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Urząd Patentowy PRL - na podstawie art. 33 i a r t 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 zgłoszonycn 
wynalazkach i wzorach użytkowych. Ogłoszenia o zgłoszeniach drukowane w „Biuletynie" podane są w ukła-
dzie klasowym według symboli Int Cl3 i zgodnie z § 26 ust. 4 zarządzenia Prezesa Urzędu Patentowego PRL 
z dnia 21.XII.1972 r. w sprawie ochrony wynalazków i wzorów użytkowych (MP z 1973 r. nr 1, poz. 4) za-
wierają następujące dane: 
- oznaczenie klasy i podklasy według symboli III edycji międzynarodowej klasyfikacji patentowej, tj. 

Int. Cl3 , 
- 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.3 podaje się wykaz zgłoszeń opubliko-
wanych w danym numerze w układzie numerowym. 

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

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

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

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

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

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

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

Urząd Patentowy PRL podaje do wiadomości konta w NBP: 

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

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

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

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

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

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% dla zleceniodawców indywidualnych i o 100% 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 maju 1982 r. Ark. wyd. 9,91, ark. druk. 8,5. Papier druk. sat. kl. V, 63 g, 

61X88. Nakład 3070+25 egz. 
Cena zł 200,- INDEKS 35326 
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BIULETYN 
URZĘDU PATENTOWEGO 
Warszawa, dnia 02.08.1982 r. Nr 16 (226) Rok X 

Ogłoszenia o zgłoszonych w Polsce 
I. Wynalazkach do opatentowania 

II. Wzorach użytkowych do ochrony 

I. WYNALAZKI 

Dział A 
PODSTAWOWE POTRZEBY LUDZKIE 

A01G P.233340 T 06.10.1981 

Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi Zakłady Badaw-
cze i Projektowe Miedzi „Cuprum", Wrocław, Polska 
(Władysław Magiéra, Władysław Rajczakowski). 

Sposób ogrzewania cieplarń, zwłaszcza ogrodniczych 
tuneli foliowych lub szklarni 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania ta-
kiego sposobu ogrzewania cieplarń, który pozwalałby 
na wykorzystanie ciepła zawartego w powietrzu wen-
tylacyjnym kopalni głębinowej. 

Sposób ogrzewania cieplarń zgodnie z wynalazkiem 
polega na tym, że ogrzane i zużyte powietrze kopal-
niane, doprowadza się przewodem wentylacyjnym wy-
posażonym w wentylator i filtr powietrza, poprzez ka-
nał rozdzielczy do pojedynczej cieplarni lub komplek-
su cieplarń. (1 zastrzeżenie) 

AOIN 
C07D 

Pierwszeństwo ; 

P.234239 14,12.1981 

1512,1930 - Wielka Brvtania (nr 
8040074) 

SANDOZ A,G,, Bazylea, Szwajcaria. 

Środek chwastobójczy oraz sposób wytwarzania no-
wych eterów pirymidynylowych 

Przedmiotem wynalazku jest środek chwastobójczy 
zawierający jako substancję czynną nowe etery 2-ami-
no- 4-pirymidynylowe zawierające grupę cyklopropy-
lometoksylową w położeniu 4 pierścienia pirymidyno-
wego, a zwłaszcza związki o wzorze przedstawionym 
na rysunku oraz sposób wytwarzania tych związków 
przez przyłączanie grupy cyklopropylometylowej do 
tlenu odpowiedniej 4-hydroksypirymidyny lub jej soli 
metalu alkalicznego, stosując metody O-alkilowania. 

(8 zastrzeżeń) 

A01N P.234259 T 15.12.1981 

Pierwszeństwo: 19.12.1980 - RFN (nr P 3047924.4) 

BASF Aktiengesellschaft, Ludwigshafen, Republika 
Federalna Niemiec. 

Środek chwastobójczy 

Przedmiotem wynalazku jest środek chwastobójczy, 
który zawiera stały albo ciekły nośnik oraz jako sub-
stancję czynną nowe pochodne 5-arylo-l, 3-cyklohek-
sanodiolu o wzorze ogólnym 1, w którym X oznacza 
atom fluoru lub chloru, albo grupę etylową lub n-
-propylową, albo ich sole. . (1 zastrzeżenie) 

AG1N 
C07D 

P.234418 23.12.1981 

Pierwszeństwo: 23.12.1980 - Szwajcaria (nr 9522/80-3) 
8.04.1981 - Szwajcaria (nr 2363/81-3) 

Ciba-Geigy AG, Bazylea, Szwajcaria. 

Sposób i środek ochrony roślin uprawnych przed fi-
totoksycznym działaniem środków chwastobójczych, 
sposób wytwarzania fenylopirymidyn oraz sposób 
i środek do selektywnego zwalczania jedno- i dwu-

liściennych chwastów w uprawach roślin 

Wynalazek dotyczy sposobu i środka ochrony ro-
ślin uprawnych przed fitotoksycznym działaniem środ-
ków chwastobójczych, sposobu wytwarzania nowych 
fenylopirymidyn oraz sposobu i środka do selektyw-
nego zwalczania jedno- i dwuliściennych chwastów 
w uprawach roślin użytkowych. 

Cechą sposobu ochrony roślin uprawnych przed ii-
totoksycznyra działaniem środków chwastobójczych 
jest według wynalazku to, że rośliny uprawne lub i cli 
nasiona traktuje się wystarczającą ilością nowych fe-
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nylopirymidyn o wzorze 1, w którym n oznacza licz-
bę 1-5, R oznacza atom wodoru, atom chlorowca, 
grupę nitrową, grupę cyjanową, grupę -XR-„ 
-NR6R7, - C O - A , - CS-NR6R7, - S O 2 - NR6R7, - C 
(OR4)2-R4, grupę o wzorze 5, grupę -PO(ÓR4)_-, 
-SO3H lub -N=CR8R9 , niepodstawiony lub chlorow-
cem,'grupą -XR 5 , -NR3R7, -POfOR4)2, - C O - A lub 
cyjanową podstawiony rodnik alkilowy o 1-6 ato-
mach węgla lub cykloalkilowy o 3-6 atomach węglaL 
niepodstawiony lub chlorowcem lub grupą - X R 5 pod-
stawiony rodnik alkenylowy o 2-6 atomach węgla, 
cykloalkenylowy o 3-6 atomach węgla lub alkinylo-
wą o 2 -6 atomach węgla, RT i R̂  niezależnie od sie-
bie oznaczają atom wodoru, atom chlorowca, rodnik 
alkilowy o 1-6 atomach węgla, grupę cyjanową, gru-
Dę - C O - A , -NRGR7, - X R 5 lub niepodstawiony lub 
chlorowcem, grupą alkilową o 1-4 atomach węgla, 
gruną nitrową lub grupą - X R 5 podstawiony rodnik 
fenylowy, R2 oznacza atom wodoru, atom chlorowca, 
hienodstRwiony lub chlorowcem, grupą alkilową 
o 1-4 atomach węgla, grupą trójfluorometylowa, gru-
pą nitrową lub gruoą - X R 5 podstawiony rodnik fe-
nylowy, nieDodstawiony lub chlorowcem lub grupą 
-XRf, podstawiony rodnik alkilowy o 1-6 atomach 
węgla, cykloalkilowy o 3-8 atomach węgla, alkenylo-
wy o 2-<i atomach węgla lub alkinylowy o 3-8 ato-
mach wes!'5, R.1 oznacza atom wodoru, niepodstawiony 
lub chlorowcem, grupą - C O - A , Hruoą hydroksylową, 
grupa alkoksylowa o 1-6 atomach węgla, eru.ną alki-
Intio o 1-<> atomach węgla lub grupą -NR6R7 pod-
<;tííiyinnv rodnik pikowy o 1--6 atomach węgla, al-
konvlni^v o 9,--6 atomach węgla lub alkinylowy o 3-6 
ptomach węgla, R̂  ma to samo znaczenie co R,, i nadto 
oznarza prurę alkilokarbonylową o 1-8 atomach wę-
gla w czyści alkilowej, grupę alkenylokarbonylową 
o 3-f\ atomach vzešla w części alkenylowei lub grunę 
plkinvlok^rbonvlowa o 3-6 atomach węgla w części 
pikinvlowei, R6 i R-? niezależnie od siebie oznaczają 
ptnrn wodoru, rodnik alkenylowy o 3-6 atomach we-
fjlq. rodnik alkinvlowy o 3-6 atomach węgla, rodnik 
cvkl^aikilowy o 3-6 atomach węgla, nienodstawiony 
lub prima - C O - A podstawiony rodnik alkilowy 
o 1-6 atomach węgla, albo jeden z svmboli B„ i R7 
oznarza prune - -CO-A lub -OR, , albo Rfi i R- ra-
zem tworze 4--6 członowy łańcuch alkilenowy, ewen-
tiiairre przedzielony atomem tlenu, atomem siarki, 
Prima iminowa lub Prupa alkiloiminowa o 1-4 ato-
mach węgla. B oznacza rozgałęziony lub nierozgałę-
zionv łaficnch alkilenowy o 1-6 atomach węgla, X oz-
nacza atom tfenu, atom siarki, grupę - S O - lub 
- S O 9 - , A ma to samo zna rżenie co Rs lub oznacza 
grune - O R , lub grur>e -NRBR7, R„ oznacza niepod-
stawîoriv lr-T> prunn alkoksylową o 1-6 atomach WĘ-
GLA PODSTAWIONY rodnik alkilowy o 1-6 ,v-tomach wę-
gla. P9 oznacza atom wodoru lub ma. .to ramo znacze-
nia co T?,.. nibo R, i KP razem tworzą 4 - 3 członowy 
łańcuch alkilenowy.. 

Coc'h». śndka ochrony roślin ùprav/nvch nr zed fi-
toť>ksvcznvm działaniem środków chwastobójczych, 
z'jtvierpip.ceio odnowiedni nośnik, jest według wyna-
lazku to, że zawiera on iako substancje czynna co 
najmniej iedna fenvloDirymidyne o wzorze 1, w któ-
rym wpzvstkie symbole maja wyżej nodane znaczenie. 

Cecha snosobu wvtwarzania fenylopirymidyn o wzo-
rze 1, w którym wszystkie symbole mają wyżej no-
dane znaczenie, jest według wynalazku to, że w alko-
hoifnvo-zasarînwvm roztworze fenvloamidyne o wzorze 
9 w ktnrvm R. i n mai a wyżej nodane znaczenie, pod-
daje sie kondensacji 7 malonianem dwualkilowvm 
0 wzorze w którvm R, ma wvzej nodane znaczenie, 
1 nastepnie w ntrzvmanej ^-fenvlo-^.ß-dwuhvdroksvni-
rymidynie o wzorze 4, w którvm R, R, i n maja wy-
701 podane znaczenie, ewentualnie wymienia sie za po-
mocą środka chlorowcniacego grurpv hydroksvlowe na 
o+nm-tr pVi]orowr«q. 7PŹ +p> ewentualnie wymienia się na 

Cechą sposobu selektywnego zwalczania jedno» 
i dwuliściennych chwastów w uprawach roślin użyt-
kowych, zwłaszcza, w uprawach zbóż, ryżu, kukurydzy, 
prosa i soi, jest według wynalazku to, że uprawy ro-
ślin, ich powierzchnię uprawy roli lub ich nasiona 
traktuje się zarówno środkiem chwastobójczym jak 
i wystarczającą ilością fenylopirymidyny o wzorze 1, 

w którym wszystkie symbole mają wyżej podane zna-
czenie, jako odtrutką. 

Cechą środka do selektywnego zwalczania jedno-
,i dwuliściennych chwastów w uprawach roślin użyt-
kowych, zawierającego odpowiedni nośnik, jest we-
dług wynalazku to, że zawiera on jako substancję 
czynną środek chwastobójczy, a jako odtrutkę fenylo-
pirymidynę o wzorze 1, w którym wszystkie symbole 
mają wyżej podane znaczenie, w stosunku od 100:1 
do 1:5. (19 zastrzeżeń) 

AOIN P. 234522 30.12.1981 

Pierwszeństwo: 29.12.1980 - St. Zjedn. Am. (nr 2220941) 

Stauffer Chemical Company, Westport, Stany Zjed
noczone Ameryki (Ashlery Herman Freiberg). 

Układowy środek owadobójczy dla zwierząt i sposób 
zwalczania larw owadów u zwierząt 

Si odek .eu .vitra substancję czynną oraz obojętny no-
i/albo substancję pomocniczą 
cechą środka jest według wynalazku to, że jako 
substancję czynną z a w i e r a 2,2,2- trójchloro-1-hydroksy-
1(piranyloksy-2)-(etanofosforian O,O- dwumetylowy w 

ilości skutecznej owadobójczo. 
Środek ten podawany zwierzętą razem z paszą 

działa zabójczo na owady, np. larwy much mięsnych, 
atakujące zwierzęta, zwłaszcza w skaleczonych miej
scach ich ciała. (2 zastrzeżenia) 

A01N 
C07C 

P.234778 21.01.1982 

Pierwszeństwo: 23.01.1981 - Wielka Brytania (nr 
02141/81) 

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

Środek grzybobójczy i sposób wytwarzania związków 
aktywnych dla tego środka 

Celem wynalazku jest opracowanie nowego środka 
grzybobójczego oraz sposobu wytwarzania jego sub
stancji czynnej. 

Środek grzybobójczy jako .składnik aktywny według 
wynalazkukwas o wzorze . lUCO-N(OH)-CH 

Í R H - C Q O H (wzór 1) albo sól lub' ester tego kwasu, 
w którym R1 oznacza atom wodoru lub ewentualnie 
podstawioną grupę alkilową, cykloalkilową lub arylo-
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wą i Ii- oznacza ewentualnie podstawioną grupą alki-
lową, cykloalkilową lub arylową. 

Sposób wytwarzania związków o wzorze 1 według 
wynalazku polega na tym, że ester o wzorze L-CH 
(R2)-COOH, w którym L oznacza odpowiednią grupę 
opuszczającą, a R2 ma wyżej podane znaczenie, podda-
je się reakcji z hydroksylaminą z wytworzeniem es-
tru kwasu o wzorze HN(OH)-CH(R2)-COOH, w któ-
rym R2 ma wyżej podane znaczenie i ester ten ewen-
tualnie przekształca się w wolny kwas lub sól tego 
kwasu oraz acyluje się wytworzony związek przy uży-
ciu odpowiedniego środka acylującego i w razie po-
trzeby tak otrzymany ester kwasu o wzorze 1 prze-
kształca się w sól, ester lub wolny kwas znanymi spo-
sobami. (16 zastrzeżeń) 

A22C P. 229431 28.01.1981 

Instytut Maszyn Spożywczych, Warszawa, Polska 
(Witold Engwert, Henryk Brett, Jerzy Fabisiowiez). 

Urządzenie do oddzielania mięsa od kośii 

Celem wynalazku jest zwiększenie odzysku masy 
mięsnej poprze/, lepsze odrywanie- tkanki miękkiej od 
kości oraz sprawniejsze jej wyciskanie. 

Urządzenie do oddzielania mięsa od kości według 
wynalazku składa się z korpusu (1) z przewodem wlo-
towym (2) poprzez tuleję (3) związanego z sitem (4), 
do którego dołączony jest zespół wylotowy (5). Wew-
nątrz urządzenia znajduje się otwór (6), w którym uło-
zyskowany jest wał (8). 
W otworze sita (4) na wale (8) osadzone są noże (10), 
a w korpusie (1) i w tulei (3) na wale (8) umieszczo-
ny jest ślimak (9). Sito (4) złożone jest z pierścieni 
(11), z których każdy ma na obwodzie zewnętrznym 
i wewnętrznym wygięte wąsy (14). (1 zastrzeżenie) 

A22C P. 233672 04.11.1981 

Pierwszeństwo: 4.11.1980 - RFN (nr P 3041577.1) 

Guenter Kollross, Gros-Gerau (Dornheim, Rep. 
Feder. Niemiec. 

Rura do osiowego marszczenia syntetycznych osłonek, 
zwłaszcza do wytwarzania kiełbasy 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zmniejszenia sił 
potrzebnych do ściągnięcia osłonki i usunięcie niebez-
pieczeństwa uszkodzenia zmarszczonych osłonek. 

Rura do osiowego marszczenia syntetycznych osło-
nek, zwłaszcza do wytwarzania kiełbasy, charaktery-
zuje się tym, że zewnętrzna strona wyłożona jest war-
stwą czterofluoroetylenu. (1 zastrzeżenie) 

A23L P.229450 30.01.1981 

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

.Sposób otrzymywania kasz typu „instant" 

Celem wynalazku jest opracowanie sposobu otrzy-
mywania kaszy jaglanej lub gryczanej typu „instant', 
które byłyby gotowe do spożycia po zalaniu wrzącą 
wodą i upływie 10 minut, bez gotowania. 

Sposób otrzymywania kasz typu „instant", zwłaszcza 
jaglanej i gryczanej według wynalazku polega na my-
ciu wysortowanej kaszy gryczanej prażonej lub ka-
szy jaglanej, gotowaniu z dodatkiem wody przy ci-
śnieniu pary w komorze roboczej 0,15 do 0,19 MPa 
w czasie 10 do 20 minut, chłodzeniu ugotowanej ka-
szy dla usunięcia wilgoci z powierzchni ziarn kaszy, 
suszeniu w warstwie fluidalnej połączonym z niezna-
czną ekspansją ziarn kaszy do wilgotności końcowej 
5 do 7%, przy temperaturze czynnika suszącego 150 do 
160°C i jego przepływie 2,0 do 2,1 metra na sekundę. 

(1 zastrzeżenie) 

A47C P.229426 27.01.1981 

Białostockie Fabryki Mebli, Białystok, Polska (An-
toni Wardach, Eugeniusz Skorupa,'Roman Dąbrowski). 

Układ tapicer.ski mebli do leżenia lub siedzenia 

Celem wynalazku jest opracowanie takiego układu 
tapicerskiego, który ułatwiałby produkcję mebli tapi-
cerowanych rozbieralnych, ułatwiałby składowanie, 
transport, montaż i użytkowanie mebli oraz umożli-
wiałby produkcję leżysk o dowolnej długości i szero-
kości. 

Układ tapicerski mebli do leżenia lub siedzenia we-
dług wynalazku składa się z warstwy sprężynującej 
(5) ułożonej na skrzyni (6) i przykrytej luźno pokrow-
cem utworzonym z warstwy wyściełającej (1), luźno 
ułożonej pomiędzy wierzchnią tkaniną dekoracyjną (2) 
i zamocowaną do niej od spodu techniczną tkaniną (8) 
i obramowanej po obrzeżach luźno zwisającym bod-
nem (3) z tkaniny dekoracyjnej, przy czym bodno (3) 
zakrywa z boków sprężynującą warstwę (5) i boki 
skrzyni (6), do której umocowano od zewnątrz pod-
nośniki (7) ułatwiające podnoszenie układu tapicer-
skiego celem umożliwienia dostępu do wnętrza skrzy-
n i (6). (1 zastrzeżenie) 

A61F P.229319 20.01.1981 

Centralny Ośrodek Techniki Medycznej, Warszawa, 
Polska (Maciej Ślubowski, Mieczysław Grzybowski, 
Eugeniusz Rolski). 

Stojak ze stabilizacją kątową 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania ta-
kiej konstrukcji, która umożliwiałaby indywidualne 
przystosowanie jej do różnych stanów chorobowych 
dzieci. 

Stojak ze stabilizacją kątową, składa się z ramy (1) 
usytuowanej na jezdnych zwrotnych kółkach (2) i sta-
łych kółkach (3) oraz z zawieszonego na niej stabili-
zującego zespołu mającego zamocowane trwale na ste-
lażu oparcie (6) tułowia oraz zamocowane przesuw-
nie oddzielne oparcie (7) pleców, podnóżek, odciążające 
siedzisko (9) i zagłówek (10). Stelaż uformowany jest 
z górnej rury (32) wygiętej w kształt litery „U", a u 
dołu przedłużonej mimośrodowo dwoma wygiętymi 
dolnymi rurami (33) i wyposażony jest w trwale z nim 
połączone dwie blachy (25) z łukowymi otworami (26) 
obejmującymi poprzeczną rurę (12) ramy (1), wyposa-
żoną w tarczowe zaciski zwalniane dźwigniami (28). 
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Oparcie (7) pleców połączone jest trwale z wygiątą 
górną rurą 132). Oparcie (6) tułowia połączone jest 
trwale z dolnymi rurami (33) stelaża i przesuwnie 
z wygiętą górną rurą (32) stelaża za pomocą kostek 
(29) z tulejami i zaciskami (31). Siedzisko (9) chowa-
ne jest w wycięcie oparcia (6) i jest przesuwne w górę 
i w dół na prowadnicy (17) stelaża za pomocą płas-
kownika (20) z otworami, wspornika (21) oraz zawlecz-
ki. Podnóżek zamocowany jest do stelaża przesuwnie 
za pomocą zaczepów i otworów w dolnych rurach (33) 
stelaża. . . (1 zastrzeżenie) 

A61G P.229327 20.01.1981 

Centralny Ośrodek Techniki Medycznej, Warszawa, 
Polska (Mieczysław Grzybowski, Maciej Slubowski, 
Leszek Osiecki). 

Stabilizator stojakowy 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania kon-
strukcji umożliwiającej przystosowanie jej do każde-
go przypadku wzrostu i stanu chorobowego dziecka 
oraz łatwe dostawienie dziecka do stołu zabawowego. 

Stabilizator stojakowy, składa się z ramy (1) z pod-
łogą (2) i kołami (3), oparcia (4) z odciążającym sie-
dziskiem (5) oraz wspornika (6) kończyn górnych. 
Rama (1) składa się z dolnego koła (7), opartego na 
czterech kołach (3), wyposażonego w przechodzącą po 
cięciwie rurę (8), na których wspiera się podłoga (2) 

oraz dwa stojaki (9) zakończone rękojeściami (10) 
wzmocnione wspornikami. Podłoga (2) ma podłużne 
wycięcia z paskami (13) nakładką (14). Na ramie (1) 
zawieszone jest oparcie (4) wyposażone w prowadnicę 
(15), na której w wycięciu przesuwa się odciążające 
siedzisko (5) unieruchamiane pokrętłem (17). Do sto-
jaków (9) ramy (1) za pomocą zacisków (18) mocuje 
się wsporniki (6) kończyn górnych lub zależnie od po-
trzeb blat (20). Do stojaków (9) zamocowane są górna 
pelota (22) i dolna pelota (23). (1 zastrzeżenie) 

A61L 
C08G 

P.234364 21.12.1981 

Pierwszeństwo: 22.12.1980 - St. Zjed. Am. (nr 218.998) 

ETHICON, INC., New Jersey, Stany Zjednoczone 
Ameryki (Shalaby Wahba Shalaby, Edgar Schipper). 

Nici chirurgiczne i sposób ich wytwarzania 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie poprawy włas-
ności aplikacyjnych nici chirurgicznych. 

Monowłókniste nici chirurgiczne charakteryzujące 
się chwytiiwością i zdolnością do wiązania z nich wy-
trzymałych węzłów oraz pomoce chirurgiczne sporzą-
dza się z orientowanych włókien kopolimeru tereftala-
nu czterometylenowego z (2-alkenylo lub alkilo) bur-
sztynianem przez kopolimeryzację i kształtowanie ko-
polimeru. (15 zastrzeżeń) 

A62B P.229466 29.01.1981 

Główny Instytut Górnictwa, Katowice, Polska (Ma-
rian Paczkowski). 

Urządzenie do wytwarzania inertnych gazów 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wytwarzania 
inertnych gazów na drodze spalania płynnego paliwa 
i dyfuzji produktów spalania z wodą, w małogabary-
towym urządzeniu zapewniającym uzyskiwanie i prze-
tłaczanie dużych ilości gazów o stężeniu tlenu znacz-
nie poniżej 2% objętościowych oraz minimalnej zawar-
tości cząstek niespalonego paliwa, a ponadto pozba-
wionych produktów dysocjacji. Urządzenie składa się 
z turbosprężarki (1) i połączonych szczelnie komór 
wstępnej redukcji tlenu, rozpylaczy paliwa, spalania, 

mieszania, dopalenia i dyfuzyjnego ochładzania. Ko-
mora (2) wstępnej redukcji ma najkorzystniej cztery 
żarowe rury (3) z wtryskiwaczami (4) paliwa i zapło-
nowymi świecami (5), a komora (6) rozpylaczy paliwa 
jest zaopatrzona w dwa obwodowe rzędy rozpylaczy 
(7, 8). Jeden rząd stanowią przeciwprądowe rozpyla-
cze (7) umieszczone naprzeciw wylotu spalin emito-
wanych z żarowych rur (3), natomiast drugi stano-
wią współprądowe rozpylacze (8) umieszczone w ka-
nałach utworzonych pomiędzy przegrodami (11) 
podtrzymującymi wewnętrzną rurę (9). Za komorą (6) 
rozpylaczy (7, 8) na drodze wylotu wstępnie zreduko-
wanych z tlenu spalin są umieszczone dwie dalsze 
komory (14, 18), z których pierwsza komora (14) zao-
patrzona w współprądowe rozpylacze (12) dodatkowe-
go paliwa z zapłonową świecą (13) stanowi komorę 
spalania, a druga komora (18) zaopatrzona w przed-
niej części w zwężkę (17) i przeciwprądową centralną 
wodną dyszę (16) stanowi komorę dopalającą i wstęp-
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'nie ochładzającą przed podstawowym dyfuzyjnym 
ochładzaniem i odparowaniem w ostatniej komorze 
(20). 

Urządzenie jest przeznaczone zwłaszcza dla prewen-
cji i gaszenia pożarów podziemnych. (1 zastrzeżenie) 

A62D 
A61L 

P.219485 T 08.11.1979 

Maria Krysiewicz, Gdynia, Polska (Maria Krysie-
wicz). 

Środek zabezpieczający, w szczególności człowieka, 
przed szkodliwością napromieniowywania geopatycz-

nego, geobioiogicznego i siatKi szwajcarskiej 

Środek zawiera od 23,8 do 32,1% gipsu, od 12,8 do 
16% skorupek od jaj, od 5,5 do 7,5% twarogu, od 
(J,5 do 1% suchego bursztynu, od 12,8 do lo% wapna, 
od 3,2 do 4,5% białka kurzego, od 12 do üü% mieKa 
oraz od 12 do 2Üü/o wody. PudełKO z masą o tym sKła-
dz±e stawia się na podłodze pomieszczenia, udaniem 
autorki zabezpiecza to człowieka przed. szKodliwością 
promieniowania geopatycznego, geobiologicz^ego i siai-
ki szwajcarskiej. (1 zastrzeżenie) 

Dział B 
RÓŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE; TRÄNSPORT 

B01D P.229289 19.01.1981 

Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachow-
nia", Kędzierzyn-Koźle, Polska (Adam Krogulecki, Ra-
fał Musioł, Marian Jawcrski, Gerard Bekierz, Hen-
ryk Olkowski, Mieczysław Czadankiewicz, Jan Ku-
char). 

Sposób usuwania tlenku etylenu z odgazów 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie usprawnienia 
procesu usuwania tlenku etylenu. 

Przedmiotem wynalazku jest sposób usuwania tlen-
ku etylenu z odgazów powstających podczas przed-
muchiwania zbiorników, jak również przy sterylizacji 
urządzeń medycznych. 

Sposób polega na absorbeji tlenku etylenu z gazów 
odpadowych w wodnym roztworze kwasu fosforowe-
go, przy czym wodny roztwór cyrkuluje w obiegu zam-
kniętym, w przeciwprądzie do strumienia odgazów 
i wyprowadzany jest całkowicie lub częściowo z obie-
gu gdy jego temperatura krzepnięcia jest niższa niż 
243 K. (1 zastrzeżenie) 

B01D P.233403 T 09.10. 1981 

Politechnika Łódzka, Łódź, Polska (Andrzej Waw-
rzyniak, Wiesław Stachurski). 

Aparat ekstrakcyjny ('--

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia sku-
teczności działania aparatu do ekstrakcji. 

Aparat ekstrakcyjny do ciągłej ekstrakcji z substan-
cji stałych, wyposażony, w zbiornik rozpuszczalnika 
ekstrahującego (1) połączony z komorą ekstrakcyjną 
(2), której górny wylot jest zaopatrzony w chłodnicę 

deflegmacyjną (3) charakteryzuje się tym, że komora 
ekstrakcyjna (2) jest połączona ze zbiornikiem rozpu-
szczalnika (1) za pośrednictwem komory przeciwpien-
nej (5) ewentualnie zaopatrzonej w termometr (6) tak 
że, wlot par rozpuszczalnika do komory ekstrakcyjnej 
(2) jest umieszczony nad i pod półką (4) do umie-
szczania materiału ekstrahowanego, zaś dolny wylot 
komory ekstrakcyjnej (2) jest połączony, za pośredni-
ctwem chłodnicy (10), korzystnie termostatowej oraz 
ewentualnie zaworu odcinającego (11) umieszczonego 
na jej wylocie, ze zbiornikiem ekstraktu (12), przy 
czym wylot chłodnicy deflegmacyjnej (3) względnie 
zawór odcinający (11) jest ewentualnie połączony 
z układem próżniowym. (3 zastrzeżenia) 

B01D 
G01N 

P.234122 07.12.1981 

Pierwszeństwo: 5.12.1980 - Węgry (nr 2921/80) 

LABOR Műszeripari Müvek Vezérigazgatósága, Esz-
tergom, Węgry. 

ZespSł sterujący dla chromatografu do nadciśnienio-
wej chromatografii warstwowej 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie poprawy wyko-. 
rzygania czasu pracy personelu obsługującego oraz 
zw.ękizania standaryzacji, powtarzalności i niezawod-
ności działania chromatografu. 

Zespół sterujący zawiera sterujący układ logicz-
ny (VL) oraz odpowiednie zespoły peryferyjne i robo-
cza (K..z), wskaźnik (Kj) i mierniki parametrów, które 
są umieszczone odpowiednio w zależności od wyzna-
czonego zadania dla zapewnienia automatycznej pracy 
chromatografu. (5 zastrzeżeń) 

B01J P.229359 23.01.1981 

Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa, Polska 
(Lechosław Boliński, Anna Kulig, Bartłomiej Osiński). 

Urządzenie do dojrzewania proszków do prania 
otrzymywanych zwłaszcza metodami mieszania 

napyłowego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia efek-
tywności pracy urządzenia do dojrzewania proszków 
do prania. 
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Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do dojrze-
wania proszków do prania otrzymywanych zwłaszcza 
metodami mieszania napyłowego. Urządzenie według 
wynalazku zbudowane jest z dwóch ściętych stożków 
(2) i (5) połączonych ze sobą elementem cylindrycz-
nym (3), przy czym dolny stożek (5) zaopatrzony jest 
w króciec zasypowy (4) oraz rozdzielacz powietrza (6), 
a stożek górny (2) łączy dojrzewalnik rurociągiem 
transportowym (1) z separatorem i cyklonem. 

(2 zastrzeżenia) 

BO1J P. 233947 T 24.11.1981 

Pierwszeństwo: 25.11.1980 - Francja (nr 80/25.031) 

Institut Français du Pétrole, Rueil-Malmaison, 
Francja. 

Sposób prowadzenia reakcji silnie egzotermicznych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia ży
wotności i wydajności złoża katalitycznego przy pro
wadzeniu reakcji silnie egzotermicznych. 

Przedmiotem wynalazku jest sposób prowadzenia 
silnie egzotermicznych reakcji katalitycznych między 
dwoma lub większą liczbą składników gazowych, 
w szczególności między tlenkiem węgla a wodorem, 
który to sposób polega na tym, że ciepło reakcji od
prowadzane jest przez ciekły rozcieńczalnik obojętny 
przepływający we współprądzie z fazą gazową z góry 
w dół reaktora. Tego typu proces jest stabilny ter
micznie jeśli szybkość powierzchowna fazy ciekłej wy
nosi co najmniej 1,5 cm/s, korzystnie od 3-20 cm/s. 
Sposób według wynalazku ma zastosowanie w synte
zie alkoholi, metanu lub wyższych węglowodorów. 

(9 zastrzeżeń) 

B03C P.229393 27.01.1981 

Polska Akademia Nauk, Instytut Podstaw Inżynierii 
Środowiska, Zabrze, Polska (Zygmunt Dudzicz). 

Układ kurtyny elektrycznej stykowej do elektryzowania 
lub elektryzowania i transportu rozdrobnionych ciał 

stałych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania kon-
strukcji układu elektrod pozwalających na jednocze-
sne elektryzowanie i transport rozdrobnionych ma-
teriałów stałych. 

Układ kurtyny elektrycznej stykowej służy do ele-
ktryzowania ciał stałych, jeżeli pracuje w układzie 
zasilania napięciem jednofazowym, lub elektryzowa-
nia z równoczesnym transportem pyłu, jeżeli elektro-
dy połączone są w układzie zasilania trójfazowym. 

Elektrody (2) wykonane są w postaci cienkich, rów-
noległych do siebie pasków metalowych, połączonych 
z jednej strony w odpowiedni, ukiad zasilania napię-
ciem zmiennym. Elektrody (2) nakładane są na podło-
żu izolacyjnym (1) w postaci płyty lub rury, poprzez 
malowanie, klejenie, powlekanie elektrolityczne lub 
zamocowanie mechaniczne. Kurtyna elektryczna może 
także pracować bez bezpośredniego kontaktu elektrod 
z pyłem elektryzowanym, jeżeli paski przewodzące na-
łożone są na zewnętrznej stronie materiału izolacyj-
nego. Jako napięcia zasilające stosować można wysokie 
napięcia przemienne sinusoidalne jedno- i trójfazowe, 
oraz wysokie napięcia zmienne o określonym kształ-
cie impulsu napięciowego - prostkątnym, piłokształ-
tnym, impulsowym, w podanym zakresie częstotliwości. 
Przewiduje się zastosowanie tych kurtyn do odpylaczy 
elektrostatycznych różnego typu i separatorów ele-
ktrostatycznych. Stosować je można w układach słu-
żących do elektryzacji, neutralizacji ładunku i tran-
sportu pyłów. (1 zastrzeżenie) 

B03C P.229452 30.01.1981 

Polska Akademia Nauk, Instytut Podstaw Inżynierii 
Środowiska, Zabrze, Polska (Mieczysław Chojnowski, 
Paweł Szymoszek, Gołkowski Czesław). 

Odpylacz elektrostatyczny 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie usuwania zanie-
czyszczeń pyłowych i zawiesin z gazów, w odpylaczu, 
w którym wektor natężenia pola elektrycznego jest 
równoległy do strumienia przepływającego gazu, 
a skierowanego przeciwnie. 

W tym celu odpylacz jest wyposażony w elektrody 
(3) spełniające jednocześnie funkcję elektrod emisyj-
nych i osadczych, które do elektrody (3) są usytuo-
wane względem siebie równolegle ale prostopadle do 
kierunku przepływu gazu oraz zwrócone stroną emi-
syjną do kierunku przepływu strumienia. Elektrody 
(3) są połączone ze źródłem prądu (5) z dzielonym 
spadkiem potencjału tak, że pomiędzy kolejnymi ele-
ktrodami (3) występuje stała różnica potencjału. 

Pole elektryczne wytworzone w odpylaczu działa 
na całej drodze strumienia gazu hamująco, tj. zapo-
rowo na naładowane cząstki pyłu. (2 zastrzeżenia) 
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B08B 
C11D 
C09K 

P.233405 T 09.10.1981 

Wyższa Szkoła Morska, Szczecin, Polska (Sławomir 
Hulanicki, Jan Gulbiński, Stanisław Grzywacz, Adam 
Stępniak, Tadeusz Ożóg). 

Plyn do płukania silników spalinowych w ruchu 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia sku-
teczności działania płynów do płukania silników spa-
linowych. 

Płyn do płukania silników spalinowych w ruchu 
składa się z wody, alkoholu metylowego lub etylowe-
go, środka powierzchniowo-czynnego oraz wodorotlen-
ku potasu i dwuchromianu potasu. Koncentrat płynu 
może być rozcieńczony wodą w dowolnym stosunku 
przed użyciem do płukania silnika: (2 zastrzeżenia) 

P.233940 T 23.11.1981 

Pierwszeństwo: 28.11.1980 
21.11.1980 -

- RFN (nr P 3041438.1) 
RFN (nr P 3029660.2) 

Ivletallgesellsehäit Aktiengesellschaft, Frankfurt n. 
Menem, Republika Federalna Niemiec. 

Sposób bezpiecznego dla środowiska naturalnego 
składowania materiałów odpadkowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uproszczenia spo-
sobu oraz poprawy ekonomiki przeprowadzenia tok-
sycznych materiałów odpadowych w stałe produkty 
nadające się do składowania. 

Sposób bezpiecznego dla środowiska naturalnego 
składowania stałych lub zawartych w wodzie materia-
łów odpadkowych, w którym materiał odpadkowy 
poddaje się działaniu substancji alkalicznej i uzysku-
je stały produkt, polega na tym, że stałe lub rozpusz-
czone lub zawieszone w wodzie materiały odpadkowe 
miesza się dokładnie z popiołem z węgla brunatnego, 
ewentualnie z dodatkiem wody dla uzyskania konsy-
stencji papkowatej lub ciekłej, tak ustalając stosunki 
ilościowe składników, że otrzymana mieszanina ze-
stala się na masę praktycznie nieprzepuszczalną dla 
wody. (13 zastrzeżeń) 

B21B P.229444 28.01.1981 

Biuro Studiów i . Projektów Urządzeń Hutniczych. 
Katowice, Polska (Zbigniew Hartman, Edward Marek, 
Romuald Kędzia, Ginter Barcz). 
Urządzenie . do obiegowego smarowania elementów 

głowie śrub mechanizmów nastawy walców 
w walcarkach, a zwłaszcza w walcarkach pionowych 

Celem wynalazku jest. wyeliminowanie strat czyn-
nika smarującego oraz poprawienie warunków bhp 

w procesie smarowania elementów głowic śrub me-
chanizmów nastawy walców w walcarkach. 

urządzenie według wynalazku wyposażone jest 
w rłytę. dociskową (4) i elementy (5) o zmiennej dłu-
gości łączące ją z mechanizmem śruby nastawczej oraz 
osłonę (S). Całość tworzy szczelną zamkniętą obudowę, 
a w rfycie dociskowej (4) znajduje się odprowadzenie 
oleju. Elementami o zmiennej długości są cylindry 
hydrauliczne lub sprężyny. (3 zastrzeżenia) 

P.233976 26.11.1981 

Pierwszeństwo:. 28.11.1980 - Włochy (nr 26290 A/80) 

Tiť-ottificio figure S.p.A., Abladia Lariana (Como), 
Włochy. 

