 12.05.1981 

Halina Leman, Warszawa, Polska (Halina Leman). 

Zapinka do włosów 

Celem wzoru użytkowego jest opracowanie takiej 
zapinki do włosów, w której element zapinający miał
by prostą w wykonaniu konstrukcję oraz estetyczny 
wygląd. 

Zapinkę do włosów według wzoru użytkowego sta
nowi listewka (1) oraz płaskownik (3), stanowiące mo
nolit, połączone przegubem (2), przy czym na we
wnętrznej stronie listewki (1) jest zgrubienie (4) oraz 
dwa rzędy bolcy (5), natomiast w płaskowniku (3) jest 
otwór (6), który ze zgrubieniem (4) tworzy zatrzask 
zapinki. (1 zastrzeżenie) 

A47D W. 66737 06.05.1981 

Teresa Malinowska, Bydgoszcz, Polska (Teresa Ma
linowska). 

Leżak dla niemowląt 

Wzór rozwiązuje zagadnienie skonstruowania skła
danego leżaka dla niemowląt. 

Leżak dla niemowląt charakteryzuje się tym, że 
składa się z pręta (1) połączonego z bokami (2) wy
giętymi w przedniej części w kształcie pałąków, do 
których przymocowany jest podnóżek (4) w kształcie 
prostokątu, oraz z oparcia (3) w kształcie równoleg-
łoboku zakończonego u góry łukiem połączonego z 
podnóżkiem (4), przy czym na oparcie (3) i podnóżek 
(4) założona jest tkanina (5), a do podnóżka (4) przy
mocowany jest pasek (7) wyposażony w klamerkę z 
kółkiem (6). Przedmiot wzoru użytkowego może być 
używany zarówno w mieszkaniu jak i w ogrodzie 
czy w czasie wyjazdów za miasto. 

(1 zastrzeżenie) 
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A47G W. 66749 08.05.1981 

Alicja Abczyńska, Częstochowa, Polska (Alicja Ab-
czyńska). 

Przykrycie na produkty spożywcze 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie zabezpiecze
nia higienicznego produktów spożywczych przed mu
chami i innymi owadami. Przykrycie wykonane jest 
w postaci składanej w kształcie zbliżonym do para
sola. 

Przykrycie według wzoru użytkowego charaktery
zuje się tym, że ma koronkotrzymacz (1), w którym 
osadzony jest przesuwnie suwak (2) rozpieracza, przy 
czym suwak (2) rozpieracza jest znacznie dłuższy od 
koronkotrzymacza (1) natomiast pręty (5) zamocowa
ne w koronkotrzymaczu (1) tworzą w dolnej części 
wielobok foremny. (1 zastrzeżenie) 

A47J W. 66767 14.05.1981 

Aleksander Jasiuk, Piastów, Polska (Aleksander Ja-
siuk). 

Chwytak do jajek 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest chwytak do 
jajek, który składa się z obsadzonego w rękojeści (3) 
pręta (2) ze skręconego drutu na końcu którego ufor
mowana jest pętla (1) o kształcie zbliżonym do jaja. 

Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania przyrzą
du, który umożliwiałby wygodne i łatwe wyjmowa
nie jaj z wody. (1 zastrzeżenie) 

A47L 
A47G 

W. 66729 06.05.1981 

Spółdzielnia Inwalidów Niewidomych „Zorza", Ry-
nia k/Giżycka, Polska (Tadeusz Wiśniewski, Bolesław 
Bal, Grzegorz Szurczak, Marian Wróblewski). 

Łączona wycieraczka do obuwia 

Łączona wycieraczka do obuwia zawiera segment 
środkowy (1) wykonany z surowca roślinnego. Do bo
ków (4) segmentu środkowego zamocowane są po dwie 
listwy (2) z naciągniętymi pęczkami z włókna sztucz
nego (3), które usytuowane są pod kątem prostym 
do listew (2). 

Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania takiej 
wycieraczki, która zapewniałaby wysoką funkcjonal
ność i skuteczność czyszczenia spodów i boków obu
wia. (1 zastrzeżenie) 

A47L W. 66759 12.05.1981 

Spółdzielnia Inwalidów Ociemniałych Żołnierzy, 
Warszawa, Polska (Aleksander Wieciński). 

Szczotka do mycia szklanek 

Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania nowej 
konstrukcji szczotki, dostosowanej do gabarytów szkla
nek. 

Przedmiotem wzoru jest szczotka do mycia szklanek, 
którą stanowi rękojeść (1) z osadzonym w jej górnej 
części drutem (2) zwiniętym w górnej części w spi
ralę (3), przy czym osadzone są w niej czyszczące e-
lementy (4) tworzące bryłę w postaci walca. 

(1 zastrzeżenie) 
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A62C W. 66770 14.05.1981 

Zakłady Górniczo-Hutnicze „Bolesław", Bukowno 
k/Olkusza, Polska (Stanisław Sosnowski, Bogumił Pa
welczyk, Franciszek Krok, Jan Chojowski). 

Pianowy agregat gaśniczy do zabezpieczenia przeciw
pożarowego maszyn górniczych 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie skonstruo
wania agregatu o gabarytach pozwalających umiesz
czenia go na samojezdnych maszynach górniczych, 
zwłaszcza na dole kopalni, zapewniającego lepszą ja
kość środków gaśniczych dla atmosfery na dole, oraz 
kontrolę sprawności urządzeń gaśniczych. 

Pianowy agregat według wzoru charakteryzuje się 
tym, że ma na wylocie butli sprężonego powietrza 
trójdzielny zawór (3) z miernikiem ciśnienia (3a) na 
jednym z jego ramion, a w przewodzie wysokociś
nieniowym (4) wkładkę redukcyjną (5) o średnicy 1 
mm, zaś we wlotowej części (15) prądownicy (14) e-
lement rozpraszający w postaci wypukłej w kierun-
wylotu płytki perferowanej o średnicy otworów rów
nej 1,8 mm. (1 zastrzeżenie) 

A63H W. 66389 02.03.1981 

Edward Nierzwicki, Nowy Dwór Wejherowski, Pol
ska (Edward Nierzwicki). 

Zabawkowy zestaw politechnizacyjny narzędzi 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie zapewnienia 
bezpieczeństwa małego dziecka podczas zabawy, po
przez znaczne obniżenie ciężaru narzędzi uzyskane 
dzięki zastosowaniu konstrukcji żebrowej. 

Zabawkowy zestaw politechnizacyjny narzędzi, 
młotek, wkrętak, klucz nastawny, klucz płaski dwu
stronny i szczypce, wykonany jest z tworzywa sztucz
nego. Każde z narzędzi ma postać elementu litego i 
obrys zbliżony do obrysu narzędzia któremu odpo
wiada. Narzędzia mają przekrój poprzeczny dwuteo-
wy. Rękojeści (1) młotka, wkrętaka i klucza nastaw

nego mają przekrój poprzeczny dwuteowy z poprzecz
nymi ożebrowaniami (2) łączącymi stopki (3) dwu-
teownika (4), mającymi obrys owali, których dłuższe 

osie przebiegają w płaszczyźnie symetrii środnika (5) 
dwuteownika (4). W płaszczyźnie symetrii rękojeści 
(1) umieszczone są wzdłużne żebra (6) usztywniające 
poprzeczne ożebrowania (2). (3 zastrzeżenia) 

A63H W. 66761 11.05.1981 

Andrzej Marchlewski, doznań, Polska (Andrzej Mar
chlewski). 

Zestaw do zabawy typu bączek 

Wzór rozwiązuje zagadnienie mechanicznego nada
wania obrotów bączkowi oraz skokowego ruchu jego 
przemieszczania. 

Zestaw według wzoru użytkowego składa się z e-
lementu uchwytowo-napędzającego (1) i elementu o-
brotowego (2) w postaci bączka. Część uchwytowa (3) 
elementu uchwytowo-napędzającego (1) połączona z 
segmentem półkolistym (4) tego elementu tworzy wi
dełki zaopatrzone na swych końcach w kostki mo
cujące (5) i (6) z wyprofilowanymi wybraniami, w 
których usytuowuje się boczne występy (12) i (14) ele
mentu obrotowego (2). 

