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Urząd Patentowy PRL - na podstawie art. 33 i art. 78 ustawy z dnia 19 października 1972 r. o wy-'1 

rialążcżości (Dz. U. PRL Nr 43, poz. 272) - dokonuje ogłoszenia w „Biuletynie Urzędu Patentowego1 ' 
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 oznaczenie 

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

zek lub wzór użytkowy, 
- liczbę zastrzeżeń. 

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

Ogłoszenia dotyczące zgłoszeń o udlzielenie 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.o.w). 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 wzqru użytkowego, zastrzeżeniami patentowymi 

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

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

należy nadsyłać w dwóch egzemplarzach na 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 Urzędzie Patentowym, przy czym w zamówieniu należy: 
a) podać numer „Biuletynu Urzędu Patentowego", w którym dokonano ogłoszenia o zgłoszeniu oraz nu-

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

Urząd Patentowy podaje do wiadomości konta w NBP 

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

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

2. Urząd Patentowy PRL, Centralny Ośrodek Informacji Patentowej - NBP V O/M w Warszawie 
konto: 1G52-2583-222 cz. 54 dz. 77 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: 1052-2583-139-32 - wpłaty za powołanie 
biegłego. 

Warunki prenumeraty: 
Prenumeratę na kraj przyjmują Oddziały RSW „Prasa-Książka-Ruch" oraz urzędy pocztowe 
i doręczyciele - w terminach: do 25 listopada 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 miejscowościach zaś, w których nie ma Oddziałów RSW w urzędach pocztowych. Czytel-
nicy indywidualni opłacają prenumeratę wyłącznie w urzędach pocztowych i u doręczycieli. 
Prenumeratę ze zleceniem wysyłki za granicę, przyjmuje RSW „Prasa-Książka-Ruch". Cen-
trala Kolportażu Prasy i Wydawnictw, ul. Towarowa 28, 00-958 Warszawa, konto PKO nr 
1153-201045-139-11. Prenumerata ze zleceniem wysyłki za granicę jest droższa od prenumeraty 
krajowej o 50% dla zleceniodawców indywidualnych i o 100% dla zleceniodawców 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 11.10.1982 r. Nr 21 (231) Rok X 

Ogłoszenia o zgłoszonych w Polsce 
I. Wynalazkach do opatentowania 

II. Wzorach użytkowych do ochrony 

I. W Y N A L A Z K I 

Dział A 
PODSTAWOWE POTRZEBY LUDZKIE 

A01D P.235710 30.031982 

Pierwszeństwo: 31.03.1981 - Jugosławia (nr P 836/81) 

SIP Strojna Industrija n. soi. o. tozd, Śempeter v 
Savinjski dolini, Jugosławia (Ivan Jelen). 

Zgrabiarka wirnikowa do zgrabiania w wały 

Celem wynalazku jest opracowanie, takiej konstruk-
cji zgrabiarki wirnikowej, która umożliwiałaby two-
rzenie wałów siana o szerokości do 7 m, także na te-
renach pofalowanych oraz trnasportowanie grabiar-
ki na drogach publicznych. 

Zgrabiarka wirnikowa cechuje się tym, że główny 
zespół wirnikowy (1) i pomocniczy zespół wirnikowy 
(1') są ze sobą sprzężone rozłącznie, przy czym po-
mocniczy zespół wirnikowy (I1) jest doczepiony do 
ramy (2) głównego zespołu wirnikowego (1) poprzez 
odpowiednią obudowę (8) zarówno z lewej strony 
jak i z prawej strony. (5 zastrzeżeń) 

A01D P. 235711 30.03.1982 

Pierwszeństwo: 31.03.1981 - Jugosławia (nr P 837/81) 

PIP STROJNA INDUSTRIJA, n. sol. o. tozd. Sem-
peter v Savinjski dolini, Jugosławia (Ivan Jeleń) 

Urządzenie przenoszące i tnące wozu załadowczego 

Celem wynalazku jest opracowanie urządzenia z 
wielorakim sterowaniem oraz mającego zabezpieczone 
noże przed twardymi obcymi ciałami. 

Urządzenie według wynalazku cechuje się tym, że 
każdy odcinek bębna urządzenia do przenoszenia jest 
samodzielnie sterowany zamontowanym po środku 
tarczowym prowadzeniem krzywkowym (10), do któ-
rego jest dociskana sprężyną naciągową (12) obtacza-
jąca się dźwignia sterująca. Każda sprężyna nacią-
gowa (12) jest tak zabudowana pomiędzy elementami 
(9) do przenoszenia, że przy oddaleniu jednego miej-
sca zaczepienia sprężyny w kierunku osi sprężyny 
zbliża się w tym samym kierunku drugie miejsce za-
czepienia sprężyny. Urządzenie do cięcia jest złożone 
z co najmniej dwóch zespołów (13) noży tnących (14), 
które w danym przypadku są zdejmowalnie przy-
twierdzone sworzniem gwintowym do uchwytu (15). 

Wynalazek ma zastosowanie w maszynach rolniczych 
(6 zastrzeżeń) 
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A01G P. 221526 23.01.1980 

Władysław Kwazebart, Białystok, Polska (Włady-
sław Kwazebart). 

Sposoby eksploatacji gleby w celach uprawowych 
niektórych roślin 

i rozwiązania do stosowania 
tych sposobów 

Sposoby polegają na uformowaniu gleby w ukła-
dzie pionowym w pryzmy typu choinkowego lub pro-
stokątnego, na konstrukcji nośnej z materiału nie-
korodującego, zmontowanej na wystających łodygach 
ściętych drzew lub wykonanych sztucznie z materia-
łów o wysokich zdolnościach sorbcyjnych, przy czym 
przed rozpadaniem się pryzm chronią czasze zesta-
wione w układzie jedna nad drugą lub rozciągnięte 
siatki odpowiednich gęstości. 

Całość pryzmy choinkowej może być zabezpieczona 
od wiatrów i zimna za pomocą przeźroczystych osłon 
przesuwnych. (8 zastrzeżeń) 

A01N 
C07C 

P.225900 26.07.1980 

Pierwszeństwo: 26.07.1979 - Węgry (nr EE - 2684) 

EGYT Gyógyszervegyészeti Gyar, Budapeszt, Węgry 
(Attila Kis-Tamás, Gyula Mikite, Erzesébet Jaikuce né 
Csutak, László Kocsis). 

Środek ochrony roślin zawierający nowe 
pochodne nitroalkanolowe oraz sposób wytwarzania 

nowych pochodnych nitroalkanolowych 

Celem wynalazku jest opracowanie nowego, o zwię-
kszonej aktywności środka bakteriobójczego oraz spo-
sobu wytwarzania jego substancji czynnej. 

Środek ochrony roślin zawiera jako substancję 
czynna biologicznie nowe pochodne nitroalkanolowe 
o wzorze ogólnym 1; w którym Ri oznacza 
grupę alkilową o 2-12 atomach węgla bądź 
grupę alkenylową o 2-12 atomach węgla bądź 
grupę alkadienylową o 2-12 atomach węgla, 
grupę alkoksyalkilową o 4-12 atomach węgla, 
lub grupę alkoksyalkenylową o 4-12 atomach węgla 
podstawioną jedną lub kilkoma grupami alkilowymi 
o 1-3 atomach węgla, grupę cykloalkilową bądź cy-
kloalkenylową o 3-6 atomach węgla, grupę fury-
lową, grupę nitrofurylową lub grupę fenylową ewen-
tualnie podstawioną jednym lub kilkoma podstawni-
kami identycznymi lub różnymi, wybranymi z gru-
py podstawników obejmujących grupę hydroksylową, 
grupy alkoksylowe o 1-4 atomach węgla, atomy 
chlorowców, grupę nitrową, grupy alkilenodioksylowe 
o 1-4 atomach węgla oraz grupy alkanoiloksylowe 
o 1-4 atomach węgla, R2 i R4 oznaczają atomy wo-
doru, R3 oznacza grupę alkanoiloksylową o 1-12 
atamach węgla, grupę benzoiloksylową ewentualnie 
podstawioną jednym lub kilkoma atomami chlorow-
ców, zaś R5 oznacza grupę alkilową o 1-12 atomach 
węgla lub grupę fenylową ewentualnie podstawioną 
jednym lub ikilkoma atomami chlorowców. 

Sposób wytwarzania związków o wzorze 1, w Id/ 
rym wszystkie podstawniki mają wyżej podane zn 
czenie. polega na acylowaniu związku o wzorze 4. 

(8 zastrzeżeń) 

A01N P. 230525 02.04.1981 

Instytut Przemysłu Organicznego, Warszawa, Polska 
(Janusz Swiętosławski, Edmund Bakuniak, Zdzisław 
Żerkowski, Barbara Borucka, Wojciech Jerzykiewicz). 

Środek fitotoksyczny 

Celem wynalazku jest opracowanie nowego, o zwię-
kszonej aktywności, środka chwastobójczego zwal-
czającego drogą dolistną zbędną roślinność, zwłaszcza 
perz właściwy. 

Środek fitotoksyczny jako substancję czynną zawie-
ra sól N-fosfonometyloglicyny z arniną trzeciorzędo-
wą o wzorze przedstawionym na rysunku, w któ-
rym x + y ^ . 2x i 1 ^ n ^.2, natomiast R = C16-C22 
nasycony lub nienasycony rodnik alifatyczny. 

(1 zastrzeżenie) 

AOIN 
C07C 

P. 234876 29.01.1982 

Pierwszeństwo: 31.01.1981 - Rep. Feder. Niemiec 
(nr P 3103325.3) 

Bayer Aktiengesellschaft, Leverkusen, Rep. Feder. 
Niemiec. 

Środek szkodnikobójczy oraz sposób wytwarzania 
nowych estrów 4-fluoro-3-

-chlorowcofenoksybenzylowych i ich 
nowych półproduktów 

Przedmiotem wynalazku jest środek szkodnikobój-
czy zawierający jako substancję czynną estry 4-fluoro-
-3- chlorowcofenoksybenzylowe o wzorze 1, w którym 
R oznacza resztę używaną w składniku ikwasowym 
piretroidów, R1 oznacza atom wodoru, grupę cyja-
nową, lub ewentualnie podstawiony chlorowcem rod-
nik alkilowy, alkenylowy lub alkinylowy zawierający 
każdy do 3 atomów węgla i X oznacza atom chloru. 
lub bromu. 

Sposób wytwarzania nowych estrów 4-flucrc-3-chlo-
rowcofenoksybenzylowych o wzorze 1 polega na tym, 
że kwasy karboksylowe lub ich sole o wzorze 2, w 
którym R ma wyżej podane znaczenie i M oznacza 
atom wodoru, sodu lub potasu lub ich reaktywne 
pochodne poddaje się reakcji z alkoholami 4-fluoro-3-
-chlorowcofenoksybenzylowymi lub ich reaktywnymi 
pochodnymi o wzorze 3, w którym X ma wyżej po-
dane znaczenie i R2 oznacza grupę -CHO, -CH2OH, 
-CH2C1, -CH2Br, -CHCI2, - CHBr2, - CH(OCH3)2, 
-CH(OČ2H5)2, grupę o wzorze 6 lub grupę o wzorze 
7, w_ którym R4 ma wyżej podane znaczenie R1 z wy-
jątkiem atomu wodoru i R8 oznacza OH lub atom 
chlorowca, ewentualnie wobec akceptorów ikwasów, 
ewentualnie wobec cyjanków metali alkalicznych 
i ewentualnie wobec rozcieńczalników. (3 zastrzeżenia) 
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A01N 
C07C 

P. 234957 04.02.1982 

Pierwszeństwo: 
05.02.1981 - Wielka Brytania (nr 03510/81) 
13.10.1981 - Wielka Brytania (nr 30891/81) 

SANDOZ Aktiengesellschaft, Bazylea, Szwajcaria. 