-Sposób wytwarzan'a cienkościennych, wydrążonych 
knrpusów metalowych, wykorzystywanych do 

pojemników ciśnieniowych ors.z cienkościenny, 
wydrążony korpus metalowy do pojemników 

ciśnieniowych 

Wynalazek rozwiązuie zagadnienie wytwarzania je-
dnolitych, wydrążonych korpusów metalowych z wklęs-
łvm dnem i kopulastą, półkulista lub ostrołukową 
głowicą _ wyposażoną w zgięty otwór, przy czym te 
korpusy charakteryzują się tym, że mają bardzo cien-
kie ścianki boczne o dużym stopniu utwardzenia oraz 
wysokie właściwości mechaniczne, przy mniejszym 
ciężarze. 

Sposób wytwarzania wydrążonych .korpusów meta-
lowych, przeznaczonych do stosowania jako pojemniki 
ciśnieniowe, składające się z cienkościennego, cylin-
drycznego korpusu środkowego, wklęsłego miseczko-
wo denka i kopulastej głowicy, zwłaszcza półkulistej 
Tub o^trołukowej, mającej zagięty otwór, według wy-
nalazku charakteryzuje się tym, że z metalowej płyty 
lub prkusza, nodlegaiacego podczas głębokiego tłocze-
nia i obciągania znacznemu utwardzaniu, uzyskuje się 
w drodzy głębokiego tłoczenia i obciągania cylindrycz-
ny, wydrążony kornus z miseczkowatym dnem, a na-
stępnie prowadzi się stożkowanie głowicy tego cylin-
drycznego kornusu w drodze 12 do 18 stopniowych 
f-tqpów stożkowania w znanych matrycach, i wreszcie 
dokonuje sie zwykłych, narzędziowych operacji wy-
kańczających. 

Wydrążony kornus metalowy do pojemników ciśnip-
viowYch, wytworzony sposobem według wynalazku 
charakteryzuje się tym, że składa się z cylindrycznego 
"oieranik?. z miseczkowptym dnem mającego konulas-
ł i lub podobnie ukształtowana cłowice z zagiętym 
otworem, przv czym noiemnik ten nadaie si-ę 'szcze-
gólnie do przechowywania nroduktów pod ciśnieniem, 
takich jak aerozol, środki gaśnicze itn. (7 zastrzeżeń) 

B21F P.229419 27.01.1981 

Fabryka Maszyn Górniczych im. Tadeusza Żarskie-
go „PIOMA", Piotrków Trybunalski, Polska (Stani-
sław Majewski, Wojciech Dratwa). 

Przyrząd do zwijania sprężyn 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwijania sprę-
żyn o dowolnej długości na tokarni, zwłaszcza sprę-
żyn o małej średnicy przy stosunkowo dużym przekro-
ju drutu. 

Przyrząd według wynalazku charakteryzuje się tym, 
że jest mocowany w uchwycie tokarskim a w jego osi 
jest przesuwnie osadzony trzuień (7), na który jest 
nawijany drut (13) z bębna (12) umocowanego do tar-
czy przyrządu, przy czym trzpień (7) jept podparty 
w bezpośredniej i stałej odległości od miejsca dopro-
wodzenia drutu (13). (4 zastrzeżenia) 

E21D 
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B21H P.219282 27.10.1979 

Instytut Obróbki Plastycznej, Poznań, Polska (Zbig-
niew Przybysz). 

Narzędzie do walcawania stożków 
Przedmiotem wynalazku jest narzędzie do walco-

wania stożków, zwłaszcza chwytów Morse'a narzędzi 
skrawających. 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie umożliwienia 
walcowania stożków o zróżnicowanym kącie pochyle-
nia, skrócenia procesu ich kształtowania oraz polep-
szenia technologii wykonania. 

Narzędzie według wynalazku charakteryzuje się tym 
że składa się z dwóch obracających się przeciwbieżnie 
segmentów (1) mających kształt talerzy z wypukłe 
wyprofilowaną stożkową powierzchnią roboczą (2) 
klinowo zwiększającą się proporcjonalnie do przyros-
tu kątowego i krawędzi zewnętrznie rosnącej oraz 
wewnętrznie malejącej. (3 zastrzeżenia) 

B22B P.233264 T 29.09.1981 

Kombinat Huta im. Lenina, Kraków, Polska (Ro-
muald Danecki, Andrzej Chromniak, Józef Mastek). 

Korbowód podatny samonastawny 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wyeliminowania 
postojów na usuwanie skutków odblokowania korbo-
wodu, przeznaczonego zwłaszcza do urządzenia kon-
tującego kęsiska i słaby w toku walcowania na za-
gniataczach. 

Korbowód podatny samonastawny zaopatrzony jest 
w siłownik hydrauliczny, którego korpus złożony 
z obudowy górnej (1) komory ciśnieniowej (12) i obu-
dowy dolnej (2) zbiornika wyrównawczego (25) ma 

obudowy łożyskowe (11 i 40). Zbiornik wyrównaw-
czy (25) jest połączony przewodem (41) i zaworem 
zwrotnym (42) z komorą ciśnieniową (12). Komora 
ciśnieniowa (12) ma przewody (31 i 34) oraz zawory 
przelewowe (35) i zawory zwrotne (39) łączące prze-
strzeń roboczą (13) i przestrzeń roboczą przelewo-
wą (14) komory ciśnieniowej (12) rozdzielone tłokiem 
(9). Zawory przelewowe (35) o regulowanym ciśnieniu 
działania mają manometry (36). (2 zastrzeżenia) 

B22C P.233267 T 29.09.1981 

Instytut Odlewnictwa, Kraków, Polska (Mieczysław 
Dębski, Włodzimierz Jarecki, Krzysztof Wiechczyński, 
Zdzisław Majchrowski, Walerian Soliński, Kazimierz 
Iwasieczko). 

Sposób wykonywania rdzeni 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania te-
chnologii procesu zapewniającej wysoką wytrzyma-
łość sporządzanych rdzeni i krótki czas ich utwardza-
nia. 

Sposób wykonywania rdzeni z masy sporządzonej 
na bazie piasku kwarcowego ze spoiwem organicznym, 
zwłaszcza w postaci mieszaniny szkła wodnego i syn-
tetycznej żywicy, polega na tym, że zaf ormowany rdzeń 
przedmuchuje się bezwodnikiem kwasu węglowego, 
a następnie powietrzem lub mieszaniną tych składni-
ków, względnie po przedmuchaniu bezwodnikiem kwa-
su węglowego rdzeń wyjmuje się z rdzennicy i pod-
grzewa się w suszarce w temperaturze max. 240° C. 

(2 zastrzeżenia) 

B22D P.229296 21.01.1981 

Przedsiębiorstwo Projektowania i Wyposażania Za-
kładów Przemysłu Maszyn i Aparatów Elektrycznych 
„Promel", Gliwice, P.olsk-a (Jan Ficek, Roman Kubala, 
Stanisław Wrona, Zdzisław Ziają, Zbigniew Piklikie-
wicz). 

Automatyczna Iin«a. do odlewania odśrodkowego 
w kokilach wielodzietnych 

Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest uzys-
kanie szybkiego jednoczesnego zwierania wszystkich 
części kokili umieszczonych przesuwnie w bębnie 
z równoczesnym jego wirowaniem i dogodnym zale-
waniem kokili metalem w czasie wirowania, jak rów-
nież uzyskanie szybkiego jednoczesnego rozwierania 
wszystkich części kokili oraz odprowadzenia odlewu. 

Automatyczna linia do odlewania odśrodkowego 
w kokilach wielodzielnych, w szczególności do odle-
wania korpusów silników elektrycznych, ma dowolną 
ilość ustawionych po sobie obudów skrzynkowych, 
w których zabudowane są obrotowo bębny (6) o zbież-
nych bocznych ścianach, najkorzystniej w kształcie 
wydrążonego stożka ściętego, w których zamocowane 
są przesuwnie ruchome podkokilowe płyty zwierane 
przy pomocy specjalnego mechanizmu obrotowo-do-
ciskowego i rozwierane przy pomocy specjalnego me-
chanizmu przesuwającego jednocześnie kokilę w kie-
runku rozwierania. Linia posiada dodatkowo ehwy-
tnk (22) na wysuwanym trzonie (21) do odstawy od-
lewu <23) poza obręb obudowy skrzynkowej nad zsu-
wnię (24) odstawczą. (1 zastrzeżenie) 
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B22D P.234128 03.12.1981 

Pierwszeństwo: 11.12.1980 - Bułgaria (nr 49948) 
Institut Po Metalosnanie i Technologia Na Metalite, 
Sofia, Bułgaria. 

Sposób odlewania ciśnieniowego oraz urządzenie do 
odlewania ciśnieniowego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie usprawnienia 
procesu odlewania ciśnieniowego. 

Wynalazek dotyczy sposobu odlewania ciśnieniowe-
go, w którym kąpiel przetłacza się pod działaniem 
ciśnienia lub różnicy ciśnień z hermetycznie zamknię-
tej komory z kadzią, poprzez przewód do przetłaczania 
materiału, i wypełnia się nią formę odlewniczą, w któ-
rej kąpiel ta krzepnie. 

Istotę sposobu stanowi to, że bezpośrednio po wy-
pełnieniu formy odlewniczej kąpielą lub bezpośrednio 
po jej stężeniu wytwarza się w przewodzie do prze-
tłaczania gazu, nad kąpielą ciśnienie gazu za pomocą 
tej samej fazy gazowej co w hermetycznie zamkniętej 
komorze z kadzią, i przed rozpoczęciem kolejnej ope-
racji odlewania, przestrzeń formy odlewniczej prze-
płukuje się za pomocą fazy-gazowej znajdującej się 
w przewodzie do przetłaczania materiału i w herme-
tycznie zamkniętej komorze z kadzią. 

Przedmiotem wynalazku jest również urządzenie do 
odlewania ciśnieniowego, które zawiera hermetycznie 
zamkniętą komorę, w której jest umieszczona kadź na 
kąpiel, przy czym ta hermetycznie zamknięta komora 
jest połączona z formą odlewniczą za pomocą prze-
wodu do przetłaczania materiału, a przy tym prze-
wód do przetłaczania materiału oraz forma odlewni-
cza są podpierane za pomocą płyty pośredniej. Istotę 
urządzenia stanowi to, że przewód do przetłaczania 

materiału jest złożony z dwóch oddzielnych wlewów, 
to znaczy z wlewu głównego (6) i wlewu dodatkowe-
go (18), przy czym wlew główny (6)) jest zaopatrzony 
w rozszerzoną część (61), w której jest umieszczony 
dodatkowy wlew (18), a ponadto wlew główny (6) jest 
zamknięty za pomocą pokrywy kołnierzowej (7), za 
pomocą której jest on połączony z płytą pośrednią (12), 
a poza tym w pokrywie (4) hermetycznie zamkniętej 
komory jest ukształtowana szyjka (41), na której jest 
zamocowany cylinder (5), umieszczony w płaszczu (8). 
Na cylindrze (5) jest zamocowany wlew główny (6), 
natomiast płaszcz (8) jest zamocowany na płycie po-
średniej (12) i wyposażony w łoże ślizgowe (81), w któ-
rym jest osadzony płaski suwak (10), połączony z po-
ziomym siłownikiem hydraulicznym (11), a poza tym 
przestrzeń wlewu głównego (6) jest połączona z prze-
strzenią hermetycznie zamkniętej komory (1) za po-
mocą pierwszego przewodu z pierwszym zaworem (f). 

(6 zastrzeżeń) 

B23B P.229310 20.01.1981 

Centrum Komputerowych Systemów Automatyki 
i Pomiarów „Mera-Elwro", Wrocław Polska (Stanis-
ław Kopaczyński). 

Nóż tokarski składany 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie konstrukcji ze-
społu mocującego wieloostrzową płytkę skrawającą 
w wybraniu korpusu trzonka noża, umożliwiającej 
stosowanie płytki skrawającej o wymiarach mniej-
szych od nominalnych czyli wielokrotnie ostrzonej. 

Nóż tokarski według wynalazku charakteryzuje się 
tym, że posiada płytkę regulacyjną (3), korzystnie re-
gulowaną mimośrodem (10). Na powierzchni natarcia 
r-łytki skrawającej (1), ułożonej na płytce podporowej 
(4), usytuowany jest łamacz wióra (6), a wszystkie trzy 
rłytki, wykonane z węglików spiekanych, są dociska-
ne śrubą dociskową poprzez płytkę dociskową (7). 
Konstrukcja zespołu mocującego pozwala na przesu-
nięcie płytki regulacyjnej (3) wzdłuż trzonka (2), co 
daje możliwość regulacji płytki skrawającej (l),umie-
czczonej między powierzchnią czołową płytki regula-
cyjnej (3) a ścianką wybrania w korpusie trzonka (2) 
w części czołowej noża. Płytka dociskowa (7) może być 
przesuwana w poprzek trzonka (2), co daje możliwość 
regulacji łamacza wióra (6). (1 zastrzeżenie) 

B23B P.229382 23.01.1981 

Fabryka Przyrządów i Uchwytów „PONAR-BIAL", 
w Białymstoku, Białystok, Polska (Mirosław Podolej). 

Uchwyt tokarski samocentrujący 
z mocowaniem mechanicznym 

Celem wynalazku jest opracowanie takiego uchwy-
tu tokarskiego, który umożliwiałby lepszą kompensa-
cję sił zacisku oraz miał bardziej zwartą budowę 
układu dźwigniowego. 



10 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO 16 (226) 1982 

Uchwyt tokarski samocentrujący z mocowaniem me-
chanicznym i kompensacją sił zacisku według wyna-
lazku ma dźwignie (4) osadzone mimośrodowo na swo-
rzniach (3) z każdego boku szczęk podstawowych (2). 
Dźwignie (4) są zetknięte ze szczękami krótszymi swy-
mi końcami zaś dłuższymi końcami sprzęgnięte są 
z ciężarkami (5) osadzonymi suwliwie w korpusie uch-
wytu i ustalonymi w położeniu wyjściowym zatrzas-
kami. (1 zastrzeżenie). 

B23K P. 229266 19.01.1981 

Kombinat Produkcyjno-Naukowy Podzespołów Ele-
ktronicznych „Unitra-Elpod" - Zakład Doświadczal-
no-Badawczy Ceramiki Elektronicznej, Warszawa, Pol-
ska (Marian Cieśla, Teresa K. Majewska-Pilchowska, 
Stanisław Głowacki). 

Topnik do lutowania 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie topnika do luto-
wiania charakteryzującego się obojętnością chemiczną 
w stosunku do ceramiki kondensatorowej i innej sto-
sowanej w przemyśle elektronicznym. 

Topnik do • lutowania połączeń elektrycznych, zwła-
szcza wyprowadzeń kondensatorów ceramicznych, skła-
da się z 0,5 do 3'°/o wagowych chlorowodorku aniliny, 
0,5 do 4% wagowych mocznika, 10 do 30% wagowych 
alkoholu etylowego i 89 do 63% wagowych oleiny, ko-
lejno dodawanych przy ciągłym mieszaniu, aż do uzy-
skania całkowitego rozpuszczenia wszystkich składni-
ków. (1 zastrzeżenie) 

B23K P.229306 19.01.1981 

Wyższa Szkoła Marynarki Wojennej im. Bohaterów 
Westerplatte, Gdynia, Polska (Aleksander Kowarsch, 
Wojciech Rechowicz, Stanisław Rećko). 

Sposób miejscowego wyżarzania złączy spawanych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania spo-
sobu miejscowej obróbki cieplnej złączy spawanych, 
zapobiegającego tworzeniu się dużych naprężeń ciepl-
nvch w obrabianym materiale. 

Snosób według wynalazku charakteryzuje się tym, 
że do regulacji ilości ciepła dostarczanego do obszaru 
nagrzewanego przez układ grzewczy wykorzystuje"- się 
różnicę temperatur między obszarem nagrzewanym 
a obszarem do niego przylegającym, jako sygnału dla 
regulatora sterującego zasilaniem elementów grzej-
nych. (2 zastrzeżenia) 

B23K P.229362 23,01.1981 

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Sta-
nisław Piech, Zygmunt Nita, Marek Kaźrnierczak). 

Urządzenie do zgrzewania oporowego 
prądem stałym 

Celem wynalazku jest opracowanie takiego urzą-
dzenia do zgrzewania, które umożliwiałoby łatwą re-
gulację natężenia prądu zgrzewania oraz równomier-
ny wzrost temperatury w zgrzewanych materiałach. 

Urządzenie według wynalazku zawiera transforma-
tor jednofazowy (TRj), do którego uzwojeń wtórnych 
(5) dołączony jest diodowy dwupołówkowy blok (2) 
prostowniczy, a do uzwojeń pierwotnych (3,4) falow-
niki (FI, F2) podwyższonej częstotliwości w liczbie 
korzystnie dwa. Do. wejścia każdego falownika dołą-
czone jest źródło wyprostowanego napięcia zasilają-
cego (U A B ) . Napięcie to może być pobierane bezpośre-
dnio z baterii akumulatorów bądź z sieci prądu trój-
fazowego (RST) poprzez prostownik diodowy (Dl), 
tyrystorowy albo diodowo-tyrystorowy. 

(5 zastrzeżeń) 

B23K P.229474 30.01.1981 

Politechnika Śląska im. W. Pstrowskiego, Gliwice, 
Polska (Andrzej Klimpel). 

Sposób spawania złączy doczołowych rur 
ze stali austenitycznych 

Celem wynalazku jest opracowanie takiego sposobu 
spawania, który pozwalałby uzyskać złącze o ograni-
czonych naprężeniach i odkształceniach. 

Sposób spawania złączy doczołowych rur ze stali 
austenitycznych według wynalazku polega na tym. 
że na rurę tuż przy jej krawędzi nakłada się schła-
dzalnik w postaci opaski miedzianej zaciśniętej ścią-
giem śrubowym (1 zastrzeżenie) 

P.233159 T 23.09.1981 

Instytut Metali Nieżelaznych, Gliwice, Polska (Ka-
zimierz Joszt, Jerzy Turoń, Tadeusz Kuzio, Stanisław 
Bryś, Andrzej Winiowski, Władysław Rybak, Ma-
rian Buczma, Aleksander Orczyk). 

Miękki lut na osnowie ołowiu 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
składu chemicznego stopu posiadającego wysokie wła-
sności wytrzymałościowe oraz dobre własności luto-
wnicze, przeznaczonego do pobielania i miękkiego lu-
towania stali, miedzi i jej stopów, a w szczególno-
ści wymienników ciepła. 

Zgodnie z wynalazkiem miękki lut na osnowie oło-
wiu, zawierający kadm i cynę, charakteryzuje się 
tym, że zawiera dodatkowo srebro i magnez, przy 
czym wagowa zawartość srebra wynosi 0,05-0,4%, 
magnezu 0,001-0,3%, kadmu 10-18%, cyny 0 , 1 -
0,45%, resztę stanowi ołów. (4 zastrzeżenia) 

B25D 
E21B 

P.229305 19.01.1981 

Przedsiębiorstwo Poszukiwań Nafty i Gazu,> Zielona. 
Góra, Polska (Ryszard Popiel. Bolesław Wojnar. Ta-
deusz Iwanowski). 
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Urządzenie tłumiące układu powietrznego 
klucza pneumatycznego wiertnic 

Przedmiotem wynalazku jest urządzenie tłumiące 
układu powietrznego klucza pneumatycznego wier
tnic. 

Istota urządzenia tłumiącego według wynalazku po
lega na tym, że przepustnica dwudrożna (I) ma ele
ment (4) służący do wprowadzania powietrza, w któ
rym znajduje się otwór zabezpieczony najkorzyst
niej śrubą i który jest wyposażony w króćce (3). Po
nadto, urządzenie ma tłumiki (III), które stanowią 
najkorzystniej rury cylindryczne (7) posiadające z je
dnej strony wyprowadzenia stożkowe (8) z króćcami 
(9) służącymi do połączenia tłumików (III) z przepust
nica dwudrożna (I) za pomocą węży elastycznych (IÏ), 
zaś z drugiej strony rury (7) są ukośnie ścięte o peł
nym przekroju otwartym. 

Zastosowanie wynalazku pozwala na znaczne ogra
niczenie hałasu występującego podczas pracy klucza 
wiertnicy. - (1 zastrzeżenie) 

B25G 

fig 1 

P. 229295 21.01.1981 

Bydgoska Fabryka Narzędzi, „Beiana", Bydgoszcz 
Polska (Zbyszko Arendarski). 

Rękojeść do oprawiania pilników 
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie poprawy ergo-

nomii rękojeści oraz zmniejszenia zużycia materiału. 
Przedmiotem wynalazku jest rękojeść z tworzywa 
sztucznego do oprawiania pilników. 
Wynalazek charakteryzuje się tym, że na powierzchni 
płaskiej posiada dwustronnie wykonane nieprzeloto-
we otwory (1) oddzielone ściankami (3) oraz przeloto-
we (2) oddzielone ścianką (4). (1 zastrzeżenie) 

Fig.2 

B25H P.229341 21.01.1931 

Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartogra-
ficzne, Szczecin, Polska (Julian Niebylski, Krzysztof 
Kuśmider). 

Urządzenie d« przestrzennego trasowania 
na pochylni pomieszczeń okrętowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia do-
kładności trasowania oraz skrócenia czasu operacji 
pomiarowych do niezbędnego minimum. 

Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do prze-
strzennego trasowania pomieszczeń okrętowych na 
statku posadowionym na pochylni, poprzez wyznacza-
nie na suficie punktów leżących na prostych normal-
nych, przechodzących przez wyznaczone uprzednio 
punkty na podłodze. 
Urządzenie według wynalazku charakteryzuje się tym, 
że ina prowadnicę rurową (1) z przytwierdzoną libelą 
.sferyczną (31) zakończoną w dolnym końcu stożkową 
stopką (2), do której to prowadnicy jest umocowany 
prostopadle i suwliwie mechanizm kątowy wyposa-
żony w skalę kątową (5) i kieł (9), którego ostrze jest 
przemieszczane względem ostrza stożkowej stopki (2). 
We wnętrzu prowadnicy rurowej (1) osadzona jest 
teleskopowo rura (12) na końcu której znajduje się 
mechanizm zdalnego punktowania, zakończony rucho-
mym punktakiem (14) wyzwalanym do uderzenia 
swym ostrzem poprzez pociągnięcie linki (22) oddzia-
łującej na spust (20). (5 zastrzeżeń) 

B25J P. 229298 21.01.1981 

Przedsiębiorstwo Projektowania i Wyposażenia Za-
kładów Przemysłu Maszyn i Aparatów Elektrycznych 
„Promel", Gliwice, Polska (Kazimierz Wolak). 

Manipulator szynowy 
zwłaszcza do załadunku i wyładunku blach 

z pieców grzewczych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zapewnienia sku-
tecznej ochrony operatora przed promieniowaniem 
i wysoką temperaturą.. Manipulator szynowy zwłasz-
cza do załadunku i wyładunku blach z pieców grze-
wczych komorowych ze stałym trzonem znajduje za-
stosowanie w zakładach przemysłowych- wykonują-
cych w szczególności dennice i segmenty zbiorników 
z tłoczonych na gorąco blach o dużych wymiarach. 

W manipulatorze według wynalazku zastosowa-
no most (2), w którym wózek (11) jest tylko na dwóch 
dolnych szynach (9), a umieszczony przesuwnie wzdłuż 
mostu wózek od góry zabezpieczony jest dwoma 
przykręcanymi prowadnicami (10) do bocznych dźwi-
garów i czołownic (5). 
Wózek jest wyposażony w co najmniej jedno koło zę-
bate lub wałek zębaty połączony najkorzystniej z co 
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najmniej jednym silnikiem hydraulicznym, a do ra-
my mostu zamocowana jest rozłącznie co najmniej je-
dna zębatka. 
Na ramie wózka zamocowana jest misa, w której spi-
ralnie jest ułożony zespół kabli sterowniczych. 

(2 zastrzeżenia) 

B26B P.234780 21.01.1982 

Pierwszeństwo: 21.01.1981 - Wielka Brytania 
(nr P 81.01769) 

Wilkinson Sword Limited, High Wycombe, Wielka 
Brytania. 

Sposób wytwarzania maszynek do golenia 
i ich elementów służących do golenia 

oraz maszynka do golenia 
wraz z elementami do golenia 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania pro-
stego i szybkiego sposobu wytwarzania maszynek do 
golenia. 

Sposób wytwarzania maszynek do golenia lub ich 
elementów służących do golenia polega na tym, że 
taśma (10) o podwójnych krawędziach jest dzielona 
wzdłuż linii środkowej i przecinana na dwie taśmy 
(16), z których każda zawiera szereg umieszczonych 
oddzielnie ostrzy (17) z żebrami usztywniającymi (18) 
i podłużną umieszczoną z tyłu częścią taśmy (19) na-
ostrzonego metalu. 

Każda taśma jest wprowadzana do maszyny for-
mierskiej, w której na każdym ostrzu (17) jest for-
mowana maszynka do golenia lub jej elementy skła-
dowe służące do golenia zawierające ostrza. Każde 
żebro usztywniające (18) jest odcinane z tyłu taśmy 
w celu oddzielenia od siebie maszynek do golenia lub 
elementów służących do golenia. 

Maszynka do golenia wraz z elementami do gole-
nia składa się z naostrzonej taśmy metalowej (19) 
i części z tworzywa sztucznego umieszczonych na jej 
jednej krawędzi tnącej (16) lub na obu krawędziach 
tnących (16), przy czym części z tworzywa sztuczne-
go umieszczone są oddzielnie, a odcięte naostrzone 
części metalowe stanowią rozłączne połączenie ma-
szynek do golenia lub ich elementów służących do 
golenia. (18 zastrzeżeń) 

B27H P.233249 T 3ó 09 1933 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego - Aka-
demia Rolnicza, Warszawa, Polska (Aleksander M. Ko-
rzęniowski, Waldemar Kędra, Iwona Zdziarska-Wis, 
Krzysztof Hejmanowski, Jerzy Woźnicki). 

Sposób łączenie drewna podczas gięcia 
metodą Thoneta 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie umożliwienia 
wykorzystania krótkich półfabrykatów giętarskich z 
drewna bukowego do produkcji mebli giętych. 

Sposób łączenia drewna podczas gięcia metodą Tho-
neta polega na tym, że na profile wieloklinów wyko-
nane na końcach krótkich półfabrykatów drewnia-
nych nakłada się ciągłą warstwę kleju termoplasty-
cznego, następnie parzy się półfabrykaty w nasyconej 
parze wodnej, po czym chłodzi się i osusza profilowa-
ne końce półfabrykatów, które powtórnie powleka się 
klejem, składa się w półfabrykat o całkowitej długo-
ści giętego elementu i poddaje sic gięciu metodą Tho-
neta. (1 zastrzeżenie) 

B29D 
C08K 

P. 234465 28.12.1981 

Zakłady Tworzyw Sztucznych „Gamrat-Erg", Jasło, 
Polska (Brach Bronisław, Niewódowski Jan, Palińska 
Maria, Węgrzyn Krzysztof). 

Sposób wytwarzania kształtek wtryskowych 
z polichlorku winylu, zwłaszcza łączników 

do rur pclichlorowinylowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie poprawy włas-
ności aplikacyjnych grubościennych kształtek z poli-
chlorku winylu. 

Sposób charakteryzuje się tym, że przy sporządza-
niu mieszanki tworzywa na 100 części wagowych poli-
chlorku winylu wprowadza się^ jako termostabiliza-
tory 2 -6 części wagowych trój zasadowego siarczanu 
ołowiawego, i dwuzasadowego stearynianu ołowiawe-
go w stosunku wagowym 3 :1 do 5:1 oraz 0,2--2 czę-
ści wagowe dwubutylodwumaleinianu cyny i 0 -2 czę-
ści wagowe ftalanu dwuoktylu jako modyfikatora 
udarnośei tworzywa. (1 zastrzeżenie) 

B30K P.229420 27.01.1981 

Zakłady Budowy Urządzeń Technologicznych „Uni-
tra-Elmasz", Zakład Budowy Urządzeń Technologicz-
nych Nr 2, Białystok, Polska (Aleksander Kondrusik, 
Romuald Bednarek). 

Prasa pneumatyczna 

Celem wynalazku jest opracowanie takiej prasy, 
która umożliwiałaby szybkie pokonanie znacznego za-
kresu skoku suwaka prasy. 
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Prasa pneumatyczna .stosowana przy montażu czę» 
ści meu-umcznyen lub operacjach obróbki plastycznej 
według wynalazku składa się z układu dźwigni szyb-
kiego dobiegu (3) zestawionego z dwóch elementów 
poiączonych ze sobą przegubowo, przy czym jeden 
z elementów połączony jest z suwaKiem prasy (1) a 
drugi osadzony przegubowo w widełKach dźwigni no-
śnej (4) i połączony jest z siłownikiem szybkiego do-
biegu (5), Który napędzając układ w końcowej fazie 
skoKU wiącza siłownik główny (8). Siłownik główny 
(8; napędza dźwignię nośną (4) zamocowaną obroto-
wo w Korpusie (2) i połączoną z układem dźwigni 
szybkiego dooiegu (3) oraz w końcowej fazie skoku 
przesterowuje ooydwa siłowniki (5) i (&) w położenie 
wyjściowe. (2 zastrzeżenia) 

B31B 
B65D 

P.233039 16.09.1931 

Zgłoszenie dodatkowe do zgłoszenia nr P-230234 
Pierwszeństwo: 16.09.1980 - St. Zjedn. Am. 

(nr 187648) 

Ex-Cel'.-O Corporation, Troy, Stany Zjednoczone 
Ameryki 

Wykrojka do wytwarzania pojemnika dla cieczy 
ora/ pojemnik dla cieczy 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie oszczędności tek-
tury wykrojki tekturowego pojemnika. 

Wykrojka do wytwarzania pojemnika dla cieczy za-
wiera kilka ścianek bocznych (20, 22, 24, 26) oddzielo-
nych 2a pomocą naciętych krawędzi (34, 38, 38, 39), 
ściankę zakładki (28) oraz ścianki {40, 42, 44, 48) przy-
legające odpowiednio do ścianek bocznych (20, 22, 24, 
26). Ścianki (40, 42, 46) mają takie same kształty i po-
wierzchnię, natomiast ścianka (44) ma większą po-
wierzchnię i wysokość. 

Pojemnik dla cieczy wykonany z tektury lub po-
dobnego materiału zawiera cztery ścianki boczne o 
takiej samej szerokości, pierwszą i drugą parę, leżą-
cych naprzeciw siebie ścianek zamknięcia dna, połą-
czonych kolejno z tymi bocznymi ściankami, jako ich 
przedłużenie o oddzielone jedne od drugich nacięty-
mi krawędziami wzdłuż ich boków. Każda ścianka 
zamknięcia dna posiada swobodne cięte krawędzie 
przebiegające pod określonym kątem. Wysokość co 
najmniej jednej ścianki jest o z góry określoną wiel-
kość większa od polowy szerokości tej ścianki. 

(6 zastrzeżeń) 

B62D P.229441 28.01.1981 

Centrum Konstrukcyjno-Technologiczne Maszyn 
Górniczych „KOMAG", Gliwice, Polska (Tadeusz 
Młot, Janusz Putowski). 

Wózek podwozia gąsienicowego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie skonstruowania 
takiego wózka, w którym osie rolek byłyby zdolne 
przenosić duże siły poprzeczne i nie byłyby narażone 
na uszkodzenia przez odłamki skalne. 

Wózek podwozia gąsienicowego, zwłaszcza dla ma-
szyn górniczych charakteryzuje się tym, że ma w bel-
kach (1) i (2) współosiowe otwory (3), w których tkwi 
oś (5). Na oś (5) jest nasadzona tuleja (14), a na niej 
za pośrednictwem łożysk (13) rolka (6). Oś (5) wystaje 
w części poza belką (1) i jest zabezpieczona przed 

wsunięciem się z otworów (3) zasuwką (S). Belka 
(1) ma zgrubienia (11) chroniące wystającą część osi 
(4) zasuwkę (9) i śrubę (10) przed uszkodzeniem od-
łamkami skał, w szczególności w trakcie wykonywa-
nia przez maszynę skrętów na zasypanym odłamkami 
skał spągu wyrobiska górniczego. , (3 zastrzeżenia) 

B64C P.229375 22.01.1981 

Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-Świ-
dnik", Świdnik, Polska (Stanisław Kamiński). 

Spusób mocowania lopaty wirnika śmigłowca 
zwłaszcza wirnika nośnego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wyeliminowania 
zmniejszenia średnich i zmiennych obciążeń w ukła-
dach sterowanych przy jednoczesnym zachowaniu wła-
sności aerodynamicznych wirnika. 

Sposób mocowania łopaty wirnika śmigłowca po-
lega na tym, że konstrukcyjną oś (2) nieodkształconej 
łopaty (3) wirnika, korzystnie w miejscu połączenia 
lej z Drzegubem osiowym (i) odchyla się ku górze o 
kąt ß=0,5°-3°. 

Rozwiązanie według wynalazku może mieć zasto-
sowanie w śmigłowcach lub siłowniach wiatrowych. 

(1 zastrzeżenie) 

B65B P.233414 12.10.1931 

Pierwszeństwo: 10.10.1980 - Francja (nr 8021735) 

Isover Saint-Gobain, Neuilly Sur Seine, Francja. 

Sposób przygotowywania partii zrolowanych 
materiałów ściśliwych 

i partie zrolowanych materiałów ściśłiwych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie ułatwienia mani-
pulowania przenoszenia i składowania partii mate-
riałów. 

Sposób przygotowywania partii zrolowanych ma-
teriałów ściśliwych utworzonych z co najmniej dwóch 
beli ułożonych jedna na drugiej, z których co naj-
mniej jedną wyposaża się w pokrowiec zewnętrzny 
z tworzywa sztucznego ciągliwego lub kurczliwego, 
polega na tym, że bele • materiałów (1,2) układa-się 
w stos, umieszczając na dole stosu belę wyposażoną 
w pokrowiec, a dookoła tych beli umieszcza się człon 
łączący (8) z kurczliwego tworzywa sztucznego, w po-
łożeniu takim, że okrywa z boku górną część beli 
dolnej (1) i dolną część beli górnej (2), przy czym 
człon (8) doprowadza się do temperatury takiej, że 
przez kurczliwość zaciska się na tych belach. 
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Partia według wynalazku charakteryzuje się tym, że 
zawiera człon łączący (8) z kurczliwego tworzywa 
sztucznego, którego co najmniej pewna część obejmu-
je z boku, z jednej strony, górną część beli dolnej 
(1), a z drugiej strony, dolną część beli górnej (2). 
Człon łączący (8) jest zaciśnięty na części zewnętrznej 
ciężarów, z którą się styka. (12 zastrzeżeń) 

B65D P. 229309 20.01.1981 

Zgłoszenie dodatkowe do zgłoszenia nr P. 228019 

Huta „Pokój", Ruda Śląska, Polska (Edward Gross, 
Zygmunt Knapik, Adam Kincer, Franciszek Brzozo-
wski, Alfred Pietruszka, Władysław Distel, Józef Pier-
nikarczyk). 

Zbiornik zwłaszcza oleju opałowego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wykorzystania 
warstwy emulsji olejowo-wodnej do spalania, która 
zanieczyszczała środowisko naturalne. 

Zbiornik według zgłoszenia nr P. 228019 składają-
cy się z płaszcza z dnem i dachu, w którym umiesz-
czony jest przewód rozładowczy, połączony z pompą, 
a w środku zbiornika w warstwie emulsji olejowej 
jednorodnej umieszczony jest przewód ssący wypro-
wadzony na zewnątrz, według wynalazku charaktery-
zuje się tym, że przewód emulsji olejowo-wodnej (.18) 
wychodzący ze zbiornika w wysokości warstwy emul-
sji olejowo-wodnej (11), łączy się poprzez zawór (12), 
przewód doprowadzający (13), odstojnik (6), przewód 
łączący (14), odstojniki (7) i przewód (15) z kolekto-
rem rozładowczym cysterny (16). (2 zastrzeżenia) 

B65F P.233150 T 22.09.1981 

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Sta-
szica, Kraków, Polska (Edward Wojnar). 

Samochód da zbiórki zwłaszcza odpadów użytkowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania sa-
mochodu o prostej budowie oraz dużej użyteczności 
gospodarczej, umożliwiającego odzysk odpadków użyt-
kowych odprowadzanych do śmieci komunalnych. 

Samochód do zbiórki, zwłaszcza odpadków użytko-
wych, wykonany na bazie znanego samochodu do 
zbiórki śmieci charakteryzuje się tym, że ma nad ka-
biną kierowcy (1) zabudowany bagażnik (2), zaś nad 
zbiornikiem śmieci (3) jest zabudowana platforma (4), 
przy czym bagażnik (2) i platforma (4) są otoczone 
balustradami (5). Poniżej platformy (4), z obu jej bo-
ków wzdłużnych, są wykonane wąskie, podłużne luki 
(8). Natomiast z boków zbiornika na śmieci (3) są 
wykonane wąskie, wysokie pojemniki (7), zaś z dru-
giego boku zbiornika na śmieci (3) są wykonane wąs-
skie niskie pojemniki (8). Z obu stron zbiornika na 
śmieci (3) są zamocowane dwie drabinki (9) ze szczeb-
lami będącymi zarazem półkami, natomiast z przodu 
samochodu, nad balustradą (5) bagażnika- (2) jest 
usytuowany wałek (10) z brezentem ochronnym (11). 
Samochód ponadto jest wyposażony w żuraw obroto-
wy (12) z zawieszoną na lince podciągowej wagą sprę-
żynową oraz dwa boczne światła pulsujące (14) i do-
datkowo sygnał dźwiękowy - gong (15). 