Pomiędzy otworem ustalającym (8) a zaczepem (16) 
zamocowana jest obejma gumowa (9). Na segmencie 
półkolistym (4) znajduje się stały trzpień (10), na któ
rym zamocowana jest obrotowo dźwignia haczykowa 
(11) spinająca elementy zestawu. Na występie (12) o-
sadzona jest sprężynka (13), która powoduje elastycz
ność ruchów elementu obrotowego (2) oraz skokowe 
jego przemieszczanie. (1 zastrzeżenie) 
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A63H W. 66769 12.05.1981 

Zbigniew Dzienisiuk, Gdańsk, Polska (Zbigniew 
Dzienisiuk). 

Latająca zabawka samolot 

Wzór rozwiązuje zagadnienie zwiększenia statecz
ności zabawki-samolotu oraz wydłużenia jego lotu. 

Latająca zabawka samolot, która jest wyrzucana 
w górę za pomocą procy i haka umieszczonego w 
przedniej, dolnej części kadługa, ma kadłub (1) wyko
nany z tworzywa sztucznego w kształcie płaskiej płyt
ki. Na przednią część kadłuba (1) nałożona jest gu
mowa część dziobowa (4). Środkowa część kadłuba (1) 
oraz statecznik pionowy (5) jest cieńszy od reszty ka
dłuba. Na górnej części kadłuba (1) jest zaczepione 
skrzydło (2) w kształcie delty. 

Samolot dla poprawy stateczności ma dużą powierz
chnię statecznika pionowego (5) oraz zwichrzenie ge
ometryczne skrzydła. (7 zastrzeżeń) 

Dział B 
RÓŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE; TRANSPORT 

B08B W. 66766 13.05.1981 

Huta „Zabrze", Zabrze, Polska (Jan Badura). 

Urządzenie do czyszczenia zwłaszcza części elektrycz
nych 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest urządzenie do 
czyszczenia powierzchniowego części elektrycznych o-
raz mechanicznych metalowych lub z tworzyw sztucz
nych. 

Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania konstruk
cji takiego urządzenia, które umożliwiałoby dokładne 
i bez uszkodzeń usuwanie zanieczyszczeń. 

Urządzenie stanowi cylinder (1) z wziernikami (9), 
gazowymi dyszami (6) usadowionymi w elastycz
nych uchwytach (8). Cylinder (1) od dołu zamyka na 
stałe dno (2), w którym osadzono osiowo obrotową 
podstawę (3). Od góry cylinder (1) zamyka ruchoma 
pokrywa (4) z wylotowymi otworami (5) zabezpieczo
nymi siatką (10) oraz osiowo umieszczoną w elastycz
nym uchwycie (8). Wnętrze cylindra (1) wypełnione 
jest medium (7) w postaci trocin. 

(3 zastrzeżenia) 

B23K W. 66773 14.05.1981 

Józef Kukla, Bielsko-Biała, Polska (Józef Kukla). 

Lutownica 

Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest opra
cowanie prostej konstrukcji lutownicy transformatoro
wej o zwiększonej mocy. 

Lutownica składa się z transformatora (1) o zwija

nym rdzeniu i obudowy (2) wykonanej z masy ży- 1 
wicznej. Obudowa (2) ma kształt podłużny i ma 
wmontowany niestabilizowany wyłącznik (5) i kołki 
sieciowe (6). Grot (4) lutownicy ma proste końcówki. I 

(3 zastrzeżenia) 

W. 65576 31.10.1980 B23P 
E21D 

Tarnogórska Fabryka Urządzeń Górniczych „TA-
GOR", Tarnowskie Góry, Polska (Jerzy Kwieciński, 
Lesław Pendelski, Mieczysław Lenkiewicz). 
Urządzenie do mocowania ciężkich elementów gór

niczych obudów zmechanizowanych 
Celem wzoru użytkowego jest skonstruowanie ta

kiego urządzenia do mocowania ciężkich elementów 
górniczych obudów zmechanizowanych, które zapew
niałoby bezpieczną pracę podczas spawania elemen
tów obudowy i eliminowałoby możliwość zniszczenia 
lub uszkodzenia przyrządów mocujących. 
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Urządzenie według wzoru ma przyrząd mocujący, 
który składa się z elementu dociskowego (3) w kształ
cie stożka, połączony nierozłącznie ze śrubą docisko
wą (4) umieszczoną w nakrętce (5) osadzoną nieroz
łącznie w płycie nośnej (6). W śrubie dociskowej (4) 
umieszczony jest otwór przelotowy (7), a w płycie 
nośnej (6) i nakrętce (5) kanał smarowniczy (8). Pły
ta nośna (6) wyposażona jest w elementy usztywnia
jące (9), połączone nierozłącznie z ramą montażową 
(1). (4 zastrzeżenia) 

B25B W. 66771 14.05.1981 

Kombinat Narzędzi Gospodarczych, Sułkowice, Pol
ska (Jan Boczkaja, Stanisław Łabędź, Michał Kurow
ski). 

Klucz uniwersalny 
Klucz uniwersalny umożliwia bezpieczne i łatwe 

kręcenie śrub, nakrętek itp. o różnej wielkości. 
Klucz posiada ramię (5), zakończone z jednej stro

ny dwoma zębami (6), których osie przechodzą przez 
środek sworznia łączącego (4). Na szczęce ruchomej 
(1) znajdują się odpowiadające tym zębom (6) wręby 
(7). (1 zastrzeżenie) 

B43L W. 66408 10.03.1981 

Zdzisław Gratys, Józef Olszewski, Warszawa, Pol
ska (Zdzisław Gratys, Józef Olszewski). 

Piórnik szkolny 
Niniejszy wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie 

konstrukcji piórnika szkolnego, wykonanego z two
rzywa sztucznego, który odznacza się łatwością i wy-

godnością jego użytkowania. Zgodnie z wzorem do 
jednego z poprzecznych boków prostopadłościennego 
pojemnika otwartego (1) jest przytwierdzona uchylna 
wkładka (12), przytrzymująca zawarte w piórniku 
przyborniki, która na zewnętrznej swej powierzchni 
jest zaopatrzona w szereg objemek (13) służących do 
utrzymywania w nich pisaków pod wygodnym dla 
użytkownika kątem. W tym celu wspomniana wkładka 
(12) ma odpowiednio perforowany ścieg (15), wzdłuż 
którego po załamaniu jej, dwa języczki (14) są osa
dzane w klinowych zagłębieniach usytuowanych na 
obu podłużnych występach listwowych (17) pojemni
ka (1). Ponadto przedmiotowy piórnik ma zamek ma
gnetyczny, utworzony z magnesu trwałego (8) z wy
stającymi nabiegunnikami podłużnymi, z którymi 
współdziała dociskowo klips (9) stanowiący zworę tego 
układu, który to klips (9) jest zamocowany na za
kładce (6) kopertowej osłony, stanowiącej spód (3), 
wierzch (4) oraz grzbiet (5). (1 zastrzeżenie) 

B61F W. 66716 29.04.1981 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Pojazdów Szyno
wych, Poznań, Polska (Henryk Iwanowski, Włodzi
mierz Garbarek). 

Mechanizm łączący elastyczny element z urządzenia
mi współpracującymi zwłaszcza w pojazdach szyno

wych 

Wzór roizwiązuje zagadnienie uzyskania szczelnego 
złącza w przypadku gdy jest ograniczony dostęp do 
montażu lab demontażu mieszków łączących urządze
nia współpracujące. 

Mechanizm składa się z co najmniej dwóch par 
śrub łączrikowych (1) po obu stronach elementu ela
stycznego (7) w postaci prętów, które mają dwie czę
ści stożkowe (3) i (3a). Śruby łącznikowe (1) przecho
dzą przez ucha (4) i (4a) mocowane do kołnierzy ele
mentu elastycznego (7) oraz ucha (5) i (5a) mocowane 
do kołnierzy urządzeń współpracujących. 

(1 zastrzeżenie) 

B65D W. 66730 05.05.1981 

Wrocławska Fabryka Farb i Lakierów, Wrocław, 
Polska (Lucjan Sliwonik). 