Środek grzybobójczy oraz sposób 
wytwarzania pochodnych hydrazyny 

Celem wynalazku jest opracowanie nowego środ-
ka grzybobójczego nadającego się do zwalczania 
grzybów systemicznie, leczniczo i wypleniająco. Ce-
lem wynalazku jest również opracowanie sposobu 
wytwarzania substancji czynnej środka. 

Środek grzybobójczy jako substancję czynną za-
wiera pochodne hydrazyny o wzorze 1, w którym Ri 
oznacza atom wodoru, rodnik alkilowy o 1-4 ato-
mach węgla, atom chlorowca lub grupę alkoksylową 
o 1-4 atomach węgla, R2 oznacza rodnik alkilowy 
o 1-4 atomach węgla, atom chlorowca lub grupę 
alkoksylową o 1-4 atomach węgla, R3 oznacza atom 
wodoru, rodnik alkilowy, o 1-4 atomach węgla lub atom 
chlorowca, R4 oznacza rodnik alkilowy o 1-4 ato-
mach węgla, R5 oznacza rodnik alkilowy o 1-4 ato-
mach węgla niepodstawiony lub (podstawiony chlo-
rowcem, CN lub SCN, R6 oznacza atom wodoru, rod-
nik alkilowy o 1-6 atomach węgla lub rodnik alke-
nylowy o 2-6 atomach węgla niepodstawiony lub 
podstawiony chlorowcem; rodnik alkinylowy o 2 -6 
atomach węgla; rodnik cykloalkilowy o 3-7 atomach 
węgla; rodnik cykloalkiloalkilowy o 3-7 atomach wę-
gla w rodniku cykloalkilowym ii 1-3 atomach węgla 
w rodniku alkilowym; rodnik epoksyalkilowy o 2 -6 
atomach węgla; rodnik feny Iowy, rodnik fenyloalki-
lowy o 1-3 atomach węgla w rodniku alkilowym 
lub rodnik fenyloalkenylowy o 2 -3 atomach węgla 
w rodniku alkonylowym, gdzie grupa aromatyczna 
jest niepodstawiona lub podstawiona 1-3 podstawni-
kami, takimi jak rodnik alkilowy o 1-4 atomach 
węgla, grupa alkoksylową o 1-4 atomach węgla, 
chlorowiec, grupa NO2, grupa fenylowa lub fenoksy-
lowa; rodnik alkoksyalkilowy o 1-4 atomach węgla 
w grupie alkoksylowej i 1-4 atomach węgla w gru-
pie alkilowej; rodnik alkilotioalkilowy o 1-4 ato-
mach węgla w grupie alkilotio i 1-4 atomach węgla 
w grupę alkilowej; rodnik 2-f urylo wy; rodnik 2-czte-
rowodorofurylowy; chlorowcowany rodnik 2-furylo-
wy; chlorowcowany rodnik 2-czterowodorofurylowy; 
rodnik 1-imidazoilometylowy; rodnik 1-pirazolilomety-
lowy; rodnik 2-czter owodor of uryloksy metylowy; rod-
nik á-czterowodoropiranyloksymetylowy, oraz dopusz-
czalny w rolnictwie rozcieńczalnik. 

Sposób wytwarzania pochodnych hydrazyny o wzo-
rze 1, w którym znaczenie podstawników określone wy-
żej polega na tym, że odpowiedni związek niepodsta-
wiony przy atomie azotu poddaje się N-alkilowaniu za 
pomocą środka alkilującego o wzorze R4X1, w któ-
rym R4 ma znaczenie wyżej podane, a Xi oznacza 
grupę odszczepialną dającą się odszczepiać w warun-
kach reakcji N-alkilowania. (9 zastrzeżeń) 

A21C P. 230540 08.04.1981 

Ośrodek Badawczo Rozwojowy Maszyn i Urządzeń 
Przetwórstwa Zbożowo-Paszowego, Bydgoszcz, Polska 
(Bolesław Tubiszewski, Ireneusz Jakubowicz). 

Urządzenie do zaokrąglania kęsów ciasta 

Celem wynalazku jest opracowanie takiej konstruk-
cji urządzenia do zaokrąglania kęsów ciasta, która 
umożliwiałaby obróbkę ciasta żytniego, pszennego 
i pszanno-żytniego z jednego poziomu doprowadzania 
i odprowadzania kęsów ciast. 

Urządzenie ma kształtującą rynnę (3), której kąt 
wzniosu linii śrubowej zmienia się co pewien okreś-
lony odcinek obwodu formującego stożka (2) i wy-
posażone jest w posypywacz mąki umieszczony cen-
trycznie nad formującym stożkiem (2). Posypywacz 
składa się z tarczy (6) i pierścienia (8), osadzonych 
współosiowo i osiowo przesuwnych względem siebie. 
Tarcza (6) osadzona jest przesuwnie na czopie (7), 
połączonym z formującym stożkiem (2), którego pręd-
kość obrotowa ulega zmianie w zależności od obra-
bianego rodzaju ciasta. (4 zastrzeżenia) 

A22C P. 234943 02.02.1982 

Morski Instytut Rybacki w Gdyni, Gdynia, Polska 
(Krzysztof Olszewski, Mariusz Kosmowski, Wojciech 
Wołcszyk, Daniel Dutkiewicz, Marek Szewczuk, Ma-
ciej Brzeski). 

Urządzenie do odskórzania tub, płetw, 
płatów i ramion kalmarów 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
urządzenia umożliwiającego całkowite odskórzenie 
każdego z elementów ciała kalmara w sposób prze-
mysłowy. 

Urządzenie do odskórzania tub, płetw, płatów i ra-
mion kalmarów, mające znany poziomoosiowy bęben 
o przekroju cylindrycznym zaopatrzony w umieszczo-
ne wewnątrz liczne obrotowe sztywne elementy od-
skórzające, charakteryzuje się tym, że poziomoosio-
wy bęben (1) o przekroju zasadniczo kołowym ma co 
najmniej na połowie obwodu płaszcz wodny (4) i jest 
zaopatrzony w osadzone w nim szczelinie łatwowy-
mienne górną i boczną pokrywę otworów technolo-
gicznych. Wewnątrz bębna (1) współosiowo obrotowo 
niezależnie są osadzone para pierścieni wewnętrznych 
(7) na napędowym wale (8) i para pierścieni zewnętrz-
nych (9) na napędowej tulei. 

Są one połączone każda oddzielnie licznymi nasta-
wialnymi co do położenia poprzecznego poosiowymi, 
kształtowymi prętowymi elementami łącznymi (11), a 
utworzone z nich i z pierścieni wewnętrznych (7), oraz 
pierścieni zewnętrznych (9) ażurowe bębny od9kórza-
jące o ruchu współbieżnym lub przeciwbieżnym, są 
sprzężone indywidualnie z napędową przekładnią. 
Bezgtopniowa przekładnia jest zaopatrzona w urzą-
dzenie umożliwiające unieruchomienie napędowego 
wału (8) przy ruchomej tulei napędowej lub odwrot-
nie. (11 zastrzeżeń) 
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A24D P.235657 26.03.1982 

Pierwszeństwo : 
19.03.1981 - Stany Zjedn. Ameryki (nr 245,428) 

Brown and Williamson Tobacco Corporation, Lo-
uisville, Stany Zjedn. Ameryki (Martin L. Reynolds, 
Robert R. Johnson). 

Filtr papierosowy 

zmniejszenia Wynalazek rozwiązuje zagadnienie 
ilości smoły w dymie papierosowym. 

Filtr papierosowy zawiera element filtracyjny (18) 
owinięty nieprzepuszczalną dla dymu otoczką (12) ma-
jącą dużą liczbę wzdłużnych rowków (14), rozmiesz-
czonych na obwodzie elementu filtracyjnego (10) 
i rozciągających się na odległości mniejszej od dłu-
gości filtra (2). Rowki (14) filtra (2) łączą się albo 
z wałeczkiem tytoniu (3) albo z ustami palacza. 

(5 zastrzeżeń) 

A47B P. 230651 10.04.1981 

Andrzej Bień, Wrocław, Polska (Andrzej Bień). 

Szafa ubraniowa 

Celem wynalazku jest opracowanie uproszczonej 
konstrukcji szafy ubraniowej łatwej do montażu. 

Szafa ubraniowa składana z elementów, ma szkie-
let w postaci skrzyni, złożony z wieńca dolnego (1) 
i górnego (2) połączonych z bokami (3) i (4) za pomo-
cą okuć spinających (5). W wieńcach (1) i (2) oraz 

w bokach (3) i (4) są osadzone plecy (7). Frontowa 
część szafy jest zamknięta osłoną (8) z tkaniny na-
ciągniętej na nośniki (9) i (10), zakończone elemen-
tami zawiasowymi (13) i (14), które są połączone mię-
dzy sobą trzpieniami (15) umieszczonymi w osi obro-
tu. (1 zastrzeżenie) 

A47B 
A47C 

P. 230652 10.04.1981 

Andrzej Bień, Wrocław, Polska (Andrzej Bień). 

Wielofunkcyjny zestaw mebli 

Wielofunkcyjny zestaw mebli, zwłaszcza jako ze-
staw mebli młodzieżowych jest budowany w dowol-
nych układach z pojedynczych mebli. 

Jeden mebel ma kształt litery „C" o ramionach 
(1) i (2) z częścią środkową (3). W każdym z ramion 
(1) i (2) są rozmieszczone po dwie pary otworów (4) 
służących do łączenia między sobą mebli. Mebel dru-
gi ma kształt i wymiary takie same jak mebel pier-
wszy przy czym wewnątrz ma umocowaną płytę. Me-
bel trzeci ma konstrukcję skrzyniową złożoną z bo-
ków (7) i (8), płyty poziomej (9) i pleców (10). Pod 
płytą poziomą (9) jest umieszczony pojemnik (11) na 
pościel. Do łączenia między sobą mebli przewidziano 
łączniki i sznury z wykorzystaniem otworów (4). Ele-
mentami uzupełniającymi niektóre zestawy mebli są 
jednakowe poduchy oraz kółka. (3 zastrzeżenia) 

A61B 
H03K 

P.230406 30.03.1981 

PAN Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biome-
dycznej, Warszawa, Polska, Instytut Medycyny Pra-
cy, Łódź, Polska (Jerzy Dudek, Dariusz Michalczuk, 
Zdzisław Sobczak, Stanisław Topiński, Władysław 
Torbicz). 

Selektywny licznik zespołów QRS 
w sygnale EKG 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wyeliminowa-
nia z pomiaru pobudzeń przedwczesnych i artefak-
tów. 

Licznik, zawierający filtr pasmowy, standaryzotar 
i układy sygnalizujące nieprawidłowości pomiarów 
według wynalazku charakteryzuje się tym, że ma 
wyjście filtru wejściowego (FW) połączone z wejściem 
progowym detektora zespołów QRS (DQR) o nasta-
wianym czasie trwania impulsów, pełniącego dodat-
kowo funkcję pierwszego stopnia eliminacji artefak-
tów. Wyjście detektora (DQR) połączone jest z wej-
ściem licznika zespołów QRS (LQR) poprzez bramkę 
(B3), z wejściem układu detekcji braku pobudzeń 
(UBP) oraz z wejściem układu detekcji artefaktów 
(UDA). 
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Wyjście układu (UDA) połączone jest z wejściem 
bramki (B3) oraz bramki (B4), której drugie wejście 
połączone jest z generatorem zegarowym (GZ) oraz 
z wejściem bramki (B5). Wyjście bramki (B4) połą-
czone jest z wejściem licznika czasu trwania pobu-
dzeń prawidłowych (LCPP), a wyjście bramki (B5) 
połączone jest z wejściem licznika czasu pomiaru 
(LCPO). Drugie wejście bramki (B5) połączone jest 
z wyjściem przerzutnika R-S (PRS) oraz z wejściem 
bramek (B3) i (B4), a także z wejściem przerzutnika 
monostabilnego (PMN). Jedno wejście przerzutnika 
R-S połączone jest z kluczem startu pomiaru (KSP), 
a drugie z wyjściem najstarszego bitu licznika czasu 
pomiaru (LCPO) poprzez dekoder założonej liczby 
jednostek czasu (DEM). Ponadto do wyjścia każdego 
z trzech liczników (LQR), (LCPP) i (LCPO) dołączony 
jest zespół pomięciowo-odczytowy (ZPO1), (ZPO2), 
(ZPO3). 