(1 zastrzeżenie) 

B65G P. 229372 22.01.1981 

Przedsiębiorstwo Przemysłu Betonów „Prefabet-
-Białe Błota", Bvdgoszoz, Polska (Kazimierz Kwiai-
kow.ski). 

Zamek do sterowania, zwłaszcza chwytaków da rur 

Przedmiotem wynalazku jest zamek do sterowania, 
zwłaszcza chwytaków do rur w pracach . za i wyła-
dunkowych. 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie skonstruowania 
zamka o prostej budowie i dużej niezawodności dzia-
łania. 

Zamek według wynalazku charakteryzuje się tym, 
że składa się z podstawy (10), na której zamocowany 
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jest ogranicznik (16) i prowadnica (15), zapadki (12), 
której swobodny koniec jest dociskany do prowadni-
cy sprężyną (11), zaczepu (li) mającego dwa- wybra-
nia o różnych promieniach. Podstawa (10) zamka za-
mocowana jest jednym końcem wahliwie do suwaka 
i wyposażona jest w ciężarek (17) powodujący stały 
docisk wodzika do powierzchni roboczych zamka. 

(2 zastrzeżenia) 

B65G P.229388 26.01.1981 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy „Erg", Jasło, Polska 
(Stanisław Dyczyński, Józef Kobak, Edward Niezgoda. 
Józef Niezgoda, Jan Kołodziej. 

Urządzenie do ciągłego przenoszenia 
waïeowych przedmiotów poprzez kąpiele 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wyeliminowania 
przenoszenia płynów na ruchomych elementach poza 
obręb wanny z kąpielą. 

Urządzenie składa się z wanny (5) i układu przeno
szenia przedmiotów (1) złożonego z obrotowej tarczy 
(2) z zabierali mi (3) i nieruchomej prowadnicy (i) 
o przekroju poprzecznym w kształcie rynny, wypro
filowanej w płaszczyźnie pionowej półkoliście do wnę
trza wanny (5) odpowiednio do współpracy, z tarczą 
(2), przy czym część wlotowa prowadnicy (4) ma 
zmienny kąt nachylenia i wyposażona jest w ograni
cznik (0), a część wylotowa skierowana jest pochyło 
w dół i wyposażona w osuszacz (7) przedmiotów (1). 

Urządzenie ma zastosowanie do impregnowania, tra
wienia, powlekania lub obróbki chemicznej przedmio
tów. (4 zastrzeżen;a) 

B65G P.229390 27.01.1981 

Zakłady Budowy Urządzeń Technologicznych „Uni-
tra-Elmasz", Warszawa, Polska (Bogumił Stefanowicz). 

Spo&ůb I urządzenia do automatycznego podawani-i. 
sprężyn zwlaszcza naciskowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie znutomatyzowu-
nia procesu, zwłaszcza na taśmach produkcyjnych o 
dużej wydajności. 

Sposób według wynalazku polega na rozdzielaniu 
splątanych sprężyn pod wpływem zmiennego pola 
magnetycznego i wybieraniu pojedynczych sprężyn za 
pomocą stałego pola magnetycznego. 

Urządzenie według wynalazku charakteryzuje się 
tym, że ma obwód zmiennego pola magnetycznego (2) 
ze szczeliną powietrzna, wewnątrz której umieszczony 
jest roiemnik na sprężyny (3) wykonany z materiału 
diamagnetycznego, połączony z pojemnikiem wibra-
cyjnym (I). U wylotu pojemnika (3) znajduje się ob-
wód stałego pola magnetycznego. (2 zastrzeżenia) 

B68B P. 229290 19.01.1981 

Centrum Konstrukcyjno-Technologiczne Maszyn 
Górniczych „KOMAG", Gliwice, Polska (Jan Kalyta, 
Tadeusz Tłuścik, Czesław Paprotny, Krzysztof Grzy-
bowski). 

Układ elektryczny dn pomiaru wielkości 
rozstrojenia łącza selsynowego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
okładu, który umożliwiałby maszyniście bezpieczne 
sterowanie przemieszczaniem naczyń wydobywczych 
do krańcowych położeń, w których przeprowadza się 
.synchronizację łącza. 

Układ według wynalazku charakteryzuje się tym, że 
ma, umieszczone obok znanych zestyków magnetycz-
nych kontroli pracy łącza selsynowego, współpracu-
iacych z selsynem nadawczym, dodatkowe zestyki 
magnetyczne (1, 2, 3, 4,) połączone ze sobą równolegle, 
i szeregowo ze zwiernym stykiem (5), sprzężonym 
z obwodem kontroli łącza selsynowego w obwodzie 
nasilania licznika impulsów (6). (1 zastrzeżenie) 

R66F 
B6OP 

P.235172 22,02.1982 

Kombinál. Urządzeń Mechanicznych „Bumar-Łebę-
dy" Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Mecha-
nicznych, Gliwice, Polska (Stanisław Drzensla, Joa-
chim Musioł). 

Układ mechanizmów i zespoïow hydrauliki siłowej 
żurawia samochodowego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zmniejszenia ma-
sy żurawia samochodowego bez pogarszania jego sta-
teczności i bez obniżenia jego udźwigu. 

Układ mechanizmów i zespołów hydrauliki siłowej 
żurawia samochodowego charakteryzuje się tym, że w 
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tylnej części nadwozia (1) ma usytuowany zbiornik 
(2) oleju hydrauliki siłowej żurawia, połączonej ssaw-
nymi przewodami z pompami (3) połączonymi bezpo-
średnio bądź pośrednio z przegubowym wałem (11) 

Dział C 
CHEMIA I METALURGIA 

C01B P.233307 T 01.10.1981 

Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla, Zabrze, Pol-
ska (Edward Ciećkiewicz). 

Sposób przygotowania surowca do wytwarzania 
wę»li adsorpcyjnych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie umożliwienia 
uzyskania granulowanego węgla aktywnego o zwięk-
szonej odporności mechanicznej w porównaniu z wę-
glem produkowanym z surowca drzewnego. 

Sposób przygotowania surowca do produkcji węgli 
adsorpcyjnych polega na zgranulowaniu rozdrobnio-
nego surowca węglowego przy użyciu smoły pochodzą-
cej z procesu odgrzewania węgla lub drewna - jako 
lepiszcza, dodanego w ilości 10 do 30°/o wagowych. 

(1 zastrzeżenie) 

C0 IG 
H01M 

P.229265 19.01.1981 

Politechnika Śląska im. W. Pstrowskiego, Gliwice, 
Polska (Stanisław Wolff, Andrzej Hargesheimer, An-
drzej Srnrokowski, Józef Steindor, Stanisław Turek, 
Jan Gazda). 

Sposób selektywnego otrzymywania związków cynku 
i związków manganu ze zużytych ogniw galwanicz-

nych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wykorzystania 
składników zużytych ogniw do otrzymywania surow-
ców wyjściowych dla przemysłu. 

Przedmiotem wynalazku z dziedziny metalurgii jest 
selektywne otrzymywanie związków cynku i związ-
ków manganu z zużytych ogniw galwanicznych. Zuży-
te ogniwa podawane są do pieca obrotowego, w któ-
rym wsad i gorące gazy poruszają si<? w przeciwprą-
dzie. 

W p i e c u n a s t e p u j e s p a l a n i e w s z y s t k i c h czesci ł a t w o p a l n y c h 
o g n i w , a następnie odparowanie cynku,. 
rozkład s a l m i a k u i redukcja chvutloi hu manganu za 
pomocą grafitu i ewentualnie koksiku. Pary cynku 
ut)cíi;ai4 s.o i wchodzą częściowo w reakcję z chlo-
rowodorem powstającym z rozkładu sałmiaku w wy-
niku czego otrzymuje sie pył wychwytywany w urzą-
dzeniach odnylajacych. Pył zawiera ok. 60°/o Zn głów-
nie w postaci chlorku cynku i przerabiany jest naj-
korzystniej na techniczny chlorek cynku. Koncentrat 
manganu kierowany jest do dalszej przeróbki na fer-
romangan. (2 zastrzeżenia) 

C02F P.229344 21.01.1981 

Gospodarstwo Rolne, Straszęcin k. Dębicy, Polska 
(Stanisław Podgórski, Piotr Bocheński, Stanisław Po-
ciask). 

Urządzenie do ciągic-o wytwarzania gazu biologicz-
nego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania ta-
niej konstrukcji u r z ą d z e n i a do ciągłego wytwarzania 
gazuj bioloicznego p r z e z n a c z o n e g o do stosowaniania za-
r ó w n o w małyc, średnich j a k i dużych gospodar-
stwach rolnych, hodowlanych lub ogrodniczych. 

Urządzenie według wynalazku zawierające fermen-
tacyjną komorę, zasilaną grawitacyjnie przez zasypo-
wą rurę, wyposażone jest w zbiornik osadu, ciśnie-
niowy zbiornik gazu biologicznego, zbiornik z roztwo-
rem o odczynie zasadowym lub kwaśnym oraz w 
pH-meťr z czujnikiem, charakteryzuje się tym, że za-
sypowa rura (2) usytuowana jest ukośnie, a jej wylot 
znajduje się nieco poniżej połowy wysokości fermen-
tacyjnej komory (1), zaś czujnik (7) pH-metru (8) 
usytuowany jest poza obrębem fermentacyjnej komo-
ry (1), na drodze przemieszczania osadu pofermenta-
cyjnego z fermentacyjnej komory (1) do zbiornika (5) 
osadu, a pH-metr (8) współdziała ze znanym napę-
dowym mechanizmem (9) dozującym do zasypowej ru-
ry (2) roztwór o odczynie zasadowym lub kwaśnym 
ze zbiornika (12), wewnątrz natomiast fermentacyjnej 
komory Ü) zamocowany jest współosiowo cylinder (14) 
o podwójnych ściankach, którego wysokość wynosi 
0,50-0,95 wysokości cylindrycznej części fermentacyj-

•rrej komory (1), wewnątrz zaś cylindra (14) zamoco-
wany jest rurowy przewód (15), którego wylot znaj-
duje się w pewnej odległości od dolnej krawędzi cy-
lindra (14), przy czym przewód ten połączony jest w 
zasadzie bezpośrednio z ciśnieniowym zbiornikiem (19) 
gazu biologicznego. (1 zastrzeżenie) 

C03C P.235225 25.02.1982 

Instytut Szkła i Ceramiki, Warszawa, Polska i Huta 
Szkła Okiennego „Kunice", Żary, Polska (Janina 
Szymczak, Stefan Kinel, Jerzy Węgier, Bolesław Ziem
ba, Wiesław Filipow, Mieczysław Majka, Mirosław 
Stępa, Krystyna Zagórska). 

Sposób wytwarzania szkła brązawego pochłaniającego 
promieniowanie podczerwone 

wynalazek rozwiązuje zagadnenie zapewnienia 
z m n i e j s z o n e j przepuszczalnosci swiatla przez s zk lo za-
rowno w podczerwoej jak i widzialnej czesci widma 
a tvm samym zmniejszenie n a g r z e w a n i a i jaskrawości 

naświetlania oszklonych nimi pomieszczen. 
Sposob wedlug wynalazku polega na wprowadzaniu 

dowo-wapniowego żelaza, niklu i selenu w postaci 
szczawianu żelazawego, niklowego lub in-

o osi pokrywającej się z osią obrolu nadwozia (!) 
iurawia. przy czym przegubowy wal (li), jest połą
czony 2 kątowa pi zckîadni::r~(5) podwozia żurawia. 

(3 zastrzeżenia) 
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nego meutleniającego związku nikiawego or;íz soli 
se lnawej np. seleriiiiu sodowego, a następnie topieniu 
takiego zestawu w atmosferze redukującej. 
Szkło według wynalazku przeznaczone jest do oszkleń 
budynków i środków transportu. (1 zastrzeżenie) 

C04B P.235035 10.02.1982 

Huta Baildon, Katowice, Polska (Stanisław Jastrzęb-
ski, Stanisław Raj). 

Masa zasadowa do wykonywania tygla pieca induk-
cyjnego 

Wyłożenie tygla z masy według wynalazku nie ule-
ga spieczeniu na wskroś nawet w przypadku, gdy po 
stopieniu wsadu poddaje się go procesom wykańcza-
jącym na przykład odgazowaniu w próżni. Dzięki te-
mu wyłożenie takie nadaje się w pierwszym rzędzie 
do wytapiania stali wysokostopowych oraz metali 
i stopów trudnotopliwych. 

Masa według wynalazku składa się wagowo z 8 0 -
95% magnezytu, 5 -20% elektrokorundu i o, 1-0,3% 
lepiszcza. Magnezyt zawarty w masie składa się wa-
gowo z 20-40% ziarn 1-4 mm, 10-30% ziarn 0,5-1 
mm, 10-30%ziarn 0,05-0,5 mm i 20-40% ziarn po-
niżej 0,05 mm oraz zawiera wagowo 92-100% tlenku 
magnezu, resztę stanowią zanieczyszczenia. Natomiast 
elektrokorund zawarty w masie składa się wagowo 
z 20-40% ziarn 1-3 mm, 20-40% ziarn 0,5-1 mm, 
20-40% ziarn 0,05-0,5 mm i 5 - 1 5 % ziarn poniżej 
0,05 mm, oraz zawiera wagowo 95-100% tlenku gli-
nu, resztę stanowią zanieczyszczenia. Jako lepiszcze w 
masie korzystnie jest zastosować kwas borny. 

(2 zastrzeżenia) 

C04B P.235423 12.03.1982 

Instytut Szkła i Ceramiki, Warszawa, Polska (Hen-
ryk Kycia, Włodzimierz Kycia, Zbigniew Polesiński). 

Tworzywo na wyroby specjalne, odporne na ścieranie 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie umożliwienia wy-
korzystania odpadowych, podchodzących z wyeksploa-
towanych pieców przemysłowych, materiałów ognio-
trwałych. 

Tworzywo stanowi wyeksploatowany w piecach ma-
teriał korundowy cyrkonowy, korundowo-cyrkonowy, 
chromitowy lub krzemionkowy, wz-bo^cony krzemia-
nem cyrkonu. 

Tworzywo według wynalazku s hú: y do wykonani n 
kształtek elementów wykładzin młynów kulowych, 
mielników, pierścieni uszczelniających pomp wirowych 
itp. (1 zastrzeżenie) 

C07C P.222857 20.03.1980 

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Zdzi-
sław Ejmocki, Maria Papież). 

Sposób wytwarzania sulfonów trójchlorowcometylowo-
-4-chlorowcofenylowych 

Sposób wytwarzania sulfonów trójchlorowcometylo-
wo-'í-chlorowcofenylowych, polega na tym, że sulfon 
metylowo-, mono- lub dwuchlorowcometylowo-é-chlo-
rowcofenylowy poddaje się reakcji chlorowcowania za 
pomocą podchlorynu lub podbrominu metalu alkalicz-
nego lub metalu ziem alkalicznych, w temperaturze 
50-90°C, korzystnie 70--80°C; w'czasie 0,5-1,5 godzi-
ny. 

Suifony wytwarzane sposobem według wynalazku 
znajdują zastosowanie jako substráty do wytwarzania 
związków wykazujących własności selektywnych her-
bicydów dolistnych. (1 zastrzeżenie) 

CÖ7C P.228235 03,12.1980 

Pierwszeństwo: 04.12.1979 - Szwajcaria (nr 10 783/79-3) 

BYK GULDEN LOMBERG, Chemische 
GmbH, Konstanz, Rep. Feder, Niemiec. 

Fabrik 

Sposób wytwarzania kwasu 2,2'-dwuhydroksy-5,5'-me-
tylenodwu-(p-toluenosulfonowego) 

Sposób wytwarzania nowego kwasu 2,2'-dwuhydro-
ksy-5,5'-metylenodwu-(p-toluenosulfonowego) i jego 
soli, polega na tym, że kwas m-krezolo-6-sulfonowy 
i/lub jego sole poddaje się reakcji w środowisku 
kwaśnym z formeldehydem i/lub środkami odszczepia-
jącymi formaldehyd i ewentualnie otrzymaną sól 
przeprowadza się w wolny kwas lub w inną sól. 

Nowe związki otrzymywane sposobem według wyna-
lazku ze względu na swe specyficzne działanie na 
chore tkanki nadają się do stosowania w lecznictwie 
w schorzeniach powierzchni ciała lub jam ciała. 

(3 zastrzeżenia) 

C07C 
C07D 

P.230714 16.04.1981 

Pierwszeństwo: 17.04.1980 - St. Zjedn. Am. (nr 141229) 
Eli Lilly and Company, Indianapolis, Stany Zjedn, 

Ameryki. 

Sposób wytwarzania pochodnych fluorenu 

Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania 
nowych pochodnych fluorenu o ogólnym wzorze 1, 

w którym R i R, oznaczają niezależnie atom wodoru, 
grupę C j - C 4 alkilową, atom fluoru lub atom chloru, 
R4 i R5 oznaczają niezależnie atom wodoru lub grupę 
C j - C 6 alkilową, a R2 i R3 oznaczają niezależnie atom 
wodoru, grupę C x -C 6 alkilową, grupę metylową pod-
stawioną grupą C 2 - C 5 alkenylową, grupę fenylową 
podstawioną grupą C x - C 3 alkilową lub łącznie z ato-
mem azotu przy którym są podstawione stanowią gru-
pę cykliczną o ogólnym wzorze 2, w którym R6 ozna-
cza atom wodoru lub grupę C x -C 4 alkilową, A ozna-
cza grupę metylenową, atom tlenu lub atom azotu, 
a Ý oznacza zero lub 1, a także farmakologicznie do-
puszczalnych soli tyć!) związków. 

Zgodny v. wynalazkiem sposób wytwarzania związ-
ków o wzorze 1 polega na tym, że związek o ogólnym 
wzorze 3, w którym R, R1} R4 i Rg mają wyżej podane 
znaczenie, poddaje się redukcji w obecności aminy 
zawierającej dane podstawniki B2 i R3 albo też pod-
daje się reakcji redukcji grupy nitrylowej do pierw-



18 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO 16 (226) 1982 

szorzędowej grupy aminowej i alkiluje się wytwo-
rzony związek wprowadzając odpowiednią grupę al-
kilową. 

Związki o wzorze 1 są środkami antyarytmicznymi. 
(3 zastrzeżenia) 

C07C P. 232108 08.07.1981 

Pierwszeństwo: 09.07.1980 - Wielka Brytania (nr 
8022439) 

29.05.1981 - Wielka Brytania (nr 
8116441) 

Aktienbolaget Drace, Lund, Szwecja. 

Sposób wytwarzania nowych pochodnych 1-fenyloeta-
nolu 

Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania 
nowych pochodnych 1-fenyloetanolu o ogólnym wzo-
rze 1, w którym R oznacza rodnik III-rzęd. butylowy, 
rodnik cyklobutylowy lub rodnik 1-metylocyklobuty--
Iowy, R1 oznacza atom wodoru lub ma znaczenie po-
dane niżej dla R2, a R2 oznacza grupę o wzorze 
Ri,R4NCO-, w którym R4 oznacza atom wodoru lub 
rodnik alkilowy o 1-3 atomach węgla, a R3 oznacza 
atom wodoru, rodnik alkilowy o 1-3 atomach węgla 
lub grupę o wzorze 3, w którym R5 oznacza grupę 
hydroksylową lub grupę alkoksylową o 1-3 atomach 
węgla, przy czym gdy R3 oznacza atom wodoru, wów-
czas i R4 oznacza atom wodoru, a gdy R5 oznacza rod-
nik alkilowy o 1-3 atomach węgla, wówczas R4 ozna-
cza atom wodoru lub rodnik alkilowy o 1-3 atomach 
węgla i gdy R3 oznacza grupę o wyżej opisanym wzo-
rze 3, wówczas R4 oznacza atom wodoru. W zakres 
wynalazku wchodzi również wytwarzanie farmakolo-
gicznie dopuszczalnych 'soli związków o wzorze 1. 

Związki wytwarzane sposobem według wynalazku 
mają cenne właściwości farmakologiczne, a w szcze-
gólności działają rozkurczająco na oskrzela i są sku-
teczne przy zwalczaniu schorzeń płuc, zwłaszcza astmy. 

Zgodnie z wynalazkiem związki o wzorze 1 wytwa-
rza się w ten sposób, że nowy związek o wzorze 83, 
w którym R, R1 i R2 mają wyżej podane znaczenie, 
a R6 oznacza atom wodoru lub grupę zabezpieczającą 
atom azotu i gdy R1 lub R2 oznaczają atomy wodoru, 
wówczas występująca w tej pozycji grupa .hydroksy-
lowa może być zabezpieczona, poddaje .się redukcji 
i w otrzymanym produkcie odszezepia się ewentualnie 
występujące grupy zabezpieczające, zastępując je ato-
mami wodoru, a następnie związek o wzorze 1 roz-
dziela się na poszczególne optycznie czynne izomery 
i/albo przeprowadza w farmakologicznie dopuszczalna 
sól. (1 zastrzeżenie) 

C07C P. 232109 08.07.1981 

Wielka Brytania (nr Pierwszeństwo: 09.07.10tíO 
8022440) 

29.05.1981 - Wielka Brytania (nr 
8116440) 

Aktienbolaget Drace, Lund, Szwecja. 

Sposób wytwarzania nowych pochodnych 1-fenyloeta-
nolu 

Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania 
nowych pochodnych 1-fenyloetanolu o ogólnym wzorze 
1, w którym R oznacza rodnik III-rzęd. butylowy, rod
nik cyklobutylowy lub rodnik o wzorze 2, R1 oznacza 
atom wodoru lub ma znaczenie podane niżej dla R2, 
a R2 oznacza grupę o wzorze 3a lub 3b, w których to 
wzorach R3 oznacza atom wodoru, grupę o wzorze 4 
albo grupę o wzorze R 5 - C ( O ) - , w którym R5 ozna
cza rodnik alkilowy o łańcuchu prostym lub rozgałę
zionym, zawierającym 1-4 atomów węgla, albo też 
R2 oznacza grupę o wzorze 3c, w którym R4 oznacza 
atom wodoru lub rodnik alkilowy o 1-3 atomach wę
gla, jak również farmakologicznie dopuszczalnych soli 
tych związków. 

Związki wytwarzane sposobem według wynalazku 
mają cenne właściwości farmakologiczne, a w szcze
gólności działają rozkurczająco na oskrzela i są sku
teczne przy zwalczaniu różnych schorzeń płuc, zwła
szcza schorzeń astmatycznych. 

Zgodnie z wynalazkiem związki o wzorze 1 wytwa
rza się w ten sposób, że związek o wzorze 5, w któ
rym R, R1 i R2 mają wyżej podane znaczenie, a R6 

oznacza atom wodoru lub grupę zabezpieczającą atom 
azotu i gdy Rł albo R2 oznaczają atom wodoru, wów
czas grupa hydroksylowa może być zabezpieczona, pod
daje się redukcji, po czym w otrzymanym związku 
odszczepia się ewentualnie występujące grupy zabez
pieczające i zastępuje je atomami wodoru, a następ
nie związek o wzorze 1 ewentualnie rozdziela się na 
poszczególne optycznie czynne izomery i/albo przepro
wadź w farmakolowicznie dopuszczalną sól. 

(3 zastrzeżenia) 

C07C P.231453 02.06.1981 

Pierwszeństwo: 02.08.1980 - Wielka Brytania (nr 
80.17983) 

17.03. WSI - Wielka Brytania (nr 
31.08345) 

F. HOFFMANN - LA ROCHE u. Co.. Aktiengesel-
lschaft, Bazylea, Szwajcaria. 
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Sposób wytwarzania podstawionych pochodnych 
ienoksyamirtopropanolu 

Sposób wytwarzania nowych podstawionych po-
chodnych fenoksyamínopropanolu o wzorze przedsta-
wionym na rysunku, w którym R oznacza rozgałęzio-
ny rodnik alkilowy zawierający 3-4 atomy węgla, 
R1 oznacza atom wodoru, chlorowca lub niższy rod-
nik alkilowy, a R2 i R3 oznaczają atomy wodoru, chlo-
rowca, niższe rodniki alkilowe, niższe grupy alkoksy-
lowe lub niższe grupy alkilotio, oraz ich farmaceuty-
cznie dopuszczalnych soli addycyjnych z kwasami, po-
lega na reakcji związków epoksydowych z aminami 
i na ewentualnym rozszczepieniu racematu na anty-
pody optyczne. 

Związki te mają ß-adrenergiczne właściwości blo-
kujące oraz działają przeciw nadciśnieniu, w związku 
z czym można je stosować jako leki. (5 zastrzeżeń) 

C07C P.234155 09.12.1981 

Pierwszeństwo: 10.12.1980 - RFN (nr P 3046465.4) 

Karl Thomae GmbH, Biberach/Riss, Republika Fe-
deralna Niemiec. 

Sposób wytwarzania nowych fenyloalkiloamin 
Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarza-

nia nowych fenyloalkiloamin o ogólnym wzorze 1, 
w którym Rt oznacza grupę wodorotlenową, grupę 
aminową, ewentualnie podstawioną grupą alkanokar-
bonylową o 1 do 3 atomach węgla lub grupą alkoksy-
karbonylową o 2 do 4 atomach węgla lub grupę alki-
lo- lub dwualkiloaminową, w której podstawniki al-
kilowe mają po 1 do 3 atomów węgla i ewentualnie 
są podstawione grupą fenylową; R2 i R3, które mogą 
być takie same lub różne, oznaczają atom chlorowca 
lub grupę trójfluorometylową, cyjanową lub nitrową 
lub jeden z podstawników R2 lub R3 może oznaczać 
atom wodoru; R4 oznacza atom wodoru lub grupę al-
kilową o 1-3 atomach węgla; R5 oznacza atom wo-
doru, grupę alkilową o 1 do 4 atomach węgla w łań-
cuchu prostym lub rozgałęzionym, grupę cykloalkilo-
wą o 3 do 6 atomach węgla, grupę alkenylową o 2 do 
5 atomach węgla lub grupę aralkilową o 7 do 10 ato-
mach węgla; A oznacza grupę metylenową, etylenową 
lub hydroksymetylenową, a B oznacza grupę o wzo-
rze 3 lub 4, w których to wzorach R6 oznacza atom 
wodoru lub chlorowca, grupę wodorotlenową, grupę 
alkoksylową o 1 do 3 atomach, ewentualnie podsta-
wioną grupą fenylową lub grupę alkilosulfenylową 
lub alkilosulfinylową o 1 do 3 atomach węgla; R7 
oznacza atom wodoru, grupę wodorotlenową lub grupę 
alkoksylową o 1 do 3 atomach węgla lub R6 i R7 łą-
cznie oznaczają grupę metylenodioksy; R3 oznacza 
atom wodoru lub grupę alkilową o 1 do 3 atomach 
węgla; D oznacza atom tlenu lub siarki lub grupę 
sulfinylową lub sulfonylową; n oznacza liczbę 1 lub 
2; a E oznacza prostołańcuchową grupę alkilenową 
o 3 do 5 atomach węgla, ewentualnie podstawioną 
jedną lub dwiema grupami alkilowymi o 1 do 3 ato-
mach węgla; lub, gdy A oznacza grupę metylenową 
lub etylenową i/lub Rx oznacza grupę aminową pod-
stawioną grupą alkanokarbonylową o 1 do 3 atomach 
węgla lub grupą alkoksybarbonylową o łącznie 2 do 
4 atomach węgla, grupę wodorotlenową lub grupę al-
kilo- lub dwualkiloaminową, w której podstawniki al-
kilowe mają po 1 do 3 atomów węgla i ewentualnie 
są podstawione grupą fenylową i/lub R2 oznacza gru-
pę trójfluorometylową, cyjanową lub nitrową i/lub R3 

oznacza atom fluoru i/lub R4 oznacza grupę alkilową 
o 1 do 3 atomach węgla i/lub R5 oznacza grupę alki-
lową o 1 do 4 atomach węgla, grupę cykloalkJową 
o 3 do 6 atomach węgla, grupę alkenylową o 2 do 5 
atomach węgla lub grupę aralkilową o 7 do 10 ato-
mach węgla i/lub R6 oznacza atom fluoru lub chloru, 
grupę alkilosulfenylową lub alkilosulfinylową o 1 do 
3 atomach węgla, grupę etylenową lub, gdy A ozna-
cza grupę metylenową, grupę o wzorze -CHRgCHa-, 
w którym R9 oznacza grupę alkilową o 1 do 3 atomach 
węgla; w postaci optycznie czynnych antypodów, dia-
stereomerycznych racematów i ich optycznie czynnych 
antypodów oraz addycyjnych soli z kwasami, przez 
redukcję związku o ogólnym wzorze 2, w którym R1} 
do R3, R5 i B mają wyżej podane znaczenia, a X ozna-
cza grupę o wzorze -CO-CH(R 4 ) - , -CH(OH)-CH 
(R4)-, -CH(O-acyl)-CO-, - CH, -CO- , - C H ( Z ) -
-CH(R 4 ) - lub - CH(Z)-CH2-CH(R4)-, w których to 
wzorach R4 nia wyżej podane znaczenie, acyl oznacza 
organiczną grupę acylową, a Z oznacza grupę reduk-
cyjnie odszczepialną; i jeżeli to jest pożądane, rozdzie-
lenie otrzymanego związku o ogólnym wzorze 1 mają-
cego jeden, dwa lub trzy optycznie czynne atomy wę-
gla na optycznie czynne antypody, ich diastereomerycz-
ne raeematy i ich optyczne antypody i/lub przepro-
wadzenie otrzymanego związku o wzorze 1 w fizjolo-
gicznie dopuszczalną addycyjną sól z nieorganicznym 
lub organicznym kwasem. 

Nowe związki posiadają wartościowe właściwości 
farmakologiczne i znajdują zastosowanie w terapii 
szczególnie chorób serca i układu krążenia. 

(12 zastrzeżeń) 

C97D 

Polska Akademia Nauk - Zakład Polimerów, Za-
brze, Polska (Zbigniew Jedliński, Urszula Gaik, Bog-
dan Kowalski). 

Sposób wytwarzania rozpuszczalnych i topliwych po-
linaftoiienofoenzimidazoli 

Celem wynalazku jest opracowania sposobu wytwa-
rzania polimerów rozpuszczalnych w typowych rozpu-
szczalnikach organicznych, co ułatwiałoby ich prze-
twórstwo na powłoki, folie tłoczywa i mieszanki kom-
pozycyjne. 

Sposób według "wynalazku polega na tym, że na 
dibezwodniki kwasów dinaftalenotetrakarboksylowych 
działa się aromatycznymi bis (o- diaminami) o wzo-
rze ogólnym (H>N)2 Aryl (NH2)2 w obecności kataliza-
torów takich jak aromatyczne kwasy karboksylowe, 
takie jak kwas benzoesowy, salicylowy, kwas polifo-
sforowy, P2O5, fosforany mono lub difenolanów, ta-
kich jak fosforan di-m-krezolu. Jako dibezwodniki 

P.229267 19.01.1981 
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kwasów dinaftalenotetrakarboksylowyeh stosuje aię 
związki o wzorze 1, w którym Ar' oznacza grupę: 
oksy, fenyleno 4-dioksy, fenyleno 1,3-dioksy, feny-
leno 1, 1,3-ditio, difenyleno-4, 4'-dioksy, difenyleno 
2,2'-dioksy, oksydifenyleno-4, 4'-dioksy, metylenodife-
nyleno-4, 4'-dioksy, Karbonylodifenyleno- 4,4'-dioksy, 
tiodifenyleno-4,4'-dioksy, sulfonylodifenyleno-4,4'-diok-
sy, izopropelidenodifenyleno-4,4'-dioksy, tereftaloilo-
wą, izoftalową. (2 zastrzeżenia) 

CG7D P.229273 19.01.1931 

Zakłady Azotowe w Puławach, Puławy, Zakłady 
Azotowe im. F. Dzierżyńskiego w Tarnowie, Tarnów, 
Polska (Anna Chodkwiewicz, Danuta Janička, Andrzej 
Krzysztoforski, Marek Pochwalski,. Tadeusz Smętek, 
Stanisław Tarciłowski). 

Sposób wydzielania rozpuszczalnika z ekstraktu w pro-
cesie ekstrakci kaprolaktamu 

Celem wynalazku jest zmniejszenie energochłonno-
ści procesu wydzielania rozpuszczalnika z ekstraktu 
kaprolaktamowego. 

Sposób wydzielania rozpuszczalnika z ekstraktu kap-
rola - ktamowego na drodze destylacji w układzie 
dwu- lub trzystopniowym według wynalazku po-
lega na tym, że większość rozpuszczalnika organicz-
nego odpędza się bez dodatku wody a resztę oddesty-
lowuje się w postaci heteroazeotropu z wodą. 

Przed zawróceniem do procesu ekstrakcji rozpu-
szczalnik przemywany jest wodą w celu usunięcia za-
wartych w nim zanieczyszczeń, zaś stężony roztwór 
wodny kaprolaktamu otrzymywany w sposób znany 
z dołu kolumny heteroazeotropowej, poddaje się dal-
szym operacjom oczyszczania. (8 zastrzeżeń) 

C07D P.233979 26.11.1981 

Pierwszeństwo: 28.11.1980 - Francja (nr 8025274) 

SANOFI, Paryż, Francja. 

Sposób wytwarzania pochodnych 5, 6, 7, 7a-tetrahy-
dro-4H-tieno (3,2-c) pirydynonu-2 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania spo-
sobu wytwarzania pochodnych 5, 6, 7, 7a-tetrahydro-
-4H-tieno-(3,2c) pirydynonu-2 o ogólnym wzorze 1, 
w którym R oznacza atom wodoru lub rodnik feny-
lowy, ewentualnie podstawiony co najmniej jednym 
atomem chlorowca lub niższą grupą alkilową, niższą 
alkoksylową, nitrową, karboksylową, alkoksykarboksy-
lową lub cyjanową, R' oznacza atom wodoru lub niż-
szą grupę alkilową, zaś n oznacza zero lub liczbę cał-
kowitą od 1 do 4, jak też ich soli addycyjnych z far-
maceutycznie dopuszczalnymi kwasami mineralnymi 
lub organicznymi, który umożliwiałby otrzymanie 
wszelkich stereoizomerów tych związków oraz ich mie-
szaniny. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że pochod-
ną borową o wzorze 5, w którym R, R', i n mają 
wyżej podane znaczenie, zaś R" oznacza atom wodoru 
lub niższą grupę alkilową, utlenia się do pochodnej 
o wzorze 6, którą hydrolizuje się otrzymując związek 
o wzorze 1. (4 zastrzeżenia) 

WZÖR 6 

C07D P. 233980 26.11.1981 

Pierwszeństwo: 28.11.1980 - Francja (nr 8025276) 

SANOFI, Paryż, Francja. 

Sposób wytwarzania pochodnych 5, 6, 7, 7a-tetrahy-
dro-4H-tieno-(3,2-c) pirydynonu-2 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uproszczenia spo
sobu wytwarzania pochodnych 5, 6, 7, 7a-tetrahydro-
-4H-tieno-(3,2-c) pirydynonu-2 o ogólnym wzorze 1, 
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w którym li oznacza atom wodoru luo rodnik ienylo-
wy, ewentualnie podstawiony co najmniej jednym 
atomem chlorowca lub niższą grupą alkilową, niższą 
alkoksylową, nitrową, karboksylową, alkoksykaroony-
lową lub cyjanową, R' oznacza atom wodoru luo niż-
szą grupę alkilową, zaś n oznacza zero lub liczbę cał-
kowitą od 1 do 4, jak też ich soli addycyjnych z kwa-
sami mineralnymi lub organicznymi. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że zwią-
zek o ogólnym wzorze 2, w którym R, R' i n mają 
wyżej podane znaczenie, rozpuszczony w mieszaninie 
kwasu octowego z kwasem bromowodorowym, trak-
tuje się roztworem wody utlenionej otrzymując po-
chodną bromową o wzorze 3, którą przekształca się 
w związek magnezoorganiczny, który kondensuje się 
następnie z nadbenzoesanem t-butylu otrzymując 
związek o wzorze 4, który przez ogrzewanie do tem-
peratury w granicach od 80° do 180°, w obecności 
kwasu mineralnego lub organicznego przekształca się 
w związek o wzorze 1. (7 zastrzeżeń) 

C07 D P.233981 26.11.1981 

C07D P.234257 15.12.1981 

Pierwszeństwo: 18.12.1980 - RFN (nr P 3047730.6) 

Cassella Aktiengesellschaft, Frankfurt n/Menem, Re-
publika Federalna Niemiec (Karl Schoenafinger, Rudi 
Beyerle, Anton Mogilev, Helmut Bohn, Melitta Just, 
Piero A. Martorana, Rolf-Eberhard Nitz). 

Sposób wytwarzania nowych 3,4-dwupodstawionych 
2-tlenków 1, 2, 5-oksadiazoIu 

Wynalazek dotyczy sposobu wytwarzania nowych 
3,4-dwupodstawionych 2-tlenków 1, 2, 5-oksadiazolu 

o ogólnym wzorze 1, w którym R oznacza grupę -NUR 1 , 
-NRSRS , - NHR4ORs, -NHR5COR6 lub grupę o wzo
rze 9, R1 oznacza rodnik alkilowy o 1-8 atomach wę
gla lub rodnik cykloalkilowy o 4 - 7 atomach węgla, 
każdy z symboli R2 lub R3 oznacza rodnik alkilowy 
o 1-4 atomach węgla, R4 oznacza rodnik alkilenowy 
o wzorze - C n H 2 n - , przy czym n oznacza liczbę 2, 3 
lub 4, R5 oznacza rodnik alkilenowy o wzorze 
- C m H 2 m - , przy czym m oznacza liczbę 1, 2 lub 3, 
R6 oznacza grupę OR2, -NHR 1 , -NR 2 R 3 , lub - N H 9 , 
X oznacza grupę - ( C H 2 ) P - , - (CH 2 ) 2 -O- (CH 2 ) a , lub 
grupę o wzorze 10, zaś p oznacza liczbę 4, 5 lub 6, 
oraz ich farmakologicznie dopuszczalnych soli addy
cyjnych z kwasami. 

