
ISBN 0137-8015 

BIULETYN 
URZĘDU 
PATENTOWEGO 

W y d a w n i c t w o U r z ę d u P a t e n t o w e g o 
P o l s k i e j R z e c z y p o s p o l i t e j L u d o w e j 

Nr 17 ( 2 2 7 ) Warszawa 1982 



Urząd Patentowy PRL - na podstawie art. 33 i art. 78 ustawy z dnia 19 października 1972 r. o wy-
nalazczości (Dz. U. PRL Nr 43, poz. 272) - dokonuje ogłoszenia w „Biuletynie Urzędu Patentowego" 
o zgłoszonych wynalazkach i wzorach użytkowych. Ogłoszenia o zgłoszeniach drukowane w „Biuletynie" 
podane są w układzie klasowym według symboli Int. Cl.3 i zgodnie z § 26 ust. 4 zarządzenia Prezesa 
Urzędu Patentowego PRL z dnia 21 XII 1972 r. w sprawie ochrony wynalazków i wzorów użytkowych 
(MP z 1973 r., nr 1, poz. 4) zawierają następujące dane: 
- oznaczenie klasy i podklasy według symboli III edycji międzynarodowej klasyfikacji patentowej, 

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

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

lazek lub wzór użytkowy, 
- liczbę zastrzeżeń. 

Po wykazie ogłoszeń w układzie klasowym według symboli Int. Cl.3 podaje się wykaz zgłoszeń opubli-
kowanych w danym numerze w układzie numerowym, 

* * * 
Ogłoszenia dotyczące zgłoszeń o udzielenie patentów tymczasowych zostały oznaczone literą T za 

numerem zgłoszenia. Jeżeli po dniu takiego ogłoszenia zostanie złożony wniosek o udzielenie patentu 
(art. 26 ust. 3 u.ow.), Urząd Patentowy ogłasza o wniosku w „Wiadomościach Urzędu Patentowego". 

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

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

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

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

Informuje się, że odbitki kserograficzne dokumentów wymienionych w pkt. 1 można zamawiać w Urzę-
dzie Patentowym, przy czym w zamówieniu należy: 
a) podać numer „Biuletynu Urzędu Patentowego", w którym dokonano ogłoszenia o zgłoszeniu ora2 

numer stronicy, 
b) wskazać numer zgłoszenia, klasę patentową i ty tu ł 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 1 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 - wpłaty za usługi poligraficzne i mikrofilmowe. 

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

Warunki prenumeraty: 
Prenumeratę na kraj przyjmują Oddziały RSW „Prasa-Książka-Ruch", oraz urzędy poczto-
we i doręczyciele w terminie do dnia 25 listo pada na rok następny. 
Cena prenumeraty rocznej 5200 zł. 
Jednostki gospodarki uspołecznionej, instytucje, organizacje i wszelkiego rodzaju zakłady pracy 
zamawiają prenumeratę w miejscowych Oddziałach RSW „Prasa-Książka-Ruch", w miej-
scowościach zaś, w których nie ma Oddziałów RSW - w urzędach pocztowych. 
Czytelnicy indywidualni opłacają prenumeratę wyląc/nie w urzędach pocztowych i u dorę-
czycieli. 
Prenumeratę ze zleceniem wysyłki za granicę przyjmuje RSW „Prasa-Książka-Ruch", Cen-
trala Kolportażu Prasy i Wydawnictw, ul. Towarowa 28, 00-958 Warszawa, konto NBP XV 
Oddział w Warszawie Nr 1153-301045-139-11. Prenumerata ze zleceniem wysyłki za granicę 
jest droższa od prenumeraty krajowej o 50% dla zleceniodawców indywidualnych i o 100% 
dla zlecających instytucji i zakładów pracy. 

Egzemplarze archiwalne można nabywać w Urzędzie Patentowym PRL - Centralny Ośrodek 
Informacji Patentowej, Al. Niepodległości 188, skr. poczt. 203, 00-950 Warszawa 
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BIULETYN 
URZĘDU PATENTOWEGO 
Warszawa, dnia 16.08.1982 r. Nr 17 (227) Rok X 

Ogłoszenia o zgłoszonych w Polsce 
I. Wynalazkach do opatentowania 

II. Wzorach użytkowych do ochrony 

I. W Y N A L A Z K I 

Dział A 
PODSTAWOWE POTRZEBY LUDZKIE 

A01G 
A01N 

P.229632 10.02.1981 

Jan Dąbrowski, Bytom, Polska (Jan Dąbrowski). 

Sposób kultywacji gleby 
i urządzenie do stosowania tego sposobu 

Celom (wynalazku jest opracowanie sposobu i urzą-
dzenia, które skutecznie umożliwiałaby stosowanie na-
powietrzania, nawilżania i ogrzewania gleby w otwar-
tych warunkach atmosferycznych. Sposób kultywacji 
gleby przez napowietrzanie, nawilżanie i/lub ogrze-
wanie według wynalazku polega na tym, że poprzez 
sieć podziemnych rurociągów wprowadza sie bezpo-
średnio 'do gleby pod ciśnieniem wyższym od atmo-
sferycznego czynnik kultywujący, na przykład po-
wietrze iuib wodę o temperatunze dostosowanej do 
aktualnych potrzeb lub celowego przyspieszenia we-
getacji roślin. 

Urządzenie według wynalazku ma sieć podziem-
nych perforowanych rurociągów (1) z przyłączonym 
zespołem tłoczącym czynnik kultywujący. Zespół ten 
składa sie z ciśnieniowej komory (5) w postaci zam-
kniętego transmitującego czynnik zbiornika oraz z roz-
dzielczej komory (6) wyposażonej w próżniowa pom-
pe. (7) i nagrzewnicę (8), które sa połączone pomię-
dzy soba ulkładam przewodów rurowych i zaworami 
(9, 11, 12. 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22). (2 zastrzeżenia) 

A01K P.233469 T 14.10.1961 
Akademia Rolnicza w Szczecimie, Szczecin. Polska 

(Zygmunt Rwidiziński, Piotr Nowakowski. Henryk 
Sendialk). 

Układ hydrodynamicznego rozwierania włoka lub tuki 
Celem .wynalazku jest opracowanie takiego układu 

hydrodynamicznego rozwierania włoka lub tuki. któ-
ry pozwalałby uzyskać w przybliżeniu stałe rozwarcie 
włoka lub tuM. 

Układ według wynalazku jest [przydatny zwłaszcza 
w rybołówstwie morsikim, do połowów przypowierz-
chniowych. 

Układ składa się ze znanego zestawu trałowego 
i według wynalazku ma przynajmniej dwie dodatko-
we rozponniee (5), z iktórych każda ipołączona jest 
zaczepem (6) z osobna wodza (3), zaś do każdego z 
dwóch uchwytów (7) i (8), slkrajnie rozstawionych 
w pobliżu krawędzi spływu obu rozpornic (5) zacze-
piony jest jeden z sąsiednich końców dwóch przy-
ległych lin (9) i (10), öbramowujacych wlot włoka 
(13) lub tuki. (1 zastrzeżenie) 

A01N P. 229594 06.02.1981 

Zakłady Chemiczne „Organika-Azot", Jaworzno, 
Polsika (Janusz Swietogławski, Ediward Czaplicki, Da-
nuta Pikula, Witold Beger, Zdzisław Żerkowski. Ste-
fan Pruszyńsiki Wiesława Wójcik). 

Środek przędziorkobójczy 

Wynalazek razwiązuje zagadnienie podwyższenia 
skuteczności działania emudisji wodnych 2,4,4,5-czte-
rochlorodwufenyłosulfonu na wszystkie stadia rozwo-
jowe przędziorków. 

Środek według wynalaaku zawiera roztwór 1-10 
części wagowych suMabuirsztynianu dwuizooktylu na 
1 cząść wagową 2,4,4,S-c^terochloroldwufenylosulfonu 
w -miesizainiinie niefitotoksycianych rozpuszczalników 
i emulgatorów. (1 zastrzeżenie) 

A01N P. 229650 11.02.1981 

Zakłady Chemiczne „Organika-Azot". Jaworzno. 
Polska (Janusz Swiętosławski. Zdzisław Żerkowski, 
Henryk Synorwiec. Stanisław Krawiec, Adam Dobrzań-
ski. Danuta Pilkuła, Bogdan Draczj'nslki, Krystyna 
Gaudyn). 
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Środek chwastobójczy 

"Wynalazek roawdązuje zagadnienie sporządzania sta-
bilnego środka chwastobójczego zawierającego jako 
substancJQ czynmą, l,3J5,7-czterooksa-2,4>6,8-czitero/tró!j-
chlorometylo/okan o nazwie zwyczajowej metachlorai. 

Środek według wynalazku zawiera 5 do 95 części 
wagowych metachloralu z 1 do 10 CZĘŚCI wagowych 
węglanu sodowego jako stabilizatora oraz znane sub-
stancje wypełniające, dyspergujące i zwilżające. 

Środek znajduje zastosowanie w zwalczaniu chwa-
stów jednoliścieninych. zwłaszcza perzu w uprawach 
rolniczych, ogrodniczych i warzywniczych. 

(1 zastrzeżenie) 

A01N 
C07D 

P.229717 17.02.1981 

Pierwszeństwo: 19.02.1980 - St. Zjedn. Aim. (nr 122633) 
18.11.1980 - St. Zjedn. Am. (nr 207151) 

PPG Industries. Icn.. Pittsburgh, Stany Zjednoczo
ne Ameryki. 

Środek chwastobójczy 

Celem wynalazku jest opracowanie nowego środka 
chwastobójczego działającego skutecznie nawet w ma
łych stężeniach. 

Cechą środka jest to, że jako czynna substancje 
zawiera co najmniej jedna nowa pochodna irnida-
zolidynonu-2 o wzorze 1, w którym A oznacza gru
pę o wzorze 2a lub 2b, w których to wzorach R 
oznacza rodnik alkilowy lub chlorowcoalküowy o 1-6 
atomach węgla, rodnik alkenylowy lub alkinylowy 
zawierający do 5 atomów węgla, rodnik cykloalkilowy 
o 3 - 8 atomach węgla, grupę o wzorze - R 4 - O - R 5 

lub o wzorze - R 4 - S - R 5 , w których to wzorach R4 

oznacza rodnik alkilowy o 1-6 atomach węgla i R5 

oznacza rodnik alkilowy o 1-6 atomach węgla, albo 
R oznacza grupę o wzorze 3 lub o wzorze 4, w któ
rych to wzorach Z oznacza grupę nitrowa, atom 
chlorowca, rodnik trójfluorometyłowy lub rodnik al
kilowy o 1-6 atomach węgla, n oznacza liczbę zero, 
1, 2 lub 3, a R4 ma wyżej podane znaczenie, R1 

we wzorze 1 oznacza rodnik alkilowy o 1-3 atomach 
węgla lub rodnik allilowy, R2 oznacza grupę hydro
ksylową, atom chloru lub bromu albo gruipę o wzo
rze -OC(O)R6 . w którym R6 oznacza rodnik alkilo
wy lub chloroweoalkilowy o 1-9 atomach węgla, 
rodnik cykloalkilowy o 3 - 8 atomach węgla, rodnik 
alkenylowy lub alkinylowy zawierający do 5 atomów 
węgla, albo R6 oznacza grupę o wzorze 3a, w którym 
Z1 oznacza grupę nitrowa, atom chlorowca, rodnik 
trójfluorometyłowy lub rodnik alkilowy lub ałkóksy-
lowy o 1-8 a tomach węgla, a n ma wyżej podane 
znaczenie, zaś R3 we wzorze 1 oznacza atom wo
doru, rodnik alkilowy o 1-4 atomach węgla, rodnik 
allilowy lub grupę hydroksylowa. (5 zastrzeżeń) 

A01N 
C07D 

P.230431 30.03.1981 

Pierwszeństwo: 02.04.1980 - RFN (nr P. 30 12 824.6) 

Bayer Akltiengesellschaft. Leverkusen, Republika 
Federalna Niemiec. 

Środek grzybobójczy 

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

Środek grzybobójczy zawiera jako substancję czyn-
ną nowe związki o wzorze 1, w którym A oznacza 
grupę ketonową lub grupę CH(OH), X oznacza atom 
chlorowca, rodnik alkilowy lub chlorowe oalkilowy 
i n oznacza licztoe. 0 -5 lub ich sole z kwasami lub 
metalokoimpleksawe. (1 zastrzeżenie) 

A01N 
C07D 

P.231191 15.05.1981 

Pierwszeństwo: 16.05.1980 - RFN (nr P 30 18 866.0) 

Bayer Aktiengesellschaft, Leverkusen, Republika 
Federalna Niemiec. 

Środek grzybobójczy i regulujący wzrost roślin 
oraz sposób wytwarzania 

pochodnych l-hydroksyetylo-azolu 

Celem wynalazku jest opracowanie nowego, o wię-
kszej aktywności środka grzybobójczego i regulują-
cego wzrost roślin oraz sposobu wytwarzania substan-
cji czynnej tego środka. 

Środek jako substancję czynna zawiera przynajmniej 
jedną pochodną l-hydroksyetylo-azolu o wzorze 1, 
w którym R oznacza rodnik alkilowy, ewentualnie 
podstawiany rodnik cykloalkilowy lub ewentualnie 
podstawiony rodnik fenylowy, X oznacza atom azotu 
lub grupę CH, Y oznacza grupę - O C H 2 - , -CH 2 CH 2 -
lub - C H = C H - , Z oznacza atom chlorowca, grupę 
alkilową, cykl o alkilową, alkoksylową, alkilOtio, chlo-
rowcoalkilową, chlorowcoalkoksylowa, chlorowcoalki-
lotio, ewentualnie podstawiony rodnik fenylowy, ewen-
tualnie podstawiona grupę fenoksylową, ewentualnie 
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podstawiony rodnik fenyioalikilowy lub ewentualnie 
podstawioną grupę fenyloalkoksylową. a m oznacza 
liczbę 0, 1, 2 lub 3, względnie isole addycyjne z kwa-
sami lub kompleksy z solami metali tych pochodnych. 

Sposób wytwarzania związków o wzorze 1 polega 
na reakcji öksiranów o wzorze 2 z azolami o wzorze 
3 w obecności rozcieńczalnika i ewentualnie zasady 
i ewentualnie do otrzymanych związków o wzorze 1 
przyłącza się kwas lub sól metalu. (3 zastrzeżenia) 

A01N 
C07D 

P. 231788 20.06.1981 

Pierwszeństwo: 21.06.1980 - Wlk. Brytania (nr 802412) 

Pfizer Corporation. Colon, Republika Panamy. 

Środek owadobójczy, roztobójczy i nicieniobójczy 

Celem wynalazlku jest opracowanie nowego środka 
działającego skutecznie .przeciwko larwom owadów 
i wykazującego cechy regulatora wzrostu owadów. 

Środek jako substancje czynną 'zawiera nowe po-
chodne tiofenosulfonamidu o ogólnym wzorze 1. w któ-
rym R1 oznacza atom wodoru lub niższą grupę al-
kilową, R2 oznacza niższa gruipę alkilową, niższa gru-
pę alkoksylową, grupę 2,2,2-trójfluoroetylową. niższą 
grupę hydroksy alkilową, grupę 2-métoksyetoksymety-
lową, grupę, alkoksykarbonyloaTkilową zawierająca 
niższy rodnik alkoksylowy i niższy rodnik alkilowy, 
grupę alkanoiloksyalkiiowa zawierającą niższy rodnik 
alkanoildksylawy i niższy rodnik alkilowy, niższa gru-
pę, aryloalkilową, niższą grupę arylóksyalkilowa. gru-
pę tiocyjanatoacetylową, grupę cykloalkiloalikilowa 
zawierającą niższy rodnik cykloalkilowy i niższy 
rodnik alkilowy, niższa grupę cyMoałkilową, niższa 
grupę cykloalkenylową, niższą gruipę allkenylowa, gru-
pę allenylową, niższa grupę alkinylową, grupę alka-
noilowa o 2-16 atomach węgla, niższą grupę chlo-
rowCoalkanoilową, niższą grupę aryloalkanoilową, gru-
pę N,N-dwuałkilosulfamoilowa zawierającą niższe 
rodniki alkilowe, grupę 1,2,3,4-tetrahydronaftylową, 
grupę arylotio, grupę aryiową lub grupę aroilową, 
względnie R1 i R2 tworzą wspólnie z atomem azotu, 
z którym są związane nasyconą pięcio- lub sześcio-
członową grupę heterocykliczną ewentualnie zawiera-
jącą dodatkowy heteroatom taki jak atom tlenu, siar-
ki lub azotu, przy czym ten dodatkowy atom azotu 
związany jest z atomem wodoru, niższą grupą alki-
lową lub grupą aryiową. a gruipa heterocykliczna jest 
ewentualnie podstawiona iprzy atomie węgla 1-2 
niższymi grupami alkilowymi. X oznacza atom tlenu, 
atom siarki, grupę SO lub gruipę SO2, Y oznacza atom 
chlorowca, niższą grupę alkilową, grupę łrójąlkiio-
sililową zawierającą niższe rodniki alkilowe, niższa 
grupę aikoksylową albo grupę o wtzorze R 8 S - lub 
R8SO2-, w których to wzorach R8 oznacza niższa 
grupę alkilową lub grupę arylowa, n oznacza zero 
lub 1, a R oznacza niższa gruipę alkilową, niższą gru-
pę alkenylową, niższą grupę c.yikloalkilową, grupę alle-
nylową, grupę alkoks.va'lkilowa zawierającą niższy 
rodnik alkoiksylowy i niższy rodnik alkilowy, niższą 
gruipę aryloalkilowa, grupę aryloiwą, grupę heteroary-
Iową lub grupę heteroaryiofenylową. przy czym gdy 
X oznacza grupę. SO2, to wówczas R może również 
oznaczać grupę o wzorze -NR1R2 , w kitóryim R1 i R2 

mają wyżej podane znaczenie, przy czym niższe gru-
py alkilowe, ałkoksylowe, allkanoïlowe, alkenylowe 
i alkinylowe są gruipami zawierającymi do 6 ato-
mów węgla, niższe grupy cylklloalkilowe są grupami 
zawierającymi 3 - 7 atomów węgla, niższe grupy cy-
kloalkenylowe są grupami zawierającymi 4 - 7 atomów 
węgla, a grupa arylowa jest niepodstawiona gruipa 
naftylową lub ewentualnie (podstawioną grupą feny-
lową. (1 zastrzeżenie) 

A01N P.231822 23.06.1981 

Pierwszeństwo: 23.06.1980 - St. Zjedn. Ameryki 
(nr 161940) 

03.04.1981 - St. Zjedn. Ameryki (nr 250132) 

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

Środek chwastobójczy 

Celem wynalazku jest opracowanie nowego środka 
chwastobójczego, który nadawałby się do zwalczania 
niepożądanej roślinności i do selektywnego zwalcza-
nia chwastów zwłaszcza chwastów trawiastych w nie-
których uprawach roślin szerokolistnych. 

Środek chwastobójczy Obok co najmniej jednej sub-
stancji powierzchniowo czynnej i stałego lub ciekłe-
go rozpuszczalnika zawiera jako substancje czynną 
chwastobójczo nową pochodna kwasu chinoksaliny-
loksyfenóksypropionowego o ogólnym wzorze 1, w któ-
rym A oznacza atom wodoru lub rodnik alkilowy 
C i - C 4 , E oznacza atom wodoru, chloru, bromu lub 
fluoru albo grupę trójfluoTometylową, metylową lub 
metoksylową, G oznacza atom wodoru lub chloru, 
D oznacza atom wodoru, gruipę metylową lub grupę 
o wzorze -CO2R8, w którym Rs oznacza rodnik alki-
lowy Ci-C4, L oznacza atom wodoru, gruipę metylo-
wą lub etylową, Q oznacza grupę o wzorze - C H = C H -
lub -CH2CH2- , n oznacza liczbę zero lub 1, W ozna-
cza grupę ey janową, grupę o wzorze 2 lub gruipę 
o wzorze -Ć(O)R, w którym R oznacza atom chlo-
ru, grupę hydroksylową, grupę o wzorze - O M , w któ-
rym M oznacza sól dopuszczalna w rolnictwie, albo 
R oznacza grupę o wzorze - X R i , w którym X ozna-
cza atom tlenu lub siarki, a Ri oznacza rodnik alki-
lowy Ci-Cis , rodnik benzylowy lub fenylowy, rodnik 
cykloalkiloiwy C5-Cs, grupę -CH2CH2OCH3 , grupę 
-CH2CH2OCH2CH3. grupę -CH2CH2CH2OCH3, grupę 
-CH2CH2OCH2CH2OC2H5. rodnik alkenylowy lub al-
kinylowy C3-C4 .- ewentualnie podstawiony jednym 
atomem chloru, albo grupę o wzorze -NCR6R7, w któ-
rym Rö oznacza atom wodoru, rodnik alkilowy Ci-C4 
lub gruipę o wzorze - S R Í L W którym R9 oznacza rod-
nik alkilowy Ci-C4, a R7 oznacza atom wodoru lub 
rodnik alkilowy Ci-C4, albo Re i R7, razem oznaczają 
rodnik - { C H 2 ) 5 - lub - ( C H 2 ) 4 - . albo też R oznacza 
grupę o wzorze -NR 2 R 3 , w którym R3 oznacza atom 
wodoru lub rodnik alkilowy Ci-C4, a R2 oznacza 
atom wodoru, rodnik alkilowy Ci-C4, rodnik cyklo-
alíkilowy C5-C8 , rodnik imetoksylowy, rodnik alikeny-
lowy C 3 -C4 grupę o wzorze -CH2CH2NR4R5. w któ-
rym R4 i R5 są jednakowe lub różne i oznaczają rod-
niki metylowe lub etylowe, albo R2 oznacza grupę 
-SO 2 CF 3 , HOCH2CH2-, ClCHzCH^- lub BrCH2CH2-
albo grupę o wzorze 3, w którym V oznacza 
atom fluoru chloru lub bromu, rodnik alko-
ksylowy C i - C 4 . rodnik alkilowy Ci -C 4 , gru-
pę trójfluorometylową, grupę nitrową lub gru-
pę alkilotio Ci-1C4, a m oznacza liczbę zero. 1, 2 
lub 3, albo R2 i R3 razem oznaczają gruipę - ( C H 2 ) 2 -
- O - ( C H 2 ) 2 - , -grupę -<CH2)4- , grupę -<(CH2)5-. gru-
pę -^(CH2)6- lub grupę -(CH2)2-^N(CH3)-^(CH2)2-, 
a Y i Z we wzorze 1 są jednakowe lub różne i ozna-
czają ąłtamy azotu lub grupy N - O, przy czym (a) 
gdy D oznacza gruipę o wzorze -OO2R8 . wówczas n 
oznacza liczbę zero i L oznacza rodnik metylowy. 
(to) gdy Ri oznacza grupę o wzorze - N = CReR7. wów-
czas X oznacza atom tlenu, (c) gdy jeden z podstaw-
ników oznacza atom wodoru, wówczas drugi ma in-
ne, wyżej podane znaczenie, (d) gdy E oznacza atom 
bromu lub fluoru albo grupę trójfluorometylawa. me-
tylową lub metoksylową, wówczas G oznacza atom 
wodoru, (e) gdy W oznacza grupę cyjanowa lub gru-
pę o wzorze 2, wówczas A oznacza atom wodoru, 
(f) gdy E lub G mają wyżej podane znaczenie, lecz 
za wyjątkiem wodoru, wówczas A oznacza atom wo-
doru lub rodnik metylowy, (g) gdy W oznacza grupę 
o waonze 2, wówczas n oznacza liczbę zero i D ozna-
cza atom wodoru, (h) gdy m oznacza liczbę 3. wów-
czas V oznacza atom chloru, bromu lub fluoru albo 
rodnik metylowy i (i) gdy R2 oznacza grupę -SO 2 CF 3 , 
wówczas R3 oznacza atom wodoru. (14 zastrzeżeń) 
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A01N 
C07D 

P. 232065 

Pierwszeństwo: 07.07.1980 - St. Zjedn. Ameryki 
(nr 166011) 

06.07.1981 

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

Środek chwastobójczy 

Celem wynalaziku jesjt opracowanie nowego, o zwięk-
szonej aktywności środka o działaniu chwastobójczym 
Wobec chwastów naziemnych i wodnych i regulują-
cym wzrost roślin. 

Cecha środika chwastobójczego jest to, że jako sub-
stancję czynna zawiera izoksazoliloimidazolidynon 
o ogólnym wzorze 1, w którym R1 oznacza grupę 
C i - C 6 - alki lawa., R2 oanacaa atom wodoru lub wes-
pół z R4 tworzy wiązanie podwójne, R3 oanacza atom 
wodoru lub grupę C i - C 6 - alkilową, R* oznacza gru-
pę hydroksylową lub grupę Ci-C6- alkanoiłoiksylo-
wą albo wespół z R2 tworzy wiązanie podwójne. R5 

oznacza atom wodoru, atom chlorowca, gruipe cyja-
nową, grupę nitrowa lufo grupę C i - C e - alkilową, 
a R8 oznacza atom wodoru, grupę C i - C O - alkilo-
wą, grupę trójfluorometylową. grupę C i - C 3 - alko-
ksy - C i - C 6 - alkilową, grupę C j - C 7 - cykloalkilo-
wą lub grupę C i - C 3 - alkilo - C 3 - C 7 - cykloalkilo-
wa. (18 zastrzeżeń) 

A01N 
C07C 

P.232882 02.09.1981 

Pierwszeństwo: 03.09.1980 - RFN (nr P-3033160.3) 

Bayer Aktiengesellschaft. Leverkusen, Republika Fe-
deralna Niemiec. 

Środek grzybobójczy oraz sposób wytwarzania 
nowych N-oksamidów 

Celem wynalazku jest opracowanie nowych i o 
zwiększonej aktywności środków grzybobójczych oraz 
sposobu wytwarzania substancji czynnej tych środ-
ków. 

Środek grzybobójczy zawiera jako substancję czyn-
ną nowe N-toksamidy o wzorze 1. w którym Ř1 ozna-
cza atom wodoru, rodnik alkilowy lub atom chlorow-
ca, R2, R8 i R4 oznaczają altom wodoru lub rodnik 
alkilowy, R5 i R6 oznaczają atom wodoru albo ewnt. 
podstawiony chlorowcem rodnik alkilowy, alkenylowy 
lub alkinylowy, przy czyim R6 i R6 mogą tworzyć 
mostek alkilenowy, R7 oznacza rodnik furylowy, czte-
rowodorofurylôwy, tienylowy. czterowodorotienylowy, 

ewent. podsitawiony chlorowcem, girupę cyjanowa lut> 
tiocyjanową, rodnik alkilowy, alkenylowy lub alkiny-
lowy, albo grupy -CH2Az, - C H * - O R 8 , -CH 2 -SR 8 , 
OR8, -SR8 , -CH2-OS02R8 , -COOR8 lub grupę o wzo-
rze 8, R8 oznacza ewent. podstawiony rodnik alkilo-
wy, alkenylowy, alkinylowy i alkoksyalkčulíOíwy. a Az 
oznacza goruipę piraaolilowa - X, 1,2,4-triazolilową-l 
i imidazoMowa-l. 

Sposób wyitwanzania związków o wzorze 1, w któ-
rym wszystkie podstawniki mają znaczenie takie jak 
podano wyżej, polega na reakcji aniliny o wzorze 2 
z pochodnymi o wzorze R 7 -C(=O)-Z, w którym Z 
oznacza chlorowiec łub grupę R7OOO w obecności roz-
cieńcza linika i ewent. środka wiążącego kwas. 

(2 zastrzeżenia) 

A01N P.233023 14.09.1981 

Pierwszeństwo: 15.09.1980 - St. Zjedn. Ameryki 
(njr 187,174) 

07.05.1981 - St. Zjedn. Ameryki (nr 257,585) 

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

Środek chwastobójczy 

Celem wynalazku jest opracowanie nowego wyka-
zującego aktywność pawschodowa środika chwastobój-
czego o działaniu selektywnym lufo ogólnym oraz 
o działaniu regulującym wzrost roślin. 

Środek chwastobójczy jako substancję czynna za-
wiera związek o wzorze 1. w którym Ri oznacza atom 
H, grupę Ci -C 3 alkilową lub giruipę -OCH3 , R2 ozna-
cza atom H lub grupę Ci-C3 alkilową, R3 oznacza 
grupę o wzorze 13, R4 oznacza grupę Ci -C 3 alikilową, 
R5 oznacza atom H, F, Cl, Dr. grupę -NO 2 , -CH3, 
-OCH 3 lub -CF 3 , X oznacza grupę -CH 3 , -C2H5 , 
-CH2OCH3, C i -C 3 alkoksylową, -OCHaCHjOCHs, 
- C F 3 lub -SCH3 , Y oznacza gruipę - C H 3 lub -OCH3 , 
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Z oznacza grupę CH lub atom N lub soie tych związ-
ków, z tym ograniczenie, że Ri i R2 nie mogą jedno-
cześnie oznaczać atomu H. (17 zastrzeżeń) 

A01N P. 233897 19.11.1981 

Pierwszeństwo: 19.11.1980 - St. Zjedn. Ameryki 
(nr 207991) 

19.10.1981 - St. Zjedn. Ameryki (nr 312251) 

Stauffer Chemical Company, Westport, Stany Zjed
noczone Ameryki (Ferenc Marcus Pallos, Kang-Chi 
Lin, Laddie Lee Green). 

Środek chwastobójczy z odtrutką 

Celem wynalazku jest opracowanie takiego środka 
chwastobójczego, który ochraniałby przed uszkodze
niami rośliny uprawne. 

Środek zawiera co najmniej jedna substancje chwa
stobójczą typu sulfotlenku tiolokarbaminianu lub 
chlorowcoacetaniiidu. oraz oditruitlkę, która Jest arylo-
sulfonylomocznik o ogólnym wzorze 1, w którym X 
oznacza atom tlenu lub siarki; n oznacza liczbę 0 do 3; 
R oznacza niższa grupę alkilowa o 1-4 atomach wę
gla, niższa grupę alkóksylowa o 1-4 atomach węgla, 
niższa grupę alkilotio o 1-4 atomach węgla, atom 
chlorowca, grupę trójfluorometylową, cyjanowa. nitro
wa lub niższa g^upe alkilosulfonylową; R4 oznacza 
atom wodoru, niższa grupę alkilowa o 1-4 atomach 
węgla, niższą grupę alkoiksyallkilową o 2 - 6 atomach 
węgla, fenylowa lub chlorof enylową ; R2 oznacza atom 
wodoru, niższą grupę alkilowa, o 1-4 atomach węgla, 
alkoksyalikilowa o 2 - 6 atomach węgla, lub fenylowa; 
R1 oznacza niższą grupę alkilową o 1-4 atomach wę
gla, alkenylowa o 3 - 6 atomach węgla, aikinylowa 
o 3 - 6 atomach węgla, chlorowe oalkilowa o 1-4 
atomach węgla, alkoksyalkilowa o 2 - 6 ato
mach węgla, 1-fenylopropenylowa, benzylowa. chk>-
robenzylową, cMorowooalkenylową o 3 - 6 atomach 
węgla, fenylowa lub alkilofenylowa. w której pod
stawnik alkilowy zawiera 1-4 atomy węgla, a AR 
oznacza grupę fenylowa. benzylowa, naftylową, piry-
dylową lub styrylową; albo sól tego związku z za
sadą nieorganiczną np. sodowa, potasową, lub amo
nową lub sól z zasada organiczną. (56 zastrzeżeń) 

A01N P. 234090 04.12.1981 

Pierwszeństwo: 04.12.1980 - St. Zjedn. Ameryki 
(nr 212921) 

25.11.1981 - St. Zjedn. Ameryiki (nr 324284) 

Stauffer Chemical Company, Westport, Stany Zjed-
noczone Ameryki (George Blackomore Large). 

Środek chwastobójczy i regulujący wzrost roślin 

Celem wynalazku jest opracowanie nowego środka 
o zwiększonej aktywności w porównaniu do znanych 
środków tego typu. 

Środek zawiera jako subsitancje czynną co najmniej 
jedną sól trójalkilosulfoniowa N-fosfonametyloglieyny 
o ogólnym wzorze 1, w którym R oznacza rodnik al-
kilowy o 1-6 atomach węgla, przy czym podstawni-
ki R są takie same lub różne, a n oznacza liczbę 
0 lub 1. (5 zastrzeżeń) 

A01N P. 234387 22.12.1981 

Pierwszeństwo: 29.12.1980 - Węgry (nr 3133/80) 
08.06.1981 - Węgry (nr 3133/80) 

Kertészeti Egyetem, Budapeszt, Nikrokêmia Ipar-
telepek, Füzfogyárteleip, Węgry. 

Środek kondycjonujący rośliny 

Celem wynalazku jest opracowanie takiego środka 
kondycjonującego rośliny zawierającego tytan, który 
ułatwiałby wchłanianie tytanu przez rośliny i jedno-
cześnie byłby odporny na utlenianie i działanie mi-
kroorganizmów. 

Środek kondycjonujący rośliny do nawożenia przez 
opryskiwanie liści i zaprawiania ziarna siewnego, we-
dług wynalazku zawiera w wodnym roztworze, licząc 
na 1 gatom tytanu, 05-15,0% wagowych utworzonego 
z. 14-28 gmolami kwasu askorbinowego i ustawione-
go na warstość pH 5-7 ziwiązku chelatowego oraz. li-
cząc na tytan, zawiera w stosunku 1 : 0,1-2 istotny 
pod względem biochemicznym pierwiastek odżywczy 
albo jego kombinacje i/albo w stosunku 1 : 0,001-0,01 
substancję o fiitohormonalnym. działaniu, oraz licząc 
na całkowitą ilość stałych składników, co najmniej 
0,01% wagowego kwasu sorbowego lub jego soli. albo 
kwasu benzoesowego lub jego soli, albo kwasu p-hy-
droperoksy benzoesów ego lub jego soli, albo kwasu 
propionowego lub jego s o l i l b o heksametylenotetra-
miny, albo mieszaniny powyższych związków oraz 
ewentualne środki zwilżające, środki zwiększające 
przyczepność i/albo inne substancje pomocnicze. 

(5 zastrzeżeń) 

A22C 
A23P 

P.233432 14.10.1981 

Pierwszeństwo: 14.10.1980 - St. Zjedn. Ameryki 
(nr 196,876) 

16.03.1981 - St. Zjedn. Ameryka (nr 243,694) 

Challenge - Cook Bros.. I n c o r p o r a t e d Idustry, 
Stany Zjednoczone Ameryki (Bruce Michael Gould. 
Anthony Adrianus Dongełmans). 

Urządzenie do obróbki produktów żywnościowych 
oraz sposób obróbki produktów żywnościowych 

Celem wynalazku jest opracowanie sposobu i urzą-
dzenia, które pozwalałby na równoczesną realizację 
procesu masowania i bębnowania mięsa. 

Urządzenie do obróbki produktów żywnościowych 
zawiera obrotowy bęben (10) ze ścianą boczną, zam-
knięty koniec (14) bębna, otwarty koniec (22) bębna 
do wprowadzania cząstek (25) żywności do bębna 
i wyładowywania cząstek żywności z befoną, przy 
czym otwarty koniec (22) leży naprzeciw zamoknięte-
go końca (14), mechanizm mocujący bęben (10) umo-
żliwiający obracanie sie bębna wokół osi podłużnej 
biegnącej między jego końcami i pochylanej do po-
ziomu, przy czym mechanizm mocujący połączony jesit 
z bębnem co nąjmniej w pobliżu ściany bocznej od-
dalonej od zamkniętego końca, mechanizm śrubowe-
go ruchu zamocowany wewnątrz bocznej ściany (13) 
bębna (10) umieszczony na co najmniej znacznej czę-
ści odległości między zamkniętym (14) i otwartym 
(22) końcem bębna (10), przy czym wspomniany me-
chanizm śrubowego ruchu ma konfiguracje wywołu-
jącą ciągły ruch wszystkich cząstek żywności w bę-
bnie w czasie jego obrotu, mechanizm służący do wy-
muszonego zatrzymywania bębna (10) dla umożliwie-
nia jego obrotu w czasie, gdy cząstki żywności (25) za-
warte w bębnae ugniatane są w wyniku wzajemnego 
kontaktu, oraz mechanizm klapowy zamocowany dla 
wywołania ruchu od położenia zamykającego otwarty 
koniec (22) (bębna (10) do położenia oddalonego od 
jego otwartego końca, przy czym mechanizm ten jest 
przystosowany do wytworzenia hermetycznego uszczel-
nienia otwartego końca bębna w jego zamkniętym po-
łożeniu roboczym. 

Sposób obróbki produktów żywnościowych, polega 
na tym. że wprowadza się cząstki żywności do Obro-
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towego bębna przy pochylonej osi wyposażanego 
w mechanizm ruchu śrubowego, obraca sie beben 
w jednym kierunku wokół osi przy wzajemnym sty-
kaniu sie cząstek żywności, przy czym obracanie sie 
bębna i działanie mechanizmu ruchu powoduje wcią-
ganie cząstek żywności do środka bębna i ciasły ruch 
wszystkich cząstek żywności w bębnie, odwraca się 
kierunek obrotu bębna i wyładowuje cząstki żyw-
ności z bębna- pod działaniem mechanizmu ruchu śru-
bowego. (47 zastrzeżeń) 

A23C 
C12N 

P.229681 12.02.1981 

Zakład Produkcji Biopreparatów Mleczarskich, 
Olsztyn, Polska (Anna Kramkowska, Marianna Wo-
larz, Wojciech Kalata). 

Sposób otrzymywania koncentratu bakteryjnego 
do produkcji jogurtu w stanie suchym 

Celem wynalazku jest opracowanie sposobu otrzy-
mywania koncentratu bakteryjnego w stanie suchym 
co eliminuje konieczność prowadzenia zakwTasów ma-
cierzystych w zakładach mleczarskich, zapobiega de-
generacji szczepów i zmniejszeniu ich aktywności 
oraz umożliwia otrzymywanie zakwasu roboczego co-
dziennie o identycznych cechach. 

Sposób według wynalazku przez równoległe przy-
gotowanie inoculum szczepionki jogurtowej i Lacto-
bacillus bulgaricus oraz pożywek do ich hodowli cha-
rakteryzuje się tym, że jałowe pożywki zaszczepia 
się uprzednio przygotowanym inoculum szczepionki 
jogurtowej oraz Lactobacillus bulgaricus i prowadzi 
hodowlę w warunkach optymalnych dla obu szcze-
pionek przy ciągłym mieszaniu, aż do momentu 
osiągnięcia pH 4,8-5,2, następnie wytwarzany kwas 
mlekowy neutralizuje się zasadą amonową lub wodo-
rotlenkiem sodu do poziomu pH 5,5-6,2 i prowadzi 
hodowlę przy stałym poziomie pH, przy ciągłej neu-
tralizacji wytwarzanego kwasu mlekowego w czasie 
10-20 minut, następnie prowadzi się hodowlę bez 
neutralizacji w czasie 50-70 minut, powtarzając ten 
cykl kilkakrotnie, aż do momentu uzyskania mniej-
szego spadku pH pożywki podczas kolejnych okresów 
hodowli bez neutralizacji po czym całość schładza się 
i oddziela komórki, a uzyskane osady rozprowadza 
jałowym roztworem substancji ochronnych i po wy-
mieszaniu mokre koncentraty zamraża się i suszy 
liofilizacyjnie, po czym miele się na proszek i suche 
koncentraty łączy się ze sobą. (1 zastrzeżenie) 

A23K P.234377 22.12.1981 

Pierwszeństwo: 23.12.1980 - Dania (nr 5535/80) 

Aktieselskabet De Danske Sukkerfabrikker, Ko-
penhaga, Dania (Rud Frik Madsen, Werner Kofod 
Nielsen, Bjarne Winstrom-Olsen). 

Sposób wytwarzania paszy dla zwierząt 
z materiału buraczanego 

oraz urządzenie do wytwarzania paszy dla zwierząt 
z materiału buraczanego 

Celem wynalazku jest wytworzenie paszy o małej 
zawartości wody. 

Sposób wytwarzania paszy polega na tym, że ma-
teriał buraczany, taki jak wyekstrahowana krajanka, 
poddaje się hydrolizie kwasowej w podwyższonej 
temperaturze i pod zwiększonym ciśnieniem, a zhyd-
rolizowany produkt, rozdziela się na frakcję ciekłą, 
którą zobojętnia się i odparowuje otrzymując ciekły 
produkt o małej zawartości wilgoci, przydatny jako 
pasza dia zwierząt, i na frakcję stałą. 

Frakcję stałą można sprasowywać, otrzymując pro-
dukt o dużej zawartości suchej masy, lub stosować 
bezpośrednio jako materiał wyjściowy do wytwarza-
nia glikozy na drodze hydrolizy kwasowej. 

Wynalazek obejmuje także urządzenie do wytwa-
rzania paszy zwierzęcej z materiału buraczanego, 
składającej się z mieszalnika (1) do mieszania ma-
teriału buraczanego z kwasem, hydrolizera (5) połą-
czonego z mieszalnikiem (1) i wyposażonego w urzą-
dzenie (6) do ustalania w hydrolizerze (5). ciśnienia 
wyższego od ciśnienia atmosferycznego, urządzenie 
(7) do ogrzewania zawartości hydrolizera (5) i urzą-
dzenie (8) do wyładowania materiału poddanego 
obróbce z hydrolizera (5), a ponadto zawiera aparat 
(12) do rozdzielania zhydrolizowanego produktu na 
frakcję ciekłą i frakcję stałą, jak również aparaty 
(14, 19) do zobojętniania i odparowywania frakcji 
ciekłej z utworzeniem ciekłego produktu o małej 
zawartości wilgoci. (10 zastrzeżeń) 

A24B P.229504 02.02.1981 

Centralne Laboratorium Przemysłu Tytoniowego, 
Kraków, Polska (Jacek Zborowski, Edward Kuter, 
Lucja Obroniecka, Andrzej Medes, Tadeusz Bałut). 

Sposób uszlachetniania sosowanego tytoniu 
odmiany Burley 

Celem wynalazku jest opracowanie takiego sposobu 
uszlachetniania tytoniu, w którym proces aromatyzo-
wania zaprawą czyli sosem przebiegałby w łagodnych 
warunkach termicznych. 

Sposób uszlachetniania sosowanego tytoniu odmia-
ny Burley polegającego na tym, że tytoń przemysło-
wy odmiany Burley przygotowany do obróbki che-
miczno-termicznej znanymi sposobami sosuje się 
zaprawą, czyli sosem o znanym składzie, w skład 
której wchodzą: cukry, glikole, sorbitol, wyciąg lu-
krecji, kwas winowy i/lub cytrynowy i woda, przy 
czym ilość sosu wynosi do 37% w stosunku do masy 
tytoniu przemysłowego według wynalazku charakte-
ryzuje się tym, że do sosu podgrzanego do 90°C do-
daje się termostabilną kompozycję aromatyzującą 
w ilości do 3% w stosunku do masy tytoniu prze-
mysłowego, przy czym skład jakościowo-ilościowy 
kompozycji aromatyzującej jest następujący: powidło 
śliwkowe 22%, sacharoza zinwertowana kwasem cy-
trynowym i/lub winowym 14,5% kwas cytrynowy 
i/lub winowy 4,4%, wyciąg wodno-spirytusowy ze 
śliwek wędzonych 7,4%, wyciąg wodno-spirytusowy 
z chleba świętojańskiego 9,2%, syrop z owoców róży 
i jarzębiny 3,7%; wodno-spirytusowy wyciąg z płat-
ków róży do smażenia 1,8%, kondensat naturalnego 
aromatu'jabłkowego 100 krotnie zagęszczonego 1,1%, 
karmel 0,37%, wyciąg wodno-spirytusowy z owoców 
kasztanowca 3,7%, wodny, suchy, wyciąg z korzenia 
lukrecji 1,8%, kwas masłowy 0,18%, kwas propionowy, 
0,37%, esencja spożywcza morelowa 0,37%, esencja 
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spożywcza truskawkowa 0,37%, glikol dwuetylenowy 
5 %, woda pitna 20%, po czym nasosowany tytoń 
poddaje się prażeniu w temperaturze od 110 do 140°C, 
a następnie nawilża do wilgotności od 13 do 14,5% 
i w formie zbelowanej maturuje przez okres 2 do 4 
miesięcy. (1 zastrzeżenie) 

A24D 

Pierwszeństwo: 22.12,1980 - Stany Zjednoczone 
Ameryki (nr 219132) 

P. 234729 15.01.1982 

Brown and Williamson Tobacco Corporation, 
Louisville, Stany Zjednoczone Ameryki. 

Filtr papierosowy 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie poprawy 
oczyszczania dymu ze smoły i innych zanieczyszczeń. 

Filtr papierosowy zawiera element filtracyjny (10) 
owinięty nieprzupszczalną dla dymu otoczką (12), za-
opatrzony w rowki (14) rozciągające się z jednego 
końca elementu filtracyjnego (10) na zadanej od-
ległości wzdłuż elementu filtracyjnego (10) i rurkę 
(13) usytuowaną centralnie w elemencie filtracyjnym 
(10) na zadanej odległości wzdłuż elementu filtracyj-
nego (10), jednego końca elementu filtracyjnego 
(10). Filtr (2) jest owinięty osłonką (12) z ma-
teriału nieporowatego mającą perforacje (18) łączące 
się z rowkami (14) albo porowatą osłonką (12). Rowki 
(14) i rurka (13) mają otwarte końce usytuowane na 
jednym końcu elementu filtracyjnego (10) albo na 
przeciwległych końcach elementu filtracyjnego (10). 

(10 zastrzeżeń) 

A43B P.229597 09.02.1981 

Sergiusz Antoniuk, Białystok, Polska (Sergiusz An-
toniuk). 

Podkówka przeciwpoślizgowa zwłaszcza do obuwia 

Podkówka przeciwpoślizgowa, zwłaszcza do obuwia, 
służy do zabezpieczenia osób przed poślizgiem i upad-
kiem osób idących po śliskiej nawierzchni. 

Podkówka przeciwślizgowa w miarę potrzeby zdej-
mowana lub nakładana na obcas (2), bez użycia ja-
kichkolwiek narzędzi, charakteryzuje się tym, że jej 
dolna część ma uzębienie, kolce lub chropowatą na-
wierzchnię (7) zabezpieczające przed poślizgiem. 