Selektywny licznik zespołów QRS w sygnale EKG 
współpracuje z elektrokardiografem w celu pomiaru 
rytmu serca pacjentów w czasie wykonywania przez 
nich typowych czynności na stanowisku pracy, zwłasz-
cza w warunkach występowania dużego poziomu za-
kłóceń w sygnale EKG. (2 zastrzeżenia) 

A61K P.232951 08.09.1981 

Pierwszeństwo: 09.09.1980 - RFN (nr P 3033919.6) 

Bayer Aktiengesellschaft, Leverkusen, Republika 
Federalna Niemiec. 

Sposób wytwarzania preparatów leczniczych 
zawierających nifedipinę 

Celem wynalazku jest opracowanie sposobu wytwa-
rzania dobrze przyswajalnego preparatu leczniczego 
zawierającego nifedipinę. 

Sposób wytwarzania preparatu polega na tym, że 
otrzymane z syntezy kryształy nifedipiny poddaje się 
mieleniu lub przesiewaniu przez sita do powierzchni 
właściwej kryształów 0,5 - 6 m2/g i z tych kryszta-
łów nifedipiny formuje się stałe postacie leku zna-
nymi metodami. (2 zastrzeżenia) 

A63B P.227255 11.10.1980 

Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej, Warsza-
wa, Polska (Tadeusz Drobisz). 

Bieżnia ruchoma 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
lekkiej i taniej konstrukcji eliminującej występowa-
nie dużych sił tarcia między podłożem i taśmą noś-

ną oraz nagrzewanie się elementów współpracują-
cych; a także umożliwiającej pomiar liczby przeby-
tych kroków, drogi i czasu. 

Bieżnia ruchoma, zwłaszcza do treningu sportowców 
wyczynowych oraz pilotów i żołnierzy, według wy-
nalazku charakteryzuje się tym, że ma w zespole 
chodnika ustalone płytowe podłoże (1), umieszczone 
pod nośną taśmą (2) z naklejoną na niej od wewnątrz 
lnianą tkaniną (26). Nośna taśma (2) przesuwa się 
po taśmach z teflonu, ustalonych w rowkowych wcię-
ciach na płycie podłoża (1). Bieżnia zawiera również 
podnośnik (15) jednośrubowy, czujnik fotooporowy 
drogi (12) i czujnik liczby kroków (7). Bieżnia napę-
dzana jest za pomocą silnika (13) poprzez bęben na-
pędowy (25). (2 zastrzeżenia) 

A63F P.234222 T 11.12.1981 

Michał Szczepanek, Poznań, Polska (Michał Szcze-
panek). 

Gra logiczna z ruchomym elementem 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
konstrukcji wyrabiającej u grającego logiczne my-
sienie, spostrzegawczość, cierpliwości zręczność. 

Grę według wynalazku stanowi pudełko (1), w 
którym umieszczona jest co najmniej jedna po-
wierzchnia (2) mająca co najmniej na jednej stronie 
korytarze (3) z przegrodami, przy czym powierzchnia 
(2) ma otwory (4). Otwory (4) pozwalają na prze-
mieszczanie co najmniej jednego ruchomego elementu 
(5) z jednej strony powierzchni (2) na drugą lub po-
między powierzchniami. (1 zastrzeżenie) 

A63F P.234223 T 11.12.1981 

Bogdan Szenkaryk, Legnica, Polska (Bogdan Szen-
karyk). 

Układ połączeń kostek układanki 
przestrzennej 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie łączenia kostek 
umożliwiającego ich przesuwanie względem siebie. 

Układanka ma formę sześcianu podzielonego na 27 
kostek w ten sposób, że kostki wierzchołkowe są jed-
nakowymi sześcianami. 

Do utrzymania we właściwym położeniu zewnętrz-
nych kostek sześcianu i umożliwienia ruchu obroto-
wego części sześcianu względem trzech wzajemnie 
prostopadłych osi, zastosowane jest połączenie sprę-
żyste przestrzenne. Połączenie składa się z kuli po-
dzielonej na osiem równych części (4). Średnica kuli 
jest mniejsza od boku sześcianu. Każda część kuli 
środkiem swojej powierzchni sferycznej połączona 
jest przy pomocy szyjki (5) z kostką wierzchołkową 
w ten sposób, że między kostką (1) a częścią (4) kuli 
powstaje szczelina (6). Złożona kula z kostkami 

5 
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wierzchołkowymi tworzy trzy ścieżki kołowe z bocz-
nymi szczelinami, wzajemnie prostopadłe w punktach 
przecięcia. Po ścieżkach przesuwają się kostki środ-
kowe i boczne, które od strony szczelin posiadają 
(kołnierze wchodzące w te szczeliny. (1 zastrzeżenie) 

B01D 

Dział B 
RÓŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE; TRANSPORT 

P. 230457 01.04.1981 

Politechnika Śląska im. W. Pstrowskiego, Gliwice, 
Polska (Danuta Krupkowa, Maria Kukuła, Marian 
Wójcik, Kazimierz Kowalski, Zygmunt Kuźma, Boh-
dan Chełmiński). 

Sposób oddzielenia żywicy epoksydowej 
od części metalicznych wybrakowanych i zużytych 

elementów półprzewodnikowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie odzysku cennych 
surowców wtórnych takich jak złoto, kobalt, nikiel itp. 

Sposób oddzielenia żywicy epoksydowej od części 
metalicznych wybrakowanych i zużytych elementów 
półprzewodnikowych polega na tym, że elementy pół-
przewodnikowe zespolone z epoksydem trawi się stę-
żonym gorącym kwasem siarkowym w temperaturze 
100-300° C i oddziela od części metalicznych. 

(1 zastrzeżenie) 

B01D P.230458 01.04.1981 

Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej, Lublin, 
Polska (Jan Gawdzik, Zdzisław Suprynowicz). 

Sposób i urządzenie do napełniania 
wysokosprawnych kolumn do chromatografii 

cieczowej 

Wynalazek dotyczy napełniania wysokosprawnych 
kolumn do chromatografii cieczowej i jest szczegól-
nie przydatny do napełniania kolumn długich. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że do 
kolumny wprowadza się zawiesinę znajdującą się w 
ruchu turbuletnym, powstałym na skutek jej za-
wirowania w wyniku znacznej zmiany przekroju po-
szczególnych elementów urządzenia, przez które prze-
pływa tłoczona pod ciśnieniem zawiesina. 

Istotą wynalazku w zakresie urządzenia jest połą-
czenie zbiornika zawiesiny (2) z kolumną (6) rurką 
kapilarną (3) poprzez przedkolumnę (4). Stosunek 
średnicy wewnętrznej kapiláry do średnicy we-
wnętrznej kolumny wynosi 1:10 do 1:4. Przedkolum-
nę (4) stanowi rurka o średnicy wewnętrznej równej 
średnicy kolumny (6). 

Rozwiązanie według wynalazku umożliwia równo-
mierne pakowanie kolumn, co znacznie podnosi ich 
sprawność. W wyniku opisanego połączenia zestawu, 
wypływająca pod ciśnieniem ze zbiornika zawiesi-
na, na skutek różnicy przekrojów poszczególnych 
elementów, ulega gwałtownemu zawirowaniu, po-
wodującemu jej mieszanie i zawirowanie. Wyposa-
żenie kolumny w przedkolumnę stwarza dodatkową 
przestrzeń, którą wypełnia w trakcie napełniania, za-
pobiegając w ten sposób niedokładnemu napełnianiu 
końcówki kolumny. (2 zastrzeżenia) 

B01D P.230524 02.04.1981 

Uniwersytet Wrocławski im. Bolesława Bieruta, 
Wrocław, Polska (Teofil Makulski, Henryk Gołka, 
Anna Kwiecińska, Daniela Żurak, Anna Bojanowska). 

Sposób niszczenia i usuwania zanieczyszczeń 
związkami bitumicznymi 

występującymi w roztworze po ługowaniu pyłów 
zawierających ren 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie udoskonalenia 
hydrometalurgicznej metody wydzielania renu z roz-
tworów po ługowaniu pyłów renonośnych przemy-
słu miedziowego. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że roz-
twór oczyszcza się przez katalityczne utlenianie, w 
obecności kwasu i jonów Fe2+, za pomocą dowolne-
go utleniacza, w temperaturze 50°C do 100°C i po 
utlenieniu metalizuje się do pH 6,8-^7,2 oraz filtruje. 

Jako utleniacze stosuje się roztwór nadtlenku wo-
doru, nadmanganianu potasu, nadsiarczanu sodu. 

(1 zastrzeżenie) 

B01D P.230546 07.04.1981 

Przedsiębiorstwo Projektowania i Dostaw Urządzeń 
Ochrony Powietrza „OPAM", Katowice, Polska (Hen-
ryk Ziemski). 
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Elektrofiltr obrotowy 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
konstrukcji elektrofiltra obrotowego z obrotowymi 
elektrodami zbiorczymi umożliwiającego oczyszcza-
nie gazów z zanieczyszczeń występujących w posta-
ci oleju lub smoły. 

Elektrofiltr według wynalazku posiada obudową (1), 
elektrody zbiorcze (3), elektrody ulotowe (4) oraz 
zgarniacze (5). (4 zastrzeżenia) 

B01J P. 230469 31.03.1981 

Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia", 
Kędzierzyn-Koźle, Polska (Zofia Pokorska, Renata 
Fiszer, Henryk Boebel, Bogumiła Sytniewska, An-
drzej Andrysiak, Jerzy Witkoś). 

Sposób sterowania procesem odzyskiwania 
katalizatora utleniania p-ksylenu 

i p-toluilanu metalu 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zapewnienia 
kontroli wszystkich operacji w procesie regeneracji 
katalizatora oraz uzyskania pewności, że zawracany 
katalizator posiada formę aktywną i jest wydajny. 

Przedmiotem wynalazku jest sposób sterowania 
procesem odzyskiwania i regeneracji katalizatora 
utleniania p-ksylenu i p-toluilanu metylu z pozosta-
łości po destylacji surowych estrów powstających w 
technologii dwumetylotereftalanu przez zastosowanie 
metod analitycznych w celu określenia składu i ak-
tywności katalizatora. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że od-
zyskany wodny roztwór katalizatora poddaje się ho-
mogenizacji, oznacza się metodą chromatograficzną 
skład związków organicznych wyekstrahowanych z 
próbki roztworu wodnego katalizatora za pomocą 
benzoesanu metylu, następnie oznacza się sumę skład-
ników metali katalizatora i zawartości poszczególnych 
metali, po czym przeprowadza się próbę utlenialności 
p-ksylenu polegającą, na utlenieniu p-ksylenu w obec-
ności zregenerowanego katalizatora z dodatkiem 0,5% 
wagowych oksydatu z pierwszych godzin procesu 
utleniania (1 zastrzeżenie) 

B01J P.230496 01.04.1981 

Dolnośląskie Zakłady Chemiczne „Organika", Ża-
rów, Polska (Jerzy Serwatka, Danuta Grzybowska, 
Władysław Jędrzejewski, Stanisław Zięba, Danuta 
Bryk). 