Cechą sposobu jest według wynalazku to, że chlo
rek hydroksamoilu o ogólnym wzorze 2, w którym 
R ma wyżej podane znaczenie, wprowadza się do roz
puszczalnika lub dyspergatora w temperaturze 0-50°C, 
przy czym wobec odszczepienia HCl i dimeryzacji 
tworzy się związek o wzorze 1, który ewentualnie 
przeprowadza się w znany sposób w sól addycyjną 
z kwasem. 

Związki wytwarzane sposobem według wynalazku 
wykazują właściwości farmakologiczne, szczególnie 
przydatne przy leczeniu układu krążenia wieńcowego. 

(10 zastrzeżeń) 

C07D P. 234258 15.12.1981 

Pierwszeństwo: 18.12.1980 - RFN (nr P 3047749.7) 

Cassella Aktiengesellschaft, Frankfurt n/Menem, 
Republika Federalna Niemiec (Karl Schoenafinger, 
Rudi Beyerle, Anton Mogiler, Helmut Bohn, Melitta 
Just, Piero A. Mastorana, Rolf-Eberhard Nitz). 

Sposób wytwarzania nowych 3,4-dwupodstawionych 2-
-tlenków 1, 2, 5-oksadiazolu 

Wynalazek dotyczy sposobu wytwarzania nowych 
3,4-dwupodstawionych 2-tlenków 1, 2, 5-oksadiazolu 
o wzorze 1, w którym R1, w przypadku gdy R2 sta
nowi grupę - C H 3 , oznacza grupę -CONHR8NR2

i , 
grupę o wzorze 3, 4, 5, 6 lub 7, grupę -CONHR sOR6 , 
- C O N H C H 2 C H = C H 2 - , -CONHR 7 lub -CONR4R8 , 
natomiast w przypadku, gdy R2 ma, z wyjątkiem gru
py - C H 3 , jedno ze znaczeń wyżej podanych dla R1, 
to symbol R1 oznacza grupę - C H 3 , R3 oznacza rodnik 
alkilenowy - C n H 2 n - , przy czym n oznacza liczbę 2, 
3 lub 4, każdy z symboli R4 i R8 oznacza grupę - C H 3 
lub -C 2 H 5 , R5 oznacza grupę - C O H 3 lub atom chlo
ru, R6 oznacza atom wodoru lub grupę - C H 3 , R7 

oznacza rodnik alkilowy o 1-4 atomach węgla, rod
nik cykloalkilowy o 5 - 7 atomach węgla, rodnik alli-
lowy lub pirydylometylowy, X oznacza grupę -CH 2 ) 2 
- O - ( C H 2 ) . , - , grupę o wzorze 8, grupę - CH,CH2CH2 
C H 2 - lub grupę -CH2CH2CH2CH2CH2- , R2 oznacza 

Pierwszeństwo: 28.11.1980 - - Francja (nr 8025275) 

SANOFI, Paryż, Francja. 

Sposób wytwarzania pochodnych 5, 6, 7, 7a-tetrahy-
dro-4H-i!eno(3,2-c)-pirydynonu-2 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uproszczenia spo
sobu wytwarzania pochodnych tieno -pirydynowych 
o wzorze 1, w którym R oznacza atom wodoru lub 
rodnik fenylowy, ewentualnie podstawiony co naj
mniej jednym atomem chlorowca lub niższą grupą al
kilową, niższą aikoksylową, nitrową, karboksylową, 
alkoksykarbonylową lub cyjanową, R' oznacza atom 
wodoru lub niższą grupę alkilową, zaś n oznacza zero 
lub liczbę całkowitą 1 do 4, jak też ich soli addycyj
nych z kwasami mineralnymi lub organicznymi. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że na 
związek o wzorze ogólnym 2, w którym R, R ' i n mają 
wyżej podane znaczenie, zaś R" oznacza atom wodoru 
lub rodnik alkilowy Cx do C4 działa się w rozpu
szczalniku organicznym gazowym chlorowodorem i ga
zowym siarkowodorem. (7 zastrzeżeń) 
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grupę -CH3 , a w przypadku, gdy R1 stanowi grupę 
-CH 3 , to R2 ma, z wyjątkiem grupy -CH3 , jedno ze 
znaczeń wyżej podanych dla R1, oraz ich farmakolo-
gicznie dopuszczalnych soli addycyjnych z kwasami. 

Cechą sposobu jest według wynalazku to, że ester 
kwasu 1, 2, 5-oksadiazolo-2-oksydokarboksylowego-4 
o wzorze 2, w którym R8 oznacza rodnik alkilowy 

o 1-6 atomach węgla, poddaje się reakcji z aminą 
HZ i przy tym tę aminę dobiera się tak, aby rodnik 
Z tworzył z grupą karbonylową estru o wzorze 2 rod
nik R1, i otrzymany związek ewentualnie przeprowa
dza się w sól addycyjną z kwasem, albo ewentualnie 
w przypadku wytwarzania związków o wzorze Ib 
ogrzewa się do temperatury 150-220°C, korzystnie do 
temperatury 180-200°C, i otrzymany związek ewen
tualnie przeprowadza się w jego sól addycyjną z kwa
sem. 

Związki wytwarzane sposobem według wynalazku 
wykazują właściwości farmakologiczne, szczególnie 
przydatne przy leczeniu układu krążenia wieńcowego. 

(3 zastrzeżenia) 

C07D P.234758 06.02.1981 

Pierwszeństwo: 07.02.1980 - St. Zjedn. Am. (nr 119276) 

E. R. Squibb and Sons, Inc., Princenton, Stany Zjed-
noczone Ameryki. 

Sposób wytwarzania nowych ß-laktamow 

Celem wynalazku jest opracowanie sposobu wy-
twarzania nowych antybiotyków. 

Sposób wytwarzania nowych ß-laktamow o ogólnym 
wzorze 1, w którym Rj oznacza atom wodoru lub 
grupę acylową albo grupa Rx-NH stanowi zebezpie-
czoną grupę aminową, R2 oznacza atom wodoru lub 
grupę alkoksylową o 1-4 atomach węgla, R3 i R4 są 
jednakowe lub różne i oznaczają atomy wodoru, rod-
niki alkilowe, cykloalkilowe, fenylowe lub podstawio-
ne rodniki fenylowe, albo jeden z podstawników R3 
i R4 stanowi atom wodoru, a drugi grupę alkoksykar-
bonylową, rodnik alken-1-ylowy, alkin-1-ylowy, 2-fe-
nyloetenylowy lub 2-fenyloetynylowy i M+ oznacza 
atom wodoru lub kation według wynalazku polega na 
tym, że związek o ogólnym wzorze 2, w którym Rlf 
R2, R3 i R4 mają wyżej podane znaczenie i V oznacza 
grupę dającą się odszczepiać, poddaje się sulfonowa-
niu i następnie cyklizatji, albo związek o wzorze 2 
poddaje się cyklizacji i następnie sulfonowaniu. 

(7 zastrzeżeń) 

C07F P. 222018 14.02.1980 

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Lud-
wik Synoradzki, Marek Bolesławski, Stanisław Pasyn-
kiewicz, Janusz Lewiński). 

Sposób wytwarzania nowych tlenków borowinowych 

Sposób wytwarzania nowych tlenków borogłinowyeh 
o wzorze ogólnym WXB [OAlY(Z]n O Al Y Z, w któ-
rym W, X, Y, Z oznaczają grupy alkilowe, alkoksy-
lowe lub atomy chlorowca takie same lub różne a n 
ma wartość od zera do 5, polega na tym, że do roz-
tworu aikiloglinu o wzorze ogólnym R Al Y Z, w któ-
rym R oznacza grupę alkilową a Y i Z mają wyżej 
podane znaczenie, w rozpuszczalniku organicznym, 
wprowadza się powoli przy ciągłym mieszaniu zwią-
zek boru o wzorze WXBOH, korzystnie w postaci roz-
tworu w rozpuszczalniku organicznym, przy zacho-
waniu stosunku molowego B:A1=1, w temperaturze 
od - 90°C do 25°C, a po zakończeniu reakcji oddesty-
lowuje się rozpuszczalnik, korzystnie pod zmniejszo-
nym ciśnieniem. 

Związki otrzymane sposobem według wynalazku 
mogą znaleźć zastosowanie jako katalizatory reakcji 
polimeryzacji alkanów oraz katalizatory typu Fridel-
-Craftsa. (1 zastrzeżenie) 

C07F P. 227345 17.10.1980 

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Ta-
deusz Jaworski, Krzysztof Jarowicki). 

Sposób wytwarzania 5-fenylotio-6-(3-tert-butylodimety-
lo-silikoksy-[E]-l-oktenylo/spiro [2.4] heptan-4-onu 

Sposób wytwarzania nowego 5-fenylotio-6/3-tert-bu-
tylodimetylosililoksy-[E]-l-oktenylo/spiro [2.4] heptan-
-4-onu o wzorze 5 polega na tym, że spiro [2.4] hep-
tan-4-on poddaje się reakcji z benzenosuifinianem me-
tylu w obecności wodorku sodu a następnie na wytwo-



16 (226) 1982 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO 23 

rzony 5-fenylosulfinylospiro- [2.4] heptan-4-on działa 
się bezwodnikiem octowym w obecności kwasu meta-
nosulfonowego otrzymuje 5-fenylotio-spiro [2.4] hept-
-5-en-4-on,. który poddaje się reakcji z odpowiednim 
odczynnikiem rniedzioorganicznym o wzorze 4. 

Związek otrzymywany według wynalazku jest związ-
kiem pośrednim w syntezie nowych analogów prosta-
glandyn o aktywności biologicznej zbliżonej do pro-
stacyklin. (1 zastrzeżenie) 

C07F 12.12.1981 

Pierwszeństwo. 13.12.1980 RFN (Nr P 3047048.5) 

A. Nattermann und CIE GmbH, Kolonia, Republika 
Federalna Niemiec. 

Sposób oddzielania oleju i/lub fosfatydyloeianolaaminy 
z je zawierających, w alkoholu rozpuszczalnych pra-

duktów fosfatydylocholkiowyeh 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uproszczenia spo-
sobu oddzielania oleju i/lub fosfatydyloetanoloaminy 
z je zawierających, w alkoholu rozpuszczalnych pro-
duktów fosfatydylocholinowych wobec otrzymywania 
fosfatydylocholiny uwolnionej od oleju i od fosfaty-
dyloetanoloaminy. 

Cechą sposobu jest według wynalazku to, że roz-
•twór, zawierającego olej i/lub fosfatydyloetanoloaminę 
i w alkoholu rozpuszczalnego, produktu fosfatydylo-
cholinowego w niższym alkanolu o 1-4 atomach wę-
gla, ewentualnie zmieszanym z co najwyżej 20% ob-
jętościowymi wody, lub w takiej mieszaninie kilku 
niższych alkanoli o 1-4 atomach węgla, wprowadza 
się w temperaturze 40-90°C na kolumnę z żelem 
krzemionkowym, w tej temperaturze kolumnę tę elu-
ují? .się za pomocą niższego alkanolu o 1-4 atomach 
węgla, ewentualnie zawierającego co najwyżej 20% 
objętościowych wody, lub za pomocą takiej miesza-
niny kilku niższych alkanoli o 1-4 atomach węgla 
i przy tym zbiera się wstępny odciek, zawierający od-
dzielane olej i/lub fosfatydyloetanoloaminę, a od niego 
osobno zbiera się pozostały odciek, zawierający czystą 
fosfatydyloetanoloaminę i z tego pozostałego odcieku 
w znany sposób oddziela się rozpuszczalnik. 

(4 zastrzeżenia) 

C07F P.234218 12.12.1981 

Pierwszeństwo: 13.12.1980 - RFN (nr P 3047012.4) 

A. Nattermann und CIE GmbH, Kolonia, Republika 
Federalna Niemiec. 

Sposób oddzielania aicylowanyeh fosfolipfdów z j? za-
wierających produktów fesfatydylocholinowyeh 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uproszczenia spo-
sobu oddzielania acylowanych fosfolipidów z je za-
wierających produktów fosfatydylocholinowych. 

Cecha sposobu jest według wynalazku to, że pro-
dukt fosfatydylocholinowy, ewentualnie oddzielając 

obecne składniki nierozpuszczalne, rozpuszcza się w 
niższym alkanolu o 1-4 atomach węgla, ewentualnie 
zawierającym co najwyżej 20% objętościowych wody, 
lab w takiej mieszaninie kilku niższych alkanoli o 1-4 
atomach węgla, roztwór ten w podwyższonej tempe-
raturze 60-90°C wprowadza się na kolumnę z żelem 
krzemionkowym, w tej temperaturze kolumnę tę elu-
uje się za pomocą niższego alkanolu o 1-4 atomach 
węgla, ewentualnie zawierającego co najwyżej 20% 
objętościowych wody, lub za pomocą takiej mieszani-
ny kilku niższych alkanoli o 1-4 atomach węgla i przy 
tym zbiera się wstępny odciek, zawierający oddziela-
ne produkty, a od niego osobno zbiera się pozostały 
odciek, zawierający czystą fosfatydylocholinę i z tego 
pozostałego odcieku w znany sposób oddziela się roz-
puszczalnik. (4 zastrzeżenia) 

C07F P. 234219 12.12.1981 

Pierwszeństwo: 13.12.1980 - RFN (nr P 3047011.2) 

A. Nattermann und CIE GmbH, Kolonia, Republika 
Federalna Niemiec. 

Sposób oddzielania oleju i/lub fasfatyíoetanoloaminy 
z je zawierających, w alkoholu rozpuszczalnych pro-

duktów fosfatydyloch ślinowych 

Wynalazk rozwiązuje zagadnienie uproszczenia spo-
teczności oczyszczania produktów fosfatydylocholino-
wych. 

Wynalazek dotyczy sposobu oddzielania oleju i/lub 
fosfatydyloetanoloaminy z je zawierających, w alko-
holu rozpuszczalnych produktów fosfatydylocholino-
wych wobec otrzymywania fosfatydylocholiny, zawie-
rającej olej i fosfatydyloetanoloaminę w określonych 
zmniejszonych ilościach. 

Cechą sposobu jest według wynalazku to, że roz-
twór, zawierającego olej i/lub fosfatydyloetanoloami-
nę i w alkoholu rozpuszczalnego, produktu fosfatydy-
locholinowego w niższym alkanolu o 1-4 atomach wę-
ïCla, ewentualnie zmieszanym z co najwyżej 20% wa-
gowymi wody, wprowadza się w podwyższonej tem-
peraturze do poniżej 60°C na kolumnę z żelem krze-
mionkowym, w tej temperaturze kolumnę tę eluuje 
się za pomocą niższego alkanolu o 1-4 atomach wę-
gla i przy tym zbiera się wstępny odciek, który za-
wiera olej i/lub fosfatydyloetanoloaminę w takiej ilo-
ści, by zawartość oleju i/lub fosfatydyloetanoloaminy 
w fosfatydylocholinie uległa zmniejszeniu, a od niego 
osobno zbiera się odciek główny i z tego głównego 
odcieku w znany sposób oddziela się rozpuszczalnik. 

(3 zastrzeżenia) 

C07.H P. 230093 11.03.1981 

Pierwszeństwo: 12.03,1980 - Węgry (nr 580/80) 

EGYT Gyógyszervegyészeti Gyár, Budapeszt, Węgry. 

Sposób wytwarzania nowych 1, 4; 3, 6-dianhydro-2,5-
-diazyi!o-2,5-didez3ksyheksytów 

Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania 
nowych stereoizomerycznych 1,4; 3,6-dianhydro-2,5-dia-
zydo-2,5-didezoksyheksytów o wzorze 1, polega na 
mesylowaniu lub tosylowaniu związku o wzorze 3, 
w którym Bz oznacza grupę benzoilową, i traktowa-

P.234217 
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nie otrzymanego mieszanego estru o wzorze 4, w któ-
rym R ma wyżej podane znaczenie, zasadą. 

Nowe związki o wzorze 1 odznaczają się cennymi 
właściwościami hipnotycznymi i mogą być stosowane 
w lecznictwie. (2 zastrzeżenia) 

C08J 
C08F 

P. 232874 01.09.1981 

Pierwszeństwo: 2.09.1980 - St. Zjedn. Am. (nr 183,375) 

Union Carbide Corporation, Nowy Jork, Stany Zjed-
noczone Ameryki. 

Sposób usuwania niespoliraeryzowanych- gazowych 
monomerów ze stałych polimerów olefin 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia efek-
tywności procesu, usuwania niespolimeryzowanych ga-
zowych monomerów ze stałych polimerów olefin. 

Sposób usuwania niespolimeryzowanych gazowych 
monomerów ze stałych polimerów olefin, polega na 
tym, że stały polimer przenosi się, np. w postaci gra-
nulowanej, do górnej części zbiornika do przedmuchi-
wania za pomocą strumienia obojętnego gazu, dopro-
wadzając strumień obojętnego gazu do dennej części 
zbiornika do przedmuchiwania i kontaktuje w prze-
ciwprądzie stały polimer ze strumieniem obojętnego 
gazu przedmuchującego, odpędzając gazowe monome-
ry wydzielone ze stałego polimeru, i zawraca część 
powstałego strumienia do zbiornika do przedmuchiwa-
nia. W jednym wariancie sposobu zawracany gaz sto-
suje jako gaz nośny, a w innym jako strumień przed-
muchujący Sposób ten jest zwłaszcza przydatny do 
wydmuchiwania gazowych, niespolimeryzowanych mo~-
nn-ierów węglowodorowych z niskociśnieniowych ko-
polimerów etylenowo-węglowodorowych o małej gę-
stości. (11 zastrzeżeń) 

C08J F.233304 T 01.10.1981 

Kozielecki Teodor, Bydgoszcz, Polska (Kozielecki 
Teodor). 

Poliolefiny spienione jako wypełniacz przestrzeni 
zamkniętych w samochodach osobowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zmniejszenia ko
sztów oraz uprawnienia sposobu wypełniania prze
strzeni zamkniętych w samochodach osobowych. 

Snosób wypełniania przestrzeni zamkniętych w sa
mochodach osobowych charakteryzuje się tym, że spie
nianie wprowadzonego wypełniacza polidlefinowego 
naste^uie w trakcie utwardzania lakieru piecowego 
samochodu. (1 zastrzeżenie) 

rjosTj P. 229135 29,01.1881 
C09D 

Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa, Polska 
Lech Niespodziewański, Zbigniew Niespodziewański. 
Maciej Sikorski, Janina Wesołowska, Bogusława Klim -
kiewicz, Marian Brzeziński. 

Spasób wytwarzania plastycznych szpachlówek cemen-
towych luh ceaientowo-wapienniczych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zmniejszenia ko-
sztów wytwarzania plastycznych szpachlówek cemen-
towych lub cemontowo-wapiennych. 

Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania 
plastycznych szpachlówek cementowych lub cemento-
wo-wapiennych. Sposób ten znajdzie zastosowanie w 
resorcie budownictwa i przemyśle materiałów budo-
wlanych. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że do 
wody zarobowej wprowadza się anionoaktywną żywi-
cę malaminowo-formaldehydowo-siarczanową, zawie-
rającą w rdzeniu melaminowym wbudowaną grupę 
sulfonową, korzystnie w postaci roztworu wodnego 
lub wodno-alkoholowego oraz sól amonową lub pota-
sową kwasu tłuszczowego, korzystnie w postaci roz-
tworu wodnego lub wodno-alkoholowego i miesza się, 
a po rozpuszczeniu się tych składników wsypuje się 
środek wiążący, korzystnie cement i wapno oraz wy-
pełniacze, po czym wyrabia się masę aż do uzyskania 
jednolitej mieszaniny o konsystencji plastycznej. 

Szpachiówka wytworzona sposobem według wyna-
lazku charakteryzuje się bardzo dobrą przyczepnością 
do wyprawy podłoża, jest bardziej plastyczna oraz 
ponadto ma mniejsze skłonności do segregacji i roz-
warstwiania się składników. (2 zastrzeżenia) 

C08L 
C09J 

P.233315 T 02.10.1981 

Krajowy Związek Spółdzielni Chemicznych „Che-
mix" - Ośrodek Technologii Gumy, Szczecin, Polska 
(Janina Mikłaszewicz, Rajmund Tokarski, Elżbieta 
Kordyla). 

Sposób wytwarzania kleju 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wykorzystania 
odpadu lateksowego do produkcji kleju. 

Sposób wytwarzania kleju na bazie odpadu latekso-
wego polega na tym, że odpad lateksowy zwulkani-
zowany albo nie zwulkanizowany poddaje się proceso-
wi degradacji, następnie wprowadza się środki zwięk-
szające kleistość względnie układ wulkanizujący. 
Otrzymaną mieszankę tnie się na paski i umieszcza 
w ugniatarce do klejów i zalewa porcjami benzyną 
ciągle mieszając aż do uzyskania homogeniczności. 
Powyższy proces prowadzi się zachowując proporcje 
15 części wagowych mieszanki 85 części wagowych 
benzyny. (l zastrzeżenie) 

CPOB ' P. 229312 2I.01.19B1 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemyślu Barwni
ków „Organika", Zgierz, Polska (Waldemar Szymań
ski, Jan Gmaj, Lech Ruczyński, Bogdan Głuchowski). 

Sposób otrzymywania zieleni bezpośrednich pochod
nych s-triazyny 

Celem wynalazku jest opracowanie takiego sposobu 
otrzymywania barwników będących pochodnymi s-
-triazyny, który pozwalałby uzyskać barwniki barwią
ce włókna celulozowe i wełniane na kolor zielony 
o odcieniu żółtym, a przy jednoczesnym barwieniu obu 
rodzajów tych włókien zabarwiałyby je z jednakową 
intensywnością i w tym samym odcieniu. 
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że chlorek cyjanuru kondensuje się z kwasem 4-ami-
nobenzenoazosalicylowym, stosując od 1,05 do 1,28 
mola tego kwasu na 1 mol chlorku cyjanuru, a otrzy-
many produkt kondensuje się z kwasem l-amino-4(4'~ 
-aminofenylo)-aminoantrachinono-2,3'-dwusulfonowym, 
użytym w ilości od 0,70 do 0,93 mola, przy czym 
sumaryczna ilość kwasu 4-aminobenzenoazosalicylowe-
go i kwasu l-amino-4-(4'-aminofenylo)-aminoantrachi-
nono-2,3'-dwusulfonowego stosowana w kolejnych re-
akcjach kondensacji wynosi od 1,85 do 1,98 mola na 
1 mol chlorku cyjanuru, a następnie wytworzony pro-
dukt kondensuje się z aniliną, użytą w ilości odpo-
wiadającej od 1,7 do 2,0 moli na 1 mol wyjściowego 
chlorku cyjanuru. (1 zastrzeżenie) 

C09D P. 233342 T 06.10.1981 

Zakłady Chemii Gospodarczej „Pollena-Astra", Prze-
myśl, Polska (Zbigniew Kramarz, Irena.Kramarz, Lu-
cyna Winiarska). 

Sposób wytwarzania atramentu czarnego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie poprawy własno-
ści użytkowych czarnego atramentu. 

Sposób otrzymywania atramentu polega na podgrza-
niu do temperatury 343-353°K wody odmineralizowa-
nej lub destylowanej, a następnie, podczas - ciągłego 
mieszania, kolejnym dodawaniu czerni kwasowej w 
ilości 2 - 5 części wagowych, nigrozyny wodnej w ilo-
ści 4 - 8 części wagowych, gliceryny 100% w ilo-
ści 6-15 części wagowych. Następnie obniżając tem-
peraturę roztworu do 323-326°K dodaje się, przy cią-
głym mieszaniu alkohol (C4-C9)OH w ilości 0,2-1,8 
części wagowych, cykloheksanol w ilości 0,1-0,3 czę-
ści wagowych i dopełnia się wodą do 1 kg. Całość 
miesza się, aż do ochłodzenia mieszaniny do tempera-
tury pokojowej i uzyskania pH mieszaniny 7,5-7,8. 
Mieszaninę odstawia się do opadnięcia osadów i za-
nieczyszczeń, po czym poddaje się ją filtracji i kon-
fekcjonowaniu. (2 zastrzeżenia) 

C09K P.229464 29.01.1981 

Przedsiębiorstwo Poszukiwań Nafty i Gazu w Zie-
lonej Górze. Zielona Góra, Polska (Henryk Dranka, 
Stanisław Stryczek, Wiesław Wantuch, Joachim Stas-
chiok, Janusz Bereś, Łucja Kraj, Ryszard Popiel, Sta-
nisław Wilk). 

Płuczka do likwidacji chłonnej strefy przyodwiertowej 
w utworach wiertniczych oraz sposób sporządzania 
płuczki do likwidacji chłonnej strefy przyodwiertowej 

w otworach wiertniczych 

Celem wynalazku jest opracowanie takiej płuczki 
do likwidacji chłonnej strefy przyodwiertowej w 

otworach wiertniczych, która skutecznie uszczelniała-
by każdą chłonną strefę przyodwiertową i jednocześ-
nie nie powodowałaby zaklejania pomp i armatury 
ssąco-tłoczącej wiertnicy. Celem wynalazku jest rów-

nież opracowanie sposobu sporządzania takiej płucz-
ki. 

Płuczkę do likwidacji chłonnej strefy przyodwier-
towej według wynalazku stanowi wodna zawiesina za-
wierająca od 3 do 15 części wagowych iłu, najkorzy-
stniej bentonitu oraz od 0,1 do 5 części wagowych 
usieciowanego kopolimeru akrylanu sodu i akryloami-
du lub według alternatywy, płuczkę stanowi wodna 
zawiesina zawierająca od 0,1 do 5 części wagowych 
usieciowanego kopolimeru akrylanu sodu i akryloa-
midu. 

Sposób sporządzania płuczki do likwidacji chłon-
nej strefy przyodwiertowej według wynalazku polega 
na tym, że do płuczki wiertniczej lub wody dodaje się, 
bezpośrednio przed wykonaniem zabiegu likwidacji 
chłonnej strefy przyodwiertowej, usieciowany kopoli-
mer akrylanu sodu i akryloamidu o odpowiedniej gra-
nulacji, najkorzystniej od 0,5 do 12 mm. Granulację 
kopolimeru akrylanu sodu i akryloamidu dobiera się 
w zależności od intensywności i miąższości chłonnej 
strefy przyodwiertowej otworu wiertniczego. 

(3 zastrzeżenia) 

C10G 
C10L 

P. 230910 29.04.1981 

Pierwszeństwo: 12.11.1980 - St. Zjedn. Am. (nr 205223) 

GULF RESEARCH and DEVELOPMENT COMPA-
NY, Pittsburgh, Stany Zjedn. Ameryki (Gary M. Sin-
german). 

Sposób wytwarzania ciekłej mieszanki paliwowej 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie otrzymywania pa-
'iwa węglowodorowego o wyższej liczbie oktanowej 
riż dotychczas. 

Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania 
ciekłej mieszanki paliwowej, polegający na upłynnie-
niu węgla, oddzieleniu od upłynnionego węgla miesza-
niny fenoli, konwersji tych fenoli w odpowiednią mie-
szaninę anizoli, poddaniu co najmniej części upłyn-
nionego węgla obróbce wodorem, poddaniu co naj-
mniej części upłynnionego węgla poddanego obróbce 
wodorem reformingowi w celu otrzymania reformo-
wanego produktu i następnie łączeniu co naimniej cze-
ści wspomnianych anizoli z co najmniej częścią refor-
mowanego produktu z otrzymaniem ciekłej mieszan-
ki paliwowej. (24 zastrzeżenia) 

C10L P. 229371 22.01.1981 

Huta „Pokój", Ruda Śląska, Polska (Edward Gross. 
Zygmunt Knapik, Władysław Distel, Franciszek Brzo-
zowski, Alfred Pietruszka, Józef Piernikarczyk). 

Paliwo płynne do opalania zwłaszcza pieców marte-
nowskich 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie umożliwienia 
zmniejszenia zużycia olejów ropopochodnych w proce-
sach martenowskich, jak również zmniejszenia emi-
sji związków siarki do atmosfery. 

Paliwo do opalania zwłaszcza pieców martenowskich, 
charakteryzuje się tym, że zawiera w swym składzie 
90% do 98% wagowych oleju opałowego ronopochod-
nego lub karbochemicznego oraz 10% do 2% wago-/ 
wych środka powierzchniowo czynnego, w postaci od-
padów podestylacyjnych olejów roślinno - zwierzę-
cych, o następującym składzie: 70% do 90% wago-
wych kwasów tłuszczowych', 26% do 9,5% wagowych 
substancji niezmydlających oraz 4% do 0,5% wago-
wych wody. (1 zastrzeżenie) 
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ClOL P. 230909 29.04.1981 

Pierwszeństwo: 12.11.1980 - St. Zjedn. Am. (nr 
205224) 

GULF RESEARCH and DEVELOPMENT COMPA
NY, Pittsburgh, Stany Zjedn. Ameryki (Gary M. Sin-
gerrnan). 

Nowa mieszanina anizoli oraz zawierająca ją ciekła 
mieszanka paliwowa 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie liczby oktanowej 
ciekłych mieszanek paliwowych bez zwiększenia za
grożenia środowiska. 

Przedmiotem wynalazku jest nowa mieszanina ani
zoli zawierająca anizol i mieszaninę alkiloanizoli oraz 
ciekłe paliwo węglowodorowe zawierające tę nową 
mieszaninę anizoli w ilości dostatecznej aby zwiększyć 
liczbę oktanową tego ciekłego paliwa. (26 zastrzeżeń) 

C10M P.233363 T 07.10.1981 

Politechnika Świętokrzyska, Kielce, Polska (Cze-
sław Kajdas, Kazimierz Łojek, Mirosław Dominiak, 
Władysław Jóźwiak, Ryszard Sobociński, Władysław 
Styczeń, Hieronim Janecki, Jan Stala). 

Środek smarowy 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania ta-
niego środka smarowego o własnościach konserwacyj-
nych, mającego zastosowanie do antykorozyjnej ochro-
ny czasowej maszyn i urządzeń zwłaszcza rolniczych 
i budowlanych przechowywanych na wolnym powiet-
rzu. Środek smarowy oparty jest na poużytkowym. 
zanieczyszczonym smarze Liten E P X - O w ilości 95% 
wapowych oraz sproszkowanym tlenku wapnia w ilo-
ści 5% wagowTych. (1 zastrzeżenie) 

C11D 
D06L 

P.229358 23.01.1981 

Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa, Polska (Je-
rzy K. Borowicki, Wanda Vogtman, Kazimierz Bu-
kowski, Elżbieta Wójcik). 

Proszkowy środek do prania i dezynfekcji tkanin 
zwłaszcza w niskich temperaturach 

Proszkowy środek do prania i dezynfekcji tkaniu 
zwłaszcza w niskich temperaturach, przeznaczony do 
prania we. wszystkich typach pralek mechanicznych 
or?;z do prania ręcznego zawiera: 15-20% wagowych 
soli sodowych, potasowych, amonowych lub amino-
wych siarczanów alkoholi tłuszczowych C12-C1R lub 
soli sodowych, potasowych, amonowych lub amino-
wych siarczanów produktów etoksylacji alkoholi tłu-
szczowych C,2-C18 tlenkiem etylenu lub soli sodo-
wych, potasowych, amonowych lub aminowych kwasu, 
dodecylobenzenopul.fonowego lub soli sodowych, pota-
-sowveh, amonowych lub aminowych nasyconych kwa-
sów tłuszczowych lub ich mieszanin, 1-5% wagowych 
soli sodowych, potasowych, amonowych lub amino-
wveh m^no- i dwuestrów kwasu ortofosforowego i al-
kohoH tłuszczowych C 1 ? -C n lub soli sodowych, oota-
snwyrh, amonowveh lub aminowych mono- i dwue-
strów kwasu ortofosforowego i produktów etoksylacii 
pikohoH tłuszczowych C12-C1R tlenkiem etylenu lub 
ich mieszanin. 30-40% wagowych trójpolifosforanu 
cnrlowpęfo. 5_ io% wagowych metakrzemianu sodowego 
nieciowndn^cro, 1 -3% wagowych karboksymetylocelu-
lozy, 0 .5 -3% wagowych oleiu silikonowego. 3-10% 
wagowych organicznego nośnika aktywnego chloru ta-
kiego jak: sześciochloromeJamina, tróichloromelamina, 
i.S-dwuchloro-S^-dwurnetylohydantoina, kwas trój-
chloroizociamirowy, sole sodowe lub potasowe kwasu 
dwuchloroizocjanurowego lub ich mieszaniny, 20-40% 
wagowych kwaśnego węglanu sodowego oraz 3 - -6% 
wagowych wody. (1 zastrzeżenie) 

C11D 
D06L 

P. 229360 23.01.1981 

Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa, Polska 
(Alojzy Kłopotek, Anna Bolińska, Barbara Dziurdź, 
Grażyna Lepianka). 

Środek bieląco - dezynfekujący 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
środka bieląco dezynfekującego do bielenia i odkaża-
nia bielizny pościelowej oraz osobistej, a zwłaszcza 
wykonanej z tkanin syntetycznych lub mieszanych, 
cnarakteryzującego się wysoką zdolnością bielącą i de-
zynfekującą już w temperaturach 40 - 60° oraz sta-
bilnością w czasie długotrwałego przechowywania. 

Środek według wynalazku zawiera od 48 do 88 pro-
cent wagowych wodoronadtlenku mocznika, od 1,5 do 
8,0 procent wagowych alkilofenolu oksyalkilenowane-
go 6-24 molami tlenku alkilenu C 2 -C 4 , od 2 do 20 
procent wagowych trójpolifosforanu sodowego, od 1,7 
do 30,5 procent wagowych bezwodnego siarczanu so-
dowego i od 0,1 do 1,0 procenta wagowego kompozy-
cji zapachowej, przy czym stosunek wagowy wodoro-
nadtlenku mocznika do alkilofenolu oksyalkilenowa-
nego 6-24 molami tlenku alkilenu C 2 -C 4 i do trój-
polifosforanu sodowego wynosi od 32:1:13 do 44:4:1. 

(1 zastrzeżenie) 

C13L P. 233197 25.09.1981 

Pierwszeństwo: 20.01.1981 - Wielka Brytania (nr 
8101643) 

CPC International Inc., Engelewood Cliffs, St. 
Zjedn. Ameryki. 

Sposób wydzielania zawiesiny skrobi z materiałów za
wierających skrobię 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie obniżenia ilości 
wody potrzebnej w procesie oraz objętości ścieków. 

Sposób wydzielania zawiesiny skrobi z materiału 
zawierającego skrobię, takich jak kukurydza, ziem
niaki lub pszenica, charakteryzuje się tym, że wodę 
używaną w procesie rozdziela się, na przykład drogą 
odwróconej osmozy, na dwie frakcje, z których pierw
szą (przechodzącą przez błonę półprzepuszczalną) o ni
skiej zawartości rozpuszczalnych i nierozpuszczalnych 
substancji, zwraca się do procesu i używa razem ze 
świeżą wodą do przemywania skrobi. (12 zastrzeżeń) 

P. 231121 07.12.1.981 

Pierwszeństwo: 08.12.1930 - St. Zjedn. Ani. (nr 214441) 

Armco Inc., Middle town, Stany Zjednoczone Ame-
ryki. 

Sposób wytwarzania stali krzemowej 
o uporządkowanym ziarnie 

Sposób wytwarzania stali krzemowej o uporządko-
wanej strukturze daszkowej mającej wysoką przeni-
kalność magnetyczną, polega na różnicowaniu tempe-
ratury wyżarzania wstępnego oraz temperatury począt-
kowej szybkiego chłodzenia stali gorąco walcowanej 
zgodnie z zawartością glinu i azotu w stali. Zakres 
temperatury wstępnego wyżarzania sięga od około 
1040°C do 1Ï75°C, a zakres temperatury początku szyb-
kiego chłodzenia od około 700°C do około 1090°C. Pod-
wyższoną przenikalność magnetyczną i obniżone stra-
ty rdzeniowe uzyskuje się w stosunkowo szerokim 
zakresie zawartości glinu i azotu, mianowicie od 
n.O24"/o do 0,040% całkowitej zawartości gliąu i 0,0050% 
do 0,0'}90%i azotu, na podstawie analizy próbki wy-
topu. (4 zastrzeżenia) 
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C22B P. 233290 T 30.09.1981 

Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi - Huta Mie-
dzi „Głogów", Żukowice, Polska (Barbara Mili, Sta-
nisław Wolff, Henryk Falkus, Jan Gazda, Witold Gra-
bowski, Witold Kowal, Józef Gargul, Jerzy Dobrzań-
ski, Zdzisław Mączka). 

Sposób brykietowania koncentratów miedzi 
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania spo-

sobu umożliwiającego zwiększenie wytrzymałości uzy-

skanych brykietów przy jednoczesnej częściowej eli-
minacji ługu posulfitowego. 

Sposób polega na stosowaniu jako lepiszcza do bry-
kietowania koncentratów miedziowych mieszaniny siar-
czanu żelazawego z ługiem posulfitowym o gęstości 
1,10 - 1,25 g/cm3. 

Mieszaninę stanowi 3 - 12°/o wagowych stałego 
siarczanu żelazawego i 5 - 12% wagowych ługu po-
sulfitowego, w stosunku do masy koncentratu miedzi. 

(3 zastrzeżenia) 

Dział D 
WŁÓKIENNICTWO I PAPIERNICTWO 

D01H P.233239 T 28.09.1981 

Przędzalnia Czesankowa Anilany „Polamil", Łódź, 
Polska (Marian Pisarski, Ireneusz Komorowski). 

Wodzik urządzenia odwojowego 

Celem wynalazku jest opracowanie takiej konstruk-
cji wodzika odwojowego, która pozwalałaby na us-
prawnienie odwijania przędzy. 

Wodzik według wynalazku składa się z pręta (1) 
i elementu mocującego (2) połączonych ze sobą złą-
czem (3) umożliwiającym regulację ramienia wodzika, 
a tym samym zmianę położenia oczka urządzenia od-
wojowego. (6 zastrzeżeń) 

D01H P.234593 T 04.01.1982 

Pierwszeństwo: 04.01.1981 - Czechosłowacja (nr PV 
28-81) 

Elitex -Koncern Textilního Strojírenství, Liberec, 
Czechosłowacja. 

Maszyna włókiennicza, zwłaszcza skręcarka obrączko-
wa 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia wy-
dajności maszyn włókienniczych. 