(1 zastrzeżenie) 

A62C 
B63B 

P.229477 02.02.1981 

Politechnika Gdańska, Gdańsk, Polska (Jerzy Ma-
dey, Andrzej Niepiekło). 

Urządzenie polewające do ochrony poszycia 
łodzi ratunkowej 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie właściwego 
ukierunkowania strug wodnych w zależności od 
ukształtowania poszycia kadłuba łodzi. 

Urządzenie ma rury (2) instalacji wodnej zamoco-
wane na zewnętrznej części kadłuba łodzi wyposa-
żone w końcówki (4) o regulowanym nachyleniu dy-
szy (5) względem osi symetrii tych końcówek. 

(2 zastrzeżenia) 

Dział B 
RÓŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE: TRANSPORT 

B01D P. 229528 03.02.1981 
C08J 

Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachow-
nia", Kędzierzyn-Koźle, Polska (Włodzimierz Podsta-
wa, Maria Kierat, Zbigniew Malarczuk, Zbigniew 
Bryła, Jerzy Nadera, Zdzisław Mikoda, Kazimierz 
Reiser, Ryszard Dernowski, Bartłomiej Kłopotowski). 

Sposób oczyszczania rozdrobnionych materiałów 
oraz układ do oczyszczania rozdrobnionych materiałów 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia wy-
dajności oczyszczania rozdrobnionych ciał stałych. 

Przedmiotem wynalazku jest sposób oczyszczania 

rozdrobnionych materiałów od rozpuszczalnych i nie-
rozpuszczalnych, znajdujących się na ich powierzch-
ni zanieczyszczeń, zwłaszcza oczyszczanie rozdrobnio-
nych odpadów z tworzyw sztucznych oraz układ do 
oczyszczania rozdrobnionych materiałów. 

Istota sposobu polega na tym że zawiesina roz-
drobnionego materiału w cieczy przechodzi przez 
strefę burzliwego mieszania i ujednoradniania przy 
czym kierunek przepływu zawiesiny w strefie ujedno-
radniania jest przeciwny do kierunku przepływu za-
wiesiny w strefie burzliwego mieszania, po czym za-
wiesinę odsącza się od cieczy, której gęstość jest 
krotnością gęstości rozdrobnionego materiału w za-
kresie od 2,5 do 0,33. 
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Istota układu według wynalazku polega na tym, że 
przegięta rura przelewowa (6) posiada umieszczoną 
w dolnej części równoległego do ścianki zbiornika (1) 
i skierowanego w dół odcinka przesuwną tuleję (7), 
a wewnątrz równoległego do ścianki zbiornika (1) 
i skierowanego w dół odcinka przegiętej rury prze-
lewowej (6) znajduje się dodatkowe mieszadło. 

(2 zastrzeżenia) 

B01D P.229661 13.02.1981 

Przemysłowy Instytut Motoryzacji, Warszawa, Pol-
ska (Andrzej Konopczyński). 

Sposób pochłaniania substancji z gazów 
oraz płuczka z cieczą pochłaniającą 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie poprawy para-
metrów procesu pochłaniania substancji z gazów. 

Ciecz pochłaniająca, w płuczce według wynalazku, 
unoszona jest przez gaz podawany rurą doprowadza-
jącą (4), przechodzi przez szczeliny utworzone po-
między korpusem płuczki (1), a elementami przesła-
niającymi (3) i jest rozdzielona oraz utrzymywana 
przez ten gaz w zbiornikach pochłaniających (2), w 
których zachodzi pochłanianie gazu do cieczy. 

Istotą rozwiązania konstrukcyjnego płuczki jest 
utworzenie szczelin pomiędzy zbiornikami pochła-
niającymi (2), które są połączone szeregowo w jed-
nym bloku płuczki, zastosowanie rozdziału gazu przez 
zaopatrzenie końcówki przewodu doprowadzającego 
gaz (4) w obwodowo usytuowane otwory wylotowe 
gazu (5) oraz zaopatrzenie płuczki w nowe elementy 
konstrukcyjne takie jak króciec z kurkiem spusto-
wym (6), płaszcz chłodzący (7) i uchwyt pod łapę mo-
cującą (9). • 

Płuczka jest przeznaczona, zwłaszcza dla analitycz-
nego oznaczania zawartości substancji w gazach. 

(10 zastrzeżeń) 

B01D P. 229682 12.02.1981 

Zakłady Koksownicze im. Powstańców Śląskich, 
Zdzieszowice, Polska (Czesław Olczak, Jacek Za-
wistowski, Edward Mielczarek). 

Zestaw urządzeń do głębokiego oczyszczania gazu, 
zwłaszcza koksowniczego z równoczesnym 

oczyszczeniem wody pogazowej amoniakalnej 
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia stop-

nia oczyszczania gazu koksowniczego. 
Wynalazek dotyczy zestawu urządzeń przydatnego 

do oczyszczania gazu koksowniczego. Zestaw składa 
się z saturatora (2) połączonego przewodem (4) po-
przez chłodnicę (18) z absorberem (5). Charakteryzuje 
się tym, że absorber (5) połączony jest przewodem 
(6) z absorberem przeciwprądowym (7), do którego 
również podłączony jest przewód (9) doprowadzający 
świeży roztwór węglanu sodu i/lub potasu. 

Przewód (11) odprowadzający roztwór częściowo 
nasycony, absorbera (7) połączony jest poprzez prze-
wód powrotny (10) z przewodem (9) doprowadzają-
cym świeży roztwór, oraz połączony jest z przewo-
dem (12) wody amoniakalnej. Oba przewody (11 i 12) 
połączone są poprzez wspólny przewód (13) z kolum-
ną odpędową (14), do której do jednej z dolnych 
półek doprowadzany jest przewód (15) pary wodnej. 
Ponadto w górnej części kolumny odpędowej (14) 
znajduje się przewód (17) oparów, łączący kolumnę 
(14) z przewodem (1) doprowadzającym zanieczyszczo-
ny gaz do saturatora (2). (2 zastrzeżenia) 

B01D P. 229723 13.02.1981 

Biuro Projektów Przemysłu Metali Nieżelaznych. 
„BIPROMET", Katowice, Polska (Stanisław Szute, 
Hubert Maroń, Józef Glonek, Andrzej John). 

Konstrukcja stropu filtra workowego 
z układem zawieszenia worków filtracyjnych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie umożliwienia 
dogodnej regulacji napięcia worków filtracyjnych 
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z zewnątrz bez konieczności wchodzenia do wnętrza 
komory. 

Konstrukcja stropu filtra workowego z układem 
zawieszenia górnych końców worków filtracyjnych 
ma w stropie (7) umieszczone pokrywy które są zdej-
mowane po zluzowaniu nakrętki (13) oraz obróceniu 
o kąt 90° dociskowej obejmy (12), a po odsunięciu 
pokrywy (8) wykonywana jest regulacja naciągu 
sprężyn (2) na których są zawieszone filtracyjne 
worki. (1 zastrzeżenie) 

B01F 
C02F 

P. 233514 T 21.10.1931 

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska (Maciej 
Kłosowski). 

Sposób i urządzenie 
do wywoływania procesów wymiany masy 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uzyskania wy-
sokich techniczno-eksploatacyjnych efektów pracy 
i wyeliminowania nadmiernej dyspersji substancji bio-
rących udział w procesie. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że po-
szczególne fazy biorące udział w procesie wymiany 
masy łączy się lub rozdziela według ich właściwości 
fizycznych' i przenosi w obszar o wyższym ciśnieniu. 
W obszarze tym poszczególne fazy rozprowadza się 
warstwami wzajemnie nakładającymi się z równo-
czesnym co najmniej jednokrotnym ich zawirowaniem, 
przy czym w procesie wykorzystuje się zjawisko 
Venturie'go. 

Urządzenie według wynalazku stanowi wirowa ma-
szyna wyposażona w wirnik (9), do którego przymo-
cowane są łopatki (10), w których wykonane są ka-
nały (11) zakończone czołowymi szczelinami lub iniek-
cyjnymi otworami (12) graniczącymi z obszarem wyż-
szego ciśnienia, a w wirniku wykonany jest wewnętrz-
ny doprowadzający kanał lub rozdzielcza komora (13). 

(2 zastrzeżenia) 

B01J P.229672 12.02.1981 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Systemów Mechani-
zacji, Elektrotechniki i Automatyki Górniczej, Kato-
wice, Polska (Edward Konieczny, Jan Kaczmarczyk, 
Ryszard Wójcik, Jerzy Borek). 

Urządzenie do proporcjonalnego rozdziału 
strumienia cieczy 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie prawidłowego 
rozdziału cieczy na dowolną ilość strug z wyelimi-
nowaniem niekorzystnych zjawisk zakłócających ten 
rozdział. 

Urządzenie do proporcjonalnego rozdziału ma zbior-
nik rozdzielający składający się z dwu współosiowo 
połączonych wspólnym dnem walcowych naczyń (1, 2). 
Górna krawędź przelewowa (9) naczynia wewnętrz-
nego (1) tworzy linię zamkniętą w postaci ostrza. 

Na zewnętrznej powierzchni naczynia (1) są nacię-
te pionowe rowki, w których są umieszczone wyjmo-

walne przegrody (10) dzielące krawędź (9) na odcinki 
oraz przestrzeń pomiędzy naczyniem wewnętrznym 
(1) i zewnętrznym (2) na komory z końcówkami od-
pływowymi (12). (2 zastrzeżenia) 

B01J P.234422 23.12.1981 

Pierwszeństwo: 29.12.1980 - Francja (nr 8027660) 

PCUK Produits Chimiques Ugine Kuhlmann, Cou-
rbevoie, Francja. 

Sposób wytwarzania opartych na węglu aktywnym, 
impregnowanym siarczanem chromu 

katalizatorów reakcji fluorowania 
chlorowanych pochodnych alifatycznych 

oraz sposób ich stosowania i powyższe katalizatory 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia 
stopnia przereagowania kwasu fluorowodorowego o-
raz selektywności reakcji fluorowania chlorowanych 
pochodnych alifatycznych. 

Katalizator reakcji fluorowania chlorowanych po-
chodnych alifatycznych w fazie gazowej, charaktery-
zuje się tym, że składa się z nośnika z węgla aktyw-
nego o całkowitej powierzchni właściwej powyżej 
1000 m2/g, powierzchni porów o promieniu od 40 
do 50 À powyżej 5 m2/g, powierzchni porów o pro-
mieniu równym lub większym od 250 Â powyżej 
2 m2/g impregnowanego roztworem wodnym siar-
czanu chromu i suszonego w temperaturze około 
150°C. (5 zastrzeżeń) 

B01J P. 234423 23.12.1981 

Pierwszeństwo: 29.12.1980 - Francja (nr 8027662) 

PCUK Produits Chimiques Ugine Kuhlmann, Courbe-
voie, Francja. 

Sposób wytwarzania opartych na solach 
lub tlenkach chromu i fosforanie glinu 

katalizatorów reakcji fluorowania w fazie 
gazowej chlorowanych i chlorofluorowanych 

węglowodorów alifatycznych oraz katalizatory 
i sposób ich stosowania 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia 
stopnia przereagowania kwasu fluorowodorowego 
oraz selektywności reakcji fluorowania chlorowcowych 
pochodnych węglowodorów alifatycznych. 

Katalizator reakcji fluorowania w fazie gazowej 
chlorowanych i chlorofluorowanych węglowodorów 
alifatycznych, charakteryzuje się tym, że składa się 
on z soli lub tlenków chromu w połączeniu z fosfo-
ranem glinu. (5 zastrzeżeń) 
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B01J P. 234424 23.12.1981 

Pierwszeństwo: 29.12.1980 - Francja (nr 80 27661) 

PCUK Produits Chimiques Ugine Kuhlmann, Courbe-
voie, Francja. 

Sposób wytwarzania opartych na tlenku chromu, 
osadzonym na węglu aktywnym katalizatorów 

reakcji fluorowania w fazie gazowej chlorowanych 
i chlorofluorowanych węglowodorów alifatycznych 

oraz katalizatory i sposób ich stosowania 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia 
stopnia przereagowania kwasu fluorowego oraz se-
lektywności w reakcjach fluorowania chlorowcowych 
pochodnych węglowodorów alifatycznych. 

Katalizatory reakcji fluorowania w fazie gazowej 
chlorowanych i chlorofluorowanych węglowodorów 
alifatycznych, oparte na tlenku chromu osadzonym 
na węglu aktywnym, charakteryzują się tym, że o-
trzymuje się je przez impregnację roztworem wod-
nym trójtlenku chromu węgla aktywnego posiadają-
cego całkowitą powierzchnię właściwą powyżej 
1000 m2/g, powierzchnię porów o promieniach 40 do 
50 Á powyżej 5 m2/g i powierzchnię porów o pro-
mieniu równym lub większym nie 250 Â, powyżej 
2 ms/g i następnie suszenie w temperaturze około 
150°C. (6 zastrzeżeń) 

B01J P. 234425 23.12.1981 

Pierwszeństwo: 29.12.1980 - Francja (nr 8027659) 

PCUK Produits Chimiques Ugine Kuhlmann, 
Courbevoie, Francja. 

Sposób wytwarzania 
opartych na tlenku chromu katalizatorów 

reakcji fluorowania w fazie gazowej 
chlorowanych pochodnych alifatycznych katalizatory 

oraz sposób ich stosowania 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
sposobu otrzymywania katalizatora przystosowanego 
do fluorowania w reaktorach o złożu fluidalnym. 

Katalizatory reakcji fluorowania w fazie gazowej 
chlorowanych pochodnych alifatycznych oparte na 
tlenku chromu, charakteryzują się tym, że zawierają 
mikrokulki bezpostaciowego Cr2O3 o średnicy od 0,1 
do 3 mm. 

Sposób wytwarzania tych katalizatorów charakte-
ryzuje się tym, że „zd" wodorotlenku chromu dysper-
guje się w rozpuszczalniku organicznym nie miesza-
jącym się lub częściowo mieszającym się z wodą, 
a następnie żeluje, po czym otrzymane mikrokulki 
przemywa się, suszy i poddaje obróbce termicznej 
w celu aktywacji. (7 zastrzeżeń) 

B21B P. 229690 13.02.1931 

Instytut Obróbki Plastycznej, Poznań, Polska (Cyryl 
Sławicz). 

Podajnik skokowy do prętów 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie skonstruowania 
podajnika, który umożliwiałby samoczynną korektę 
położenia szczęk zaciskowych względem osi podawania 
oraz zmniejszenie możliwości zacięcia się ich w przy-
padku krzywych prętów. 

Podajnik skokowy do prętów z napędem od siłow-
nika hydraulicznego lub pneumatycznego charakte-
ryzuje się tym, że szczęki zaciskowe (5) i (6) umiesz-
czone przesuwnie na prowadnicach (4) są podparte na 
elementach sprężystych (7), które powodują ich pły-
wanie w zakresie ugięcia sprężystego tych elemen-
tów, przy czym przynajmniej jedna ze szczęk zacisko-
wych (5) i (6) jest napędzana. (2 zastrzeżenia) 

B21D P. 229680 12.02.1931 

Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw, 
Poznań, Polska (Paweł Zakrzewski). 

Automatyczne urządzenie 
do rowkowania naczyń cylindrycznych 
zwłaszcza do chemicznych źródeł prądu 

metodą rolkowania 

Urządzenie według wynalazku składające się z kor-
pusu z zamocowaną na wysięgniku obudową trzpie-
nia a na płaszczyźnie stołu układem przenośników 
rynkowych, charakteryzuje się tym, że obrotowy 
trzpień osadczy (1) wykonujący ruch posuwisto-zwrot-
ny usytuowany jest w osi uchwytu samocentrującego 
(2) i ma w otworze tłok (3) służący do ustalania po-
łożenia naczyń cylindrycznych. 

W osi prostopadłej do trzpienia osadczego (1) po-
wyżej uchwytu samocentrującego (2) znajduje się 
imak (4) wykonujący ruch posuwisto-zwrotny wypo-
sażony w tarczową rolkę obrotową (5) do rowkowania 
naczyń. (1 zastrzeżenie) 

B21F 
B65H 

P.229560 06.02.1931 

Polska Akademia Nauk Ośrodek Badawczo-Rozwo-
jowy Wysokich Ciśnień „Unipress", Celestynów, Pol-
ska (Ryszard Błażejczyk). 

Przyrząd do zwijania drutu w procesie 
wyciskania hydrostatycznego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie skonstruowania 
przyrządu do zwijania drutu eliminującego możli-
wości jego zrywania w procesie wyciskania hydro-
statycznego. 

Przyrząd do zwijania drutu odbieranego z urzą-
dzeń wyposażonych w komorę wysokociśnieniową 
zamkniętą matrycą podpartą korkiem charakteryzuje 
się tym, że zespół wyciskania jest wyposażony w pro-
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wadnik wyciskanego drutu, składający się z steru-
jącej dyszy (1) osadzonej przegubowo za pomocą ku-
listego przegubu (2) na korku (3) i wahliwie w mimo-
środowym otworze obrotowej tarczy (4), zamocowanej 
w korpusie połączonym z podstawą (6) przegubu (2). 
Tarcza (4) połączona jest poprzez przekładnie z silni-
kiem (5). Wypływającemu produktowi nadany zostaje 
wymuszony ruch obrotowy powodujący zwijanie go 
w kręgi na szpuli (7) znajdującej się w wyznaczonej 
technologicznie odległości. (1 zastrzeżenie) 

B21H 
B30K 

P.233811 13.11.1981 

Pierwszeństwo: 15.11.1980 - Rep. Feder. Niemiec 
(nr P 3043143. 7) 

DIAG Deutsche Industrieanlagen Gesellschaft mbH 
Fritz Werner Werkzeugmaschinen, Berlin Zachodni, 
Republika Federalna Niemiec (Klaus Werner 
Eichner). 

Narzędzie do obróbki plastycznej, 
zwłaszcza przedmiotów metalowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie skonstruowania 
narzędzia do obróbki plastycznej, umożliwiającego po-
szerzenie zakresu stosowania narzędzia przy zastoso-
waniu tego samego korpusu narzędzia lub uchwytu 
narzędzia oraz uproszczenia konstrukcji i zmniejsze-
nia kosztów jego wytwarzania. 

Narzędzie, którego geometria jest przenoszona na 
przedmiot obrabiany na drodze docisku narzędzia (1) 
do przedmiotu (2), według wynalazku charakteryzuje 
się tym, że przynajmniej zarys narzędzia (1) jest ze-
stawiony z poszczególnych odcinków (4) tworzących 
geometrię narzędzia (1) oraz że odcinki te są nałożone 
na utrzymującym je korpusie (3), przy czym są one 
mocowane nieprzesuwnie na nim i/lub na uchwycie 
narzędzia. (8 zastrzeżeń) 

B22C P. 233673 04.11.1981 

Pierwszeństwo: 06.11.1980 -Szwajcaria (nr 80235/80-6) 

Georg Fischer Aktiengesellschaft, Schaffhausen, 
Szwajcaria. 

Sposób zagęszczania materiałów ziarnistych, 
zwłaszcza materiałów formierskich 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
takiego sposobu, który umożliwiałby otrzymywanie 
form odlewniczych o określonych wybranych wskaźni-
kach zagęszczenia z wysoką powtarzalnością bez sto-
sowania dodatkowego tlenu, zwłaszcza przy niskich 
ciśnieniach zagęszczających. 

Sposób zagęszczania materiałów ziarnistych, zwłasz-
cza materiałów formierskich za pomocą egzotermicznej 
reakcji mieszaniny powietrza i co najmniej jednej 
podstawowej substancji palnej o stosunkowo małej 
szybkości spalania w układzie zamkniętym, przy czym 
egzotermiczna reakcja jest inicjowana energią zapłonu, 
polega na tym, że w celu zwiększenia szybkości spa-
lania wprowadza się do mieszaniny określoną ilość co 
najmniej jednej, dodatkowej, gazowej substancji pal-
nej, której szybkość spalania jest znacznie większa od 
szybkości spalania substancji podstawowej. 

(10 zastrzeżeń) 

B23K P.229640 10.02.1981 
Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-Rze-

szów", Rzeszów, Polska (Stefan Polak, Jerzy Trzaskoś). 
Urządzenie do zgrzewania elementów termopar 

do pomiaru temperatur 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie skonstruowania 
przenośnego urządzenia, które pozwalałoby na .uzyska-
nie dobrych jakościowo połączeń elementów termopar 
oraz byłoby łatwe w eksploatacji. 

Urządzenie do zgrzewania elementów termopar 
według wynalazku składa się z transformatora ochron-
nego (1), źródła zasilania, regulatora natężenia prądu 
zgrzewania (8), wyłącznika czasowego (7), zbiornika (2) 
wypełnionego cieczą przewodzącą prąd (3) i cieczą nie-
przewodzącą prąd (4), uchwytu (5) i elementów termo-
pary (6). Połączenie elementów termopary (6) uzyskuje 
się poprzez zanurzenie w cieczy w wyniku czego po-
wstaje łuk oporowy, który stapia końcówki. 

(1 zastrzeżenie) 

B23K P. 229686 12.02.1981 
Wyższa Szkoła Marynarki Wojennej im. Bohaterów 

Westerplatte, Gdynia, Polska (Stanisław Recko, Woj-
ciech Rochowicz, Aleksander Kowarsch). 

Sposób wykonywania jednostronnych spoin 
na podkładce w złączach spawanych, 

zwłaszcza grubych 

Sposób według wynalazku, pozwalający na wyko-
nanie jednostronnych spoin na podkładce w ręcznie 
lub półautomatycznie spawanych złączach o dużej gru-
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bości, wykonanych z materiałów skłonnych do pęknięć 
spawalniczych, polega na tym, że ściegi układa się w 
kierunku poprzecznym do wzdłużnej osi spoiny w 
płaszczyźnie poprzecznego przekroju złącza jeden nad 
drugim aż do wypełnienia całej warstwy i następnie 
wypełnienia się w taki sam sposób następne warstwy 
aż do ułożenia całej spoiny. (3 zastrzeżenia) 

B23K P. 233546 T 21.10.1931 

Główny Instytut Górnictwa, Katowice, Polska (Ta-
deusz Malinowski, Józef Borsuk). 

Maska ochronna 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie takiej konstrukcji 
maski, która pozwala na odchylné łączenie jej z heł-
mem, z możliwością wymiany osłon oczu i twarzy dla 
ich dostosowania do różnych potrzeb, zwłaszcza spa-
waczy, hutników, kombajnistów górniczych i straża-
ków. 

Maska ma uniwersalny łącznik składający się w 
przedniej części ze stałej obejmy (2) o profilu ceowym, 
dostosowanej kształtem do kołnierza (4) czołowej stre-
fy hełmu (1) i z wychylnej ramki (3), na której za-
mocowana jest rozłącznie osłona (8) oczu i twarzy użyt-
kownika (10). W środkowej części łącznik ma przeguby 
(11) łączące nastawnie ramkę (3) i obejmę (2), nato-
miast w tylnej części sprężysty napinacz (12) osadzony 
na kołnierzu (15) pozostałej strefy hełmu (1). Wychylna 
ramka {3) jest zaopatrzona w co najmniej trzy usta-
lające bolce (5), (6) korespondujące z otworami wyko-
nanymi na obwodzie osłony (8). (2 zastrzeżenia) 

B23P P. 229669 12.02.1931 

Huta im. Bieruta, Częstochowa, Polska (Tadeusz Ka-
zibudzki, Zygmunt Jazłowiecki, Bogumił Janik, Jerzy 
Kupczak). 

Sposób przedłużania żywotności walców kalibrownicy 
rur stalowych bez szwu 

Sposób przedłużenia żywotności walców kalibrow-
nicy rur stalowych bez szwu charakteryzuje się tym, 
że walce odlewa się ze znanego staliwa o składzie wa-
gowym: 0,42 do 0,50% C, 0,17 do 0,37% Si, 1,20 do 
1,60% Mn, max 0,3% Cr, max 0,3% Ni, max 0,04% P 
i max 0,04% S, a następnie po obróbce mechanicznej 
wstępnej, powierzchnie robocze walca napawa się 
tworzywem wysokostopowym chromowo-niklowo-mo-
libdenowym i poddaje obróbce mechanicznej wykań-
czającej. 

Skład wagowy napawanej warstwy roboczej wynosi: 
18 do 21% Cr, 8,0 do 9,5% Ni, 5,5 do 7,5% Mn oraz do-
datkowo max 0,2% C, 0,6 do 1,2% Si, 0,1 do 0,2% Ti, 
max 0,02% S i max 0,03% P. (2 zastrzeżenia) 

B24D P.233454 T 14.10.1931 

Politechnika Łódzka, Łódź, Polska (Jerzy Bogo-
łębski). 

Narzędzie do obróbki ściernej 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie skonstruowania 
takiego narzędzia, które zapewniałoby lepsze wykorzy-
stanie ziaren ściernych, uzyskanie znacznie wyższej 
jakości obrabianej powierzchni oraz charakteryzowa-
łoby się prostą technologią wytwarzania i możliwością 
mocowania na typowych szlifierkach bez konieczności 
dokonywania zmian adaptacyjnych. 

Narzędzie do obróbki ściernej stanowi, zamocowany 
na wrzecionie szlifierki, wydrążony wewnątrz bęben 
(2), w którego ścianie bocznej są przelotowe otwory (3) 
o średnicy mniejszej od najdłuższej przekątnej obrysia 
ziaren ściernych (4) umieszczonych wewnątrz bębna (2). 

(1 zastrzeżenie) 

B25J P. 235381 10.03.1982 

Kombinat Urządzeń Mechanicznych „Bumar-Łabę-
dy", Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Mecha-
nicznych, Gliwice, Polska (Mirosław Żebrowski, Józef 
Seidel). 

Urządzenie napędzające szczęki manipulatora 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia siły 
roboczego ramienia szczęki urządzenia napędzającego 
szczęki manipulatora, składającego się z głowicy wy-
sięgnika umieszczonego na podwoziu samojezdnym, 
a przeznaczonego do chwytania i przemieszczania 
przedmiotów o nieregularnych kształtach, jak kamie-
nie, pnie drzew i podobne. 

Urządzenie ma dwie szczęki (1), z których każda 
stanowi dźwignię dwuramienną o czynnym ramieniu 
(2) i roboczym ramieniu (3), osadzone wahliwie na 
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sworzeniach (4), osadzonych w elemencie (5) złączonym 
z cylindrem (6) siłownika hydraulicznego, którego tło-
czysko (7) stanowi element napędzający szczęki (1). 
Czynne ramię (2) każdej szczęki (1) jest zakończone ze-
wnętrzną przestrzenną krzywką (8), która styka się 
z wewętrzną przestrzenną krzywką łącznika (10), na-
sadzonego sztywnie na koniec tłoczyska (7). 

Długość czynnego ramienia (2), jest tak dobrana, że 
jego krzywka (8) styka się z wewnętrzną przestrzenną 
krzywką poza osią tłoczyska (7), w całym zakresie 
kąta otwarcia szczęk (1). 

Łącznik (10) posiada dwie wewnętrzne przestrzenne 
krzywki mające kształt fasolowego otworu, które są 
rozmieszczone w płaszczyznach równoległych do płasz-
czyzny środkowej przechodzącej przez obydwie szczęki 
(1) i przez oś tłoczyska (7). (1 zastrzeżenie) 

B26B P.229509 04.02.1981 

Wiesław Przędzik, Kalisz, Polska (Wiesław Przę-
dzik). 

Nóż do krojenia warzyw 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia wy-
dajności krajalnic. 

Przedmiotem wynalazku jest nóż do krojenia wa-
rzyw okopowych mocowany nieruchomo w bębnie ob-
rotowym krajalnicy, w którym ostrze jest sfazowane 
od strony powierzchni styku noża z odciętą częścią 
warzywa, a powierzchnia ta jest falista w celu zabez-
pieczenia przed przyklejaniem się do niej odciętej 
części warzywa. (1 zastrzeżenie) 

B27B 
G01B 

P. 233511 T 19.10.1981 

Dolnośląskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewne-
go, Wrocław, Polska (Czesław Olejowski). 

Przyrząd do wyznaczania szerokości przekładek 
bocznych traka pionowego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie techniczne budo-
wy przyrządu, za pomocą którego można określić ja-
ka powinna być szerokość przekładek bocznych od 
strony registra stałego, aby po zmontowaniu sprzęgu 
jego środek znajdował się w środku ramy trakowej, 
z dokładnością do 1 mm, bez potrzeby dokonywania 
obliczeń matematycznych. 

Przyrząd składa się z podłużnej podstawy (1) i 
krzywki (5) obrotowo zamocowanej na prawym skra-
ju podstawy (1). Na wierzchu podstawy (1) ulokowa-
na jest przesuwna skala (3) o podziałce jednostkowej 
2 mm oznakowana od strony lewej, o długości nie 
mniejszej niż różnica pomiędzy maksymalnym prze-
świtem ramy danego traka i minimalną szerokością 
sporządzanego sprzęgu. 

Obwód krzywki (5) w zakresie 260-280° ma kształt 
spirali Archimedesa. Na krawędzi krzywki (5), po-
cząwszy od jej najmniejszego promienia, naniesiona 
jest skala (6) liczby pił w sprzęgu, o podziałce jed-
nostkowej odpowiadającej jednakowemu kątowi. 

(2 zastrzeżenia) 

B29C P.233477 T 15.10.1981 

Edmund Milanowski, Elbląg, Polska (Edmund Mila-
nowski, Katarzyna Rakowska). 

Sposób wytwarzania zamkniętych przedmiotów 
wewnątrz pustych o kształtach eliptycznych 

z żywic poliestrowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wyeliminowania 
osłabionych miejsc przekroju w postaci zgrzań lub 
klejeń dwóch oddzielnych połówek. 

Sposób wytwarzania przedmiotów o kształtach elip-
tycznych z żywic poliestrowych z wykorzystaniem 
urządzeń wirujących oraz jako dodatków do żywic 
utwardzacza i przyspieszacza charakteryzuje się tym, 
że do formy nalewa się żywicę poliestrową w ilości 
nie przekraczającej połowy objętości formy, a następ-
nie formę obraca się z prędkością 20 do 50 obrotów 
na minutę w czasie od 15 do 20 minut. 

(1 zastrzeżenie) 

B29H P. 229624 09.02.1981 

Huta Cynku ..Miasteczko Śl." Tarnowskie Góry, 
Polska (Jan Garczarczyk, Henryk Kotuła, Józef Al-
cer). 

Sposób regeneracji taśmy gumowej 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie usuwania uszko-
dzeń regenerowanej taśmy gumowej zwłaszcza taśmy 
do podajników dozujących bez konieczności jej skra-
cania. 

Osiąga się to przez odpowiednie przycięcie miejsca 
uszkodzenia taśmy regenerowanej a następnie w to 
miejsce wstawienie łaty odpowiednio wyciętej z taś-
my o podobnej strukturze, której powierzchnie ze-
wnętrzne oraz miejsca styków z taśmą regenerowa-
ną wypełnione są warstwą gumy surowej, po czym 
następuje zgrzewanie przy pomocy znanych płyt 
grzewczych. (2 zastrzeżenia) 

B29H P. 234176 10.12.1981 

Pierwszeństwo: 10.12.1980 - Francja 
(nr 80-26258) 

Michelin et Cie (Compagnie Generale des Etablis-
sements Michelin), Clemont-Ferrand, Francja. 

Sposób wytwarzania opony pneumatycznej 
przez odlewanie 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zminimalizowa-
nia szkodliwych naprężeń ścinających przy wytwarza-
niu opony pneumatycznej przez odlewanie. 

Sposób wytwarzania opony pneumatycznej przez od-
lewanie z materiałów utwardzających się w formie 
odlewniczej (1), która jest utworzona ze skorupy (2) 
wyznaczającej zewnętrzną toroidalną powierzchnię 
opony (P) oraz z rdzenia (3) wyznaczającego po-
wierzchnię wewnętrzną opony, przy czym odlewana 
opona ma inny kształt w przekroju niż niena-
pompowana opona zmontowana na obręczy (10), 
charakteryzuje się tym, że stosuje się formę w któ-
rej, w przekroju poprzecznym, czoło (5) charaktery-
zuje się tym, że stosuje się formę opony (P) jest usy-
tuowane osiowo i promieniowo tak samo jak w opo-
nie zmontowanej na obręczy, a boki opony mają 
długość równą długości boków opony nienapompo-
wanej, ale zmontowanej na obręczy, a linie środko-
we boków opony są utworzone z kolejnych odcinków, 
z których pierwszy (11 A) jest prostoliniowy lub wklę-
sły na zewnątrz opony i równoległy do barku, a dru-
gi (11B) wklęsły do środka opony i równoległy 
aż do stopki (8), a punkt (12) połączenia obu tych od-
cinków linii środkowej jest położony w radialnej od-
ległości (D) od czoła, większej niż ta odległość (d) 
w oponie zmontowanej na obręczy lecz nie napompo-
wanej, przy czym stopki (8) są równocześnie usytuo-
wane radialnie tak samo, jak w oponie zmontowanej 
na obręczy nie napompowanej, a względna odległość 
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osiowa oddzielająca położenie stopek (8) opony (P) w 
B - L 

formie i na obręczy koła jest większa od 0,5 B -L/L 

a mniejsza od 1,25 B -L/L przy czym (B) jest najwięk-

szą szerokością osiową opony zmontowanej na obrę-
czy, a (L) jest szerokością wnęki obręczy. 

(6 zastrzeżeń) 

B60N P.234410 23.12.1981 

Pierwszeństwo: 24.12.1980 - USA (nr 219900) 

Deere and Company, Moline. Stany Zjednoczone 
Ameryki (James Edward Thompson, Leonard Elmer 
Sandvik, Marc Alan Elliotte). 

Fotel kierowcy pojazdu mechanicznego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania ta-
kiej konstrukcji fotela, który mógłby wykonywać tłu-
mione ruchy wzdłuż więcej niż jednej osi lezącej w 
zasadniczo poziomej płaszczyźnie. 

Fotel kierowcy pojazdu mechanicznego z tłumie-
niem drgań wielokierunkowych, zdolny do wykony-
wania ograniczonych, hamowanych ruchów w dowol-
nym kierunku leżącym w zasadniczo poziomej płasz-
czyźnie, w odpowiedzi na drgania i inne ruchy sie-
dzenia i pojazdu charakteryzuje się tym, że zawiera 
zespół podstawy (18), na górze którego jest umiesz-
czony zespół pośredni, który może się ślizgać wzglę-
dem zespołu podstawy wzdłuż pierwszej osi, a nad 
zespołem pośrednim jest umieszczony górny zespół 
podtrzymujący siedzenie (12), który może się ślizgać 
względem zespołu pośredniego wzdłuż drugiej osi, 
przebiegającej zasadniczo prostopadle do kierunku 
pierwszej osi, przy czym fotel jest normalnie utrzy-
mywany w znamionowym położeniu względem zespo-

łu podstawy przez szereg sprężyn (166, 168, 170), któ-
re przeciwdziałają jego wychylaniu z tego położenia. 

Para amortyzatorów (190, 194) ustawionych zasad-
niczo prostopadle względem siebie tłumi ruch siedze-
nia odpowiednio wzdłuż pierwszej i drugiej osi. 

Układ dźwigni (30) i zapadki ustalającej jest uży-
wany do ustalania położenia zespołu podstawy (18) 
wzdłuż pary ślizgowych wsporników, na których jest 
umieszczony zespół podstawy (18). (27 zastrzeżeń) 

B60K P. 227859 13.11.1980 

Fabryka Przekładni Samochodowych ,.POLMO"', 
Tczew, Polska (Bogusław Postek, Andrzej Lisicki, 
Krzysztof Cieślak). 

Urządzenie przełączające wielobiegową skrzynką 
przekładniową 

Wynalazek dotyczy urządzenia przełączającego 
skrzynką biegów składającą się z kiikubiegowej prze-
kładni podstawowej i dwuzakresowej przekładni do-
datkowej. 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie skonstruowania 
prostej budowy urządzenia przełączającego wielobie-
gową skrzynię, sterowanego dźwignią, której jedne-
mu położeniu odpowiada tylko jeden bieg. 

Urządzenie według wynalazku charakteryzuje się 
tym, że ma wałek blokujący (7) z podcięciami, zabie-
rak pośredni (11) zbierak blokujący (12), zawór odci-
nający (18), zatrzask sprężynowy (16) z trzpieniem (17) 
i pierścień sterujący (4) o szerokości warunkującej 
przesterowanie zaworu odciinającego (18) tylko podczas 
przemieszczania wałka w kierunku odpowiadającym 
włączeniu biegu z jednego z zakresów przekładni do-
datkowj, przy czym wałek sterujący (1) ma uskoki (2) 
rozdzielone progiem (3), a obok kołków wybierających 
(5) włączających biegi z pierwszego zakresu ma kołki 
wybierające (6) włączające biegi z drugiego zakresu, 
których rozstaw odpowiada rozstawowi podcięć na 
wałku blokującym (7). (3 zastrzeżenia) 
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B63B P. 234081 03.12.1981 

Pierwszeństwo: 05.12.1980 - NRD (nr WPB 63 B/225773) 

VEB Kombinat Schiffbau, Rostok, Niemiecka Repu-
blika Demokratyczna. 

Frachtowiec 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie skonstruowania 
frachtowca o jednym lub wielu pokładach z umiesz-
czoną na rufie nadbudówką lub pomostem, przezna-
czonego do transportu drobnicy, korzystnie kontene-
rów, ładunków sypkich i/lub ładunków ciężkich, któ-
ry dysponowałby optymalnymi możliwościami trans-
portu, przeładunku i składowania niezależnie od tego 
czy będzie miał lub nie miał na pokładzie środki do 
przeładunku, a obsłudze sterowni zapewniłby możli-
wie dobrą widoczność do przodu, do tyłu i na boki, 
umożliwiającą bezpieczne sterowanie. 

Frachtowiec o jednym lub wielu pokładach, posia-
dający na rufie (3) nadbudówkę (7) lub pomost do 
transportu drobnicy, korzystnie kontenerów, ładun-
ków sypkich i ładunków ciężkich, charakteryzuje 
się tym, że pomieszczenia mieszkalne i część po-
mieszczeń roboczych załogi statku jest umieszczo-
nych w usytuowanej na rufie nadbudówce (7), na-
tomiast pomieszczenia sterowni (10), statku są usy-
tuowane przesuwnie na poziomie, ułatwiającym 
proces transportu i składowania na statku oraz 
sterowania statkiem, korzystnie pomieszczenia ste-
rowni (10) statku są umieszczone na bramie (9), 
przesuwnej na wolnej długości głównego pokładu (4). 

(3 zastrzeżenia) 

B65C P.229575 05.02.1981 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn Pakujących, 
Poznań, Polska (Piotr Basiński, Danuta Michalak-Ja-
nowska). 

Etykieciarka 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie skonstruowania 
etykieciarki naklejającej prawidłowo i bez zakłóceń 
nawet bardzo długie etykiety na przedmioty cylin-
dryczne. 

Etykieciarka do nakładania etykiet na przedmioty, 
zwłaszcza butelki charakteryzuje sie. tym, że jest wy-
posażona w nieruchomy pojemnik (6) etykiet (7), o-
brotowy nośnik (1) z rozmieszczonymi na obwodzie 
wahliwymi segmentami (2) oraz bęben etykietujący 
(4). 

Każdy segment (2) ma dwa poziome ramiona w 
postaci jednoramiennych ' dźwigni (16, 19), przymoco-
wanych z osobna do dwóch pionowych, ułożyskowa-
nych na nośniku (1) osi (10, 11), które są sprzężone 
ze sobą za pośrednictwem przekładni zębatej (17, 21). 

Na dźwigni (16) znajduje się rolka toczna (18), któ-

ra jest sprężyście dociskana do krzywki (8) o zarysie 
wewnętrznym za pomocą siłownika pneumatycznego 
(15), zamocowanego na nośniku (1). (1 zastrzeżenie) 

B65D P.229593 06.02.1981 

Biuro Projektów Budownictwa Wiejskiego, Toruń, 
Polska (Kazimierz Gliwa, Jerzy Wardenga, Zdzisław 
Kazimierski). 

Mieszadłowy sygnalizator poziomu 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uproszczenia kon-
strukcji i zwiększenia niezawodności działania. 

Rozwiązanie według wynalazku charakteryzuje się 
tym, że silnik elektryczny (9) zamocowany obrotowo 
w osi (6) mieszadła (7) na wspornikach (10) i (11) 
przytwierdzonych do obudowy (1) wyposażony jest 
w zwore. (12) współpracującą z wyłącznikami krań-
cowymi przytwierdzonymi do wspornika (11) oraz w 
sprężynę powrotną (15). (1 zastrzeżenie) 

B65G P.229489 02.02.1981 

Biuro Projektów Przemysłu Hutniczego „BIPRO-
HUT", Oddział w Warszawie, Warszawa, Polska 
(Marian Langer, Witold Udziela, Leszek Wolski). 

Przenośnik łańcuchowy 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania kon-
strukcji takiego przenośnika, który mógłby przeno-
sić rury lub pręty o różnej długości dla danej partii 
podparte wyłącznie na końcach aby nie uszkadzać 
świeżo malowanej powierzchni tych elementów w 
części środkowej oraz transportować je tak długo aż 
obeschną po malowaniu. 

Przenośnik mający wszystkie koła łańcuchowe nie-
napędzane charakteryzuje się tym, że każdy z dwóch 
łańcuchów przesuwany jest za pomocą specjalnego 
wózka (12) poruszanego siłownikiem (13) w prowad-
nicy (14), przy czym wózki mają w swych ramach za-
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wieszone obrotowo na sworzniach (15) zabieraki (16) 
ustawiające się samoczynnie w położeniu pionowym 
i przesuwające łańcuch tylko w jedynm kierunku. 

(2 zastrzeżenia) 

B65G P.229609 09.02.1981 

Biuro Studiów i Projektów Urządzeń Hutniczych 
„HUTMASZPROJEKT", Katowice, Polska (Józef Opyr-
chał, Julian Lempart, Kazimierz Habasiński). 

Ruchomy zacisk wagonu w wywrotnicy wagonowej 
beczkowej 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie skonstruowania 
takiego zacisku, który zabezpieczyłby burty wagonów 
przed nadmiernymi naciskami a tym samym przed ich 
niszczeniem oraz zapewniłby oczyszczanie wagonów 
bez przenoszenia sił wibracji na konstrukcję beczki. 

Ruchomy zacisk wagonu w wywrotnicy wagonowej 
beczkowej, umieszczony w górnej części beczki składa-
jący się z łapy (3) przymocowanej do korpusu (4) 
przesuwanego wzdłuż pionowej prowadnicy (9) za-
mocowanej do boku konstrukcji beczki (1), według 
wynalazku charakteryzuje się tym, że przymocowanie 
łapy (3) do korpusu (4) jest ruchome, a między kor-
pusem (4) i łapą (3) jest zamocowany materiał sprę-
żysty (6). 

Materiał sprężysty (6) jest tak dobrany, aby w 
maksymalnym stopniu odlciążył resorowanie wagonu 
maksymalnym stopniu odciążył resorowanie wagonu 
(14) i jednocześnie nie dopuścił do oderwania się kół 
wagonu (14) od jezdni (13) po jego obrocie o 180°. Do 
łapy (3) jest przymocowany wibrator (7). 

(3 zastrzeżenia) 

B65G P.229643 12.02.1931 

Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa, Polska 
(Zofia Grzelczyk, Zbigniew Sztabert). 

Sposób i urządzenie do fluidyzacyjnego transportu 
złoża ziarnistego materiału gazem 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania ta-
kiego sposobu oraz urządzenia, które zapewniłyby pro-
wadzenie procesu ciągłego wszędzie tam gdzie wy-
magany jest poziomy transport materiału w gazie 
wzdłuż kanału stanowiącego drogę transportu, szcze-
gólnie w operacjach suszenia, w których wymagany 
jest dobry kontakt gazu i ziaren. 

Sposób fluidyzacyjnego transportu materiału ziar-
nistego gazem tłoczonym przez otwory poziomego 
względnie pochylonego dna kanału lub przez otwory 
rury usytuowanej przy dnie kanału charakteryzuje 
się tym, że do kolejnych stref odcinka drogi trans-
portu materiału ziarnistego doprowadza się cyklicz-
nie strumień gazu o zmiennym objętościowym natę-
żeniu przepływu wystarczającym do upłynniania zło-
ża w jednej strefie. 

Urządzenie do fluidyzacyjnego transportu materia-
łu ziarnistego gazem tłoczonym przez otwory pozio-

mego względnie pochylonego dna kanału transporto-
wego lub przez otwory rury usytuowanej przy dnie 
kanału, pod dnem którego względnie przy dnie znaj-
dują się wydzielone komory nadmuchu gazu, charak-
teryzuje się tym, że kolektor akumulacyjny gazu (8) 
połączony jest z komorami nadmuchu gazu (12) przy 
pomocy łączników (16), w których zainstalowane są 
klapy lub zawory (9) rozdzielające, cyklicznie spręża-
ny w kolektorze (8), gaz oddzielnie od kolejnych, ko-
mór nadmuchu (12), przy czym objętość kolektora (8) 
jest większa od objętości komór nadmuchu (12) po-
łączonych <z kolektorem (8) przez otwarte jednocześ-
nie klapy lub zawory (9). (3 zastrzeżenia) 

B65G 
F26B 
A01F 

P.233468 T 14.10.1981 

Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych, Poznań, 
Polska (Eugeniusz Dmytrów, Stanisław Wróblewski, 
Wiesław Zaleski). 

Silos suszący do materiałów sypkich, zwłaszcza 
ziaren roślin uprawnych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie skonstruowania 
silosu, który zapewniłby mechaniczne mieszanie ziar-
na podczas suszenia, co znacznie zwiększa efektyw-
ność suszenia oraz nie wymagałby jakichkolwiek 
urządzeń do mechanizacji załadunku i rozładunku. 