Pojemnik samowyladowawczy 

Wzór rozwiązuje zagadnienie skonstruowania ta
kiego pojemnika, który pozwalałby na bardzo dokład
ne dawkowanie materiału zgromadzonego w nim o-
raz zabezpieczałby ten materiał przed zbijaniem się. 
Pojemnik samowyladowawczy, przeznaczony do tran
sportu i przechowywania materiałów sypkich składa 
się ze skrzyni (1), która ma dno obustronnie skośne, 
w postaci dwóch uchylnych klap (6), nad którym za
mocowany jest klin (15) ostrzem do góry, zaś od spo
du dno ma klapy (6) podparte ramionami (13) sprzę
żonymi z otwierającym mechanizmem (12). Mecha
nizm (12) zamocowany jest na ramie (10) połączonej 
czterema kątownikami (8), ze skrzynią (1). 

(1 zastrzeżenie) 
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B65D W. 66745 08.05.1981 

Biuro Projektów Przemysłu Hutniczego „BIPRO -
HUT", Gliwice, Polska (Stanisław Kościelny, Jan Za
rzyna, Stanisław Góral, Eugeniusz Kalinowski). 

Kontener zwłaszcza do żelazostopów 

Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania konstruk
cji kontenera łatwego do załadunku i transportu na 
środkach transportowych, umożliwiającego całkowity 
lub częściowy wyładunek. 

Kontener zwłaszcza do żelazostopów w postaci pud
ła charakteryzuje się tym, że dno (1), a także boczna 
(2) i czołowa ściana stanowią ruszty przykryte od we
wnątrz pojemnika blachą, a w czołowej ścianie w 
dolnej części kontenera jest, obrotowo na zawiasach, 
za pomocą trzpieni (5), osadzona odchylana na ze
wnątrz klapa osłaniająca luk, zaś po przeciwnej stro
nie luku z klapą jest usytuowany czop przystosowa
ny do wychylania kontenera, a ponadto w dolnej 
części bocznych ścian (2) są usytuowane na narożach 
wzdłużne otwory (9), dla podnoszenia kontenera, a 
także w górnej środkowej części tych ścian (2) nośne 
czopy, zaś dla uszczelnienia pojemnika na ściany 
boczne (2) i czołowe jest nałożona pokrywa (10) do
ciśnięta burtowymi spinaczami (11), a dla zabloko
wania klapy w bocznych ścianach (2) w dolnej ich 
części są usytuowane ryglowe zamknięcia (6). 

(1 zastrzeżenie) 

B65G W. 66708 28.04.1981 

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu 
Stolarki Budowlanej „STOLBUS", Wołomin, Polska 
(Włodzimierz Wencel, Andrzej Pszczełkowski, Zyg
munt Olejarz). 

Obrotnica do elementów płytowych 

Wzór rozwiązuje zagadnienie skonstruowania obrot
nicy o małych gabarytach oraz zwartej i prostej bu
dowie, w której wyeliminowane by było zjawisko wy
stępowania wszelkich sił niszczących, zwłaszcza wy
stępujących w połączeniach dźwigniowych. 

Obrotnica wyposażona jest w dwuramienny kosz (1) 
osadzony obrotowo powrotnie półosiami (2) w kor
pusie (3). Jedna z półosi (2) ma koło zębate (4) zazę
bione z zębatką (5) połączoną z tłokiem siłownika (6) 
i mającą poziome ramię (7) usytuowane pomiędzy 
tłokami siłowników (8) osadzonych pionowo przesuw
nie w korpusie (3). 

Na jednym końcu kosza (1) osadzony jest przegubo
wo siłownik (9), którego tłok połączony jest z ramie
niem dźwigni (10) zakończonej promieniowo przesuw
ną zastawką (11), zabezpieczającą płyty przed wypad
nięciem z kosza (1) w czasie jego obrotu o 180°. Pra
cą silników (13), napędzających przeciwbieżne prze
nośniki taśmowe (14) oraz pracą siłownika (6) napędu 
kosza (1) i siłownika (9) napędu dźwigni (10) zastaw
ką (11), steruje układ sterowniczy wzbudzany elemen
tami elektrycznymi (12) i przełącznikami mechanicz
nymi (15) usytuowanymi w przeciwległych końcach 
kosza (1), którego robocze położenie zapewniają po
ziome wysięgniki (17) opierające się na przemian o 
czołowe płaszczyzny trzpieni (18), które osadzone są 
pionowo przesuwnie w słupkach odbojowych (19) u-
sytuowanych w narożach korpusu (3). (2 zastrzeżenia) 

B66B W. 66722 04.05.1981 

Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi, Lublin, Pol
ska (Tadeusz Tyzenhauz, Bernard Ślązak, Bogdan Bo-
narowski, Mieczysław Herman, Ryszard Markiewicz, 
Bronisław Szupina). 

Uchwyt stożkowy 
Przedmiotem wzoru użytkowego jest uchwyt stoż

kowy liny prowadniczej budowy zamkniętej, półzamk-
niętej czy skrętkowej, służącej do prowadzenia gór
niczych urządzeń wyciągowych. 

Wzór rozwiązuje zagadnienie skonstruowania takie
go uchwytu, który nadawałby się do mocowania liny 
prowadniczej w jej górnym położeniu, przy jednoczes-
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nym spełnieniu wymogów zapewniających przeginanie 
liny w miejscu jej wyjścia z tulei. 

Uchwyt stożkowy ma postać tulei (1) o wewnętrz
nej powierzchni w kształcie stożka, w której rozple
cione pojedyncze druty końcówki liny (2) zalane są 
białym metalem, przy czym tuleja (1) od strony szyj
ki liny (2) wykształcona jest sferycznie i osadzona jest 
w podstawie (7) za pośrednictwem wkładki (3) kuli
stej zaopatrzonej w rowki (4) smarownicze. 

(1 zastrzeżenie) 

B66B W. 66741 06.05.1981 

Kopalnia Węgla Kamiennego „Jankowice", Rybnik-
-Boguszowice, Polska (Maciej Zieleziński, Jan Śliwa, 
Michał Górniak). 

Ciągarka linowa 

Wzór rozwiązuje zagadnienie skonstruowania takiej 
ciągarki, która zapewniałaby równomierną pracę przy 
przemieszczaniu dużych ciężarów, oraz zwiększenie 
prędkości ciągnienia i zmniejszenie hałasu emitowa
nego przez ciągarkę. 

Ciągarka linowa służąca do transportu obudów zme
chanizowanych, charakteryzuje się tym, że ma dwu-
kołnierzową tuleję (10), w której umieszczony jest 
swobodny koniec wyjściowego wału (8) i umocowany 
w łożysku osadzonym osiowo w jej wnętrzu, przy 
czym kołnierz tulei (10) z jednego końca przymoco
wany jest do obudowy przekładni, a kołnierz z dru
giego końca do obudowy (12) bębna (3). 

Ciągarka nadaje się szczególnie do pokładów na
chylonych i stromych przy zbrojeniu ścian i prze
rzutach obudów. (1 zastrzeżenie) 

B66D W. 66714 27.04.1981 

Biuro Projektów Przemysłu Kruszyw, Kamienia Bu
dowlanego i Surowców Mineralnych „BIPROKRUSZ", 
Kraków, Polska (Antoni Ciećkiewiez, Jerzy Olbrycht). 

Zasypnik przesuwny 

Wzór użytkowy rozwiązuje skonstruowanie zasypni-
ka nadającego się do transportu ogólnie dostępnymi 
środkami transportowymi. 

Zasypnik przesuwny ma konstrukcję wsporczą, któ
ra składa się z czterech płaskich ram (1 i 2) połączo-

C01B W. 66765 12.05.1981 
B01D 

Biuro Studiów, Projektów i Realizacji Inwestycji 
Przemysłu Nieorganicznego „Biprokwas", Gliwice, Pol
ska (Ryszard Zakliczyński, Tadeusz Bartosz, Stanisław 
Fijak). 

nych elementami śrubowymi ze sobą oraz z płozami 
(4) i ze zbiornikiem (7), który dzielony jest w płasz
czyźnie pionowej. Zbiornik wyposażony jest w wysyp 
(9) z elementem regulacyjnym wypływ strugi mate
riału ze zbiornika, w ruszt (10) oraz boczne ściany 
(11)- (1 zastrzeżenie) 

W 11 

B66D W. 66744 08.05.1981 

Biuro Projektów Przemysłu Hutniczego „BIPRO -
HUT", Gliwice, Polska (Stanisław Góral). 