Sposób granulowania ciał stałych bezpostaciowych 
odznaczających się dużą przyczepnością 
do materiałów obcych oraz wewnętrzną 

spoistością 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zlikwidowania 
zjawiska przylepiania się materiału do ścian urządze-
nia granulującego. 

Przedmiotem wynalazku jest sposób granulowania 
ciał stałych bezpostaciowych odznaczających się dużą 
przyczepnością do materiałów obcych oraz wewnę-
trzną spoistością. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że ma-
teriał granulowany po uprzednim przeprowadzeniu w 
ciecz na drodze ogrzewania, dozuje się kroplami na 
wibrującą warstwę materiału sypkiego o właściwoś-
ciach antyadhezyjnych i poślizgowych. Krople ma-
teriału granulowanego ochładzając się przechodzą 
w stan plastyczny. Podczas wibracji i transportu ma-
teriału granulowanego na korycie granulacyjnym 
następuje osadzenie się dodatku antyadhezyjnego na 
powierzchni granuek przy jednoczesnym mechanicz-
nym wbijaniu się cząstek złoża wibrującego w po-
wierznię plastycznych granulek. (2 zastrzeżenia) 

B04C P. 230529 03.04.1981 

Zakłady Płyt Pilśniowych i Wiórowych, Ruciane-
-Nida, Polska (Władysław Tomiczek, Edward Koéwin). 

Sposób oddzielania pary wodnej od włókien 
lignocelulozowych wytworzonych 

w termorozwłókniaczu i urządzenie 
do stosowania tego sosobu 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
skutecznego oddzielania pary wodnej od włókien 
lignocelulozowych wytworzonych w termorozwłóknia-
czu. 

Sposób według wynalazku polega na pneumatycz-
nym odprowadzaniu pary wodnej z oddzielacza pary 
wodnej od włókien lignocelulozowych zarówno z gór-
nej jak i dolnej części tego oddzielacza przy czym 
z górnej części tego oddzielacza odprowadza się od 
80 do 95%, korzystnie od 90 do 95% całej ilości od-
prowadzanej pary wodnej zaś od dołu tego oddzie-
lacza odprowadza się od 20 do 5% korzystnie od 
10 do 5% całej ilości odprowadzanej z tego oddzie-
lacza pary wodnej. Przy tym cyklon i znajdująca się 
pod nim kadź masowa razem wzięte stanowią zam-
knięty dla otaczającej ich atmosfery układ. 

Urządzenie według wynalazku składa się z oddzie-
lacza (7) pary wodnej od włókien lignocelulozowych 
i znajdującej się pod nim masowej kadzi (20), sta-
nowiących razem zamknięty dla otaczającej go atmo-
sfery układ, oraz z instalacji do wyciągu pary wod-
nej składającej się z promieniowego wentylatora (28), 
do którego strony ssącej podłączone są dwa przewody: 
przewód (21) łączący ten wentylator z górną częś-
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cią oddzielacza (7) i przewód (22) łączący ten wen-
tylatora z dolną częścią oddzielacza (7) przy czym na 
przewodach tych zainstalowane są zawory (29) do 
regulowania udziału pary wodnej odprowadzanej 
pierwszym i drugim przewodem. (2 zastrzeżenia) 

B07B P. 230627 09.04.1981 

Kozielska Fabryka Maszyn „KOFAMA", Kędzie-
rzyn-Koźle, Polska (Henryk Wróbel). 

Sposób i urządzenie do usuwania zanieczyszczeń, 
zwłaszcza z wiórów i zrębków drzewnych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
sposobu separacji zrębków drzewnych od zanieczysz-
czeń i urządzenia do tego celu. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że w 
trakcie separacji wstrząsowej stosuje się pulsacyjne 
unoszenie zrębków powietrzem, doprowadzonym na 
przemian pod jedną część sita a następnie pod drugą. 

Urządzenie według wynalazku posiada sortownik 
wstrząsowy (1) posiadający w swej górnej części dwa 
sita zakończone progiem. Na końcu progu znajdują 
się separatory pomocnicze (3). Sepratory (3) posia-
dają odpowiednie przejścia zrębków grubych i za-
nieczyszczonych metalicznych i kamieni. Komora pod-
sitowa wyposażona jest w rynnę (12) do odprowadze-
nia piasku. (5 zastrzeżeń) 

B08B P.230558 08.04.1981 

Biuro Projektowo-Technologiczne Morskich Stoczni 
Remontowych, Gdańsk, Polska (Walenty Branicki, 
Stefan Płonka). 

Oczyszczarka rzutnikowa pokładu 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zmniejszenia 
masy i gabarytów oczyszczarki rzutnikowej. 

Oczyszczarka rzutnikowa pokładu ma komorę (1). 
W komorze (1) znajduje się rzutowy wirnik (2), słu-
żący do śrutowania pokładu i transporter (3). Trans-
porter (3) jest wykonany w kształcie walcowej szczot-
ki. Dolna krawędź szczotki transportera (3) przylega 
do czyszczonej powierzchni. Rzutowy wirnik (2) jest 
napędzany silnikiem (4), a transporter (3) silni-
kiem (5). 

Komora (1) od strony czyszczonego pokładu jest 
uszczelniona uszczelką (6). W komorze (1) nad rzu-
towym wirnikiem (2) jest zsypowy zbiornik śrutu (7). 

(1 zastrzeżenie) 

B09B P.230633 10.04.1981 

Instytut Badań Jądrowych, Warszawa, Polska (An-
drzej Sierzputowski, Andrzej Chmielewski, Marian 
Ferenc, Stefan Tymochowicz). 

Sposób zestalania odpadów przemysłowych, 
zwłaszcza promieniotwórczych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uzyskania jed-
norodnie zestalonych odpadów przemysłowych, a tym 
samym zmniejszenia skażenia środowiska naturalnego. 

Przedmiotem wynalazku jest sposób zestalania od-
padów przemysłowych, zwłaszcza promieniotwórczych. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że od-
pady w postaci cieczy i/lub rozdrobnionych ciał sta-
łych w ilości 10-70% wagowych całej mieszaniny, 
żywicę syntetyczną lub mieszaninę żywic syntetycz-
nych w postaci ciekłej oraz ewentualnie substancje 
utwardzające wprowadza się w ruch drgający o czę-
stotliwości drgań 0,1-10s~1, wymuszony okresowo 
przy użyciu mieszadła wibracyjnego, do uzyskania 
gęstniejącej jednorodnej mieszaniny, po czym otrzy-
maną mieszaninę pozostawia się w spokoju do ze-
stalenia. 

Wynalazek ma zastosowanie w dziedzinie ochrony 
środowiska przed szkodliwym działaniem substancji 
chemicznych, zawartych w ściekach i odpadach z za-
kładów przemysłowych, a zwłaszcza przed skażeniami 
promieniotwórczymi. (10 zastrzeżeń) 

B01F 
G01N' 
F16K 

P.230992 06.04.1981 

Politechnika Gdańska, Gdańsk, Polska (Jerzy Ko-
walczyk, Marian Kamiński, Jan Klawiter, Jan Pająk, 
Wiesław Szyrszing). 

Urządzenie do programowania składu cieczy, 
zwłaszcza w chromatografii cieczowej 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie usprawnienia 
sposobu programowania składu cieczy. 

Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do pro-
gramowania składu cieczy, zwłaszcza w chromato-
grafii cieczowej. 

Urządzenie składające się z komory mieszania 
i elektromagnetycznych zaworów, połączonych ze 
zbiornikami cieczy, według wynalazku charakteryzu-
je się tym, że w mieszalniku (1), w bezpośrednim 
sąsiedztwie wlotów (3) cieczy do komory mieszania 
(2), sztywno zamocowane są gniazda (9) co najmniej 
dwóch elektromagnetycznych zaworów (10), korzyst-
nie dwudrogowych, których elementy uszczelniające 
(11) w górnej części mają postać odwróconego, ścię-
tego stożka, przy czym szersza część stożka znajduje 
się między ścianą komory (2) i gniazdem (9) zaworu 
(10), a średnica mieszadła (6), w które zaopatrzona 
jest komora mieszania (2) jest nieco mniejsza od 
jej średnicy. (2 zastrzeżenia) 
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B21K P.23052T 03.04.1981 

Kombinat Nakryć Stołowych „Gerlach", Fabryka 
Nakryć Stołowych, Stojadła, Polska (Andrzej Boruc, 
Józef Czarczkowski, Włodzimierz Dzięgielewski, An-
drzej Kostur). 

Sposób wytwarzania nakryć stołowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie stosowania w 
procesie technologicznym blach cienkich zwłaszcza 
aluminiowych jak również eliminacji z procesu ta-
kich urządzeń jak walcarki i okrojniki oraz procesu 
szlifowania i polerowania, a także uproszczenia pro-
cesu wykonania tłoczników formujących. 

Sposób wytwarzania łyżek, łyżeczek, widelców 
i czerpaków polega na kształtowaniu trzonka i czer-
paka z wykrawanego półfabrykatu mającego jedno-
lita grubość w obu częściach, zaś wymaganą sztyw-
ność trzonka uzyskujemy przez profilowanie trzonka 
i 5% części czerpakowej o przekroju trapezowym. 

Kąt przetłoczania szyjki (1) jest większy od kąta 
przetłoczenia trzonka w miejscu największej szero-
kości (2) tego trzonka przy czym przetłoczenie o prze-
kroju trapezowym jest zbieżne w kierunku czerpaka. 

(2 zastrzeżenia) 

B22D P. 230593 07.04.1981 

Centrum Konstrukcyjno-Technologiczne Maszyn 
Górniczych „Komag", Gliwice, Polska (Teodor Jur-
czyk, Wenancjusz Przybytniowski, Bronisław Wyłuda, 
Henryk Cichowski, Ireneusz Wilk, Stanisław Fatyga). 

Urządzenie do niskociśnieniowego 
odlewania metali 

Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do nisko-
ciśnieniowego odlewania metali, zwłaszcza stopów 
aluminium. 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opraoowania 
konstrukcji urządzenia, umożliwiającej dogodny do-
stęp do przestrzeni roboczej pieca topialnego oraz 
eliminującej krzepnięcie metalu w wylotowej koń-
cówce rury doprowadzającej ciekły metal z tygla do 
formy metalowej. 

W urządzeniu według wynalazku zespół (1) zwiera-
nia formy metalowej usytuowany jest na wysuwnych 
pionowo stojakach (8) oraz połączony jest przegubo-
wo z prostowodami (9) i siłownikami (10) przegubowo 
zamocowanymi do podstawy (11) wyposażonej w jez-
dnię (12) pieca (13) połączonego z mechanizmem (15) 
przesuwu poziomego. (3 zastrzeżenia) 

B23B P.230519 02.04.1981 

Centrum Konstrukcyjno-Technologiczne Maszyn 
Górniczych KOMAG, Gliwice, Polska (Wiesław Różyc-
ki, Henryk Wencel, Jan Orlacz, Gustaw Opałka). 

Urządzenie do podatnego mocowania wiertarki 
udarowej do podpory pneumatycznej 

Urządzenie zawiera cylinder (1) połączony sztywno 
z rozporą. Wewnątrz cylindra (1) jest tłok (2) obcią-
żony sprężyną (3). Tłok (2) jest połączony z wiertarką 
za pośrednictwem sworznia (8) i widełek (10). Sprę-
żyna (3) amortyzuje odrzut wiertarki i skraca drogę 
odrzutu, co zwiększa wydajność wiercenia. 