Silos suszący do materiałów sypkich, mający postać 
szczelnego zbiornika, najkorzystniej w kształcie cylin-
dra przykrytego stożkowym dachem z umieszczonym 
wewnątrz ślimakowym przenośnikiem, charakteryzuje 
się tym, że obudowa ślimaka (4) ustawionego central-
nie w silosie ma cztery otwory technologiczne, z któ-
rych jeden jest otwarty lub zamykany w zależności 
od funkcji, pozostałe zaś są stale otwarte. Wewnątrz 
cylindra zewnętrznego (2) umieszczony jest cylinder 
wewnętrzny (3) wykonany z siatki zamkniętej od 
góry i od dołu stożkami przymocowanymi do obu-
dowy ślimaka (4). 
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Do dalszej części cylindra wewnętrznego (3) zamo-
cowane są wsporniki stanowiące dodatkowy punkt 
podparcia cylindra wewnętrznego (3). 

Cylinder zewnętrzny (2) składa się z segmentów 
wykonanych z sit kieszonkowych, a cała powierz-
chnia cylindra zewnętrznego (2) ma zewnętrzne opie-
rzenie z falistej folii otwarte u góry i u dołu, przy 
czym obrzeże dachu silosu wystaje poza fale folii. 

(2 zastrzeżenia) 

B65G P.234727 15.01.1982 

Pierwszeństwo: 16.01.1981 - RFN (nr P 3101209.4) 

Kabelschlepp Gesellschaft mit beschränkter Haftung. 
Siegen, Republika Federalna Niemiec. 

Zawiasowy przenośnik taśmowy 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie ulepszenia i 
uproszczenia konstrukcji uszczelniania umieszczonego 
w kanale przenośnika w kształcie litery U pomiędzy 
taśmą zawiasową a obudową. 

Zawiasowy przenośnik taśmowy (1), zwłaszcza do 
wiórów metalowych, ma taśmę zawiasową (4) złożo-
ną z płytek (2) wykonanych z odpornej na ścieranie 
blachy stalowej, wyposażonych w umieszczone prze-
stawnie względem siebie zawiasy (3), przy czym płyt-
ki (2) są połączone ze sobą przegubowo za pomocą 
sworzni (5) wprowadzonych w ucha zawiasów, a ucha 
zawiasów wystają do góry nad powierzchnię płytek, 
a ponadto przenośnik taki ma korytkową obudowę (9) 
otwartą od góry, na której ściankach bocznych (11, 
12) zamocowane są szyny prowadzące (13, 14) dla gór-
nego i dolnego odcinka taśmy zawiasowej (4). Aby 
uprościć i polepszyć uszczelnienie pomiędzy taśmą 
zawiasową (4) a obudową (9) przy obu bocznych koń-
cach płytek (2) zamocowane są elementy (16) wypeł-
niające profil pomiędzy zawiasami (3), a przy wysta-
jących do wewnątrz krawędziach ścianek bocznych 
(11, 12) obudowy (9) umieszczone są zagięte w kie-

runku do taśmy zawiasowej (4) listwy uszczelniające 
(15), które kończą się nad zawiasami (3) i elementami 
wypełniającymi (16) z utworzeniem wąskiej szczeliny 
uszczelniającej (26). (5 zastrzeżeń) 

B65H 
B63B 

P.235683 29.03.1982 

Toruńskie Zakłady Urządzeń Okrętowych „TOWI-
MOR", Toruń. Polska (Zbigniew Zasadzki, Zdzisław 
Syrkowski). 

Układacz z dolnym nabiegiem liny, zwłaszcza 
dla wyciągarek okrętowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
układacza z dolnym nabiegiem liny, zwłaszcza dla 
wyciągarek okrętowych o uproszczonej konstrukcji, 
zapewniającej optymalne wskaźniki pracochłonności 
wykonania i ciężaru. 

Układacz z dolnym nabiegiem liny charakteryzuje 
się tym, że wózek układacza (1) zaopatrzony w gór-
nej części w kamień napędowy (7), osadzony jest 
przesuwnie, za pośrednictwem łożysk ślizgowych (10, 
11), na prowadnicach górnej (2) i dolnej (3). 

Prowadnica górna (2), zaopatrzona w gwint krzyżo-
wy i dolna (3), najkorzystniej o przekroju kołowym, 
zamocowne są w stojakach (4, 5). Osie prowadnic 
górnej (2) i dolnej (3) oraz kamienia napędowego (7) 
zamocowanego na zewnątrz prowadnic (2, 3), usytuo-
wane są w jednej płaszczyźnie pionowej. 

(1 zastrzeżenie) 

Dział C 
CHEMIA I METALURGIA 

C01B P.229549 04.02.1931 

Biuro Studiów, Projektów i Realizacji Inwestycji 
Przemysłu Nieorganicznego ,Biprokwas", Gliwice, 
Polska (Władysław Magaczewski, Eryk Wandzik, Je-
rzy Zieliński). 

Topielnik siarki 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie skonstruowania 
topielnika siarki o dużej wydajności i małym zuży-
ciu energii elektrycznej. 

Topielnik siarki według wynalazku charakteryzuje 
się tym, że wewnątrz ma ślimak (3) o wydajności 
5-100 razy większej od wydajności topielnika oraz 
grzejniki parowe usytuowane prostopadle do osi śli-
maka (3). (3 zastrzeżenia) 
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C01F 
B01J 

P.229652 11.02.1981 

Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej ,,Blachownia", 
Kędzierzyn-Koźle, Polska (Maria J. Pacha, Maria No-
wakowska, Leokadia Topolska, Maria Uhniat, Roman 
John, Zenobia Góral. Czesław Latocha, Zofia Wie-
trzyńska-Lalak). 

Sposób wytwarzania aktywnego chlorku magnezu 
stosowanego jako nośnik katalizatorów 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
sposobu wytwarzania bezwodnego chlorku magnezu, 
stosowanego jako nośnik katalizatora tytanowego do 
polimeryzacji olefin. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że wodny 
roztwór zawierający 1-6 cząsteczek NH4C1 na 1 czą-
steczkę chlorku magnezu o wzorze MgCl2 • 6H2O, pod-
daje się odparowaniu i ogrzewaniu aż do uzyskania 
stałej zawartości wody i utworzenia soli komplekso-
wej chlorku magnezu. 

Otrzymaną kompleksową sól po ewentualnym roz-
drobnieniu poddaje się ogrzewaniu pod ciśnieniem 
1-20 mm Hg ( ^ 1,333224-10-1 - 20 • 1,333224 • 10"1 

kPa) w temperaturze 200-350°C aż do całkowitego 
odpędzenia NH4 i H2O i powstania bezwodnego chlor-
ku .magnezu. (1 zastrzeżenie) 

C01G P. 233462 T 16.10.1981 

Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych, 
Warszawa, Polska (Witold Piga). 

Sposób wytwarzania tellurku cynku 

Sposób wytwarzania tellurku cynku charakteryzu-
je się tym, że w przebiegu krystalizacji utrzymuje 
zostaje stały skład stopu przez zastosowanie transfe-
ru składnika nadmiarowego ze stopu do pojemnika 
wewnętrznego ampuły, znajdującego się w temepratu-
rze odpowiednio dobranej dla uzyskania zadanego 
stałego składu stopu. 

Wyeliminowane zostaje zjawisko sukcesywnego na-
rastania w przebiegu krystalizacji koncentracji telluru 
w stopie. 

Krystalizację można prowadzić z prędkością prze-
wyższającą prędkości dopuszczalne wg znanych spo-
sobów dla stopów z nadmiarem Te. 

Przy zwiększonej prędkości krystalizacji, dla tych 
samych średnic wykrystalizowanych wlewków, np. 
0 15 mm rozmiary obszarów monokrystalicznych 
wlewka przewyższają rezultaty uzyskiwane wg zna-
nych metod. (6 zastrzeżeń) 

C01G P.233545 T 21.10.1981 

Zakłady Rowerowe „Predom-Romet", Bydgoszcz, 
Polska (Hubert Strawinski). 

Sposób wykorzystania odpadów niklu 
do wytwarzania siarczanu niklawego 

i urządzenie do stosowania tego sposobu 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia 
efektywności odzysku odpadów niklu. 

Sposób wykorzystania odpadów niklu do wytwarza-
nia siarczanu niklawego polega na elektrolitycznym 
anodowym rozpuszczaniu złomu niklowego w roztwo-
rze wodnym kwasu siarkowego o początkowym stę-
żeniu 30-60% przy natężeniu prądu 50-300 amperów 
na jeden bęben obrotowy. Rozpuszczanie przeprowa-
dza się do uzyskania odpowiednio stężenia 150 - 350 
gramów uwodnionego siarczanu niklawego na litr 
roztworu, a następnie roztwór poddaje się oczyszcza-
niu w procesie regeneracji stosowanej dla kąpieli 
galwanicznych niklowych. 

Urządzenie do wytwarzania siarczanu niklawego 
sposobem według wynalazku składa się z wanny 
elektrolitycznej (1) półotwartej wyposażonej w wen-
tylację odciągową (2), bębny obrotowe (3), katody (4), 

wężownicę chłodzącą (5) i mieszadło powietrzne, oraz 
z elektrowciągu, stojaka załadowczego (8) i płuczki 
(9) i jest połączone z innymi urządzeniami takimi jak 
wanna regeneracyjna (12) i zbiornik zapasowy (13). 

(2 zastrzeżenia) 

C02F P. 229641 10.02.1981 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Aparatury i Urzą-
dzeń Komunalnych „PoWogaz", Poznań, Polska (Jadwi-
ga Bernacka, Wiesław Drabowicz, Wojciech Króli-
kowski, Henryk Kuśmierek, Marzenna Podgórniako-
wa, Marek Roman, Jan Tabernacki, Janusz Wacho-
wiak). 

Sposób bezreagentowego usuwania związków azotu 
i fosforu ze ścieków w procesie 
ich biologicznego oczyszczania 

Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest opra-
cowanie efektywnego sposobu bezreagentowego usu-
wania związków azotu i fosforu ze ścieków w pro-
cesie ich biologicznego oczyszczania. 

Sposób według wynalazku charakteryzuje się tym, 
że denitryfikację wtórną przeprowadza się porcjowo 
w wydzielonych strefach układu oczyszczania ścieków, 
a osad nadmierny odprowadza się do wydzielonej ko-
mory stabilizacji. (2 zastrzeżenia) 

C03C P. 229551 04.02.1981 

Zespół Usług Technicznych przy Oddziale Woje-
wódzkim NOT, Opole, Wytwórnia Przyrządów Labo-
ratoryjnych, Gliwice, Polska (Ludwik Lorens, Andrzej 
Zieliński). 

Szkło elektrodowe 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
składu szkła elektrodowego odznaczającego się bra-
kiem skłonności do rekrystalizacji podczas obróbki 
palnikowej, korzystnym współczynnikiem liniowej roz-
szerzalności cieplnej, stosunkowo niską rezystancją 
właściwą oraz wysoką odpornością chemiczną na 
działanie zarówno roztworów silnie kwaśnych jak 
i silnie alkalicznych. 

Szkło elektrodowe przeznaczone do sporządzania 
membran elektrod szklanych, stosowanych w pomia-
rach pH roztworów oraz w miareczkowaniach kwaso-
wozasadowych, charakteryzuje się tym, że zawiera 
w ilościach molowych: 60-63% krzemionki, 24-27% 
tlenku litu, 4-8% tlenku baru, 1-5% tlenku lantanu* 
1-3% dwutlenku cyrkonu oraz 1-3% dwutlenku 
uranu. " (3 zastrzeżenia) 

C03C P.229677 12.02.1981 

Huta Szkła „Wyszków", Wyszków, Polska (Mieczy-
sław Szpyrko-Śmietanko, Bolesław Felczak). 

Sposób wytwarzania szkła sodowo-wapniowego 
o barwie brunatnej 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
ekonomicznego sposobu wytwarzania szkła sodowo-
-wapniowego o stabilnej barwie -brunatnej, przezna-
czonego na opakowania szklane. 

Sposób według wynalazku polegający na stopnieniu 
zestawu szklarskiego zawierającego surowiec krze-
mionkowy w ilości 62-66% wagowych, surowce 
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węglanowe w ilości 23-45°o wagowych, skaleń w iloś-
ci 10-12% wagowych, surowce siarczanowe oraz sub-
stancje redukujące, charakteryzujące się tym, że jako 
surowiec siarczanowy stosuje się gips lub anhydryt 
w ilości od 0,2 do 25% wagowych. (1 zastrzeżenie) 

C04B 
B32B 

P.229548 05.02.1981 

Imperial Chemical Industries Limited, Londyn, 
Wielka Brytania. 

Pianka nieorganiczna i sposób jej wytwarzania 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie poprawy włas-
ności izolacyjnych i obniżenia gęstości nieorganicz-
nych minerałów warstwowych. 

Sztywna nieorganiczna pianka o strukturze komór-
kowej składa się z jednego lub więcej minerałów 
warstwowych. 

Sposób wytwarzania nieorganicznych pianek polega 
na wprowadzeniu gazu do zawiesiny jednego lub wię-
cej minerałów warstwowych w ciekłym środowisku, 
ukształtowaniu takiej zawiesiny wypełnionej gazem 
i usunięciu cieczy z ukształtowanej i wypełnionej ga-
zem zawiesiny. (56 zastrzeżeń) 

C04B P.229556 05.02.1981 

Huta Aluminium „Konin", Konin, Polska (Janusz 
Borkowski, Janusz Domagała, Józef Głowacki, Sta-
nisław Kurzawa, Zdzisław Smorawiński). 

Sposób wytwarzania 
ogniotrwałego materiału izolacyjnego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie otrzymania 
ogniotrwałego materiału izolacyjnego na bazie azbestu 
stosowanego zwłaszcza w metalurgii i odlewnictwie 
aluminium i jego stopów, niezwilżalnego przez ciekły 
metal i pozbawionego skurczliwości podczas suszenia. 

Sposób według wynalazku polega na zmieszaniu 
40 -f- 70% wagowych azbestu płatkowego, 10 -^ 25% wa-
gowych zaprawy wysokoglinowej, 5 -f- 15% wagowych 
palonki wysokoglinowej i 10 -ř- 25% wagowych cemen-
tu wysokoglinowego jako środka wiążącego z wodą 
w ilości 30 -i- 70% wagowych suchej mieszanki. 

Po uformowaniu materiału w kształtki lub nałoże-
niu na chronione podłoże poddaje się go suszeniu w 
temperaturze 250 -f- 400°C przez okres 8-^-24 godzin. 

(1 zastrzeżenie) 

C04B P.234277 17.12.1981 

Pierwszeństwo: 17.12.1980 - Dania (nr 5380/80) 
17.09.1981 - Dania (nr 4190/81) 

Aktieselskabet Aalborg Portland - Cement-Fabrik, 
Aalborg, Dania. 

Sposób i urządzenie do wytwarzania kompozycji 
suchego cementu 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wyeliminowania 
lub istotnego zmniejszenia zawartości rozpuszczalnego 
w wodzie chromu z kompozycji cementu. 

Sposób wytwarzania kompozycji suchego cementu, 
obejmujący zasilanie ciągłym strumieniem materiału 
wyjściowego (C, G), który zawiera czynnik wiążący 
cement klinkier (C) i rozpuszczalny w wodzie chro-
mian, młyna cementowego (19-21), mielenie materia-
łu wyjściowego w młynie cementowym, przy wpro-
wadzeniu do młyna czynnika chłodzącego tak, by 
utrzymać temperaturę materiału w młynie na żąda-
nym poziomie, wyładowanie w sposób ciągły zmie-
lonego materiału cementowego z młyna cementowego 
i przekazanie zmielonego materiału cementowego do 
pojemnika magazynującego (33), charakteryzuje się 
tym, że siarczan żelazawy (FeSO4. nH2O) w ilości 
0,01-10% wagowych podaje się do strumienia mate-
riału i mieszaniny z nim w punktach powyżej po-
jemnika magazynującego (33) w celu wyeliminowania 

lub znacznego zmniejszenia zawartości rozpuszczone-
go w wodzie chromianu. 

Urządzenie zawierające co najmniej jeden młyn 
cementowy (19-21), urządzenia zasilające (23, 24), do 
wprowadzania ciągłego strumienia materiału wyjścio-
wego (C, G) zawierającego czynnik wiążący cement-
-klinkier (C) do młyna, pojemnik magazynujący (33) 
dla gotowej kompozycji cementu i urządzenia trans-
portujące (31) do transportowania zmielonego mate-
riału cementowego odprowadzanego z młyna do po-
jemnika magazynującego, charakteryzuje się tym, że 
ma ponadto zbiornik zasilający (14) siarczanu żelaza-
wego (FS), i urządzenia odmierzające (15) do wpro-
wadzania odmierzonego ciągłego strumienia siarczanu 
żelazawego z pojemnika zasilającego do strumienia 
materiału wyjściowego w punkcie lub w punktach 
powyżej zbiornika magazynującego. (12 zastrzeżeń) 

C07C 
C01D 

P.229493 03.02.1981 

Polska Akademia Nauk, Instytut Chemii Organicz-
nej, Warszawa, Polska (Piotr Daniel Sałbut). 

Sposób regeneracji wodorotlenków metali alkalicznych 
takich jak NaOH lub KOH 

w procesie otrzymywania kwasów karboksylowych 
z surowca węglowego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie poprawy ekono-
miki procesu otrzymywania kwasów karboksylowych 
z surowca węglowego. 

Przedmiotem wynalazku jest sposób regeneracji 
wodorotlenków metali alkalicznych takich jak NaOH 
i KOH w procesie otrzymywania kwasów karboksylo-
wych z surowca węglowego metodą alkaliczną, pole-
gający na tym, że mieszaninę poreakcyjną otrzymaną 
w znany sposób przez utlenianie w podwyższonej 
temperaturze materiału węglowego w środowisku 
NaOH lub KOH, ewentualnie po oddzieleniu z niej 
części stałych, zadaje się wapnem palonym lub gaszo-
nym, co najmniej w ilości niezbędnej do związania 
CO2 występującego w roztworze, po czym wytrącony 
węglan wapnia odsącza się, zaś roztwór zawierający 
głównie sole sodowe lub potasowe kwasów karboksy-
lowych i zregenerowany NaOH lub KOH odparowuje 
się prawie do sucha i otrzymaną pozostałość miesza 
z co najmniej trzykrotną ilością alkoholu, korzystnie 
metanolu przy czym do fazy ciekłej przechodzą głów-
nie NaOH lub KOH, zaś w fazie stałej pozostaje 
główna ilość soli metali alkalicznych kwasów karbo-
ksylowych, które oddziela się od roztworu i przerabia 
znanymi sposobami na kwasy karboksylowe, a z fazy 
ciekłej odparowuje się alkohol, uzyskując jako po-
zostałość zregenerowany NaOH lub KOH, który ko-
rzystnie zawraca się do procesu utleniania surowca 
węglowego. (1 zastrzeżenie) 

C07C P.229541 05.02.1981 

Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa, Polska 
(Jerzy Białek, Mieczysław Drzazga, Zygmunt Lisicki, 
Adam Mazur, Bolesław Nowicki, Józef Obłój, Marek 
Plesnar, Witold Tęcza, Janina Werle, Zbigniew Wol-
niewicz, Kazimierz Zięborak, Józef Życzyński). 
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Sposób oczyszczania naftalenu destylowanego 
na drodze krystalizacji 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia wy-
dajności oczyszczania naftalenu oraz zapewnienia 
stałej jakości produktu finalnego. 

Przedmiotem wynalazku jest sposób oczyszczania 
naftalenu destylowanego metodą krystalizacji z za-
nieczyszczeń takich jak składniki kwaśne, zasadowe, 
węglowodory nasycone i nienasycone, tionaften i in-
ne. 

Sposób polega na powolnym schładzaniu naftalenu 
destylowanego z szybkością 0,1-5 deg/godz. aż do 
wykrystalizowania przeważającej części masy surow-
ca. Niezakrzepłą część wsadu odprowadza się a po-
zostałe kryształy poddaje się nadtapianiu z jedno-
czesnym usuwaniem stopionej frakcji zanieczyszczo-
nego naftalenu. (3 zastrzeżenia) 

C07C P.229625 10.02.1981 

Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachow-
nia", Kędzierzyn-Koźle, Polska (Lidia Jakubowicz, 
Czesław Latocha, Tadeusz Wojtowicz, Andrzej Ja-
kubowicz). 

Sposób wydzielania bezwodnika ftalowego 
i kwasu ftalowego z pozostałości podestylacyjnej 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia wy-
dajności odzysku bezwodnika ftalowego. 

Wynalazek dotyczy sposobu wydzielania bezwod-
nika i/lub kwasu ftalowego z pozostałości podestyla-
cyjnej z procesu destylacyjnego wydzielania bezwod-
nika kwasu ftalowego. 

Pozostałość podestylacyjną traktuje się na gorąco 
lub na zimno wodą amoniakalną lub wodą i amonia-
kiem do końcowego pH mieszaniny rzędu 4-14. 

Otrzymaną niejednorodną mieszaninę odparowuje 
się do sucha przy pH mieszaniny nie niższym niż 4, 
po czym prowadzi się dalsze ogrzewanie suchej pozo-
stałości do temp. nie wyższej niż 250°C, prowadzącej 
do termicznego przekształcenia mono- i dwuamono-
ftalanu do ftalimidu, wody i amoniaku, przy czym 
wodę i amoniak wyprowadza się z układu przy utrzy-
maniu u wylotu par temperatury niższej niż tempe-
ratura sublimacji ftalimidu, a następnie ftalimid wy-
dziela się z pozostałości na drodze sublimacji. 

(1 zastrzeżenie) 

C07C P.229651 11.02.1981 

Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachow-
nia", Kędzierzyn-Koźle, Polska (Stanisław Trybuła, 
Kazimierz Terelak, Kęsieka Grażyna, Włodzimierz 
Kotowski, Bronisław Dąbrowski, Marian Pawłowski, 
Małgorzata Szybowska, Wojciech Balcerowiak, Maria 
Majchrzak). 

Sposób wydzielania mrówczanu sodu 
z roztworu po regeneracji anionitowego katalizatora, 
stosowanego w procesie otrzymywania pentaerytrylu 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uproszczenia 
sposobu wydzielania czystego mrówczanu sodu. 

Wynalazek dotyczy sposobu wydzielania mrówcza-
nu sodu z wodnego roztworu mrówczanu i wodoro-
tlenku sodu, pochodzącego z procesu wytwarzania 
pentaerytrytu na drodze kondensacji aldehydu octo-
wego z formaldehydem wobec anionitu jako kataliza-
tora. 

Roztwór po regeneracji anionitu, zawierający 
2,1-2,9% wag. mrówczanu sodu i 0,9-2,1% wag. 
wodorotlenku sodu zatęża się przez odparowanie co 
najmniej 90% wagowych wody, a do zatężonego kon-
centratu dodaje przy ciągłym mieszaniu 25-50% wag. 
metanolu i utrzymuje w stanie wrzenia w ciągu 0 ,5-
-1,0 godziny. 

Następnie wytrącany krystaliczny osad mrówczanu 
sodu wydziela z mieszaniny metanolowodnej w zna-

ny sposób przez filtrację lub odwirowanie i prze-
mywa metanolem, użytym w ilości 50-100% wag., 
licząc na masę osadu a metanol regeneruje się i za-
wraca do procesu. (1 zastrzeżenie) 

C07C P.233355 25.09.1980 

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

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

Sposób wytwarzania nowych pochodnych 
kwasu węglowego 

Celem wynalazku jest opracowanie sposobu wytwa
rzania nowych związków, które byłyby skuteczne w 
zwalczaniu grzybowych chorób roślin. 

Sposób wytwarzania pochodnych kwasu węglowego 
o wzorze 1, w którym R oznacza atom wodoru lub 
grupę metylową, a R1 oznacza pierścień cykloalkilo-
wy o 5-12 atomach węgla, który ewentualnie może 
być podstawiony grupami alkilowymi lub alkoksylo-
wyrni o 1-4 atomach węgla, według wynalazku pole
ga na tym, że /na pochodną kwasu węglowego o wzo
rze 3 działa się azotynem metalu alkalicznego, a na 
otrzymany produkt o wzorze 2 ewentualnie działa 
czynnikiem metylującym, a otrzymane związki o wzo
rze 1 ewentualnie przeprowadza się w sole lub kom
pleksy lub uwalnia je z. soli lub kompleksów lub sól 
lub kompleks związku o wzorze 1 przeprowadza w 
inną sól lub kompleks. (1 zastrzeżenie) 

C07C P. 233356 25.09.1980 

Pierwszeństwo: 15.08.1980 - Węgry (nr CI - 1969) 

Chinoin Gyógyszer és Vegyészeti Termékek Gyářa 
R. T., Budapeszt, Węgry. 

Sposób wytwarzania nowych pochodnych 
kwasu węglowego 

Celem wynalazku jest opracowanie sposobu wytwa
rzania nowych związków, które byłyby skuteczne w 
zwalczaniu grzybowych chorób roślin. 

Sposób wytwarzania pochodnych kwasu węglowe
go o wzorze 1, w którym R oznacza atom wodoru 
lub grupę metylową, a R1 oznacza pierścień cykloal-
kilowy o 5-12 atomach węgla, który ewentualnie 
może być podstawiony grupami alkilowymi lub alko-
ksylowymi o 1-4 atomach węgla, według wynalazku 
polega na tym, że na pochodną mocznika o wzorze 2, 
w którym X oznacza atom chlorowca, działa się jona-
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mi cyjankowymi i otrzymane związki o wzorze 1 
ewentualnie przeprowadza się w sole lub kompleksy 
lub uwalnia je z soli lub kompleksów lub sól lub 
kompleks związku o wzorze 1 przeprowadza w inną 
sól lub kompleks. (1 zastrzeżenie) 

C07C P. 233358 25.09.1980 

C07C P.233357 25.09.1980 

Pierwszeństwo: 15.08.1980 - Węgry (CI - 1969) 

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

Sposób wytwarzania nowych pochodnych 
kwasu węglowego 

Celem wynalazku jest opracowanie sposobu wytwa
rzania nowych związków, które byłyby skuteczne w 
zwalczaniu grzybowych chorób roślin. 

Sposób wytwarzania pochodnych kwasu węglowego 
o wzorze 1, w którym R oznacza atom wodoru lub 
grupę metylową, a R1 oznacza pierścień cykloalkilo-
wy o 5-12 atomach węgla, który ewentualnie może 
być podstawiony grupami alkilowymi lub alkoksylo-
wymi o 1-4 atomach węgla według wynalazku, po
lega na tym, że na pochodną karbamidow^ą o wzorze 
2 działa się pochodną kwasu o wzorze 3, w którym 
X1 oznacza atom chlorowca lub grupę wodorotlenową 
i otrzymane związki o wzorze 1 ewentualnie przepro
wadza się w sole lub kompleksy lub uwalnia je z soli 
lub/i kompleksów lub sól lub kompleks związku 
o wzorze 1 przeprowadza w inną sól lub kompleks. 

(1 zastrzeżenie) 

Pierwszeństwo: 15.08.1980 - Węgry (nr CI - 1969) 

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

Sposób wytwarzania nowych pochodnych 
kwasu węglowego 

Celem wynalazku jest opracowanie sposobu wy-
twarzania nowych związków, które byłyby skuteczne 
w zwalczaniu grzybowych chorób roślin. 

Sposób wytwarzania pochodnych kwasu węglowego 
o wzorze 1, w którym R oznacza atom wodoru lub 
grupę metylową, a R1 oznacza pierścień cykloalkilo-
wy o 5-12 atomach węgla, który ewentualnie może 
być podstawiony grupami alkilowymi lub alkoksylo-
wymi o 1 - i atomach węgla według wynalazku po-
lega na tym, że na związek o wzorze 2, w którym R 
ma wyżej podane znaczenie działa się izocyjanianem 
o wzorze RJNCO lub fosgenem i aminą o wzorze 

lub halogenkiem kwasowym o wzorze 
w którym X oznacza atom chlorowca lub 

estrem o wzorze 3 i otrzymane związki o wzorze 1 
ewentualnie przeprowadza się w sole lub kompleksy 
lub uwalnia je z soli lub kompleksów lub sól lub 
kompleks związku o wzorze 1 przeprowadza w inną 
sól lub kompleks. (1 zastrzeżenie) 

C07C P.234238 14.12.1981 

Pierwszeństwo: 16.12.1980 - Francja (nr 8026637) 

PCUK Produits Chimiques Ugine Kuhlmainn, Cour-
bevoie, Francja. 

Sposób wytwarzania antrachinonu, 
ewentualnie podstawionego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zmniejszenia 
kosztów wytwarzania antrachinonu poprzez umożli-
wienie odzysku katalizatora po reakcji. 

Sposób wytwarzania antrachinonu, ewentualnie pod-
stawionego o wzorze ogólnym 1, w którym Ri, Rj, 
R3 i R4 oznaczają niezależnie atom wodoru lub chlo-
rowca lub prosty albo rozgałęziony rodnik alkilowy 
o 1-5 atomach węgla, polega na poddaniu reakcji 
bezwodnika ftalowego, ewentualnie podstawionego o 
wzorze ogólnym 2 z pochodną benzenu o wzorze ogól-
nym 3, w którym Ri, R2, R3 i R4 mają wyżej podane 
znaczenie, w obecności katalizatora składającego się 
z mieszaniny kwasu fluorowodorowego i trójfluorku 
boru. 

Otrzymany kwas ortobenzoilobenzoesowy o wzorze 
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ogólnym 4, w którym Ri, R2. R3 i R4 mają wyżej po-
dane znaczenie przekształca się w związek o wzorze 1 
znanymi sposobami. (7 zastrzeżeń) 

C07C P.234489 29.12.1981 
Pierwszeństwo: 29.12.1980 - Węgry (nr 3135/80) 

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

Sposób wytwarzania pochodnych mocznika, 
środek N-acylujący o koncentrat N-acylująey 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia 
czystości i wydajności otrzymywania pochodnych 
mocznika o wzorze 1. 

Sposób wytwarzania pochodnych mocznika o wzo
rze 1, w którym R oznacza atom wodoru, grupę al
kilową, arylową, cykloalkilową luta aralkilową, R1 

i R2 oznaczają atom wodoru, grupę alkilową, alkeny-
lową, alkinyiową, alkoksylową. hydroksyalkilową, 
cykloalkilową. aralkilową, alkoksykarbonyloalkilową. 
arylową lub heteroarylową, albo R1 i R2 razem 
z sąsiadującym atomem azotu mogą tworzyć na
sycony lub nienasycony heterocykliczny albo skon
densowany i/lub podstawiony układ pierścieniowy 
przy czym wymieniony heterocykliczny albo skon
densowany i/lub podstawiony układ pierścieniowy 
zawiera ewentalnie również grupę sulfo, polega 
na tym, że aminę o wzorze 2, w którym R1 

i R2 mają wyżej podane znaczenie poddaje się reakcji 
z sulfimidową pochodną kwasu N-karbamylobenzoeso-

wego o wzorze 3, w którym R ma wyżej podane zna-
czenie. 

Przedmiotem wynalazku jest również środek i kon-
centrat N-acylujący zawierające pochodną sulfimi-
dową o wzorze 3. (8 zastrzeżeń) 

C07C P.234873 29.01.1982 

Pierwszeństwo: 02.02.1981 - Stany Zjedn. Ameryki 
(nr 230, 576) 

MONSANTO COMPANY, St. Loui, Stany Zjedn. 
Ameryki. 

Sposób wytwarzania 
N-/chlorowcomeiylo/acyloamidó\y 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uproszczenia spo-
sobu oraz wykorzystania łatwo dostępnych substratów 
przy otrzymywaniu N-Zchlorowcometylo/acyloarnidów. 

Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania 
N-Zchlorowcometylo/acyloamidów. w którym odpo-
wiedni N-Zalkoksymetylo/acyloamid poddaje się reak-
cji z chlorkiem tionylu lub bromkiem tionylu w obec-
ności katalizatora typu kwasu Lewisa. 

Związki te znajdują zastosowanie jako środki chwa-
stobójcze lub jako półprodukty do innych syntez. 

(4 zastrzeżenia) 

C07D P. 229486 02.02.1981 

Smithkline Corporation, Filadelfia. Stany Zjedno
czone Ameryki. 

Sposób wytwarzania nowych pochodnych 
7, 8-dwuhydroksy-1-(sulfamylofenylo)-2, 3, i, 5-

-czterowodoro-lH-3-benzazepiny 

Celem wynalazku jest opracowanie sposobu wy
twarzania nowych związków o działaniu dopaminer-
gicznym na nerki i podciśnieniowym. 

Sposób wytwarzania nowych pochodnych 7. 8-dwu-
hydroksy-l-(sulfamylofenylo)-2, 3. 4, 5-czterowodoro-
-lH-3-benzazepiny o wzorze 1. w którym Ri oznacza 
atom wodoru, niższą grupą alkilową o 1-4 atomach 
węgla lub grupę allilową, R2 oznacza atom wodoru, 
chlorowca lub niższą grupę alkilową o 1-4 atomach 
węgla, R3 oznacza atom wodoru lub jeżeli R2 ma inne 
znaczenie niż atom wodoru wówczas R3 oznacza atom 
chlorowca lub niższą grupę alkilową o 1-4 atomach 
węgla, R4 i R5 oznaczają atomy wodoru lub niższe 
grupy alkilowe o 1-4 atomach węgla, albo ich soli ' 
addycyjnych z farmakologicznie dopuszczalnymi kwa
sami albo ich estrów O-alkanoilowych, polega na 
tym, że związek o wzorze 2 poddaje się reakcji z 
amiiną o wzorze HN(R4)Rs, w których to wzorach R2. 
R3, R4 i R5 mają wyżej podane znaczenie, X oznacza 
atom chloru, bromu albo podobną grupę odszczepial-
ną. Re i R7 oznaczają niższe grupy alkilowe albo ra
zem tworzą grupę metylenową lub etylenową, a R'i 
oznacza niższą grupę alkilową, allilową lub grupę 
N-chroniącą, ewentualnie wydziela grupy chroniące 
w położeniu R6, R7 lub R'i, na drodze reakcji ze 
środkiem dealkilującym, kwasem lub zasadą, po czym 
ewentualnie wytwarza sól addycyjną z kwasem lub 
0-ester produktu. (3 zastrzeżenia) 



Nr 17 (227) 1982 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO 23 

C07D P.229618 11.02.1981 

Ryszard Chudzik. Łódź, Polska (Ryszard Chudzik). 

Sposób wytwarzania 1, 6-dihydro-6-tiopuryny 

Celem wynalazku jest opracowanie takiego sposobu 
wytwarzania 1, 6-dihydro-6-tiopuryny, który odzna-
czałby się dużą wydajnością produktu. 

Sposób wytwarzania 1, ö-dihydro-6-tiopuryny z 
1, 6-dihydro-6-oksypuryny na drodze reakcji z siarcz-
kami fosforu, zwłaszcza P4S10 według wynalazku cha-
rakteryzuje się tym, że jako rozpuszczalnik reakcji 
stosuje się anizol. 

1, 6-Dihydro-6-tiopuryna pod nazwą ,,6-merkapto-
puryna" stosowana jest jako lek cytostatyczny oraz 
służy do produkcji innych cytostatyków oraz cyto-
kinin. (1 zastrzeżenie) 

C07D P. 230907 29.04.1981 

Pierwszeństwo: 30.04.1980 - St. Zjedn. Ameryki 
(nr 145162) 

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

Sposób wytwarzania nowych pochodnych 
aminotiadiazoli 

Celem wynalazku jest opracowanie sposobu wytwa-
rzania nowych związków które odznaczałyby się 
zwiększoną aktywnością przeciwwrzodową w porówrna-
niu do związków znanych. 

Sposób wytwarzania pochodnych aminotiadiazolu 
o ogólnym wzorze 1, w którym R oznacza atom wo-
doru, niższą grupę alkilową albo grupę o ogólnym 
wzorze - (CH:>)t - N(R3) R4 lub - N = C(NH - R5) 
NH - R6, w których to wzorach R3 i R4 są jednako-
we lub różne i oznaczają atom wodoru, niższą grupę 
alkilową, niższą grupę cykloalkilową lub grupę fe-
nyloalkilową zawierającą niższy rodnik alkilowy, 
względnie R3 i R4 tworzą wspólnie z atomem azotu 
z którym są związane, pięcio- lub sześcioczłonowy 
pierścień heterocykliczny, ewentualnie zawierający 
również atom tlenu, atom siarki lub heteroatom 
N - R 7 , przy czym R7 oznacza atom wodoru, niższą 
grupę alkilową o 1-3 atomach węgla lub grupę ben-
zylową, R5 i R6 są jednakowe lub różne i oznaczają 
atom wodoru lub niższą grupę alkilową, a k oznacza 
1, 2, 3 lub 4, n oznacza zero lub 1, m oznacza 2, 3 
lub 4, X oznacza atom tlenu, atom siarki lub grupę 
metylenową, p oznacza 1 lub 2, Ri i R2 są jednakowe 
lub różne i oznaczają atom wodoru, niższą grupę al-
kilową, niższą grupę alkenylową, niższą grupę alki-
nylową, grupę cykloalkilową, grupę fenylową. grupę 
pirydylową lub niższą grupę alkilową podstawioną 
takim podstawnikiem jak grupa fenylową, niższa gru-
pa cykloalkilową, grupa pirydylową, grupa imidazoli-
lowa, grupa morfolinowa, grupa hydroksylowa, niż-
sza grupa alkoksylowa, niższa grupa alkilotio lub 
grupa dwualkiloaminowa zawierająca niższe rodniki 
alkilowe, względnie Ri i R» tworzą wspólnie z ato-
mem azotu, z którym są związane, pięcio- lub sze-
ścioczłonowy pierścień heterocykliczny, ewentualnie 
zawierający również atom tlenu, atom siarki lub he-
teroatom N - R 7 , przy czym R7 ma wyżej podane zna-
czenie, A oznacza grupę fenylenową lub pięcio- lub 
sześcioczłonowy pierścień heterocykliczny zawierający 
1-3 heteroatomów, takich jak atom tlenu, siarki lub 
azotu i ewentualnie skondensowany z pierścieniem 
benzenowym, przy czym gdy A oznacza pięcioczło-
nowy pierścień heterocykliczny lub pięcioczłonowy 
pierścień heterocykliczny skondensowany z pierście-
niem benzenowym, to wówczas n oznacza 1, polega 
na tym, że związek o ogólnym wzorze 4 w którym 
p oznacza 1 lub 2, a Li oraz L_> oznaczają grupy od-
szczepiające się, poddaje się reakcji z jedną z amin 
o ogólnych wzorach 5 lub HN(Ri) R2, w których R, 
A, n, X, m, Ri i R2 mają wyżej podane znaczenie, 
po czym powstały związek poddaje się reakcji z na-
stępną aminą o wzorach 5 lub HN(Ri) R2. 

(1 zastrzeżenie) 

C07D 
C07C 

P.230941 T 29.04.1981 

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań, Polska 
(Zygmunt Kornetka, Jan Bartz, Grażyna Robotniko-
wska). 

Sposób wytwarzania nowych estrów alkilowych 
kwasów N-organoaminoalkilokarboksylowych 

Celem wynalazku jest opracowanie sposobu wytwa-
rzania nowych związków, które byłyby użyteczne do 
otrzymywania produktów przeznaczonych do mody-
fikowania materiałów włókienniczych. 

Sposób wytwarzania nowych związków o ogólnym 
wzorze R3(R2)N(CH2)n - CH(Ri) COOCH2 CH = CH2 w 
którym Ri oznacza atom wodoru lub niższą grupę 
alkilową, n oznacza liczbę całkowitą równą 0 lub 1, 
R2 jest atomem wodoru, niższą grupą alkilową, alkę- ' 
nylową lub grupą o ogólnym wzorze - (CH2)n 
CH(R)1 COOCH2 CH = CH2, w którym n i Ri mają 
wyżej podane znaczenie, R3 oznacza niższą grupę al-
kilową,, alkenylową lub R2 i R8 oznaczają wspólnie 
3-oksapenta-l, 5-diyl lub grupę polimetylową o ogól-
nym wzorze - (CH 2 ) m , w którym m jest liczbą cał-
kowitą przyjmującą wartości od 2 do 6, charaktery-
zuje się tym, że estry metylowe bądź etylowe kwa-
sów N-organoaminoalkilokarboksylowych o ogólnym 
wzorze R4(R3)N<CH2)n CHÍR^COOR5, w którym R\ 
n, R3 mają wyżej podane znaczenie, R4 oznacza atom 
wodoru, niższą grupę alkilową, alkenylową lub gru-
pę o ogólnym wzarze - ( C H 2 ) n -CHÍR^COOR5 ozna-
cza grupę metylową bądź etylową n i Ri mają wy-
żej podane znaczenie lub R3 i R4 oznaczają wspólnie 
3-oksapenta-l, 5-diyl lub grupę polimetylową o ogól-
nym wzorze - (CHi ) m , w którym m ma wyżej podane 
znaczenie, poddaje się reakcji transestryfikacji alko-
holem allilowym w obecności co najmniej jednego 
z alkoholów I, II i III grupy układu okresowego. 

(2 zastrzeżenia) 

C07D P.231734 17.06.1981 

Pierwszeństwo: 17.06.1980 - Japonia (nr 80,84180) 
25.12.1980 - Japonia (nr 182,854/80) 

Kowa Company, Ltd., Aichi-Ken, Japonia. 

Sposób wytwarzania nowych związków 
benzopiranowych 

Celem wynalazku jest opracowanie sposobu wytwa-
rzania nowych związków, które mogłyby być użytecz-
ne w leczeniu chorób sercowo-naczyniowych. 

Sposób wytwarzania związków o wzorze 1, w któ-
rym A oznacza bezpośrednie wiązanie lub wiązanie 
- O - C H 2 - , Ri oznacza grupę C 3 - C 5 alkilową, grupę 
hydroksy - C 3 - C 5 alkil)-ową, (niższy) alkiloamino (niż-
szy) alkilową, nitro - ( C 3 - C 5 ) alkilową lub fenylo 
(C3 - C 5 alkil)ową, która może być podstawiona w 
rodniku fenylowym niższą grupą alkoksylowa; R2 
oznacza atom wodoru lub chloru lub grupę OH, NO2, 
karbamylową, niższą alkilową, niższą akloksylową, 
niższą alkenoksylową lub acetylową; R3 oznacza atom 
wodoru lub grupę NO2; B oznacza bezpośrednie wią-
zanie, grupę Ci - C 7 alkilenową, -O-(niższy) alkile-
nową lub -CONH-(niższy) alkilenową; a n oznacza 
liczbę 1 lub 2; soli tego związku z kwasem polega 
na reakcji związku o wzorze 6, w którym Z oznacza 
grupę o wzorze 8 lub grupę -CH(OR3)CH:>~chlorowiec 
z aminą NH2Ri. (1 zastrzeżenie) 
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C07D P. 232302 21.07.1981 

Pierwszeństwo: 24.07.1980 - Francja (nr 80 16319) 
15.05.1981 - Francja (nr 81 09724) 

Rhone - Pulenc Industries, Paryż, Francja. 

Sposób wytwarzania nowych pochodnych 
2,3,6,7-tetrahydrotiazolo [3,2-a] pirymidynonu-5 

Celem wynalazku jest opracowanie sposobu wytwa-
rzania nowych związków wykazujących działanie 
przeciwreumatyczne, przeciwalergiczne i przeciwbólo-
we. 

Sposób wytwarzania związków o wzorze ogólnym 
1, w którym bądź R oznacza rodnik feny Iowy lub al-
kilowy nie podstawiony lub podstawiony 1-3 ato-
mami chlorowca, alkanylowy o 2 -4 atomach węgla, 
cykloheksylowy o 3-6 atomach węgla a Rj oznacza 
atom wodoru, lub też R i Ri, jednakowe lub różne 
oznaczają rodnik fenylowy lub alkilowy nie podsta-
wiony o 1-4 atomach węgla lub tworzą razem rodnik 
alkilenowy o 4 - 5 atomach węgla, a R2 i R3, jedna-
kowe lub różne, oznaczają atom wodoru lub rodnik 
alkilowy o 1-4 atomach węgla, - bądź R = Ri = H 
a jeden z R2 i R3 oznacza atom wodoru zaś drugi 
oznacza rodnik alkilowy o 1-4 atomach węgla lub 
też każdy z nich oznacza rodnik alkilowy, o 1-4 
atomach węgla polega na reakcji związku o wzorze 
2 ze związkiem o wzorze 3, który jest w równowa-
dze ze swoją formą iminową. (7 zastrzeżeń) 

C07D P. 232731 14.11.1980 

Pierwszeństwo: 16.11.1979 - Szwecja (nr 7909514-7) 

Astra Läkemedel Aktiebolag,. Södertälje, Szwecja 
(Thomas Högberg, Tomas de Paulis Svante Bertil 
Ross, Carl Bengt Johan Ulff). 

Sposób wytwarzania nowych pochodnych 
chlorowcofenylopirydyloalkiloaminy 

Celem wynalazku jest opracowanie sposobu wytwa-
rzania nowych związków wykazujących działanie 
przeciwdepresyjne i nieznaczne działanie uboczne. 

Sposób wytwarzania związków o wzorze 4, w któ-
rym R oznacza atom wodoru lub rodnik metylowy, 
n oznacza liczbę 1 lub 2, a X oznacza atom chlorow-
ca, taki jak atom fluoru, jodu, chloru lub bromu, 
przyłączony w dowolnym położeniu do rodnika feny-
lowego, przy czym jeśli X oznacza atom bromu wów-
czas jest on przyłączony w innym położeniu niż po-
łożenie 4, lub ich farmaceutycznie dopuszczalnych 
soli, polega na tym, że związek o wzorze 5, w któ-
rym R5 oznacza atom wodoru, rodnik metylowy lub 
dającą się usuwać grupę ochronną a X i n mają wy-
żej podane znaczenie, poddaje się odwodnieniu, po 
czym otrzymany związek ewentualnie przekształca 
się w farmaceutycznie dopuszczalną sól i/lub w izo-
mer E lub Z. (12 zastrzeżeń) 

C07D P.232732 14.11.1980 

Pierwszeństwo: 16.11.1979 - Szwecja (nr 7909514-7) 

Astra Läkemedel Aktiebolag, Södertälje, Szwecja 
(Thomas Högberg, Tomas de Paulis, Svante Bertii. 
Ross, Carl Bengt Johan Ulff). 

Sposób wytwarzania nowych pochodnych 
chlorowcofenylopirydyloalliloaminy 

Celem wynalazku jest opracowanie sposobu wytwa-
rzania nowych związków wykazujących dobre dzia-
łanie przeciwdepresyjne, przy nieznacznych skutkach 
ubocznych na organizm. 