Wyciągarka ręczna, zwłaszcza przenośna 

Wzór rozwiązuje zagadnienie skonstruowania takiej 
ręcznej wciągarki, zwłaszcza do szuflad regałów szu
fladowych, którą można by przesuwać szuflady, zarów
no w ruchu obrotowym pełnym, jak też niepełnym, 
wahadłowym ruchu korby wciągarki. 

Wciągarka ręczna zwłaszcza przenośna, mająca w 
korpusie ułożyskowany wał, na którym jest osadzona 
ręczna korba oraz linowy bęben, charakteryzuje się 
tym, że na końcu wału (4) poza korpusem (1) jest nie
ruchomo osadzone zapadkowe koło (12), z którym 
współpracuje osadzona w korbie (11) zapadka, a jed
nocześnie w korpusie (1) jest osadzona, odchylana 
śrubą (16) zapadka (14) kontrująca, współpracująca z 
drugim zapadkowym kołem (13) osadzonym na tymże 
wale (4). Bęben (6) ma osłonę (9), osadzoną obrotowo 
na wale (4) wciągarki, przy czym w tej osłonie, są 
utworzone gniazda dla sprężynującego kołka ustalają
cego położenie osłony (9). (2 zastrzeżenia) 

Wieża kondensacyjna 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowania 
wieży kondensacyjnej zawierającej w dolnej części 
zbiornik cyrkulacyjny, co eliminuje budowę dodatko
wego fundamentu i podestu. 

Dział C 
CHEMIA I METALURGIA 
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Wieża kondensacyjna składająca się z wypełnionej 
części zraszanej, urządzenia zraszającego, łapacza mgły 
i komina wentylacyjnego, charakteryzuje się tym, że 
w dolnej swej części ma zbiornik cyrkulacyjńy (2) i 
okalający go kanał (9), w którym usytuowane są 
chłodnice (3) i pompy (4). (1 zastrzeżenie) 

C23C W. 66763 11.05.1981 

Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw, 
Poznań, Polska (Marek Kwiatek, Jerzy Kaźmierczak). 

Elektrolizer do formowania elektrod 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowa
nia elektrolizera umożliwiającego efektywne i równo
mierne naładowanie elektrod, zwłaszcza srebrowych. 

Elektrolizer do formowania elektrod, zwłaszcza sre
browych składa się z naczynia prostokątnego (1) po
dzielonego wzdłużnie dwoma przeponami jonoprzepu-
szczalnymi (2) na trzy komory. 

W komorze środkowej umieszczona jest konstrukcja 
nośna elektrod składająca się z trzech prętów z two-
Tzywa sztucznego (8), (9), (10) tworzących w przekro
ju poprzecznym trójkąt. Końce tych prętów są osa
dzone w otworach naprzeciwległych podpór prostokąt
nych (12). Na górnym pręcie (8) zawieszona jest zyg
zakowato ukształtowana siatka niklowa o gęstości 
20.500 oczek/dm2 opierająca się dolnymi krawędziami 
o dolne pręty podtrzymujące (9), (10). W obu bocz
nych komorach znajdują się przeciwelektrody (14) 
wykonane z zygzakowato ukształtowanej siatki niklo
wej o gęstości 6800 oczek/dm2 rozciągniętej wzdłuż 
tych komór i połączone z ujemnym biegunem prądu 
stałego. (1 zastrzeżenie) 

Dział D 
WŁÓKIENNICTWO I PAPIERNICTWO 

D01G W. 66724 04.05.1981 
Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn 

Włókienniczych „POLMATEX - CENARO", Łódź, Pol
ska (Jerzy Skrzypiński, Konrad Mync). 

Ruszt maszyn rozluźniająco-czyszczących 
Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowa

nia takiej konstrukcji rusztu maszyn rozluźniająco-
-czyszczących, która zapobiegałaby osiadaniu zanie
czyszczeń i włókien na rusztowniach oraz pozwalała
by na łatwe wykonanie poszczególnych rusztowin. 

Ruszt maszyn rozluźniająco-czyszczących według 
wzoru składa się z rusztowin (1), które mają w prze
kroju poprzecznym kształt półkolisty, a powierzchnia 
uderzeniowa (3) rusztowany jest prostopadła do pro
mienia (R) wyprowadzonego ze środka trzepadła i 
przechodzącego przez środek szerokości tej rusztowiny. 

(1 zastrzeżenie) 

D01H W. 66762 11.05.1981 
B01D 

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn 
Włókienniczych „POLMATEX - CENARO", Łódź, Pol
ska (Józef Łaski, Jan Pacholski). 

Filtr siarkowy komory przędzącej do pneumatycznego 
wytwarzania przędzy 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowa
nia takiego filtru siatkowego komory przędzącej, któ
ry odznaczałby się dużą powierzchnią filtrującą, za
pobiegałby zanieczyszczaniu się osłony wyciszającej o-
raz jego konstrukcja zapewniałaby łatwe usuwanie 
nagromadzonych zanieczyszczeń bez konieczności de
montażu osłony wyciszającej. 

Filtr siatkowy według wzoru użytkowego ma postać 
pojemnika w kształcie prostopadłościanu, nasunięte
go na osłonę (1), wyciszającą szum zasysanego powiet
rza, zamocowaną na korpusie komory przędzącej. 
Część filtru nasadzana na osłonę (1) wykonana jest z 
płyty, przy czym ścianki boczne (9, 10), przylegające 
do osłony umieszczone są wewnątrz filtru, tworząc z 
zewnętrznymi siatkowymi ściankami (4, 5) boczne kie
szenie (11). (1 zastrzeżenie) 
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E03F W. 66296 20.02.1981 

Zgłoszenie dodatkowe do prawa ochronnego nr Ru 
32004 

Henryk Chmielewski, Gdańsk-Oliwa, Polska (Hen
ryk Chmielewski). 

Pokrętło mieszkaniowej armatury hydraulicznej 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowa
nia takiego pokrętła armatury hydraulicznej, które 
odznaczałoby się zwiększoną trwałością i możliwością 
zastosowania w nim dostępnych w kraju tworzyw. 

Pokrętło w jego części osadczej na trzpieniu kra
nu ma nadlew, w którym według wzoru użytkowego 
osadzona jest wkładka zaopatrzona w co najmniej 
jedno metalowe żebro (4), mające przelotowy otwór o 
kształcie stanowiącym odwzorowanie przekroju trzpie
nia kranu zaś na obrysie zewnętrznym mające 2 do 
4 wybrania (5). (2 zastrzeżenia) 

E06B W. 66742 07.05.1971 
B65G 

Centrum Techniki Wytwarzania Przemysłu Okręto
wego „Promor", Gdańsk, Polska (Andrzej Wilkowski, 
Andrzej Dauter, Jan Gabiga). 

Zamknięcie luku transportowego 

Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest opra
cowanie lekkiej, prostej i taniej konstrukcji zapew
niającej pewne i szybkie otwieranie i zamykanie lu
ku transportowego. 

Zamknięcie luku transportowego stanowi zrębnica 
(1) oraz pokrywa składająca się z płyt (5) połączonych 
za pomocą przegubów (6). Wodząca płyta (7) zamoco
wana jest za pomocą przegubu (8) do niskiej ścianki 
(9) zrębnicy (1). Płyty (5) przesuwane są za pomocą 
układu lin (10). (2 zastrzeżenia) 

E21B W. 66727 05.05.1981 

Kombinat Geologiczny „Południe", Katowice, Pol
ska (Czesław Gonciarz, Stanisław Lisowicz). 

Przyrząd do zakładania urywka rdzenia 

Wzór rozwiązuje zagadnienie skonstruowania takie
go przyrządu, który umożliwiałby łatwe, precyzyjne i 
szybkie zakładanie urywka rdzenia w rdzeniówce. 