(1 zastrzeżenie) 

B23B P.234204 T 10.12.1981 

Akademia Techniczno-Rolnicza im. J. J. Sniadec-
kich, Bydgoszcz, Polska (Tadeusz Mikołajczyk). 

Nóż tokarski jednokrawędziowy z prostoliniową 
krawędzią skrawającą 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uproszczenia 
konstrukcji regulacji położenia krawędzi skrawającej 
w sposób ciągły bez odmocowania trzonka narzędzia, 
a przez to wydłużenia okresu pracy ostrza. 
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Nóż charakteryzuje sią tym, że położenie płytki 
skrawającej (1) w gnieździe trzonka (2) ustalone jest 
śrubą (4). Przedmiot może znalaźć zastosowanie w 
przemyśle mechanicznym. (1 zastrzeżenie) 

B24D P. 230420 30.03.1981 

Kombinat Przemysłu Narzędziowego „VIS", War-
szawa, Polska (Robert André, Kazimierz Woźniak). 

Sposób wytwarzania ściernic do cięcia 
z węglika krzemu 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia wy-
dajności procesu. 

Sposób polega na tym, że przygotowuje się masę 
ścierną przez zmieszanie ziarna ściernego węglika 
krzemu zawierającego co najmniej 20% płytkowatych 
ziarn - monokrystalicznych ze spoiwem żywicznym, 
ewentualnie zawierającym wypełniacze, przy czym w 
końcowym stadium mieszania wszystkich składników 
masy ściernej dodaje się 3-6% wagowych pyłu wę-
glika krzemu. 

Masę ścierną formuje się i prasuje, a następnie 
utwardza, przy czym w końcowych 6-10 godzinach, 
utwardzanie prowadzi się w zakresie temperatur 
wzrastających od 423-443K do 503-533K. 

(3 zastrzeżenia) 

B24B P.230487 01.04.1981 

Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza, Rze-
szów, Polska (Jerzy Łunarski, Grzegorz Banaś). 

Sposób i głowica do nagniatania dynamicznego 
powierzchni otworów kulkami łożyskowymi 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie taniego i wy-
dajnego nagniatania wewnętrznych powierzchni 
przedmiotów, w tym przedmiotów cienkościennych 
i o dużych średnicach. 

Sposób polega na tym, że głowicę nagniatającą 
wprowadza się do otworu obrabianego przedmiotu, 
po czym kulki łożyskowe znajdujące się nad pier-
ścieniową dyszą szczelinową tej głowicy porywane 
przez strumień sprężonego powietrza, kieruje się na 
powierzchnię otworu obrabianego przedmiotu, który 
w tym czasie wykonuje ruch obrotowy i posuwisto-
- zwrotny, względnie tylko ruch obrotowy, a ruch po-
suwisto-zwrotny wykonuje głowica. 

Głowica ma na dolnej wydrążonej części korpusu 
(1) nałożoną tuleję (2) prowadzącą, zakończoną w gór-
nej części kołnierzem (3) nagwintowanym, na któ-
rym spoczywa pierścień (4) roboczy. Na górnej czę-
ści korpusu (1) jest umieszczona kierownica (5) śru-
tu, wewnątrz której znajduje się sitko (6) kierujące 
śrut, natomiast do kołnierza tulei (2) przykręcona 
jest tuleja (8) pośrednia mieszcząca w sobie pierścień 
(4) roboczy i kierownicę (5), współpracującą z tule-
ją (9) ruchomą, umieszczoną na niej i połączoną roz-
łącznie ze stożkiem (12) kierującym śrut, na której 
nakręcona jest nakrętka (13) specjalna stanowiąca 
zderzak dla tulei (9) ruchomej. (5 zastrzeżeń) 

B24B P. 234205 T 10.12.1981. 

Akademia Techniczno-Rolnicza im. J. J. Sniadec-
kich, Bydgoszcz, Polska (Antoni F. Budzyński, Sta-
nisław Seroka). 

Sposób mocowania i oprzyrządowanie 
do obróbki wykończającej krótkich otworów 

zwłaszcza w korbowodach 

Sposób polega na tym, że przedmioty mocuje się 
parami, po dwie sztuki, zaciskając każdą parę po 
obu stronach płasko-równoległych płytek ustaw-
czych w równych odstępach rozmieszczonych w od-
powiedniej liczbie w uchwycie, wzajemnie równole-
głych i zarazem prostopadłych do pewnej bazy u-
stawczej uchwytu, przy czym przedmioty dociska się 
do płytek ustawczych opierając je na nich, uprzed-
nio obrobionymi, prostopadłymi do osi czołami otwo-
rów obrabianych, które przed unieruchomieniem 
przedmiotów ustawia się we wspólnej osi za pomocą 
trzpienia centrującego, najkorzystniej rozprężnego, 
który na czas centrowania otworów orientuje się w 
położeniu równoległym do bazy ustawczej uchwytu. 

Oprzyrządowanie składa się z przenośnego uchwy-
tu mocowanego na czas obróbki na stole obrabiarki 
i nie związanego z nim uchwytu centrującego do 
współosiowego ustawiania otworów obrabianych. 
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Uchwyt mocujący składa się ze wspornika (2) w 
kształcie kątownika tworzącego bazę ustawczą i pła-
sko-równoległych płytek ustawczych (6), wzajemnie 
równoległych i prostopadłych do bazy ustawczej, u-
mieszczonych pomiędzy profilami (4), które w odpo-
wiedniej liczbie połączone są śrubami (5) w stos, 
przytwierdzony śrubami (3) do wspornika (2). 

W podłużnych otworach frezowanych w profilach 
(4) osadzone są obrotowo, na wspólnych osiach (7), 
po dwie dźwignie zaciskowe (8), napędzane mecha-
nizmami (9), wywołującymi ich ruch przeciwbieżny. 
Natomiast uchwyt centrujący, w szczególności cen-
trujący jednocześnie po dwa otwory w kolejnych pa-
rach przedmiotów, zbudowany jest z trzpienia cen-
trującego (10), najkorzystniej rozprężnego, zamoco-
wanego na zaopatrzonej w rękojeść karetce (11), prze-
suwnej po leżących w jednej płaszczyźnie prowadni-
cach (12) i (13), połączonych płytami (14) i (15) wy-
posażonymi w elementy oporowe (16), ustalające jed-
noznacznie w czasie centrowania otworów równo-
ległe położenie prowadnicy głównej (12) względem 
bazy ustawczej uchwytu mocującego. 

(2 zastrzeżenia) 

B25B P. 230580 09.04.1981 

Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Warszawa, Polska 
(Zbigniew Kowalewicz, Danuta Król, Edward Za-
witkowski). 

Chwytak podciśnieniowy 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zmniejszenia 
wydatku powietrza chwytaka podciśnieniowego. 

Chwytak podciśnieniowy, zawiera w korpusie pneu-
matyczną komorę przechodzącą w przyssawkę chwy-
tającą przedmiot i charakteryzuje się tym, że komo-
ra jest przedzielona przeponą (2) elastyczną na część 
komory podciśnieniową (6) i część komory nadci-
śnieniową (5), do środkowej części przepony (2) od 
jej strony podciśnieniowej jest dociśnięta okrągła 
podkładka (18) a od strony nadciśnieniowej jest do-
ciśnięty grzybek (12) uchwytu (14) ruchomego sprę-
żyny (4) naciągowej i grzybek (12) i podkładka (18) 
są przymocowane do przepony, przy czym średnica 
zewnętrzna grzybka (12) jest większa od wewnętrznej 
średnicy nadciśnieniowej części (5) komory, sprężyna 
(4) naciągowa jednym końcem zamocowana do u-
chwytu (14) ruchomego przesuwającego się wraz z 
przeponą (2) a drugim końcem do uchwytu (19) nie-
ruchomego trwale umocowanego w korpusie (1), w 
uchwycie (15) nieruchomego jest otwór przelotowy 
sprężonego powietrza (3) i w uchwycie (14) rucho-
mym a także w przeponie (2) jest otwór, w którym 
znajduje się zawór (9) pneumatyczny samoczynnego 
spustu powietrza ze sprężyną (11) zamykającą za-
wór i grzybkiem dociskanym sprężyną (11) poprzez 
uszczelkę (20) do czołowej powierzchni grzybka (12) 
uchwytu sprężyny (4). (1 zastrzeżenie) 

B25B 
B23Q 

P. 230625 09.04.1981 

Fabryka Obrabiarek Ciężkich „Ponar-Zawiercie" 
Zakład Nr 1 „Poręba", Zawiercie, Polska (Jarosław 
Parla). 

Zacisk elementów przesuwnych 
zwłaszcza dla obrabiarek 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uzyskania znacz-
nych stabilnych sił dociskających zacisków hydrau-
licznych. 

Przedmiotem wynalazku są zaciski mechaniczno-
-hydrauliczne do zaciskania lub odblokowywania za-
cisku przesuwnych zespołów maszyn zwłaszcza su-
portów, belek i innych zespołów obrabiarki. 

Zacisk składa się z korpusu wyposażonego w wy-
branie prostokątne dla listwy z klinami ustawczymi, 
sąsiadujących z wybraniem prostokątnym wybrań 

. cylindrycznych przechodzących w otwory dla trzpie-
ni (5) z nasadzonymi na nie pakietami sprężyn (9) 
opartych o kołnierze trzpieni. Do korpusu przylega 
nakładka połączona z trzpieniami. Nakładka ma roz-
mieszczone między trzpieniami (5) wybrania cylin-
dryczne (7) dla płaskich tłoczków (8). Komory nad 
tłoczkami (8) połączone są kanalikami i przewodem 
zasilającym ze sterowanym układem zasilania hy-
draulicznego celem luzowania zacisku elementu. 

(3 zastrzeżenia) 

B25J P. 229583 07.02.1981 

Ośrodek Badawczo Rozwojowy Gospodarki Remon-
towej Energetyki Wrocław, Polska (Zbigniew Fitas, 
Franciszek Miernik, Mieczysław Barbrich). 

Wózek do montażu i demontażu kół bijakowych 
młynów wentylatorowych bloków energetycznych 

zwłaszcza na węgiel brunatny 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wyeliminowa-
nia ciężkiej pracy ręcznej w procesie montażu i de-
montażu kół bijakowych. 

Dwa koła ramowego podwozia (1) wózka mają 
wbudowane hydraulicznie silniki (2), połączone z u-
mieszczonym w ramie podwozia układem hydraulicz-
nym, natomiast jedno ramię dwuramiennej dźwigni 
(8) urządzenia nastawnego, stanowiącego wyposaże-
nie nośnego wózka (7), połączone jest przegubowo z 
tłoczyskiem hydraulicznego siłownika (9)' zamocowa-
nego wahliwie na ramie nośnego wózka (7). w któ-
rego ramie umieszczony jest hydrauliczny siłownik 
(12)zamocowany tłoczyskiem do ramy podwozia (1) 
a cylindrem do ramy nośnego wózka (7). 

(1 zastrzeżenie) 

B29D P. 230564 08.04.1981 

RAIMONDO ARIPPOL, Osasco-Paulo, Brazylia. 
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Podgrzewacz urządzenia do kształtowania termicznego 
i sposób podgrzewania arkusza 
z materiału termoplastycznego 

przed etapem kształtowania termicznego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia wy-
dajności produkcyjnej urządzenia do kształtowania 
termicznego. 

Podgrzewacz urządzenia do kształtowania termicz-
nego, przeznaczony do jednolitego ogrzewania arku-
sza termoplastycznego, według wynalazku charakte-
ryzuje się tym, że posiada pionowy korpus (5) z 
odcinkiem podgrzewania wstępnego (2), po którym na-
stępuje odcinek chłodzenia (B) oraz następny odcinek 
ogrzewania (C). 