Sposób wytwarzania związków o ogólnym wzorze 
4, w którym R oznacza atom wodoru lub rodnik me-
tylowy, n oznacza liczbę 1 "lub 2, a X oznacza atom 
chlorowca, taki jak atom fluoru, jodu, chloru lub 
bromu, przyłączony w dowolnym położeniu do rod-
nika fenylowego, przy czym jeśli X oznacza atom 
bromu wówczas jest on przyłączony w innym poło-
żeniu niż położenie 4, lub ich farmaceutycznie dopusz-
czalnych soli, polega na tym, że związek o ogólnym 
wzorze 5, w którym X i n mają wyżej podane zna-
czenie, poddaje się reakcji z ylidem fosforowym wy-
twarzanym in situ lub zsyntetyzowanym uprzednio 
w reakcji związku o wzorze M-CH2CH2N(CH3)-R2, w 
którym R2 ma wyżej podane znaczenie a M oznacza 
grupę R33P+, R43P+, (R4O)2P(O), R2

8P(O), R4
2N)2P(O) lub 

R4O/a/P/S/, gdzie R3 oznacza ewentualnie podstawio-
ny rodnik fenylowy a R4 oznacza rodnik alkilowy 
o 1-5 atomach węgla, przy czym jeśli M oznacza gru-
pę R3

3P+ lub R3
4P+ wówczas obecny jest anion, taki 

jak anion chlorowca, np. Br~, z zasadą; po czym 
otrzymany związek ewentualnie przekształca się w 
farmaceutycznie dopuszczalną sól i/lub w izomer E 
lub Z. (12 zastrzeżeń) 
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C07D P.232999 11.09.1981 

Pierwszeństwo: 13.09.1980 - RFN (nr P 30 34 638.4) 

DEGUSSA Aktiengesellschaft, Frankfurt (Main, Re-
publika Federalna Niemiec). 

Sposób wytwarzania maieinianu 2-amino-3-
-karboetoksyamino-6-(p-fluorobenzyloamino)-pirydyny 

Celem wynalazku jest opracowanie łatwego i dają-
cego produkt o dużej czystości sposobu wytwarzania 
zadanego związku przeciwzapaleniowego i uśmierza-
jącego ból. 

Sposób wytwarzania maieinianu 2-amino-3-karbo-
etoksyamino-6-(p-fluorobenzyloamino)-pirydyny pole-
ga na tym, że 1 mol 2-amino-3-karboetoksyamino-6-
-(p-fluorobenzyloamino)-pirydyny w zwykle używa-
nym rozpuszczalniku poddaje się reakcji z 1,1-1,5 
mola kwasu maleinowego w temperaturze do 20°C 
do temperatury wrzenia stosowanego rozpuszczalnika. 

(5 zastrzeżeń) 

C07D P. 233054 17.09.1981 

Pierwszeństwo: 17.09.1980 - St. Zjedn. Ameryki 
(nr 187861) 

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

Sposób wytwarzania nowych pochodnych 
1H- lub 2H-tetrazolotioIu-5 

Celem wynalazku jest opracowanie sposobu wytwa-
rzania nowych związków o ogólnym wzorze 1, w któ-
rym R oznacza atom wodoru lub rodnik alkilowy o 
1-3 atomach węgla, które byłyby użyteczne jako 
produkty wyjściowe przy wytwarzaniu licznych anty-
biotyków cefalosporynowych. 

Związki o wzorze 1, wytwarza się w ten sposób, że 
związek o wzorze 2, w którym R4 oznacza atom chlo-
ru lub grupę tiolową albo zabezpieczoną grupę tiolo-
wą, a R3 oznacza grupę cyjanową albo grupę N-alki-
lo-N-chlorowcokarbonyloamidową, w której rodnik al-
kilowy zawiera 1-3 atomów węgla, poddaje się reak-

. cji z azydkiem czterometyloguanidyniowym lub z trój-
azydkiem glinowym w środowisku nieprotonowego 
rozpuszczalnika organicznego, w temperaturze wrze-
nia mieszaniny reakcyjnej pod chłodnicą zwrotną. 

(12 zastrzeżeń) 

C07D P. 233788 12.11.1981 

Pierwszeństwo: 14.11.1980 - Francja (nr 80.24698) 

Rhone - Poulenc Agrochimie, Lyon, Francja. 

Środek chwastobójczy i sposób wytwarzania 
substancji czynnej 

Celem wynalazku jest opracowanie nowego środka 
chwastobójczego, który byłby użyteczny do zwalcza-
nia selektywnego chwastów w uprawach roślin, zwła-
szcza słonecznika i bawełny. Celem wynalazku jest 
także opracowanie sposobu wytwarzania substancji 
czynnej tego środka. 

Środek chwastobójczy zawiera jako substancję 
czynną co najmniej jedną pochodną 2,3-dihydro-3-
-metylo-6-fenylo-4-pironu o wzorze ogólnym 2, w 
którym R2 oznacza rodnik alkilowy o 2 -3 atomach 
węgla, a R3 oznacza rodnik alkilowy o 1-4 atomach 
węgla, alkenylowy o 3-5 atomach węgla lub alkiny-
lowy o 3-5 atomach węgla. 

Sposób wytwarzania związku o wzorze ogólnym 2, 
polega na tym, że poddaje się reakcji pochodną kwa-
su benzoilooctowego o wzorze $ - C O - C H 2 - C O O -
-R3 , w którym R3 ma wyżej podane znaczenie z 
alkoholanem magnezu, ewentualnie wytworzonym 
in situ, o wzorze (I^O^Mg, w którym R4 oznacza 
rodnik alkilowy o 1-4 atomach węgla, po czym 
otrzymany związek alkoksymagnezowy o wzorze 4, 
w którym R3 i R4 mają wyżej podane znaczenie, pod-
daje się reakcji z chlorkiem kwasowym o wzorze 
R2 - C H = C(CH3) - C O - C l , w którym R2 ma wyżej 
podane znaczenie, przy czym otrzymuje się związek 
o wzorze 6 w stanie równowagi z jego formą enolo-
wą, w których to wzorach R2 i R3 mają wyżej po-
dane znaczenie, a następnie formę enolową związku 
o wzorze 6 poddaje się cyklizacji. (10 zastrzeżeń) 

C07D P.234175 10.12.1981 

Pierwszeństwo: 12.12.1980 - RFN (nr P 30 46 871.4) 
16.04.1981 - RFN (nr P 31 15 447.6) 

Dr. Karl Thomae GmbH, Biberach (Riss, Republika 
Federalna Niemiec. 

Sposób wytwarzania nowych pirymidynonów 

Celem wynalazku jest opracowanie sposobu wytwa-
rzania nowych związków, które odznaczałyby się 
własnościami obniżającymi ciśnienie krwi, działaniem 
przeciw arytmii serca i działaniem blokującym ß - re-
ceptory. 

Sposób wytwarzania nowych pirymidynonów o 
wzorze ogólnym 1, w którym A i B razem z obydwo-
ma znajdującymi się atomami węgla oznaczają pier-
ścień pirydynowy lub feny Iowy, który może być pod-
stawiony grupą Ri i/lub R2, przy czym Ri oznacza 
atom chlorowca, grupę aminową lub nitrową, grupę 
alkilową lub alkoksylową o 1-3 atomach węgla, 
R2 oznacza grupę alkoksylową o 1-3 atomach węgla, 
D oznacza ewentualnie podstawioną przez grupę hy-
droksylową grupę alkilenową o 3 lub 4 atomach 
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węgla, R3 i R5 są jednakowe lub różne i oznaczają 
atomy wodoru lub grupy alkilowe o 1-3 atomach 
węgla, R4 oznacza atom wodoru lub grupę alkoksy-
lową o 1-3 atomach węgla, R6 ozacza prostą lub roz-
gałęzioną grupę alkilową o 1-6 atomach węgla lub 
ewentualnie podstawioną przez grupę hydroksylową 
prostą nasyconą grupę alkilenową 2 - 4 atomach wę-
gla, która na końcu jest podstawiona grupą feny Io-
wą lub fenoksylową, przy czym pierścień fenylowy 
może być mono- lub dwupodstawiony grupą alkilową 
i/lub alkoksylową o 1-3 atomach węgla, oraz ich 
soli addycyjnych z kwasami, polega na reakcji po-
chodnej propoksyfenylowej o wzorze ogólnym 2, w 
którym A, B, D, R3 i R4 mają wyżej podane zna-
czenie, X oznacza nukleofilowo wymienialną grupę 
lub X razem z znajdującym się w położeniu 8 ato-
mem wodoru reszty D stanowi atom tlenu, z aminą 
o wzorze ogólnym H - N(R5)R6) w którym R5 i Rs 
mają wyżej podane znaczenie i ewentualnie przepro-
wadzeniu otrzymanego związku o wzorze ogólnym 1 
w jego w szczególności fizjologicznie dopuszczalne 
sole addycyjne z nieorganicznymi lub organicznymi 
kwasami. (12 zastrzeżeń) 

C07D P.234317 23.02.1981 
Pierwszeństwo: 01.03.1980 - Anglia (nr 8007048) 

22.08.1980 - Anglia (nr 8027435) 
John Wyeth and Brother Limited, Taplow, Anglia. 

Sposób wytwarzania nowych pochodnych 
piperydyny 

Celem wynalazku jest opracowanie sposobu wy-
twarzania nowych związków, które wykazywałyby 
aktywność psychotropową i przez to mogłyby być 
użyteczne jako środki przeeiwdepresyjne. 

Sposób wytwarzania związków o wzorze 1, w któ-
rym linia przerywana oznacza ewentualnie wiązanie 
podwójne, Ar oznacza układ pierścieniowy o wzo-
rze 2, w którym Q oznacza atom O lub S, grupę 
- C R 7 = C R 8 - , -N = C R 8 - oraz -N = N - , a każ-
dy R4, R5, R6 oraz R7 i R3 oznacza atom wodoru lub 
podstawnik, taki jak niższa grupa alkilowa niższa gru-
pa alkenylowa, niższa grupa alkoksylową, grupa 
NO2, NH2, niższa chlorowcoalkilowa, niższa hydro-
ksyalkilowa, amino niższa alkilowa, podstawiona ami-
nowa, niższa alkoksykarbonylowa, cyjanowa, CONH2 
oraz hydroksylowa, a ponadto R4 i R5 łącznie albo 
R6 i R8 razem z atomem węgla, do którego są przy-
łączone oznaczają pięcio- lub sześcioczłonowy pier-
ścień karbocykliczny lub heterocykliczny zawierają-
cy jeden lub więcej z wyżej wymienionych podstaw-
ników, R oznacza ewentualnie podstawiony rodnik 
arylowy lub heteroarylowy albo rodnik cykloalkilowy 
o 5 - 7 atomach węgla każdy R1, R2, R3 i R9 oznacza 
atom wodoru lub niższą grupę alkilową, n oznacza 
liczbę 0 lub 1, X oznacza atom =C, =S lub grupę 

- NH, a Y oznacza atom - O - lub stanowi bez-
pośrednie wiązanie, przy czym jeżeli Ar oznacza nie-
podstawioną grupę fenylową, a R9 oznacza atom wo-
doru wówczas Y oznacza atom - - O - oraz ich soli 
addycyjnych z kwasami i czwartorzędowych soli 
aminowych według wynalazku polega na tym, że 
związek o wzorze 24 poddaje się acylowaniu środ-
kiem acylującym zawierającym grupę - COR i ewen-
tualnie związek o wzorze 1 zawierający grupę reak-
tywną przeprowadza się związek o wzorze 1, zawie-
rający inną grupę i ewentualnie przeprowadza się 
związek o wzorze 1, w postaci zasady w sól addycyjną 
z kwasem albo III rz sól aminową albo sól związ-
ku o wzorze 1 przeprowadza się w wodną zasadę. 

(15 zastrzeżeń) 

C07D P.234318 23.02.1981 

Pierwszeństwo: 01.03.1980 - Anglia (nr 8007048) 
22.08.1980 - Anglia (nr 8027435) 

John Wyeth and Brother Limited, Toplow, Anglia. 

Sposób wytwarzania nowych pochodnych piperydyny 

Celem wynalazku jest opracowanie sposobu wytwa-
rzania nowych związków, które wykazywałyby ak-
tywność psychotropową i przez to byłyby użyteczne 
jako środki przeeiwdepresyjne. 

Sposób wytwarzania związków o wzorze 1, w któ-
rym linia przerywana oznacza ewentualnie wiązanie 
podwójne, Ar oznacza układ pierścieniowy o wzorze 
2, w którým Q oznacza atom O lub S, grupę 
- CR7 = CR8 -, - N = CRS - oraz - N = N -, a 
każdy R4, R5, R6 oraz R7 i R8 oznacza atom wodoru 
lub podstawnik, taki jak' niższa grupa alkilowa, niż-
sza grupa alkenylowa, niższa grupa alkoksylową, 
grupa NO2, NH2, niższa chlorowcoalkilowa, niższa 
hydroksyalkilowa, aminoniższaalkilowa, podstawiona 
aminowa, niższa alkoksykarbonylowa, cyjnanowa, 
CONH2 oraz hydroksylowa, a ponadto R4 i R5 łącznie 
albo R6 i R8 razem z atomem węgla, do którego są 
przyłączone oznaczają pięcio- lub sześcioczłonowy 
pierścień karbocykliczny lub heterocykliczny zawie-
rający jeden lub więcej z wyżej wymienionych pod-
stawników, R oznacza ewentualnie podstawiony rod-
nik arylowy lub heteroarylowy albo rodnik cyklo-
alkilowy o 5 - 7 atomach węgla każdy R1, R2, R3 i R9 

oznacza atom wodoru lub niższą grupę alkilową, n 
oznacza liczbę 0 lub 1, X oznacza atom = O, = S 
lub grupę - NH, Y oznacza atom - O - lub sta-
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nowi bezpośrednie wiązanie, a Z oznacza grupę 
- C O - , lub - C H 2 - , przy czym, jeżeli Ar oznacza 
nie podstawioną grupę fenylową, a R9 oznacza atom 
wodoru wówczas Y oznacza atom - O -, a jeżeli 
Z oznacza grupę - CH2 -, a Ar oznacza grupę fe-
nylową lub pirydylową, ewentualnie podstawione 
wówczas R1 oznacza atom wodoru oraz ich soli addy-
cyjnych z kwasami i czwartorzędowych soli amo-
niowych według wynalazku polega na tym, że pod-
daje się redukcji związek o wzorze 24 lub 25, w 
którym B<~> oznacza anion i ewentualnie związek 
o wzorze 1 zawierający grupę reaktywną przepro-
wadza się w związek o wzorze 1 zawierający inną 
grupę i ewentualnie przeprowadza się związek o wzo-
rze 1 w postaci zasady w sól addycyjną z kwasem 
albo III rz sól amoniową albo też sól przeprowadza 
się w wolną zasadę. (15 zastrzeżeń) 

C07D P.234419 23.12.1981 

Pierwszeństwo: 25.12.1980 - Japonia (nr 184557/80) 
25.12.1980 - Japonia (nr 184558/80) 
30.04.1981 - Japonia (nr 65497/81) 

Ninon Nohyaku Co., Ltd, Tokjo, Japonia (Mitsuru 
Kajioka, Katsumasa Okawa, Kuniaki Taninaka). 

Środek chwastobójczy i sposób 
wytwarzania pochodnych A2-l,2,4-triazolinonu-5 

Celem wynalazku jest opracowanie nowego środ-
ka o działaniu hamującym rozwój chwastów przed 
i w początkowym etapie ich wzejścia. Celem wyna-
lazku jest również opracowanie sposobu wytwarza-
nia substancji czynnej środka. 

Środek chwastobójczy zawiera jako substancję czyn-
ną co najmniej jedną pochodną A2-l,2,4-triazolinonu-
-5 o ogólnym wzorze 1, w którym R1 oznacza grupę 
Ci-C4 alkilową, R2 oznacza grupą C3-C5 alki-
nylową, chlorowcametylową, lub chlorowcoetylo-

wą, a X oznacza grupę alkoksylową, alkenylo-
ksylową, alkoksyalkoksylową ,alkinyloksylową, hydro-
ksylową, chlorowcometoksylową lub chlorowcoeto-
ksylową. 

Związki o wzorze 1 wytwarza się przez reakcję 
aminy o wzorze 2, w którym R1 i X mają wyżej po-
dane znaczenie, ze związkiem o wzorze R2Z, w któ-
rym R2 ma wyżej podane znaczenie a Z oznacza atom 
chlorowca, przy czym R2Z może stanowić chlorowco-
etylen. (16 zastrzeżeń) 

C07F P.233411 T 12.10.1981 

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań, Pol-
ska (Bogdan Marcieniec, Jacek Guliński, Włodzimierz 
Urbaniak). 

Sposób otrzymywania dwufunkcyjnych 
monomerów silikonowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia wy-
dajności otrzymywania dwufukcyjnych monomerów 
silikonych. 

Sposób otrzymywania dwufunkcyjnych monomerów 
silikonych o ogólnym wzorze X2R1SiCH2CH2R2, w 
którym R1 oznacza grupę metylową, R2 oznacza gru-
pę alkilową zawierającą od 3 do 8 atomów węgla, 
a X oznacza atom chlorowca, grupę alkoksylową lub 
acetoksylową, poprzez poddanie reakcji addycji związ-
ków o ogólnym wzorze X2R1SiX, w kórym Ri i X 
mają wyżej podane znaczenie, ze związkami o ogól-
nym wzorze 3, w którym R2 ma wyżej podane zna-
czenie, polega na tym, że reakcję prowadzi się wobec 
katalizatora o ogólnym wzorze 4, zawierającego kom-
pleks platyny - kwas sześciochloroplatynowy roz-
tworzony w cykloheksanonie. Wynalazek dotyczy rów-
nież sposobu otrzymywania w rekcji addycji, wobec 
tego samego katalizatora, monomerów silikonowych 
o ogólnym wzorze 1, w którym R2 ma wyżej podane 
znaczenie, natomiast R1 oznacza grupę fenylową, a X 
atom chlorowca. 

W kolejnej odmianie wynalazku reakcji addycji 
poddaje się związki o ogólnym wzorze X2RISÍX, w 
którym R1 oznacza grupę metylową a X atom chlo-
rowca lub grupę alkoksylową, ze związkami o ogól-
nym wzorze 3, w którym R2 ma wyżej podane zna-
czenie, wobec ikatalizatora zawierającego kompleks 
rodu o ogólnym wzorze (PR33)3RhY,w którym R3 

oznacza podstawnik alkilowy lub arylowy a Y -
atom chlorowca. 

W każdej odmianie wynalazku reakcję prowadzi 
się w środowisku samych reagentów, w atmosferze 
powietrza, w czasie 2 do 6 godzin, pod normalnym 
ciśnieniem, w temperaturze wrzenia reagentów lub 
pod zwiększonym ciśnieniem, w temperaturze 80 do 
120°C. i(6 zastrzeżeń) 

C07F P.233471 T 15.10.1981 

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska (Paweł 
Kafarski, Lidia Kupczyk-Subotkowska, Barbara Lej-
czak, Przemysław Mastalerz, Józef Oleksyszyn, Jerzy 
Szewczyk). 
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Sposób wytwarzania fosfonodipeptydów 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zastosowania 
łatwo dostępnych surowców oraz zwiększenia wydaj-
ności otrzymywania fosfonodipeptydów. 

Wynalazek dotyczy sposobu wytwarzania fosfono-
dipeptydów o wzorze ogólnym przedstawionym na 
rysunku, na którym R oznacza atom wodoru, niższą 
grupę alkilową, fenylową, aralkilową czy heteroalki-
lową, zaś R1 oznacza niższą grupę alkilową, arylową 
albo aralkilową. 

Istota wynalazku polega na tym, że estry difeny-
lowe kwasów 1-aminoalkanofosfonowych poddaje się 
reakcji sprzęgania z N-chronionymi aminokwasami, 
z których grupy chroniące azot usuwa się metodami 
standardowymi, zaś estry fenylowe usuwa się z fos-
foru przez hydrogenolizę na katalizatorze Adamsa, 
korzystnie na drodze transestryfikacji alkoholem al-
kilowym, a następnie działaniem bromowodoru w lo-
dowatym kwasie octowym. 

Związki te wykazują działanie antybiotyczne i efekt 
synergistyczny z popularnymi antybiotykami takimi 
jak penicylina, cykloseryna czy cefalosporny. 

(1 zastrzeżenie) 

C08F 
C08K 

P. 229600 10.02.1981 

Polska Akademia Nauk, Zakład Polimerów. Zabrze, 
Polska (Zbigniew Jedliński, Aleksandra Wolińska, Jan 
Łukaszczyk). 

Sposób polimeryzacji tetrahydrofiiranu 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wyeliminowania 
szeregu reakcji ubocznych w procesie polimeryzacji 
tetrahydrofuranu. 

Przedmiotem wynalazku jest sposób polimeryzacji 
tetrahydrofuranu w obecności katalizatora. 

Jako katalizator stosuje się podstawione sole 1,3-
-dioksolan-2-yliowe o wzorze ogólnym 1, w którym 
R oznacza grupę alkilową lub aromatyczną, a R' i R" 
są jednakowe lub różne i oznaczają atom wodoru lub 
grupę metylową, zaś A oznacza aniony SbCl6-, AsFß-, 
SbF6- i im podobne. 

Sposobem według wynalazku otrzymuje się pro-
dukt do produkcji politetrahydrofuranu jako surowca 
do otrzymywania poliuretanów. (2 zastrzeżenia) 

C08G P.229490 02.02.81 

Instytut Chemii Nieorganicznej, Gliwice, Poska 
(Andrzej Muszko, Janina Máchej, Urszula Trefler, 
Zbigniew Kalinowski, Henryk Maruszczyk). 

Sposób wytwarzania polimeru fosforowo-azotowego 
oraz urządzenie do wytwarzania polimeru 

fosforowo-azotowego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uciąglenia pro-
cesu wytwarzania polimeru fosforowo-azotowego oraz 
uzyskania wyższej jakości produktu. 

Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania 
polimeru fosforowo-azotowego, którego głównym 
składnikiem są polifosforany amonowe oraz urządze-
nie do stosowania tego sposobu. Polimery fosforowo-
-azotowe, których głównym składnikiem są polifosfo-
rany amonowe mają duże znaczenie praktyczne 
zwłaszcza jako preparaty do gaszenia ognia lub na-
dające cechy niepalności palnym tworzywom lub far-
bom ochronnym. 

Sposób według wynalazku, wytwarzania tych polime-
rów z mocznika i kwasu polifosforowego o zawartości 
P2O5 w formie polikwasów w ilości przynajmniej 60% 
charakteryzuje się tym, że stosunek masowy mocznika 
użytego do wytwarzania polimeru do P2OS w formie 
wyżej skondensowanej niż forma orto wynosi od 1:1,2 
do 1:1,7, a stosunek masowy mocznika do P2O5 w for-
mie wyżej skondensowanej niż forma piro wynosi od 
1:0,6 do 1:1,7. 
- Wytwarzanie polimeru realizowane jest w dwueta-

powym procesie reakcyjnym. W pierwszym etapie 
kwas polifosforowy poddaje się neutralizacji moczni-
kiem w temperaturze 60-90°C, aż do uzyskania jed-
norodnego roztworu o pH w zakresie od 3 do 5. 

W drugim etapie, uzyskany zneutralizowany roz-
twór poddaje się w odrębnym reaktorze trzystrefo-
wej reakcji syntezy polimeru fosforowo-azotowego. 

W pierwszej strefie reakcji następuje ogrzanie roz-
tworu i wzrost temperatury do zapoczątkowania re-
akcji. W drugiej strefie tworzy się w wyniku poli-
kondensacji spiek polifosforanu amonowego i wydzie-
lają się gazowe produkty reakcji. 

W trzeciej natomiast, wytworzony spiek ogrzewany 
jest nadal w temperaturze 250-320°C aż do zakończe-
nia polikondensacji fosforanów i odgazowania pro-
duktu. 

Urządzenie do wytwarzania polimeru fosforowo-
-azotowego według wynalazku charakteryzuje się tym, 
że obok typowego reaktora do neutralizacji zaopa-
trzone jest w odrębny poziomy reaktor korytowy do 
prowadzenia reakcji syntezy polimeru, posiadający 
wewnątrz elementy, korzystnie łopatki <8) przytwier-
dzone ukośnie do jednego lub więcej obrotowych wa-
łów (7). 

Elementy te powodują mieszanie, przesuwanie i 
wstępne rozdrabnianie reagentów i produktu. Reaktor 
zaopatrzony jest w przeponowy płaszcz grzewczy (2) 
umieszczony wzdłuż dna reaktora lub wzdłuż dna 
i jego ścian bocznych. (3 zastrzeżenia) 

C08G P.229614 09.02.1981 

Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia", 
Kędzierzyn-Koźle, Polska (Maria Sadłowska, Domi-
nik Nowak, Janusz Hariasz, Edward Chromiak). 

Sposób wytwarzania kopoliamidów 
zawierających 6-kaprolaktam, co-laurynolaktam 

i sole kwasów dwukarboksylowych 
z sześciomeylenodwuaminą 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie poprawy eko-
nomiki oraz uproszczenia sposobu wytwarzania kopo-
liamidów. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że pro-
wadzi się go w dwóch kolejno po sobie następują-
cych stadiach, przy czym w pierwszym do mieszani-
ny o temperaturze 80-100°C zawierającej 24-45 części 
wagowych stopionego 6-kaprolaktamu i 13-25 części 
wagowej kwasu dwukarboksylowego zawierającego 
6-13 atomów węgla w cząsteczce wprowadza się por-
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cjami sześciometylenodwuaminę i wodę z taką pręd-
kością i w takiej ilości aby temperatura nie przekro-
czyła 100°C, stosunek molowy kwasu dwukarboksy-
lowego do dwuaminy wynosił 1:1, a ilość wprowadzo-
nej wody powinna zapewnić rozpuszczenie powstają-
cej soli, po stwierdzeniu całkowietego przereagowania 
obydwu reagentów uzyskany produkt wprowadza się 
do polimeryzatora wprowadzając ponadto 25-40 części 
wagowych oo-laurynolaktamu i prowadzi drugie sta-
dium w temperaturze 260-290°C pod ciśnieniem atmos-
ferycznym w środowisku gazu obojętnego do uzyska-
nia produktu o zamierzonej lepkości. 

Uzyskany produkt znajduje zastosowanie jako śro-
dek klejący do termicznego zgrzewania tkanin. 

(1 zastrzeżenie) 

C08G P.230467 01.04.1981 

Pierwszeństwo: 01.04.1980 - Stany Zjedn. Ameryki 
(nr 136,362) 

Union Carbide Corporation, Nowy Jork, Stany 
Zjedn. Ameryki. 

Sposób promotowania adhezji nieorganicznych 
materiałów krzemionkowych z żywicami organicznymi 

oraz sposób wytwarzania polimeru poliestrowego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia sta-
bilności promotorów adhezji nieorganicznych mate-
riałów krzemionkowych z żywicami organicznymi. 

Sposób promotowania adhezji polega na tym, że 
podczas prowadzenia adhezji między wymienionymi 
materiałami dodaje się polimer poliestrowy o cięża-
rze cząsteczkowym powyżej 1000 i obejmujący jed-
nostki o wzorach 1, 2, 3 i 4, w których R oznacza 
dwuwartościowy rodnik węglowodorowy, R° oznacza 
jednowartościową grupę alkilową, arylową lub aral-
kilową, X oznacza jednowartościową grupę alkoksy-
lową, hydroksylową lub oksy, y oznacza liczbę 0 lub 
1 v oznacza liczbę 1-6, z oznacza liczbę 2,1 lub 0, a 
oznacza liczbę 0 lub frakcję molową 0,004-0,6, b i e 
oznaczają frakcje molowe około 0,004-0,6, d oznacza 
frakcję molową w zakresie około 0,4-06, przy czym 
d ma wyższą, równą lub nieco mniejszą wartość od 
sumy a, b i e, a An oznacza anion mocnego, jedno-
wartościowego kwasu mineralnego, którego wartość 
pKa wynosi poniżej 3. 

Przedmiotem wynalazku jest także sposób wytwa-
rzania polimeru poliestrowego polegający na tym, że 
nienasycony skonjugowany poliester poddaje się rea-
kcji aminoorganosilanem o wzorze 5, w którym pod-
stawniki mają wyżej podane znaczenie, w tempera-

turze około 0-235°C, z wytworzeniem poliestru ami-
noalkiloalkoksysilanu, który następnie poddaje się 
reakcji z jednowartościowym kwasem mineralnym 
o wartości pKa poniżej - 3 . (6 zastrzeżeń) 

C08K 
C08F 

P.229494 03.02.1981 

Polska Akademia Nauk, Instytut Chemii Organicz-
nej, Warszawa, Polska (Piotr Daniel Sałbut). 

Sposób otrzymywania plastyfikatora 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zmniejszenia 
kosztów plastyfikatorów przeznaczonych do przetwór-
stwa tworzyw sztucznych. 

Przedmiotem wynalazku jest sposób otrzymywania 
plasyfikatora, stanowiącego mieszaninę estrów aro-
matycznych kwasów karb oksyIowy ch, polegający na 
tym, że estryfikuje się sole sodowe lub potasowe kwa-
sów karboksylowych otrzymane w znany sposób na 
drodze utleniania w podwyższonej temperaturze su-
rowca węglowego w wodnej zawiesinie ługu sodowe-
go lub potasowego, a następnie po ewentualnym od-
dzieleniu części stałych, oczyszczone od towarzyszą-
cych im węglanów przez potraktowanie roztworu 
wapnem palonym lub gaszonym, odsączenie wytrąco-
nego CaCO3, odparowanie wody, zmieszanie pozosta-
łości z alkoholem, zwłaszcza metanolem i oddzielenie 
soli w postaci fazy stałej, przy czym estryfikację 
prowadzi się za pomocą wyższego alkoholu C4-9 w 
obecności kwasu mineralnego, jak HCI lub H2SO4, 
korzystnie H2SO4, wprowadzonego do środo-
wiska reakcyjnego w ilości stanowiącej su-
mę ilości katalitycznej dla procesu estryfika-
cji i tej ilości, która jest potrzebna do zwią-
zania obecnych w roztworze jonów metali alkalicz-
nych w postaci chlorku lub kwaśnego siarczanu sodu 
lub potasu, po czym po procesie estryfikacji sól nie-
organiczną oddziela się, a z alkoholowego roztworu 
estru, po przemyciu go i wysuszeniu, oddestylowuje 
się alkohol, uzyskując jako pozostałość plastyfikator. 

(1 zastrzeżenie) 

C08L P.229584 09.02.1981 

Wojewódzka Spółdzielnia Mieszkaniowa, Słupsk, 
Polska (Józef Ważny, Czesław Wiórkiewicz, Maria 
Kuźmińska, Antoni Pucer, Maria Gadajewska, Jerzy 
Szylhabel, Benedykt Jankowski). 

Kompozycja âo wytwarzania wyrobów budowlanych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
kompozycji do wytwarzania wyrobów budowlanych 
o niskim ciężarze objętościowym, i odpowiednich 
własnościach izolacyjnych. 

Kompozycja do wytwarzania wyrobów budowla-
nych, zwłaszcza płyt do izolacji cieplnej składa się 
z 30 do 70 % wagowych lateksu syntetycznego, 30 do 
60% wagowych pyłu i/lub granulatu gumowego, 0,1 
do 2% wagowych przyspieszacza „M", 0,1 do 2% wa-
gowych sproszkowanej siarki i 2 do 6% wagowych 
saletry amonowej. (1 zastrzeżenie) 

C08L P.229613 09.02.1981 

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemy-
słu Izolacji Budowlanej, Katowice, Polska (Joachim 
Lipp, Stefania Tatarek). 

Sposób otrzymywania masy uszczelniającej 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie umożliwienia 
wytwarzania mas asfaltowo-kauczukowych o wyraź-
nie zaznaczonych własnościach elastycznych przy je-
dnoczesnym obniżeniu technicznych kosztów ich wy-
tworzenia. 



30 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO Nr 17 (227) 1982 

Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania 
mas asiaitowo-kauczukowych, zwłaszcza kitów uszczel-
niających dla budownictwa o zróżnicowanych wła-
ściwościach technicznych i użytkowych. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że emul-
sję asfaltową, korzystnie sporządzaną z uplastycznio-
nego i/lub modyfikowanego asfaltu miesza się z la-
teksem kauczukowym aż do uzyskania jednorodnej 
mieszaniny. Do wytworzonej emulsji asfaltowo-kau-
czukowej dodaje się w części lub w całości wypeł-
niacz mineralny i intensywnie miesza aż do rozpro-
wadzenia wypełniacza mineralnego. Z uzyskanej 
mieszaniny odparowuje się wodę, po czym dodaje 
się pozostałą część wypełniacza mineralnego i mie-
sza całość w podwyższonej temperaturze. 

W kolejnym przykładzie wykonania wynalazku 
z emulsji asfaltowo-kauezukowej wydziela się masę 
asfaltowo-kauczukową najodpowiedniej przez jej pod-
grzanie a następnie do suchej masy dodaje się wy-
pełniacz mineralny i miesiza całość co najmniej 0,3 
godziny. Z masy uszczelniającej formuje się wstęgę 
albo po jej upłynnieniu lotnym rozpuszczalnikiem 
organicznym kieruje się ją do pojemników. 

Sposób otrzymywania mas uszczelniających według 
innego przykładu wykonania polega na tym, że roz-
drobniony kauczuk korzystnie syntetyczny kauczuk 
butadienowo-styrenowy typu Ker zalewa się roz-
puszczalnikiem i miesza się aż do uzyskania jedno-
rodnego roztworu, po czym roztwór kauczuku mie-
sza się ze stopionym asfaltem korzystnie uprzednio 
uplastycznionym i/lub modyfikowanym a z kolei 
uzyskaną masę asfaltowo-kauczukową miesza się z 
wypełniaczem mineralnym, po czym masę uszczel-
niającą poddaje się dalszej obróbce. 

(28 zastrzeżeń) 

C08L 
C09J 

P. 229644 12.02.1981 

Krakowskie Fabryki Mebli, Kraków, Polska (Ka-
zimierz Szota, Wieńczysława Strada, Jolanta Lem-
part, Maria Łagan). 

Masa klejowa do okleinowania 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wyeliminowania 
występowania zjawiska przebicia klejowego oraz za-
stąpienia deficytowej mąki jako wypełniacza. 

Masa klejowa do okleinowania składa się z żywicy 
mocznikowej, chlorku amonu, jako utwardzacza oraz 
wypełniacza w postaci pyłu drzewnego o wielkości 
ziarna 20-125 \i. Jako wypełniacz w masie do okle-
inowania stosowany jest również pył drzewny i mącz-
ka anhydrytowa. 

Masa klejowa według wynalazku łączy bardzo 
trwale okleinę z elementem okleinowanym przy nie-
zbyt wysokim stopniu twardości spoiny oraz elimi-
nuje zjawisko przebicia klejowego. 

(1 zastrzeżenie) 

C09D P.229626 10.02.1981 

Fabryka Elementów Wyposażenia Budownictwa 
„Metalplast-Zamość", Zamość, Polsika (Józef Proc, 
Jan Stasiak, Zdzisław Węgrzynek). 

Sposób regulacji pH farb wodorozcieńczalnych 
do nanoszenia anoforetycznego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
takiego sposobu regulacji pH farb wodorozcieńczal-
nych do nanoszenia anoforetycznego, który nie wyma-
gałby ksztownej instalacji, a zmiana pH nie naru-
szałaby stopnia dyspersji farby. 

Sposób regulacji pH według wynalazku polega na 
tym, że kąpiel alkaliczną farby o pH dochodzącym 
do optymalnego nasyca się dwutlenkiem węgla z 
szybkością przepływu 0,5-10 dcmVmin. metodą za-
pewniającą możliwie największą powierzchnię zet-
knięcia gazu z oalą objętością farby przy jedno-
czesnym mechanicznym mieszaniu. (1 zastrzeżenie) 

C09J P.229592 09.02.1981 

Population Research Incorporated, Georgetown, 
Stany Zjednoczone Ameryki. 

Środek klejący 

Celem wynalazku jest opracowanie takiego środka 
klejącego, który wykazywałby dłuższy okres odpor-
ności na składowanie i polepszone właściwości kle-
jące. 

Środek klejący oparty na estrze metylowym kwa-
su 2-cyjanoakrylowego według wynalazku składa się 
z mieszaniny estru metylowego kwasu 2-cyjano-
akrylowego z organicznym kwasem karboksylowym 
w ilości około 12500 ppm do około 60000 ppm, dwu-
tlenkiem siarki w ilości około 500 ppm do około 
1500 ppm oraz składnikiem z grupy obejmującej 
hydrochinon, eter monometylowy hydrochinonu, bu-
tylohydroksyanizol i ich mieszaniny w ilości około 
50 ppm do około 250 ppm. (21 zastrzeżeń) 

C09K P. 229674 12.02.1981 

Inowrocławskie Kopalnie Soli im. Bolesława Kru-
pińskiego, Inowrocław, Polska (Adam Šlizowski, Mi-
chał Hus, Władysław Sacher, Mieczysław Cieślik, An-
toni Mizia, Wojciech Gruszczyński, Edward Oleksy, 
Ludwik Rogowski, Adam Wyroba). 

Środek do tamponażu wód podziemnych 

Celem wynalazku jest opracowanie łatwego w przy-
gotowaniu i skutecznego w działaniu środka do tam-
ponażu wód podziemnych. 

Środek do tamponażu wód podziemnych według 
wynalazku stanowiący zawiesinę tiksotropową o 
składzie: ił bentonitowy w ilości 100-130 części wa-
gowych, olej solarowy w ilości 110-140 części wa-
gowych i grafit mielony w ilości do 5 części wa-
gowych. (1 zastrzeżenie) 

C09K P. 229685 12.02.1981 

Wyższa Szkoła Marynarki Wojennej im. Bohaterów 
Westerplatte, Gdynia, Polska (Jerzy Mindowicz). 

Środek powłokowy do czasowej ochrony przed koro-
zją wyrbów metalowych zwłaszcza w warunkach 

transportu i magazynowania 

Celem wynalazku jest opracowanie środka powło-
kowego do ochrony przed korozją o własnościach 
antykorozyjnych lepszych niż własności znanych do-
tąd środków. 

Środek powłokowy do czasowej ochrony przed 
korozją wyrobów metalowych w warunkach trans-
portu i magaizynowania według wynalazku zawiera 
5 do 25 cz. wagowych polistyrenu, 2,4 do 12 cz. wa-
gowych ftalanu dwubutylu lub chlorpparafiny 42%, 
20 do 48 cz. wagowych toluenu, 16 do 80 cz. wago-
wych metyloetyloketonu, 12 do 24 cz. wagowych 
octanu etylu, 5 do 15 cz. wagowych metyloizobuty-
loketonu, 1,2 do 6 cz. wagowych stearynianu butylu, 
0,05 do 0,50 cz. wagowych chromianu lub benzoesa-
nu cykloheksyloaminy oraz 0,1 do 1,2 cz. wagowych 
benzotriazolu w przeliczeniu na 10Ó cz. wagowych 
środka. (1 zastrzeżenie) 

C10J P. 234385 22.12.1981 

Pierwszeństwo: 23.12.1980 - Węgry (nr 3101/80) 

Magyar Ásványolaj es Földgáz Kisérleti Intézet, 
Budapeszt, Węgry. 

Środek zapachowy do gazów opałowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
środka zapachowego o „zapachu gazu", który nie 
ulega efektowi tłumienia zapachu przez wyższe wę-
glowodory. 
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Wynalazek dotyczy nowych środków zapachowych 
do gazów opałowych. Środek zapachowy zawiera 
30-70% co najmniej jednego merkaptanu Ci_4 al
kilowego, co najmniej jednego siarczku dwu-/Ci_2 
alkilowego/ lub dowolnej mieszaniny tych substan
cji, 0,60% tetrahydrotiofenu i 10-30% kwasu n-ma-
słowego, kwasu izomasłowego, aldehydu n-waleria-
nowego, aldehydu izowalerianowego lub dowolnej 
mieszaniny tych substancji. Środek zapachowy do
daje się do gazów opałowych w proporcji 5-40 mg/m3. 

(2 zastrzeżenia) 

C10K P.229668 12.02.1981 

Zakłady Koksownicze im. Powstańców Śląskich, 
Zdzieszowice, Polska (Czesław Olczak, Jacek Zawi-
stowsiki, Edward Mielczarek). 

Sposób głębokiego oczyszczania gazu, zwłaszcza ko-
ksowniczego z równoczesnym oczyszczaniem pogazowej 

amoniakalnej wody 

Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest o-
czyszczenie gazu koksowniczego w sposób ekono-
miczny i skuteczny przy zastosowaniu małych ilości 
łatwo dostępnych chemikaliów z jednoczesnym mi-
nimalnym zanieczyszczeniem środowiska. 

Sposób według wynalazku polegający na usuwa-
niu amoniaku kwasem siarkowym i schłodzeniu go 
po tym czyszczeniu do optymalnej temperatury, a 
następnie usunięciu siarkowodoru sposobami mokry-
mi lub suchymi, charakteryzuje się tym, że wstęp-
nie oczyszczony gaz poddaje się działaniu świeżego 
roztworu węglanu sodu i/lub potasu, po czym czę-
ściowo nasycony siarkowodorem i innymi gazami 
kwaśnymi roztwór stosuje się do usuwania amonia-
ku związanego z wody amoniakalnej, przez wymie-
Sizanie amoniakalnej wody z tym roztworem, i z 
kolei tę mieszaninę poddaje się działaniu pary wod-
nej dla usunięcia amoniaku, siarkowodoru i innych 
gazów kwaśnych z amoniakalnej wody, a zanieczy-
szczone opary zawraca się dodając je do zanieczy-
szczonego gazu, przeznaczonego do oczyszczania. 

(2 zastrzeżenia) 

C10G P. 22967I 12.02.1981 

Rafineria Nafty „Jedlicze", Jedlicze, Polska (Tade-
usa Gunia, Tadeusz Tajber, Edmund Kołacz, Euge-
niusz Janicki, Mieczysław Nagnajewicz, Bolesław 
Węklar, Paweł Setkowicz, Janusz Topolski). 

Sposób przeróbki olejów przepracowanych 
na destylacjach rurowo-wieżowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie umożliwienia 
ograniczenia do minimum korozji urządzeń w pro-
cesie przeróbki olejów przepracowanych. 

Sposób według wynalazku charakteryzuje się tym, 
że przeróbce poddaje się oleje przepracowane segre-
gowane i niesegregowane bez użycia we wstępnym 
oczyszczaniu procesu kwaszenia lub selektywnej ra-
finacji. (3 zastrzeżenia) 

C10L P. 229059 05.01.1981 

Weiner Innovationsgesellschaft m.b.H., Wiedeń, 
Austria. 

Sposób spalania źdźbeł, zwłaszcza słomy, urządzenie 
do spalania źdźbeł, zwłaszcza słomy oraz urządzenie 

do cięcia źdźbeł zwłaszcza słomy 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
sposobu oraz urządzenia, które umożliwiałyby pracę 
ciągłą i ochronę środowiska oraz pozwalałyby na wy-
korzystanie gazów odlotowych przy spalaniu w pro-
cesie suszenia płodów rolnych, przy uzyskaniu ko-
rzystnego współczynnika sprawności spalania. 

Sposób spalania źdźbeł, zwłaszcza słomy według 
wynalazku, polegający na tym, że paliwo poddaje się 

wytlewaniu zaś ciepło zawarte w gazach odlowych 
wykorzystuje się np. do suszenia produktów rolnych, 
zwłaszcza kukurydzy, zboża itp., charakteryzuje się 
tym, że źdźbła tnie się na kawałki o długości ko-
rzystnie 8-10 cm i doptrowadzą się do paleniska za 
pomocą strumienia powietrza, przy czym zanim one 
go osiągną, oddziela się powietrze, zaś kawałki źdźbeł 
zagęszcza się i doprowadza do paleniska w postaci 
zagęszczonej zbitki, po czym gazy wytlewne oraz 
źdźbła znajdujące się w zakresie wolnej powierzchni 
zagęszczonych kawałków źdźbeł poddawanych wy-
tlewaniu spala się poprzez doprowadzanie świeże-
go powietrza do gazów wytlewanych, a następnie 
usuwa się porywany niekiedy popiół z gazów odlo-
towych spalania, które po oczyszczeniu kieruje się 
do dalszego ich wykorzystania. 

Urządzenie do spalania źdźbeł, zwłaszcza słomy, 
charakteryzuje się tym, że ma kanał przerzutowy (1) 
do prowadzenia strumienia powietrza oraz kawał-
ków źdźbeł znajdujących się w nim, który uchodzi 
do separatora (2) mającego postać korzystnie sita 
bębnowego (3), a przy tym wyposażonego w urządze-
nie wyładowcze, np. ślimak wyładowczy (4), który 
dostarcza źdźbła w stanie zagęszczonym do pieca 
szybowego (5) za pomocą kanału doprowadzającego 
(6), który uchodzi dio pieca szybowego (5) w zakre-
sie jego dna (7), przy czym piec szybowy (5) jest 
przykryty kołpakiem (8), który uchodzi do oddziela-
cza (9), zwłaszcza odśrodkowego, do oddzielania po-
piołów lub tym podobnych cząstek stałych, porywa-
nych przez gazy odlotowe z pieca szybowego (5), 
a poza tym do oddzielacza (9) jest przyłączony prze-
wód wyciągowy (10) do odprowadzania oczyszczonych 
gorących gazów. 

Urządzenie do cięcia źdźbeł charakteryzuje się 
tym, że w odległości odpowiadającej z góry zadanej 
długości kawałków źdźbeł są osadzone na wale (31) 
noże tarczowe (32) lub piły tarczowe, przy czym 
źdźbła w stanie sprasowanym do postaci walcowych 
bali (34) są nałożone na wał nożowy (31), a zatem 
spoczywają na walcach wsporczych (33), których osie 
są usytuowane równolegle względem wału nożowego. 

(17 zastrzeżeń) 
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C10L P. 233605 28.10.1981 

Pierwszeństwo: 28.10.1980 - Dania (nr 4544/80) 
27.11.1980 - Dania (nr 5036/80) 
30.12.1980 - Dania (nr 5557/80) 
20.01.1981 - Dania (nr 226/81) 

Finn Ervald, Kolding, Dania (Finn Ervald). 