Przyrząd do zakładania urywka rdzenia w rdzeniów
ce małośrednicowej potrójnej składa się z korpusu(l) 
z podłużnymi wycięciami (3), w których na osiach (4) 
osadzone są ruchomo dźwignie (5). Wewnątrz korpu
su <1) osadzony jest suwliwie rozpierający trzpień (8). 
Dźwignie (5) opasane są sprężystym pierścieniem (10). 

(1 zastrzeżenie) 

Fig.ł 
E21C W. 66735 05.05.1981 

Kopalnia Węgla Kamiennego „Dymitrów", Bytom, 
Polska (Kazimierz Twardokes, Wacław Rzeczycki, Jó
zef Zorowski). 

Wiertarka do wiercenia w stropach otworów strzało
wych i kotwiowych 

Wzór rozwiązuje zagadnienie skonstruowania takiej 
wiertarki, która umożliwiałaby wiercenie otworów 
strzałowych i kotwiowych w stropach wyrobisk o róż
niących się w dużym stopniu wysokościach. 

Wiertarka według wzoru charakteryzuje się tym, że 
stropowa rozpora (3), stanowiąca jednocześnie pro
wadnicę wiertarki (1), ma teleskopowy przedłużacz (4) 
składający się ze stałej wewnętrznej rury (5) połączo
nej z górnym końcem tej rozpory (3), której dolny 
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koniec jest wyposażony w wysuwną śrubowo podpo
rową płytę (7) oraz z przesuwnej zewnętrznej rury 
(6) zakończonej grotem (9) kontaktującym się ze stro

pem (2). Obie rury (5, 6) teleskopowego przedłużacza 
(4) są zaopatrzone w rzędy współosiowych otworów 
(10) dla blokującego trzpienia (11). (1 zastrzeżenie) 

DZIAŁ F 
MECHANIKA: OŚWIETLENIE; OGRZEWANIE; UZBROJENIE; TECHNIKA MINERSKA 

F04D W. 66750 08.05.1981 

Zabrzańska Fabryka Maszyn Górniczych „POWEN", 
Zabrze, Polska (Adolf Szczęsny). 

Pompa peryferalna 

Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania konstruk
cji dwustopniowej wysokościeniowej pompy peryfe-
ralnej w wersji monoblokowej, o zwartej i oszczęd
nej konstrukcji z zastosowaniem typowego silnika 
kołnierzowego na łapach z normalną końcówką wał
ka. 

Pompa peryferalna według wzoru charakteryzuje 
się tym, że ma wirniki (1) osadzone na wspólnej wir
nikowej tarczy (2), mającej wydłużoną i wydrążoną 
piastę (3) przesuwnie umieszczoną na końcówce (4) 
wałka silnika, przy czym pompa od strony silnika u-
szczelniona jest dławicą (11) umieszczoną wewnątrz 
tarczy (2) a w końcówkach (4) wałka silnika wkręco
na jest pomocnicza śruba (5) ustalona nakrętką (6), 
wzdłuż której przesuwana jest nakrętkami (7 i 8) i u-
stalona przeciwnakrętkami (9 i 10) wirnikowa tarcza 
(2). (3 zastrzeżenia) 

F04F W. 66695 24.04.1981 

Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji Kopalni
ctwa Surowców Chemicznych „BIPROKOP", Cho
rzów, Polska (Marian Osowski, Benedykt Gurbiel, Sta
nisław Sobkowiak). 

Przetłocznik dla cieczy i kondensatu 

Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania konstruk
cji przetłocznika pracującego na zasadzie wyporu, 
gdzie medium napędowym jest ciśnienie gazu, pary 
wodnej lub powietrza. 

Przetłocznik według wzoru charakteryzuje się tym, 
że ma korpus wykonany w postaci zbiornika ciśnie
niowego (1), wyposażony z jednej strony w sterowany 
zawór (2), z drugiej strony we wlotowy króciec (3) i 
wylotowy króciec (4) ze zwrotnymi zaworami (5). We 
wnętrzu korpusu zabudowany jest pływak (6). 

(1 zastrzeżenie) 

F04F 
E21F 
E03B 

W. 66751 08.05.1981 

Kopalnia Węgla Kamiennego „Czerwona Gwardia", 
Czeladź, Polska (Jan Jóźwiak, Mirosław Panek, Bo
gusław Szafraniec). 

Stabilizator położenia pompy odwadniającej 

Wzór rozwiązuje zagadnienie skonstruowania urzą
dzenia umożliwiającego zanurzenie pompy tylko do 
dopuszczalnego poziomu, bez względu na poziom wo
dy w zbiorniku oraz wykluczającego możliwość prze
wrócenia pompy. Stabilizator położenia pompy od
wadniającej składa się z dwóch komór powietrznych 
połączonych listwami (2), pomiędzy którymi umiesz
czana jest za pośrednictwem obejmy (4) pompa elek
tryczna (3), a do boku jednej z komór zamocowane 
są prowadnice. Rozwiązanie według wzoru zapewnia 
stabilność pompy oraz możliwość zanurzenia tylko na 
ustaloną głębokość. (1 zastrzeżenie) 

F16B W.66659 16.04.1981 

Wacław Sroka, Kraków, Polska (Wacław Sroka). 

Zapięcie obwodu kółka 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowa
nia takiej konstrukcji kółka, która byłaby prosta, 
miała estetyczny wygląd oraz mogłaby być wykonana 
w całości z tworzywa sztucznego. Kółko to przezna-
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czone jest do zawieszania breloczków lub/i kluczy. 
Kółko z zapięciem według wzoru użytkowego skła

da się z dwóch ramion (2) i (3), mających wyprofilo
wane płaszczyzny, które w stanie zapiętym zachodzą 
na siebie. Ramię (2) w widoku z przodu ma płasz
czyznę prostokątną (4), na której jest umieszczony 
trzpień (6) z podcięciem (7). 

Drugie ramię (3) ma płaszczyznę, która w widoku 
z przodu jest elipsą, przy czym jej górny łuk jest 
zastąpiony odcinkiem prostym. Płaszczyzna w środ
kowej części ma otwór (9) odwzorowujący średni
cę trzpienia (6) i w dalszej części podcięcie (7). 

(4 zastrzeżenia) 

F16K W. 66734 05.05.1981 

Biuro Projektowania i Realizacji Inwestycji „Che-
mitex", Łódź, Polska (Jan Chudobiński, Zygmunt Gra
bowski). 

Zestaw dwóch kurków czterodrogowych z napędem 
siłownikowym, zwłaszcza pneumatycznym 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie przełącza
nia adsorberów w urządzeniach do osuszania powiet
rza. Zestaw składa się z dwóch kurków czterodrogo
wych (1) i (2), siłownika (12), drąga uzębionego (14), 
wycinka koła zębatego (13), łącznika (15), sprzęgieł 
przegubowych kardana (16), (17) i wału (18). 

(1 zastrzeżenie) 

F16K W. 66736 06.05.1981 

Zakłady Chemiczne „Blachownia", Kędzierzyn-Koź-
le, Polska (Antoni Bodynek, Józef Panic, Władysław 
Kociel). 

Zawór kwasoodporny 

Wzór rozwiązuje zagadnienie skonstruowania zawo
ru odpornego na silnie kwaśne środowisko w proce
sie otrzymywania etylobenzenu. 

Zawór według wzoru użytkowego ma korpus (1) 
wyłożony wewnętrzną warstwą gralanu, grzybek (2) 
który wykonany jest z tarflenu, trzpień (3) gralano-
wany oraz łącznik (4), który jest gralanowany na ca
łej powierzchni, również w tulei (5) prowadzącej 
trzpień (3). Łącznik (4) połączony jest z siłownikiem 
(6). (2 zastrzeżenia) 

F16L 
F16J 

W. 66728 06.05.1981 

Łódzkie Przedsiębiorstwo Instalacji Przemysło
wych, Łódź, Polska (Franciszek Jaszczak, Marian No
wak). 

Wsuwka rozprężna do połączeń kanałów wentylacyj
nych 

Wzór rozwiązuje zagadnienie skonstruowania wsuw
ki, która ułatwi montaż kanałów oraz zapewni właś
ciwe umiejscowienie uszczelek i trwały ich docisk do 
wewnętrznych powierzchni łączonych elementów ka
nałów. 