Cewki odbiorcze maszyny włókienniczej, należące 
do jednego rzędu wrzecion skręcalniczych są umiesz-
czone nad środkową częścią maszyny, pionowo w 
dwóch rzędach jeden nad drugim. 

Maszyna charakteryzuje się tym, że dolny rząd od-
biorczy cewek (82) 3est ułożyskowany na wychylnych 
wspornikach (11). (3 zastrzeżenia) 

D04C P.233376 T 08.10.1981 

Politechnika Łódzka, Łódź, Polska (Andrzej Wło-
chowicz, Marek Perzyna, Bogdan Sajdak). 

Urządzenie do wytwarzania oplotu na materiale syp-
kim 

Celem wynalazku jest opracowanie takiego urzą-
dzenia, które umożliwiałoby wykonanie oplotu a do-
wolnym raporcie przeplotu oraz dostateczne zagęsz-
czenie struktury oplotu. 

Urządzenie do wytwarzania oplotu na materiale syp-
kim złożone z wrzecion osadzonych na bieżni, urzą-
dzenia odbierającego oraz lejka wprowadzającego ma-
teriał sypki, jest według wynalazku dodatkowo wy-
posażone w głowicę usytuowaną pionowo w osi bież-
ni (2), stanowiącą korpus (3), na końcu którego jest 
umieszczona wymienna tuleja (4) z przelotowym ot-
worem, której czoło stanowi powierzchnię stożkową. 
W otworze tulei (4) jest zagłębiony wylot lejka (5) 
z materiałem sypkim. Nadto wlot do otworu tulei (4) 
jest umieszczony powyżej prowadników (6) przędzy 
(7) tak, że kąt między przędzą (7) a tworzącą powierz-
chni stożkowej tulei (4) jest mniejszy niż 10°. 

(1 zastrzeżenie) 
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D04H F. 226769) 

VEB Zementkombinat Dessau, Dessau, Niemiecka 
Republika Demokratyczna, (Alfred Schickiel, Klaus-
-Dieter Rochlitz, Thea Müller). 

Sposób wytwarzania wyrobów z włókien 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania ta-
kiego sposoDU wytwarzania wyrobów z włókien mine-
ralnych o dużej wytrzymałości na ściskanie i trwało-
ści kształtu, w którym można by utrzymywać na ni-
skim poziomie nakłady na wyposażenie techniczne i oo-
sługę jak również nakłady materiałowe oraz koszty 
eksploatacyjne i konserwacyjne. 

Sposób wytwarzania wytrzymałych na ściskanie i o 
trwałym kształcie wyrobów z włókien, koizystme z 
wełny mineralnej polegający na tym, że włókna w sta-
nie suchym i bez środka wiążącego doprowadza się 
do pola elektrostatycznego o natężeniu co najmniej 
50 kV/m gdzie co najmniej jedna trzecia częsc w-o-
kien ustawia się pod kątem 20°-60° w stosunku do 
płaszczyzny rozścielania runa i w takim położeń m 
wprowadza się je do runa, po czym poza Komorą 
osadzania poddaje się działaniu środka wiążącego. 

(2 zastrzeżenia) 

D04H P. 234255 15.12.1981 

Pierwszeństwo: 15.12.1980 - Włochy (nr 26656 A/80) 

Zonco Federico and Figlio di Federico, Petro e Pla-
cido Zonco s.n.c, Pray Biellese (Vercelli), Włochy 
(Placido Zonco, Maurizio Zonco). 

Urządzenie do rolowania materiałów tekstylnych w 
formie liny lub węża bez końca 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uniknięcia zmar-
szczek i fałd oraz zadarć i skaleczeń na przetwarza-

nej tkaninie przy dużej prędkości liniowej przetwa-
rzania tkaniny. 

Urządzenia do folowania materiałów tekstylnych w 
formie liny lub węża bez końca ma kanał wprowadza-
jący (6) między rolką naciskową (4) i rolką ciągnącą 
(3) oraz typowy tłok (26) do folowania. W kanale wpro-
wadzającym (6) usytuowany jest dodatkowy zespół po-
pychający (50) mający środki zabezpieczające przed 
przeciążeniem, przy czym ruch nawrotny dodatkowego 
zespołu popychającego (50) jest zsynchronizowany z 
ruchem nawrotnym tłoka (25). (3 zastrzeżenia) 

D06N 
B32B 

P.232895 T 03.09.1981 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Tworzyw Skóropo-
dobnych Porometrycznych, Pionki, Polska (Frankow-
srn Lech, Szczyrzyca Mieczysław, Bąkolik Jan, Wój-
dk Krzysztof). 

Sposób otrzymywania skóry syntetycznej 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania spo-
sobu otrzymywania skóry syntetycznej o dobrym po-
ziomie komfortu użytkowania. Sposób według wyna-
lazku charakteryzuje się zastosowaniem tkaniny wis-
kozowo-elanowej o gęstości tkania 300-350 nitek na 
10 cm w wątku oraz 330-370 nitek na 10 cm w os-
nowie. Tkanina o splocie, płóciennym posiada wytrzy-
małości co najmniej 19 daN oraz wydłużenie na po-
ziomie 20%, którą w trakcie procesu wykończania pod-
daje się działaniu temperatury około 383 K z jedno-
czesnym rozciągiem wszerz od 2-10%. (2 zastrzeżenia) 

D21J P. 229294 21.01.1981 

Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa, Polska 
(Jerzy Michalak, Magdalena Zał.ęska, Gustaw Jaros, 
Janina Łęcka, Zbigniew Morze, Jan Synowiec). 

Sposób wytwarzania bioodpornych pilśniowych płyt 
porowatych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania spo-
sobu wytwarzania bioodpornych pilśniowych płyt po-
rowatych, zwłaszcza dla potrzeb budownictwa, umożli-
wiającego równomierne rozmieszczenie środka impre-
gnującego w całym przekroju płyty pilśniowej, bez 
konieczności instalowania dodatkowych urządzeń. 

Sposób według wynalazku charakteryzuje się tym, 
że w operacji zaklejania do masy włóknistej dodaje 
się sól metali alkalicznych fenoli w postaci wodnego 
roztworu w ilości od 1% do 2% jej suchej masy w 
stosunku do suchej masy zawiesiny włóknistej, po czym 
sól tę wytrąca się na włóknach poprzez obniżenie pH 
w zawiesinie masy włóknistej za pomocą siarczanu 
glinu (1 zastrzeżenie) 

Dział E 
BUDOWNICTWO; GÓRNICTWO 

E01B P. 233941 23.11.1981 

Pierwszeństwo: 24.11.1980 - Szwajcaria (nr 8652/80-0) 

SIG Société Industrielle Suisse, Neuchausen, Szwaj-
caria. 

Podbijarka torów kolejowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie skonstruowania 
'automatyzowanej podbijarki stosowanej do podbija-

nia torów w stacjach i w miejscach, \v których usytu-
owana jest duża ilość aparatów torowych, bez zmniej-
szenia jej wydajności. 

Podbijarka torów kolejowych, której ostoja jezdna 
zawiera, umieszczone nad każdą nitką toru co naj-
mniej jeden zestaw podbijający ruchomy, co najmniej 
w kierunku poprzecznym do toru, umożliwiający pod-
bijanie aparatów torowych takich, jak rozjazdy i krzy-
żownice przy najeździe na nie, co najmniej jeden sil-
nik do poprzecznego przemieszczania tego zestawu 
podbijającgo, obwód energetyczny zasilania silnika i co 
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nrijmmej jedno m zadmeme ręcznego sterowania po-
łączone z obwodem energetycznym do wywoływania 
i zatrzymywania, tego przemieszczenia, charakteryzuje 
się tym, że zawiera urządzenie regulujące amplitudę 
przemieszczenia poprzecznego każdego zestawu podbi-
jającego (4,5) obejmujące co najmniej jeden ogranicz-
nik amplitudy (34) regulowany do wartości odpowia-
dających końcowym pozycjom przemieszczeń poprze-
cznych wybranego zestawu podbijającego oraz auto-
matyczny obwód sterujący (38) przynależny ogranicz-
nikowi amplitudy, a połączony z obwodem energety-
cznym (23) zasilania silnika za pośrednictwem urzą-
dzenia komutacyjnego (32) umieszczonego w połączeniu 
łączącym obwód energetyczny z urządzeniem stero-
wania ręcznego (26). (1 zastrzeżenie) 

E02B P.233243 T 28.09.1981 

Biuro Projektów Budownictwa Morskiego „Bimor", 
Szczecin, Polska (Ziemowit Sokołowski, Adam Szy-
mański). 

Urządzenie zapobiegające gromadzeniu się kry lodo-
wej, zwłaszcza przy basenach i nabrzeżach portowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania u-
rządzenia, które oprócz oczyszczania akwenów z lodu, 
ułatwia również odpłynięcie statku od nabrzeża (bez 
względu na sezon) bez dodatkowych manewrów silni-
kiem. 

Urządzenie składa się- z kolektora (1) doprowadza-
jącego wodę do okrętowych śrub (2) konwencjonalnych 
lub nastawnych, silników elektrycznych lub spalino-
wych napędzających te śruby oraz ewentualnie cen-
tralnej nastawni (3), z której odbywa się włączanie 
i wyłączanie poszczególnych śrub (2), regulacja ich 
obrotów, względnie skoku śrub nastawnych. 

Urządzenie -może być' stosowane zarówno w mor-
skich i śródlądowych portach, jak i na szlakach wod-
nych. (1 zastrzeżenie) 

E02D P.233220 T 24.09.1981 

Przedsiębiorstwo Morskiego Budownictwa Hydro-
technicznego „Energopol-4", Gdańsk, Polska (Józef 
Okunczyc, Czesław Raganowicz, Lech Spaliński, Stefan 
Puppel, Stanisław Rozenbajgier, Henryk Mikołaczyk). 

Sposób wykonywania w gruncie elementów i bul ele-
mentu 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie formowania ele-
mentów pogrążonych i zabetonowanych w gruncie jak 
grodzice, rury, brusy, pale w gruncie bez stosowania 
rury obsadowej. 

Sposób wykonania w gruncie elementów, w którym 
przygotowane zbrojenie, to jest rdzeń (1) wraz z bu-
tem (2) dostarcza się na miejsce budowy i pogrąża we 
właściwym miejscu przez wciskanie, polega na tym, 
że wystające obrzeże (9) buta (2) tworzy wokół rdze-
nia (1) przestrzeń, w którą rurą iniekcyjną wprowa-
dza się zaczyn pod odpowiednim ciśnieniem, tworząc 
otulinę wokół rdzenia, w szczególności nad butem (2). 

Po zakończeniu operacji iniekcji rurę wyjmuje się. 
But elementu według wynalazku wykonany jest 

z czterech trójkątnych stalowych blach (6) wzajemnie 
połączonych, tworzących zestaw w postaci ostrosłupa 
o wierzchołku skierowanym ku dołowi, trwale dołą-
czony do dolnego zakończenia rdzenia (1) spawami 
(8). Górne obrzeże (9) buta (2) wystaje o wartość (a) 
poza obrys rdzenia (i). (2 zastrzeżenia) 

EÖ5C P. 229292 21.01.1981 

Mieczysław Kuchalski, Szczecin, Polska (Mieczysław 
Kuchalski). 

Zamek ryglowy 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie umożliwienia 
szybkiego zamykania i otwierania drzwi, przy jedno-
czesnej niezawodności i .skuteczności zamknięć. 

Zamek zaopatrzony jest w przesuwny klucz (1) 
i element ryglujący (3). Na kluczu i ryglu znajdują 
się ukośne bruzdy, które po zazębieniu sprawiają że 
ruch posuwisto zwrotny klucza (1) powoduje ruch po-
suwisto zwrotny rygla (3). (3 zastrzeżenia) 



30 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO 16 (226) 1982 

E05D P.229408 26.01.1981 

Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw, 
Poznań, Polska (Leszek Gray). 

Zawias 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia sto-
pnia pewności hermetycznego zamknięcia drzwi. 

Zawias według wynalazku składa się z dwóch po-
łączonych sworzniem (1) elementów w kształcie ucha 
(2), przy czym jeden z nich ustalony jest bezpośre-
dnio na ościeżnicy (3), a drugi na ramieniu (4) w po-
staci listwy sprężynującej zamocowanej z drugiej 
strony do płyty drzwiowej (5) w miejscach oddalo-
nych od jej krawędzi. 

Łączna wysokość dwóch połączonych sworzniem (1) 
elementów w kształcie ucha (2) liczona od płaszczy-
zny ościeżnicy (3) do ramienia (4) jest równa wymia-
rowi stanowiącemu grubość płyty drzwiowej (5), gru-
bość uszczelki (6) i wielkość szczeliny „S". 

(1 zastrzeżenie) 

E21B P.229271 19.01.1981 

Conoco Inc., Ponca City, Stany Zjednoczone Ame-
ryki (Pramod Chandra Thakur, Charles E. Mason, 
Stephen Daniel Lauer, Emrys H. Jones). 

Układ obiegu płuczki wiertniczej i zespół 
oddzielający 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wyeliminowania 
wycieku płuczki i gazu do miejsca pracy oraz za-
pewnienia bezpiecznego i dokładnego oddzielania ga-
zu od płuczki i usuwania gazu na powierzchnię. 

Układ obiegu płuczki wiertniczej, dla urządzenia 
wiertniczego, ma zespół (30) oddzielający gaz i zwier-
any, pracujący w obiegu zamkniętym, przy czym 
płuczka przepływa z zespołu (30) poprzez zasilający 
przewód do wiertniczego przewodu, a następnie po 
zewnętrznej stronie wiertniczego przewodu poprzez 
spływowy przewód (13) do zespołu (30) oddzielające-
go. Do zespołu (30) oddzielającego podłączone są prze-
wód (14) doprowadzający płuczkę, przewód (15) od-
prowadzający nadmiar płuczki oraz przewód (16) od-
prowadzający gaz. 

Zespół oddzielający, dla oddzielania płuczki od za-
wartych w niej zwiercin i gazu, zawiera zamknięty 
zbiornik mający pierwszą komorę (31) i drugą komo-
rę (32), spływowy przewód (13) do drugiej komory 
(32) i wspólną działową ściankę (36) przegradzającą 
pierwszą komorę (31) i drugą komorę (32), mającą 
przeloty (37) płuczki, umożliwiające przepływ płucz-
ki pomiędzy pierwszą komorą (31) i drugą komorą 
(32). Ponadto druga komora (32) ma przegrody (39, 
40, 41) usytuowane pomiędzy spływowym przewodem 
(13) a wspólną ścianką (36), kontrolny zawór (35) mi-
nimalnego poziomu i przelewowy zawór (34), dla ogra-
niczenia minimalnego i maksymalnego poziomu płuczki 
w zespole (30) oddzielającym. Komora (32) zawiera 
także przewód (16), usytuowany w górnej części ze-
społu dla usuwania gazu, wylot (18) dla pobierania 
płuczki z pierwszej komory minimalnego poziomu 

i przelewowy zawór (34), dla ograniczania minimal-
nego i maksymalnego poziomu płuczki w zespole (30) 
oddzielającym. Komora (32) zawiera także wylotowy 
przewód (16), usytuowany w górnej części zespołu 
dla usuwania gazu, wylot (18) dla pobierania płuczki 
z pierwszej komory (31) i zespół zbierania i usuwa-
nia zanieczyszczeń stałych, osadzających się na dnie 
drugiej komory (32), usytuowany w dolnej .części dru-
giej komory (32). (17 zastrzeżeń) 

E21B P.229328 19.01.1981 

Przedsiębiorstwo Poszukiwań Nafty i Gazu, Zielo-
na Góra, Polska (Ryszard Popiel, Bolesław Wojnar, 
Tadeusz Iwanowski). 

Urządzenie tłumiące układów pneumatycznych zwła-
szcza dla układu pneumatycznego wiertnicy 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
konstrukcji eliminującej nadmierny hałas powstający 
podczas eksploatacji wiertnic, szczególnie podczas pro-
wadzenia prac wiertniczych. 

Urządzenie tłumiące według wynalazku charaktery-
zuje się tym, że do części czołowej korpusu (1) zawo-
ru szybkiego opróżniania (I), w której znajdują się 
otwory (2), przytwierdzona jest pokrywa (3) mająca 
dwa otwory (4) zakończone króćcami (5). Ponadto, 
urządzenie ma tłumik wielodrożny (III), który stano-
wi najkorzystniej rura cylindryczna (6) mająca na 
jednym końcu szczelną osłonę (7) usytuowaną prosto-
padle do osi podłużnej rury cylindrycznej (6). Drugi 
koniec rury cylindrycznej (6) jest ukośnie ścięty o 
pełnym przekroju otwartym. Rura cylindryczna (6) 
ma na swojej powierzchni stożkowe wloty (8) zakoń-
czone króćcami (9) do nałożenia na nie węży elasty-
cznych (II) łączących się z króćcami (5) zaworu szyb-
kiego opróżniania (I). (1 zastrzeżenie) 
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E21C P. 229436 29.01.1981 

Kopalnia Węgla Kamiennego „Wieczorek", Katowi-
ce, Polska (Waldemar Poturalski, Włodzimierz Kiel-
bassa, Rudolf Zipser, Józef Golda, Janusz Machul, 
Walenty Synowiec, Henryk Kurdziej). 

Kombajn węglowy dwuramionowy z przyociosowym 
prowadzeniem łańcucha pociągowego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia bez-
pieczeństwa pracy załogi ścianowej oraz ulepszenia 
prowadzenia kombajnu w czasie urabiania calizny 
węglowej w ścianach z pofałdowanym spągiem i nie 
prostolinijnym ich prowadzeniem. 

Kombajn według wynalazku charakteryzuje się 
tym, że w stosunku do dotychczasowego układu po-
szczególnych zespołów składowych, ma odwrócony o 
180° w płaszczyźnie poziomej ciągnik (9) oraz prze-
stawioną po drugiej stronie aparaturową skrzynię (10). 
Poza tym od strony ociosu ma zabudowne pionowo 
do sań kombajnowych (16) łańcuchowe koła (14) i (15) 
oraz naprowadzające prowadniki (17) i (18). 

(1 zastrzeżenie) 

E21D P. 229349 21.01.1981 

Politechnika Śląska im. W. Pstrowskiego, Gliwice, 
Polska (Mirosław Chůdek, Zenon Szczepaniak, Piotr 
Głuch, Tadeusz Pyrczek, Jan Urbańczyk). 

Górnicza obudowa prefabrykowana z segmentów 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie umożliwienia 
przejmowania przez obudowę dużego obciążenia od 
strony górotworu przy zapewnieniu pełnej wodoszczel-
ności i możliwości regulowania jej podatności przed 
wykonaniem. 

Górnicza obudowa prefabrykowana, składająca sie 
z segmentów żelbetowych, według wynalazku ma w 
segmentach (1) wraz ze zbrojeniem zabetonowane pły-
ty stalowe (2) połączone ze sobą w całej konstrukcji 
obudowy w jeden nieprzepuszczalny dla wody płaszcz. 

Segmenty z płytami stalowymi są wyposażone w 
warstwy podatne zewnętrzne i boczne lub jedną z 
nich. (2 zastrzeżenia) 

E21D P.229404 26.01.1981 

Przedsiębiorstwo Robót Górniczych, Sosnowiec, Pol-
ska (Eugeniusz Kosta, Stanisław Stelmach, Zdzisław 
Marchwiński, Antoni Gołaszewski). 

Górniczy wieszak dla kabli i rurociągów w wyro-
biskach korytarzowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
konstrukcji odpornej na działanie sił statycznych 
i dynamicznych. 

Wieszak według wynalazku składa się z części ela-
stycznej i nierozciągliwej - monolitycznej, którą 
tworzą z obudową stalową (1) zaczepy (3) zakończone 
wygięciami (8). Część elastyczna wieszaka składa się 
z kostek oporowych-nośnych (4) połączonych pomię-
dzy sobą za pomocą pasków nośnych, a kostki opo-
rowe są połączone za pomocą pasków napinających 
(7) ze zgrubieniami kulistymi lub prostopadłościenny-
mi (2). Paski (7) tworzą ciąg napinający w przekroju 
poprzecznym z korytkiem obudowy poprzez zaczepy 
(3) zakończone wygięciami (8). 

Wieszaki mogą być wykonane jako jednogniazdowe 
lub wielogniazdnwe, tj. dla jednej linii kablowej, ru-
rociągowej lub kilku linii kablowych czy rurociągo-
wych. Materiał elastyczny nie może być stosowany 
o mniejszej wytrzymałości na rozerwanie jak 
100 kg/cm2. 

(3 zastrzeżenia) 

E21D P.229405 26.01.1981 

Przedsiębiorstwo Robót Górniczych, Sosnowiec, Pol-
ska (Edward Dybich, Andrzej Olko, Jerzy Ciałowicz, 
Sebastian Czypionka, Zdzisław Piętka). 

Górnicza obudowa łukowa podatna skrzyżowań wy-
robisk korytarzowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
konstrukcji odpornej na ciśnienia statyczne i dyna-
miczne z zakresem stosowalności w dowolnych warun-
kach górniczo-geologicznych. 

Górnicza obudowa łukowa według wynalazku skła-
da się z dwóch łuków stropnicowych (2) i dwóch łu-
ków ociosowych (1), a połączenie obudowy poszerze-
nia, rozwidlenia itp. z obudową wyrobiska podstawo-
wego uzyskuje się za pomocą zamków kątowych o 
dwustronnym działaniu. Zamek kątowy śrubowy je-
dnostronnie lub obustronnie otwarty ma ramiona (3) 
i (5) parami połączone pomiędzy sobą płytą- oporową 
(4), a siły docisku jednostronnie lub obustronnie dzia-
łające na elementy łuków (1) i (2) są uzyskiwane za 
pomocą nakrętek (7) poprzez łuki (6). (4 zastrzeżenia) 
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E21D P.229449 30.01.1981 

Kopalnia Węgla Kamiennego „Suszec-Kaczyce-Pa-
włowice" w budowie, Żory, Polska (Zbigniew Bedna-
rek, Stefan Konieczny, Jan Czają, Alfred Carbogno, 
Stefan Kołek). 

Układ do stabilizacji ruchu lin wyrównawczych urzą-
dzeń wyciągowych kopalń głębinowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zapewnienia sta-
bilizacji ruchu zwłaszcza okrągłych lin wyrównaw-
czych urządzeń wyciągowych w kopalniach głębino-
wych. 

Układ zawiera usytuowane powyżej belki nawrotnej 
(8) w okolicy nawrotu lin wyrównawczych (4) w rzą-

piu szybu w co najmniej trzech poziomach obrotowe 
amortyzatory rolkowe (1, 2, 3,) drgań poprzecznych 
tych lin (4). W pierwszym dolnym poziomie nad belką 
nawrotną (8) prostopadle do jej osi zamontowane są 
jako osłony boczne na zewnątrz lin wyrównawczych 
(4) dolne obrotowe amortyzatory rolkowe (1) drgań 
poprzecznych. Powyżej tego poziomu równolegle 
z osią belki nawrotowej (6) zamontowane są jako os-
łony czołowe na zewnątrz lin wyrównawczych (4) po-
średnie obrotowe amortyzatory rolkowe (2) drgań po-
przecznych. Natomiast w górnym poziomie prostopa-
dle do osi belki nawrotnej (6) są zamontowane jako 
osłony wewnętrzne między linami wyrównawczymi 
(4) górne obrotowe amortyzatory rolkowe (3) drgań 
poprzecznych. (1 zastrzeżenie) 

E21F P. 233341 T 06.10.1981 

Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi Zakłady Ba-
dawcze i Projektowe Miedzi „Cuprum", Wrocław, Pol-
ska (Władysław Rajczakowski, Władysław Magiéra). 

Sposób uzyskiwania ogrzanego powietrza wdechowego 
' dla kopalni podziemnej 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie oszczędności pa-
liw w wyniku wykorzystania ciepła wydzielanego 
przez górotwór. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że ogrza-
ne i zużyte powietrze kopalniane przewodem wenty-
lacyjnym doprowadza się do pojedynczej cieplarni 
lab kompleksu cieplarń. 

Powietrze to ogrzane do około 20° schładza się w 
cieplarni ogrzewając ją jednocześnie. Powietrze to za-
wierające podwyższoną ilość CO2, który wpływa ko-
rzystnie na wegetację uprawianych roślin, oczyszcza 
się w tym procesie z nadmiaru CO2> a jednocześnie 
wzbogaca w tlen pochodzący z procesu asymilacji. 

Oczyszczone i schłodzone powietrze jest tłoczone 
przewodem do szybu wdechowego kopalni. 

(1 zastrzeżenie) 

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

F02B P. 234058 02.12.1981 

Pierwszeństwo: 02.12.1930 - St. Zjedn. Am, 
(nr 212093) 

Hugh G. Evans, Stepken A, Speer, Waszyngton, 
Stany Zjednoczone Ameryki. 

Silnik spalinowy 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie s konstruowali ki 
takiego silnika, który umożliwiłby otrzymać większą 
moe i obroty, przy nie zwiększonym ciężarze i ga
barytach. . 

Silnik spalinowy dwusuwowy zawierający pojedyn
czy blok silnika rzędowego, w którym wewnętrzne 
powierzchnie ścianek tworzą przynajmniej jeden cy
linder wewnątrz bloku silnika, przy czym oś podłu
żna cylindra leży wewnątrz wspólnej płaszczyzny 
przebiegającej wzdłużnie przez blok silnika, a osiowo 
przebiegająca powierzchnia ścianki wewnętrznej ka
żdego cylindra ma przynajmniej jeden otwór wlotu 
powietrza, tłok ruchomy osiowo ruchem posuwisto-
zwrotnym w każdym cylindrze tak, aby na przemian 
zasłaniać i odsłaniać każdy otwór wlotu powietrza 
końcem do każdego tłoka oraz wał korbowy obroto
wo połączony z drugim końcem każdego korbowodu 
tsk, że wał korbowy jest obracany przez ruch posu
wisto-zwrotny każdego tłoka, charakteryzuje się tym. 
że oś wału korbowego jest równoległa i bocznie prze
sunięta w stosunku do wspólnej płaszczyzny, tak że 
okres czasu odsłonięcia każdego otworu wlotu powie-
trza(40, 43) jest zwiększony, kiedy kierunek obrotu 
walu korbowego (24) jest przeciwny niž kierunek 
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za pośrednictwem przewodu odgałęźnego (76, 78) do 
wspólnego przewodu (80, 81) ciśnienia sterującego. 
W każdym przewodzie odgałęźnym (76, 78) zabudo-
wany jest zawór zwrotny (77, 79) otwierający się w 
kierunku do wspólnego przewodu (80, 81) ciśnienia 
sterującego. (19 zastrzeżeń) 

F17D 
E21B 

P. 228837 30.12.1980 

Roman Błocki, Bielsko-Biała, Polska, Jacek Błocki, 
Gdańsk, Polska (Roman Błocki, Jacek Błocki). 

Urządzenie do odprowadzania ropy naftowej wytry-
skującej z otworu wiertniczego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania kon-
strukcji umożliwiającej zgaszenie płomienia i odpro-
wadzenie ropy naftowej z otworu wiertniczego w przy-
padku wytrysku ropy, połączonego z uszkodzeniem 
urządzeń zabezpieczających przed niekontrolowanym 
wypływem ropy z otworu wiertniczego. 

Urządzenie stanowi przewód (2) z kolanem zamo-
cowany na belce (3), której końce są osadzone prze-
suwnie na podnośnikach (4) przytwierdzonych do wóz-
ków (5). Wózki poruszają się po szynach (6) zamoco-
wanych do podkładów (7) o kształcie płóz, umożliwia-
jących przemieszczanie toru ze strofy odległej od 
otworu wiertniczego do strefy wysokiej tomporatury. 
Przewód (2) ma krawędź dolną ukształtowaną tak, 
aby zapewniła ona zamocowanie go W glebie, 

(2 zastrzeżenia) 

F23N 
G05B 
B63J 

P.229397 26.01,1981 

Centrum Techniki Okrętowej, Gdańsk, Polska (6Lś-
ni.sław Miłosz, Teresa Pazderska). 

Układ ůícrowania urządzenia do spalania odpadów ole-
jowych i stałych w szczególności na statkach morskich 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania ta-
kiego układu, który zapewniłby automatyczne stero-
wanie procesem spalania odpadów olejowych i sta-
łych. 

Układ według wynalazku charakteryzuje się tym, 
że przepłukanie przewodów paliwowych oleju odpa-
dowego olejem lekkim realizuje przekaźnik (15) liczą-
cy czas przepłukania, którgo cewka połączona równo-
legle z cewką zaworu oleju lekkiego jest zasilana przez 
normalnie otwarty styk przekaźnika (31) załączające-
go palnik odpadów olejowych połączony szeregowo 
z normalnie otwartym stykiem przełącznika (6) załą-
czającego się po wyłączeniu sterowania spalarki, przy 
czym program układu sterowania zapewniający pod-
gizewaniè komory spalania do właściwej temperatu-
ry, realizowany jest stykiem I przekaźnika programo-
wego (28) połączonym szeregowo z normalnie otwar-
tym stykiem przekaźnika (24) i silnikiem napędowym 
przekaźnika (26), oraz stykiem X przekaźnika progra-
mowego (26) połączonym szeregowo ze stykami termo-
statów (51 i 52) oraz normalnie otwartym stykiem 
przekaźnika (24). 

Podczas spalania szlamu praca spalarki kontrolowa-
na jest stykiem pres ostatu (53) regulującego dopływ 
powietrza do komory spalania, natomiast zanik pło-
mienia powoduje natychmiastowe odcięcie zaworów 
oleju lekkiego i szlamu i ponowną automatyczną pró-
bę uruchomienia spalarki realizowaną programem 
przekaźnika (26). (2 zastrzeżenia) 

FjJI'* - F, 2292^7 . • '^S.aji«;U 

Przedsiębiorstwo Projektowania i Wy;:^.:;;.:e;;-i Za.-, 
kładów Przemysłu Maszyn i Aparatów Eic-klryc/.nych 
„Pro-mel", Gliwice,- Polska (Antoni Nowok). 

Piec komorowy ze stałym trzonem lub wysuwanym 
trzonem do obróbki cieplnej 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie skonstruowania 
pieca komorowego ze stałym lub' wysuwnym trzonem, 
zwłaszcza do obróbki cieplnej, którego długość komo
ry grzewczej może być zmieniana w zależności od 
długości i kształtu wsadu, względnie wymogów eksplo
atacyjnych. 

Piec komorowy według wynalazku charakteryzuje 
się tym, że jego wyposażenie piecowe rozmieszczone 
jest na i w każdej z bocznych ścian pieca (1) i składa 
się z co najmniej dwóch niezależnych układów ener
getycznych (2) ułożonych symetrycznie po obu stro
nach grzewczej komory (3), w której na "trzonie (4) 
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F27B P.229333 20.01.1981 

Kombinat Maszyn Elektrycznych „EMA-KOMEL", 
Śląska Fabryka Kabli, Czechowice-Dziedziee, Polska 
(Jan Popiołek, Roman Razowski, Romuald Habarta, 
Roman Milerski, Józef Stala, Emil Dziech). 
Emalierski piec laboratoryjny jednobiegowy o ruchu 

ciągłym 
Celem wynalazku jest opracowanie nowej konstruk-

cji emalierskiego pieca laboratoryjnego jednobiego-
wego z obiegiem wielokrotnym drutu i o zamkniętym 
obiegu gazów spalinowych charakteryzującej się ma-
łymi wymiarami gabarytowymi. 

Piec według wynalazku składa się z właściwego 
pieca, wyposażonego w komorę wypalania emalii (1), 
kanały przepływu gazów oczyszczonych (2) i dopływu 
świeżego powietrza (3) oraz w komorę spalania części 
lotnych spalin (4). W komorze (4) umieszczony jest 
wentylator (9), nagrzewnica (10) do spalania lotnych ' 
części spalin oraz katalizator (11). Nadto piec wypo-
sażony jest w rolki zdawczo-odbiorcze (5) i nawrotne 
(6), usytuowane przed i za piecem, dwie lakiernice 
(7) połączone z wanną lakierniczą (8), oraz w zbior-
nik wody destylowanej (15) służącej do wyżarzania 
drutu (13). Do nagrzewania pieca zastosowano seg-
menty grzewcze (12) a do wyżarzania drutu (13) prze-
wodnik oporowy w osłonie. Kanały (2 i 3) oraz ko-
mora wypalania (1) rozmieszczone są jeden nad dru-
gim, przy czym w górnym położeniu znajduje się 
kanał (3) w pośrednim kanał (2) a w dolnym komora 
(1). Komora (1) połączona jest z kanałami (2) i (3) 
oraz z komorą spalania (4) odpowiednio za pomocą 

szczelin (20, 23, i 27), a nadto komora (1) ma dodatko-
wą regulację szczelin wlotu powietrza (25 i 26). Ka-
nał (2) w przedniej części łączy się bezypośrednio 
z komorą (4) zaś w tylnej części ma podwójny układ 
szczelin (22 i 23), łączący go szczeliną (22) z przewo-
dem wylotowym (24) a szczeliną (23) z komorą (1). 
Natomiast kanał (3) wykonany jest na odcinku od 
wlotu powietrza (19) do komory (4) poziomo po czym 
przyjmuje kształt linii łamanej (21) do szczeliny (20), 
tworząc pod sobą przestrzeń komory spalania (4). 

(1 zastrzeżenie) 

F28F P. 232779 24.08.1981 

Pierwszeństwo: 14.10.1980 - NRD (nr WPAO1K/ 
/224532) 

VEB Kombinat Schiffbau - - Stammbetrieb, Rostock, 
Niemiecka Republika Federalna. 

Płytowy wymiennik ciepła -

Wynalazek dotyczy płytowego wymiennika ciepła, 
zwłaszcza stosowanego na statkach, a w szczególności 
takiego, przez który przepływa woda morska i/lub sło-
na wa. 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zapobiegania ko-
rozji szczelinowej płytowych wymienników ciepła z 
austenitycznej stali chromowo-niklowej, przez które 
przepływa woda morska. 

Płytowy wymiennik ciepła, zawierający wiele płyt 
umieszczonych jedna za drugą z uszczelnieniami gu-
mowymi umieszczonymi między nimi a tworzącymi 
kanały przepływowe, charakteryzuje się tym, że płyty 
wykonane z austenitycznej stali chromowo-niklowej 
mają warstwę z nieszlachetniejszego metalu lub nie-
szlachetniejszego stopu, naniesioną na nie sposobem 
zanurzanie w jego kąpieli. (1 zastrzeżenie) 

Dział G 
FIZYKA 

G01B P.229338 21.01.1981 

Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi, Zakład Do-
świadczalny „Cuprum", Lubin, Polska (Jerzy Tenero-
wicz, Eugeniusz Włodarczyk, Bogusław Kulpa). 

Sposób bezprzewodowego pomiaru średnicy otworu 
wykonanego zwłaszcza w filarach eksploatacyjnych 

oraz urządzenie do stosowania tego sposobu 

Sposób według wynalazku charakteryzuje się tym, 
że średnicę otworu określa się na podstawie pomiaru 
częstotliwości pola elektromagnetycznego emitowanego 
przez układ antenowy czujnika. 

Urządzenie według wynalazku składa się z czujnika 
(1) dokonującego odwzorowania średnicy mierzonego 
otworu na podstawie wielkości wysunięcia rdzenia 
ferrytowego (2) zakończonego grzybkiem dociskowym 
(3) z cewek czujnika (1), oraz z układu zasilania (ł) 
i zespołu prowadzącego (5). 
Wynalazek znajduje zastosowanie przy sprawdzaniu 
poprawnej pracy narzędzi wiercących. (2 zastrzeżenia) 
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G01B P.233248 T 30.09.1981 

Wyższa Szkoła Morska, Szczecin, Polska (Krzysztof 
Cepa). 

Urządzenie do pomiaru długości i różnicy długości 
między liniami trałowymi 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
urządzenia zapewniającego dużą dokładność i łatwość 
pomiaru długości lin trałowanych oraz umożliwiają-
cego ciągłą różnicę długości lin po lewej i prawej 
burcie statku. 

Urządzenie ma przetwornik elektroakustyczny do-
tykający liny trałowej i zamocowany uchylnie oraz 
podzespoły elektroniczne, składające się generatora 
(21)- częstotliwości ultradźwiękowej, impulsatora (22) 
połączonego poprzez przetworniki (26, 27) i przekaź-
niki (28, 29) z przełącznikiem rodzaju pracy (23), 
wzmacniacza (25) sprzężonego z elektronicznym mier-
nikiem czasu (24) i wskaźnikiem pomiaru długości lub 
jej różnicy (32), przy czym przekaźniki (28, 29) są po-
łączone między sobą. (2 zastrzeżenia) 

G01H P. 233326 T 05.10.1981 

Wyższa Szkoła Inżynierska im. Gen. A. Zawadzkie-
go, Opole, Polska (Józef Szuta, Jerzy Skubis). 

Sposób i układ do detekcji i pomiarów wyładowań 
niezupełnych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie pomiaru wyłado-
wań niezupełnych występujących w urządzeniach 
wysokiego napięcia. 

Sposób według wynalazku polega na pomiarze fali 
akustycznej emitowanej w czasie wyładowań. 

Układ według wynalazku stanowią: przetwornik 
mechaniczno-elektryczny (2), przedwzmacniacz (3), 
wzmacniacz (4), filtr środkowo-przepustowy (5), oraz 
rejestrator (6) połączone odpowiednio ze sobą. 

(7 zastrzeżeń) 

GOU P.229384 26.01.1981 

Zakłady Telewizyjne Unitra-Polkolor - Ośrodek Ba-
dawczo-Rozwojowy Przetworników Obrazu, Warsza-
wa, Polska (Maciej Narewski). 

Urządzenie do szybkiego pomiaru i korekcji natężenia 
światła 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie umożliwienia bez-
pośredniego powiązania bazy czujnika luksomierza 
z elementami powodującymi zmianę jego odległości 
od oświetlacza. 

Urządzenie według wynalazku ma wydzielone dwa 
suporty: górny (16) i dolny (11). Suport dolny (11) 
sprzęgnięty jest z elementami powodującymi zmianę 
odległości od oświetlacza. W suporcie górnym (16) po-
przez elementy pośrednie mocowany jest trzpień (28) 
kamery (29). 