Sposób podgrzewania arkusza termoplastycznego 
przed etapem kształtowania termicznego, według wy-
nalazku charakteryzuje się tym, że najpierw prze-
puszcza się arkusz przez odcinek podgrzewania wstęp-
nego, następnie przepuszcza się go przez odcinek 
chłodzenia, po czym poddaje się go ogrzaniu w 
następnym odcinku ogrzewania. (4 zastrzeżenia) 

B29H P. 230530 

Kopalnia Węgla Brunatnego „Turów", 
Polska (Ryszard Murynowicz). 

Gazowa forma wulkanizacyjna 

03.04.1981 

Bogatynia, 

Przedmiotem wynalazku jest gazowa forma wulka-
nizacyjna mająca zastosowanie zwłaszcza do wulkani-
zacji kabli wysokonapięciowych. 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie naprawy i łą-
czenia ikabli, a przede wszystkim ich wulkanizacji w 
terenie trudnodostępnym. 

Wynalazek dotyczy formy składającej się z dwóch 
połówek, a istota wynalazku polega na tym, że w 
dolnych i górnych obejmach (3) umieszczone są grzej-
ne półtuleje, przy czym w obejmach (3) wykonane 
są otwory, w których wzdłuż półtulej umieszczone 
są gazowe grzejne rurki (7) połączone poprzez roz-
dzielcze rurki (6) i gazowe dysze ze źródłem gazu, a 
cała forma nakryta jest termiczną osłoną (8). 

W czołowej ścianie formy zamocowany jest termo-
metr (13). Górna obejma (3) dociśnięta jest do dolnej 
formy za pomocą dociskowych śrub i nakrętek, a 
gazowe dysze umieszczone są w powietrznych tule-
jach (10). (4 zastrzeżenia) 

B29H 
H01B 

P.230531 03.04.1981 

Kopalnia Węgla Brunatnego „Turów", Bogatynia, 
Polska (Ryszard Murynowicz, Włodzimierz Słowikow-
ski). 

Elektryczna forma wulkanizacyjna 

Przedmiotem wynalazku jest elektryczna forma wul-
kanizacyjna mająca zastosowanie zwłaszcza do wul-
kanizacji kabli wysokonapięciowych. 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie umożliwienia 
wulkanizacji kabli w kopalni lub na budowie gdzie 
proces ten jest bardzo utrudniony. 

Wynalazek dotyczy formy składającej się z dwóch 
połówek, a istota wynalazku polega na tym, że for-
mę stanowią dwie grzejne półtuleje (1) umieszczone 
w obejmach (2 i 3) poprzez redukcyjne wkładki (4) 
wyposażone w termiczną osłonę (5). Górne obejmy (3) 
dociśnięte są do dolnych obejm (2) za pomocą mocu-
jących śrub (7). W bocznej ściance formy zamontowa-
ny jest czujnik temperatury (11). (2 zastrzeżenia) 

B29H P. 230594 08.04.1981 

Wolbromslrie Zakłady Przemysłu Gumowego „Sto-
mil", Wolbrom, Polska (Andrzej Perek). 

Forma do wulkanizacji uszczelek gumowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie usprawnienia 
procesu wulkanizacji uszczelek gumowych. 

Przedmiotem wynalazku jest forma do wulkaniza-
cji uszczelek gumowych mająca zastosowanie w 
częściach maszyn, siłownikach hydrauliczno-pneuma-
tycznych. 

Istotą rozwiązania technicznego jest nowa konstruk-
cja formy wyposażona w rozdzielone gniazda for-
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mujące (9) i (13) posiadające kanały tnące wewnętrzny 
(8) i zewnętrzny (9), przy czym gniazda formujące (13) 
są osadzone szczelnie na tulejach (16) posiadających 
otwór dotryskowy (17) połączony z ukształtowaniem 
wgłębieniowym. (18) płyty (15) osadzonej szczelnie na 
tulei (16) z zewnętrznym wyprofilowaniem w układ 
trzech walców z których środkowy ustala położenie 
płyty izolacyjnej (14). (1 zastrzeżenie) 

B30B P.230441 30.03.1981 

Zgłoszenie dodatkowe do zgłoszenia nr P. 228778 

Zakłady Mechaniczne Przemysłu Materiałów Ognio-
trwałych „OFAMA", Opole, Polska (Józef Kachny). 

Układ sterowania zwłaszcza prasy hydraulicznej 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie sterowania pra-
są hydrauliczną w cyklu ręcznym, półautomatycznym 
i automatycznym. 

Układ sterowania prasą hydrauliczną do formowa-
nia wyrobów ceramicznych ma układ liczący oraz 
zestaw wyłączników krańcowych (Wl, W2, W3, W4, 
W5, WL, WP) wraz z stycznikami (S, SO, SL, SB, 
SW, S5 S6, S7, SX) sterujących cewkami elementów 
ruchowych prasy (El, E2, E3A, E3B, E4A, E4B, EL). 
Układ ma czteropołożeniowy łącznik programujący (1) 
sprzężony z zestawem przycisków załączeniowych (2). 

(2 zastrzeżenia) 

B30K 
B28B 

P. 230387 27.03.1981 

Krakowskie Przedsiębiorstwo Ceramiki Budowla-
nej, Kraków, Polska (Tadeusz Armatys, Tadeusz 
Wójcik). 

Urządzenie do automatycznego odbioru pasm 
półfabrykatów zwłaszcza ceramicznych 

z pras pasmowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie automatyzacji 
wykonywanych dotychczas ręcznie czynności odbioru 
pasm ceramicznych z pras pasmowych. 

Urządzenie ma ramię tnące (8) podparte na rolce 
i dociągane do niej sprężyną (10), poruszające się ru-
chem posuwisto zwrotnym, eliptycznie lub kołowo, 
i równocześnie w momencie zejścia z podpórki wyko-
nujące szybki ruch prostopadły do wychodzącego z 
prasy pasma (9), odcinając pasmo odpowiedniej dłu-
gości i dociskając je do kasety poruszającej się na 
łańcuchu nośnym umieszczonym na prowadnicach (7). 

(1 zastrzeżenie) 

B60D P.234225 T 11.12.1981 

Akademia Techniczno-Rolnicza im. J. J. Šniadec-
kich, Bydgoszcz, Polska (Marek Bieliński). 

Zderzak dzielony, ślizgowy zwłaszcza 
do samochodów 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie skonstruowania 
takiego zderzaka, który przy czołowym zderzeniu 
i uderzeniu od tyłu z współuczestnikiem ruchu ni-
welowałby częściowo energię zderzenia a jednocze-
śnie zapewnił istotną ochronę podczas zderzenia z 
pieszym. 

Zderzak charakteryzuje się tym, że z nieruchomą 
częścią zderzaka dzielonego (3) połączona jest rucho-
ma część (2) tego zderzaka przez złącze sprężyste (4) 
lub adhezyjne a jednocześnie do części (2) przyłą-
czona jest część elastyczna (1). (1 zastrzeżenie) 

B60K 
F16H 

P. 230447 30.03.1981 

Franciszek Solarz, Kraków, Polska (Franciszek So-
larz). 

Przekładnia do pojazdów samochodowych, 
płynnościowa wytrzymałościowa na ścinanie 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie skonstruowania 
przekładni bezstopniowych do pojazdów samochodo-
wych, o wysokiej sprawności. 

W przekładni na wałku wejściowym (1) nafrezowa-
ne jest koło zębate (2), które zazębia się z kołem zę-
batym (3) o przełożeniu 1:2. 



14 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO Nr 21 (231) 1982 

Kółko zębate (3) napędza wałek (4) napędzający, 
na którym osadzony jest suwliwie wirnik (11), a na 
wałku napędzanym (19) osadzony jest bęben (6), do 
którego nalewana jest otworem (7) ciecz. 

Przy obrocie wałka napędzającego ciecz pod wpły-
wem siły odśrodkowej układa się w warstwę przyle-
gającą do wewnętrznej powierzchni bębna (13), po-
ciąga go za sobą i wprawia go w obrót. Dla zwięk-
szenia siły ścinającej ciecz, która przenosi moment 
obrotowy, na zewnętrznej powierzchni bębna i wir-
nika nacięte są rowki. 

Bezstopniowe przełożenie uzyskuje się przez prze-
suwanie wirnika zbieżnego, względem bębna również 
zbieżnego, to znaczy przez powiększenie i pomniejsze-
nie szczeliny między powierzchniami bębna i wir-
nika. (6 zastrzeżeń) 

B60K P. 234207 T 10.12.1981 

Akademia Techniczno-Rolnicza im. J. J. Śniadec-
kich, Bydgoszcz, Polska (Józef Flizikowski, Marek 
Bieliński). 

Układ sterowania pojazdami mechanicznymi 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
niekorzystnego oddziaływania układu sterowniczego 
na kierowcę podczas kolizji. 

Układ charakteryzuje się tym, że elementy wykor-
bione (6) są połączone z wałkiem poprzecznym (5) 
i kołami stożkowymi (3 i 4) a przednia część kabiny 
osłaniająca układ sterowania posiada w przekroju 
podłużnym pojazdu profil zapewniający zmniejszenie 
obciążenia ciała kierowcy i pasażera przedniego sie-
dzenia podczas kolizji. (1 zastrzeżenie) 

B60L P. 230521 02.04.1981 

Polskie Koleje Państwowe, Centralne Biuro Kon-
strukcyjne, Poznań, Polska (Andrzej Markiewicz, Wło-
dzimierz Kaźmierczak). 

Układ zasilania wagonu energią elektryczną 
prądu stałego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wyeliminowania 
podziału odbiorów elektrycznych na grupy, w wyni-
ku czego uszkodzenie jednego z układów prądotwór-
czych nie powoduje wyłączenia określonych odbio-
rów, a stwarza możliwość wyłączeń odbiorów mniej 
ważnych ograniczając tym samym pobór prądu, u-
możliwiając równocześnie dalszą eksploatację wagonu. 

Układ według wynalazku, w którym wszystkie od-
biory wagonu zasilane są z jednej wspólnej sieci e-
lektrycznej, zasilanej z dwóch układów prądotwór-
czych, charakteryzuje się tym, że na wyjściu napięcia 
regulowanego i nieregulowanego włączone są bloki 
modułowe (6) i (6a), przy czym blok modułowy (6) 
poprzez rezystancje (4) i (5) połączony jest z zaciska-
mi (L) regulatorów (1) i (la), natomiast blok modu-

łowy (6a) poprzez rezystancje (4a) i (5a) połączony 
jest z zaciskami (+B) regulatorów (1) i (la) oraz bie-
gunami dodatnimi baterii (3) i (3a); 

(1 zastrzeżenie) 

B61D P. 230518 02.04.1981 

Biuro Projektów Konstrukcji Metalowych i Urzą-
dzeń Przemysłowych „Mostostal", Zabrze, Polska 
(Andrzej Wilk). 

Pudło wagonu samowyładowczego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie skonstruowania 
takiego pudła, które umożliwiałoby wysypywanie ca-
łego ładunku na dowolną stronę wagonu lub jedno-
czesne wysypywanie po obu stronach wagonu a ob-
sługa zamknięcia z platformy wagonu nie stawiała-
by zagrożenia obsługującemu przysypania ładun-
kiem. 

Pudło wagonu samowyładowczego posiada dwie 
boczne klapy oraz zamknięcia każdej klapy złożone-
go z rygla 3 oraz współdziałającego z nim haka 6, 
który tylną część ma uzębioną 7 współpracującą z 
kołem zębatym 8. Koło napędzane ręcznie dźwignią 
10, której obrót powoduje za - lub odryglowanie 
klapy. Masa klapy równoważona jest przy pomocy 
układu złożonego z dźwigni 11, przeciwciężaru 12 
oraz sprężyny 14. (4 zastrzeżenia) 

B62K P. 230377 28.03.1981 

VEB Renak - Werke, Reichenbach, Niemiecka 
Republika Demokratyczna (Manfred Stierand). 