Wsuwka rozprężna służąca do połączeń okrągłych 
kanałów wentylacyjnych ma kstzałt tulei łączonej na 
zakładkę, mającej garb (3) i usztywniające wyżło
bienia (1), w których umieszcza się gumowe uszczel
ki (2). 

Na powierzchni garbu (3) są przytwierdzone trwale 
kątowniki (1) tworzące wsporniki (6) mające przeloto
we otwory, przez które przechodzi śruba (7) z dwo
ma nakrętkami (9) obejmująca jeden ze wsporników 
(6). (1 zastrzeżenie) 
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F23D 
B23K 

W. 66690 24.04.1981 

Huta Stalowa Wola Kombinat Przemysłowy, Stalo
wa Wola, Polska (Stanisław Cetnarski, Zbigniew Fran
kiewicz, Alfons Skoczylas). 

Palnik gazowy 

Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania palnika 
zapewniającego równomierne i szybkie nagrzewanie 
części cylindrycznych przy lutowaniu twardym z za
pewnieniem wysokiej wydajności operacji przy mini
malnym utlenianiu powierzchni elementów. 

Palnik gazowy służy do nagrzewania części cylin
drycznych przy lutowaniu twardym, składa się z 
dwóch części w postaci półkolistych segmentów (2 
i 3) połączonych za pomocą rurek (6) tworzących 
dźwignie, które są połączone ze sobą i trzonem (9) 
palnika (10) przez wsporniki (7) i sworzeń (8). Seg
menty wewnętrzne (4) mają na wewnętrznej stronie 
szereg otworków (5) dla mieszanki gazowo-tlenowej 
doprowadzanej przez trzon (9) palnika i elastyczne 
przewody (12). Do segmentów zewnętrznych (13) rur
kami (14) jest doprowadzana woda chłodząca, odpro
wadzana rurkami (15). Do stabilizacji centralnego po
łożenia rurki (18) i złączki (19) względem osi palnika 
służą wsporniki (16) z wkrętami (17) zamocowane na 
czołowej stronie segmentów wewnętrznych (4). 

(2 zastrzeżenia) 

Bielskie Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych 
Budownictwa Miejskiego, Bielsko-Biała, Polska (Zbig
niew Plewako, Władysław Foszcz). 

Komora mieszania zwłaszcza do gazu 

Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania komory 
prostej w budowie i korzystnej w wykonaniu obrób
ką plastyczną, pozwalającej na swobodne wygaszanie 
płomienia. 

Komora mieszania (1) ma w wewnętrznej części 
zgrubienie (2) na obwodzie do koła 1/3 średnicy i 
tworzy komorę walcową (3) oraz komorę wałcowo-
-stożkową (4). 

Zgrubienie (2) ma kształt zbliżony do wewnętrznej 
części pierścienia torusa. 

Komora mieszania zwłaszcza do gazu może mieć 
zastosowanie wszędzie tam, gdzie zachodzi zjawisko 
tak zwanego cofania płomienia. (1 zastrzeżenie) 

F24F W. 66740 08.05.1981 

Politechnika Gdańska, Gdańsk, Polska (Marek Ja
skólski, Jacek Oleszko, Michał Wasiluk, Wiktor Wa-
siluk). 

Urządzenie klimatyzacyjne nawiewne 

Wzór rozwiązuje zagadnienie skonstruowania urzą
dzenia o zwartej budowie, małych gabarytach i nis
kim ciężarze oraz małym zużyciu prądu, umożliwia-
cego kształtowanie strumienia nawiewnego, co znacz
nie polepsza parametry klimatyzacji, zwłaszcza hal 
przemysłowych. 

Urządzenie według wzoru charakteryzuje się tym, 
że w ścianie wlotowej (1) obudowy (2) zamocowany 
jest wentylator (3) usytuowany naprzeciwko wymien
nika ciepła (4) w odległości od 0,1 do 3 średnic wir
nika (5). Za wymiennikiem ciepła (4), w ścianie wy
lotowej (6) osadzona jest kratka nawiewna (7) z na
stawnymi elementami, w odległości zbliżonej do od
ległości między wymiennikiem ciepła (4) i wentylato
rem (3). (1 zastrzeżenie) 

F28D 
F16H 

W.66772 14.05.1981 

Huta Stalowa Wola, Stalowa Wola, Polska (Jan 
Hlebowicz, Zdzisław Piątek, Jan Krakowski, Tadeusz 
Wydro, Kazimierz Łuczakowski). 

Rdzeń wymiennika ciepła 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie zwiększenia 
efektywności wymiany ciepła w wymienniku ciepła 
typu olej-powietrze. 

Rdzeń wymiennika ciepła składający się z szeregu 
rzędów rurek, kolektorów wlotowego i wylotowego, 
charakteryzuje się tym, że ma w każdej rurce (2) 
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wstawioną wkładkę zaburzającą (5) w postaci paska 
o szerokości równej wewnętrznemu wymiarowi rur-

G01B W. 66388 03.03.1981 

Edward Nierzwicki, Gniewowo, Polska (Edward 
Nierzwicki). 

Kątomierz 
Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowa

nia takiej konstrukcji kątomierza, która ułatwiałaby 
bezpośredni odczyt wartości kątów oraz byłaby wy
godna w użyciu. 

Kątomierz według wzoru składa się z pierścienia (1) 
z poprzeczką (2). Na obwodzie pierścienia (1) kąto
mierz ma podziemie z podziałką (5) o wartości dział
ki elementarnej 1° oraz ma dwa obszary pomiaro
we, z których jeden wynosi 4X90°, zaś drugi 1X360°. 
Obrzeże zewnętrzne pierścienia (1) ma sfazowanie pod 
kątem korzystnie 20°. (2 zastrzeżenia) 

G01C W. 66739 08.05.1981 
F16M 

Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartogra
ficzne „Geokart", Rzeszów, Polska (Władysław Socha). 

Stojak do tyczek geodezyjnych 
Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania takiej 

konstrukcji stojaka, która umożliwi przenoszenie i 
przechowywanie go wraz z tyczkami geodezyjnymi o-

ki (2), mającemu na całej długości przetłoczenia (6) 
rozmieszczone naprzemianlegle. (1 zastrzeżenie) 

raz wyeliminuje powstawanie skaleczeń grotami nóg 
stojaka w czasie jego przenoszenia. 

Stojak według wzoru użytkowego składa się z gło
wicy (1) i trzech nóg (3). Głowica (1) ma kształt tu-
lei zaopatrzonej w kołnierz (2) z trzema wyjęciami (5) 
symetrycznie rozmieszczonymi na jego obwodzie, o-
bejmującymi również dłuższą część tulei głowicy (1), 
w którym zamocowane są obrotowo na kołkach (4) 
nogi (3). Wewnętrzna powierzchnia głowicy (1) jest 
wyłożona materiałem elastycznym (6). Końce nóg (3) 
od strony kołnierza (2) są wygięte pod kątem roz
wartym. Dłuższa część tulei głowicy (1) jest zaopat
rzona w śrubę (8) dociskową. (2 zastrzeżenia) 

G01F W. 66746 08.05.1981 

Wytwórnia Urządzeń Chemicznych, Dębica, Polska 
Andrzej Kwaśnik). 

Poziomowskaz pośredni 

Wzór rozwiązuje zagadnienie skonstruowania pozio
mowskazu pośredniego pozwalającego na wykorzysta
nie różnych typów zaworów zaporowych do zbiorni
ków chłodniczych pracujących w zakresie temperatur 
-50°C do +50°C. 

Poziomowskaz pośredni charakteryzuje się tym, że 
ma głowicę (2) w kształcie kołnierza okrągłego, po
łączoną z rurką poziomowskazu (1) oraz poprzez wy
drążony otwór z przewodem (6) połączonych ze zbior
nikiem (5). Do głowicy (2) zamocowany jest zawór (4) 
połączony ze zbiornikiem (5). (1 zastrzeżenie) 

G08G W.66546 30.03.1981 

Biuro Studiów i Projektów Przemysłowych Urzą
dzeń Elektrycznych w Warszawie „Elektroprojekt", 
Oddział w Poznaniu, Poznań, Polska (Marek Dałkow
ski, Zdzisław Liberski, Ryszard Majer, Bronisław O-
bremski, Andrzej Zabłocka. 