Brykiet paliwa, sposób wytwarzania brykietów paliwa 
i brykieciarka do wytwarzania brykietów paliwa 

Wynalazak rozwiązuje zagadnienia: oszczędniejszej 
produkcji brykietów paliwa odpornych na transport, 
mających dużą wartość cieplną, wysoką łatwopal-
ność, opracowania sposobu uproszczonego wytwarza-
nia tych brykietów przy zwiększonej wydajności i 
jednoczesnym zachowaniu wysokiej jakości produk-
cji oraz uproszczenia konstrukcji bryikieciarki. 

Brykiet paliwa zawiera do 100% węgla w postaci 
cząstek i/albo proszku zagęszczonych lub sprasowa-
nych za pomocą wibracji. Węgiel jest mieszany z 
materiałem z grupy obejmującej mielone odpadki 
tworzyw sztucznych, olej odpadowy, mielone i su-
szone odpadki albo śmiecie, kleje epoksydowe, wióry 
drewniane, palny pył albo cząstki drewna, torfu albo 
węgla brunatnego, klej mocznikowy, ług posiarczy-
nowy, alkohol w postaci stałej. Brykiet zawiera wę-
glowodory aromatyczne w postaci płynu, cząsteczek 
albo pasty, stearynę, parafinę, hydroksycelulozę, kar-
boksymetylocelulozę sodową, wapno palone albo tle-
nek wapniowy, lotny popiół i chlorek wapniowy 
CaCL> w postaci cząsteczek. 

Sposób wytwarzania brykietów paliwa z węgla 
polega ma wymieszaniu węgla w postaci cząstek i/albo 
proszku z innymi cząstkami albo proszkiem, płynem 
albo pastą, korzystnie palnym materiałem, zasypaniu 
mieszaniny do wnęki formy, zagęszczaniu albo pra-
sowaniu za pomocą wibrowania, a następnie usu-
nięciu brykiety z formy. 

Brykieciarka do wytwarzania brykietów paliwa za-
wiera co najmniej jedną wnękę formy, urządzenie 
wibracyjne do wprawiania w drgania ścianek wnęki, 
urządzenie zasilające do podawania do wnęki formy 
materiału do brykietowania i urządzenie do usuwa-
nia zawartości z wnęki formy. (13 zastrzeżeń) 

C11D P.229533 03.02.1981 

Gdańskie Zakłady Chemii Gospodarczej „Pollena", 
Gdańsk, Polska (Jerzy Kalinowski, Władysław Ra-
picki, Jadwiga Orlińska-Skwara, Ryszard Rychel, 
Zdzisław Węgieł). 

Środek kondycjonujący zwłaszcza do szamponów 
i płynów kąpielowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uzyskania środ-
ka zapobiegającego niekorzystnemu działaniu synte-
tycznych detergentów, zapewniającego właściwą re-
gulację stopnia odtłuszczenia, nawilżenia skóry i wło-
sów, buforującego pH skóry oraz zapobiegającego 
elektryzowaniu się włosów. 

Środek kondycjonujący, zwłaszcza do szamponów 
i płynów kąpielowych, charakteryzuje się tym, że 
zawiera 30-40% oksyetylenowanego alkilofenolu, 
60-70% oksyetylenowanego oleju rycynowego, 0,1-2% 
kwasu mlekowego i/lub mleczanu sodowego oraz 
0,01-0,05% butylohydroksyanizolu. (1 zastrzeżenie) 

C12N P.229654 11.02.1981 

Zakład Produkcji Biopreparatów Mleczarskich, 
Olsztyn, Polska (Kazimierz Konnacki, Danuta Fes-
nak, Anna Kramkowska, Anna Proszek, Maria Bu-
galska, Bożena Bauman, Wojciech Kalata, Marianna 
Wolarz, Jerzy Tońaki, Krystyna Kowalewicz, Graży-
na Rybka, Karolina Gładkojć). 

Szczepionka jogurtowa w stanie suchym 

Celem wynalazku- jest opracowanie szczepionki jo-
gurtowej w stanie suchym do przygotowywania na-
poju w warunkach przemysłowych i domowych. 

Szczepionka według wynalazku charakteryzuje się 
tym, że składa się z liofilizatu jogurtowego w ilości 
70-80% wagowych i liofilizowanego szczepu Lacto-
baciUus bulgaricus w ilości 20-30% wagowych. 

(1 zastrzeżenie) 

C12N P.234381 22.12.1981 

Pierwszeństwo: 23.12.1980 - Węgry (nr 3095/80) 

Országos Közegészségügyi Intézet, Budapeszt, Wę-
gry (Gyuła Nagy, Robert Kerekes, Pál Somogyi, Ju-
dit Rezessy, Boldizsár Vajda). 

Sposób wytwarzania drożdży paszowych i/lub alko" 
holu etylowego z roślinnych substancji odpadowych 

Celem wynalazku jest poprawienie wydajności pro-
cesu wytwarzania drożdży paszowych i/lub alkoholu 
etylowego z roślinnych substancji odpadowych. 

Sposób wytwarzania drożdży paszowych i/lub al-
koholu etylowego z roślinnych substancji odpado-
wych, materiałów zawierających celulozę, będących 
pochodzenia roślinnego i odpadów pochodzenia rol-
niczego, według wynalazku charakteryzuje się tym, 
że najpierw przeprowadza się obróbkę wstępną roz-
cieńczonym kwasem mineralnym i/lub rozcieńczo-
nym ługiem i następnie fermentację pod wpływem 
szczepu Candida utilis var. cellulolytica, który dnia 
23.09.1980 został złożony pod numerem CU 28 00199 
w Węgierskiej Narodowej Składnicy Szczepów. 

(12 zastrzeżeń) 

C12P P.229653 11.02.1981 

Akademia Rolniczo-Techniczna w Olsztynie, Ol-
sztyn-Kortowo, Polska (Wiktor Szmelich, Włodzimierz 
Bednarski, Marian Chodkowski, Stefan Poznański, 
Jacek Leman). 

Sposób wytwarzania alkoholu z serwatki 

Celem wynalazku jest opracowanie takiego spo-
sobu wytwarzania alkoholu z serwatki, który umo-
żliwiałby wzbogacenie zacieru w naturalne sole mi-
neralne oraz niskocząsteczkowe substancje azotowe 
główmie aminokwasy i peptydy. 

Sposób wytwarzania alkoholu z serwatki, według 
wynalazku polega na tym, że serwatkę dodaje się do 
zacieru gorzelniczego - ziemniaczanego lub zbożo-
wego w takiej ilości, aby zawartość cukrów ogółem 
wynosiła 20-25% i prowadzi się fermentację kom-
pozycją wyselekcjonowanych szczepów drożdży z ga-
tunków: Kluyveromyces fragilis, Candida pseudotro-
picalis, Zygosaccharomyces lactis i Saccharomyces 
cerevisiae, po czym poddaje się destylacji w znany 
sposób. 

Uzyskany sposobem według wynalazku wywar po 
końcowej destylacji -może być stosowany jako pasza 
dla zwierząt. (1 zastrzeżenie) 

C12P P.234310 18.12.1981 

Pierwszeństwo: 18.12.1980 - St. Zjedn. Ameryki (nr 
217 960) 

Eli Lilly and Company, Indianapolis, Stany Zje-
dnoczone Ameryki. 

Sposób wytwarzania antybiotyku A-4696 G 

Celem wynalazku jest opracowanie sposobu wy-
twarzania nowego antybiotyku o działaniu przeciw-
bakteryjnym oraz powodującym wzrost zwierząt 
przeżuwających i drobiu. 
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Antybiotyk glikopeptydowy A-4696 G wytwarza się 
przez hodowlę mutanta Actinoplanes missouriensis 
szczep ATCC 31681 w warunkach wgłębnej fermen-
tacji aeirobowej, następnie wyodrębnia się go z 
bulionu fermentacyjnego przez adsorpcję na żywicy 
i aczyszczianie chromatograficzne. 

Nowy antybiotyk pozwala na zwiększenie wydaj-
ności wykorzystania paszy przez zwierzęta przeżu-
wające i na wzrost kurcząt poprzez podawanie im 
nowego antybiotyku w paszy lub wodzie pitnej, lub 
dodawania go do przedmieszki paszowej bądź do-
datku paszowego. (12 zastrzeżeń) 

C12P P.234311 18.12.1981 

Pierwszeństwo: 18.12.1980 - St. Zjedn. Ameryki (nr 
217 962) 

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

Sposób wytwarzania kompleksu antybiotyku A-4696 
albo nowych czynników Bi, B», B3, Cia, C3, lub Ei 

tego antybiotyku 

Celem wynalazku jest opracowanie sposobu wytwa-
rzania nowych czynników Bi, B», B3, Cia, C3 i E 
kompleksu aktaplaninowego antybiotyku A-4696, któ-
re miałyby własności prz,eciwbakteryjne i przeciw-
drobnoustrojowe oraz pobudzałyby rozwój drobiu, 
trzody chlewnej, owiec i bydła. 

Nowe czynniki wyosabnia się z kompleksu anty-
biotyku A-4696, który wytwarza się w ten sposób, 
że szczep ATCC 31680, ATCC 31682 lub ATCC 31683 
Actinoplanes missouriensis poddaje się hodowli na 
drodze wgłębnej fermentacji aerobowej w pożywce 
zawierającej źródła przyswajalnego węgla, azotu i 
soli nieorganicznych. 

Nowe czynniki pozwalają na zwiększenie stopnia 
wykorzystania pokarmu przez zwierzęta przeżuwa-
jące i przyspieszenie wzrostu kurcząt poprzez poda-
wanie im nowych czynników w paszy lub wodzie 
pitnej. Wspomniane czynniki stosuje się jako skład-
niki czynne w paszach, przedmieszkach i dodatkach 
do pasz. (18 zastrzeżeń) 

C22B P. 234779 21.01.1982 

Pierwszeństwo: 22.01.1981 - RFN (nr P 3101886.6) 

Metallgesellschaft Atkiangesellschaft, Frankfurt/Me-
nem, Republika Federalna Niemiec. 

Sposób wytwarzania brykietowanego materiału wsa-
dowego dla pieców szybowych do cynku 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wytworzenia, 
możliwie przy nieznacznym nakładzie, brykietów z 

materiału do prażenia fluidyzacyjnego, które by mia-
ły dobre właściwości dla przeróbki w piecach szy-
bowych do cynku. 

Sposób wytwarzania brykietów o dobrych właści-
wościach dla przeróbki w piecach szybowych do 
cyniku, polega na tym, że w materiale do prażenia 
reguluje się metaliczną zawartość ołowiu i/lub za-
wartość tlenku ołowiu na co najmniej 3% w odnie-
sieniu do ołowiu, materiał do prażenia miesza się z 
niespieczonym węglem o nieznacznej zawartości cie-
kłych składników, reguluje się stosunek Pb do C 
w % wagowych na co najmniej 1 i mieszaninę bry-
kietu je się w temperaturze sprasowania od 250 do 
470°C pod ciśnieniem od 4 do 20 t/cm szerokości 
walca mierząc dynamicznie. (2 zastrzeżenia) 

C22C 
H01B 

P. 229539 05.02.1981 

Zakłady Wytwórcze Urządzeń Telefonicznych im. 
Komuny Paryskiej „Telikom-Zwut", Warszawa, Pol-
ska (Stanisław Buch). 

Stop na styczki elektryczne 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
stopu przeznaczonego na styczki elektryczne, zwła-
szcza stosowane w teletechnice, w których wymagana 
jest wysoka prewodność elektryczna, odporność na 
ścieranie i erozję elektryczną. 

Stop według wynalazku zawierający srebro i zło-
to, charakteryzuje się tym, że zawiera dodatek cyr-
konu w ilości do 5% wagowych. (2 zastrzeżenia) 

C23C P. 229508 04.02.1981 

Zakłady Telewizyjne Unitra-Polkolor - Ośrodek 
Badawczo-Rozwojowy Przetworników Obrazu, War-
szawa, Polska (Cecylia Kolczyńska, Aleksander Mon-
kiewicz). 

Sposób wykonywania grzejników typu CH6111 
do naparowywania aluminium 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uzyskania grzej-
ników o dużej trwałości eksploatacyjnej. 

Sposób wykonywania grzejników typu CH6111 do 
naparowywania aluminium polega na tym, że wy-
konuje się splot z trzech grafitowych drutów wol-
framowych wytrawionych w kąpieli wodorotlenku 
potasu i azotanu potasowego. 

W trakcie skręcania splotu druty są grzane opo-
rowo na długości 80-̂ -85 mm w temperaturze 
300-r-450°C. Ze splotu zwija się grzejnik, a następ-
nie wyżarza w atmosferze wodoru w temperaturze 
1100±50°C w czasie 10-í-30 minut. (2 zastrzeżenia) 

Dział D 
WŁÓKIENNICTWO I PAPIERNICTWO 

D01F 
D06M 
C08J 

P.233410 T 12.10.1981 

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemys-
łu Wełnianego „Południe", Bielsko-Biała, Polska (Mi-
chał Grudniewski, Henryk Gęga, Halina Terlecka. 
Grzegosz Urbańczyk, Barbara Lipp-Symonowicz, Ro-
man Przygoda). 

Sposób modyfikacji fizycznych 
własności powierzchniowych włókien poliamidowych 

oraz wyrobów z tych włókien 

Celem wynalazku jest poprawienie własności prze-
robowych użytkowych i estetycznych włókien polia-
midowych. 

Sposób modyfikacji własności fizycznych powierz-
chniowych włókien poliamidowych oraz wyrobów z 
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tych włókien według wynalazku polega na tym, że 
na przędzę, włókno luźne lub wyrób włókienniczy 
działa się kąpielą zawierającą proste lub złożone sole 
metali w czasie nie krótszym niż 10 sekund oraz tem-
peraturze nie przekraczającej 100°C, a następnie płu-
cze kilkakrotnie wodą lub płucze wodą oraz pierze. 

(1 zastrzeżenie) 

D02G P.234921 02.02.1982 

Pierwszeństwo: 04.02.1981 - Wielka Brytania (8103461) 
J. & P. COATS, LIMITED, Glasgow, Wielka "Bry-

tania (Alexander Scott). 

Sposób wytwarzania przędzy syntetycznej i podobnych 
wyrobów przędzalniczych, urządzenie do wytwarzania 

przędzy syntetycznej i podobnych wyrobów 
przędzalniczych, oraz przędza syntetyczna i podobne 

wyroby przędzalnicze 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
metody otrzymywania przędzy syntetycznej nieskrę-
conej, o żądanej gęstości liniowej, o zintegrowanej 
strukturze, gładkiej powierzchni zewnętrznej i okreś-
lonej średnicy. 

Sposób polega na tym, że obrabia się cieplnie co 
najmniej jedną żyłkę nadając jej wyższy współczyn-
nik skurczu od właściwego danemu materiałowi żyłki, 
poddaje się wszystkie żyłki działaniu strumienia 
płynu o przepływie burzliwym, podczas gdy żyłki 
przesuwa się z różnymi prędkościami, powodując 
utworzenie się pętelek na żyłkach i ich zmierzwienie, 
nagrzewa się kolejne porcje zmierzwionej przędzy do 
temperatury dostatecznie wysokiej do spowodowania 
zróżnicowanego wykurczenia się żyłek, po czym chło-
dzi się je do temperatury niższej od temperatury, 
w której ustaje kurczenie się materiału żyłek. 

Urządzenie ma zespół rozciągający (7) i (9) oraz 
zespół zmierzwiający (10), do którego przędze dopro-
wadzane są z różnymi prędkościami przez zespół za-
silający (4) i (6). Ponadto urządzenie ma zespół grzej-
ny (16). 

Przędza składa się z co najmniej dwóch wielowłók-
nowych żyłek (1) i (3) zmierzwionych ze sobą, przy 
czym włókna co najmniej jednej z tych żyłek mają 
szereg pączkowatych wstępów (22) ustawionych przez 
pętelki (21), zaciskające się pod wpływem ruchu 
względnego włókien tak, że otrzymana przędza (20) 
odznacza się jednorodną strukturą, w której pojedyn-
cze włókna nie dają się rozróżnić jako takie. 

(10 zastrzeżeń) 

D03D P.229571 10.02.1981 

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu 
Wełnianego „Północ", Łódź, Polska (Henryk Jędrzej-
czak, Jan Wojtysiak, Wojciech Jach, Ryszard Jurek, 
Zbigniew Jarzębiak). 

Układ samoczynnego zatrzymywania 
krosna bezczółenkowego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uproszczenia 
konstrukcji oraz usprawnienia pracy układu samo
czynnego zatrzymywania krosna. 

Istotą układu jest to, że sygnały z przetworników 
ruchu (1) poprzez wzmacniacz mieszający (2), podwa-
jacz napięcia (3) i przerzutnik Schmitta (4) są do
prowadzone do wejścia przerzutnika monostabilnego 
(5) wyzwalanego zboczem i posiadającego wejście wyz
walające od zbocza ujemnego i dodatniego wzajem
nie blokowane. Drugie wejście przerzutnika mono
stabilnego (5) jest połączone z wyjściem członu (7) 
opóźniającego sygnał a wyjście tego przerzutnika z 
wzmacniaczem logicznym (6) włączonym w obwód 
sterowania napędu krosna. 

Wejście członu (7) opóźniającego sygnał łączą się 
z inicjatorem (8) położenia wału krosna i czujnikiem 
(9) położenia chwytaka. Człon (7) opóźniający sygnał 
składa się z przerzutnika monostabilnego połączone
go z drugim przerzutnikiem. Przerzutnik monostabil-
ny jest wyzwalany zboczem i posiada wejście wyzwa
lające od zbocza ujemnego i dodatniego wzajemnie 
blokowane. 

Jedno wejście przerzutnika jest połączone z jego 
wyjściem, drugie z inicjatorem (8) położenia wału 
krosna a do wejścia kasującego jest doprowadzony 
sygnał z czujnika <9) położenia chwytaka. Przerzut
nik monostabilny zawiera układ regulacji stałej cza
sowej złożony z kondensatora i potencjometru. 

(3 zastrzeżenia) 

D05B P.229711 10.02.1981 
Zakłady Metalowe im. Gen. Waltera „PREDOM-

-ŁUCZNIK", Radom, Polska (Mieczysław Skrzypczyń-
ski). 
Podstawa wysięgowej maszyny do szycia domowej 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania ta
kiej podstawy pod maszynę do szycia, która elimino
wałaby obudowę wysięgu i elementy zaczepowe słu
żące do połączenia maszyny z kołpakiem walizy. 

Podstawa według wynalazku ma listwy prowadzące 
(2) dla dłuższych boków kołpaka walizy oraz korki 
gumowe (5) stanowiące prowadzenie dla krótszych 
boków kołpaka walizy. Płyta (1) ma wgłębienia cy
lindryczne (9) ustalające względem niej położenie ma
szyny poprzez wchodzące w te wgłębienia amortyza
tory gumowe stanowiące nóżki maszyny. 

(2 zastrzeżenia) 
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D06B P. 228537 15.12.1980 

Zakłady Przemysłu Dziewiarskiego WOLA, Zduń-
ska Wola, Polska (Zdzisław Ziółkowski, Andrzej 
Kikowski, Lech Prysiński, Bogdan Łapa). 

Urządzenie do stabilizacji i rozkrawania dzianiny 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zapewnienia 
prawidłowego procesu technologicznego stabilzacji 
i rozcinania dzianiny. 

Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do sta-
bilizacji i rozkrawania dzianiny składające się z pod-
stawy (1), na której umieszczona jest rura (2) zakoń-
czona z jednej strony stożkiem (3) a z drugiej przegro-
dą (4). Przez przegrodę (4) do wnętrza rury (2) wpro-
wadzone są rurka perforowana (5) doprowadzająca pa-
rę i rurka odprowadzająca (6). 

Na końcu urządzenia umieszczone jest stałe ramię 
(7) ze wspornikiem (8). Do stałego ramienia przymoco-
wane jest wahliwe ramię (9) oddzielone od siebie 
materiałem dielektrycznym (10). 

Między wspornikiem (8) a waihliwym ramieniem 
<9) rozpięta jest taśma oporowa (11). Do ramion, sta-
łego (7) i wahliwego (9) doprowadzone są przewody 
elektryczne (12). (1 zastrzeżenie) 

D07B P.234660 08.01.1982 

Pierwszeństwo: 15.01.1981 - Luxemburg (nr 83064) 

publika Federalna Niemiec. (Helmut Hartmann). 

Sposób wytwarzania splotek z drutów i lin ze 
splotek i urządzenie do wytwarzania splotek 

z drutów i lin ze splotek 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania ta-
kiego sposobu oraz urządzenia, które umożliwiałyby 
ciągłą produkcję, zmniejszenie czasu roboczego oraz 
mocy napędu. 

Sposób charakteryzuje się tym, że druty albo splot-
ki odwijane za pomocą stacjonarnych zespołów od-
prowadzających prowadzi się poczynając od miejsca 
zbiorczego leżącego na osi obrotu do elementu nada-
jącego odpowiednie rozstawienie, którego punkt środ-
kowy leży poza osią obrotu, a stamtąd do punktu 
zwijania. 

Centrum miejsca zbiorczego, punkt środkowy oraz 
punkt zbiorczy leżą na linii prostej, która biegnie pod 
kątem ostrym do osi obrotu, a element rozstawiający 
prowadzi się po torze cykloidalnym, a punkt skrę-
cania po torze ewolwentowym wokół osi obrotu. 

Cechą charakterystyczną urządzenia jest to, że do 
kilku stacjonarnych zespołów odprowadzających (1) 
jest dołączona perforowana tarcza (2), stanowiąca 
miejsce zbiorcze dla drutów względnie splotek (0). 
Rura (10) jest połączona z jednej strony za pomocą 
przegubu Kardana (11) z perforowaną tarczą (2), a z 
drugiej strony za pomocą łożyska (12) z napędzanym, 
obracającym się wokół osi (A) skrzydłem (20), które 
ma łożysko naciskowe (21), służące jako punkt zwi-
jania, w który wchodzą druty względnie splotki (0) 
rozmieszczone przez tarcze rozdzielające (13), umiesz-
czone przy końcu rury (10). (9 zastrzeżeń) 

Dział E 
BUDOWNICTWO; GÓRNICTWO 

E01B P.234416 23.12.1981 

Pierwszeństwo: 16.01.1981 - Austria (A 172/81) 

Franz Plasser Bahnbaumaschinen - Industriege-
sellschaft m.b.S., Wien, Austria (Józef Theurer, Johann 
Hausmann). 

Torowa maszyna jezdna do zagęszczania nodsypki 
tłuczniowej zwłaszcza do podbijania, niwelowania 

i prostowania toru kolejowego oraz sposób 
zagęszczania podsypki tłuczniowej 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uproszczenia 
konstrukcji maszyny oraz zwiększenia skuteczności 
wytwarzania stabilnego stanu toru względnie podsyp-
ki. 

Urządzenie według wynalazku, charakteryzuje się 
tym, że torowy agregat stabilizujący (13), umieszczo-
ny jest na korpusie (7) maszyny w odniesieniu do 
kierunku pracy maszyny za agregatem podbijającym 
(12) oraz wewnątrz obszaru rozciągającego się wzdłuż 
maszyny od agregatu podbijające aż do najbliższego 
tylnego podwozia (3) maszyny, wyłącznie z obsza-
rem tego podwozia. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że tor 
w miejscu graniczącym ze sferą podbijania wprawia-
ny jest równocześnie w skierowane poprzecznie do 

osi toru drgania oraz obciążany jest w kierunku ku 
dołowi, przy czym tłuczeń wprawiany jest w ruch 
płynny, wywołujący najściślejsze możliwie wzajemne 
ułożenie kawałków tłucznia, a tor zostaje obniżony 
do ustalonego poziomu znamionowego i w tym po-
łożeniu jest utrzymywany względnie jest przez na-
stępne podwozie szynowe ciągle obciążany. 

(14 zastrzeżeń) 

E03B 
E02B 

P.229588 09.02.1981 

Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego, Wro-
cław, Polska (Erhard Liszewski, Stanisław Wilczyń-
ski, Czesław Trzieciak, Janusz Łomotowski, Andrzej 
Strycharczyk). 
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Sposób zwiększenia wydajności ujęć infiltracyjnych 
oraz zabezpieczenia dna stawów infiltracyjnych 

przed kolmatacją wgłębną 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie nieprzerwanej 
eksploatacji ujęć infiltracyjnych eliminując koniecz-
ność opróżnienia stawów infiltracyjnych celem osu-
szenia i usunięcia osadów. 

Sposób według wynalaku polega na tym, że na 
dnie stawu umieszcza się siatkę z tworzyw sztucz-
nych o prześwicie oczek 0,5-5 mm, którą nakrywa 
się warstwą przepuszczalnego gruntu rodzimego, a 
okresowe usuwanie osadów przeprowadza się przy 
napełnionym stawie za pomocą urządzenia pływają-
cego ssącego osady z dna stawu i tłoczącego je do 
lagun osadowych. 

Dodatkowe zwiększenie efektu wydajności infiltra-
cji i poprawy jakości wody uzyskuje się przez u-
mieszczenie pod siatkę z tworzyw sztucznych rusztu 
napowietrzającego z rur lub filtrosów. 

(2 zastrzeżenia) 

E04B P.233484 T 15.10.1982 

Józef Kaczmarczyk, Nysa, Polska (Józef Kaczmar-
czyk). 

Uniwersalny pustak cienkościenny 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania u-
niwersalnego pustaka umożliwiającego budowę cien-
kich ścian z utworzoną wewnątrz siatką pionowych 
i poziomych kanałów wykorzystywanych do prowa-
dzenia w nich różnych instalacji stosowanych w 
obiektach budowlanych, mocowania wyłożeń ze-
wnętrznych w postaci boazerii, wystroju ścian, su-
chych tynków, ram okiennych i ościeżnic, oraz do-
datkowych lekkich warstw ocieplających, jak rów-
nież, służące do montowania w nich zbrojenia wy-
trzymałościowego, wzmacniania wybranych fragmen-
tów ścian, zarówno w pasmach pionowych jak i po-
ziomych, (bez konieczności ich pogrubienia) spełnia-
jących funkcję filarów i nadproży. 

Uniwersalny pustak elementarny ma kształt pro-
stopadłościanu z systemem pionowych otworów (11) i 
bruzd (12), oraz dodatkowych bruzd (13) u dołu i 
ewentualnie u góry. Większe prefabrykaty można 
uzyskać łącząc w jedną całość dowolną ilość pusta-
ków elementarnych. 

Pustak przeznaczony jest do budowy w zasadzie 
wszystkich niskich obiektów budowlanych, a w szcze-
gólności tanich jednorodzinnych domów mieszkal-
nych. (4 zastrzeżenia) 

E04B P.234386 22.12.1981 

Pierwszeństwo: 30.12.1980 - Węgry (3157/80) 

Magyar Ásványolaj és Földgáz Kísérleti Intézet, 
Veszprém, Graboplast Pamutszövö és Mübörgyár, 
Győr, Węgry (Józsej Herendi, Rezső Csikós, Nándor 
Jankowics, Istwán Pajkos, Szablocs Kriston, Kálmán 
Gulyás, Andárs Balogh, László Tarkanyi, Gyula Vla-
sitsch, Péter Fűzi, János Kondor). 

Płyta izolacyjna z polichlorku winylu, 
zawierająca asfalt 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania ma-
teriału izolacyjnego, który zmniejsza działające piono-
wo uderzenia, drgania i naciski oraz opóźnia lub usu-
wa przedwczesną niezdatność mostów, torowisk dro-
gowych, budowli oraz innych obiektów. 

Płyta składa się z 
a) warstwy zwartej folii z polichlorku winylu o 

grubości 0,4-1,2 mm ewentualnie zawierającej asfalt, 
b) warstwy ze spienionego polichlorku winylu o zam-

kniętych porach, o grubości 0,4-2min, ewentualnie 
zawierającej asfalt, 

c) warstwy zapewniającej samopczyczepność i zespo-
lenie, o grubości 0,1-1 mm oraz 

d) warstwy rozdzielczej umożliwiającej rozwijanie. 
(3 zastrzeżenia) 

E21C P.228655 11.02.1981 

Kopalnia Węgla Kamiennego „Pstrowski", Zabrze, 
Polska (Józef Kłyk, Eugeniusz Jaskuła, Władysław 
Złoch, Jan Widera, Horst Zgorzelski). 

Urządzenie do spinania lub rozpinania łańcucha 
struga węglowego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie konstrukcji ta-
kiego urządzenia, które zapewniałoby spinanie łań-
cucha struga w sposób bezawaryjny i bezpieczny. 

Urządzenie według wynalazku ma zawleczkę (6), 
blokującą łańcuch strugowy, połączoną rozłącznie śru-
bą (10) poprzez tulejkę (3) do blachy (2), która przy-
spawana wraz z krzywkami (4) i (5) do przystawki 
(1) struga węglowego stanowi wraz z nimi oparcie dla 
zawleczki (6). (2 zastrzeżenia) 

E21D P.229554 04.02.1981 

Główne Biuro Studiów i Projektów Górniczych -
Biuro Projektów Górniczych „Katowice", Katowice, 
Polska (Emil Świst). 

Pomost do budowy szybów 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zmniejszenia zu-
życia materiałów, skrócenia okresu budowy szybów, 
oraz zapewnienia właściwej szczelności obudowy w 
szybach o dużej średnicy. 

Wiszący pomost do głębienia szybów o dużych śred-
nicach, zbiorników szybowych, wykonywania obudów 
i cementacji szybów, według wynalazku ma prze-
strzenną konstrukcję nośną pierścieniową zbudowaną 
z łączonych segmentów (1) wyposażoną w robocze 
podesty (5 i 6). 

Do konstrukcji segmentów (1) przymocowane są dy-
stansowo płaty (8) deskowania stalowego. Ponadto do 
płatów (8) i segmentów (1) zamocowane są nagwinto-
wane wewnętrznie tuleje. (2 zastrzeżenia) 
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E21D P.229585 09.02.1981 

Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi, ZBiPM „CU-
PRUM", akład Doświadczalny, Lubin, Polska (Fe-
liks Lignar, Stanisław Orchel, Jerzy Pilarski, Stani-
sław Stec). 

Układ połączenia tarczy osłonowej górniczej 
obudowy zmechanizowanej z układem 

przesuwu sekcji 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie, zabezpieczenia 
obudowy przed skutkiem robót strzałowych. 

Układ, w którym tarcza osłonowa spełniająca rolę 
belek układu wielosekcyjnego, posiadająca zderzaki 
tłumiące, opierające się o spągnice charakteryzuje się 
tym, że tarcza osłonowa (2) połączona jest z belką 
przesuwna (6) przy pomocy łącznika (4) i sworznia 
(5), przy czym łącznik (4) posiada otwór podłużny od 
strony belki przesuwnej (6). (2 zastrzeżenia) 

E21D P.229586 09.02.1981 

Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi, ZBiPM „Cu-
prum" Zakład Doświadczalny, Lubin, Polska (Jerzy 
Cieślik, Ginter Grzesik, Edward Janik, Stanisław Or-
chel, Jerzy Pilarski, Feliks Lignar, Stanisław Stec). 

Osłonowa obudowa kopalniana 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie przystosowania 
znanej obudowy jako obudowy kopalnianej w ścia-
nach w których urabianie złoża odbywa się za pomocą 
materiałów wybuchowych. 

Osłonowa obudowa pracująca w układzie wielose-
ryjnym, posiadająca osłonę czołową w postaci dwu 
odzielnych tarcz, z których górna tarcza osłonowa mo-
cowana jest wychylnie w stropnicy, charakteryzuje 
się tym, że belka (4) służąca do przesuwania sekcji 
jest równocześnie dolną tarczą osłonową. 

Dolna tarcza osłonowa (4) i górna tarcza osłonowa 
(5) mają w conajmniej dwóch blokach zewnętrznych 
i wewnętrznych otwory nienaprzemianległe, jak rów-
nież mają zderzaki podatne (9), (10) i (12). 

(4 zastrzeżenia) 

E21D P. 229657 11.02.1981 

Politechnika Śląska im. W. Pstrowskiego, Gliwice, 
Polska (Zenon Szczepaniak, Piotr Głuch, Tadeusz 
Pyrożek). 

Podatno-sztywna stalowa obudowa odrzwiowa 
z łuków korytkowych 

Wynalazek rozwiązuje .zagadnienie poprawy warun-
ków współpracy obudowy z górotworem, a w szcze-
gólności ograniczenia nadmiernego rozwarstwiania się 
górotworu wokół wyrobiska korytarzowego. 

Obudowa odrzwiowa wykonana z łuków o profilu 
korytkowym typu V charakteryzuje się tym, że w 
zamku od strony ociosu wyrobis/ka ma haik ogranicza-
jący (5). 

Hak (5) zawieszony na części Ociosowej zaimka gór-
nego (3) zwisa swoibodnie opierając się na części ocio-
sowej zaimka dolnego (4). (1 zastrzeżenie) 

E21F P.233532 T 20.10.1981 

Politechnika Śląska im. W. Pstrowskiego, Gliwice, 
Polska (Zygfryd Liberus, Andrzej Szymkiewicz). 

Sposób ładowania węglem pociągów dołowych 
z lokomotywami przewodowymi 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zmiany położenia 
wyloftu zbiornika załadowczego. 

Sposób ipolega na ładowaniu wozów ze zbiornika 
węgla za pośrednictwem krótkiego, przesuwnego prze-
nośnika załadowczego. Przenośnik załadowczy umiesz-
czony jest bezpośrednio pod wylotem zbiornika węgla. 
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Na okres przejazdu lokomotywy, obok wylotu zbior-
nika węgla, cały przenośnik załadowczy przesunięty 
jest do wnęki w górotworze. 

Podczas przejazdu wozów obok wylotu zbiornika 
węgla, cały przenośnik załadowczy wysunięty jest z 
wnęki w górnotworze na tyle, że jego koniec zsypowy 
znajduje się nad wozem a jednocześnie poniżej drutu 
jezdnego. (1 zastrzeżenie) 

E21F P.227260 11.10.1980 

Przedsiębiorstwo Robót Górniczych, Wałbrzych, Pol-
ska (Jerzy Noskowsiki, Witold Stączek, Edward Pa-
włowicz). 

Urządzenie do sterowania wyrzutem gazów i skał 
w wyrobiskach chodnikowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania pro-
stej konstrukcji o niezawodnym działaniu. 

Urządzenie stanowiące zaporę, według wynalazku 
charakteryzuje się tym, że stanowią je elastyczne 
ekrany (2) z przymocowanymi do nich pojemnikami 
zawierającymi lepką ciecz (1), korzystnie wodę wa-
pienną, które założone są na wieszary sekcji (1) moco-
wane na łukach obudowy (7), przy pomocy zamków (6). 

U dołu ekran (2) jest luźny, a wiaszary sekcji (1) po-
łączone są ze sobą i uziemione uziomem lokalnym. 

(3 zastrzeżenia) 

Dział F 
MECHANIKA; OŚWIETLENIE; OGRZEWANIE; UZBROJENIE; 

TECHNIKA MINERSKA 

F02B P.233503 T 19.10.1981 F03H P. 235483 17.03.1982 

Franciszek Kachel, Jędrynie, Polska (Franciszek Ka-
chel). 

Silnik spalinowy 

Wynalazek rozwiązuje .zagadnienie uproszczenia me-
chanlizmu przeniesienia ruchu posuwisto-zwrotnego na 
ruch obrotowy w tłokowym silniku spalinowym, obni-
żenia ciężaru sünilka i zmniejszenia ilości części. 

Silnik spalinowy mający naprzeciw siebie usytuowa-
ne cylindry, w których są umieszczone tłoki, znamien-
ny tym, że obydwa tłoki lewy (2) i prawy (12), są po-
łączone stałym łącznikiem (3), w którym jest wyprofi-
lowana górna zębatka (4) i dolna zębatka (5) obie 
współpracujące z osadzonym na roboczym wale (9) 
zębatym elementem (6) wyposażonym najlepiej w pal-
czatkowe kołki (11) na około jednej trzeciej obwodu 
koła podziałowego, którego oibwód jest równy podwo-
jonemu skokowi tłoków (2 i 12). 

Dla wzajemnego zrównoważenia sił masowych jest 
wyposażony w cztery lufo wielokrotność czterech pa-
rami pracujących tłoków (2 i 12), przy czym każda 
para przesuwa się ruchem przeciwnym do drugiej pa-
ry tłoków (2 i 12) a ich elementy zębate (11) są prze-
stawione względem siebie o 180°. 

Silnik w odmianie ma dwa tłoki (2 i 12) pracujące 
przeciwbieżnie i każdy z nich ma własny łącznik (3), 
współpracujący z przypisanym sobie zębatym elemen-
tem (6), a te elementy (6) są względem siebie na wa-
le (9) przedstawione o 180°. (3 zastrzeżenia) 

Zgłoszenie dodatkowego do zgłoszenia nx P. 231092 

Przemysłowy Instytut Motoryzacji, Warszawa, Pol-
ska (Wojciech Szamotulski, Włodzimierz Laskowski). 

Urządzenie do zamykania wypływu paliwa z dyszy 
wolnych obrotów 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie ulepszenia kon-
iäbrukcji urządzenia talk aby otrzymać zwiększoną jego 
trwałość i pewność działania oraz łatwość wykonania 
w produkcji seryjnej. 

Urządzenie do zamykania wypływu paliwa z dyszy 
wolnych obrotów, gdy po zamknięciu przepustnicy 
obroty silnika przewyższają obroty biegu jałog owego, 
charakteryzuje się tym, że zawiera elastyczną przepo-
nę (15) usytuowaną wewnątrz złączki redukcyjnej (12), 
prostopadle do osi tłoczka (8). 
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Krawędzie tej przepony osadzone są w pierścienio-
wym rowku (16) złączki redukcyjnej (12). Środek ela-
stycznej przepony (15) oparty jest o czoło tłoczka (8) 
osadzonym w nim zespołem iglicy, składającym się z 
dwóch części (17) i (18) połączonych ze sobą elastyczną 
złączką (19). Część (17) zespołu iglicy osadzona jest 
w tłoczku (8), natomiast część (18) wsunięte jest w ka-
nał dyszy (20) wolnych obrotów. (1 zastrzeżenie) 

F02M P.231092 11.05.1981 

Przemysłowy Instytut Motoryzacji, Warszawa, Polska 
(Wojciech Szamotulski, Włodzimierz Laskowski). 

Urządzenie do zamykania wypływu paliwa z dyszy 
wolnych obrotów 

Wynalazek .rozwiązuje zagadnienie wyeliminowania 
wypływu paliwa z dyszy wolnych Obrotów gaźnlka, 
gdy po zamknięciu przepustnicy obroty silnika są 
wyższe od nominalnych Obrotów biegu jałowego (ha-
mowanie silnikiem) oraz gdy występuje zjawisko sa-
mozapłonu po wyłączeniu zapłonu. 

Urządzenie składające się z pneumatycznego przepo-
nowego siłownika (1) połączonego z przewodem ssą-
cym silnika oraz iglicy zamykający wypływ paliwa 
charakteryzuje się tym, że do przepony siłownika (2) 
zamocowany jest popychacz (5) mający krzywkę (6) 
współpracującą z tłoczkiem (9) zaopatrzonym w iglicę 
(12) wsuniętą w kanał dyszy wolnych obrotów (13). 
Na popychaczu (5) umieszczone są dodatkowo przepo-
ny (17) zamocowane w obudowie urządzenia, tworzące 
komorę połączoną rurką (20) z przyciskiem pneuma-
tycznym (21). (4 zastrzeżenia) 

F02M P. 234833 26.01.1982 

Pierwszeństwo: 27.01.1981 - Włochy (nr 3317-A/81) 

Weber S.p.A., Milano, Włochy. 

Urządzenie do wzbogacania mieszanki 
paliwowo-powietrznej dla silnika spalinowego 

Urządzenie zawiera co najmniej jeden główny ob-
wód dla zasilania silnika przy jego pracy z dużym 
obciążeniem i z pełną mocą, przy czym ten główny 
obwód łączy się z głównym przewodem (1) gaźnika w 
rejonie zwężki Vemturiego (3) w tym gaźniku, a także 
zawiera drugi obwód dla zasilania silnika na biegu 
jałowym i przy małym lub średnim obciążeniu, zaś 
ten drugi obwód łączy się z głównymi przewodem (1) 
gaźnika w rejonie otworów (12) zasilania wolnych 
obrotów sterowanych przepustnicą (2) w gaźniku jak 

również zawiera kapsułę próżniową (13) reagującą na 
podciśnienie występujące w głównym przewodzie (1) 
gaźnika pozaprądowo względem przepustnicy (2) 
i jeszcze zawiera elementy łączące pomiędzy komorą 
pływakową a przewodem (25) umiejscowionym w gaź-
niku pozaprądowo do elementów łączących i dostoso-
wane do otwierania i zamykania kapsułą próżniwą 
(13). 

Przewód (25) umiejscowiony w gaźniku zawiera 
pierwszy przewód odgałęźny (26) i drugi przewód od-
gałęźny (27) łączące się z drugim przewodem (8) 
i głównym przewodem (1) odpowiednio. 

(3 zastrzeżenia) 

F03G P. 229567 06.02.1981 

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

Sposób przetwarzania energii 

Przedmiotem wynalazku jest sposób przetwarzania 
energii cieplnej bezpośrednio na energię mechaniczną, 
przeznaczony w zasadzie do stosowania przy budowie 
silników. 

Istota wynalazku polega na wykorzystywaniu prze-
mian fazowych drugiego rodzaju, związanych w szcze-
gólności ze zmianami w funkcji temperatury własnoś-
ci magnetycznych i/ lub elektrycznych materiałów, 
zwłaszcza w pobliżu punktu Curie i temperatury kry-
tycznej dla nadprzewodników, w zestawieniu z dąże-
niem każdego układu do osiągnięcia stanu minimum 
energetycznego. . (2 zastrzeżenia) 

F04B 
F04D 

P.229627 10.02.1981 

Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji przy 
Wojewódzkim Zjednoczeniu Budownictwa Komunalne-
go, Lublin, Polska (Jerzy Kowalski). 

Układ sygnalizacyjny pompowni 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zabezpieczenia 
pompowni przed awariami silników elektrycznych na-
pędzających pompy. 

Układ zestawiony jest ze studzienki (4) w posadzce 
(1), czujnika (5), przewodu (6) oraz elementów (7) sy-
gnalizacyjnych. 

Po dostaniu się wody do studzienki (4) uruchamiany 
jest sygnał dźwiękowy i świetlny (7) informujący ob-
sługę pompowni o nieprawidłowej pracy urządzeń ko-
tłowni. (1 zastrzeżenie) 
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F04C 
F04B 

P. 229658 11.02.1981 

Poliitechnika Śląska im. Wincentego Pstrowskiego, 
Gliwice, Polska (Stanisław Koncewicz, Józef Rabus, 
Sławomir Jędrzejewski). 

Rotor rurowy pompy mimośrodowo-ślimakowej 
o podwyższonej wytrzymałości 

Rotor rurowy pompy mimoerodowo-ślimakowej cha-
rakteryzuje się tym, że ma we wnętrzu ślimalka ruro-
wego (1) trudno-odkształcalny lekki rdzeń z tworzywa 
(3) korzystnie z poliuretanu. (2 zastrzeżenia) 

F04D P.233438 T 13.10.1981 

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska (Janusz 
Plutecki, András Odrobina). 

Sposób zalewania pomp i urządzenie do zalewania 
pomp 

Przedmiotem wynalazku jest sposób zalewania 
pomp tj. sposób napełniania cieczą rurociągu ssawnego 
przy uruchamianiu pompy a zwłaszcza pompy wirowej 
i urządzenie do zalewania pomp. 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zautomatyzowa-
nia uruchamiania pompy. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że ruro-
ciąg ssawny łączy się z pompą (poprzez elastyczne złą-
cze, a część pionową rurociągu wyposażoną w zawór 
stopowy wprowadza się w drgania osiowe. 

Urządzenie według wynalazfcu charakteryzuje się 
tym, że króciec ssawiny pompy (1) połączony jest z ru-
rociągiem ssawnym (4) poprzez elastyczne złącze (3), 
a rurociąg (4) połączony jest z generatorem dTgań (6). 

(2 zastrzeżenia) 

F04F P.234913 01.02.1982 

Pierwszeństwo: 05.02.1981 - USA (nr 231637) 

Conoco Inc., Ponca City, Stany Zjednoczone Amery-
ki (Jeffrey L. Beck). 

Urządzenie do pogłębiania 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie skonstruowania 
takiego urządzenia, które miałoby odpływ niskociśnie-
niowy dostatecznie duży, aby powstało podciśnienie 
ssące wystarczająco duiże dla zassania materiału. 

Urządzenie do pogłębiania ma komorę (11) o koło-
wym przekroju poprzecznym. Przez ścianę komory 
przeohodzą pierwszy wlot (15) i wylot (17) o osiach 
prostopadłych do średnicy komory. Wlot ssący (18) 
ustawiony jest w osi komory wzdłuż osi wiru utworzo-
nego przez ciecz przepływającą z wlotu do drugiego 
wylotu (20) umieszczonego współosiowo z wirem. 

Urządzenie ma układ wsporczy pozwalający usytu-
ować go w taikim położeniu alby wlot ssący (18) czer-
pał materiał, który ma być przenoszony. 

(1 zastrzeżenie) 

F16D P.229579 06.02.1981 

Fabrytka Urządzeń Mechanicznych „PO.NAR-
-OSTRZESZÓW", Ostrzeszów, Polska (Bronisaw Cier-
lalk, Józef Rudnicki, Krzysztof Wawrzyciki). 

Trzymacz szczotki dla sprzęgieł i hamulców 
elektromagnetycznych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uproszczenia 
konstrukcji trzyimacza szczotek, a tym samym zwię-
kszenia jego funkcjonalności poprzez rozłączne połą-
czenie szczotki osadzonej w tulejce z zestawem dopro-
wadzającym napięcie zasilające. 