Za pomocą krzywki (2fci) mocowanej na trzpieniu 
(25) ułożyskowanym w suporcie górnym (16) ustala sie. 
kamerą w osi optycznej ramy trwałości lub po od-
ciągnięciu suportu górnego (16) do tyłu umożliwia się 
obrót o 90 ° kamery (29). (1 zastrzeżenie) 

G01K P. 233903 18.11.1981 

Jerzy Trojniak, Płock, Polska (Jerzy Trojniak). 

Miernik sumy energii cieplnej pobieranej z grzejników 
centralnego ogrzewania 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania ta-
kiej konstrukcji, która umożliwiłaby pomiar rzeczy-
wistej ilości energii cieplnej wykorzystanej do ogrze-
wania pomieszczeń. 

Miernik według wynalazku stanowi naczynie po-
miarowe otwarte wypełnione cieczą, mające przewę-
żenie. Pomiar energii cieplnej pobranej z grzejników 
co. odbywa się poprzez pomiar ubytku cieczy z na-
czynia pomiarowego na drodze parowania pod wpły-
wem działania temperatury i czasu. (2 zastrzeżenia) 

G01L P.229475 30.01.1981 

Wyższa Szkoła Morska, Gdynia, Polska (Len Ma-
kowski, Janusz Wawrykiewicz, Zygmunt Górski, Ro-
muald Cwilewicz, Włodzimierz Ryński). 

Torsjometr 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie umożliwienia po-
miaru momentu przy obrotach wału w obu kierun-
kach, zmniejszenia błędów pomiaru momentu skrę-
cającego oraz umożliwienia kompensacji błędów po-
miarowych. 

Przedmiotem wynalazku jest torsjometr do pomiaru 
dużych momentów skręcających wału obracającego 
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się w obydwu kierunkach, zwłaszcza wału napędu 
głównego statku morskiego. 

Torsjometr składa się z układu mechanicznego 
i elektrycznego. Układ mechaniczny stanowią dwa 
pierścienie ('£) i (3) z przymocowanymi do nich ele
mentami przesłaniającymi (5) i (7), usytuowanymi 
w jednej płaszczyźnie lub na jednej powierzchni obro
towej. Pomiar dokonywany jest przy użyciu dwu ini
cjatorów szczelinowych. Impulsy z inicjatorów wyko
rzystane są w bloku sterowania (Si) do przetwarzania 
wartości kąta skręcania wału na odcinKu pomiaro
wym na proporcionainą do niego liczbą impulsów 
wysokiej częstotliwości z generatora (G), która zli
czana jest w założonych cyklach co dziesięć sekund 
przez licznik rewersyjny (Lr). Użycie zespołu pamięci 
z wyświetlaczem (W) pozwala na odczyt cyfrowy war
tości momentu w procentach momentu nominalnego 
dla danego wału. Ponadto układ elektroniczny zawie
ra blok sterowania cyklami zliczania (S2) zsynchroni
zowany z generatorem (G) poprzez dzielnik częstotli
wości (Dz) oraz blok poprawki początkowej (P), które 
podłączone są do wejść równoległych licznika (L,)-
Układ może również zawierać detektor kierunku ob
rotów (I>), co rozszerza zakres możliwości pomiaro
wych tOi-.sjometru na dwa kierunki obrotów oraz blok 
opóźnienia (O,,), który pozwala zwiększyć dokładność 
pomiaru. , (4 zastrzeżenia) 

G01L P.229326 22.01.1981 

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Sta-
nisław Mańkowski, Wiktor Hibner, Maciej Chorzelski). 

^Urządzenie do pomiarów ciśnień bezwzględnych i spad-
ków ciśnień w sieciach cieplnych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
konstrukcji prostej w obsłudze, o znacznie zmniejszo-
nym średnim maksymalnym błędzie kwadratowym 
pomiaru. 

Urządzenie, zaopatrzone w manometr U-rurkowy 
oraz w komorę rozdzielczą na granicy zetknięcia się 
dwóch różnych cieczy impulsowych, według wynalazku 
jest zaopatrzone w obciążnikowo-tłokowy manometr 
(5), stanowiący wzorzec ciśnienia wysokiej klasy, po-
łączony szeregowo z manometrem różnicowym (4). 
Ponadto urządzenie ma równolegle do rozdzielczej ko-
mory (3) włączony różnicowy manometr (9). 

(1 zastrzeżeni--) 

G01M 
G01B 

P. 229430 28.01.1981 

Centralne Laboratorium Optyki, Warszawa, Polska 
(Janusz Chalecki, Stanisław Kalisiak, Grzegorz Kro-
gulec). 

Luzomierz deformacyjny 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania ta-
kiej konstrukcji, która umożliwiłaby także ocenę ja-
kości współpracy czopa z łożyskiem, powstających 
oporów oraz ich zmienności przy obrocie czopa w ło-
żysku. 

Luzomierz deformacyjny, przeznaczony do oceny 
bardzo małych luzów między czopem a łożyskiem, we-

dług wynalazku składa się z siłomierza(1) z czujni-
kiem (2), .stykającego się stopą ze szczękami (3) obej
mującymi tuleję łożyskową (10) badanego układu 
osiowego (10) i (11). Tuleja (9) stanowi część zespołu 
zaciskowo-napędowego, zawierającego tuleję (6) słu
żącą do połączenia z silnikiem napędowym, skrętną 
sprężynę pomiarową (T) oraz szczęki obracanej przy
słony (8). JMad zespołem zaciskowo-napędowym umo
cowany jest układ oświetlający ze źródłem światła (4) 
i kolektywem (5). Pod osią znajduje się odbiornik 
fotoczuły (13) z kondensorem (12) połączony z ukła
dem elektronicznym (14) i wskaźnikiem analogowym 
(15). (3 zastrzeżenia) 

GOIN P.229465 29.01.1981 

Główny Instytut Górnictwa, Katowice, Polska (Jan 
Gwiazda). 

Sposób określania własności mechanicznych skał 
i gruntów oraz urządzenie do określania własności 

mechanicznych skał i gruntów 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie umożliwienia do-
kładnego, szybkiego i taniego określania modułu od-
kształcenia skał i gruntów, bezpośrednio w otworach 
wiertniczych. 

Sposób według wynalazku polega na wywieraniu 
nacisku jednocześnie w dwóch leżących naprzeciw 
siebie miejscach po przeciwnych stronach badawczego 
otworu oraz mierzeniu sumarycznej wartości głębo-
kości odkształceń otworu i ustalaniu modułu odkształ-
cenia w stosunku proporcjonalnym do siły tego na-
cisku. Urządzenie według wynalazku składa się z son-
dy (1) wywierającej nacisk na ściankę badawczego 



iő (220) 1982 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO 41 

otwuiu oraz z układu {2) sumarycznej głębo-
kości odkształcenia ścianki tego otworu i ukiadu po-
miaru siły nacisku. Sonda (1) ma dwa suwaki (5, 6) 
umieszczone współosiowo wewnątrz kadłuba (7) i po-
łączone z układem (3) pomiaru poprzez dwustopniowy 
mechanizm przenoszenia wielkości wysunięcia suwa-
ków (5, 6) do tego układu (3) pomiaru, po zetknięciu 
się ich czołowych części (9, 10) ze ścianką badawczego 
otworu. Pierwszy stopień mechanizmu przerywa blo-
kadę i umożliwia w drugim stopniu rozpoczęcie pracy 
układu (3) pomiaru w momencie zetknięcia się czoło-
wych części (9, 10) obydwóch suwaków (5, 6) ze ścian-
ką otworu (2). 

Wynalazek znajduje zastosowanie przy wszelkiego 
rodzaju przedsięwzięciach przemysłowych związanych 
z budową szybów, podszybii, przekopów, tuneli, zapór, 
wiaduktów, autostrad i fundamentów. 

(2 zastrzeżenia) 

G01N P. 233291 T 30.09.1981 
F23B 

Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego ,,PZL-Mi(iec'\ 
Mielec, Polska (Marian Kopacz). 

Urządzenie do testowania na »gnioodpurność materia-, 
łów i elementów konstrukcyjnych, zwłaszcza statków 

powietrznych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania ta-
kiej konstrukcji, w której palnik wytwarzający pło-
mień mógł imitować pożar i zapewnić równomierne 
nagrzanie badanego elementu. 

Urządzenie według wynalazku zawiera układ insta-
lacji olejowej lub paliwowej odwzorowujący parame-
try w instalacjach statków powietrznych oraz palnik 
(1) w którym uzyskany płomień daje temperaturę co 
najmniej 1100° C o równomiernym rozkładzie na ba-
danym elemencie (23), (5 zastrzeżeń) 

P. 229325 22.01.1981 G01N 
A61B 

Polska Akademia Nauk, Instytut Biocybernetyki 
i Inżynierii Biomedycznej, Warszawa, Polska (Janusz 
Milewski, Edward Stachurski). 

Sposób pomiaru własności sorpcyjnych sorbentów 
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania spo-

sobu umożliwiającego ciągły odczyt stężenia substan-
cji testowej w roztworze. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że przez 
substancję (3) zawierającą sorbent (4) przepuszcza się 

.wiązkę światła (1) przy ewentualnym jednoczesnym 
mieszaniu substancji (3). 

Wychodzące światło kieruje się na pomiarowe po-
równawcze fotoelementy (8) i (7) uczulone odpowied-
nio do zakresów pochłaniania i przepuszczania pro-
mieniowania przez daną substancję (3), korzystnie za 
pomocą filtrów optycznych (8) i (9), przy czym odczyt 
następuje przez porównanie wartości sygnałów foto-
elementów (6), (7) za pomocą porównawczego zespołu 
(10). 

Sposób pomiaru własności sorbcyjnych za pomocą 
fotometrycznej analizy sorpcji takich corbentów jak 
np. węgla aktywnego ma zastosowanie w medycynie 
do celów detoksykacji krwi i innych płynóy ustrojo-
wych. (2 zastrzeżenia) 

G91P 
D03D 

P.229314 20.01.1981 

Zakłady Przemysłu Wełnianego „Polska Wełna", 
Zielona Góra, Polska (Andrzej Milej). 

Cyfrowy przyrząd do pomiaru gęstości watka ora/ 
obrotów krosna 

Przedmiotem wynalazku jest przyrząd do pomiaru 
gęstości wątku oraz liczby obrotów wału głównego 
krosna bezpośrednio na krośnie bez jego zatrzymy-
wania. 

Przyrząd według wynalazku ma głowicę (1) sygna-
lizującą przesuw tkaniny na żądanym odcinku oraz 
czujnik obrotów (2) i układ podstawy czasu (3) po-
łączone z układem sterowania (4) sprzęgniętym z ukła-
dem licznika, deszyfracji i cyfrowego wyświetlania 
wyników (5) zasilanego tak jak wszystkie wymienione 
układy z układu zasilającego (6). Głowica ma czujnik 
reagujący na przesuw tkaniny wyposażony w odpo-
wiednią przesłonę sprzęgniętą z wałkiem napędzanym 
przez przesuwającą się tkaninę. Przyrząd nadaje się 
szczególnie do pomiarów gęstości wątku oraz obrotów 
na krosnach tkackich bezczółenkowych. 

(2 zastrzeżenia) 

G01P P.229392 27.01.1981 

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów 
„MERA-PIAP", Warszawa, Polska (Janusz Piskorz, 
Włodzimierz Ławniczak). 

Nadajnik impulsów, zwłaszcza do prędkościomierza 
samochodowego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
konstrukcji eliminującej możliwość fałszowania wska-
zań liczydła przebytej przez pojazd drogi. 

Nadajnik charakteryzuje się tym, że wewnątrz 
trwale zamkniętej obudowy (9) mającej przezroczyste 
okienko (8) zasłonięte pokrywą (7) umieszczone jest 
mechaniczne liczydło (8) przebytej przez pojazd drogi, 
napędzane przez wałek napędzający (1). na którym 
osadzona jest tarcza impulsowa (10) za pośrednictwem 
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przekładni, składającej się ze ślimaka (2) połączonego 
z wałkiem napędzającym (1), wałka (3) pośredniczą-
cego i wałka (4) napędzającego mechanicznie liczy-
dło (6). (1 zastrzeżenie) 

G01R P.229451 30.01.1981 

Uniwersytet Warszawski, Warszawa Polska (Wło-
dzimierz Augustyniak). 

Wskaźnik napięcia 

Przedmiotem wynalazku jest wskaźnik napięcia 
elektrycznego, przeznaczony do wskazywania w ele-
ktrotechnice napięć elektrycznych występujących w po-
szczególnych elementach obwodów, zwłaszcza napięć 
od 12 do 380 V. 
Wskaźnik napięcia elektrycznego składa się z rezy-
stora (4) i połączonego z tym rezystorem (4) szerego-
wego bloku (5) świecącego z co najmniej jedną diodą 
świecącą. (3 zastrzeżenia) 

G04G P. 229347 21.01.1981 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Automatyki i Urzą-
dzeń Precyzyjnych „Mera-Poltik", Łódź, Polska (Ste-
fan Masłocha, Zbigniew Meteuszczyk-, Zbigniew Boń-
czak, Bogdan Szajdziński). 

Układ połączeń elementów świetlnych wskaźnika mo-
zaikowego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uproszczenia bu-
dowy układu i zwiększenia pewności jego działania. 

Układ połączeń elementów świetlnych wskaźnika 
mozaikowego wyświetlającego cyfry od 0 do 9, które-
go elementy świetlne są rozmieszczone w n-wierszach 
i k-kolumnach, według wynalazku polega na połącze-
niu równoległym w grupy elementów (n-k) biorących 
zawsze razem udział przy wyświetleniu pewnych cyfr. 
Zaś elementy stałoświęcące, tj. biorące udział przy 
wyświetlaniu każdej cyfry są poprzez diody (Dl5 D2) 

prostownicze połączone z tymi grupami, których ele-
menty w sumie biorą udział przy wyświetlaniu wszy-
stkich cyfr. (1 zastrzeżenie) 

G04G P.229391 27.01.1981 

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów 
„MERA-PIAP", Warszawa, Polska (Ryszard Mazurkie-
wicz, Waldemar Owczarek, Zdzisław Zych). 

Układ zabezpieczający przed przeciążeniem żarnik 
cyfrowego wyświetlacza fluorescencyjnego, zwłaszcza 

kwarcowego zegara samochodowego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania pe-
wnego zabezpieczenia żarnika także w trudnych wa-
runkach eksploatacyjnych wyświetlacza. 

Układ według wynalazku charakteryzuje się tym, 
że jedna z końcówek żarnika (Z) wyświetlacza (W) 
jest połączona z minusem źródła napięcia zasilające-
go. Druga końcówka żarnika (Z) jest połączona z bazą 
tranzystora (Tl) oraz poprzez rezystor (Rl) z emiterem 
tranzystora (T2), którego kolektor jest połączony z plu-
sem źródła napięcia zasilającego. Emiter tranzystora 
(Tl) jest połączony poprzez diodę (D) z minusem 
źródła napięcia zasilającego, natomiast jego kolektor 
jest połączony z bazą tranzystora (T2) oraz poprzez 
rezystor (R2) z plusem źródła napięcia zasilającego. 

(1 zastrzeżenie) 

P. 229264 19.01.1981 G05B 
B65G 

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Poczty, 
Warszawa, Polska (Zbigniew Żochowski, Krzysztof 
Roch Kowalski). 
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Układ sterowania pączkowej maszyny rozdzielczej 
o przenośniku płaskim lub nieckowym 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania kon-
strukcji o zwiększonej trwałości i niezawodności. 

Układ według wynalazku charakteryzuje się tym, 
że układy sterownicze (12) napędów poszczególnych 
mechanizmów rozdzielczych (4) są powiązane zarówno 
z odpowiednimi stopniami układu pamięci informacji 
adresowych (10) w postaci wielościeżkowego rejestru 
przesuwnego, jak i z odpowiednimi stopniami układu 
pamięci (11) w postaci rejestru przesuwnego jedno-
ścieżkowego, w ten sposób, że działanie mechanizmu 
rozdzielczego następuje przy jednoczesnym spełnieniu 
kryteriów zadziałania w obu układach. 

Układ elektronicznej pamięci informacji adreso-
wych (10) zawiera liczbę stopni odpowiadającą podzie-
leniu długości czynnej przenośnika (2) na odcinki mo-
dułowe o długości nie większej od ilorazu prędkości 
przenośnika przez maksymalną wydajność maszyny 
rozdzielczej, a układ elektronicznej pamięci drogi (li) 
zawiera liczbę stopni odpowiadającą podzieleniu dłu-
gości czynnej przenośnika (2) na odcinki elementarne 
o długości nie większej od wymaganej przez dokład-
ność momentu uruchomienia mechanizmu rozdziel-
czego (4). (3 zastrzeżenia) 

G05B P.229322 22.01.1981 

Przemysłowy Instytut Maszyn Budowlanych, Kobył-
ka, Polska (Jacek Brodowicz, Kazimierz Derlacki, 
Edward Głaska, Tadeusz Korsak). 

Tłokowy przekaźnik ciśnienia 
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wyeliminowania 

niedogodności występujących w czasie badania zale-
żności niezawodności elementów układów hydraulicz-
nych rnaszyri roboczych, w szczególności koparek, <H 
ilości jego załączeń. 

Tłokowy przekaźnik ciśnienia typu zero-jedon 
z wyjściom elektrycznym jest wyposażony w tuleje,' 

zewnętrzną (9), w której osadzony jest trzpień (17) 
o długości równej odległości między kulką (22) a środ-
kową częścią trzpienia (17). Tłoczek (4) ma kształt 
złożonych podstawami dwu walców o różnych śred-
nicach, których stosunek zawarty jest w przedziale 
1,35-1,70, a stosunek wysokości walców w przedziale 
4,25-5,75. (7 zastrzeżeń) 

P.229421 27.01.1981 

Akademia Górniczo-Huinicza im. St. Staszica, Kra-
kov/, Polska (Jacek Seńkowski, Herbert Widlok, Hen-
ryk Zygmunt, Marek Borysławski, Kazimierz Biszty-
ga). 

Układ programowania 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wyeliminowania 
7. -.kłóceń indukcyjnych w linii przesyłowej do układu 
programowania, ograniczenia do minimum ilości to-
rów linii przesyłowej, umożliwienia śledzenia i kory-
gowania nastawianych cyfr podczas programowania 
craz zwiększenia niezawodności pracy konstrukcji. 

Układ programowania zawiera blok rejestru danych 
(7), którego wejście danych łączy się poprzez separa-
tor (6), linię przesyłową (5)-, blok wyprowadzenia da-
nych (1), multiplekser (2) i rejestr (3) z zadajnikiem 
klawiszowym (4), zaś wejście sterujące poprzez blok 
organizacji (8) z separatorem (8). Wyjście adresowe 
u!oku rejestru danych (7) jest połączone poprzez de-
szyfrator adresowy (9) z rozdzielaczem danych (10), 
który również łączy się poprzez dzielnik częstotliwo-
ści (11) z wyjściem danych bloku rejestru danych (7). 

(1 zastrzeżenie) 

G05D 
Ö63H 

P. 229315 20.01.1981 

Zakłady Mechaniczne im. Gen. K. Swierczewskiego, 
Elbląg, Polska (Jacek Gajek). 

Układ automatycznej regulacji obciążenia napędu 
głównego statku ze śrubą nastawczą 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania ta-
kiego układu, który wyeliminowałby gwałtowny 
wzrost obciążenia silnika oraz umożliwiłby automaty-
czną ocenę potrzeby korzystania z programu podno-
szenia obciążenia oraz automatyczne programowe pod-
noszenie obciążenia w przypadku wystąpienia takiej 
potrzeby. 

Układ według wynalazku ma regulator obciążenia 
(4) połączony w znany sposób ż obiektem (1) i z ukła-
dom generującym sygnał wartości zadanej obciążenia. 

Układ generujący sygnał warosci zadanej obciąże-
nia ma na wejściu sygnał wartości mierzonej obcią-
żenia (UI) i zawiera człon inercyjny (7) o dużej sta-
łej czasowej. Układ zawiera również ogranicznik sy~ 

G05B 
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gnału (5) oraz węzeł sumacyjny (6) połączone szere-
gowo z członem inercyjnym (7). W węźle sumacyjnym 
(6) do przetwarzania sygnału (U3) dodawana jest wiel-
kość (U4), przy pomocy której zadaje się szybkość 
v/zrostu obciążenia. 

Wynalazek znajduje zastosowanie przy regulacji ob-
ciążenia silników okrętowych, których szybkość zmian 
obciążenia jest ograniczona. (2 zastrzeżenia) 

G05D 
B61D 

P.229447 29.01.1981 

Zakłady Wytwórcze Aparatury Wysokiego Napięcia 
„ZWAR", im. Dymitrowa, Warszawa, Polska (Andrzej 
Smigielski). 

Układ sterujący ogrzewaniem wagonów kolejowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zapewnienia 
utrzymania stałej mocy ogrzewania wagonu niezale-
żnie od zmian napięcia zasilającego. 

Układ według wynalazku ma przetwornik napię-
cie/częstotliwość (4), którego wejście jest połączone po-
przez dzielnik rezystancyjny (3) z obwodem zasilania 
zespołów grzejnych, a jego wyjście jest połączone z 
separatorem napięcia w postaci złącza optoelektrono-
wego (5), przy czym wyjście złącza optoelektronowe-
go (5) jest połączone z wejściem dyskryminatora dłu-
gości impulsów (5), a jego wyjście jest połączone ze 
wzmacniaczem mocy (7) połączonym z odłącznikiem 
(1) zasilania obwodów grzejnych oraz przełącznikiem 
(2) obwodów grzejnych wagonu. (1 zastrzeżenie) 

G05F P.229443 28.01.1981 

Biuro Studiów i Projektów Urządzeń Hutniczych 
„Hutmaszprojekt", Katowice, Polska (Konrad Banik, 
Kazimierz Majka, Tomasz Wizor). 

Układ zasilania i sterowania chwytników elektroma-
gnetycznych współpracujących z baterią akumulato-

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania, 
układu zapewniającego bezpieczną pracę chwytnikiem 
c lektromagnetycznym. 

Układ zawierający zespól zasilający, zespól łącze-
niowy eliwylnika i zespół sterowniczo-kontrolny, we-
dług wynalazku charakteryzuje się tym, że zespół za-
silający zawiera dławik (Lj) /.bocznikowany .styczni-

kiem (Kv) i połączony z uzwojeniem pierwotnym 
transformatora trójuzwojeniowego (Tx), którego uzwo-
jenia wtórne zasilają mostki prostownicze (Vj) i (V2), 
których napięcia wyjściowe sumują się. Zespół ste-
rowniczo-kontrolny zawiera dwa bloki sterownicze 
(U) i (C) oraz blok kontroli napięcia (A) na zaciskach 
baterii akumulatorów i napięcia zasilającego. 

(1 zastrzeżenie) 

G05F P.235652 26.03.1982 

Zakłady Aparatury Elektrycznej „MERA-REFA", 
Świebodzice, Polska (Tadeusz Barczyszyn, Edward 
Krumplewski). 

Układ stabilizatorów 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie optymalizacji 
układu stabilizatorów i uproszczenia układu sygnali-
zacji zaniku napięć. 

W układzie według wynalazku wejście sterujące (SÍ) 
pierwszego stabilizatora (USI) połączone jest z wyj-
ściem stabilizowanego źródła napięcia odniesienia (Z), 
wejście sterujące (S2; S3. ... SN) każdego następnego 
stabilizatora (US2, UŚ3, „., USN) połączone jest z wyj-
ściem (WY1, WY2, ..., WY/N-I/) stabilizatora poprze-
dniego (ÜS1, US2, .,. US/N-1), a układ sygnalizacji za-
niku napięć (S) połączony jest z wyjściem (WIN) 
ostatniego stabilizatora (USN).- (1 zastrzeżenie) 

G06F 

Zjednoczone Zakłady Urządzeń Jądrowych 
„POLON", Zakład Aparatury Elektronicznej, Warsza-
wa, Polska (Janusz Komor, Wojciech Pawłowski). 

Układ wyboru adresu startowego mikrokomputera 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania uk-
ładu, umożliwiającego bezpośredni alternatywny wy-
bór adresu pamięci. 

Układ wyboru adresu startowego mikrokomputera, 
obudowany na co najmniej jednym mikroprocesorze, 
zawiera układ dwustanowy (1). W zależności od war-
tości sygnału inicjacji, układ dwustanowy (1) powo-
duje blokowanie, poprzez bramki (9) lub (11), pamięci 
rtałej (5) lub pamięci o dostępie swobodnym (7). W 
przypadku wybrania piuuięci staioj (5) wykonywany 

P.228822 29.12.1980 
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jest skok do wybranego wcześniej adresu startu pro-
gramu, natomiast przy odblokowaniu pamięci o do-
stępie swobodnym (7) rozpoczyna się realizacja pro-
gramu od adresu zerowego pamięci (3 zastrzeżenia) 

GG8B P. 228677 23.12.1980 

Kombinat Wyrobów z Metali Szlachetnych i Plate-
rów „POLSREBRO", Fabryka Wyrobów z Metali Szla-
chetnych „WARMET", Warszawa, Polska (Maksymi-
lian Majerski, Andrzej Pilarski, Zdzisław Chmielew-
ski). 

Sposób i urządzenie do zabezpieczania obiektów 

Przedmiotem wynalazku jest sposób i urządzenie do 
zabezpieczania obiektów, zwłaszcza przed włamaniem, 
kradzieżą i napadem, zapobiegające fałszywym alar-
mom przeznaczone do stosowania w zasadzie w du-
żych i średnich obiektach. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że sy-
gnalizuje się stan zbyt niskiego napięcia zasilacza sta-
bilizowanego, który nie gwarantuje prawidłowego do-
zoru i wyłącza się automatycznie takie niesprawne 
urządzenie, a włącza się to urządzenie również auto-
matycznie do dozoru z chwilą wzrostu napięcia bate-
rii akumulatorów do poziomu zapewniającego prawi-
dłowy dozór. 

Urządzenie składające się z-bloku zasilania, blo-
ków kontroli pętli dozorowych, bloku próby dzialani.i 
systemu alarmowego, bloków kodowania, bloku sy-
gnalizacji alarmu i błędnej manipulacji, bloku zd.ii-
nej obsługi i informacji o etanach systemu alarmowe-
go oraz bloku kasowania i wyłączania urządzeni, 
przy czym blok zasilania składa się z zasilacza sta-
bilizowanego, połączonego z baterią akumulatorów, 
zespołu bezpieczników, układu sygnalizacji optycznej 

i akustycznej stanu awaryjnego, układu sygnalizacji 
optycznej braku napięcia sieci i nieprawidłowego na-
pięcia zasilacza stabilizowanego, według wynalazku 
charakteryzuje się tym, że blok zasilania wyposażony 
jest dodatkowo w układ (13) odłączania urządzenia 
Drży zbyt niskim napięciu baterii (9) akumulatorów 
i układ (14) pamięci o braku napięcia sieci i zbyt ni-
skim napięciu baterii akumulatorów. (3 zastrzeżenia) 

G08B P.229323 22.01.1981 

Kombinat Wyrobów z Metali Szlachetnych i Plate-
rów „POLSREBRO", Fabryka Wyrobów z Metali Szla-
chetnych „WARMET", Warszawa, Polska (Maksymi-
lian Majerski, Andrzej Pilarski). 

Sposób i urządzenie do zabezpieczania obiektów 

Przedmiotem wynalazku jest sposób i urządzenie do 
zabezpieczania obiektów, zwłaszcza przed włamaniem, 
kradzieżą lub napadem, zapobiegające fałszywym 
alarmom, przeznaczone do stosowania w zasadzie w 
dużych i średnich obiektach. 

Sposób polegający na sygnalizowaniu akustycznym 
i/lub optycznym stanu naruszenia stref chronionych 
i awarii poszczególnych układów kontroli pętli dozo-
rowych, wykrywanych zmianami rezystancji tych ukła-
dów i na podtrzymywaniu stanu alarmu aż do chwili 
wyłączenia, według wynalazku charakteryzuje się tym, 
że urządzenie włącza się do dozoru automatycznie po 
każdym włączeniu zasilania, a także - w razie po-
trzeby - urządzenie lub jego części wyłączają się lub. 
włączają do dozoru automatycznie w określonych go-
dzinach. 

Urządzenie składające się z bloku zasilania, bloków 
kontroli pętli dozorowych, bloku próby działania sy-
stemu alarmowego, bloków kodowania, bloków sygna-
lizacji alarmu i błędnej manipulacji, bloku zdalnej 
obsługi i informacji o stanach alarmu oraz bloku ka-
'••nvania i wyłączania urządzenia, według wynalazku 
charakteryzuje się tym, że blok (8) kasowania i wy-
>acz?n;a urządzenia z dozoru zawiera dodatkowo u-
kład automatycznego wprowadzania urządzenia do sta-
nu dozoru za pośrednictwem układów czasowych (3) 

(4 zastrzeżenia) 

G08B F.229324 22.01.1981 

Kombinat Wyrobów z Metali SzlacJietnyeh i Platc-
rów „POLSREBRO", Fabryka Wyrobów z Metali Szla-
chetnych „WARMET", Warszawa, Polska (Maksym-
lian Majerski, Andrzej Pilarski, Zdzisław Cbmielewski). 
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napadem, zapobiegający fałszywym alarmom przezna-
czony do stosowania zwłaszcza w dużych i średnich 
obiektach. 

Sposójb polegający na sygnalizowaniu akustycznym 
i/lub optycznym stanu naruszenia stref chronionych, 
awarii lub błędnej manipulacji, według wynalazku 
charakteryzuje się tym, że sygnał akustyczny działa 
przez okres czasu, jaki został uznany za konieczny 
czas alarmu i dopiero po upływie tego czasu sygnał 
można skasować, a poza tym każdy rodzaj nieprawi-
dłowości, uruchamia inny sygnał dający obsłudze do-
zorującej dodatkową informację o rodzaju nieprawi-
dłowości. (2 zastrzeżenia) 

G08B P. 235392 11.03.1982 

Roman Adamski, Andrzej Gałucki, Lubin, Polska 
(Roman Adamski, Andrzej Gałucki). 

Urządzenie sygnaîizacyjno-al'armowc 

Urządzenie składające się z centralki alarmowej 
i linii dozorowych umożliwia obsługę wielu torów do-
zorowych z dowolnymi czujkami (4) alarmowymi a w 
szczególności czujnikami aktywnej podczerwieni, we-
dług wynalazku charakteryzuje się tym, że po wprowa-
dzeniu urządzenia w stan czuwania generator (1) syn-
chronizujący steruje poprzez bramkę (2) pracą ukła-
du (3) przemiatania, który wysyła kolejno impulsy 
testujące do n czujek (4). Impulsy z czujek analizo-
wane są szeregowo w układach (S), (8) i (12) monowi-
bratorów. (4 zastrzeżenia) 

G08C F. 232239 T 3 i i . 0 7 . 1 9 8 1 

Politechnika Łódzka, Łódź, Polska (Miroxlaw TNo-
wacki). 

Układ tran.ssioptorowy separująry sypiały analogowe 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania u-
kl-idu przeznaczonego do galwanicznego odizolowania 
źródła sygnału od obwodu wyjściowego, charaktery-
zującego się dużym pasmem przenoszonych sygnałów, 
dużym wzmocnieniem oraz małym niezrównoważeniem 
temperaturowym. 

Układ transoptorowy separujący sygnały analogowe 
zawiera co najmniej dwa transoptory typu dioďa-dio-
da, których diody elektroluminescencyjne (BELI) 
i (DEL2) są połączone ze źródłami prądowymi 
(I01+AUwe) i do2-AUwe) sterowanymi napięciem wej-
ściowym (Uwc) i zasilającymi diody elektrolumine-
scencyjne (DELI) i (DEL2) prądem stałym modułowa-

nym prądami o przeciwnej fazie i wartości proporcjo-
nalnej do sygnału wejściowego (Uwe). Jednoimienne 
elektrody fotodiod (FD1) i (FB2) są przyłączone do 
wspólnego potencjału, przy czym sygnał wyjściowy 
(Owy) jest różnicą napięć na pozostałych elektrodach. 

(1 zastrzeżenie) 

G09B 
F41G 

P. 229427 27.01.1981 

PoL-jkie Zakłady Optyczne, Warszawa, Polska (An-
drzej Żółkowski, Andrzej Gulewicz, Zbigniew Bor-
kowski). 

Nasadka szkoleniowa do lunetowych przyrządów ce-
luwniczych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zmniejszenia wy-
miarów i uproszczenia konstrukcji przy zachowaniu 
dużego pola widzenia oraz ułatwieniu obserwacji celu 
przez instruktora. 

Nasadka przeznaczona jest do jednoczesnej obserwa-
cji celu przez celowniczego i instruktora. 

Nasadka wyposażona w dwa pryzmaty (1 i 2) z na-
niesioną między nimi warstwą półprzepuszczalną (K), 
według wynalazku charakteryzuje się tym. że pryz-
mat (1) jest rozwartokąiny ze ściętą krawędzią od 
strony celowniczego. Prostokątny pryzmat (2) sklejony 
jest płaszczyzną przeciwprostokątną z pryzmatem (Î). 

Pryzmaty (1 i 2) dla gałęzi celowniczego tworzą 
płytkę płasko-równoległą, a dla gałęzi instruktora ele-
ment odchylający część wiązki świetlnej. 

Gałąź instruktora składa się z pryzmatu (1) i lune-
ty Keplera, która ma obiektyw (4), kolektyw (8), pryz-
mat 'Do v'e (7) i okular (5). Obiektyw (4) ma wysunię-
tą źrenicę wejściową pokrywającą się ze źrenicą wyj-
ściową lunety celowniczej. Kolektyw (6) zmniejsza 
wymiary poprzeczne lunety, a pryzmat Dov'e (7) od-
gina oś optyczną do góry korzystnie pod kątem 60°. 

(1 zastrzeżenie) 

G11B 
G06F 

12.12.1930 

Warszawskie Zakłady Urządzeń Informatyki „ME-
RAMAT" - Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń 
Informatyki „MERAMAT", Warszawa, Polska (Kazi-
mierz Lech Bujnowski, Maciej Stańczyk). 

Układ połączeń jednostki sterującej pamięcią taśmową 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania u-
kładu jednostki sterującej realizującej operacje wej-
ścia (wyjścia procesora dużej maszyny cyfrowej, zwią-
zane z zapisem i odczytem informatyki na taśmie 
magnetycznej pamięci taśmowej. 

Układ połączeń jednostki sterującej pamięcią taś-
mową, składający się z trzech podstawowych ukła-
dów, to jest z układu kontrolera, z układu formatera 
i z układu symulatora i pulpitu sterującego, charakte-
ryzuje się w szczególności połączeniem składowych 
części układu formatera oraz specyfiką sygnałów. 

P. 228119 
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Układ formatera jest utworzony z układu (ÜZ) zapisu, 
z układu (ONRZ) odczytu NRZI, z układu (OPE) od-
czytu PE, z układu (RBS) rejestru błędów i stanu. 
z układu (UO) opóźnień, z układu (ZGR) zegara cen-
tralnego, z układu (INTRM) małego interfejsu, z ele-
mentu kombinacyjnego trzyv/ejsciowego (El) typu 
LUB i z elementu kombinacyjnego dwuwejściowego 
(E2) typu LUB. (1 zastrzeżenie) 

G11B P. 229389 27.01.1981 

Zakłady Budowy Urządzeń Technologicznych „Uni-
tra-Elmasz", Warszawa, Polska (Marian Redecki, Jerzy 
Marciniewski). 

Przystawka, kontaktowa, zwłaszcza do głowic inagiie-
tycznycli 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania ta-
kiej konstrukcji przystawki kontaktowej, która mo-
głaby być stosowana do różnych typów głowic ma-
gnetycznych i która zapewniałaby dużą dokładność po-
miaru dzięki całkowitemu wyeliminowaniu luzów me-
chanicznych. 

W przystawce według wynalazku, wymienny układ 
kontaktowy (6) w obudowie (8a) osadzony jest na zew-
nątrz korpusu (2) na prętach (4) zakończonych wy-
miennym gniazdem na głowice (7). Tuleja (3) usytuo-
wana jest w korpusie (2) w ten sposób, że jej stożko-
wy kołnierz (3a) znajduje się od strony gniazda 
głowicy (7). Kołki (8), na których osadzony jest kor-
pus (2), zamocowane są na stałe w podstawie (1), przy 

czym jeden z nich jest kuno. pasowany z korpusem 
(ż) i poddany jest działaniu dociskającemu prostopa-
dłego wkręta kontrującego (9), w ceiu unieruchomie-
nia korpusu po ustaleniu wysokości. (2 zastrzeżenia) 

G11B P. 229456 30.01.1981 

Efuti Giken Co., Ltd., Yokosuka i Funai Denki Co., 
Ltd, Japonia (Tsutomu Kawai). 

Zespól obciągania taśmy 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania ze-
społu o prostej i zwartej konstrukcji, do wyciągania 
taśmy z kasety i doprowadzenia jej do położenia ro-
boczego, w jakim powinna ona przesuwać się przez 
głowicę w trakcie czynności zapisu albo odtwarzania 
sygnałów wizyjnych. 

Zespół obciągania taśmy w kasetowym magnetowi-
dzie z pierścieniem obciągającym, zaopatrzonym w 
rolkę dociskową do wyciągania taśmy z kasety i roz-
ciągania jej do położenia roboczego przy zapisywa-
niu i odtwarzaniu sygnałów wizji i fonii, według wy-
nalazku charakteryzuje się tym, że zawiera zespół 
przekładni zębatych napędzany przez silnik i obra-
cający pierścień (lü) obciągający w kierunku obcią-
gania albo wycofywania taśmy. Zespół przekładni zę-
batych ma podstawowe koło (36) napędzające, które 
obraca pierścień (12) za pomocą przekładni. Podsta-
wowe koło (38) napędzające jest selektywnie sprzęga-
ne z kołem (39) poprzez koło (3T) do obrotów w przód 
albo poprzez koła (38) i (40) do obrotów wstecz. 

Koło (37) na stałe sprzężone z kołem (39), zamoco-
wane jest do płytki (43) wahliwej, zamocowanej na 
osi koła (39). 