Urządzenie do indentyfikacji numerów obiektów ru
chomych 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest urządzenie do 
identyfikacji numerów obiektów ruchomych, a w 
szczególności do identyfikacji numerów pojazdów ko
łowych, nie wrażliwego na wpływ warunków zew
nętrznych. 

Dział G 
FIZYKA 
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Urządzenie do identyfikacji numerów obiektów ru
chomych złożone jest z dwóch niezależnych części to 
jest: planszy kodowej umieszczonej na ruchomym o-
biekcie oraz urządzenia nadawczo-odbiorczego. Plan
sza kodowa wykonana jest w kształcie ramy (1) pro
stokątnej mającej w obu poziomych listwach otwory 
(2) rozmieszczone w stałym odstępie „a". W otworach 
(2) mocowane są pionowe przesłony (3) według do
wolnej kombinacji. Wewnętrzny otwór planszy może 

być zakrywany dowolną kombinacją „n" nieprzezro
czystych przesłon (3) i umożliwiających binarne ko
dowanie dowolnej liczby. 

Urządzenie nadawczo-odbiorcze zbudowane jest z 
dwóch pionowych płyt (4) i (5) połączonych w górnej 
części poprzecznikiem. Płyta (5) wyposażona jest w 
dolnej części w ciąg nadajników fal świetlnych (8) 
zaś płyta (4) wyposażona jest odpowiednio w ciąg od
biorników fal świetlnych (7). (1 zastrzeżenie) 

Dział H 
ELEKTROTECHNIKA 

H01F 
G01S 

W. 66536 30.03.1981 

Przemysłowy Instytut Telekomunikacji, Warszawa, 
Polska (Eugeniusz Koziarski). 

Wysokonapięciowa cewka o dużej obciążalności prą
dowej do dwójników formujących impuls, zwłaszcza 
w modulatorach liniowych urządzeń radiolokacyj

nych 

Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania wysoko
napięciowej cewki o szerokim zakresie indukcyjnoś-
ci, obciążalności prądowej i napięciowej. 

Cewka zawiera podstawowy element w postaci 
płytki laminowanej, foliowanej z wytrawionymi płyt
kami (1), korzystnie o kształcie kwadratu. Szereg ta
kich płytek (1) jest połączonych ze sobą szeregowo, 
równolegle bądź w układzie szeregowo-równoległym 
i oddzielonych od siebie przekładkami, przy zacho
waniu jednakowej odległości między sobą. Płytki (1) 
są foliowane dwustronnie. Każda płytka (i) ma w 
osi symetrii otwór i jest zaopatrzona w dwa wypro
wadzenia <3), z których jedno znajduje się od strony 
krawędzi otworu, drugie zaś od strony zewnętrznej 
płytki <1). (4 zastrzeżenia) 

H01M W. 66764 12.05.1981 

Spółdzielnia Pracy Tworzyw Sztucznych „Unia", 
Kraków, Polska (Jan Rosiak). 

Kwasoodporny płaszcz na akumulator 

Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania kwaso-
odpornego płaszcza na akumulator, znajdującego za
stosowanie w przemyśle motoryzacyjnym. Płaszcz na 
akumulator składa się z pięciu prostokątów z mięk
kiej, kwasoodpornej folii, szczelnie ze sobą połączo
nych pod kątem najkorzystniej prostym. Największy 
z prostokątów odpowiadający rozmiarami podstawie 
akumulatora stanowi dno płaszcza (1). Dno to ma do
datkowe wzmocnienie (6). Pozostałe cztery prostokąty 
stanowią boki płaszcza (2), (3), (4) i (5), przy czym ich 
wysokość równa się' najkorzystniej 2/3 wysokości a-
kumulatora. (1 zastrzeżenie) 

H0IR W. 66747 

Radomska Wytwórnia Telefonów 
Radom, Polska (Janusz Ważyński). 

08.05.1981 

„Telkom-RWT", 

Wtyk nożowy złącza dwuczęściowego 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest wtyk nożowy 
złącza dwuczęściowego stosowanego w elektrotechni
ce i elektronice, umożliwiający zmechanizowanie ope
racji osadzania wtyku w płytce oraz pozwalający na 
uproszczenie obróbki mechanicznej płytki obwodu dru
kowanego. 

Wtyk ma dwa boczne występy (2) uformowane pod 
kątem prostym względem płaszczyzny wtyku nożowe-
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go (1) oraz jeden występ (3) leżący w osi płaszczyz
ny wtyku nożowego (1), a zwrócony w przeciwleg
łym do niego kierunku. (1 zastrzeżenie) 

H0IR W. 66748 08.05.1981 

Zakłady Zmechanizowanego Sprzętu Domov/ego 
„PREDOM - POLAR", i Ośrodek Badawczo-Rozwojo
wy Chłodnictwa Domowego „PREDOM - POLAR", 
Wrocław, Polska (Stanisław Nowakowski). 

Listwa zaciskowa 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest listwa zacis
kowa do rozłącznych połączeń elektrycznych śrubowo-
-nasadkowych, której konstrukcja pozwala na zmniej
szenie materiałochłonności i pracochłonności. 

Listwa zaciskowa składa się z korpusu izolacyjne
go listwy zaciskowej (1), do którego mocowana jest 
wsuwka z podłączeniem gwintowym (2), za pomocą 
wkręta (3), służącym jednocześnie do podłączenia 
przewodu. (2 zastrzeżenia) 

H02B W. 66731 07.05.1981 
H01H 

Kopalnia Węgla Kamiennego „Powstańców Śląskich", 
Bytom, Polska (Jerzy Renk, Walter Kowol). 

Urządzenie do mechanicznego blokowania cewki wy-
bijakowej 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest urządzenie 
przeznaczone do mechanicznego blokowania cewki wy-
bijakowej, wykluczające możliwość przypadkowego 
załączenia napięcia przed usunięciem skutków samo
czynnego zadziałania zabezpieczenia ziemnozwarcio
wego. 

Urządzenie ma ruchomą zapadkę (2) osadzoną obro
towo w uchwycie zamocowanym na płytce. Płytka ta 
z kolei jest zamocowana nieruchomo na obudowie 
rdzenia cewki wybijakowej. Na płytce oprócz uchwy
tu jest zamocowana śruba regulująca (4) oraz zaczep 
(5) dla sprężyny (6) łączącej górną część płytki z za
padką (2). (1 zastrzeżenie) 
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Nr zgłoszenia 

1 

209506 
219904 
220881 
222440 T 
223402 
224299 
224379 
224551 
224927 
225500 
225561 
225672 
225673 
225675 
225707 
225807 
225821 
225838 
225954 
225971 
226007 
226022 
226023 
226030 
226031 
226032 
226033 
226035 
226036 
226040 
226041 
226042 
226043 
226044 
226045 
226047 
226048 
226049 
226051 
226052 
226053 
226054 
226055 
226056 
226057 
226058 
226059 
226063 
226068 
226070 
226072 

Int. Cl.3 

2 

C07C 
C08G 
B23K 
A22C 
H04Ř 
C04B 
G05B 
C07D 
G01S 
B01D 
C12F 
C07D 
C07C 
C07C 
A43D 
G01N 
B01F 
D04B 
G01R 
G01N 
H05B 
G01R 
G02B 
G01M 
A61L 
F28D 
B01D 
H02G 
H02G 
B23Q 
H02M 
G06.F 
C11D 
G01N 
G01N 
G01G 
G01R 
H01S 
C04B 
B01D 
B65B 
E21D 
E21D 
E21D 
E21D 
E21D 
B22C 
H03K 
E21D 
C10M 
G01N 