Trzymacz ma tulejkę (5) z osadzoną w niej szczotką 
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(1). Tulejka (5) wraz ze szczotką (1) połączona jest 
rozłącznie w ogólnie znany sposób z elementem (7). 
W elemencie (7) zamocowany jest nierozłącznie jeden 
koniec przewodu elektrycznego (9), drugi koniec prze-
wodu elektrycznego (9) jest połączony nierozłącznie 
z wkrętem (12). 

Pomiędzy elementem (7) a wkrętem (12) jest umiesz-
czony element sprężysty (8). Całość stanowi zestaw do-
prowadzający napięcie zasialające do sprzęgła lub 
hamulca. (1 zastrzeżenie) 

F16D P.233345 06.10.1981 

Politechnika Krakowska im. T. Kościuszki, Kraków, 
Polska (Józei Struski). 

Sprzęgło cierne dwutarczowe 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie ułatwienia od
prowadzania ciepła od elementów itrących. 

Sprzęgło ima przednią tarczę sprzęgłową (1) dociska-
ną do powierzchni koła zamachowego (3) przez prze
dnią tarczę dociskową (4) i tylną tarczę sprzęgłową 
(2) dociskaną do pokrywy (5) sprzęgła przez tylną tar
czę dociskową (6). Pomiędzy tarczami dociskowymi (4) 
i (6) umieszczony jest pakiet sprężyn talerzowych (7). 

Dźwigieniki wyłączające (9) ułożyskowane w pokry
wie (5) sprzęgła zewnętrznymi .końcami połączone są 
łącznikami (10) z przednią tarczą dociskową (4). W 
części środkowej dźwigiemki wyłączające (9) opaiite są 
za pośrednictwem kołków (12)., wewnętrznej (11) i zew
nętrznej (13) pierścieniowej tarczy, oraz kołków (14) 
o tylną tarczę dociskową (6). (4 zastrzeżenia) 

F16D P.233978 26.11.1981 

Pierwszeństwo: 26.11.1980 - Wielka Brytania 
(nr 8037881) 
26.11.1980 - Wielka Brytania 
(nr 8037881) 

Massey-Ferguson Services N.V., Curacao, Antyle Ho-
lenderskie (Frederick S. DOWELL). 

Tarcze wirnika albo stojana wielotarczowego hamulca 
oraz hamulec wielotarczowy 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie upros zczenia 
konstrukcji tarczy. 

Tarcza wirnika albo stojana, stosowana w wielotar-
czowym hamulcu, charakteryzuje się tym, że pierście-
niowa opaska (15) tarczy (10) ma szereg obwodowo 
rozmieszczonych przelotowych szczelin (12), iktóre o-
twierają się przez obwód tarczy, przy czym każda 
szczelina jest wyznaczona przez krawędzie (13), (13a), 
które rozciągają się od obwodu poprzez opaskę obwo-
dową i są nachylone pod kątem (a) w przeciwnych 
kierunkach do danego promienia (14) tarczy talk, że 
szczelina jest zbieżna promieniowo, 

Hamulec wielotarczowy według wynalazku ma obu-
dowę (46), (47) zawierającą olej albo inne chłodziwo, 
które otacza zespół tairczy w formie przekładanych ze-
stawów tarcz wirnika (10) i stojana (18), przy czym 
jeden zestaw tarcz (10) ma szereg obwodowo roizimiesz-
czonych, zazwyczaj promieniowo rozciągających się 
wycięć (26) doprowadzających chłodziwo. Część szcze-
lin (12) i wycięć (26) jest rozmieszczona tak, aby okre-
sowo zachodzić na siebie podczas ruchu względnego 
wirników i stojanów przy usytuowanych zewnętrz-
nie opaslkach sprzężenia ciernego (15) wirników i sto-
janów dla wprowadzenia promieniowych dróg prze-
pływu (31) chłodziwa przez zespół tarczy. 

(10 zastrzeżeń) 

F16J P.229656 11.02.1981 

Politechnika Śląska im. W. Pstrowskiego, Gliwice, 
Polska (Zenon Szezepaniak, Piotr Głuch, Tadeusz Pyr-
czek). 

Uszczelka do uszczelniania rurociągów zwłaszcza 
górniczych lutni powietrznych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania ta-
kiej uszczelki, która poprzez swoje właściwości za-
pewni pewne połączenie łączonych elementów rurocią-
gu bądź uszczelnienie jego nieszczelności. 

Uszczelka w postaci pierścienia lub pasa, wykonana 
jest z tworzywa termokurczliwego (1) z własnym źró-
dłem ciepła. Własne źródło ciepła stanowi spirala 
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grzejna (6) lub warstwa związku chemicznego wcho-
dzącego w reakcję egzotermiczną ze związkami za-
wartymi w powietrzu. (3 zastrzeżenia) 

F16J 
F04D 

P. 234415 23.12.1981 

Pierwszeństwo: 24.12.1980 - St. Zjedn. Ameryki 
(nr 219748) 

Conoco Inc. Ponca City, St. Zjednoczone Ameryki 
(William Thomas Sweeney). 

Zespół uszczelniający wał z tuleją dławiącą 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zapewnienia za-
chowania minimalnej ilości cieczy przemywającej 
i chłodzącej przemieszczającej się przez tuleję. 

Zespół umieszczony w urządzeniu mającym obudo-
wę i wał osadzony przegubowo w obudowie, zawiera 
elastyczną tuleję (34) przymocowaną do stałej tulei 
(33) zwróconej czołem do tulei (11) przymocowanej do 
wału (10). (8 zastrzeżeń) 

F16L 
F17D 

P. 227692 04.11.1980 

Mazowieckie Zakłady Gazownictwa, Zakład Remon-
towy Urządzeń Gazowniczych, Warszawa, Polska (Ka-
zimierz Bidicz). 

Urządzenie zaporowe do wymiany lub demontażu 
zasuw na czynnych gazociągach niskoprężnych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie umożliwienia 
prowadzenia wymiany lub demontażu 'zasuwy na czyn-
nym gazociągu bez konieczności wykonywania prac 
gazoniebezipiecznych na gazociągu głównym. 

Urządzenie składa się z tłoka (1) i połączonej z nim 
prowadnicy (2) wyposażonej w ogranicznik (5), przy 
czym tłok (1) składa się z trzech elementów drewnia-

nych lub drewnopochodnych, między którymi znaj-
dują się gumowe uszczelki, których średnice są Więk-
sze od średnicy tłoka (1). (1 zastrzeżenie) 

F16L P.234724 15.01.1982 

Pierwszeństwo: 12.02.1981 - Stany Zjednoczone Ame-
ryki (233,802) 

CONOCO INC., Ponca City, Stany Zjednoczone 
Ameryki (William Thomas Sweeney). 

Złączka rur kołnierzowa 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie eliminacji naprę-
żeń występujących w kołnierzu, śrubach łączących 
kołnierz i urządzeniu połączonym z rurą za pośrednic-
twem kołnierza takim jak na przykład szereg pomp 
szlamowych. Eliminacja naprężeń następuje dzięki za-
stosowaniu złączki rurowej, która posiada .możliwość 
obrotu swobodnego względem swej osi. 

Złączka rur kołnierzowa dla mocowania rury do 
kołnierza ma część runową (10) posiadającą pierwsze 
i drugie zakończenie (11) i (12), wchodzącą w pierś-
cień centrujący (18), który jest w czasie działania 
przymocowany do kołnierza (15). Pierścień centrują-
cy zapewnia centrowanie i zakotwienie części rurowej. 
Odkształcał na uszczelka (22) jest umieszczona pomię-
dzy zakończeniem części rurowej a kołnierzem. 

Elementy podtrzymujące imają kołnierzowy występ 
(26) uformowany na zewnętrznej ścianie części ruro-
wej. Pierścień podtrzymujący (27) jest nasunięty na 
zewnętrzną średnicę części srurowej i utrzymuje koł-
nierzowy występ. Wokół pierścienia centrującego, koł-
nierzowego występu i pierścienia podtrzymującego są 
rozmieszczone otwory w sposób odpowiedni dla wpro-
wadzenia śrub (19, 19a) dla mocowania części rurowej 
na kołnierzu. (11 zastrzeżeń) 

F16N P.229660 11.02.1981 

Centrum Konstrukcyjno-Technologiczne Maszyn 
Górniczych „KOMAG", Gliwice, Polska (Henryk Wen-
cel, Wiesław Różycki, Jan Orlacz, Gustaw Opałka, 
Henryk Juszczyk). 

Samoczynna smarownica przewodowa na smar stały 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie konstrukcji u-
rządzenia, które dostarcza do napędzanej maszyny 
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sonar stały i umożliwia dotarcie tego smaru do wszy-
stkich, wzajemnie ruchomych, wewnętrznych powierz-
chni tego urządzenia. 

Smarownica przeznaczona dla pneumatycznych na-
rzędzi udarowych zwłaszciza górniczych, działająca sa-
moczynnie pod wpływem sprężonego powietrza zasi-
lającego urządzenie, ma na rurze (3) osadzone cylindry 
(1) i (2), a w poszczególnych cylindrach tłoki (4) i (10) 
sztywno sprzężone tuleją (16). Cylinder (2) ma średni-
cę wewnętrzną większą od wewnętrznej średnicy cy-
lindra (1) i jest usytuowany jako drugi w .kolejności 
w stosunku do kierunku przepływu sprężonego powie-
trza w rurze (3). 

W cylindrze (1) jest osadzany tłok (4) a w cylindrze 
(2) tłok (10). Tłoki te są ze sobą sztywno sprzężone 
i szczelnie osadzone na rurze (3). Rura <3) ma promie-
niowe otwory (6) w pobliżu dna cylindra (1) i otwory 
(7) w (pobliżu pokrywy (12) zamykającej cylinder (2). 

(1 zastrzeżenie) 

F24F P.229478 02.02.1981 

Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, Pol-
ska (Franciszek Górczak, Maciej Gliński, Stanisław 
Jankowski, Jan Narożański, Wacław Twardowski, Ja-
nusz Stepniewski, Stefan Wawrzyńczak). 

Sposób wentylacji ipomieszezeń przemysłowych 
połączony z wykorzystaniem różnicy temperatur 

nawiewnego powietrza i urządzeń technologicznych 

Sposób wentylacji pomieszczeń według wynalazku 
polega na wdmuchiwaniu strumienia powietrza w kie-
runku strumienia konwekcyjnych, tworzących się w 
wyniku Oddziaływania powierzchni urządzeń lub in-
nych przedmiotów o temperaturze różniącej się od 
temperatury w pomieszczeniu na powietrze otacza-
jące te przedmioty. 

Energia kinetyczna nawiewanego strumienia, formo-
wanego .za pomocą dyszy o korzystnie spłaszczonym 
przekroju początkowym jest co najmniej o 10% wię-
ksza od energii kinetycznej tej części strumieni kon-
wekcyjnych, przez którą przebija sdę strumień nawie-
wny docierając do strefy roboczej. 

Wynallaizek może znaleźć zastosowanie przy wenty-
lacji pomieszczeń szczególnie przemysłowych, w któ-
rych znajdują się urządzenia technologiczne lub przed-
mioty o temperaturze różniącej się od temperatury 
otaczającego je powietrza. (1 zastrzeżenie) 

F25D P. 233787 12.11.1981 

Pierwszeństwo: 12.11.1980 - NRD (nr WPF23D/225142) 

VEB Dampfautómat Leipzig, Lipsk, Niemiecka Re-
publika Demokratyczna (Wolfgang Schuster, Karl-
-Heinz Gillner, Werner Hoffmann, Hans, Iser, Paul 
Bernhöft, Günter Riedel). 

Sposób wytwarzania wirującego płomienia z pyłu 
węglowego i palnik do wytwarzania wirującego 

płomienia z pyłu węglowego 

Sposób wytwarzania wirującego płomienia z pyłu 
węglowego, polega na tym, że powietrze do spalania 
o temperaturze otoczenia wprowadza się do przestrze-
ni spalania jedncześnie osiowym strumieniem powie-

trza pierwotnego, do którego przed wejściem do pal-
nika wprowadza się pył dowolnego paliwa stałego, 
o zawartości wilgoci dochodzącej do granicy umożli-
wiającej transport i o ziarnach wielkości dochodzącej 
do gruboziarnistej, jak również stycznie skierowanych 
strumieniem powietrza dodatkowego, wytwarzając bez 
pomocniczego spalania krótki i równomierny, wirują-
cy płomień o wysokiej intensywności promieniowania, 
z wewnętrzną strefą recyrkulacji, przy czym wydajnść 
cieplną płomienia reguluje się przez zmianę prędkości 
i/lub obciążenia pyłem paliwa mieszaniny powietrza 
pierwotnego i pyłu paliwa. 

Palnik do wytwarzania wirującego płomienia z pyłu 
węglowego zawiera 'wewnętrzną rurę (1) do miesza-
niny powietrza pierwotnego i pyłu paliwa, otoczoną 
kanałem pierścieniowym (2) ze zwężeniem (3) i apa-
ratem (4) kierującym dodatkowe powietrze, który łą-
czy się z dyfuzorem <5) wprowadzającym powietrze 
do komory spalania, przy czym do kanału pierścienio-
wego (2) dołączony jest prostopadle do kierunku prze-
pływu fcróciec (8) z dławikiem (6). (4 zastrzeżenia) 

F25J P.229692 13.02.1981 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Budowy 
Urządzeń Chemicznych „CEBEA", Kraików, Polska 
(Adam Unarski, Antoni Darłak). 

Skraplacz powietrzny 

Przedmiotem wynalazku jest skraplacz powietrzny 
czynnika chłodniczego ze wstępnym dochładzaniem 
powietrza o małym zapotrzebowaniu wody przeznaczo-
ny do stosowania w przemysłowych urządzeniach chło-
dniczych. 

Skraplacz powietrzny wyposażony w zespół wymien-
nika ciepła, co najmniej jeden wentylator i ramę noś-
ną charakteryzuje się tym, że składa się z zespołu (8) 
rozpylającego wodę oraz co najmniej dwóch sekcji (2) 
zespołu wymiennika ciepła wyposażonych w ożebrowa-
ne rury dla przepływu skroplonego czynnika chłodni-
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czego, przy czym ostatni odcinek ożebrowanych rur 
poszczególnych sekcji (2) zespołu wymiennika ciepła 
stanowi doziejbiacz cieczy, natomiast dochładzanie po-
wietrza przed jego dopływem do sekcji (2) zespołu 
wymiennika ciepła jest realizowane okresowo, jedy-
nie w czasie najwyższych temperatur otoczenia - za 
pomocą rozpylających dysz (7) wchodzących w skład 
zespołu (8) rozpylającego wodę. (1 zastrzeżenie) 

F27D P.229615 09.02.1981 

Instytut Przemysłu Wiążących Materiałów Budo-
wlanych, Opole, Polska (Roman Kammler). 

Sposób dozowania sypkiego materiału surowcowego do 
pieca obrotowego oraz układ urządzeń do dozowania 
sypkiego materiału surowcowego do pieca obrotowego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania pro-
stego sposobu i urządzenia do ciągłego i bezzakłóce-
niowego dozowania suchego materiału sypkiego do 
uieca obrotowego. 

Sposób według wynalazku polega na ciągłym pobie-
raniu z przenośnika sypkiego materiału przez wagę 
dozującą w ilości mniejszej od ilości podawanej przez 
ten przenośnik. 

Część materiału nie pobraną z przenośnika przez 
dozownik tym samym przenośnikiem dostaje się do 
miernika ilości materiału, który zlicza jego ilość. Ma-
teriał dozowany automatycznie przez dozownik kie-
ruje się przenośnikiem pneumatycznym poprzez wy-
mienniki cipła do pieca obrotowego. 

Układ urządzeń jestt złożony z przenośnika (2) z ele-
mentami odbierającymi (3) połączonymi z wagą do-
zującą (4), która z kolei jest połączona przenośnikiem 
(7) z wymiennikami cieplnymi, z których materiał do-
staje się do pieca obrotowego. Na końcu przenośnika 
(2) jest zainstalowana waga przepływowa (8) połączo-
na rurociągiem (9) z przenośnikiem (10) doprowadzo-
nym do początku układu. (4 zastrzeżenia) 

F28C P.229530 03.02.1981 

Przedsiębiorstwo Państwowe Cukrownie Bydgoskie 
w Inowrocławiu Cu'krownia w Kruszwicy, Kruszwica, 
Polska (Stanisław Murawsiki, Franciszek Nowak, Al-
bin Szyszka, Wojciech Popiel, Józef Łukawski, Anto-
ni Pucia). 

Sposób i strumienica do napowietrzania i schładzania 
wód gorących 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania ta-
kiego sposobu i strumienicy, które umożliwiłyby roz-
prowadzenie napowietrzonej cieczy wzdłuż strumie-
nia lub kolektora odprowadzającego wodę nad po-
wierzchnią zbiornika, zmniejszenie zużycia wody oraz 
kilkakrotne zmniejszenie zużycia energii elektrycznej. 

Sposób napowietrzania i schładzania wód gorących 
charakteryzuje się tym, że piecz doprowadzana ruro-
ciągiem tłoczona jest pod ciśnieniem do baterii stru-
mienie, w których następuje rozprężenie cieczy u wy-
lotu dyszy powodując -zassanie powietrza atmosferycz-

nego, skąd rozprężona ciecz wraz z powietrzem kie-
rowana jest do komory zawirowania, w której nastę-
puje wymieszanie cieczy z powietrzem, schładzanie 
i natlenianie, przy czym wielkość zawirowania regulo-
wana jest zaworem umieszczonym na przewodzie łą-
czącym rurociąg doprowadzający z komorą zawiro-
wania. 

Strumienica do napowietrzania i schładzania wód 
gorących charakteryzuje się tym, że składa się z kor-
pusu (5), w który wbudowana jest dysza (9) połączona 
z rurociągiem (1) doprowadzającym ciecz gorącą, ko-
mory zawirowania (6) zawierającej dyfuzor, w której 
następuje wymieszanie gorącej cieczy z powietrzem 
doprowadzanym przez otwór (11) w korpusie (5), przy 
czym rurociąg (1) połączony jest z komorą zawirowa-
nia (6) przewodem (8) z umieszczonym zaworem (7) re-
gulującym wielkość zawirowania cieczy. 

Dyfuzor ma wykonane stycznie do obwodu otwory 
(11) powodujące zawirwanie strumienia cieczy. 

(3 zastrzeżenia) 

F28F 
B32B 

P.229027 31.12.1980 

Fabryka Urządzeń Okrętowych „RUMIA", Rumia, 
Polska (Wojciech Zdzienicki, Mieczysław Krępa, Jan 
Strzelecki, Władysław Wanzel, Jan Szmidt, Henryk 
Jagoda). 

Sposób wytwarzania jednowarstwowych pakietów 
chłodnic powietrza 

szczególnie o długości powyżej 1500 mm 
oraz urządzenie do stosowania tego sposobu 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia wy-
dajności wytwarzania jednowarstwowych pakietów 
chłodnic powietrza. 

Sposób wytwarzania jednowarstwowych pakietów 
chłodnic powietrza, szczególnie o długościach powy-
żej 1500 mm polega na tym, że rurki chłodnic po-
wietrza układa się w jednej warstwie w ilości bę-
dącej n - krotnością budowanych pakietów, następ-
nie grawitacyjnie opadające owiewki wprowadza się 
na piloty, po czym nasuwa się owiewki na rurki, z 
tym, że odległość między kolejnymi owiewkami wy-
nosi najkorzystniej około 50 cm, zaś rozstaw między 
kolejnymi na gotowo nasuniętymi owiewkami uzys-
kuje się jako wynik różnicy prędkości przesuwania 
owiewki na rurce i prędkości cofania progu zwalnia-
jącego dalszy ruch owiewki. 

Urządzenia do wytwarzania pakietów o długości 
szczególnie powyżej 1500 mm składa się z zespołu 
magazynowania i rozwijania taśm (4), zespołu wy-
twarzania owiewek (5), zespołu podawczo-kontrol-
nego (6), zespołu montażowego (7) oraz zespołu na-
pędowo-sterującego (8), zsynchronizowanych z sobą i 
sterowanych impulsem z zespołu podawczo-kontrol-
nego (6). (8 zastrzeżeń) 
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F42D P. 229623 09.02.1981 

Huta Cynku „Miasteczko Sl.", Polska, (Jan Iwasz-
ko, Jan Suwalski, Walter Ogiołda, Hubert Hilgner). 

Sposób wyburzenia komina żelbetonowego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania ta-
kiego sposobu, który pozwalałby na szybkie i bez-
pieczne wyburzenie komina żelbetowego, zwłaszcza 
uszkodzonego w warunkach przemysłowych. 

Sposób według wynalazku polega na utworzeniu 
strefy kruszenia u podstawy komina żelbetowego, któ-
rą stanowi siatka otworów strzelniczych nawierco-
nych w układzie szachownicowym w odstępach i od-
ległościach nie większych od głębokości otworów 
strzelniczych na 2/3 obwodu komina od strony żąda-
nego kierunku wyburzenia komina i wysokości rów-
nej promieniowi komina żelbetowego na tym pozio-
mie. 

Następnie w nawierconych otworach strzelniczych 
umieszcza się ładunki materiału wybuchowego i przez 
odpalenie elektryczne przy zastosowaniu zapalników 
natychmiastowego działania uzyskuje się równoczes-
ny wybuch wszystkich ładunków, w wyniku czego 
następuje wykruszenie betonu, co powoduje mimo-
środowe działanie ciężaru własnego komina żelbeto-
wego w stosunku do podciętej podstawy komina, a 
w konsekwencji jego przechył w żądanym kierun-
ku i w wyniku zderzenia z podłożem wyburzenie ko~ 
mina żelbetowego. (3 zastrzeżenia) 

Dział G 
FIZYKA 

G01D P. 233537 T 22.10.1981 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Medycz-
nej „ORMED", Warszawa, Polska (Jan Strójwąs, Ma-
ciej Surdykowski, Marcin Ilka). 

Element piszący 
zwłaszcza do rejestrowania o zapisie dyszowym 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększania nie-
zawodności działania i uproszczenia konstrukcji ele-
mentu. 

Element zbudowany z korpusu z umieszczoną w 
nim kapilára według wynalazku charakteryzuje S;Q 
tym, że szklana, lejkowato ukształtowana kapilára 
<2) ma górną krawędź umieszczoną powyżej dna ko-
mory, a dolną część osłoniętą osłonką (5) wykonaną 
z materiału trudnozwilżalnego. Korpus (1) jest zamo-
cowany wymiennie na osi przetwornika i ma otwór 
zaklejony zaślepką (4). Przez ten otwór wprowadzo-
na jest szklana lejkowato kapilára (2). 

(2 zastrzeżenia) 

G01D P.233538 T 22.10.1981 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Medycz-
nej „ORMED", Warszawa, Polska (Maciej Surdykow-
ski, Jan Strójwąs, Marcin Ilka). 

Zespół piszący 
zwłaszcza do rejestratora o zapisie dyszowym 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie takiej konstruk-
cji zespołu piszącego, która utrudnia rozpływanie 
się kropli medium powstającej w momencie przer-
wania zapisu, a to umożliwia dokonywania rejestra-
cji wyższych częstotliwości oraz zwiększenie amplitu-
dy zapisu. 

Zespół piszący, składający się z korpusu (1), kapi-
láry (2), nakrętki (3), wkładki (4) oraz pierścienia 

uszczelniającego (5), według wynalazku charaktery-
zuje się tym, że kapilára (2) otoczona jest wkładką (4) 
przymocowaną nakrętką (3) do korpusu (1) poprzez 
pierścień uszczelniający (5). (1 zastrzeżenie) 

G01G P. 234925 01.02.1981 

Zakład Automatyki Okrętowej „Meramat", Gdańsk, 
Polska (Witold Lewandowski, Mieczysław Jabłoński, 
Leonard Kosecki, Jerzy Suchwalko). 

Przetwornik pomiarowy wagi przepływowej 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie konstrukcji 
przetwornika pomiarowego umożliwiającego mecha-
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niczną regulację czułości pomiarowej bez rozbudowy 
dotychczasowej konstrukcji i przy zachowaniu mini-
malnych błędów wskazań. 

Przetwornik pomiarowy ma w dźwigni pośredniej 
(3) wzdłużny kanał (10), w którym umieszczona jest 
ruchoma przesuwna tulejka (11), z wkręconą w nią 
regulacyjną śrubą (13), która swoim ostrzem opiera 
się o płaską, pomiarową sprężynę (1), przytwierdzoną 
jednym końcem do korpusu (2). (4 zastrzeżenia) 

G01L P. 229492 03.02.1981 

Polska Akademia Nauk, Instytut Mechaniki Góro-
tworu, Kraków, Polska (Adam Kanciruk). 

Urządzenie do pomiaru wielkości fizycznych 
przy użyciu czujnika strunowego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
urządzenia umożliwiającego pomiar wielkości fizycz-
nych, przy użyciu czujnika strunowego, w warunkach 
polowych. 

Urządzenie zawiera układ (3) dostosowujący syg-
nał otrzymany z czujnika strunowego do sterowania 
układów cyfrowych urządzenia, którego wejście po-
łączone jest z końcówkami elektromagnesu (2) czuj-
nika strunowego oraz z wyjściem układu (13) poda-
jącego impuls wzbudzający, a wyjście połączone jest 
z wejściem licznika okresów drgań struny pomiaro-
wej (8) sterującego pracą czasomierza (16) oraz ukła-
du odczytowego (21). Wyjście czasomierza połączone 
jest z wejściem układu odczytowego (21). 

Urządzenie ponadto zawiera multiwibrator (12) 
sterujący układ (13) podający impuls wzbudzający, 
wstępnie ustawiający układ licznika (8) okresów 
drgań struny pomiarowej oraz zerujący układ czaso-
mierza (16). (2 zastrzeżenia) 

G01L P.229673 12.02.1981 

Zespół Usług Technicznych Oddziału Wojewódzkie-
go NOT, Częstochowa, Polska (Tadeusz Sankowski, 
Kazimierz Gębka). 

Fotoelektryczny przetwornik prędkości obrotowej 
na sygnał elektryczny 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uzyskania opty-
malnej rozdzielczości w ustawieniu prędkości obro-
towej w systemach regulacji automatycznej układów 
napędowych. 

Fotoelektryczny przetwornik zawierający czujnik 
(1), wzmacniacz różniczkujący (2), układ formujący 
(3), uniwibrator (4) oraz sygnalizator (5) według wy-

nalazku charakteryzuje się tym, że wyjście wzmac-
niacza różniczkującego (2) jest połączone z wejściem 
układu progowego (6). Czujnik (1) zawiera fotoele-
menty posiadające maksymalną czułość w zakresie 
światła podczerwonego. (2 zastrzeżenia) 

G01L P.233441 T 15.10.1981 

Polskie Koleje Państwowe, Centralny Ośrodek Ba-
dań i Rozwoju Techniki Kolejnictwa, Warszawa, Pol-
ska (Krzysztof Sadowski). 

Urządzenie do pomiaru siły nacisku 
stykowego przewodu jezdnego na blaszany ślizgacz 

odbieraka prądu pojazdu szynowego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia 
dokładności pomiaru w rzeczywistych warunkach 
eksploatacyjnych ślizgacza. 

Urządzenie zawierające wykonaną z blachy ramę 
ślizgacza, umieszczoną na konstrukcji nośnej odbie-
raka prądu oraz czujniki tensometryczne, według 
wynalazku charakteryzuje się tym, że w ramie (1) 
ślizgacza, wzdłuż dłuższych krawędzi jej górnej po-
wierzchni jest umieszczona pozioma belka podłużna 
(3) zaopatrzona w dwie równoległe, wzdłużne na-
kładki ślizgowe (4), które są usytuowane na górnej 
powierzchni tej belki podłużnej (3) przy jej dłuż-
szych krawędziach i wystają nad górną powierzchnią 
ramy (1) ślizgacza. 

Każdy z dwóch końców belki podłużnej (3) jest 
podparty w połowie jej szerokości górnym końcem 
pionowego trzpienia podpierającego (8), ułożyskowa-
nego przesuwnie w kierunku pionowym i opierają-
cego się dolnym końcem na przyporządkowanej mu 
sprężynie płytkowej (11) przytwierdzonej do ramy (1) 
ślizgacza poprzez element izolacyjny (12). W każdym 
z dwóch punktów dolnej powierzchni belki podłuż-
nej (3) jednakowo odległych od środka jej długości 
i zarazem leżących w połowie jej szerokości jest 
przymocowany, skierowany w dół kołek prowadzący 
(14) umieszczony przesuwnie w otworze przelotowym 
(16) ruchomego elementu kulistego (15) ułożyskowa-
nego ślizgowo w kulistym gnieździe korpusu łożysko-
wego (17), osadzonego we wsporniku (18) przymoco-
wanym do ramy (1) ślizgacza. 

Belka podłużna (3) jest również połączona z ramą 
(1) ślizgacza za pomocą giętkich linek (21) o dużej 
przewodności elektrycznej. Na górnej jak również i 
na dolnej powierzchni każdej sprężyny płytkowej (11) 
są umieszczone po dwa czujniki tensometryczne (22) 
z tym, że wszystkie cztery czujniki tensometryczne 
(22) każdej sprężyny płytkowej (11) są jednakowe 
i są połączone ze sobą tworząc pełny, skompensowa-
ny termicznie, tensometryczny układ mostkowy, w 
którym jedna para przeciwległych gałęzi zawiera roz-
mieszczone po jednym w gałęzi czujniki tensometrycz-
ne (22) znajdujące się na górnej powierzchni spręży-
ny płytkowej (11), a druga para przeciwległych gałę-
zi zawiera rozmieszczone po jednym w gałęzi czuj-
niki tensometryczne (22) znajdujące się na dolnej 
powierzchni tej samej sprężyny płytkowej (11). 
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Do dolnej powierzchni belki podłużnej (3) w poło-
wie jej długości jest przymocowany czujnik (23) 
przyśpieszenia. Każdy z tensometrycznych układów 
mostkowych przyporządkowanych sprężynom płytko-
wym (11) jest połączony poprzez własny tor przesy-
łowy ze wspólnym układem sumującym, a czujnik 
(23) przyśpieszenia jest połączony z tym układem su-
mującym poprzez własny tor przesyłowy i układ 
mnożący. (4 zastrzeżenia) 

G01L P.235684 29.03.1982 

Toruńskie Zakłady Urządzeń Okrętowych 
„TOWIMOR", Toruń, Polska (Marian Sienkiewicz, 
Stanisław Dynus). 

Urządzenie do pomiaru uciągu 
w linie nawijanej na bęben, 
zwłaszcza wciągarki trałowej 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
konstrukcji zapewniającej ciągły pomiar uciągu we 
wszystkich fazach pracy wciągarki. 

Urządzenie według wynalazku wyposażone jest w 
dźwignie pomiarowe (12), w których ułożyskowany 
jest wał (13) i/lub czop (14) bębna linowego (18). 
Dźwignie pomiarowe (12) zamocowane są na podpo-
rach, z jednej strony obrotowo na sworzniu (16) z 
drugiej zaś na czujniku magnetoelastycznym (3). 

Na wale (13) osadzone 'jest koło zębate (15), sta-
nowiące ostatni stopień przekładni (19) wciągarki, 
którego zmiany obciążenia wywołane zmianą warstwy 
nawinięcia liny na bębnie linowym (18) przekazywa-
ne są do nadajnika korekcyjnego (9). 

Czujniki magnetoelastyczne (3) i nadajnik korek-
cyjny (9) połączone są z układem elektronicznym (17). 

(1 zastrzeżenie) 

G01N P.229506 02.02.1981 

Instytut Komputerowych Systemów Automatyki i 
Pomiarów, Wrocław, Polska (Józef Wędzicha, Ryszard 
Hojka, Roman Gawlak, Jerzy Hamberg, Tadeusz Re-
der, Marek Szkudlarek). 

Wieloparametrowy automatyczny analizator wody 
i ścieków 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie konstrukcji ta-
kiego analizatora, który zapewniłby stały, korzystny 
dla pracy czujników przepływ badanej cieczy oraz re-

gulację poziomu badanej cieczy w analizatorze nie-
zależnie od rodzaju i stanu technicznego pompy tło-
czącej ciecz lub jej dopływu z innych dowolnych źró-
deł. 

Analizator ma w górnej części pomiarowej komo-
ry (2) wysuwany, wyrównawczy zbiornik (10), do 
którego w dolnej części jest wmontowany specjalny 
zawór (12), natomiast na wylocie zespołu czujników 
(9) jest wbudowany dodatkowo specjalny czujnik (11) 
sygnalizujący minimalny przepływ badanej cieczy. 

Przedmiot wynalazku ma zastosowanie do kontroli 
zanieczyszczeń wód powierzchniowych, przemysłowych, 
ścieków w przemyśle chemicznym, hutniczym i in-
nych, szczególnie zaś jest wykorzystywany w dzie-
dzinie ochrony naturalnego środowiska jako urządze-
nie pomiarowo-kontrolne. (1 zastrzeżenie) 

G01N P. 229521 03.02.1981 
Huta Stalowa Wola, Stalowa Wola, Polska (Zdzis-

ław Piątek, Jan Hlebowicz, Jan Krakowski, Kazi-
mierz Łuczakowski). 

Sposób określania efektywności wymiany ciepła 
w rdzeniu chłodnicy 

i urządzenie do stosowania tego sposobu 
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zmniejszenia 

kosztów i czasochłonności badania poprzez zaniecha-
nie budowy każdorazowo prototypu chłodnicy bada-
nej, a przeprowadzaniu badania na wycinku rdzenia 
chłodnicy pełnogabarytowej. 

Sposób polega na przygotowaniu wycinka rdzenia 
o wymiarach powierzchni czołowej około 0,1 m2 i 
przepuszczeniu przez rurki czynnika schładzanego o 
ustalonej na wlocie do kolektora i stałej, prędkości 
przepływu przy równoczesnym tłoczeniu na powierzch-
nię czołową strumienia powietrza o regulowanej 
temperaturze, aby uzyskać stałą różnicę temperatur 
powietrza na wlocie przed wycinkiem wynoszącą 
55,5°C. 

Urządzenie składa się z dwuczęściowego tunelu (1), 
w którycm mocuje się badany wycinek rdzenia (3), 
kolektora górnego (4) i dolnego (5) mających kołnie-



48 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO Nr 17 (227) 1982 

rze złączone (6) i (7) przystosowane do połączenia z 
czołowymi kołnierzami złącznymi (2) tunelu (1) i 
dnami sitowymi (8) wycinka rdzenia (3), pokryw 
bocznych (9) i (10) mających kołnierze złączne (91) 
i (101) przystosowane do połączenia z kołnierzami (2) 
tunelu (1), kolektorów (6) i (7) i den sitowych (8) 
i (81) wycinka rdzenia (3), które to elementy po po-
łączeniu tworzą układ sztywny i szczelny. 

(4 zastrzeżenia) 

G01N P.229576 05.02.1931 

Władysław Kałwa, Kędzierzyn-Koźle, Polska (Wła-
dysław Kałwa). 

Sposób, układ pomiarowy i czujnik pomiarowy 
do wykrywania uszkodzeń elementów wykonanych 

z materiału ferromagnetycznego zwłaszcza lin 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia dok-
ładności wykrywania i pomiaru uszkodzeń elementów 
wykonanych z materiału ferromagnetycznego, zwłasz-
cza lin. 

Sposób polegający na wyznaczaniu skokowej i ciąg-
łej zmiany przekroju badanego elementu zwłaszcza 
lin, magnesowych wzdłużnie przez magnetyczną gło-
wicę pomiarową, według wynalazku charakteryzuje 
się tym, że ciągłą i skokową zmianę przekroju wyzna-
cza się z dwóch niezależnych sygnałów otrzymanych 
z dwóch bloków czujnika pomiarowego. 

Układ pomiarowy zawiera czujnik pomiarowy U) 
złożony z bloku składowej stycznej (2) połączonego 
wraz z blokiem (6) do ustalania początkowej wartoś-
ci przekroju ferromagnetycznego badanego elementu, 
poprzez wzmacniacz różnicowy (4) z rejestratorem 
(8), oraz z bloku składowej radialnej (3) połączonego 
poprzez wzmacniacz (5) z rejestratorem (8). Dodatko-
wo, równolegle z rejestratorem (8) włączony jest blok 
sumujący (7) połączony z rejestratorem (8). 

Blok składowej stycznej czujnika pomiarowego sta-
nowią dwie tuleje (T) lub segmenty tulei, usytuowa-
ne współosiowo, pomiędzy którymi umieszczone są 
przetworniki hallotronowe (P). Blok składowej radial-
nej czujnika pomiarowego stanowią zestawy pierście-
ni lub segmentów pierścieni, przy czym każdy zestw 
składa się z pierścienia zewnętrznego (Z) i umiesz-
czonego wewnątrz niego pierścienia wewnętrznego 
(W), pomiędzy którymi umieszczone są przetworniki 
hallotronowe (P). Tuleje (T), pierścienie zewnętrzne 
(Z) i pierścienie wewnętrzne (W) mają wypusty w 
miejscach usytuowania przetworników hallotrono-
wych (P). (5 zastrzeżeń) 

G01N P.229598 10.02.1981 

Zakłady Telewizyjne „Unitra-Polkolor - Ośrodek 
Badawczo-Rozwojowy Przetworników Obrazu, War-
szawa, Polska (Cecylia Kolczyńska, Marta Skowroń-
ska, Michał Włodarczyk). 

Sposób oceny przydatności do rekrystalizacji drutów 
wolframowych pod względem ich przydatności 

na grzejniki stosowane w lampach elektronowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia wia-
rygodności wyników badań, a przez to zmniejsza 
prawdopodobieństwo wprowadzenia drutów o niepra-
widłowych właściwościach do produkcji grzejników 
co w wyniku prowadzi do podwyższenia żywotności 
lampy elektronowej i jakości jej pracy. 

Sposób według wynalazku charakteryzuje się tym, 
że wykonuje się statyczne próby rozciągania próbek 
drutu w stanie dostawy oraz po obróbce cieplnej z 
dwoma prędkościami rozciągania z zakresu 0,05 mm/ 
/min+10 mm/min oraz z zakresu 50 mm/min+ + 
140 mm/min, a następnie oblicza współczynnik oceny 
podatności do rekrystalizacji A według wzoru 

gdzie: 

A - współczynnik oceny podatności do rekrystali
zacji 

B - wytrzymałość na rozciąganie próbki w sta
nie dostawy przy prędkości rozciągania wybranej z 
zakresu 0,05 mm/min. + 10 mm/min. 

C - wytrzymałość na rozciąganie próbki po obrób
ce cieplnej przy tej samej prędkości rozciągania co 
wyznaczona wytrzymałość B 

D - wytrzymałość na rozciąganie próbki w stanie 
dostawy przy prędkości rozciągania wybranej z za
kresu 50 mm/min. + 140 mm/min. 

E - wytrzymałość na rozciąganie próbki po obrób
ce cieplnej przy tej samej prędkości rozciągania co 
wyznaczona wytrzymałość D. 

Obróbka cieplna jakiej poddaje się próbkę aby 
wyznaczyć wytrzymałość C i E polega na wyżarzaniu 
powyżej 1600°C, w czasie nie dłuższym niż 10 min. 
w atmosferze suchego wodoru o punkcie rosy poni
żej -25°C. (1 zastrzeżenie) 

G01N P.229608 06.02.1981 

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Sta
szica, Kraków, Polska (Juliusz Stachurski, Roman 
Martyna, Jerzy Kwaśniewski). 

Czujnik defektografu magnetycznego 

"Wynalazek rozwiązuje zagadnienie konstrukcji 
czujnika do równoczesnego, selektywnego wykrywa
nia długich i lokalnych zmian przekroju liny. 

Czujnik defektografu magnetycznego zawierający 
dwa trójpierścieniowe koncentratory magnetyczne (1) 
i (2) z przetwornikami indukcyjnymi (3) i (4) oraz 
dwupierścieniowy koncentrator magnetyczny (5), w 
którym pierścienie są połączone dwuczęściową zwo-
rą magnetyczną (6), przy czym w szczelinie zwory 
magnetycznej (6) jest usytuowany przetwornik hallo-
tronowy (7), według wynalazku charakteryzuje sit-
tym, że dwupierścieniowy koncentrator magnetyczny 
(5) wraz z przetwornikiem hallotronowym (7) w 
szczelinie zwory magnetycznej (6) jest usytuowany 
między trójpierścieniowymi koncentratorami magne
tycznymi (1 i 2). (1 zastrzeżenie) 
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G01N P. 229683 12.02.1981 

Wyższa Szkoła Marynarki Wojennej im. Bohate-
rów Westerplatte, Gdynia, Polska (Michał Stankie-
wicz, Alina Pawlak-Tymańska). 

Sposób wyznaczania liczby kwasowej 
w oleju smarowym 

Celem wynalazku jest opracowanie szybkiego i łat-
wego w wykonaniu sposobu wyznaczania liczby kwa-
sowej w oleju smarowym. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że do 
próbki określonego gatunku oleju o objętości Vi, do-
daje się odczynnik 6B w objętości V2, co powoduje 
zabarwienie mieszaniny Vi+V2 na kolor niebiesko-
zielony. Kolejno do mieszaniny dodaje się 0,lnKOH 
w ilości V3 do momentu zmiany zabarwienia mie-
szaniny V1 + Y2 na kolor brązowo-czerwony. Odczyt 
wartości liczby kwasowej dokonuje się ze specjalne-
go wykresu w którym wartość liczby kwasowej jest 
funkcją ilości 0,1 nKOH wywołującego zmianę za-
barwienia. (1 zastrzeżenie) 

G01N P.233436 T 13.10.1981 

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemy-
słu Wełnianego „Południe", Bielsko-Biała, Polska 
(Andrzej Kluska, Florian Zuzański, Jerzy Kokoszyń-
ski, Stanisław Pysz, Zbigniew Janoszek, Piotr Ku-
lawik). 

Przyrząd do badań zmęczeniowych przędzy tkackiej 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie umożliwienia 
zmiany fazy oddziaływania układu rozciągania i ukła-
du wychylenia poprzecznego. 

Przyrząd, mający układ cyklicznego rozciągania 
i układ wychylenia poprzecznego, według wynalazku 
ma wałek napędowy (1) z dwoma krzywkami (2, 3), 
z których krzywka (2) steruje układem cyklicznego 
rozciągania, a krzywka (3) układem wychylenia po-
przecznego. Krzywki (2, 3) są przestawne obrotowo 
względem siebie, a układy, którymi sterują, wykonu-
ją rzeczywisty ruch osnowy na krośnie tkackim. 

Układ cyklicznego rozciągania składa się z rolki 
(13), łącznika (14), ramki pulsacyjnej (15) zamocowa-
nej na łączniku (14) i ułożyskowanej dwustronnie w 
łożyskach (16). Ramka (15) zaopatrzona jest w górne 
zaciski (17). 

Układ wychylenia poprzecznego składa się z dwu-
ramiennej dźwigni (4) z przestawną osią obrotu (5), 
łącznika (6) i ramki (7) ułożyskowanej na dwóch ło-
żyrkach (8). Ramka zaopatrzona jest w prowadniki 
nitkowe (9). Przyrząd zaopatrzony jest także w dolne 
zaciski (18) połączone poprzez cięgno stalowe (21) z 
ciernym mechanizmem sprzęgłowym (19) i z taśmą 
perforowaną (20). Taśma prowadzona jest w czytniku 
(22). Wałek napędowy (1) połączony jest z licznikiem 
(23) cykli. (2 zastrzeżenia) 

G01N 
G01M 

P. 233476 T 15.10.1981 

„Polmo" Fabryka Samochodów Osobowych Zakład 
Sprężyn Motoryzacyjnych im. K. Wójcika, Warsza-
wa, Polska( Lech Kaliwoda, Leonard Stržemieczny). 

Urządzenie do badań zmęczeniowych sprężyn 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie umożliwienia 
badania zmęczeniowego sprężyn naciskowych, nacią-
gowych walcowych i stożkowych na jednym urządze-
niu. 

Urządzenie według wynalazku charakteryzuje się 
tym, że na podstawie (1) wyposażonej w płytę (2) 
ze wspornikami (3) i (4) i prowadnicami (5) osadzo-
na jest ruchoma płyta (6). We wsporniku (1) osadzo-
na jest śruba (7). Na ruchomej płycie (6) osadzone są 
rozłącznie wymienne tarcze lewe, zaś tarcze prawe 
osadzone są na wałku (9). 

Wałek (9) osadzony jest suwliwie we wsporniku 
(4). Wałek (9) jest połączony od strony silnika prze-
gubem (101) z nastawnym mimośrodem (10) mechaniz-
mu korbowego. Tarcze (12), (15) mają zaczepy (18). 

Następne pary tarcz mają gniazda o jednakowej 
średnicy i o różnych średnicach. Podstawa (1) i pły-
ta (6) zaopatrzone są w podziałkę (26). 

(2 zastrzeżenia) 

G01P 
H02K 

P. 229476 02.02.1981 

Politechnika Gdańska, Gdańsk, Polska (Leon Swę-
drowski, Ludwik Referowski, Andrzej Szulce). 

Układ do pomiaru poślizgu 
silników asynchronicznych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie dokładnego i 
bezpośredniego pomiaru poślizgu silników asynchro-
nicznych. 

Układ według wynalazku zawiera generator wzor-
cowy (G), którego wyjście poprzez bramkę pierwszą 
(Bl) i drugą (B2) połączone jest z odpowiednimi wej-
ściami licznika pierwszego (LI) i drugiego (L2). 

Z dwóch pozostałych wejść bramki pierwszej (Bl) 
jedno jest połączone z wyjściem przetwornika pręd-
kości obrotowej (PO), do wyjścia którego jest dopro-
wadzony sygnał proporcjonalny do prędkości obroto-
wej (co), z kolei drugie wejście bramki pierwszej (Bl) 
z wyjściem blokującym (Wyl) układu sterującego 
(US), natomiast z dwóch pozostałych wejść bramki dru-
giej (B2) jedno jest połączone z wyjściem przetwor-
nika częstotliwości (PF), którego wejście jest połączo-
ne ze źródłem napięcia zasilającego (Us), z kolei dru-
gie wejście bramki drugiej (B2) z wyjściem blokują-
cym (Wy1) układu sterującego (US), zaś wyjścia licz-
ników pierwszego (LI) i drugiego (L2), poprzez urzą-
dzenie komutujące (UK) połączone są z wejściem u-
kładu arytmetycznego (UA), którego wyjście infor-
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macyjne połączone jest z wejściem układu wyjścio-
wego (UW), natomiast wyjście sterujące układu aryt-
metycznego (UA) połączone jest z wejściem układu 
sterującego (US), którego wyjście przepisujące (Wy4) 
jest połączone z wejściem sterującym układu aryt-
metrycznego (UA), wyjście ustawiające (Wy3) jest po-
łączone z wejściem sterującym urządzenia komutu-
jącego (UK), a z kolei wyjście zerujące (Wy2) z wej-
ściami zerującymi licznika pierwszego (LI) i drugie-
go (L2). (1 zastrzeżenie) 

G01R P.229552 04.02.1981 

Politechnika Gdańska, Gdańsk, Polska (Leszek Kacz
marek, Józef Orłowski, Zbigniew Szymankiewicz). 