Koło (38) i (40) są zamocowane na płytce (47) wah-
liwej i sprzężone na stałe ze sobą, przy czym koło 
(40) jest na stałe sprzężone z głównym kołem (39) na-
pędzanym. (11 zastrzeżeń) 

G11B P. 234154 

Pierwszeństwo: 09.12.1980 

09.12.1981 

Bułgaria (nr 49927) 

Obedineni Zavodi za Zapametyavashti Ustroistva, 
Stara Zagora Bułgaria. 

Urządzenie do kontroli jakości dynamicznych parame-
trów głowic magnetycznych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania u-
rządzenia do automatycznego pomiaru parametrów 
głowic magnetycznych. 

Urządzenie zawiera mikrokomputer (1) połączony 
z testerem (3) poprzez jednostkę sterującą testowa-
niem (2) oraz z drukarką (5) przez jednostkę steru-
jącą drukowaniem (4). Mikrokomputer (1) jest również 
połączony z dwoma równoległymi adapterami pośred-
niczącymi (8 i 11), które zawierają różne rejestry. 
Urządzenie zawiera ponadto układy pośredniczące wej-
ścia i wyjścia (18), do których przyłączone są wejście 
dla odczytywania danych we wzmacniaczu zapisują-
cym (20), wejścia czujników pozycjonowania, wejście 
układu pozycjonowania głowicy wzorcowej (27) i wej-
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ście układu pozycjonowania głowicy mii-rzonej i2S). 
Ubydwie głowice (ż7 i -Š) wraz ?. nośnikiem miernika 
magnetycznego (23) połączone są z układem przełącza-
nia głowic (25), którego wyjście odczytowe połączone 
jest ze wzmacniaczem odczytu (31) połączonym z ukła-
dem przełączenia sygnałów analogowych (21), który 
z kolei połączony jest poprzez filtr (32) z układem cał-
kującym (34) oraz poprzez detektor wartości szczyto-
wych (33) z rejestrem przesuwnym (26). Układ całku-
jący (34) połączony jest z przetwornikiem analogowo-
cyfrowym (37) połączonym z rejestrem przesuwnym 
(36), który połączony jest również z rejestrem prze-
suwnym (28), układem pomiaru fazy (35) oraz z re-
jestrem danych (13) drugiego równoległego adaptera 
pośredniczącego (11). Z drugim rejestrem danych (15) 
tego adaptera pośredniczącego (11) połączone jest wyj-
ście zadawania czasu pulpitu sterującego (38). 

(8 zastrzeżeń) 

Dział H 
ELEKTROTECHNIKA 

H01F P.233399 T 09.10.1981 

Politechnika Białostocka, Białystok, Polska (Cezary 
Król). 

Urządzenie do magnetyzacji płynów 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie magnetyzacji 
cieczy przy zmiennych natężeniach przepływu. 

Urządzenie zbudowane jest z korpusu (6) zakończo
nego gardzielą wlotową (1) i gardzielą wylotową (8), 
do których przyspawane są kołnierze (11). Wewnątrz 
korpusu (6) są osadzone tuleje dystansowe (7 i 10) 
utrzymujące magnesy (4). W gardzieli (1 i 8) osadzone 
są płytki (2 i 9) z otworami przelotowymi. Wewnątrz 
magnesów (4) w kształcie tulei znajduje się pływak 
(3) mogący swobodnie przemieszczać się. 

(2 zastrzeżenia) 

H01G P.229414 28.01.1981 

Kombinat Produkcyjno-Naukowy Podzespołów Elek-
tronicznych „Unitra-Elpod" - Zakład Doświadczalno-
-Badawczy Ceramiki Elektronicznej, Warszawa, Pol-
ska (Julian Jaźwiński, Elżbieta Michalak, Jerzy Ro-
wiński). 

Kondensator ceramiczny dostrojczy 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania ta-
kiej konstrukcji kondensatora dostrojczego, która po-

zwoliłaby uzyskać bardziej stabilny moment obroto-
wy. 

Kondensator dostrojczy ceramiczny według wynala-
zku charaKteryzuje się tym, że jego stator ma w doi-
nej części dwie pary kanałów (2,2') i (3,3') o różnych 
szerokościach i głębokościach tworzących progi (4,4 ) 
i (5,5') oraz wgłębienie cylindryczne (6), z dnem (7) 
znajdującym się poniżej wyżej wymienionych pro-
gów, na których opierają się płaskie końcówki rotora 
i statora odizolowane od siebie przekładką, które po 
zasaterowaniu pracują jak podwójny resor spełnia-
jący funkcję sprężyny. (1 zastrzeżenie) 

H01H P.234139 07.12.1981 

Witold Michał Fredrych, Sopot, Jarosław Kurek, 
Gdynia, Leszek Szafrański, Gdańsk, Polska (Witold 
Michał Fredrych, Jarosław Kurek, Lech Szafrański). 

Wyłącznik czasowy, zwłaszcza do instalacji oświe-
tleniowej 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania ta-
kiego układu wyłącznika, w którym nie występowało-
by blokowanie wyłącznika niestabilnego w pozycji za-
pewniającej stały dopływ prądu do odbiornika. 

Wyłącznik czasowy, realizujący odmierzanie czasu 
poprzez rozładowanie pojemności kondensatora za po-
mocą rezystancji charakteryzuje się tym, że w ob-
wód ładowania kondensatora (C3) włączona jest dio-
da (D4), zaś w obwodzie ładowania kondensatora pod-
trzymującego (C5) jest dioda (D3) a równolegle do 
elementów (C3 i D4) przyłączony jest dzielnik napięcia 
R5, il6) sterujący bazą tranzystora Ta). Tranzystor (T^ 
podłączony jest w ten sposób, że uniemożliwia, w jed-
nym ze swoich stanów pracy, rozładowanie kondensa-
tora (Ca) przez tranzystor (T2). W obwodzie ładowania 
kondensatora (C3), realizującego stałą czasową, znaj-
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duje się rezystor <ttž>, a do bazy tranzystora (T,) do-
łączony jest kondensator (CJ. 

Opisany układ nadaje się szczególnie do sterowania 
instalacją oświetleniową prądu zmiennego 220 V. 

(2 zastrzeżenia) 

H01L P.229350 21.01.1981 

Politechnika Poznańska, Poznań, Polaka (Zdzisław. 
Salamon, Danuta Bauman, A^k.-jander Skibiński, To-
masz Martyn.sk i). 

Dwubarwny wskaźnik ciekłokrystaliczny bez polary-
zatorów 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania ta-
kiej konstrukcji wskaźnika, która umożliwiałaby do-
bór barwników w różnorodnych zestawach kolory-
stycznych w komórce ciekłokrystalicznej, ustawionej 
zarówno w układzie transmisyjnym, jak i w układzie 
odbiciowym. 

Wskaźnik według wynalazku zrealizowany jest w 
formie komórki krystalicznej, składającej się z dwóch 
płytek szklanych, które mają naniesione na powierz-
chnie zewnętrzne warstwy przeźroczyste żądanego 
kształtu, przewodzące prąd elektryczny. Wnętrze ko-
mórki ciekłokrystalicznej wypełnione jest ciekłym 
kryształem nematycznym, o dodatniej anizotropii di-
elektrycznej, zmieszanym z dwoma barwnikami. Jeden 
z barwników dobrze porządkuje się w ' matrycy cie-
kłokrystalicznej, natomiast drugi praktycznie nie po-
rządkuje się. (3 zastrzeżenia) 

H01M P. 229321 22.01.1981 

Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, Polska (Grze-
gorz Kasprzak, Władysław Konopiński, Teofil Mikul-
ski, Henryk Golka). 

Sposób aktywowania masy czynnej do akumulatorów 
zasadowych niklowo-kadmowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uzyskiwania 
wskazanej substancji, z pominięciem czystych soli ko 
baltu w trakcie procesu aktywowania. 

Sposób według wynalazku charakteryzuje się tym, 
że jako aktywatora masy czynnej stosuje się miesza-
ninę siarczanu kobaltu i siaczanu niklu, w proporcji 
od 0,5 do 1, najkorzystniej w stosunku 1 : 1. Mieszani-
nę taką uzyskuje się w trakcie produkcji czystego 
siarczanu niklu. (2 zastrzeżenia) 

H01M P.229407 26.01.1981 

Centralne Laboratorium Aukumulatorów i Ogniw, 
Poznań, Polska (Mieczysław Okupniak, Hubert Bła-
szak, Andrzej Szpak). 

Automatyczne urządzenie do mechanicznego podawa-
nia i wkręcania korków zwłaszcza do wieczek aku-

mulatorów 

Automatyczne urządzenie do mechanicznego poda-
wania i wkręcania korków zwłaszcza do wieczek aku-
mulatorów stanowi- głowica robocza składająca się 

z qeneratoia obiuíovv <1) oraz zabieraka gumowego 
(i), w któremu gnícAík-.uí uum-jíicowiony. jest korek 
wieczka (3). Całość połączona jest ż siłownikiem (5), 
który w wyniku zadziałania opuszcza w pierwszej ko-
lejności obudowę (6), w związku z czym następuje 
wtłoczenie korka (3) do gniazda zabieraka (2). 

Urządzenie ma również płytę (7), do której zamoco-
wane są sprężyste prowadnice (8), które w wyniku 
dalszego opuszczania ulegają rozwarciu na skutek 
wyjścia z otworów w płycie stałej (i)). (1 zastrzeżenie) 

H01P P.235420 12.03.1982 

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Aparatu-
ry Badawczej i Dydaktycznej „COBRABiD", Warsza-
wa, Polska (Bogdan Gołaj). 

Meandrowa linia opóźniająca 
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania linii 

opóźniającej o zwiększonej pojemności jednostkowej 
i zwiększonej indukcyjności jednostkowej oraz 
o zmniejszonym rozproszeniu linii sił pola magnetycz-
nego. 

Linia opóźniająca składająca się z płyt ekranują-
cych wykonanych z tworzywa dającego się metalizo-
wać oraz z umieszczonej między płytami warstwy la-
minatu, dwustronnie foliowanego miedzią, przy czym 
na warstwie laminatu naniesione są ścieżki przewo-
dów wewnętrznych linii w kształcie pokrywających 
się asymetrycznych meandrów, według wynalazku 
charakteryzuje się tym, że płyty ekranujące (1, 2) 
mają po obydwu stronach identyczne, powierzchnio-
we wgłębienia (3, 4, 5, 6), przy czym wgłębienia po-
wierzchni wewnętrznych płyt ekranujących i po-
wierzchnie warstwy laminatu (7) tworzą przestrzenie 
(10, 11, 12, 13) stanowiące, dielektryk powietrzny. 

(2 zastrzeżenia) 

H0IR P.229343 21.01.1981 

Józef Kukla, Andrzej Wojno, Józef Kolasa, Bielsko-
-Biała, Polska (Józef Kukla, Andrzej Wojno, Józef 
Kolasa). 

Wtyczka 
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uproszczenia kon-

strukcji wtyczki elektrycznej. 
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Wtyczka elektryczna składa się z izolującej obudowy 
(i) i kołków wtykowych (2), przy czym końcówka 
wtykowa (4) kołka wtykowego (2) ma w przekroju 
kształt litery V ze ścięciami zbieżnymi w swej części 
czołowej (5) biegnącymi w kierunku podstawy lite-
ry V. (1 zastrzeżenie) 

H0IR P. 229406 26.01.1981 

Łódzkie Zakłady Radiowe, Łódź, Polska (Bogdan 
Ciesielski). 

Łącznik elektryczny 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
łącznika o prostej konstrukcji, a jednocześnie łatwego 
w integracji z obwodami drukowanymi. 

Łącznik elektryczny przeznaczony do niskonapięcio-
wych urządzeń elektronicznych zwierający styki ele-
ktryczne wbudowane w obwody drukowane jest zbu-
dowany z korpusu (i; przycisku, w którym zamoco-
wano stały magnes (2), a osadzonego w otworach sta-
lowej płyty (3), przyciąganego magnesem (2) do pro-
gu (i) i jednego z dwu występów (5), przy czym próg 
i występy stanowią odpowiednie przetłoczenie płyty (3). 

(1 zastrzeżenie) 

H0IR P.235060 12.02.1982 

Zakłady Radiowe „Unitra-Eltra", Bydgoszcz, Polska 
(Roman Ziółkowski, Stanisław Kos, Eugeniusz Zblew-
ski). 

Gniazdo złącza wielostykowego 

Przedmiotem wynalazku jest gniazdo złącza wielo-
stykowego przeznaczone do połączenia stykowego 
z wtykiem, który mocowany jest na ogół na płytce 
obwodu drukowanego, tworząc w ten sposób znane 
złącze pośrednie. 

Gniazdo według wynalazku składa się z izolacyjne-
go korpusu (1) oraz z osadzonych w nim syków (2), 
przy czym izolacyjny korpus (1) ma uformowane sy-
metrycznie z obu swych bocznych stron, szereg pro-
stokątnych otworów (4), umieszczonych we wzdłuż-

nym żłobku, w którym osadzona jest zutrzaskowo list-
wa blokująca (3), która swoimi występami (6) blokuje 
styki (2). Rozwiązanie według wynalazku zapewnia 
mocniejsze mocowanie styków w korpusie oraz ułat-
wia ich montaż. (3 zastrzeżenia) 

H02G P. 228915 31.12.1980 

Zygmunt Hołoga, Katowice, Polska (Zygmunt llo-

Przewody szynowe zwłaszcza szyn zbiorczych rozdziel-
nic 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia ob-
ciążalności prądowej długotrwałej, wytrzymałości na 
oddziaływanie prądów zwarciowych oraz obniżenia 
materiałów przewodowych przewodów szynowych 
zwłaszcza szyn zbiorczych rozdzielnic. 

Przedmiotem wynalazku są przewody szynowe o prą-
dzie znamionowym ciągłym 3 kA i 8 kA. 

Przewody szynowe dwupłaskownikowe posiadają je-
den płaskownik (1) ułożony „na płask" a drugi płas-
kownik (2) ułożony „na żebro". Przewody szynowe 
trójpłaskownikowe, czteropłaskownikowe i pięciopłas-
kownikowe posiadają odpowiednie płaskowniki prze-
sunięte w górę lub w dół w stosunku do pozostałych 
odpowiadających im płaskowników (6), w pakiecie tak 
by płaskowniki te zachodziły na siebie korzystnie w 1/4 
do 2/4 ich wysokości. 
Pomiędzy płaskownikami znajdują się przekładki (11) 
lub w przypadku pól zasilających, sprzęgłowych i pól 
odpływowych szyny łączeniowe zamocowane śrubami 
łączeniowymi do tych płaskowników. (8 zastrzeżeń) 

H02G P.229374 22.01.1981 

Instytut Automatyki Systemów Energetycznych, 
Wrocław, Polska (Ryszard Pędziński). 

Kaseta do prowadzenia wiązek przewodów zwłaszcza 
w szafach sterowniczych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uporządkowane-
go i łatwego do identyfikacji prowadzenia przewodów, 
z możliwością kierowania powietrza, przy znacznej 
oszczędności miejsca. 

Kaseta utworzona z tylnej płyty (2) i przedniej pły-
ty (1), pionowo ustawionych i złączonych poziomymi 
prowadnicami (3) ma dodatkowo przynajmniej jeden 
uchwyt (4) usytuowany najkorzystniej równolegle do 
płyt (1,2). Uchwyt (4) oraz przynajmniej jedna płyta 
(1) są utworzone przez złożenie dwóch części (8, 9), 
których krawędzie na linii podziału są nacięte tak, 
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że tworzą wzdłuż niej rząd otworów (10), do ułożenia 
w nich elektrycznych przewodów (11,12,13). Jest ko-
rzystne, gdy kaseta ma poniżej przewodów kierownicę 
(14) powietrza w postaci wygiętej płyty. 

(4 zastrzeżenia) 

H04M P.233557 23.10.1981 

Pierwszeństwo: 23.10.1980 - St. Zjedn. Am. (nr 199806) 

International Standard Electric Corporation, Nowy 
Jork, St. Zjedn. Am. (Robert Treiber). 

Całkowicie cyfrowy układ zrealizowany w technologii 
LSI dla łącz telefonicznych 

Przedmiotem wynalazku jest układ cyfrowy dla 
linii telekomunikacyjnej nadający się do wytwarzania 
w technologii układów scalonych LSI o dużej skali 
integracji. 

Układ według wynalazku zawiera: układy dla 
automatycznego cyfrowego syntetyzowania impedan-
cji końcowej dopasowanej do wyjściowej impedancji 
linii transmisyjnej, układy przekształcające przezna-
czone do przekształcania typu linia dwuprzewodowa 
(linia czteroprzewodowa, układy kompensujące, ukła-
dy multipleksowe). 

Uproszczona struktura scalona układu została opra-
cowana w taki sposób, że zapewniona jest możliwość 
osiągnięcia na płytce półprzewodnikowej LSI przejś-
cia linia dwuprzewodowa (linia czteroprzewodowa, 
dopasowania impedancji linii poprzez, autnmatyc;: -
ne cyfrowe syntezowanie impedancji do inipedancji 
układu końcowego i całkowicie cyfrowego filtrowania 
dla wszystkich układów telefonicznych LSI liniowych 
włączając kompensacje, automatyczną). (21 zastrzeżeń) 

H04M P.233558 23.10.1981 

Pierwszeństwo: 23.10.1980 - St. Zjedn. Am. (nr 199906) 

International Standard Electric Corporation, Nowy 
Jork, Stany Zjednoczone Ameryki (Robert Treiber). 

Automatyczny kompensator dla syntetyzującego filtru 
rekursywnego 

Przedmiotem wynalazku jest rekursywny automa-
tyczny kompensator przeznaczony do zastosowania 
jako urządzenie realizujące funkcje kompesowania 
w liniach telefonicznych niedopasowania impedancji 
wyjściowych aparatów abonenckich i linii telekomu-
nikacyjnych. 

Kompensato): według wynalazku ma jednostkę 
arytmetyczno-logiczna (509) wykorzystującą i prze-
twarzającą informacje zarejestrowane w pamięci (502) 
rood kontrolą układu sterującego (504), którego t;.y';m:!-
ły są synchronizowane generatorem taktującym (50(5). 

(20 zastrzeżeń) 

K04M P.233559 23.10.1981 

Pierwszeństwo: 23.10.1980 - St. Zjedn. Am. (nr 199904) 

International Standard Electric Corporation, Nowy 
Jork, Stany Zjednoczone Ameryki (Robert Treiber). 

Układ do cyfrowego syntezowania impedancji końco-
wej linii dopasowania 

Układ według wynalazku ma tor A/C (256) zawie-
rający filtr wstępny A/C (250), konwerter A/C (252) 
i filtr końcowy A/C (254), które zapewniają jednos-
tkowe wzmocnienie. Układ ma również tor C/A (260) 
zawierający wzmaczniacz g (200), konwerter C/A (264) 
i filtr H (116), zapewniające wzmocnienie równe gH. 
Sygnał wejściowy przechodzi poprzez węzeł sumujący 
pomiędzy torami (256, 260). Filtr wstępny A/C (250) 
ogranicza szerokość pasma sygnału wejściowego (Vin) 
na lini (252). Filtr końcowy C/A (262) eliminuje skut-
ki przetwarzania cyfrowo-analogowego. (15 zastrzeżeń) 

H04M P. 233560 23.10.1981 

Pierwszenslřwo: 23.10.1980 - St. Zjedn. Am. (nr 199905) 

International Standard Electric Corporation. Nowy 
Jork, Stany Zjednoczone Ameryki (Robert Treiber). 

Konwerter cyfrowy linii dwuprzewodowej na cztero-
przewodowa 

Konwerter według wynalazku ma koder, który za-
wiera filtr wstępny (402), filtr końcowy (404) oraz 
przetwornik analogowo-cyfrowy (403). Pętla dekodera 
zawierająca konwerter cyfrowo-analogowy i współ-
pracujące z nim: filtr wstępny (408) oraz filtr końco-
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wy M10) mamienia sygnały cyfrowe wyjściowe na linii 
(412) na sygnały analogowe na linii MÓO). Wzmacniacz 
iraiiokonduktancji (414) daje nieskończona! adinitancję 
wyjściową. Układ wyrównawczy daje aktualizowane 
współczynniki dla filtru H (416) i filtru F (418), a po-

wrót niepożądanego sygnału jest eliminowany w węź
le sumującym (420), Sygnał sprzężenia zwrotnego ko
dera i sygnał wyjściowy są łączone w węźle sumują
cym (421). Konwerter zawiera również przełączniki 
(422, 424). (18 zastrzeżeń) 



O. WZORY UŻYTKOWE 

Dzieł A 
PODSTAWOWE POTRZEBY LUDZKIE 

A23N W. 67232 26.08.1981 

Stacja Hodowli Roślin Ogrodniczych, Dziekanów, 
Polska (Andrzej Tokarski, Zbigniew Dolewka, Stani-
sław Aleksandrowicz, Eugeniusz Fiedur, Feliks Guzik, 
Józef Horąziak, Janusz Paszek). 

Maszyna do wydobywania nasion ogórków i nasienni-
ków podczas ich zbioru na polu 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie skonstruowania 
ciągnionej i napędzanej przez ciągnik maszyny o wy-
dajności ok. 12 t/h przy stratach ogólnych ok. 2,5%, 
umożliwiającej oddzielanie nasion od pozostałej części 
nasienników ogórków zasypywanych na nisko umie-
szczony zasyp przez osoby zbierające, podczas prze-
jazdu maszyny po polu. 

Maszyna ciągniona i napędzana przez ciągnik skła-
da się z obudowy (2), gładkich walcy wyciskających 
(3), wytrząsacza sitowego (4), przecieraczki odsączającej 
(8) i przenośnika półeczkowego (6) z koszem zasypo-
wym (7). 
Osoby zbierające zasypują nasienniki ogórków do ko-
sza zasypowego podczas ruchu maszyny po polu. Na-
sienniki są wyciskane w walcach (3), na wytrząsaczu 
(4) następuje oddzielenie łupin a w przecieraczce (8) 
oddzielenie frakcji płynnych miąższu od nasion. 

(1 zastrzeżenie) 

A47B W. 67542 22.10.1981 

Zakłady Meblarskie - Spółdzielnia Pracy, Zbąszyń, 
Polska (Marek Formanowski, Antoni Janik). 

Szafka na obuwie 

Celem wzoru użytkowego jest opracowanie prostej 
w konstrukcji i taniej szafki na obuwie. 

Szafka na obuwie ma według wzoru użytkowego do 
wewnętrznych powierzchni boków (2) przy pomocy 
płytki (10) zamocowane pod kątem 30° drążki (9), W 
dalnej części szafki na prowadnicach (8) zawieszona 
jest na bokach (6) szuflada (5). Wieniec górny (4) i dol-
ny (3) z bokami. (2) połączony jóst. na kolki (II) i klej. 
Drzwi (J) -̂r-y.z L udrwytyrm jwikowynii (7) zawierzone 
ć-ą na zawiasach walcowych {l'á). 
Ściana tylna -wpuszczona we wręg i zamocowana 
zszywkami, . ' (1 zastrzeżenie). 

A47C W. 67552 28.10J 981 

Gościcińska Fabryka Mebli, Gościcino, Polska (Jan 
Pecz). 

Krzesło z podlokietnikami 

Celem wzoru użytkowego jest opracowanie prostej. 
lekkiej i estetycznej kontrukcji kirzesła. 

Ki zesło i podłokieimkarni zawierające JAko część 
nośną s i e d z e n i a i oparc ia trzcinową matę w e d ł u g wzo-
ru charakteryzuje s i ę tym, że ma p o d ł o k i e n i k i (3) łą-
czące p r z e d n i e n o g i (4) z t y l n y m i nogami ( 1 ) n a w y -
s o k o ś c i dolnej k r a w ę d z i o p a r c i a ( 2 ) , P o d ł o k i e t n i k i ( 3 ) 

są wyprofilowame w k s z t a ł c i e kątownika. 
(1 zastrzeżenie) 
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A47C W. 67553 28.10.1981 

A47K W.67534 22.10.1981 

Bernard Kołecki, Warszawa, Polska (Bernard Kołec-
ki). 

Wieszak zaciskowy do ręczników 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowania 
takiej konstrukcji wieszaka zaciskowego do ręczników, 
ścierek lub podobnych tkanin, zaciskanych ciernie za 

pomocą elementów kulkowych, która skutecznie za-
bezpieczałaby wieszane tkaniny przed wypadaniem 
z zacisków kulkowych. 

Wieszak według wzoru ma kulki zaciskowe (7), osa-
dzone w każdym gnieździe (4) jednolitego korpusu (1), 
które mają mikroostrzowe występy, tworzące po-
wierzchnie chropowate i są one wstępnie dociskane do 
pionowych ścianek (5) oraz do klinowych żeber (8) 
za pomocą płaskich elementów sprężystych (10) w 
kształcie litery „V", przy czym pokrywka (9) korpusu 
(1) jest zaopatrzona w występy, wciskane sprężyście 
do wewnętrznych ścianek tego korpusu (1). 

(1 zastrzeżenie) 

A63H W.67564 28.10.1981 

Ryszard Wachowiak, Warszawa, Polska (Ryszard Wa-
chowiak). 

Zabawka w postaci latającego talerza 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowania 
konstrukcji zapewniającej długi i stabilny lot. 

Zabawkę stanowi talerz w środkowej części którego 
jest wykonany otwór. Krawędź talerza stanowi płaska 
powierzchnia (4) przechodząca poprzez kanał (5) w 
ostro wznoszącą się powierzchnię (6) z podłużnymi 
otworami (3) i wytłoczeniami (8), a następnie w ła-
godnie opadającą jednolitą powierzchnię (7). 

(1 zastrzeżenie) 

Dział B 
RÓŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE; TRANSPORT 

B08B W. 67548 26.10.1981 

Centrum Badawczo-Projektowe Żeglugi Śródlądowej 
„Navicentrum", Wrocław, Polska (Bolesław Rybar-
czyk). 

Urządzenie do czyszczenia powierzchni zewnętrznych 
statku 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie zmniejsze-
nia wysiłku fizycznego oraz zwiększenia wydajności 
pracy przy czyszczeniu powierzchni zewnętrznych stat-
ku. 

Urządzenie do czyszczenia powierzchni zewnętrznych 
statku, zwłaszcza poszycia dna, zawierające głowicę 
czyszczącą, wózek i linę, charakteryzuje się tym, że 
wózek ma belkę (1), na końcach której są osadzone 
obrotowo linowe koła (2), belkę, na końcach której .są 
osadzone obrotowo rolki (t) oruz ramię (5) zamocowa-
ne jednym końcom do- belek, a na drugim końcu po-
siadającą przytwierdzoną głowicę czyszczącą (8), przy 
czym ramię (5) fikłrrda się z dwóch części połączonych 
ze sobą rozłącznie, (1 zastrzeżenie) 

B23Q W. 67549 26.10.1981 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Automatyzacji i U-
rządzeń Precyzyjnych „MERA-POLTIK", Łódź, Polska 
(Roman Zorga, Mirosław Kęsicki, Krzysztof Szemberg). 

uóśeicińska Fabryka Mebli, Gościcino, Polska (Jan 
Pecz). 

Krzesło 

Celem wzoru użytkowego jest opracowanie takiej 
konstrukcji krzesła, która odznaczałaby się dużą hi-
gienicznością siedzenia, wynikającą z przewiewności 
maty trzcinowej. 

Krzesło - według wzoru charakteryzuje się tym, 
że rama (7) oparcia i rama (5) siedzenia wypełniona 
jest trzcinową matą (6). Górne części tylnych nóg (1) 
wraz z ramą (7) oparcia ukształtowane są pod kątem a 
równym 115 - 120° do ramy (5) siedzenia. 

(2 zastrzeżenia) 
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Płyta chwyina prostokrtiiiego uchwytu elektromagne-
t ycznego 

Wzór rozwiązuje zagadnienie wyeliminowania prze-
suwania się wkładek ferromagnetycznych a tym sa-
mym zmniejszenia sił przyciągania. 

Płyta chwytna prostokątnego uchwytu elektroma-
gnetycznego wykonana jest z płyty ferromagnetycznej, 
w otworach której znajdują się wkładki (4) mające 
w ściankach czołowych wycięcia poziome (6), korzy-
stnie o przekroju kwadratowym. Przestrzenie między 
wkładkami (4) a żebrami (3) płyty zalane są masą nie-
magnetyczną (5) np. żywicą syntetyczną, przy czym 
od spodu płyty z masy wystają na niewielką wyso-
kość płaszczyzny styczne wkładek i żeber. 

(2 zastrzeżenia) 

B24B W. 67545 23.10.1981 

Huta Stalowa Wola Kombinat Przemysłowy, Stalowa 
Wola, Polska (Leszek Abratowski, Józef Ogonowski). 

Przyrząd do ostrzenia gwintowników 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie ostrzenia po-
wierzchni natarcia w śrubowych rowkach gwintowni-
ków z wykorzystaniem uniwersalnej ostrzarki. 

Przyrząd do ostrzenia gwintowników składa się z 
kompletu kopiałów (8) mających na obwodzie rowki 
śrubowe (9), mocowanych za kołnierz (7) do głowicy 
ostrzarskiej (1) oraz stojaka zamocowanego na stole 
(2). W prowadnicy (12) jest osadzony wspornik (13) 
i osadzony w osi kopiału (8) wysuwny sworzeń z koń-
cówką, która prowadzi się w rowku (9) kopiału (8). 
Wspornik (13) jest osadzony przesuv/nie w prowadnicy 

(12) za pomocą śruby (15) 
Ostrzony gwintownik (4) mocuje się w uchwycie (3) 
głowicy ostrzarskiej (1). (1 zastrzeżenie) 

B25B W. 67568 29.10.1981 

Centrum Konstrukcyjno-ïechnologiczne Maszyn Gór-
niczych „KOMAG", Gliwice, Polska (Józef Golec, Hen-
ryk Wencel, Teresa Wolska). 

Urządzenie do montażu pierścieni uszczelniających na 
tłok 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowa-
nia urządzenia do montażu pierścieni uszczelniających 
na tłok zapewniającego porównywalne warunki dla 
wszystkich jednorazowo badanych pierścieni uszczel-
niających. 

Urządzenie do montażu pierścieni uszczelniających 
na tłok według wzoru użytkowego stosowane jest 
zwłaszcza w procesie przyspieszonych badań trwało-
ściowych tych pierścieni. Urządzenie to składa się z 
tuleji (1) o średnicy wewnętrznej równej średnicy 
zewnętrznej tłoka (3), na którym umieszcza się ba-
dane pierścienie uszczelniające (6) oraz z elementu 
stożkowo-cylindrycznego nakładanego na tuleję (1). Je-
den koniec tuleji (1) ma na swej zewnętrznej po-
wierzchni podtoczenie zakończone przesuwnym kołnie-
rzem, zaś drugi jej koniec zaopatrzony jest w zatyczkę 
w kształcie litery „U". Odległość przesuwnego kołnie-
rza od końca tuleji, (1) jest tak dobrana aby badany 
pierścień (6) mieścił się swobodnie w tej części tulei 
(1). Element stożkowo-cylindryczny ma ścięty wierz-
chołek a podstawa stożka o średnicy równej średnicy 
podtoczenia przechodzi w część cylindryczną mieszczą-
cą się wewnątrz tulei (1). (1 zastrzeżenie) 

B28B 
E04G 

W. 67414 07.10.1981 

Krzysztof Cichocki, Jerzy Pietras i Jacek Machni-
kowski na rzecz Wojewódzkiej Spółdzielni Mieszka-
niowej - Zakładu Projektowania i Usług Inwestycyj-
nych „Inwestprojekt-Śląsk", Katowice, Polska (Krzy-
sztof Cichocki, Jerzy Pietras, Jacek Machnikowski). 

Forma do wykonywania elementów budowlanych 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest forma do wy-
konywania elementów budowlanych, zwłaszcza sprę-
żonych elementów słupowo-ryglowych. 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie zmodyfiko-
«wania znanej formy tak, aby było możliwe seryjne wy-
konywanie modularnie rozmieszczonych przelotowych 
otworów w elementach budowlanych, zwłaszcza słu-
powo-ryglowych. Forma według wzoru charakteryzu-
je się tym, że rozsuwne poprzecznie burty (2), (3) zna-
nej formy zaopatrzone są w usytuowane naprzeciw sie-
bie, modularnie rozmieszczone stożkowo ukształtowane 
sworznie (4), (5), przy czym sworznie (4) mają stożko-
wą końcówkę, natomiast sworznie ( 5 ) - stożkowe 
gniazdo. (3 zastrzeżenia) 
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BGÖQ W. 67540 21.10.1981 

Zakład Doświadczalny Regionalnego Związku Spół-
dzielni Inwalidów, Zielona Góra, Polska (Janusz Bia-
łas, Ryszard Matusiak). 

Znak sygnalizacyjny 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie skonstruo-
wania przenośnego znaku sygnalizacyjnego przeznaczo-
nego dla pojazdów, które uległy awarii lub wypad-
kowi i wzywają do udzielenia pomocy technicznej lub 
do ratowania zdrowia uległym wypadkowi pasażerom. 

Znak zawiera czołowy segment (1), środkowy seg-
ment (2) i tylny segment (3) w kształcie trójkątów o 
ściętych wierzchołkach, połączonych łącznikiem (4) 
i rozdzielonych podkładkami (5, 6 i 7). Tylny segment 
(3) na tylnej powierzchni ma umieszczony magnes (8) 
w tworzywowej osłonie (9) ustalone przez łącznik ra-
zem z wieszakowym zaczepem (11), natomiast na po-
wierzchni czołowej ma rynienki zaczepowe (12 i 13) 
oraz odblaskowe słowo POMOCY i dużą literq O. Na 
czołowym segmencie (1) i środkowym segmencie (2) 
ma odblaskowe duże litery S. Rozłożony i umieszczony 
na nadwoziu pojazdu za pomocą magnesu (8) lub wie-
szakowego zaczepu (11) mak sygnalizacyjny zawiera 
znany zwrot wzywający do udzielenia pomocy lu-
dziom w niebezpieczeństwie S.O.S. (4 zastrzeżenia) 

B60Q W, 67566 30.10.1981 

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy „POŁAM". 
Warszawa, Polska (Antoni Chodownik, Mieczysław 
Hekselman, Czesław Knyt, Edmund Lisak, Janusz 
Tyszka). 

Błyskowe urządzenie sygnalizacyjno-ostrzegawcze 

Wzór rozwiązuje zagadnienie skonstruowania bły-
skowego urządzenia sygnalizacyjno - ostrzegawczego 
o kierunkowym rozsyle promieniowania świetlnego, 

przeznaczone do pojazdów uprzywilejowanych, zwła-
szcza jako dodatkowe wyposażenie świetlne. Urządze-
nie zawiera zwierciadlany odbłyśnik (1), klosz (2) oraz 
ksenonową lampę błyskową (3) połączoną z zespołem 
(4) zasilająco-sterującym umieszczonym w obudowie 
(5), stanowiącej podstawę urządzenia. Odbłyśnik (1) 
ma kształt odcinka paraboloidy obrotowej z kołnie-
rzem (6), natomiast klosz (2) ma kształt czaszy kuli-
stej z kołnierzem (7). Odbłyśnik (1) z kloszem (2) two-
rzy zestaw połączony z obudową (5) za pomocą pier-
ścienia (9) o przekroju poprzecznym w kształcie ceow-
nika oraz sprężyn rozmieszczonych symetrycznie na 
obwodzie wewnętrznej powierzchni jednego z ramion 
pierścienia (9), dociskających wspomniane kołnierze 
(3), (7), Pomiędzy kołnierzem (6) odbłyśnika (1) a koł-
nierzem (7) klosza (2) znajduje się gumowa uszczelka 
(8). Ksenonową lampa błyskowa (3) jest umieszczona 
w ognisku (F) parabolicznego odbłyśnika (1). 

(2 zastrzeżenia) 

B63B W. 67630 13.11.1981 

Morski Instytut Rybacki, Gdynia, Polska (Wiesław 
Blady, Józef Krępa, Marian Szatybełko, Erwin Sa-
rach, Wiesław Czerczuk). 

Urządzenie do burtowego połowu kalmarów na statku 
z pochylnią rufową 

Urządzenie według wzoru użytkowego zawiera dryf-
kotwę (1) umocowaną do liny głównej (2) przeprowa-
dzonej poprzez zblocze (3) na bramie rufowej (4) i na-
winiętej na bębnie wciągarki trałowej (5) usytuowa-
nej konwencjonalnie na śródokręciu. Dryfkotwa (î) 
ma umocowaną do jej kominka (6) linę kominkową 
(7), zakończoną obciążeniem (8), podwieszoną na linie 
pływakowej (9) do pływaka (10), przymocowanego do 
liny ściągającej (11) przeprowadzonej przez zblocze 
(12) na bramie rufowej (4) i nawiniętej na bęben 
wciągarki liny ściągającej (13), „usytuowanej na jed-
nym z boków środkowej części pokładu roboczego. 

(1 zastrzeżenie) 

B65B W. 67565 28.10.1981 

Jan Serwański, Warszawa, Polska (Jan Serwański). 

Dozownik past, w szczególności do zębów i kremów 

Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania konstru-
kcji takiego dozownika, który umożliwiłby jednora-
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sowę dozowanie odpowiedniej ilości pasty, przy za-
pewnieniu całkowitego opróżnienia tuby. 

Dozownik do past, w szczególności do zębów i kre-
mów charakteryzuje się tym, że stanowi go podstawa 
(1) z płytką (2), W otworze (14) podstawy (1) osadzony 
jest korpus (15), w przedniej części którego w kanale 
(3) osadzona jest przepona (4). W części górnej osa-
dzona jest końcówka tuby (8) poprzez elementy (5 i 6). 
W części dolnej jest końcówka (9) z otworem, który 
poprzez układ kanałów (11 i 12) połączony jest z prze-
poną (4) oraz końcówką tuby (8). Eelement (6) wypo-
sażony jest w klapkę (13) spełniającą rolę zaworu 
zwrotnego. (1 zastrzeżenie) 

B65D W. 67569 30.10.1981 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Wyrobów 
Metalowych „Polmetal", Kraków, Polska (Jan Firek). 