Strona 

3 

23 
28 
13 
3 

64 
21 
54 
26 
20 
6 

31 
26 
23 
23 
4 

49 
8 

34 
52 
49 
65 
52 
54 
48 
6 

46 
6 

59 
60 
14 
61 
56 
30 
49 
49 
47 
53 
59 
21 
7 

17 
37 
38 
38 
38 
38 
11 
63 
39 
30 
49 

Nr zgłoszenia 

1 

226073 
226076 
226077 
226078 
226079 
226083 
226084 
226087 
226090 
226091 
226092 
226093 
226103 
226104 
226106 
226107 
226110 
226112 
226113 
226115 
226117 
226118 
226119 
226120 
226126 
226127 
226128 
226129 
226130 
226131 
226132 
226136 
226138 
226139 
226140 
226151 
226152 
226153 
226154 
226155 
226156 
226169 
226170 
226172 
226173 
226179 
226181 
226183 
226184 
226185 
226186 

Int. Cl.« 

2 

G01P 
C07B 
A01N 
A01N 
D01H 
G01N 
A61K 
B63B 
C01D 
C07C 
C07F 
C07C 
F03B 
B23B 
B23B 
H02P 
C04B 
G01G 
F24H 
B01F 
C25D 
C07C 
H01L 
H01L 
B23K 
G01P 
G01P 
H01G 
D01H 
C04B 
C04B 
C04B 
H02B 
H03K 
B01D 
C21D 
B01F 
B65H 
F04C 
C22C 
G01N 
C10M 
B60G 
E21F 
D06P 
G07C 
B23P 
F16K 
G01M 
C07J 
G05D 

Strona 

3 

51 
23 

1 
1 

33 
50 
5 

16 
20 
23 
27 
24 
41 
12 
12 
62 
22 
47 
46 
8 

33 
33 
58 
58 
13 
51 
51 
57 
34 
22 
22 
22 
39 
63 
7 

32 
9 

18 
42 
32 
50 
30 
16 
40 
35 
57 
14 
44 
48 
28 
54 
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1 

226191 
226192 
226193 
226194 
226195 
226201 
226202 
226203 
226204 
226205 
226206 
226213 
226214 
226215 
226216 
226217 
226218 
226221 
226223 
226224 
226225 
226241 
226243 
226244 
226245 
226246 
226247 
226262 
226263 
226267 
226269 
226920 
227171 
227774 T 
228055 
228427 
228533 
228755 
229148 T 
229149 T 
229150 T 
229732 
229912 
230278 T 
230311 T 
230454 T 
230474 T 
230475 T 
230485 T 
230488 T 
230489 T 
230493 T 
230494 T 
230498 T 
230499 T 
230500 T 
230501 T 
230509 T 
230515 T 
230516 T 
230522 T 
230523 T 
230534 T 
230535 T 
230536 Ť 

2 

G01L 
B25B 
C25C 
A22C 
H01L 
B23B 
B22C 
B66C 
F16H 
C03C 
H01H 
F23Q 
F23D 
A01N 
C25B 
E21C 
F25B 
B01D 
C01B 
B65G 
F15B 
B65G 
B01D 
B01F 
H05K 
H02P 
C10K 
B23P 
C08G 
A23L 
C U D 
C07C 
G05D 
H03J 
H01J 
A01N 
C07D 
A61K 
C07D 
C07D 
C07D 
G05D 
A01N 
G01R 
H03B 
B66C 
C08J 
G01B 
G01B 
F01C 
B07B 
G09B 
C04B 
E01D 
F24H 
B01D 
C06B 
C10B 
C02F 
F02N 
B65G 
E21D 
A01N 
A61D 
C12M 

3 

47 
14 
33 

3 
59 
12 
12 
17 
43 
21 
58 
45 
45 

2 
32 
37 
46 

7 
20 
17 
43 
18 

7 
9 

65 
62 
30 
14 
28 

4 
31 
24 
.55 
63 
58 

2 
26 

5 
27 
27 
27 
55 
2 

53 
63 
19 
29 
53 
47 
40 
10 
57 
22 
35 
46 

7 
22 
29 
20 
41 
18 
39 

2 
5 

SI 

1 

230543 T 
230566 T 
230571 T 
230572 T 
230575 T 
230576 T 
230577 T 
230589 T 
230596 T 
230597 T 
230598 T 
230599 T 
230608 T 
230609 T 
230610 T 
230612 T 
230614 T 
230624 T 
230634 T 
230638 T 
230642 T 
230643 T 
230644 T 
230645 T 
230647 T 
230653 T 
230654 T 
230685 T 
230687 T 
230689 T 
230690 T 
230694 T 
230742 T 
230783 
230784 
230812 
230887 
230888 
230912 
231330 
231342 
231410 
231444 
231470 
231503 
231594 
231598 
231707 
231716 
231781 
231789 
231819 
231823 
231824 
231860 
231886 
231887 
231996 
232037 
232063 
232077 
232124 
232181 
232182 T 
232184 

2 

H02M 
E21B 
F16B 
G01R 
B65H 
F16H 
B65H 
C23C 
GO IN 
C07C 
H02M 
H02M 
B01D 
B03B 
E04B 
B25B 
F16D 
F02M 
E21C 
B60K 
B05B 
H03K 
E21F 
B01F 
E21D 
C02F 
B62K 
C07C 
G01N 
G05D 
F16D 
E04H 
F02B 
C07C 
C07C 
C13L 
C10G 
D01H 
A01N 
G01S 
A23P 
A22C 
C07F 
A41D 
B05C 
C07H 
C07H 
B28D 
C10B 
C10G 
C01B 
B22C 
H04N 
B23G 
G01P 
A01D 
E01B 
E21D 
E04H 
C22C 
H04N 
C22C 
H02G 
G01M 
A24D 

3 

61 
37 
43 
53 
18 
44 
19 
32 
50 
24 
61 
61 

8 
9 

35 
15 
43 
41 
37 
16 
10 
64 
40 

9 
39 
21 
19 
25 
51 
56 
43 
36 
41 
25 
25 
31 
29 
34 

3 
54 
4 
3 

27 
5 

10 
28 
28 
15 
29 
30 
20 
12 
64 
13 
52 

1 
35 
39 
36 
32 
64 
32 
60 
48 

4 



Nr 4 (214) 1982 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO 83 

1 2 

232207 B21B 
232286 T F04B 
232288 H02K 
232303 B05B 
232304 F16K 
232333 B21B 
232335 H02K 
232390 C07C 
232402 H01B 
232403 C25B 

3 

11 
42 
60 
10 
44 
11 
60 
25 
57 
33 

1 2 

232437 E04F 
232808 B25H 
282851 B23K 
232852 B23K 
232940 B29C 
232955 H05B 
233378 B21C 
233379 B32B 

3 

36 
15 
13 
14 
16 
65 
11 
16 
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Nr zgłoszenia 
1 

65576 
66296 
66388 
66389 
66408 
66536 
66546 
66659 
66690 
66695 
66707 
66708 
66714 
66716 
66722 
66724 
66726 
66727 
66728 
66729 
66730 
66731 
66734 
66735 
66736 
66737 
66738 

Int. Cl.3 

2 

B23P 
E03F 
G01B 
A63H 
B43L 
H01F 
G08G 
P16B 
F23D 
F04F 
F23D 
B65G 
B66D 
B61F 
B66B 
D01G 
A24F 
E21B 
F16L 
A47L 
B65D 
H02B 
F16K 
E21C 
F16K 
A47D 
A45D 

Strona 

3 

69 
74 
78 
68 
70 
79 
78 
75 
77 
75 
77 
71 
72 
70 
71 
73 
66 
74 
76 
67 
70 
80 
76 
74 
76 
66 
66 

Nr zgłoszenia 
1 

66739 
66740 
66741 
66742 
66744 
66745 
66746 
66747 
66748 
66749 
66750 
66751 
66759 
66760 
66761 
66762 
66763 
66764 
66765 
66766 
66767 
66769 
66770 
66771 
66772 
66773 

Int. Cl.3 

2 

G01C 
F24F 
B66B 
E06B 
B66D 
B65D 
G01F 
H01R 
H01R 
A47G 
F04D 
F04F 
A47L 
A45D 
A63H 
D01H 
C23C 
H01M 
C01B 
B08B 
A47J 
A63H 
A62C 
B25B 
F28D 
B28K 

Strona 
3 

78 
77 
72 
74 
72 
71 
78 
79 
80 
67 
75 
75 
68 
66 
68 
73 
73 
79 
72 
69 
67 
68 
68 
70 
77 
69 
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