Mostek admitancji, 
zwłaszcza do automatycznych pomiarów 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania mo
stka zwłaszcza do automatycznych pomiarów admitan
cji, w którym kompensacja części rzeczywistej i częś
ci urojonej admitancji za pomocą zmiennych pojem
ności następowałaby zupełnie niezależnie. 

Mostek według wynalazku ma dołączone do zaci
sków wyjściowych źródła (E) napięcia sinusoidalnego, 
szeregowo połączone i kondensator (Cj), rezystor (R^ 

i cewkę (Lj) stanowiące przesuwnik fazowy o oraz 

równoległy obwód rezonansowy (LCC) składający się 
z cewki (L) i zmiennej pojemności (Cc) służącej do 
regulacji składowej rzeczywistej mierzonej admitan
cji, połączony szeregowo ze wskaźnikiem (V) równo
wagi mostka. 

Ponadto punkt wspólny obwodu rezonansowego 
(LCC) i wskaźnika (V) połączony jest poprzez zmien
ną pojemność (Cc), służącą do regulacji składowej 
urojonej mierzonej admitancji z punktem wspólnym 
kondensatora (Ci) i rezystora (R^, a pozostały zacisk 
wskaźnika jest połączony z cewką (Lj). 

(1 zastrzeżenie) 

G01R P. 229684 12.02.1981 

Wyższa Szkoła Marynarki Wojennej im. Bohaterów 
Westerplatte, Gdynia, Polska (Ryszard Zając, Krzy-
sztof Dymarkowski). 

Sposób i układ do kompensacji fluktuacji 
pola elektrycznego przy pomiarach 

natężenia przepływowego pola prądu elektrycznego, 
zwłaszcza w środowisku ciekłym 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia do-
kładności pomiarów natężenia przepływowego pola 
prądu elektrycznego w wodzie morskiej. 

Sposób kompensacji fluktuacji pola elektrycznego 
przy pomiarach natężenia poła elektrycznego polega 
na sumowaniu w przeciwfazie sygnałów zakłócających 
występujących poza obszarem pomiarowym z sygna-
łami zakłócającymi mierzonymi w obszarze pomia-
rowym. 

W układzie według wynalazku do jednego z zaci-
sków miernika (5) podłączono sondę pomiarową (1) 
oraz sondę porównawczą (3), do drugiego zacisku 
miernika, podłączono sondę pomiarową (2) oraz sondę 
porównawczą (4). (2 zastrzeżenia) 

G01R P.233568 T 22.10.1981 

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska (Andrzej 
Góral, Eugeniusz Grudziński, Krzysztof Rozwałka, 
Hubert Trzaska). 

Miernik natężenia 
pola elektromagnetycznego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia do-
kładności pomiarów natężenia składowej elektrycznej 
pola elektromagnetycznego zwłaszcza przy niskiej 
częstotliwości pomiarowej. 

Miernik zawierający antenę dipolową, wzmacniacz 
i układ do pomiaru napięcia, charakteryzuje się we-
dług wynalazku tym, że między dipole anteny (1) 
jest włączony co najmniej jeden kondensator (3), a 
wyjście anteny (1) jest połączone z wejściem wzmac-
niacza (4) o dużej impedancji wejściowej. Korzystne 
jest wyposażenie miernika w ekran osłaniający częś-
ciowo antenę (1). 

Miernik według wynalazku znajduje zastosowanie 
do pomiarów natężenia składowej elektrycznej pola, 
zwłaszcza w polu bliskim pierwotnych i wtórnych 
źródeł promieniowania elektromagnetycznego. 

(3 zastrzeżenia) 

G01S P.233495 T 19.10.1981 

Karol Fraczek, Maciej Mac, Katowice, Polska (Ka-
rol Fraczek, Maciej Mac). 

Urządzenie do wykrywania ruchu ciała 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
urządzenia sygnalizującego ruch ciała w określonej 
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przestrzeni, której wymiary można regulować w za-
leżności od potrzeb. 

Urządzenie do wykrywania ruchu ciał, według wy-
nalazku ma czujnik, który stanowi nadajnik (1) ma-
łej mocy fal elektromagnetycznych połączony z ak-
tywnym filtrem (2) dolnoprzepustowym o granicznej 
częstotliwości kilku herców, połączonym poprzez 
wzmacniacz (3) z urządzeniem wykonawczym (4) np. 
syreną lub radiotelefonem. 

Urządzenie znajduje zastosowanie w systemach 
przeciwwlamaniowych. (1 zastrzeżenie) 

G01T P.229636 10.02.1981 

Wyższa Szkoła Inżynierska im. Kazimierza Puła-
skiego, Radom, Polska (Józef Żmija, Wiesław War-
dzyński, Tadeusz Łukasiewicz). 

Sposób pomiaru dawki i mocy dawki 
promieniowania jądrowego i rentgenowskiego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie skrócenia czasu 
pomiaru dawki i mocy dawki promieniowania jądro-
wego i rentgenowskiego. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że wy-
brany rodzaj mierzonego promieniowania wystawia się 
nośnik informacji w postaci kryształu tlenku bizmu-
towo-germanowego lub bizmutowo-krzemowego do-
mieszkowanego pierwiastkiem z grupy metali przejś-
ciowych lub z grupy metali ziem rzadkich. Po ekspo-
zycji nośnik prześwietla się promieniowaniem odczy-
tującym, które po przejściu przez obszar nośnika wy-
chwytuje się i przetwarza w detektorze na przebiegi 
elektryczne podawane po wzmocnieniu na przyrząd 
pomiarowy. 

Wynalazek ma zastosowanie w radiometrach i rent-
genometrach. (10 zastrzeżeń) 

G02B P.233515 T 21.10.1981 

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska (Jan 
Kądziela). 

Sprzęgacz pryzmatyczny 

Celem wynalazku jest opracowanie nowej kon-
strukcji sprzęgaczy, które pozwolą usprawnić metody 
pomiaru i wyeliminują zjawisko niszczenia krawędzi 
pryzmatów podczas badania. 

Sprzęgacz pryzmatyczny przeznaczony do pomiarów 
stałych propagacji modów światłowodów planarnych 
ma postać pryzmatu (1) ze ściętym wierzchołkiem. 

G04G P. 233548 T 21.10.1981 

Sprzęgacz według wynalazku charakteryzuje się tym, 
że w podstawie (4) ma szczelinę (2) wypełnioną ma-
teriałem (3) odbijającym światło i/lub pochłaniającym 
światło. Szczelina (3) ma kształt rowka o przekroju, 
korzystnie prostokąta. Długość szczeliny (2) jest rów-
na szerokości podstawy (4) pryzmatu (1), przy czym 
szczelina jest usytuowana prostopadle do podstawy 
(4) i ścian bocznych (5), pryzmatu (1). 

(4 zastrzeżenia) 

Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfika-
cji Rolnictwa, Warszawa, Polska (Tadeusz Potocki, 
Tomasz Marszałek, Zbigniew Wojtasiewicz). 

Elektroniczny układ wielokanałowego czasomierza 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia 
niezawodności pracy oraz ułatwienia obsługi czaso-
mierza. 

Układ elektroniczny czasomierza ma układy prze-
łączające (li), (l2)> -Un) bezpośredniego zliczania cza-
su oraz układy przełączające (2i),... (2n) pośredniego 
zliczania czasu połączone z układami zliczającymi 
(13i), (132), . (13n), a ponadto układ pamięci rewer-
syjnej (8) sterowany trzystanowym przerzutnikiem 
(3), który jest zbudowany z dwóch przerzutników 
bistabilnych (4) i (5) posiadających na wejściu wielo-
wejściową bramkę logiczną (6) lub (7), poprzez którą 
są doprowadzane impulsy z generatora lub ujemnego 
wejścia układu pamięci rewersyjnej (8). Układ zli-
czający (13i), (132),..., (13n) jest wyposażony w bramki 
logiczne, które umożliwiają zliczanie impulsów cza-
sowych przy bezpośredniej i pośredniej rejestracji 
czasu. 

Ponadto czasomierz ma układy zerujące (10), (11), 
połączone z układami wspomagającymi (14), (15) wy-
posażonymi w dodatkowe kondensatory (16) lub (17). 

(4 zastrzeżenia) 

G05D P.233459 T 16.10.1981 

Andrzej Jarocki, Andrzej Miściuk, Warszawa, Pol-
ska (Andrzej Jarocki, Andrzej Miściuk). 

Urządzenie do regulacji temperatury schładzania 
owoców i warzyw 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie konstrukcji ta-
kiego urządzenia do regulacji temperatury schładza-
nia owoców i warzyw w przechowalniach z wenty-
latorami nawiewnymi, które powoduje, że w przypad-
ku kiedy temperatury zewnętrzne są wyższe niż na-
stawiony poziom temperatury wewnątrz przechowal-
ni, następuje automatyczna blokada nawiewu. 

Urządzenie oprócz wewnętrznego czujnika tempe-
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raturowego (3) ma według wynalazku dodatkowo 
zewnętrzny czujnik temperatury (4), sprzężony ze 
wzmacniaczem porównawczym (6). Wzmacniacz po-
równawczy (7) jest połączony wraz z czujnikiem we-
wnętrznym (3) ze wzmacniaczem różnicowym (8),wy-
sterowującym człon wykonawczy (9). (1 zastrzeżenie) 

G05D P.233460 T 16.10.1981 

Andrzej Jarocki, Andrzej Miściuk, Warszawa, Pol-
ska, (Andrzej Jarocki, Andrzej Miściuk). 

Urządzenie do stabilizacji temperatury 
zwłaszcza w szklarni 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie konstrukcji 
urządzenia do stabilizacji temperatury w szklarniach 
w zadanym przedziale temperaturowym, które zapo-
biega nieprzewidzianym przegrzaniom upraw na sku-
tek gwałtownej operacji słonecznej. 

Urządzenie charakteryzuje się tym, że powietrzny 
czujnik temperatury (5) umieszczony wewnątrz szklar-
ni (2) jest sprzężony z dwoma obwodami, z których 
w pierwszym obwodzie jest włączony nastav/nik (8) 
o górnej granicy temperatur w zakresie od 5 do 
40°C, połączony ze wzmacniaczem różnicowym (9) 
chłodzenia, realizowanego na przykład otwarciem 
okna wentylacyjnego (7) za pomocą zespołu elektro-
mechanicznego (8), a w drugim obwodzie jest włą-
czony nastawnik (11) dolnej granicy temperatur w za-
kresie od 0 do 35°C, połączony ze wzmacniaczem 
różnicowym (10) grzania. 

Wzmaniacze (9, 10) są połączone z członami wy-
konawczymi (12, 13) oraz z członem sygnalizacji (14), 
z lampkami kontrolnymi (15, 16, 17) sygnalizującymi 
kolejno „grzanie", „warunki normalne" oraz „chło-
dzenie". (1 zastrzeżenie) 

G05D P. 233461 T 16.10.1981 

Andrzej Jarocki, Warszawa, Andrzej Miściuk, War-
szawa, Polska, (Andrzej Jarocki, Andrzej Miściuk). 

Urządzenie do programowanej regulacji temperatury 
zwłaszcza w szklarniach 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zmniejszenia 
dawki energii grzewczej w szklarniach, w okresie 
zaniku procesu fotosyntezy, poprawy wegetacji roś-
lin. 

Rozwiązanie według wynalazku charakteryzuje się 
tym, że na zewnątrz szklarni jest zainstalowany foto-
elektryczny czujnik światła (5), sprzężony za pośred-
nictwem wzmacniacza (8) z przesuwnikiem nastawu 
(12) obniżającym w porze nocnej temperaturę w za-
kresie od 0 do 10°C od temperatury zadanej nastaw-
nikiem (11), który wraz z czujnikiem temperatury (4) 

jest połączony ze wzmacniaczem różnicowym (13) i da-
lej z członem wykonawczym (14). 

Sygnał zadziałania czujnika fotoelektrycznego (5) 
oznaczający „noc" jest odwzorowywany lampką kon-
trolną (10), a stan włączenia zespołów grzejnych (3) 
jest sygnalizowany lampką kontrolną (15). 

(1 zastrzeżenie) 

G06F P. 229659 11.02.1981 
G11C 

Przedsiębiorstwo Geofizyki Morskiej i Lądowej 
Górnictwa Naftowego, Toruń, Polska (Mirosław Ja-
rocki). 

Analizator stanów logicznych 
Przedmiotem wynalazku jest analizator stanów lo-

gicznych umożliwiający jednoczesną obserwację 
i analizę wielu przebiegów logicznych bada-
nych układów, szczególnie przebiegów logicznych 
układów cyfrowych. 

Analizator według wynalazku charakteryzuje się 
tym, że ma układ wykrywający zmianę wartości lo-
gicznej w czasie wybranych sygnałów wejściowych 
(I), który stanowią klucze strobu wejściowego (KSW) 
i układ różnicy logicznej (URL) połączony z wielo-
kanałowym układem wejściowym (UWE), rejestrem 
wejściowym (RWE) i blokiem sterowania (STER). 

Ponadto analizator ma układ porównania (PSK) 
słowa kluczowego wyposażony w układ pamiętający 
(SK) słowa kluczowego połączony z blokiem sterowa-
nia (STER) i rejestrem wejściowym (RWE). 

Analizator zawiera również układ zmiennego opóź-
nienia sygnału wyzwalającego (OPSW) połączony 
z układem formowania sygnału wyjściowego (UFS) 
i układem wyświetlającym (DISP) oraz ma układ 
generujący sygnał blokady zapisu (II), który stanowi 
układ różnicy zwłocznej (URZW) połączony z liczni-
kiem zwłocznym (LZW) i z układem pamiętającym 
ilość cykli zapisu (UPL) po słowie kluczowym. 

(1 zastrzeżenie) 

G08B P.228198 01.12.1980 
Instytut Obróbki Plastycznej, Poznań, Polska (Ja-

nusz Kołodziejczak). 
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Fotoelektryczne urządzenie 
do zabezpieczania strefy chronionej 

przed wtargnięciem ciał nieprzezroczystych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uproszczenia 
i potanienia konstrukcji urządzenia przy jednoczesnym 
zwiększeniu jego niezawodności. 

Urządzenie według wynalazku zawiera źródło pro-
mieniowania (2) przetwarzanego na wiązki świetlne 
(1), które na wyjściach (4) padają na czoło światło-
wodów (5) i są przekazywane do czujnika promie-
niowania (6), w którym impulsy świetlne są prze-
kształcane na sygnał elektryczny i po wzmocnieniu, 
standaryzacji oraz analizie są podawane do członu 
sterującego (10) zabezpieczeniem strefy chronionej (3). 

(1 zastrzeżenie) 

G12B 
G01R 

P.233364 T 07.10.1981 

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska (Zbig-
niew Moroń). 

Układ do kompensacji wpływu zmian temperatury 
na wskazania przyrządów pomiarowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie nieliniowej kom-
pensacji temperaturowej wskazań przyrządów pomia-
rowych mierzących praktycznie dowolne wielkości 
o dowolnym charakterze i intensywności. 

Układ według wynalazku charakteryzuje się tym, 
że ma co najmniej dwa przetworniki (1), (2) zmian 
temperatury na sygnał elektryczny, które są połączo-
ne kaskodowo, a sygnały wyjściowe przetworników 
(1), (2) poprzez regulatory (3), (4) współczynników 
kompensacji temperaturowej są doprowadzane na 
wejścia sumatora (7) wraz z sygnałem wyjściowym 
przyrządu pomiarowego. Na wejście pierwszego prze-
twornika (1) jest doprowadzany sygnał wyjściowy 
z sumatora (7). 

Wynalazek znajduje zastosowanie do nieliniowej 
kompensacji temperaturowej wskazań przyrządów 
pomiarowych wielkości elektrycznych i nieelektrycz-
nych, a zwłaszcza konduktywności elektrolitów. 

(1 zastrzeżenie) 

Dział H 
ELEKTROTECHNIKA 

H01F 
G01D 

P. 229633 10.02.1981 

Instytut Automatyki Systemów Energetycznych, 
Wrocław, Polska (Wojciech Topczyński, Janusz Dę-
bowski, Leszek Kątnik, Edward Mściwojewski, Grze-
gorz Stolarski). 

Cewka czujnika 
wykrywającego metale ferromagnetyczne, 

zwłaszcza na taśmiociągu z węglem 

Cewka z rdzeniem czujnika wykrywającego metale 
forromagnetyczne, zwłaszcza na taśmociągu z węglem, 
według wynalazku charakteryzuje się tym, że za-
wiera rdzeń blachowany (1) obejmujący taśmociąg (5) 
pionowymi kolumnami, połączonymi poziomym jarz-
mem, na którym umieszczone są uzwojenia wzbudza-
jące (2), pomiarowe (3) i kontrolne (4). 

Rdzeń ma tak dobrane wymiary kolumny i jarzma 
oraz kształt zakończenia kolumn w stosunku do taś-
mociągu, ażeby zapewnić maksymalną czułość urzą-
dzenia na metale ferromagnetyczne. (1 zastrzeżenie) 

H01F P.235380 10.03.1982 

Fabryka Silników Elektrycznych „Ema-Tamel", 
Tarnów, Polska (Bolesław Szustak, Leszek Jaworski, 
Jerzy Motyka). 

Sposób otrzymywania masy nazwojowej, 
zwłaszcza do ochrony 

cewek indukcyjnych pieców tyglowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
sposobu umożliwiającego otrzymywanie masy o dużej 
wytrzymałości i odporności na pękanie i kruszenie, 
łatwej do nakładania i szybko wysychającej. 

Masę otrzymuje się przez dodanie do palonki wy-
sokoglinowej w ilości 50-70% objętości, cementu gli-
nowego w ilości 20-40% objętości, pyłku kwarcyto-
wego i pyłku bezglinowego w ilości po 5% objętości 
oraz niewielkiej ilości piasku formierskiego, po czym 
całość wyrabia się wodą, korzystnie zmieszaną z nie-
dużą ilością szkła wodnego i po uzyskaniu konsysten-
cji zaprawy murarskiej nakłada się na cewki od stro-
ny tygla i suszy w temperaturze ok. 80°C. Wysuszoną 
powierzchnię masy pokrywa się cienką warstwą szkła 
wodnego z niewielkim dodatkiem wody, przy tempe-
raturze masy 60°C. 

Sposób służy do wytworzenia pokrycia ochronnego 
na zwojach cewek indukcyjnych pieców tyglowych 
stosowanych w odlewnictwie. (3 zastrzeżenia) 

H01G P.228687 23.12.1980 

Zakłady Maszyn i Urządzeń Technologicznych 
„UNITRA-UNIMA", Warszawa, Polska (Henryk Plich-
ta, Andrzej Wrona, Jerzy Kwiatkowski). 
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Urządzenie do wytwarzania 
wprowadzeń kondensatorów elektrolitycznych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
automatycznego urządzenia do wytwarzania konden-
satorów elektrolitycznych złożonych z drutu stalo-
wego połączonego zgrzewem z częścią aluminiową. 

Urządzenie z prasą kolanową, z głowicą zgrzewa-
jącą, ze stołem obrotowym oraz z zespołem cięcia 
i podawania drutu charakteryzuje się tym, że ma 
wykrojnik o małym skoku do kształtowania łopatki 
aluminiowej, wyposażony w zespół (9) do usuwania 
gradów z łopatki, natomiast głowica zgrzewająca ma 
blokadę sygnalizacyjną automatycznie zatrzymującą 
pracę głowicy (1), napęd stołu obrotowego (4) ma mało 
dynamiczny układ dźwigniowy, zespół cięcia drutu 
stalowego ma miniaturowy układ pneumatyczny (8), 
zespół (6) podawania drutu ma stałą siłą naciągu 
drutu rozwijanego ze szpuli wyposażonej w hamulec 
cierny. (6 zastrzeżeń) 

H01J P.234383 T 22.12.1981 

Pierwszeństwo: 24.12.1980 - Czechosłowacja 

(nr PV 9294/80) 

TESLA koncernowý podnik, Praga, Czechosłowacja. 

Sposób wytwarzania siatki lampy nadawczej 
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uproszczenia 

technologii wytwarzania monolitycznych siatek meta-
lowych lamp nadawczych. 

Sposób wytwarzania siatki składającej się z dwóch 
części roboczej i nośnej, według wynalazku charakte-
ryzuje się tym, że obie części wytwarza się oddziel-
nie, a po mechanicznej obróbce obu części, część rc-
boczą po pokryciu warstwą antyemisyjną, poddaje 
się odpowiedniej obróbce cieplnej, po czym w odpo-
wiedni sposób łączy się z częścią nośną. 

(3 zastrzeżenia) 

H01K P. 229534 04.02.1981 

Akademia Medyczna, Lublin, Polska (Tadeusz Wol-
ski, Bogumiła Kaczmarek). 

Sposób wytwarzania skrętek wolframowych 
do produkcji żarówek 

Sposób wytwarzania skrętek wolframowych stoso-
wanych do produkcji żarników w różnych źródłach 
światła, przez nawinięcie odpowiedniej średnicy dru-
tu wolframowego na napięty rdzeń drutu molibdeno-
wego i następnie trawienie tak uzyskanego półfrabry-
katu w celu rozpuszczenia rdzenia molibdenowego 
według wynalazku charakteryzuje się tym, że do 
trawienia stosuje się mieszaninę trawiącą składającą 
się z kwasu azotowego i kwasu siarkowego o stęże-
niach minimum 20% wagowych, korzystnie 28% każdy 
z dodatkiem mocznika lub azotanu mocznika w ilości 
10-40%. 

Sposób według wynalazku umożliwia przeprowadze-

nie procesu trawienia bez uszkodzenia skrętek wolfra-
mowych, przy zastosowaniu środka trawiącego o znacz-
nie niższym stężeniu, a ponadto wprowadzony do-
datek mocznika lub azotanu mocznika wiąże wydzie-
lające się tlenki azotu, szkodliwe dla otoczenia. 

(2 zastrzeżenia) 

H01R 
G01N 

P.229550 04.02.1981 

Politechnika Częstochowska, Częstochowa, Polska 
(Eugeniusz Uchyla). 

Krioprzepust 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uproszczenia 
systemu izolacji cieplnej i elektrycznej krioprzepustu. 

Krioprzepust zawiera tor prądowy (1) izolowany 
systemem próżniowej izolacji cieplnej (4) oraz izo-
lacją elektryczną (5). Wewnątrz toru prądowego (1) 
umieszczone są przewody (8) doprowadzające i prze-
wody (9) odprowadzające czynnik chłodzący. 

Powierzchnia toru prądowego (1), odpowiednio 
ukształtowana, może być- chłodzona jednym lub kilko-
ma czynnikami chłodzącymi, z których każdy chłodzi 
określony odcinek (6, 7) toru prądowego (1). Współ-
osiowo z torem prądowym (1) umieszczony jest prze-
wód (10) z czynnikiem chłodzącym urządzenie krio-
elektryczne. 

Krioprzepust przeznaczony jest do kabli nadprze-
wodzących i kriorezystywnych oraz innych urządzeń 
krioelektrycznych jako doprowadzenie prądowe z 
obszaru o temperaturze otoczenia do obszaru krio-
temperatur. (1 zastrzeżenie) 

H01R P. 229573 05.02.1981 

Zakłady Energetyczne Okręgu Południowego Kato-
wice, Zakład Energetyczny Gliwice, Gliwice, Polska 
(Franciszek Holisz, Kazimierz Kucharski, Julian Lisz-
ka). 

Sposób zabezpieczenia 
przed porażeniem prądem elektrycznym 

wskutek uszkodzenia izolacji urządzeń elektrycznych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zabezpieczenia 
przed porażeniem prądem elektrycznym wskutek 
uszkodzenia izolacji urządzenia elektrycznego. 

Sposób według wynalazku charakteryzuje się tym, 
że stosuje się przewodzącą powierzchnię, którą łączy 
się gwalnicznie z obsługiwanym urządzeniem elek-
trycznym. (1 zastrzeżenie) 

H02K P.233516 T 21.10.1981 

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska (Andrzej 
Kordecki, Jan Zawilak). 
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Wirnik silnika asynchronicznego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
wirnika pozwalającego na eliminacją harmonicznego 
pasożytniczego pola magnetycznego oraz poprawiają-
cego charakterystykę mechaniczną silnika i zwiększa-
jącego jego współczynnik sprawności. 

Wirnik w silniku asynchronicznym wyposażony w 
uzwojenie prętowe ułożone w żłobkach pakietu blach 
równomiernie rozmieszczonych, charakteryzuje się 
tym, że po każdej stronie pakietu blach znajdują się 
co najmniej dwa pierścienie zwierające (Pi, P3, P2, P4) 
wzajemnie oddzielone elektrycznie, do których przy-
łączone są, do każdego pierścienia inne, dwie grupy 
prętów uzwojenia (U). 

Grupy prętów tworzone są przez pręty tej samej 
warstwy uzwojenia (U) równomiernie rozmieszczone 
na obwodzie wirnika w odległości równej całkowitej 
wielokrotności podwójnej podziałki biegunowej eli-
minowanego pola magnetycznego. 

Iloraz liczby prętów tej samej warstwy uzwojenia 
(U) i liczby par biegunów eliminowanego pola magne-
tycznego jest liczbą wymierną. 

Wirnik według wynalazku znajduje zastosowanie 
w podzespołach silników asynchronieznych, szczegól-
nie wielobiegowych, w których prędkość obrotową 
reguluje się zmianą liczby par biegunów pola magne-
tycznego. (1 zastrzeżenie) 

H02P P.229537 

H02P P. 229535 05.02.1981 

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Józef 
Łastowiecki, Andrzej Ruda). 

Układ wyzwalania tyrystorów 
automatycznego modulatora rezystancji wirnikowej 

indukcyjnych silników pierścieniowych 
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 

układu pozwalającego na utrzymanie zadanej war-
tości prądu tyrystora niezależnej od napięcia zasilania 
oraz od częstotliwości tego napięcia. 

Układ według wynalazku ma izolujący blok (IBP) 
pomiarowy prądu, którego wejście włączone jest w 
obwód anodowy tyrystora (T), zaś wyjście włączone 
jest do drugiego wejścia bloku (BOIW) opóźnienia 
impulsu wyzwalającego, z którego otrzymywany jest 
napięciowy sygnał wyjściowy, zależny od prądu (I) 
obwodu anodowego tyrystora (T). (1 zastrzeżenie) 

05.02.1981 

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Józef 
Łastowiecki, Andrzej Ruda). 

Układ automatycznego tyrystorowego 
modulatora rezystancji wirnikowej 

indukcyjnych silników pierścieniowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
układu pozwalającego na utrzymanie stałej wartości 
prądu w obwodzie wirnika w całym zakresie zmian 
poślizgu, a tym samym stałego momentu napędowe-
go silnika. 

Układ zgodnie z wynalazkiem ma izolujące bloki 
(IBP1, IBP2, IBP3) pomiarowe prądu, włączone w 
każdą fazę (UVW) wirnika silnika (M) pierścienio-
wego, których wyjścia połączone są z wejściami bloku 
(BWT) wyzwalania tyrystorów, opóźniającego czas 
wyzwalania tyrystorów w zależności od sygnałów 
wyjściowych izolujących bloków (IBP1, IBP2, IBP3) 
pomiarowych prądu, zależnych od prądu w poszcze-
gólnych fazach (UVW) wirnika tak, aby wartość prą-
du w fazach (UVW) wirnika była stała w całym za-
kresie zmian poślizgu. (1 zastrzeżenie) 

H02P P.229634 10.02.1981 

Zakłady Metalowe „Predom-Mesko", Skarżysko-
-Kamienna, Polska (Zdzisław Ławiński, Bogdan Ta-
tarski, Jan Kurkiewicz, Stanisław Łukomski, Henryk 
Mizerski, Henryk Kropisz, Józef Kubiakowski). 

Układ tyrystorowy regulacji stabilizowanej 
prędkości obrotowej 

silnika szeregowego uniwersalnego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
układu zapewniającego osiągnięcie stałej równomier-
nej stabilizacji prędkości obrotowej ustawianej po-
wtarzalnie w pełnym, a przy tym bardzo szerokim 
zakresie regulacji. 

Układ, w którym sygnałem ujemnego sprzężenia 
zwrotnego pobieranym ze szczotki silnika jest siła 
elektromotoryczna i który zawiera blok sterowania 
tyrystora z układem tranzystorów przeciwstawnych, 
przy czym pierwsza połowa uzwojenia wzbudzenia 
silnika jest połączona z punktem wspólnym katody 
tyrystora, anody diody Zenera i elektrody konden-
satora, według wynalazku charakteryzuje się tym, że 
druga elektroda kondensatora (Ci) połączona jest ze 
szczotką silnika (M) przez gałąź sprzężenia zwrotne-
go, oraz z emiterem tranzystora pnp (Ti) układu 
tranzystorów przeciwstawnych (Tj, T2), a także po-
przez potencjometr (P) i przynajmniej jeden rezystor 
regulacyjny (R5) z katodą diody Zenera (Dz), która 
poprzez rezystor (Ri) i diodę (Di) połączona jest z ano-
dą tyrystora (Th). 
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Katoda diody Zenera (Dz) połączona jest przy tym 
przez polaryzujące rezystory (Rs, R6> z katodą ty-
rystora (Th), zaś punkt wspólny połączeń polaryzu-
jących rezystorów (Rs i RÔ) doprowadzony jest do 
bazy tranzystora pnp (Tx) i kolektora tranzystora 
npn (T2). (3 zastrzeżenia) 

H03H 
G05F 

P.229536 05.02.1981 

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

Układ sterowania indukcyjności 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
prostego układu, zapewniającego uzyskanie sterowa-
nej indukcyjności w sposób ciągły w szerokim za-
kresie zmian indukcyjności. 

Układ według wynalazku zawiera sumator (Sl), 
którego wejście (+1) nieinwersyjne jest połączone 
z zaciskiem (1) wejściowym oraz z wejściem (+k) nie-
inwersyjnym integratora (I) oraz zawiera sumator (S2), 
którego wejście (+) nieinwersyjnie jest połączone 
z zaciskiem (2) wejściowym i wejściem (-k) inwer-
syjnym integratora (I). 

Wyjście integratora (I) jest połączone z jednym 
wejściem członu (F) funkcyjnego mnożenia lub dzie-
lenia, na którego drugie wejście jest podawana war-
tość napięcia (Us) sterującego. 

Wyjście członu (F) funkcyjnego jest połączone z po-
zostałym wejściem sumatorów (SI, S2), a wyjście su-
matora (Sl) jest połączone poprzez rezystor (Rl) z za-
ciskiem (1) wejściowym, zaś wyjście sumatora (S2) 
jest połączone przez rezystor (R2) z zaciskiem (2) 
wejściowym. (3 zastrzeżenia) 

H03H 
G05F 

P. 229538 05.02.1981 

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

Układ sterowanej pojemności 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
prostego układu, zapewniającego uzyskanie sterowa-
nej pojemności w sposób ciągły, w szerokim zakre-
sie zmian pojemności. 

Układ według wynalazku, zawiera sumator (Sl), 
którego wejście (+1) nieinwersyjnie jest połączone 
z zaciskiem (1) wejściowym oraz z wejściem (+1) nie-
inwersyjnym wzmacniacza (W) oraz zawiera sumator 

(S2), którego wejście (+1) nieinwersyjne jest połą-
czone z zaciskiem (2) wejściowym i wejściem (-1) 
inwersyjnym wzmacniacza (W). 

Wyjście wzmacniacza (W) jest połączone z jednym 
wejściem członu (F) funkcyjnego mnożenia lub dzie-
lenia, na którego drugie wejście jest podawana war-
tość napięcia (Us) sterującego. 

Wyjście członu (F) funkcyjnego jest połączone z 
wejściami (-1) inwersyjnymi sumatorów (SI, S2), 
a wyjście sumatora (Sl) jest połączone poprzez kon-
densator (C1) z zaciskiem (1) wejściowym, zaś wyjście 
sumatora (S2) jest połączone poprzez kondensator (C2) 
z drugim zaciskiem (2) wejściowym. (4 zastrzeżenia) 

H03H P. 233492 T 19.10.1981 

Zakłady Elektroniczne „Warel" im. F. Zubrzyckie-
go, Warszawa, Polska (Włodzimierz Sieradzki), 

Układ tłumienia sygnałów lustrzanych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
układu do tłumienia sygnałów lustrzanych o czę-
stotliwości różnej od częstotliwości sygnału o dwie 
częstotliwości pośrednie. 

Układ według wynalazku stanowi wtórnik emite-
rowy, zbudowany na tranzystorze (T), do bazy któ-
rego jest dołączony obwód rezonansowy składający 
się z indukcyjności (L) i pojemności (Ci, C2, C3). Część 
opornika emiterowego (R E 1 ) połączony jest przez 
opornik sprzężenia zwrotnego (Ri) z kondensatorami 
(Ci, C2). Dla lustra występuje rezonans szeregowy, na-
tomiast dla sygnału rezonans równoległy. 

(1 zastrzeżenie) 

H04M P.229496 03.02.1981 

Państwowe Zakłady Teletransmisyjne „TELKOM-
-PZT", Warszawa, Polska (Jan Boliński). 
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Sposób rezerwacji 
automatycznego przełączania i synchronizacji 

pracy rozdzielaczy modulacji impulsowej 
w urządzeniu automatycznego określania 

numeru abonenta AON 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
sposobu rezerwacji automatycznego przełączania i syn-
chronicznej pracy rozdzielaczy modulacji impulsowej 
zapewniającego ciągłość w identyfikacji numeru abo-
nenta oraz eliminującego możliwość błędnego okreś-
lenia numeru abonenta występującą przy braku, syn-
chronicznej pracy układów rozdzielaczy modulacji im-
pulsowej. 

Sposób według wynalazku charakteryzuje się tym, 
że sygnałem startu na wejściu (We) uruchamia się 
jednocześnie dzielniki częstotliwości (D) w rozdziela-
czu modulacji impulsowej podstawy (RIM) w roz-
dzielaczu modulacji impulsowej rezerwy (RIM-R). 

Sprawny układ (RIM-F) poprzez (UPS) podaje sta-
ły potencjał na (UPS) w (RÍM-E) co spowoduje za-
blokowanie kluczy wyjściowych (KW) w (RIM-R). 
Na wyjściach (Wyl...Wy9) pojawia się kolejno ujem-
ny impuls sterujący z kluczy wyjściowych (KW) roz-
dzielacza modulacji impulsowej (RIM-P). W przy-
padku braku impulsu sterującego na dowolnym 
z wyjść (Wyl...Wy9) w (RIM-P) zadziała (UPS) po-
wodując zanik stałego potencjału podawanego na 
(UPS) w (RIM-IÎ) oraz zablokowanie kluczy wyjścio-
wych (KW) w (RIM-P). 

Zanik stałego potencjału podawanego na (UPS) w 
(RÏM-K) powoduje odblokowanie kluczy, wyjściowych 
(RW) w (SîM-R) i synchroniczne kontynuowanie wy-
syłania impulsów sterujących przez (RIM-R). Jeżeli 
uszkodzenie w (RIM-F) zostanie usunięte nastąpi 
automatycznie powrót do pracy (RIM-P) i blokada 
(KIM-E). (1 zastrzeżenie) 

H04M P. 229553 04.02.1931 

Gdańskie Zakłady Teleelektroniczne „Telkom-Tel-
mor", Gdańsk, Polska (Jarosław Fietrzak). 

Sposób realizacji połączeń miejskich 
wychodzących w telefonicznych automatycznych 

centralach abonenckich krzyżowych małej pojemności 

Sposób według wynalazku rozwiązuje zagadnienie 
realizacji połączeń wychodzących do centrali miejskiej 
w przypadku zajętości wszystkich zespołów połącze-
niowych wewnętrznych. 

Sposób polega na dołączeniu linii abonenta wywo-
łującego do zespołu połączeniowego miejskiego, a zes-
połu połączeniowego miejskiego do rejestru. W przy-
padku odbioru przez rejestr numeru kierunkowego 
centrali miejskiej rejestr włącza mostek zasilający 
w zespole połączeniowym miejskim, a ten zajmuje 
łącze centralkowe. 

W przypadku odbioru numeru abonenta wewnętrz-
nego rejestr rozłącza połączenie, a abonent wywołu-
jący otrzymuje sygnał zajętości z wyposażenia linio-
wego. (2 zastrzeżenia) 

H04M P.229561 06.02.1981 

Polska Akademia Nauk, Instytut Biocybernetyki 
i Inżynierii Biomedycznej, Warszawa, Polska (Jerzy 
Dudek. Krzysztof Dudek, Jerzy Kopczyński). 

Elektroniczny przekaźnik próby jednoczesnej 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
elektronicznego przekaźnika o dużej niezawodności 
działania i dużej trwałości, przeznaczonego do auto-
matycznych central telefonicznych. 

Układ zawiera tranzystor (Ti) o emiterze połączo-
nym z przewodem próbnym (t) i bazie połączonej 
poprzez diodę (D2) z punktem wspólnym rezystorów 
(R5) i (R<;) tworzących dzielnik napięcia włączony 
między ujemny biegun źródła zasilania i przewód 
startowy (s), do którego w chwili startu dołączony 
jest dodatni biegun zasilający. 

Ponadto układ zawiera tranzystor (T2) o emiterze 
połączonym z przewodem startowym (s) i bazie po-
łączonej z punktem wspólnym rezystorów (Ri) i (R2) 
stanowiących dzielnik napięcia połączony jednym koń-
cem z kolektorem tranzystora (Ti), a drugim końcem 
z przewodem startowym (s). 

Kolektor tranzystora (T2) stanowi jedno z wyjść 
przekaźnika i jest połączony też z anodą diody (Di), 
której katoda połączona jest poprzez rezystor (R3) z 
punktem wspólnym rezystorów (R5) i (R6), a poprzez 
rezystor (R4) z przewodem próbnym (t). 

Kolektor tranzystora (T2) połączony jest poprzez 
diodę (D5) z punktem wspólnym rezystorów (Rg) i (Rs) 
dzielnika napięcia utworzonego z połączonych szere-
gowo rezystorów (R7), (R8) i (R9). 

Wolny koniec rezystora (Rfr) połączony jest z prze-
wodem startowym (s), a wolny koniec rezystora (R9), 
z ujemnym biegunem źródła zasilania. Punkt wspólny 
rezystorów (R7) i (Re) połączony jest z bazą tranzys-
tora (T3). 

Drugie wyjście przekaźnika stanowi kolektor tran-
zystora (T3). Kolektory tranzystorów (T2) i (T3) zabez-
pieczone są przed przecięciami wspólną dla obu wyjść 
diodą Zenera (DZi), której katoda połączona jest z 
ujemnym biegunem zasilającym, a anoda połączona 
jest z anodami dwóch diod prostowniczych (D3) i (D4), 
których katody połączone są z kolektorami tranzysto-
rów (T2) i (Ts). 

Elektroniczny przekaźnik próby jednoczesnej znaj-
duje zastosowanie w urządzeniach automatycznych 
central telefonicznych. (1 zastrzeżenie) 

H04J P.229616 11.02.1981 

Zakłady Radiowe „Radmor", Gdynia, Polska (Zbig-
niew Konieczyński, Jerzy Szotyński). 

Sposób i układ do tworzenia siatki kanałów 
duosimpleksowych w simpleksowym 
urządzeniu elektronicznym zwłaszcza 

radiokomunikacyjnym 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie natychmiastowe-
go tworzenia dowolnej sieci kanałów duosimplekso-
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wych w simpleksowym urządzeniu elektronicznym, w 
zależności od bieżących potrzeb z pełną zamiennością 
rodzaju pracy na kanałach roboczych. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że da 
liczby binarnej określającej aktualnie wybrany nu-
mer kanału simpleksowego dodaje sie liczbę binarną 
określającą krotność standardowego odstępu sąsiednio-
kanałowego, a liczbą binarną będącą wynikiem su-
mowania steruje się generator urządzenia elektronicz-
nego. 

Układ według wynalazku składa się z n-tetrado-
wego sumatora binarnego (S), którego pierwsze wej-
ścia (We 1 ... Wen) są dołączone do przełączników 
wyboru kanału (P1 ... Pn) oraz z cyfrowego układu 
kombinacyjnego (UK) o wejściach sterowanych z prze-
łączników rodzaju pracy (PSD) i stanu pracy (PNO) 
i wyjściu sterującym drugimi wejściami (W1 ... Wn) 
tego sumatora. Wyjścia sumatora binarnego (S) ste-
rują generator (G). (2 zastrzeżenia) 

H05B P. 228701 22.12.1980 

Zakład Remontowy Energetyki, Katowice, Polska 
(Kazimierz Wojtkowiak, Jan Goj, Mieczysław Brylak, 
Unisław Targosz). 

Grzałka do podgrzewania śrub szpilkowych 
szczególnie w turbinach 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie efektywnego, 
ekonomicznego i bezpiecznego podgrzewania śrub 
szpilkowych szczególnie w turbinach. 

Grzałka według wynalazku składa się z głowicy 
(1), kilku korzystnie trzech, elementów grzejnych (2), 
(3), oraz dolnego zakończenia (5). 

Spirale elementów grzejnych pracują w otoczeniu 
tlenku magnezu co zapewnia ich gazoszczelność. 

Elementy grzejne zasilane są napięciem 220 V i na-
grzewają się na określonej długości, za wyjątkiem 
odcinków końcowych. Płaszcze elementów grzejnych 
są odizolowane od źródła prądu i uziemione, a „ze-
rem" roboczym jest spirala jednego z elementów 
grzejnych. (4 zastrzeżenia) 

H05B 
F27D 

P.234966 05.02.1982 

Pierwszeństwo: 28.01.1981 - RFN (nr P 31 02776.8) 

C. Conradty Nürnberg GmbH and Co. KG, Röthen-
bach a.d. Pegnitz, RFN (Dieter H. Zöllner, Friedrich 
Rittmann, Herbert Dung, Johannes Haremsa, Hans-
georg Bauer, Josef Otto, Josef Mühlenbeck, Inge 
Lauterbach-Dammler). 

Elektroda dla pieca łukowego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
elektrody o dużej żywotności, odpornej na zmienne 
obciążenia cieplne i mechaniczne. 

Elektroda mająca górną część metalową i wymie-
nialną część dolną ze zużywającego się względnie 
wolno materiału, połączone łącznikiem gwintowym 
albo tym podobnym, przy czym górna część przynaj-
mniej częściowo, zwłaszcza w dolnym obszarze ma 
powłokę ochronną, charakteryzuje się tym, że powłoką 
stanowi rozłączny płaszcz (4) z odpornego mechanicz-
nie materiału, który jest elektrycznie przewodzący. 
Płaszcz (4) może być podzielony na segmenty. 

(30 zastrzeżeń) 



II. WZORY UŻYTKOWE 

Dział A 
PODSTAWOWE POTRZEBY LUDZKIE 

A47B W. 67294 07.09.1981 

Kazimierz Hnatów, Tychy, Polska (Kazimierz Hna-
tów). 

Urządzenie do pionowego zawieszania 
wieszaków na odzież 

Celem wzoru użytkowego jest opracowanie takiego 
urządzenia, które umożliwiałoby co najmniej dwu-
krotne zwiększenie ilości przechowywanej odzieży w 
szafie. 

Urządzenie do pionowego zawieszania wieszaków 
na odzież według wzoru użytkowego składa się z 
listwy (1) zawierającej otwory do zawieszania wie-
szaków oraz dwóch pierścieni (2). 

Urządzenie ma zastosowanie w szafie, której dolna 
objętość nie jest wykorzystana. (1 zastrzeżenie) 

A47G W. 65988 31.12.1980 

Pierwszeństwo: 10.09.1930 r. - 39 Targi Krajowe 
„Jesień 80" 

Zakłady Przemysłowo-Usługowe "POLKAT", War-
szawa, Polska (Wiesław Miełcarz). 

Wieszak, zwłaszcza wieszak ubraniowy 

Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania nowej 
konstrukcji wieszaka o łatwej technologi wytwa-
rzania. 

Wieszak ubraniowy zawierający utworzoną z listew 
łączących półkę poziomą oraz szereg haczyków, we-
dług wynalazku zawiera co najmniej dwa wspor-
niki (1) zagięte pod kątem ostrym w płaszczyźnie 
prostopadłej do dłuższego boku prostokątnego prze-

kroju dla utworzenia części poziomej (2), na której 
zamocowane są za pomocą łączników mocujących 
listwy poziome (6) oraz odchylonej od ściany, na 
której wieszak jest umocowany, części nachylonej (3), 
przy czym wsporniki te mają na górnym zakończeniu 
wygięcie oprawy górnej (4), a na przeciwnym oprawę 
dolną (5) dla mocowania wieszaka na ścianie a także 
szereg wycięć rozstawionych parami, wzdłuż wspor-
nika (1) poprzez które przechodzą ramiona haczyków 
(7), zaś oparcia haczyków (7) znajdują się po prze-
ciwnej stronie części nachylonej (3). (4 zastrzeżenia) 

A47G W. 67572 02.11.1981 
Stanisław Piasecki, Czosnów, Polska (Stanisław Pia

secki). 
Brelok 

Celem wynalazku jest opracowanie breloku w po
staci składanych nożyczek. 
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Brelok według wzoru użytkowego ma jedno ramię 
(4) uchwytu, do ręki zaopatrzone w ucho (5) z otwo-
rem (6), w którym mocowany jest łańcuczek (2), a na 
łańcuszku (2) z drugiej strony zamek (1). 

(1 zastrzeżenie) 

A61B W. 67574 02.11.1931 

Zrzeszenie Przemysłu Ciągnikowego „URSUS", War-
szawa, Polska (Irena Knotek, Tadeusz Szcześniak). 