Opakowanie na nóż do frytek 

Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania takiego 
opakowania, które kształtem i wielkością byłoby ściśle 
dopasowane do kształtu noża, nie wymagałoby stoso-
wania kleju oraz dużej ilości materiału. . 

Opakowanie na nóż do frytek wykonane z karto-
nu ma dwie symetryczne składane boczne ściany (3) 
z pionowymi nacięciami. Czołowa ściana (2) stanowi 
ze składaną osłoną (1) ostrza jedną całość. Czołowa 
ściana (2) ma wyciętą odginaną podpórkę (4) osłony 
(1) ostrza. (1 zastrzeżenie) 

B65G 
A01K 

20 iu Ï931 

Bolesław Wasilewski, Łódź, Polska (Bolesław Wa-
silewski). 

Mechanizm odcinający grawitacyjne przemieszczanie 
substancji sypkich w rurowych przewodach zsypowych 

Wzór rozwiązuje zagadnienie skonstruowania takie-
go mechanizmu, który zapewniłby dokładne porcjowa-
nie paszy w zależności od wymogów technologii kar-
mienia drobiu oraz charakteryzowałby się dużą trwa-
łością i pewnością w działaniu. 

Mechanizm według wzoru charakteryzuje się tym, 
że ma zasypowy przewód rurowy (1) od strony wy-
lotu wyposażony w dwudzielną przepustnicę uchylną 
(2), która po przez układ dźwigni (3) sterowana jest 
ruchomym rdzeniem cewki elektromagnetycznej (4) 
zamocowanej za pośrednictwem uchwytu (5) na ze-
wnętrznej powierzchni przewodu (1) oraz sprężyną 
powrotną (6) zamocowaną do układu dźwigni (3). 

(1 zastrzeżenie) 

B65G 
B63C 

W. 67557 27.10.1981 

Stocznia Gdańska im. Lenina, Gdańsk, Polska (Wie-
sław Lubowiecki). 

Urządzenie do obracania płytowych konstrukcji pro-
stopadłościennych, zwłaszcza sekcji okrętowych 

• Wzór rozwiązuje zagadnienie ułatwienia obracania 
ciężkich elementów płytowych konstrukcji okręto-
wych. 

Urządzenie ma wygiętą płytę (1) połączoną prosto-
padle z dwiema równoległymi do siebie płytami, 
z których płyta (3) zaopatrzona jest w otwory (5) do 
mocowania konstrukcji obracanej (12) za pomocą śrub 
(8). Szczelina (11) służy do swobodnego umieszczenia 
w niej drugiej płyty konstrukcji obracanej (12). 

(3 zastrzeżenia} 

W. 67533 
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B65C W. 67560 29.10.1981 

Przemysłowy Instytut Maszyn Budowlanych, Ko-
byłka, Polska (Władimir Michajłowicz Piwczik, Dia-
mar Lwowicz Giejer, Dmitrii Fiodorowicz Panin, Ilia 
Michajłowicz Krawiec, Andrzej Machniewski, Gieorgii 
Dmitriewicz Fiodorow, Anatolu Wasiljewicz Fiłonien-
ko, Eugeniusz Rytel, Stanisław Duchliński, Włady-
sław Seremento). 

Żuraw z dwoma przeciwciężarami 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie podniesie-
nia zdolności manewrowania żurawiem w płaszczyźnie 
poziomej. 

Żuraw według wzoru charakteryzuje się tym, że 
na obrotowym nadwoziu (1) żurawia, symetrycznie 
względem pionowej płaszczyzny symetrii (2) wysięg-
nika, osadzone są za pośrednictwem równoległych do 
tej płaszczyzny pionowych osi obrotu (3) dwa prze-
ciwciężary (4, 5), stanowiące wzajemne odbicia lustrza-
ne. Podczas pracy przeciwciężary usytuowane są w 
pozycji największego wysięgu (4a, 5a), natomiast pod-
czas transportu wypełnione są przez nie (4b, 5b) oba 

ścięcia (6, 7) naroży trapezowego nadwozia (1), Prze-
ciwciężary (4, 5) są połączone z siłownikami hydrau-
licznymi (8) w układzie mechanicznym zapewniającym 
przeciwciężarom ruchy obrotowe o zwrotach przeci-
wnych. Rozwiązanie przeznaczone jest do żurawi wy-
magających możliwie małego gabarytowego promie-
nia obrotu nadwozia. (1 zastrzeżenie) 

B68G 
A47C 

W. 67551 28.10.1981 

Gościćińska Fabryka Mebli, Gościcino, Polska (Zdzi-
sław Bliskowski, Walenty Kott, Jan Pecz). 

Warstwa wypełniająca tapicerkę jfotela 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie zmniejsze-
nia materiałochłonności oraz kosztów tapicerki foteli 
wypoczynkowych. 

Warstwa wypełniająca tapicerkę fotela charaktery-
zuje się tym, że cz^ść wyścielającą siedzenie i opar-
cie fotela stanowią wzdłużne pasy (4) i poprzeczne 
pasy (5) poliuretanowe spojone krzyżowo z zachowa-
niem kanałów (fi). ' (1 zastrzeżenie) 

Dział C 
CHEMIA I METALURGIA 

C01B 
E01J 

W. 67543 23.10.1981 

Przedsiębiorstwo Projektowania i Dostaw Komplet-
nych Obiektów „Chemadex", Kraków, Polska (Rosław 
Wojtowicz, Marian Krajewski, Rafał Lewan, Ignacy 
Krocik). 

Piec do spalania ciekłej siarki 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowa-
nia konstrukcji pieca do spalania ciekłej siarki, prze-
znaczonego głównie do instalacji do produkcji kwasu 
siarkowego. 

Piec ma poziomą cylindryczną komorę reakcyjną 
(1), wewnątrz której jest osadzona dodatkowa komo-
ra dopalania (2) w postaci pionowego cylindra prosto-
padłego do osi komory (1). W ścianie komory (2) prze-

ciwległej do palników (5) są wykonane otwory prze-
pływowe (7) gazu, a przedłużenie tej komory stanowi 
wylot (8) gazów. (2 zastrzeżenia) 
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Dział D 

WŁÓKIENNICTWO I PAPIERNICTWO 

D06F W. 67140 31.07.1981 

Zakłady Przemysłowo-Usługowe „Polkát" Dyrek-
cja Naczelna, Warszawa, Polska (Jerzy Piotrowski). 

Wieszak zwłaszcza wieszak balkonowy 

Wzór rozwiązuje zagadnienie skonstruowania takie-
go wieszaka, którego stosowanie nie ogranicza rekrea-
cyjnych funkcji balkonu. 

Wieszak, zwłaszcza balkonowy, zawiera parę rów-
noległych poprzecznie (1) osadzonych w uchwytach 
(2) mocowanych rozłącznie na poręczy balkonu (3) 
oraz szereg cięgien (4), które mają na swych zakoń-
czeniach pierścienie zaczepowe (5) osadzone przesuw-
nie na poprzecznicach (1) mocowanych w uchwytach 
(2). , . (4 zastrzeżenia) 

Dział E 
BUDOWNICTWO; GÓRNICTWO 

E04B W.67544 23.10.1981 

„Społem" CZSS Zakład Produkcji i Usług Tech
nicznych, Koszalin, Polska (Adam Wyka). 

Osłona sufitu 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowania 
konstrukcji osłony sufitu charakteryzującej się szyb
kim i łatwym montażem i demontażem, nadającej się 
zwłaszcza do pomieszczeń biurowych lub handlowych. 

Osłona sufitu składa się z nośnych elementów (1) 
w kształcie ceownika z symetrycznymi wybraniami 
(2), w których osadzone są owalnymi wyprofilowania-
mi (3) ceowe cienkościenne kształtowniki (4). 

(1 zastrzeżenie) 

E04B W. 67554 28.10.1981 

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska (Jerzy 
Hoła, Bohdan Stawiski, Marek Taranowicz). 

Pionowy zamek przeciwwodny 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest pionowy za-
mek przeciwwodny .stosowany w prefabrykowanych 
ścianach zewnętrznych w konstrukcjach wielkopłyto-
wych w budownictwie .systemowym. 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienia uszczelnie-
nia i zabezpieczenia ścian w obrębie złącza. 

Zamek według wzoru użytkowego, w którym usz-
czelnienie uzyskane ...jest za pomocą uszczelki z two-
rzywa sztucznego, charakteryzuje się tym, że w kana-
le utworzonym między dwoma krawędziami płyt (3), 

między którymi zamocowane są profilowe wkładki 
(1) umieszczona jest uszczelka (2) wykonana w posta-
ci próżniowej rury z tworzywa sztucznego zasklepio-
na na obu końcach, po uprzednim wypompowaniu z 
niej powietrza. Po obcięciu jednego z końców rury 
uszczelka (2) rozpręża się przylegając ściśle do brze-
gów wkładek (1) i zamykając szczelnie złącze między 
dwoma prefabrykatami. (1 zastrzeżenie) 

E04B W.67555 28.10.1981 

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska (Jerzy 
Hoła, Marek Taranowicz, Bohdan Stawiski). 

Pionowy zamek przeciwwodny 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest pionowy za-
mek przeciwwodny stosowany w prefabrykowanych 
ścianach zewnętrznych w konstrukcjach wielkopłyto-
wych w budownictwie systemowym. 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie uszczelnienia 
i zabezpieczenia ścian w obrębie złączu-

Zamek według wzoru użytkowego, w którym usz-
czelnienie uzyskane jest za pomocą uszczelki z two-
rzywa sztucznego, charakteryzuje się tym, że w ka-
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nale utworzonym między dwoma krawędziami ścian 
(4), między którymi zamocowana jest profilowana 
wkładka (1) umieszczona jest uszczelka (2) wykonana 
w kształcie litery „T", której podstawę stanowi me-
talowa taśma zatopiona w tworzywie szucznym, a do 
podstawy zamocowana jest próżniowa rurka zaskle-
piona na obu końcach. (1 zastrzeżenie) 

E01B W. 67556 28.10.1981 

v. Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska (Jerzy 
Hoła, Bohdan Stawiski, Marek Taranowicz). 

Pionowy zamek przeeiwwodny 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest pionowy za-
mek przeeiwwodny stosowany w prefabrykowanych 
ścianach zewnętrznych w konstrukcjach wielkopłyto-
wych w budownictwie systemowym. 

Zamek według wzoru użytkowego, w którym usz-
czelnienie uzyskane jest za pomocą uszczelki z two-
rzywa sztucznego, charakteryzuje się tym, że w kana-
le utworzonym przez dwie profilowe wkładki (1) usy-
tuowana jest uszczelka (2) wykonana w postaci taś-
my (3) wzmocnionej na brzegach za pomocą usztyw-
niającej blachy (4). (1 zastrzeżenie) 

E04C 
B65G 

W. 67541 22.10.1981 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Budownictwa Wę-
glowego, Katowice, Polska (Jerzy Rożdżestwieński, Ka-
zimierz Skarżyński, Jerzy Stankiewicz( Henryk Fe-
liks). 

Zaczep montażowy do wielkogabarytowych płyt ścien-
nych 

Wzór rozwiązuje zagadnienie skonstruowania takie-
go zaczepu, który usprawniłby transport i montaż 
płyt, zwłaszcza w budownictwie przemysłowym. 

Zaczep według wzoru użytkowego składa się z czę-
ści doczepnej w postaci ceownika (1), montowanej do 
obrzeża wielkogabarytowej płyty (2) za pomocą śrub 
(3) oraz z części chwytakowej w postaci płytki kształ-
towej (4) zaopatrzoną w szaklę (5), w którym ceownik 
(1) skierowany ramionami na zewnątrz płyty (2) 
i płytka o kształcie trapezu (4) przyspawane są prze-
ciwległe w skrajnych położeniach do kwadratowej pły-
ty (8). W podstawie ceownika (1) wykonane są dwa 
otwory (7) o średnicy di i rozstawie s, równe co do 
wielkości średnicy i rozstawu otworów w obrzeżu 
płyty (2), a w płytce kształtowej (4) w osi głównej 
wykonany jest otwór (8) o średnicy d2 pod szaklę (5). 
Nadto płytka (4) oraz ceownik (1) zespolone są za po-
mocą dwóch przyspawanych płytek kształtowych (9) 
i rozstawionych na odległość 1, których wysokości 
(li! i h_) mają zachowaną odpowiednio proporcję jak 
1 do 2. (1 zastrzeżenie) 

E04H W. 67280 28.08.1981 

-Politechnika Rzeszowska im. 1. Łukasiewicza, Rze-
szów, Pulyka (Stanisław Majka). 

Zcstw cicmentów stosowanych dr» wykonania ogrodze-
nia w'terenie spadzistym 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie uproszcze-
nia i zmniejszenia materiałochłonności wykonywania 
ogrodzeń w terenie spadzistymi 

Zestaw elementów według wzoru użytkowego sta-
nowi słupek (1) składający się z dwóch ramion roz-
wartych pod kątem (a+ß), połączonych u góry roz-
łącznie oraz rama (5) z siatką (6) wykonana w kształ-
cie trapezu równoramiennego o stałym kącie, pochy-
lenia ramion, równym kątowi (ß) pochylenia ramion 
słupków. (1 zastrzeżenie) 
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E04H 
E04B 

W.67550 27.10.1981 

Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfika-
cji Rolnictwa, Warszawa, Polska (Andrzej Kuśmierz, 
Grażyna Kuśmierz). 

Konstrukcja nośna dla lekkich obiektów, zwłaszcza 
rolniczych o obniżonej trwałości 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowania 
konstrukcji nośnej nadającej się dla lekkich obiek-
tów rolniczych i magazynowych, w których przegro-
dy dachościenne wykonane są najczęściej z folii PCV, 
brezentów, itp. 

Konstrukcja zawiera łukowe elementy (2) łączone 
przegubowo po cztery sztuki w kalenicowym węźle 
(3). Na dole łukowe elementy (2) połączone są podwa-
linami (4) i ustawione na fundamentach punktowych. 
Łukowe elementy (2) wyposażone są w wymienne ka-
lenicowe przedłużacze (7). Na łukowe elementy (2) 
napięte są poziome i pionowe cięgna (5, 6) tworzące 
siatkową powłakę, na którą nałożone jest pokrycie. 

(2 zastrzeżenia) 

E06C 
B63B 

W. 67563 28.10.1981 

Stocznia Gdańska im. Lenina, Gdańsk, Polska (Sta-
nisław Orzechowski, Adam Letkiewicz). 

Drabinka kablowa, zwłaszcza okręt3wa 

Wzór rozwiązuje zagadnienie skonstruowania dra-
binki o zmniejszonej ilości elementów łączących 
wzdłużnice oraz mniejszym ciężarze konstrukcji. 

Drabinka według wzoru charakteryzuje się tym, że 
mu zetowniki (2) łączące jej wzdłużnice (1) zewnę-
trznymi powierzchniami półek. S rodnik (i) zetownika 
(1) jest nieco odchylony od płaszczyzny prostopadłej 
do stopek (3). (2 zastrzeżenia) 

E21C W. 67529 19.10.1981 

Fabryka Maszyn Górniczych „FAMUR", Katowice, 
Polska (Bolesław Szafran, Józef Kubis, Jacek Curyło, 
Zenon Żołądź). 

Frawadnik zębatki bezcięgnowego mechanizmu posu-
wu kombajnu górniczego 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowa-
nia konstrukcji o lepszej wytrzymałości na warunki 
pracy kombajnu górniczego. 

Prowadnik składa się z kątowego wspornika (2) 
i kątowej oporowej płyty (3), nałożonych na siebie. 
Prowadnik ma ślizgi (1) i dwa czopy (4) przenoszące 
moment skręcający, jaki występuje w prowadniku w 
czasie współpracy kombajnu z zębatką. (4 zastrzeżenia) 

E21D W. 67863 10.04.1981 

Główne Biuro Studiów i Projektów Górniczych, 
Biuro Projektów Górniczych „Katowice", Katowice, 
Polska (Kazimierz Parkosz, Eugeniusz Czekalski). 

Wsparnik do mocowania i ustalania dźwigarów 
szybowych 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowa-
nia konstrukcji zapewniającej skrócenie czasu mon-
tażu dźwigarów i zabezpieczającej je przód wzdłużnym, 
przesuwaniem. 

Wspornik według wzoru użytkowego składa się z 
dwóch niezależnych trzonów (1) mających pod kątom 
prostym dwie robecze płaszczyzny, to znaczy płasz-
czyznę styku z obmurzem szybu oraz płaszczyznę sty-
ku z szybowym dźwigarem (4). (1 zastrzeżenie) 
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Dział F 
MECHANIKA; OŚWIETLENIE; OGRZEWANIE; UZBROJENIE; TECHNIKA MINERSKA 

F16J 
F16K 

W. 67532 20.10.1981 

Centrum Konstrukcyjno-Technologiczne Maszyn 
Górniczych „KOMAG", Gliwice, Polska (Andrzej Bo-
bowski, Józef Golec, Stanisław Jakubowski, Henryk 
Wencel). 

Węzeł uszczelniający komorę niskociśnieniową cztero-
drogowego rozdzielacza 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie wyelimino-
wania możliwości erozyjnego działania cieczy roboczej, 
a tym samym umożliwienie stosowania uszczelki ty-
pu „0". 

Węzeł według wzoru użytkowego charakteryzuje się 
tym, że komora niskociśnieniową (1) połączona jest z 
otworem (2), w którym przesuwa się trzpień (3) za-
woru spływowego, przy czym średnica otworu (2) jest 
większa od średnicy trzpienia (3) o wielkość większą 
od maksymalnego luzu pasowania obu tych współpra-
cujących z sobą elementów. Otwór (2) zaopatrzony 
jest w gniazdo (4) pod uszczelką (5) typu „0" umiesz-
czone w odległości nie mniejszej niż 5 mm od komo-
ry niskociśnieniowej (1). (1 zastrzeżenie) 

F16K W. 67530 19.10.1981 

Fabryka Wtryskarek „Ponar-Żywiec", Żywiec, Pol-
ska (Jan Mrozek). 

&;nvór zwrohio-dławiący 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowania' 
prostej konstrukcji nie wymagającej zdalnego stero-
wania. 

Zawór zwrolno-dławiąey, służący do zatrzymania 
cieczy w jednym kierunku i dławieniu jej w kierun-
ku przeciwnym, według wzoru użytkowego ma w kor-

pusie (1) grzybek (3) z osiowym otworem (7) oraz 
otworem promieniowym (8). Otoworem (8) doprowa-
dzona jest ciecz nad grzybek, który dociskany jest do 
siedziska (4). W otworze (7) znajduje się pokrętło (5) 
ze sprężyną (6) do regulacji wielkości dławienia cie-
czy z kierunku przeciwnego. (1 zastrzeżenie) 

F16M 
B63B 
F16S 

W. 67317 15.09.1981 

Centrum Techniki Wytwarzania Przemysłu Okrę-
towego „Promor", Gdańsk-Wrzeszcz, Polska (Antoni 
Górny, Marian Rief, Edward Staruk, Michał Chrobak, 
Marian Białowąs). 

Łoże wy tyko we do prefabrykacji sekcji krzywolinio-
wych 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowa-
nia prostej konstrukcji, łatwej do wykonania; umożli-
wiającej wykonywanie jej napraw w warunkach po-
lowych. 
Składa się z modułowych podwójnych ram (1), zaopa-
trzonych w szybkomocujące klinowe uchwyty (4), wy-
posażone w pionowe wysuwane wytyki (5). Wytyki 
(5) są jednoznacznie oznaczone rzędami i kolejnością 
w rzędzie w celu ustawiania ich według tabeli rzęd-
nych, otrzymanych z elektronicznej maszyny cyfro-
wej. (4 zastrzeżenia) 

F23H 
F24B 

W. 67587 30.10.1981 

Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Warszawa, Polska 
(Aleksy Kuszczak, Waldemar Szyrle). 

Ruszt paleniskowy, zwłaszcza do kominków w małych 
obiektach mieszkalnych 

Wzór rozwiązuje zagadnienie skonstruowania ta-
kiego rusztu, który zapewniłby swobodny dopływ po-
wietrza i umożliwiłby usuwanie popiołu, bez koniecz-
ności przerywania procesu spalania. 

Ruszt paleniskowy, zwłaszcza do kominków w ma-
łych obiektach mieszkalnych, zgodnie z wzorem użyt-
kowym charakteryzuje się tym, że wykonany jest z 
metalowych rur wygiętych w kształcie zbliżonym do 
litery U, połączonych między sobą na sztywno eie-
mentami, metalowymi (3), których długość wynosi po-
łowę średnicy rury, przy czym ułożona poziomo część 
rur stanowi właściwy ruszt (2), na którym następuje 
.spalanie paliwu, a końce rur iitaiiwwiących ruszt pa-
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kluskowy są wyprowadzone na zewnątrz kominka 
i mają osłony (8) do odcinania przepływu powietrza 
przez rury rusztu (2). (4 zastrzeżenia) 

F24D W. 67958 10.02.1982 

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki 
Instalacyjnej „Instal", Warszawa, Polska (Jerzy Do-
brzański, Jerzy Kwapisz). 

Monoblokowa centrala cieplna 

Przedmiotem wzoru jest monoblokowa centrala ciep-
lna prefabrykowana i przystosowana do zabudowy w 
węzłach cieplnych budynków mieszkalnych o lepszym 
stosunku wymiany ciepła na jednostkę ciężaru. 

Monoblokowa centrala cieplna charakteryzuje się 
tym, że prawie całe wyposażenie instalacyjne węzła 

cieplnego mieści się w ramie (1), której konstrukcje 
boczne połączone są kształtownikami (3), na których 
wspierają się przewody wyjściowe(40), i wejściowe (36) 
do znajdujących się poza ramą (1) wymienników cie-
pła (6), zaopatrzone w kołnierze leżące w jednej pła-
szczyźnie poza powierzchnią ramy. Do przewodów 
tych przyłączone są kołnierze króćców wlotowych i 
wylotowych wymienników ciepła. Zespół czwórnika 
wody sieciowej jest zamocowany za pośrednictwem 
poprzecznych kształtowników (3) i dwóch obejm (38) 
w środkowej części ramy. Wszystkie urządzenia cen-
trali połączone są ze sobą za pośrednictwem znorma-
lizowanych złączy w jeden zwarty blok. Poszczególne 
elementy ramy (1) łączone są ze sobą za pośrednic-
twem śrub lub mogą stanowić konstrukcję spawaną. 

(5 zastrzeżeń) 

Dział G 
FIZYKA 

G01B W. 67561 28.10.1981 

Zakłady Metalowe Przemysłu Gumowego „Stomil", 
Środa Wlkp., Polska (Tomasz Stawicki). 

Przyrząd ds pomiaru średnicy zewnętrznej oraz koli-
stości obwodu zewnętrznego pierścieni uszczelniają-

cych wałki ruchome 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie konstrukcji 
przyrządu umożliwiającego równoczesny pomiar śre-

dnicy zewnętrznej orazv kolistości obwodu zewnętrzne-
go pierścieni uszczelniających wałki ruchome. 

Przyrząd stanowi prostokątna pomiarowa płytka (1) 
o ściętych w górnej części narożach i z zamocowanym 
zegarowym czujnikiem (8), przy czym wzdłuż dwóch 
przeciwległych boków pomiarowej płytki (1) są wy-
konane podłużne wycięcia (2), w których za pomocą 
śrub (4) zamocowana jest oporowa listwa (3). Ponad-
to z jednej strony pomiarowej płytki (1), powyżej po-
dłużnego wycięcia (2), zamocowana jest za pomocą 
śruby (5) przesuwnie i obrotowo nastawna płytka (6) 
o kształcie nierównoramiennego trójkąta prostokątne-
go z wykonanym wzdłuż boku stanowiącego dłuższą 
przyprostokątną podłużnym wycięciem (7), przy czym1 

mocująca śruba (5) przechodzi przez to wycięcie. 
(1 zastrzeżenie) 

G01B W.67562 28.10.1981 

Zakłady Metalowe Przemysłu Gumowego, „StomU",' 
Środa Wlkp., Polska (Tomasz Sťawicki, Janusz/ Ru-
dawski). 

Przyrząd do pomiaru kolistości pierścieni uszczelnia-
jących, wykonanych z elastycznego tworzywa, zwła-

szcza pierścieni uszczelniających wałki ruchome 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowania 
takiej konstrukcji, w której element pomiarowy nie 
stykałby się z pierścieniem. 

Przyrząd zawiera podstawę (1) oraz wysięgnik (2), 
do którego zamocowany jest poziomo zegarowy czuj-
nik (4). W przedniej części podstawy (1) osadzona jest 
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obrotowo i wymiennie kolista płytka (8) z gniazdem 
(9), natomiast w tylnej części podstawy (1), w pobliżu 
wysięgnika (2), przytwierdzone są dwa wsporniki (10), 
pomiędzy którymi zamocowana jest wychylnie tuleja 
(11) z pokrętłem (12) zawierająca śrubową podporę 
(14). W tulei (11) umieszczony jest przesuwnie trzpień 
(15) stanowiący zębatkę, do którego jednego końca 
przytwierdzony jest tubus (16) mikroskopu, drugi zaś 
koniec trzpienia (15) styka się z pomiarowym trzpie-
niem (17) zegarowego czujnika (4), Zegarowy czujnik 
(4) zamocowany jest do wysięgnika (2) przesuwnie. 

(2 zastrzeżenia) 

G01F W. 67531 21.10.1981 

Kombinat Typowych Elementów Hydrauliki Siłowej 
„PZL-Hydral", Wrocław, Polska (Ryszard Trzaska, 
Zbigniew Brzezicki). 

Przepływomierz 

Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania przepły-
womierza do pomiaru chwilowej wartości natężenia 
przepływu. 

Przepływomierz składający się ze znanego przepły-
womierza puszkowego zawiera wałek napędowy, na 
którym osadzona jest tarcza (2) zawierająca na ob-
wodzie równomiernie rozmieszczone wycięte okienko 
(3) współpracujące z fotoelektrycznym czujnikiem (4) 
połączonym z częstościomierzem (5) zawierającym cy-
frowy wskaźnik (6) wartości mierzonego natężenia 
przepływu. . . . (1 zastrzeżenie) 

G01N W. 67559 27.10.1981 

Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, Kra-
ków, Polska (Iwo Nowotarski). 

Wiskozymetr obrotowy 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie zwiększenia 
sztywności układu zawieszenia mas wirujących oraz 
zagadnienie wyeliminowania precesji cylindra wewnę-
trznego. 

Wiskozymetr obrotowy według wzoru użytkowego 
ma w dolnej części nieruchomej osi głównej (1) zamo-
cowany wirujący cylinder wewnętrzny (7), w środka 
którego znajduje się łożysko (9), natomiast w górnej 
części nieruchomej osi głównej (1) na łożyskach (11) 
i (12) zawieszona jest tuleja napędzająca (4), która 
przenosi napęd poprzez sprężynę (13) dynamometru 
(5) na tuleję napędzaną (6), umieszczoną na łożyskach 
(10) i (9). 

Wiskozymetr obrotowy służy do pomiaru lepkości 
cieczy i jest stosowany w przemyśle naftowym, che-
micznym i spożywczym. (1 zastrzeżenie) 

G08B W. 67571 30.10.1981 

Jerzy Augustyński, Sosnowiec, Polska (Jerzy Augu-
styński). 

Czujnik zabezpieczenia przed kradzieżą 

Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania czujnika 
przeznaczonego do zabezpieczania samochodów przed 
kradzieżą. 

Czujnik według wzoru składa się z kulki metalowej 
(Î), styku (2) metalowego w kształcie stożka, końcówek 
przyłączeniowych (4), nakrętki centrującej (5) korpu-
su (6) izolacyjnego, przegubu kulowego (7) oraz po-
krywy (8). 
Zadziałanie czujnika następuje poprzez stoczenie się 
kulki (1) ze sworznia (3) w wyniku odchylenia czuj-
nika od pionu, względnie nadania czujnikowi przys-
pieszenia w dowolnym kierunku. (5 zastrzeżeń) 
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Dział H 
ELEKTROTECHNIKA 

H01H W. 67547 27.10.1981 

Jan Glura, Michałowice, Waldemar Karkosik, War-
szawa, Polska (Jan Glura, Waldemar Karkosik). 

Łącznik wielobiegunowy 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowania 
łącznika wielobiegunowego o działaniu migowym, o 
zminiaturyzowanych gabarytach przystosowanego 
zwłaszcza do zainstalowania w tablicy sterowniczej 
lub w obudowie maszyn, obrabiarek, na przykład w 
szlifierkach, wiertarkach i tp. urządzeniach. 

Łącznik według wzoru charakteryzuje się tym, że 
pomiędzy odgiętym pionowo ramieniem mostka sty-
kowego (14) styku ruchomego (13), a wygarbieniem 
(19) wahacza (17), osadzonego obrotowo na czopie (IS) 
korpusie (1), jest umieszczona płaska sprężyna (20) 
migowego działania, zaś drugi swobodny koniec wa-
hacza (17) jest sprzężony z cięgnem (22), zaopatrzonym 
w ograniczniki.(21), przy czym cięgno (22) jest ułoży-
skowane obrotowo w przycisku kołyskowym (23), uło-
żyskowanym wahliwie na wsporniku (24) przymoco-
wanym do płytki wsporczej (5). (2 zastrzeżenia) 

Kanał kablowy dla linii elektroenergetycznej wysokie-
go napięcia wraz z kablem pilotującym zabezpieczo-

nym od niebezpiecznego oddziaływania 

Wzór rozwiązuje zagadnienie zmniejszenia kosztów 
inwestycyjnych związanych z budową kablowej linii 
wysokiego napięcia i kabla pilotującego oraz elimina-
cji szkodliwego oddziaływania kablowej linii elektro-
energetycznej na sąsiednie instalacje podziemne. 

W rozwiązaniu wdług wzoru użytkowego w blokach 
betonowych (1) w kształcie litery U ułożona jest trój-
kablowa linia wysokiego napięcia (2), zasypana do 
wymaganej wysokości kanału drobnoziarnistym pias-
kiem (3). Na ściance bocznej kanału, w odpowiedniej 
odległości (4) od osi linii wysokiego napięcia (2), za-
wieszona jest linka nośna (5), której rodzaj, przekrój 
i konduktywność elektryczna zależy od długości i wa-
runków zwarciowych linii elektroenergetycznej. Do 
linki nośnej (5) podwieszony jest kabel pilotujący (6), 
którego typ i pojemność wynika z rodzaju transmisji 
i liczby wymaganych łączy/ . (1 zastrzeżenie) 

H02G W. 67848 06.01.1982 

Biuro Studiów i Projektów Energetycznych „Ener-
goprojekf, Poznań, Polska (Ryszard Borucki, Henryk 
szukalski, Janusz Wilk). 



Wykaz numerowy zgłoszonych wynalazków opublikowanych w BUP Nr 16/1982 

Nr zgłoszenia 

1 

229347 
229349 
229350 
229358 
229359 
229360 
229362 
229371 
229372 
220374 
229375 
229382 
229384 
229388 
229389 
229390 
229391 
229392 
229393 
229397 
229404 
229405 
229406 
229407 
229408 
229413 
229414 
229419 
22,9420 
229421 
229426 
229427 
229430 
229431 
229435 
229436 
229441 
229443 
229444 
229445 
229447 
229449 
229450 
229451 
229452 
229456 
229464 
229465 
229466 
229474 
229475 

Int. Cl.3 

2 

G04G 
H21D 
H0 11 
C11D 
B01J 
C11D 
B23K 
C10L 
B65G 
H02G 
B64C 
B23B 
G01J 
B65G 
G11B 
B65G 
G04G 
G01P 
B03C 
F23N 
E21D 
E21D 
H0IR 
H01M 
E05D 
F02P 
H01G 
B21F 
B30K 
G05B 
A47C 
G09B 
G01M 
A22C 
C08L 
E21C 
B62D 
G05F 
B21B 
F16J 
G05D 
E21D 
A23D 
G01R 
B03C 
G11B 
C09K 
G01N 
A62B 
B23K 
G01L 

Strona 

3 

42 
31 
4!) 
2U 

5 
26 
10 
25 
14 
50 
13 
9 

39 
15 
47 
15 
42 
41 

6 
37 
31 
31 
50 
49 
30 
33 
48 

7 
12 
43 
5 

46 
40 

3 
24 
31 
13 
44 

7 
36 
44 
32 

3 
42 

6 
47 
25 
40 

4 
10 
39 

Nr zgłoszenia 

1 

219232 
219485 T 
222018 
222857 
226769 
227345 
228235 
228419 
228677 
228822 
228837 
228945 
228984 
229264 
229265 
229266 
229267 
229271 
229273 
229289 
229290 
229292 
229294 
229295 
229296 
229297 
229298 
229305 
229306 
229307 
229309 
229310 
229314 
229315 
229319 
229320 
229321 
229322 
229323 
220324 
229325 
229326 
229327 
229328 
229333 
229338 
229339 
22,9341 
229342 
229343 
229344 

Int . Cl.3 

2 

B21H 
A62IJ 
C07F 
C07C 
E04TÍ 
C07F 
C07C 
G11B 
G08B 
G06F 
F17D 
H02G 
F04F 
G05B 
C01G 
B23K 
C07D 
E21B 
C07D 
B01D 
B66B 
E05C 
D21J 
B26G 
B22D 
F27B 
B25J 
B25D 
B23K 
F16D 
B65D 
B23B 
G01P 
G05D 
A61F 
F04F 
H01M 
G05B 
G08B 
G08B 
G01N 
G01L 
A61G 
E21B 
F27B 
G01B 
F04B 
B25H 
C09B 
H01R 
C02F 

S t rona 

3 

8 
5 

22 
1 7 

28 
22 
17 
46 
45 
44 
37 
50 
35 
42 
16 
10 
19 
30 
20 

5 
15 
29 
28 
11 
8 

37 
11 
11 
10 
36 
14 
9 

41 
43 

3 
35 
49 
43 
45 
45 
41 
40 

4 
30 
38 
38 
34 
11 
24 
49 
16 
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1 

230096 
230714 
230909 
230910 
231453 
232108 
232109 
232239 T 
232779 
232874 
232895 T 
233039 
233150 T 
233159 T 
233197 
233220 T 
233239 T 
233243 T 
233248 T 
233249 T 
233263 T 
233264 T 
233267 T 
233272 T 
233290 T 
233291 T 
233293 T 
233304 T 
233307 T 
233315 T 
233326 T 
233340 T 
233341 T 
233342 T 
233363 T 
233376 T 
233399 T 
233403 T 
233405 T 
233414 
233434 
233537 
233558 
233550 
233560 

2 

C07H 
C07C 
C10L 
C10G 
C07C 
C07C 
C07C 
G08C 
F28F 
C08J 
D06N 
B31B 
B65F 
B23K 
C13L 
E02D 
D01H 
E02B 
G01B 
B27H 
F16B 
B22B 
B22C 
F03D 
C22B 
G01N 
F15B 
C08J 
C01B 
C08L 
G01H 
A01G 
E21F 
C09D 
ClOM 
D04C 
H01F 
B01D 
B08B 
B65B 
F16H 
H04M 
H04M 
H04M 
H04M 

3 

23 
17 
26 
25 
18 
18 
18 
46 
38 
24 
28 
13 
14 
iO 
26 
29 
27 
29 
39 
12 
35 
8 
8 
33 
27 
41 
35 
24 
16 
24 
39 
1 
32 
25 
26 
27 
48 
5 
7 
13 
36 
51 
51 
5l 
51 

1 

233672 
233706 
233789 T 
233808 
233903 
233940 T 
233941 
233947 T 
233970 
233979 
233980 
233981 
234058 
234121 
234122 
234128 
234139 
234154 
234155 
234217 
234218 
234219 
234239 
234255 
234257 
234258 
234259 T 
234364 
234418 
234465 
234522 
234593 T 
234758 
234778 
234780 
234875 
235035 
235060 
235172 
23522a 
235392 
235420 
235423 
235652 

2 

A22C 
F16C 
F16D 
F02M 
G01K 
B09B 
E01B 
B01J 
B21D 
C07D 
C07D 
C07D 
F02B 
C21D 
B01D 
B22D 
H01H 
G11B 
C07C 
C07F 
C07F 
C07F 
A01N 
D04H 
C07D 
C07D 
A01N 
A61L 
A01N 
B29D 
A01N 
D01H 
C07D 
A01N 
B26B 
F04B 
C04B 
HOIR 
H66F 
C03C 
G03B 
HO 1P 
C0ÍÍ3 
G05F 

3 

3 
36 
36 
33 
39 
7 
28 
6 
7 
20 
20 
21 
32 
26 
5 
9 
48 
47 
19 
23 
23 
23 
1 
28 
21 
21 
1 
4 
1 
12 
2 
27 
22 
2 
12 
34 
17 
50 
15 
16 
4G 
49 
17 
44 
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Nr zgłoszenia 

67140 
67232 
67280 
67317 
67414 
67529 
67530 
67531 
67532 
67533 
67534 
67540 
67541 
67542 
67543 
67544 
67545 
67547 
67548 
67549 
67550 
67551 

Int. Cl.3 

2 

D06F 
A23N 
E04H 
F16M 
B28B 
E21C 
F16K 
G01F 
F16J 
B65G 
A47K 
B60Q 
E04G 
A47B 
C01B 
E04B 
B24B 
H01H 
B08B 
B23Q 
E04H 
B68G 

Strona 
3 

59 
53 
60 
62 
55 
61 
62 
64 
62 
57 
54 
56 
60 
53 
58 
59 
55 
65 
54 
54 
61 
58 

Nr zgłoszenia 
1 

67552 
67553 
67554 
67555 
67556 
67557 
67559 
67560 
67561 
67562 
67563 
67564 
67565 
67566 
67567 
67568 
67569 
67571 
67630 
67848 
67863 
67958 

Int. Cl.3 

2 

A47C 
A47C 
E04B 
EÜ4B 
E04B 
B65G 
G01N 
B66C 
G01B 
G01B 
E06C 
A63H 
B65H 
B60Q 
F23H 
B25B 
B65D 
G08B 
B63B 
H02G 
E21D 
F24D 

Strona 
3 

53 
54 
59 
59 
60 
57 
64 
58 
63 
63 
61 
54 
56 
56 
62 
55 
57 
64 
56 
65 
61 
63 
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