Piasta z przekładnią wielobiegową 
zwłaszcza dla rowerów 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uproszczenia 
konstrukcji i montażu piasty wielobiegowej przy jed-
noczesnym zapewnieniu wysokiej i pewnej spraw-
ności roboczej całego urządzenia, jak również obni-
żenia kosztów wytwarzania. 

Piasta z przekładnią wielostopniową, zwłaszcza dla 
rowerów i podobnych pojazdów, składająca się z 
jarzma przekładni obiegowej, koła z uzębieniem ze-
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wnętrznym, z pierścieniem zapadkowym, elementu 
napędzającego i przesuwnej tulei sprzęgłowej znaj-
dującej się w stałym połączeniu z elementem napę-
dzającym, a z drugiej strony tuleja sprzęgłowa po-
łączona jest albo z jarzmem przekładni obiegowej, 
albo z kołem o uzębieniu wewnętrznym, charakte-
ryzuje się tym, że na tulei sprzęgłowej (4) ma uzę-
bienie od strony napędzania (5) i uzębienie od stro-
ny napędu (6), których średnica głów jest jednakowa, 
zaś pierścień zapadkowy (8) ma skierowane promie-
niowo do wewnątrz żebra (9), których średnica we-
wnętrzna jest mniejsza od średnicy głów uzębienia 
od strony napędzania (5) i uzębienia od strony na-
pędu (6). (3 zastrzeżeia) 

B65B 
B28B 

P.230401 30.03.1981 

Kombinat Budownictwa Węglowego „FABUD", Sie-
mianowice Sl., Polska (Jacek Kapuścik, Kazimierz 
Indyka, Henryk Mużykowski, Aleksander Gałkowski, 
Stanisława Wojtusiak, Alicja Jaworska, Marian Sto-
kłosa, Marian Dera, Antoni Połedniok). 

Samoczynny dozownik roztworów 

Przedmiotem wynalazku jest samoczynny dozow-
nik roztworów zwłaszcza do automatycznego dozo-
wania środków uplastyczniających do świeżych mie-
szanek betonowych wytwarzanych w fabrykach do-
mów i zakładach prefabrykacji. 

Dozownik składa się ze zbiornika (1) z roztworem 
z umieszczonym wewnątrz niego czujnikiem mini-
malnego poziomu (8), połączony przewodami rurowy-
mi (9) z pompą nurnikową (3), która jest połączona 
poprzez czujnik przepływu (10) z wlotem betoniarki 
(4). Do betoniarki jest podłączona waga zbiorniko-
wa (5) mająca połączenie ze zbiornikiem cementu. 
Pompa nurnikowa (3) jest połączona elektrycznie po-
przez skrzynkę styczników (7) z wyjściem układu ste-
rującego (6). 

Równolegle do wejść układu sterującego (6) są 
przyłączone: czujnik (8) minimalnego poziomu roz-
tworu w zbiorniku (1), czujnik napełnienia (13) wa-
gi zbiornikowej (5), czujnik ilości (12) cementu, za-
wór zsypowy (11) i czujnik przepływu (10), który jest 
połączony z lampką kontrolną (14). (2 zastrzeżenia) 

B65D P.230618 10.04.1981 

Polska Akademia Nauk - Instytut Niskich Tem-
peratur i Badań Strukturalnych, Wrocław, Polska 
(Kazimierz Bakerek, Tadeusz Hałaczek, Ryszard 
Wawryka). 

Sposób wykonania kriostatu o lekkiej konstrukcji 
oraz kriostat do przechowywania cieczy 

kriogenicznych 

Sposób wykonania kriostatu o lekkiej konstrukcji 
elastycznej, polega na próżnioszczelnym połączeniu 
pojemników, między którymi jest umieszczona su-
perizolacja samopompująca oraz przekładki. Ścianki 
kriostatu wykonuje się z folii tworzywa sztucznego 
o dużej elastyczności i o małej przenikliwości dla 
gazów i stosuje się elastyczne ekrany cieplne z me-
talizowanej folii tworzywa sztucznego oraz super-
izolacji o właściwościach pompujących gazy resztko-
we zawarte w przestrzeni izolacyjnej. 

Kriostat ma ścianki składające się z elastycznego 
pojemnika (1) na ciecz kriogeniczną. Na powierzchni 
pojemnika (1) jest umieszczona samopompująca su-
perizolacja (2), natomiast pojemnika (1) wraz z su-
perizolacją (2) jest umieszczony w elastycznej osło-
nie próżniowej (3). Przestrzeń izolacyjna utworzona 
między powierzchniami pojemnika (1) i osłony (3) 
jest zamknięta próżniowym zaworem (5). 

Według innego rozwiązania kriostat ma ścianki 
składające się z elastycznego pojemnika (6) na ciecz 
kriogeniczną. Na powierzchni pojemnika (6) jest u-
mieszczona samopompująca superizolacja (7), która 
jest usytuowana do wysokości (h) równej 2/3 całko-
witej wysokości (h) pojemnika (6), jednocześnie na 
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tej samej wysokości (hj.) jest połączony elastyczny 
ekran cieplny, którego powierzchnia pokryta jest 
cienkimi pręcikami odizolowanymi od siebie, oraz 
samopompującą super izolacją (9) nałożona do wyso-
kości (h2) równej 3/4 całkowitej wysokości (h). Na 
wysokości (h2) znajduje się zwarty cieplnie z pojem-
nikiem (6) następny elastyczny ekran cieplny z su-
perizolacją (11) umieszczoną do wysokości mniejszej 
o 20 mm do 100 mm od całkowitej wysokości (h). 
Pojemnik (6) wraz z ekranami cieplnymi jest umie-
szczony w elastycznej osłonie próżniowej (10). Prze-
strzeń izolacyjna utworzona między powierzchniami 
pojemnika (6) i osłony (10) jest zamknięta zaworem 
próżniowym (5). (3 zastrzeżenia) 

B65G 
F16D 

P.230528 03.04.1981 

Kopalnia Węgla Brunatnego „Turów", Bogatynia, 
Polska (Stanisław Bukowiec, Grzegorz Nowicki). 

Przystawka hamulcowa do przenośników 
taśmowych pochylnianych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zabezpieczenia 
urządzeń transportujących przed skutkami cofania 
się taśmy z urobkiem, co ma miejsce zwłaszcza w 
przenośnikach pochylnianych. 

Przystawka hamulcowa montowana między wał-
kiem napędowym przekładni zębatej a obudową tej 
przekładni, charakteryzuje się tym, że w pierścienio-
wym korpusie (1) umocowanym do obudowy umie-
szczony jest zabierak (2), mający na swoim obwo-
dzie występy w kształcie zębów o przekroju trape-
zowym, które w swoich czołowych powierzchniach, 
równoległych do promieni, mają ślepe otwory. W 
otworach umieszczone są sprężyny, na których opar-
te są hamulcowe wałecziki (3). 

Wałeczki umieszczone są na bieżniach, którymi są 
tylne powierzchnie zębów. W przestrzeniach między 
wewnętrzną powierzchnią pierścieniowego korpusu 
(1), a tylnymi powierzchniami zębów umieszczone 
są ponadto występy blokującej tarczy (4) przymoco-
wanej do zabieraka (2). (1 zastrzeżenie) 

B65G P.230555 06.04.1981 

Rybnicka Fabryka Maszyn „Ryfama", Rybnik, Pol-
ska (Stefan Zeifert, Wojciech Skolik, Stanisław Szyn-
giel, Joachim Lach). 

Zastawka do górniczego przenośnika 
zgrzebłowego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie skonstruowania 
uniwersalnej zastawki do członów trasy górniczego 
przenośnika zgrzebłowego charakteryzującej się moż-
liwością zmiany wysokości położenia koryta którego 
wewnętrzna, pionowa ścianka decyduje o wysokości 
zastawki. 

Zastawka składająca się z przytwierdzonego bocz-
nie do rynny przenośnika kadłuba, do którego zamo-
cowane jest rozłącznie koryto prowadzące przewody 
zasalające maszynę urabiającą cechuje się tym, że 
stykająca się z kadłubem (1) boczna płyta (3) kory-
ta (2) przedłużona jest ku dołowi. 

W tym przedłużeniu (6) są dodatkowe otwory do 
połączenia kadłuba (1) z korytem (2) Rozstaw otwo-
rów w obrębie całej płyty (3) jest jednakowy, przy 

czym jest on równy zadanej wielkości (a) zmiany 
wysokości (h) zastawki, jak również rozstawowi o-
tworów (9) w kadłubie (1). Płyta (3) koryta (2) połą-
czona jest z kadłubem (1) za pośrednictwem wpu-
szczanych śrub (8) wkładanych od wnętrza koryta (2). 

Zastawka według wynalazku może mieć zastoso-
wanie w przenośnikach zgrzebłowych zainstalowa-
nych w górniczych wyrobiskach ścianowych, zwła-
szcza w wyrobiskach o zmiennej wysokości urabia-

(3 zastrzeżenia) ma. 

B65G 
B22D 

P.230590 07.04.1981 

Przedsiębiorstwo Projektowania i Wyposażania 
Zakładów Przemysłu Maszyn i Aparatów Elektrycz-
nych „Ema-PROMEL", Gliwice, Polska (Bernard 
Bąk, Rudolf Władacz, Józef Wojnar). 

Urządzenie rozdzielające materiały lub elementy 
transportowane zwłaszcza na stanowisko 

wybijania odlewów 

Przedmiotem wynalazku jest urządzenie rozdzie-
lające materiały w szczególności masę formierską 
lub elementy, w szczególności odlewy transportowa-
ne na stanowiska wybijania odlewów zastosowane w 
liniach formierskich o dużej wydajności wyposażo-
nych w urządzenia wypychające dla form. 

Urządzenie to składa się z urządzenia transporto-
wego wyposażonego w obrotowy zespół napędowy 
charakteryzuje się tym, że obrotowy zespół napejdo-
wy (2) urządzenia transportowego (1) poprzez prze-
kładnię (3) połączony jest z kołem korbowym (4), do 
którego zamocowany jest kortoowód (5) połączony o-
brotowo poprzez dźwignię (6) i łożyska (9) z waha-
dłową kierownicą (7). (1 zastrzeżenie) 

B65G P.230607 10.04.1981 

Krakowska Fabryka Kabli i Maszyn Kablowych 
Zakład Maszyn Kablowych, Kraków, Polska (Wie-
sław Brzeziński, Józef Mikulski). 
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Urządzenie do transportu materiałów sypkich 
zwłaszcza granulowanych tworzyw sztucznych 

Urządzenie do transportu materiałów sypkich, sta-
nowi pojemnik (1), w którym materiał transporto-
wany zasysany jest za pomocą ssawy (2) a zamyka-
nie otworu wysypowego pojemnika (1) odbywa sią 
za pomocą mechanizmu zamykania złożonego z ka-
nału o zmiennym przekroju (3) przesłon (4) i (7), 
cięgna (5), osłony cięgna (6) oraz otworu wysypowego 
(8). (1 zastrzeżenie) 

BS5G P.230637 10.04.1981 

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława 
Dąbrowskiego, Warszawa, Polska (Tadeusz Biało-
brzeski, Tadeusz Szulc, Czesław Lykowski, Tadeusz 
Laskowski, Zbigniew Miklaszewski). 