Przyrząd do pomiaru zakresu ruchu w stawie 
barkowym 

Wzór rozwiązuje zagadnienie możliwości dokonania 
dokładnego pomiaru zakresu ruchu w stawie barko-
wym bez pomocy osób trzecich. 

Przedmiotem wzoru żytkowego jest przyrząd do po-
miaru zakresu ruchu w stawie barkowym w płasz-
czyznach czołowej i strzałkowej. 

Przyrząd ma wspornik (1), na którym osadzone są 
suwliwie i obrotowo uchwyty górny (5) i dolny (6), 
stabilizatory (4) oraz tarcza (2) z ramieniem wodzą-
cym (3), przy czym ramię wodzące (3) wyposażone 
jest w rękojeść (8). 

Przyrząd według wzoru użytkowego ma zastosowa-
nie w rehabilitacji leczniczej. (4 zastrzeżenia) 

A63F W. 67577 02.11.1981 

Andrzej Pruszyński, Warszawa, Polska (Andrzej 
Pruszyński). 

Ligiczna piramidka 

Ligiczna piramidka składająca się z dziesięciu ru-
chomych elementów, której konstrukcja umożliwia 
ruch obrotowy czterech elementów względem pozo-
stałych, w czterech płaszczyznach położonych do sie-
bie pod kątem 120°, według wzoru charakteryzuje 
się tym, że cztery elementy wierzchołkowe (1) połą-
czone są obrotowo z ramionami krzyżaka (5). 

Sześć elementów krawędziowych (4) ma kolisty wy-
stęp na jednej ze swych krawędzi (3), umożliwiający 
ich ruch ślizgowo-obrotowy w kolistych wycięciach 
(6) elementów wierzchołkowych (1). 

Na trzech powierczniach każdego z elementów 
wierzchołkowych znajduje się niewielkie wybrzusze-
nia (7), wchodzące w niewielkie wklęśnięcia na po-
wierzchniach elementów krawędziowych (2), na za-
sadzie zatrzasku, stabilizujące położenie elementów 
piramidki w jej wyjściowym kształcie. 
! . . . . - ( 3 zastrzeżenia) 

A63F W. 67617 12.11.1981 

Janusz Kęcik, Witold Marek Piastowicz, Warszawa, 
Polska (Janusz Kęcik, Witold Marek Piastowicz). 

Układanka logiczna przestrzenna 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest układanka lo-
giczna przestrzenna, której zewnętrzne powierzchnie 
są utworzone z szeregu elementów formując zamkię-
tą, nierozdzielną bryłę. 

Układanka stanowi graniastosłup prosty o podsta-
wie ośmiokąta utworzonego z dziewięciu elementów, 
z których pięć to ściany małych sześcianów (1) usy-
tuowanych względem siebie tak, że tworzą figurę w 
formie krzyża a pozostałe cztery to graniastosłupy 
proste (2) o podstawie trójkąta wypełniającego prze-
strzeń pomiędzy ramionami krzyża. 

Wysokość graniastosłupa utworzona jest przez trzy 
takie same warstwy. 

Graniastosłup ma możliwość obrotu poszczególnych 
jego warstw składających się z sześcianów (1) i gra-
niastosłupów (2), wokół osi układu współrzędnych, 
które są jednocześnie osiami symetrii układanki. 

(3 zastrzeżenia) 
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Dział B 
RÓŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE: TRANSPORT 

B01D W. 67615 11.11.1981 

Kopalnia Węgla Kamiennego „Anna'', Wodzisław 
Śląski - Pszów, Polska (Józef Pyszny, Zdzisław Kra-
marczuk). 

Zestaw mocująco-eentrujący segmenty tarczy 
filtra próżniowego 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie zapewnienia 
dostatecznego stopnia centryczności tarcz filtra. 

Zestaw służy do mocowania tarczy do kolektora. 
Zestaw ma odcinki pierścienia (1) o przekroju koryt-

kowym nałożone na kolejne połówki łuków sąsiednich 
segmentów tarczy (3) dociskanego z obu stron ślizgami 
zgarniaków jarzma obejmującego tarczę (3), zamoco-
wanych obrotowo od strony wału filtra i przesuwnie 
od strony obudowy filtra przy czym ilość odcinków 
jest równa ilości segmentów, a zewnętrzne końce 
zgarniaków są połączone spinką o regulowanej dłu-
gości (1 zastrzeżenie) 

B01J W. 67579 02.11.1981 

Bogumiła Zboralska-Kamińska, Warszawa, Polska 
(Bogumiła Zboralska-Kamińska). 

Urządzenie do jonizacji wody 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie zwiększenia 
efektu działania jonizacyjnego pola magnetycznego. 

Urządzenie do jonizacji wody składa się z magnesu 
stałego (4) i zawory (3) zaopatrzonej w układ row-
ków (8), przez które przepływa woda doprowadzona 
z naczynia przez połączoną ze zworą rurkę. 

W celu uzyskania najlepszego efektu jonizacji row-
ki (8) zwory (3) mają kierunek prostopadły do kie-
runku indukcji pola magnetycznego. Magnes stały ma 
najkorzystniej postać pierścienia. 

(3 zastrzeżenia) 

B05B W. 67621 13.11.1981 

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Anto-
ni Tarnogrodzki, Janusz Boroń). 

Opryskiwacz ciągnikowy 
o zwiększonej szerokości roboczej 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie zwiększenia 
szerokości roboczej opryskiwacza. 

Opryskiwacz na obu końcach zasilającej rury (3) 
ma przymocowane hydrodynamiczne rozpylacze (4). 
Każdy z tych rozpylaczy jest wyposażony w jedną 
lub dwie pary wypływowych otworków. Otworki są 
usytuowane parami w płaszczyźnie pionowej i są do 
siebie prostopadłe. 

Wypływające z otworków strumienie zderzają się ze 
sobą, ulegają rozpyleniu i następnie opadają grawita-
cyjnie, powiększając wydatnie szerokość zraszanego 
przez opryskiwacz pasma. 

(1 zastrzeżenie) 

B23B W. 67618 11.11.1981 

Kombinat Budownictwa Mieszkaniowego Przemysłu 
Węglowego „Kombud", Mysłowice, Polska (Andrzej 
Badoń). 

Przyrząd do wiercenia otworów w ceownikach 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest przyrząd do 
wiercenia otworów w ceownikach złączonych pod ką-
tem prostym. 

Przyrząd składa się z podstawy (9) w kształcie pro-
stokątnej płyty złożonej z kątowników z umieszczo-
nymi na ich powierzchni dwoma ceownikami podsta-
wy (8). Pomiędzy ceownikami podstawy (9) znajduje 
się tor prowadzący (4) ze śrubą dociskową z korbą (7) 
połączoną z elementem dociskowym, dociskającym ob-
rabiane ceowniki (1) do ograniczników (5) i zderza-
ka (2) usytuowanych na powierzchni zewnętrznej ce-
owników podstawy (9). 

Przyrząd znajduje zastosowanie w budownictwie do 
obróbki akcesoriów budowlanych w postaci odcinków 
ceowników złączonych pod kątem prostym. 

(1 zastrzeżenie) 

B23C P. 67622 13.11.1981 

Śląska Fabryka Urządzeń Górniczych „MONTANA", 
Katowice, Polska (Józef Marciniak, Bogusław Wilczek). 
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Przyrząd do frezowania rowków 

Wzór rozwiązuje zagadnienie skonstruowania przy
rządu, który umożliwiałby dokładne frezowanie row
ków jednocześnie w dwóch płytach oraz poprawę bez
pieczeństwa pracy dla obsługującego. 

Przyrząd do frezowania rowków, zwłaszcza w płyt
ce do zastawek przenośnika zgrzebłowego składa się 
z podstawv (1) rozłącznie mocowanej za pomocą śrub 
do stołu frezarki, w której jest wyżłobienie dla dwóch 
krążków (3) przykręconych śrubami (4). Płytki prze
znaczone do frezowania zawierają otwór dla krąż
ka (3) i są przytrzymywane do podstawy belką (5) 
za pomocą śruby (6) z inakrętką (7). 

Dla łatwego wyjmowania płytek, pomiędzy podsta
wą (1) a belka (5), wokół śruby (6) jest osadzona roz
pierająca sprężyna (8). (1 zastrzeżenie) 

B23G W. 67576 02.11.1981 

B23K W. 67619 11.11.1981 

Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-Mielec",. 
Mielec, Polska (Marian Wójcik, Józef Pietryka). 

Gwintownik skojarzony z pogłębiaczem 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowa-
nia konstrukcji gwintownika skojarzonego z pogłębia-
czem, które w jednej operacji technologicznej mogą 
wykonywać czynności roawiercania, gwintowania, po-
głębiania i kalibrowania po czynności pogłębiania. 

Gwintownik skojarzony z pogłębiaczem, którego 
ostrza znajdują się w rowkach gwintowników, cha-
rakteryzuje się tym, że ostrza gwintownika (1) 
i ostrza pogłębiacza (2) do płaszczyzn mają ten 
sam kierunek skrawania, przy czym pogłębiacz 
(2) połączony jest z korpusem oprawki (3), przy-
stosowanym do zabudowania na tulei gwinciarki za 
pośrednictwem zespołu dźwigni (4) z kołkami (5) za-
głębionymi w wytoczeniu (6) na średnicy pogłębiacza 
(2), z tym, że zespół dźwigni (4) ma położenie wyjścio-
we i wyznaczone położenia graniczne przez opór j 
dźwigni (7) o regulowanym położeniu. (1 zastrzeżenie) 

Kombinat Budownictwa Mieszkaniowego PW 
"Kombuď", Mysłowice, Polska (Andrzej Badoń). 

Przyrząd do łączenia ceowników 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie wyelimino-
wania braków w postaci łączonych odcinków ceow-
ników pod kątem różnym od prostego. 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest przyrząd do 
łączenia ceowników pod kątem prostym. Przyrząd 
składa się z podstawy (2) w kształcie trójkąta prosto-
kątnego, na której przyprostokątnych są umieszczone 
pionowo zderzaki (3), tworzące z podstawą (2) kąt 
prosty. 

Pomiędzy zderzakami (3) są umieszczone odcinki 
łączonych ceowników (1), które są dociśnięte do zde-
rzaków (3) kątownikiem dociskowym (8) za pomocą 
śruby (10) z nakrętką (7) i korby (9). 

Zastosowanie przyrządu pozwala na proste i szyb-
kie operacje łączenia odcinków ceowników z zacho-
waniem wymaganego kąta 90° pomiędzy nimi. 

(1 zastrzeżenie) 

B24B W. 67623 13.11.1983 

Śląska Fabryka Urządzeń Górniczych „MONTANA", 
Katowice, Polska (Zygmunt Banaś). 

Przyrząd do obcinania sprężystych kołków 

Wzór rozwiązuje zagadnienie skonstruowania przy-. 
rządu, który zapewniłby bezpieczne utrzymanie spręży, 
stego kołka w czasie obcinania pod tarczą szlifierską 
oraz obcinanie kołków o dokładnie wyznaczonej dłu-
gości i prostopadłości obcięcia. 

Przyrząd do obcinania sprężystych kołków, przezna-
czonych do zastawek przenośnika zgrzebłowego składa 
się z karpusu (1) zaopatrzonego w podłużny otwór (2) 
dla swobodnego jej wkładania do oporu wyznaczanego 
przez wkręconą drugostronnie śrubę (4) mającą nakrę-
coną ustalającą nakrętkę (5). 

W korpusie (1) od strony wkładanej rurki (3) jest 
wykonany poprzeczny rowek (6) o średnicy nieco wię-
kszej od szerokości szlifierskiej tarczy (7) i o głębokoś-
ci większej od podłużnego otworu (2). Dla bezpiecznego 
osadzania pod korpusem (1) przyrządu jest przyspawa-
na rączka (8) wykonana z rurki albo pręta. 

(1 zastrzeżenie) 
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B26B W. 67573 02.11.1931 

Stanisław Piasecki, Czosnów, Polska (Stanisław Pia-
secki). 

Nożyczki 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienia opracowania 
konstukcji składanych nożyczek. 

Nożyczki składają się z dwóch naprzemianległych 
dwuczęściowych ramion (1) i (2), połączonych obrotowo 
wspólną osią (3). Każde z ramion (1) i (2) składa się z 
ostrza (I) i uchwytu (2) połączonych obrotowo osiami 
(4) i (5). Każdy uchwyt (2) posiada od wewnątrz zagię-
cie (6) w kształcie litery „U", w którym umieszczone 
są sprężyny (7), natomiast każde z ostrzy posiada kra-
wędź oporową (8), o którą opiera się sprężyna przy ot-
wartych nożyczkach oraz krawędź oporowa (9), o którą 
opiera się sprężyna przy zamkniętych nożyczkach. 

(1 zastrzeżenie) 

B26B W. 67606 05.11.1981 

Przedsiębiorstwo Produkcji i Montażu Urządzeń Od-
lewniczych „Pemod", Myślenice, Polska (Edward Nie-
psuj, Wacław Litwa, Jacek Woda). 

Nożyce do cięcia drutu 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie zabezpiecze-
nia ostrzy nożowych przed stępieniem w stanie dom-
knięcia szczęk. 

Nożyce służą do cięcia drutu sposobem ręcznym. 
Składają się z ramion dźwigni (2,3) pomiędzy którymi 

zamocowany jest kołek oporowy (11), szczęk tnących (1) 
połączonych przegubem złożonym z,e śruby i podkładek 
odsądzonych. Na zewnątrz szczęk nożowych (1) umoco-
wana jest z jednej strony osłona płaska (5) wykonana 
z cienkiej blachy. (2 zastrzeżenia) 

B65G 
C01B 

W. 67575 02.11.1981 

„BIPROKOP" Biuro Projektów i Realizacji Inwesty-
cji Kopalnictwa Surowców Chemicznych, Chorzów, 
Polska (Jerzy Leifert, Edward Rus, Marian Osowski, 
Norbert Janota). 

Wieża rozlewnicza siarki - przejezdna 

Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania konstruk-
cji wieży przejezdnej, umożliwiającej wyeliminowanie 
martwych postojéw oraz podniesienie ekonomiki pro-
cesu produkcji kruszonej siarki. 

Wieża rozlewnicza siarki - przejezdna charaktery-

zuje się tym, że jest wyposażona w obrotowy korpus 
Í1) zamontowany na konstrukcji ruchomej platformy (2) 
posadowionej na kołowym zestawie (3) z szynowym 
zaciskiem (4) i hamulcami (5). (1 zastrzeżenie) 

B65G 
F27D 

W. 67614 11.11.1981 

Biuro Projektowo-Technologiczne Przemysłu Moto-
ryzacyjnego, Warszawa, Polska (Edward Cichocki). 

Urządzenie zasilające wózek do przewożenia 
wymurówki pieców odlewniczych 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie skonstruo-
wania urządzenia, które charakteryzowałoby się pros-
tą budową, samoczynnym zwijaniem się kabla zasila-
jącego w czasie jazdy wózka, pewnością zasilania oraz 
skutecznością zabezpieczenia kabla zasilającego przed 
mechanicznymi uszkodzeniami lub przypadkowym na-
jechaniem na niego. 

Urządzenie zasilające wózek do przewożenia wymu-
rówki pieców odlewniczych składające się z podstawy, 
bębna i kabla zasilającego charakteryzuje się tym, że 
podstawę bębna stanowią: dwie trapezowe płyty (1 i 2) 
osadzone prostopadle dłuższymi bokami w płycie pod-
stawy (3) oraz po dwie płytki wzmacniające (4 i 5) w 
kształcie trójkątów prostokątnych trwale złączonych 
krawędziami z zewnętrznymi powierzchniami płyt 
(1 i 2) oraz z płytą podstawy (3), przy czym do wewnę-
trznej powierzchni płyty (1) jest przymocowany kabel 
(6) oraz płytka (9) a w niej szczotki (8) z którymi złą-
czony jest jeden koniec tego kabla (6). 

Górne krawędzie płyt (1 i 2) zaopatrzone są w łożys-
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kowe gniazda (14 i 15) współpracujące z wałkiem, a ten 
z kolei z dwuczęściową szpulą bębna (12), w której 
na jedną część nawinięty jest kabel zasilający (16), a 
na drugą część linka stalowa (18) przechodząca przez 
bloczek (19) zakończana przeciwciężarem (20), przy 
czym do jednego z boków szpuli bębna (12) jest osadzo-
na współosiowo tuleja (11) z pierścieniami (10) współ-
pracującymi ze szczotkami (8) oraz z kablem (6) i kab-
lem zasilającym (16). 1 zastrzeżenie) 

B65H W. 67578 03.11.1981 

Zakłady Stolarki Budowlanej „Stolbud", Wołomin, 
Polska (Wacław Chmielewski, Wojciech Szydłowski, 
Czesław Urbaniak, Roman Chałaszkiewicz, Władysław 
Jerzyna). 

Urządzenie do nawijania uszczelek 

Wzór rozwiązuje zagadnienie skonstruowania takie-
go urządzenia, które umożliwiałoby zwijanie taśmy 
uszczelkowej w takiej postaci, która zapewniłaby jej 
trwałość zarówno w czasie transportu jak i magazy-
nowania. 

Urządzenie ma stacjonarne wrzeciono napędowe (1) 
sprzężone bezpośrednio z silnikiem (2) oraz wrzeciono 
zaciskowe (3). Obydwa wrzeciona (1 i 3) zakończone 
są stożkowymi uchwytami (4) do mocowania szpuli 
nawojowej (5), przy czym korpus wrzeciona zacisko-

wego (3) osadzony jest poziomo przesuwnie w trape-
zowej prowadnicy kolumny nośnej (6), do której za-
mocowana jest kątowa podpora (8) podtrzymująca 
śrubę pociągową (7) korpusu wrzeciona zaciskowego 
(3). Pomiędzy cylindryczno-stożkowymi uchwytami (4) 
na płycie stołu umieszczony jest zrzutnik (9) szpuli 
nawojowych (5) posiadający kształt równi pochyłej. 

Urządzenie ma zastosowanie w przemyśle gumo-
wym, zwłaszcza w produkcji uszczelek taśmowych do 
stolarki budowlanej i umożliwia nawijać uszczelki na 
szpule nawojowe, które spełniają funkcję opakowań 
zwrotnych. (3 zastrzeżenia) 

Dział D 
WŁÓKIENNICTWO I PAPIERNICTWO 

D01H W. 67631 14.11.1981 

Centralne Laboratorium Przemysłu Artykułów Te-
chnicznych i Galanteryjnych, Łódź, Polska (Tadeusz 
Lelonkiewicz, Jerzy Moczulski, Lech Wasilewski, 
Władysław Sałkowski). 

Biegacz tworzywowy 

Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania takiej 
budowy biegacza, która zapewniałaby jego odporność 
na gięcie i skręcanie w czasie przędzenia. 

Biegacz według wzoru ma ramiona (2) i jarzmo (1) 
o przekroju poprzecznym w kształcie trójkąta którego 
podstawą jest wewnętrzna ścianka (3) biegacza, a je-
go wierzchołek przeciwległy do tej podstawy stanowi 
zewnętrzną krawędź (4) biegacza. (1 zastrzeżenie) 
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Dział E 
BUDOWNICTWO; GÓRNICTWO 

E02F W. 67581 04.11.1981 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Koparek i Hydra-
uliki, Warszawa, Polska (Andrzej Jan Wróblewski, 
Andrzej Latos, Eugeniusz Budny, Janusz Ruka, 
Wiktor Balas, Cezary Szymański, Henryk Polakie-
wicz). 

Sylwetka plastyczna nadwozia dla typoszeregu 
koparek hydraulicznych 

Wzór rozwiązuje zagadnienie takiego ukształtowa-
nia wszystkich istotnych elementów konstrukcji ka-
biny i karoserii, aby uzyskać sylwetkę charakteryzu-
jącą się wspólnymi cechami dla wszystkich typów 
produkowanych koparek. 

Sylwetka plastyczna nadwozia wzoru użytkowego 
charakteryzuje się tym, że z lewej strony na przed-
niej części ramy nadwozia (8) ma prostopadłościenną 
kabinę operatora (1) o podwójnych drzwiach (10), 
płaskiej niedzielonej przedniej szybie (11) oraz prze-
strzeń ze stanowiskiem operatora, natomiast po pra-
wej stronie kabiny operatora (1) na przedniej części 
ramy nadwozia ustawiona jest prostopadłościenną 
szafka narzędziowa (2), a na całej szerokości tylnej 
części ramy nadwozia umieszczona jest komora sil-
nikowa (3), podczas gdy równolegle do przedniej ścia-
ny komory silnikowej (3) ustawiony jest zintegrowa-
ny zbiornik oleju i paliwa (4), który dzięki takiemu 
poprzecznemu ustawieniu tworzy ekran akustyczny 
pomiędzy komorą silnikową (3) i kabiną operatora 
(1), przy czym do tylnej części ramy nadwozia przy-
twierdzony jest trapezowy przeciwciężar (5), a do 
spodniej części ramy nadwozia (8) w części silnikowej 
zamocowane są wysuwane pomosty (6). 

Wzór użytkowy może mieć zastosowanie przy bu-
dowie kabin, karoserii koparek hydraulicznych i 
dźwigów. (8 zastrzeżeń) 

E06B W. 67587 05.11.1981 
Jerzy Wilman, Sękocin Nowy, Polska (Jerzy Wil-

man). 
Drzwi garażowe uchylne 

Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania ulepszo-
nej konstrukcji drzwi, które zapewniłyby bezawaryj-
ną i łatwą obsługę niezależnie od pogody, suchych 
i mokrych, całkowitą szczelność i otymalne wyważe-
nie, pozwalające na łatwe zamykanie i otwieranie 
oraz pozostawienie otwartych w każdej pozycji. 

Drzwi garażowe uchylne składają się z futryny (1), 
drzwiowego skrzydła (2) i okuć. Skrzydło (2) wypo-
sażone jest w grubsze usztywniające listwy (5) trwa-
le połączone wyłącznie z ramą (3) i cieńsze monta-
żowe listwy (6) połączone trwale z usztywniającymi 
listwami(5). Szczelina między skrzydłami (2) a futry-
ną (1) pokryta jest metalową uszczelniającą listwą 
(24), która na długości wynoszącej 37,5 - 41,5% wy-
sokości otworu drzwiowego zamocowana jest do gór-
nej części drzwiowego skrzydła (2) i ma u dołu wy-
gięcie (25) a na długości wynoszącej 62,5 - 58,5% wy-
sokości otworu drzwiowego zamocowana jest do dol-
nej części futryny (1) i ma u góry wygięcie (26). 

Górne prowadnice składają się z dwu różnie uksz-
tałtowanych elementów w tym z jednej prowadnicy 
o kształcie ceownika i jednej prowadnicy o kształcie 
ceownika, w którego dolnym ramieniu uformowany 
jest kanał. 

Linki obsługują boczne zamki za pośrednictwem 
prowadnicy, która składa się z płytki wyposażonej 
w środku w kanał, w którym wykonane są dwie 
szczeliny, przez które przechodzi śruba mocująca 
krążki, wyposażona w kwadratową nakrętkę bloko-
waną w kanale. Boczny zamek składa się z korpusu 
mającego w górnej części sworzeń, na który nałożo-
na jest wygięta sprężyna wyposażona w strzemię 
i oporowe odgięcie, oraz przez który przechodzi otwo-
rem zaczep z wgłębieniem, wyposażony u dołu w 
otwór na linkę. (1 zastrzeżenie) 

Dział F 
MECHANIKA; OŚWIETLENIE; OGRZEWANIE; UZBROJENIE; 

TECHNIKA MINERSKA 

F16F 
B66B 

W. 67624 12.11.1981 

Zgłoszenie dodatkowe do zgłoszenia W. 66941. 

Rybnicka Fabryka Maszyn „Rafama", Rybnik, Pol-
ska (Władysław Koś, Ryszard Stach). 

Cylindryczny tłumik drgań liny 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie poprawy 
wytrzymałości zmęczeniowej liny nośnej urządzenia 
wyciągowego. 

Tłumik drgań składa się ze środkowego segmentu 

(1), oraz dwóch skrajnych segmentów (2) i (3). Pomię-
dzy środkowym segmentem (1), a skrajnymi segmen-
tami (2) i (3) znajdują się sztywne, dystansowe pier-
ścienie (6) stykające się z zewnętrznymi wkładkami 
(5) poszczególnych segmentów (1), (2) i (3). Cylindrycz-
na obudowa (4) środkowego segmentu (1) połączona 
jest wahliwie przy pomocy znanych sworzni (7) i 
łubków (8) z obudowami skrajnych segmentów (2) 
i (3). 

Tłumik według wzoru użytkowego może mieć za-
stosowanie w górniczych wyciągach szybowych wypo-
sażonych w sercówkowe zawiesia linowe. 

(1 zastrzeżenie) 
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F16N W. 67616 10.11.1981 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Mechanizacji Pro-
dukcji Zwierzęcej „Meprozet", Gdańsk, Polska (Ta-
deusz Bujko, Zbigniew Grabowski). 

Przegub wału napędowego 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie niewspół-
osiowego połączenia wałów napędowych za pomocą 
małogabarytowego przegubu. 

Przegub wału składający się z dwu par wiedełek 
elementu prostopadłościennego, sworzni walcowych 
oraz osłony elastycznej, według wzoru charaktery-
zuje się tym, że sworznie walcowe (4) i (10) przenika-
jące pod kątem prostym mają odległość między osia-
mi obu sworzni większą od 1 r a mniejszą od 2 r, 
przy czym osłona (6) ma zbrojenie (3) w postaci dru-
cianej spirali przebiającej tuż pod powierzchnią ze-
wnętrzną osłony (6). (1 zastrzeżenie) 

F16S 
E02F 

W. 67585 04.11.1981 

Fabryka Maszyn i Urządzeń ZEMAK-FAMAK, 
Kluczbork, Polska (Ryszard Masna, Hubert Winkler, 
Józef Malinowski). 

Obciążnik przeciwwagi 

Wzór rozwiązuje zagadnienie zmniejszenia kosztów 
produkcji oraz zmniejszenia pracochłonności transpor-
tu. 

Obciążnik przeciwwagi do urządzeń załadowczych, 
zwłaszcza ładowarek i zwałowarek według wzoru 
użytkowego ma kształt bryły połączonego prostokąta 
i trapezu posiadających wspólny bok, przy czym dłu-

gość krawędzi tworzącej wysokość bryły w kształcie 
trapezu jest większa od długości większej krawędzi 
bryły w kształcie prostokąta. (1 zastrzeżenie) 

F16S 
E02F 

W. 67586 04.11.1981 

Fabryka Maszyn i Urządzeń ZEMAK-FAMAK, 
Kluczbork, Polska (Ryszard Masna, Hubert Winkler, 
Wiesław Głowacz, Roman Jankowiak, Marian Micha
łek, Józef Malinowski). 

Obciążnik przeciwwagi 

Wzór rozwiązuje zagadnienie zmniejszenia kosztów 
produkcji oraz zmniejszenia pracochłonności transpor
tu. 

Obciążnik przeciwwagi do urządzeń załadowczych 
według wzoru użytkowego zbudowany jest z płyty 
o stałej grubości w kształcie dwóch prostokątnych 
brył prostopadłościennych. Bryły te mają wspólną 
płaszczyznę przy czym mniejsza bryła całkowicie za
wiera się w płaszczyźnie dłuższej krawędzi większej 
bryły obciążnika i przesunięta jest w stosunku do 
bryły większej o 0,1 maksymalnej długości krawędzi 
obciążnika. (2 zastrzeżenia) 

F24S W. 67584 04.11.1981 

„Elektromet" Spółdzielnia Pracy Metalowców 
„Ogniwo", Biecz, Polska (Ryszard Janowski. Tadeusz 
Kościelniak, Leszek Markowicz, Stanisław Woźniak). 

Piec - kominek na paliwo stałe 

Wzór rozwiązuje zagadnienie skonstruowania pieca, 
który spełniałby rolę pieca opalanego dowolnym pa-
liwem stałym oraz kominka opalanego drewnem. 

Piec-kominek według wzoru charakteryzuje się tym, 
że zlokalizowany w górnej części komory spalania 
(1) piekarnik (2) ma ściankę tylną (3) złożoną z dol-
nej części skośnej i górnej części pionowej, a obudo-
wa piekarnika (2) przyspawana jest do ścianki przed-
niej płaszcza zewnętrznego (4) oraz do poziomej bla-
chy (5) wzdłuż wspólnej krawędzi części skośnej i 
pionowej ścianki tylnej (3). 

Naprzeciw części skośnej ścianki tylnej (3) zloka-
lizowany jest wylot (7) spalin, a popielnik (8) umiesz-
czony jest również w obudowie komory spalania (1). 

(1 zastrzeżenie) 
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F28D W. 67629 13.11.1981 

Politechnika Śląska im. Wincentego Pstrowskiego, 
Gliwice, Polska (Maciej Michałowski, Tadeusz Wiś-
niewski, Engelbert Kupka, Władysław Polechoński). 

Rekuperator rurowy o małych oporach 
przepływu powietrza z strefową regulacją natężenia 

przepływu, zwłaszcza do wysokich 
temperatur spalin 

Wzór rozwiązuje zagadnienie skonstruowania takie-
go rekumperatora, który przy użyciu odpowiednich 
układów regulacji automatycznej pozwalałby opty-
malizować tak odzysk ciepła jak i uzyskać równo-
mierność zużywania się elementów rurowych reku-
peratora. 

Rekuperator według wzoru charakteryzuje się tym, 
że przed wlotem i wylotem do rury grzejnej (8) 
umieszczona jest kształtka (10) w formie ostrosłupa, 
a przestrzeń kołpaka (1) ma nastawialną cięgnem (3) 

łopatę kierującą (2) z szczeliną (4), przez którą swo-
bodnie przechodzi cięgno uszczelnione przepustem (7) 
w kołpaku (1), przy czym cięgno (3) do łopaty (2) mo-
cowane jest przegubowo (6). (2 zastrzeżenia) 

F41C 
B64D 

W. 67628 13.11.1981 

Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia, Zielon-
ka k/Warszawy, Polska (Edward Olejniczak, Mie-
czysław Kucharczyk, Janusz Kostrzewa, Jerzy Zaj-
kowski). 

Urządzenie do badania broni lufowej 

Przedmiotem zgłoszenia jest urządzenie do badania 
broni lufowej a zwłaszcza do badań układów broni 
lotniczej stosowanej w wyposażeniu samolotów. 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie skonstruowania 
takiego urządzenia, które umożliwiałoby prowadze-
nie badań dynamicznych w układzie broń-stanowisko-
-samolot, badań funkcjonalnych układu oraz wpływu 
stosowanych urządzeń wylotowych na charakterystyki 
dynamiczne układu. 

Urządzenie według wzoru charakteryzuje się tym, 
że z pionową ścianą podstawy (1) połączona jest obro-
towo sworzniem (8) płyta oporowa (2), do której przy-
mocowana jest płyta obrotowa (3) ze stanowiskiem 
broni (4). Łączący płytę oporową (2) z podstawą (1) 
sworzeń (8) stanowi oś obrotu dla tego skojarzenia 
a skrajne, pośrednie i zerowe położenie płyty (2) 
ryglowane jest sworzniem wkładanym w przelotowe 
otwory (7) wykonane w płycie (2) i pionowej ściance 
podstawy (1). 

W wyniku możliwości przemieszczania się płyty 
oporowej względem podstawy wokół sworznia (8) oraz 
płyty obrotowej względem płyty oporowej wokół osi 
czopa (12), stanowisko wraz z przytwierdzoną do nie-
go bronią może zmienić kąt pochylenia i kąt przechy-
łu bocznego w granicach ±30°. (3 zastrzeżenia) 

Dział G 
FIZYKA 

G01B W. 67607 05.11.1981 

Kombinat Urządzeń Mechanicznych „Bumar-Łabę-
dy", Zakłady Mechaniczne „Łabędy". Gliwice, Polska 
(Norbert Głatki). 

Suwmiarka do pomiaru średnicy 
podstawy stożków wewnętrznych, a zwłaszcza 

średnicy nakółka 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie skonstru-
owania suwmiarki do dokładnego i pewnego pomiaru 

średnicy podstawy stożków wewnętrznych, a zwłasz-
cza średnicy nakiełka. 

Rozwiązanie według wzoru użytkowego charakte-
ryzuje się tym, że prowadnica (1) suwmiarki ma na 
jednym swoim końcu wykonaną dwustronną powierz-
chnię pomiarową kątową (3) o kącie wierzchołkowym 
a (alfa), którego wartość jest identyczna z kątem 
wierzchołkowym stożka oraz naniesioną trwale po-
działkę kreskową (5) wskazującą wprost wymiar mie-
rzonej średnicy. Suwak (2) ma naniesioną trwale po-
działkę noniuszową (9) dostosowaną do podziałki 
kreskowej (5) prowadnicy (1). (1 zastrzeżenie) 
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G01L W. 67632 14.11.1981 

Huta Kościuszko, Chorzów, Polska (Piotr Tatuś). 

Przyrząd do mierzenia ciśnienia w sieci hydrantowej 

Wzór rozwiązuje zagadnienie stałego pomiaru ciś-
nienia wody w poszczególnych punktach odbioru sieci 
hydrantowej. 

Przyrząd według wzoru użytkowego charakteryzuje 
się tym, że rura (1) z jednej strony zakończona jest 
łącznikiem (2) dla podłączenia z zaworem hydranto-
wym, a z drugiej strony zakończona jest zaślepką (3) 
zaś na pobocznicy rury (1) znajduje się króciec (5) 
z manometrem (4). (1 zastrzeżenie) 

G01N W. 67582 05.11.1981 
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Geologicz-

nej Centralnego Urzędu Geologii, Warszawa, Polska 
(Heronim Jaczewski, Andrzej Szuliński). 

Urządzenie do badania ścieralności próbek skał 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie konstrukcji 
urządzenia, które umożliwia jednoczesne badanie ście-
ralności dwóch serii próbek skał. 

Urządzenie według wzoru ma osadzone na podsta-
wie (1) sześć wodnych zbiorników (3) z wycięciami 
pod ślizgowe łożyska (5), w których osadzone są bę-
bny (6) na czopach (7), (8) połączonych z czopami stoż-
kowych, zębatych kół (10) osadzonych w obudowach 
(11) z wyprofilowanymi pokrywami (12, 13). Zębate 
koła (10) zazębione są ze stożkowymi kołami (14) osa-
dzonymi na wale (15) zakończonym przegubowym 
złączem (16) do połączenia z odrębnym napędowym 
zespołem. 

Zespół ten składa się z podstawy, na której osa-
dzony jest motoreduktor (19), jednostopniowa prze-
kładnia (20), elektryczny zespół sterowania (21), cza-
sowy wyłącznik (22) i licznik obrotów (23). 

(1 zastrzeżenie) 

Dział H 
ELEKTROTECHNIKA 

H05K W.67610 10.11.1981 

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

Obudowa aparatury elektronicznej 

Wzór rozwiązuje zagadnienie skonstruowania obu-
dowy, która zapewniałaby łatwość i dowolność upa-
kowania jej wnętrza potrzebnymi układami elektro-
nicznymi, zapewniając jednocześnie ich indywidualne 
i pewne zamocowanie. 

W obudowie według wzoru co najmniej cztery wią-
zary wzdłużne (1, 6), z pręta o przekroju poprzecznym 
w kształcie litery T, łączą ścianki, przednią (8) i tyl-
ną (9). 

Do dolnych wiązarów wzdłużnych (1) przymocowa-
ne są przesuwnie co najmniej dwa wiązary poprzecz-
ne dolne (13), wykonane z pręta o przekroju poprzecz-
nym w kształcie litery H, które stanowią podłoże do 
przesuwnego mocowania kompletnych modułów elek-
tronicznych (23), za pomocą wkrętów (24). 

Do górnych wiązarów wzdłużnych (6) przymocowa-
ny jest przesuwnie co najmniej jeden wiązar po-
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przeczny górny (14), z pręta o przekroju poprzecznym 
w kształcie litery H, który stanowi bazę do przesuw-
nego mocowania ustawionych modułów elektronicz-
nych (23), poprzez ich uchwyty wkrętami (24). 

(2 zastrzeżenia) 

H60R W.67608 09.11.1981 

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów 
„MERA-PIAP", Warszawa, Polska (Jerzy Ginalski, 
Tadeusz Nowak, Zbigniew Michniewski, Mieczysław 
Nitkowski, Jerzy Rebajn, Stanisław Kołodziejski, Ta-
deusz Moliński, Janusz Piskorz). 

Zestaw wskaźników samochodowych 

Wzór rozwiązuje zagadnienie skonstruowania ze-
stawu o zwiększonej ilości wskaźników i urządzeń 
kontrolujących pracę silnika oraz sygnalizujących 
stan gotowości samochodu do jazdy. 

Zestaw wskaźników samochodowych przeznaczony, 
zwłaszcza dla samochodu polski Fiat 126p, charakte-
ryzuje się tym, że oprócz dotychczas stosowanych 
wskaźników i kontrolek ma umieszczone w obudowie 
również wyłączniki ogrzewania szyby tylnej (13) 
i dmuchawy (7) oraz wyłączniki świateł przeciwmgiel-
nych (4), pozycyjnych (5) i awaryjnych (6). 

Ponadto zestaw ma wyodrębniony blok paliwa skła-
dający się ze wskaźnika poziomu paliwa (8) i wskaź-

nika zużycia paliwa (9) oraz kontrolki rezerwy pali-
wa (10) umieszczonej na podzielni wskaźnika pozio-
mu paliwa. (1 zastrzeżenie) 



Wykaz numerowy zgłoszonych wynalazków opublikowanych w BUP nr 17/82 

Nr 

zgłoszenia 
1 

227260 
227692 
227859 
228198 
228537 
228687 
228701 
229027 
229059 
229476 
229477 
229478 
229486 
229489 
229490 
229492 
229493 
229494 
229496 
229504 
229506 
229508 
229509 
229521 
229528 
229530 
229533 
229534 
229535 
229536 
229537 
229538 
229539 
229541 
229548 
229549 
229550 
229551 
229552 
229553 
229554 
229556 
229560 
229561 
229567 
229571 
229573 
229575 
229576 

Int. Cl.3 

2 

E21F 
F16L 
B60K 
G08B 
D06B 
H01G 
H05B 
F28F 
C10L 
G01P 
A62C 
F24F 
C07D 
B65G 
C08G 
C01L 
C07C 
C08K 
H04M 
A24B 
G01N 
C23C 
B26B 
G01N 
B01D 
F28C 
C11D 
H01K 
H02P 
H03H 
H02P 
H03H 
C22C 
C07C 
C04B 
C01B 
H01R 
C03C 
G01R 
H04M 
E21D 
C04B 
B21F 
H04M 
F03G 
D03D 
H01R 
E65C 
G01N 

Strona 

3 

38 
42 
14 
52 
35 
53 
58 
44 
31 
49 
7 

43 
22 
15 
28 
46 
19 
29 
56 

6 
47 
33 
13 
47 
7 

44 
32 
54 
55 
56 
55 
56 
33 
19 
19 
17 
54 
18 
50 
57 
36 
19 
10 
57 
39 
34 
54 
15 
48 

Nr 

zgłoszenia 
1 

229579 
229584 
229585 
229586 
229588 
229592 
229593 
229594 
229597 
229598 
229600 
229608 
229609 
229613 
229614 
229615 
229616 
229618 
229623 
229624 
229625 
229626 
229627 
229632 
229633 
229634 
229636 
229640 
229641 
229643 
229644 
229650 
229651 
229652 
229653 
229654 
229655 
229656 
229657 
229658 
229659 
229660 
229661 
229668 
229669 
229671 
229672 
229673 
229674 

Int. Cl.3 

2 

F16D 
C08L 
E21D 
E21D 
E03B 
C09J 
B65D 
A01N 
A43B 
G01N 
C08F 
G01N 
B65G 
C08L 
C08G 
F27D 
H04J 
C07D 
F42D 
B29H 
C07C 
C09D 
F04B 
A01G 
H01F 
H02P 
G01T 
B23K 
C02F 
B65G 
C08L 
A01N 
C07C 
C01F 
C12P 
C12N 
E21C 
F16J 
E21D 
F04C 
G06F 
F16N 
B01D 
C10K 
B23P 
C10G 
B01J 
C01L 
C09K 

Strona 

3 

40 
29 
37 
37 
35 
30 
15 
1 
7 

48 
28 
48 
16 
29 
28 
44 
57 
23 
45 
13 
20 
30 
39 

1 
53 
55 
51 
11 
18 
16 
30 

1 
20 
18 
32 
32 
36 
41 
37 
40 
52 
42 

8 
31 
12 
31 

9 
46 
30 
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Nr 
zgłoszenia 

1 

229677 
229680 
229681 
229682 
229683 
229684 
229685 
229686 
229690 
229692 
229711 
229717 
229723 
230431 
230467 
230907 
231092 
231191 
231734 
231788 
231822 
232065 
232302 
232731 
232732 
232882 
232999 
233023 
233054 
233345 T 
233355 
233356 
233357 
233358 
233364 T 
233410 T 
233411 T 
233432 
233436 T 
233438 T 
233441 T 
233454 T 
233459 T 
233460 T 
233461 T 
233462 T 
233468 T 
233469 T 
233471 T 
233476 T 
233477 T 
233484 T 
233492 T 
233495 T 
233503 T 
233511 T 
233514 T 

Int. Cl.3 

2 

C03C 
B21D 
A23C 
B01D 
G01N 
G01R 
C09K 
B23K 
B21B 
F25J 
D05B 
A01N 
B01D 
A01N 
C08G 
C07D 
F02M 
A01N 
C07D 
AOiN 
A01N 
A01N 
C07D 
C07D 
C07D 
A01N 
C07D 
A01N 
C07D 
P16D 
C07C 
C07C 
C07C 
C07C 
G12B 
D01F 
C07F 
A22C 
G01N 
F04D 
G01L 
B24D 
G05D 
G05D 
G05D 
C01G 
B65G 
A01K 
C07F 
G01N 
B29C 
E04B 
H03H 
G01S 
F02B 
B27B 
B01F 

Strona 

3 

13 
10 

5 
8 

49 
50 
30 
11 
10 
43 
34 
2 
8 
2 

29 
23 
39 

2 
23 

3 
3 
4 

24 
24 
24 

4 
25 

4 

25 
41 
20 
20 
21 
21 
53 
33 
27 

5 
49 
40 
46 
12 
51 
52 
52 
18 
16 

i 
27 
49 
13 
36 
56 
50 
38 
13 
9 

Nr 
zgłoszenia 

1 

233515 T 
233516 T 
233532 T 
233537 T 
233538 T 
233545 T 
233546 T 
233548 T 
233568 T 
233605 
233673 
233787 
233788 
233811 
233897 
233978 
234081 
234090 
234175 
224176 
234238 
234277 
234310 
234311 
234317 
234318 
234377 
234381 
234383 T 
234385 
234386 
234387 
234410 
234415 
234416 
234419 
234422 
234423 
234424 
234425 
234489 
234660 
234724 
234727 
234729 
234779 
234833 
234873 
234913 
234921 
234925 
234966 
235380 
235381 
235483 
235683 
235684 

Int. Cl.3 

2 

G02B 
H02K 
E21F 
G01D 
G01D 
C01G 
B23K 
C04G 
G01R 
C10L 
B22C 
F22D 
C07D 
B21H 
A01N 
F16D 
B63B 
A01N 
C07D 
B29H 
C07C 
C04B 
C12P 
C12P 
C07D 
C07D 
A23K 
C12N 
H01J 
C10J 
E04B 
A01N 
B60N 
F16J 
E01B 
C07D 
B01J 
B01J 
B01J 
B01J 
C07C 
D07B 
F16L 
B65G 
A24D 
C22B 
F02M 
C07C 
F04F 
D02G 
G01G 
H05B 
H01F 
B25J 
F02H 
B65H 
G01L 

Strona 

3 

51 
54 
37 
45 
45 
18 
12 
51 
50 
32 
11 
43 
25 
11 
5 

41 
15 
5 

25 
13 
21 
19 
32 
33 
26 
26 

6 
32 
54 
30 
36 

5 
14 
42 
35 
27 

9 
9 

10 
10 
22 
35 
42 
17 

7 
33 
39 
22 
40 
34 
45 
58 
53 
12 
38 
17 
47 



Wykaz numerowy zgłoszonych wzorów użytkowych 
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Nr 
zgłoszenia 

1 

65988 
67294 
67572 
67573 
67574 
67575 
67576 
67577 
67578 
67579 
67581 
67582 
67584 
67585 
67586 
67587 
67606 
67607 

Int. Cl.3 

2 

A47G 
A47B 
A47G 
B26B 
A61B 
B65G 
B23G 
A63F 
B65H 
B01J 
E02F 
G01N 
F24B 
F16S 
F16S 
E06B 
B26B 
G01B 

Strona 

3 

59 
59 
59 
63 
60 
63 
62 
60 
64 
61 
65 
68 
66 
66 
66 
65 
63 
67 

Nr 
zgłoszenia 

1 

67608 
67610 
67613 
67614 
67615 
67616 
67617 
67618 
67619 
67621 
67622 
67623 
67624 
67628 
67629 
67631 
67632 

Int. Cl.3 

2 

B60R 
H05K 
B65D 
B65G 
B01D 
F16N 
A63F 
B23B 
B23K 
B05B 
B23C 
B24B 
F16F 
F41C 
F28D 
D01H 
G01Ł 

Strona 

3 

69 
68 
63 
63 
61 
66 
60 
61 
62 
61 
61 
62 
65 
67 
67 
64 
68 

SPROSTOWANIA 

Nr BUP 

6/1981 

11/1981 

20/1981 

16/1981 

17/1981 

Strona 

24 

48 

2 

24 

51 

Numer 
zgłoszenia 

P.218020 

P.224141T 

P.227951 T 

P.226649 

P.226960 T 

Jest 

Eugeniusz 
Ostuszka 

Wiesław Garnan 

Wojciech 
Janiczewski 

Biuro Projek-
tów Przemysłu 
Farmaceutycz-
nego 

Kombinat 
Górniczo-
-Hutniczy Miedzi 
Wrocław 
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Biuro Projektów Przemys-
łu Fermentacyjnego 
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„Cuprum", Wrocław 
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