Urządzenie wibracyjne do przemieszczania 
dużych mas 

Urządzenie składa się ze stalowej platformy (K), 
na której w pobliżu jednej z krawędzi czołowych 
usytuowany jest zespół napędowy w postaci wibro-
ciągu składającego się z silnika (S) napędzającego 
oś (O) połączoną rozłącznie poprzez synchroniczne 
sprzęgła (E) z osadzonymi na łożyskach oporowych 
(Ł) tarczami (Ta), zaopatrzonymi w umieszczone 
punktowo masy (m), przy czym platforma (K) zaopa-
trzona jest w umieszczone w pobliżu jej krawędzi 
bocznych zaczepy poziome (Zi) oraz zaczepy pionowe 
(Z2) i (Z3) do mocowania przytwierdzanej masy (M). 

W odmianie urządzenia według wynalazku, na ło-
żyskach oporowych, w miejsce tarcz, osadza się ra-
miona (Ro), na których usytuowana jest przesuwnie 
masa (m), połączona ze sprężyną (Sp) ściągającą ma-
sę (m) w kierunku osi (O), przy czym na swobod-
nych końcach ramion (Ro) umieszczone są nakrętki 
(Nk) ograniczające przesuw mas (m). 

Urządzenie nadaje się do przemieszczania dużych 

mas o znacznych gabarytach na niewielkie odległo
ści. Może być ono stosowane np. do oczyszczania 
szlaków kolejowych po katastrofach z uszkodzone
go taboru do przesuwania przęseł mostów lub wia
duktów. (2 zastrzeżenia) 

B65G 
B65D 

P. 230639 10.04.1981 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Podstaw Techno-
logii i Konstrukcji Maszyn, Warszawa, Polska (Wa-
cław Geritz, Jan Jaworski). 

Wielorzędowy, wielowarstwowy magazynek 

Wynalazek dotyczy wielorzędowego, wielowarstwo-
wego magazynka do przechowywania części typu wa-
łek przy automatycznym procesie produkcji. 

Magazynek charakteryzuje się tym, że ma pod-
wójne ściany boczne (2) z przestawialną szerokością 
szczelin zależnych od średnicy magazynowanych czę-
ści oraz przesuwnej ściany czołowej regulowanej w 
zależności od długości części. 

Magazynek nadaje się szczególnie do współpracy 
z manipulatorem rozładowczym przy procesach pro-
dukcji w automatycznych liniach obróbczych lub 
montażowych. (1 zastrzeżenie) 

B66B P. 229940 27.03.1981 

Edward Jacek, Bytom, Polska (Edward Jacek). 
Dodatkowe obwody dla dźwigów osobowych 

„Standard" 

Dodatkowe obwody służą do wyłączania oświetle-
nia kabiny i żarówki fotoimpulsatora podczas posto-
ju dźwigu osobowego „Standard" a tym samym: 
zmniejszają zużycie energii elektrycznej, zwiększają 
żywotność żarówek a obwód wyłączający żarówkę 
fotoimpulsatora dodatkowo eliminuje część niespraw-
ności dźwigu spowodowanych przepaleniem żarówki 
fotoimpulsatora. 

Obwód wyłączania oświetlenia charakteryzuje się 
tym, że zawiera dosatkowy przekaźnik (K) załącza-
jący żarówkę oświetlenia kabiny (L). 
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Przekaźnik (K) nie pracuje podczas postoju kabi-
ny a włączany jest: 

- rezerwowymi zestykami biernymi przekaźników 
(561) lub (581) z obwodów sterowniczych „Standard" 
w czasie gdy obwód bezpieczeństwa i kontakty drzwi 
przystankowych posiadają przerwę, 

- rezerwowymi zestykami czynnymi przekaźników 
(521:N) lub (521:U) lub (527:N) z obwodów sterowni-
czych „Standard" po naciśnięciu dowolnego przyci-
sku dyspozycji lub przycisku wezwań tego przystan-
ku na którym stoi kabina, 

- rezerwowymi zestykami czynnymi przekaźników 
(531 :U) lub (531 :N) z obwodów sterowniczych „Stan-
dard" podczas jazdy kabiny, 

- rezerwowym zestykiem biernym przekaźnika 
(576) z obwodów sterowniczych „Standard" po wyłą-
czeniu obwodu wezwań. 

Obwód wyłączający żarówkę fotoimpulsatora za-
wiera rezerwowe zestyki czynne styczników (203:H) 
i (203:L) z obwodów sterowniczych „Standard" za-
łączające żarówkę fotoimpulsatora tylko na czas ru-
chu kabiny. (2 zastrzeżenia) 

B66B P.230520 02.04.1981 
Centrum Konstrukcyjno-Technologiczne Maszyn 

Górniczych „KOMAG", Gliwice, Polska (Jan Kalyta, 
Tadeusz Tłuścik, Jerzy Jach). 

Układ kontroli zasprzęglania i wysprzęglania 
bębna luźnego maszyny wyciągowej 

Układ zawiera w obwodzie bezpieczeństwa maszy-
ny wyciągowej trzy równolegle połączone gałęzie, z 
których pierwsza ma szeregowo połączone styki (3, 4) 
kontroli zasprzęglania bębnów i kontroli położenia 
elektromagnesu zaworu elektropneumatycznego dla 
stanu zasprzęglania mechanizmu sprzęgła bębnów, 
druga ma szeregowo połączone styki (5, 6) kontroli 
rozsprzęglania bębnów i kontroli położenia elektroma-

gnesu zaworu elektropneumatycznego dla stanu wy-
sprzęglania mechanizmu sprzęgła bębnów a trzecia 
gałąź ma styk (7) przycisku nośnego. (1 zastrzeżenie) 

B66C P. 230511 02.04.1981 
Biuro Projektów Budownictwa Morskiego „PROJ-

MORS", Gdańsk, Polska (Jan Pawęzka). 

Trawersa do przenoszenia rur 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie skonstruowania 
trawersy umożliwiającej transport i układanie rur 
na regale szczelinowym. 

Trawersa do przenoszenia rur z wykorzystaniem 
układu linowego do podnoszenia na haku dźwignicy 
charakteryzuje się tym, że na nośnej belce (1) tra
wersy osadzone są przesuwnie szczęki (2) wyposażo
ne w chwytne elementy (3) rur (4) od czoła. 

(1 zastrzeżenie) 

B66C P. 230554 06.04.1981 
Kombinat Budownictwa Mieszkaniowego PW 

„KOMBUD" Zakład Inżynierii Miejskiej, Katowice, 
Polska (Andrzej Kitel, Jerzy Wiatr, Janusz Mazur). 

Zawiesie kleszczowe, zwłaszcza do układania 
rurociągów z rur betonowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie transportu rur, 
szczególnie betonowych, przy użyciu dźwigu. 

Zawiesie kleszczowe składa się z dwojga kleszczy 
(1) oraz łączących je dwóch trawers (2) i dwóch be-
lek podłużnych (3). Szczęki kleszczy (1) połączone są 
ze sobą przegubowo przy pomocy poprzeczki (4) z 
dwiema osiami obrotu. W górnej części kleszczy (1) 
zamocowane są ściągi teleskopowe (5) z przetyczkami 
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blokującymi (6), które ustalają przestrzenną klatkę 
zawiesia w dowolnej pozycji rozwarcia kleszczy (1). 
Dolne zakończenia szczęk kleszczy (1) stanowią po-
chyłe płaszczyzny (9), na których spoczywa transpor-
towana rura (7). Zawiesie zawieszone jest na haku 
dźwigu za pośrednictwem lin doczepionych do u-
chwytów transportowych (8), zamocowanych obro-
towo na trawersach (2). 

Zawiesie znajduje zastosowanie w transporcie rur 
betonowych przy układaniu rurociągów. Ponadto mo-
że znaleźć zastosowanie przy transporcie rur z ma-
teriałów kruchych, gdyż w zawiesiu wyeliminowano 
ściskanie przenoszonego przedmiotu kleszczami w 
trakcie jego przenoszenia. (1 zastrzeżenie) 

B66D P.23051Ó 02.04.1981 
Biuro Projektów Budownictwa Morskiego „PROJ-

MORS", Gdańsk, Polska (Jan Pawęzka). 
Przeciągarka cierna 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie skonstruowania 
takiej przeciągarki, która miałaby właściwości wo-
dzarki ciernej i kabestanu oraz byłaby zdalnie ste-

rowana, co umożliwia zainstalowanie jej w miejscach 
gdzie nie może przebywać operator, np. na pływa-
jących przęsłach mostu. 

Przeciągarka cierna osadzona na ramie i uzysku-
jąca napęd poprzez przekładnie od silnika elektrycz-
nego charakteryzuje się tym, że napędowy układ 
liny (10) stanowią zespół pędnych krążków (5) osa-
dzonych na pędnym wale (4) nieruchomym w sto-
sunku do ramy (1) mechanizmu i zespół napinających 
krążków (7) linę (10) napędzanych poprzez sprężyny 
(8). Obroty z pędnego wału (4) na zespół pędnych 
krążków (5) przenoszony jest przez szybkorozłączal-
ne sprzęgła (6). (1 zastrzeżenie) 

B66F P. 230361 27.03.1981 

Przedsiębiorstwo Montażowe Urządzeń Górniczych, 
Katowice, Polska (Józef Matwij, Lucjan Pilśniak). 

Sposób i urządzenie do zdalnego odczepiania 
zawiesi montażowych od nosiwa 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie bezpiecznego 
i oszczędnego montażu elementów konstrukcyjnych 
na wysokości przy zastosowaniu urządzeń dźwigo-
wych. 

Sposób zdalnego odczepiania zawiesi montażowych 
(1) polega na wykonaniu węzła na nosiwie przy uży-
ciu urządzenia stanowiącego łącznik węzłowy, w któ-
rym węzeł utworzony jest z zawiesia (1) i pętli (4), 
wprowadzonej do kabłąka (3), a w którym skręconą 
pętlę (4) o 90° nawleka się na przesuwny trzpień (5), 
po czym wsuwa się go i blokuje zapadką (7) w o-
tworach (6) kabłąka (3). Rozwiązanie węzłowe i od-
czepienie zawiesia (1) od nosiwa następuje od impul-
su elektrycznego przekazanego z miejsca styku mon-
tażowego do luzownika (9), powodującego zwolnienie 
trzpienia (5) z kabłąka (3), a zarazem z pętli (4) przez 
odblokowanie zapadki (7) za pomocą luzownika (9) 
i wysunięcie się trzpienia (5) z kabłąka (3) pod wpły-
wem działania sprężyny śrubowej (8). 

Urządzenie według wynalazku składa się z luzow-
nika elektromagnetycznego (9), mechanizmu bloku-
jąco-zwalniającego (11) oraz kabłąka (3), a nadto wy-
posażone jest w linkę zabezpieczającą (28), utwier-
dzoną do osłony (12) luzownika (9). (3 zastrzeżenia) 
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Dział C 
CHEMIA I METALURGIA 

C01B 
C07C 

P.230514 02.04.1981 

Zakłady Azotowe „Puławy", Puławy, Instytut Che-
mii Przemysłowej, Warszawa, Zakłady Azotowe im. 
F. Dzierżyńskiego, Tarnów, Zakłady Azotowe im. 
P. Findera, Chorzów, Polska (Andrzej Krzysztofor-
ski, Władysław Marcisz, Stanisław Maciejczyk, Bo-
gusław Łonak, Marek Pochwalski, Marian Góra, Jó-
zef Grzegorzewicz, Marian Popowicz, Teresa Ostrow-
ska, Kazimierz Balcerzak, Łucja Matuszewska). 

Sposób wytwarzania roztworu siarczanu 
hydroksyloaminy 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie umożliwienia 
prowadzenia procesu redukcji tlenku azotu w apa-
raturze z niektórych gatunków stali stopowych ni-
skowęglowych zawierających molibden. 

Sposób wytworzenia roztworu siarczanu hydroksy-
loaminy drogą katalitycznej redukcji tlenku azotu 
wodorem w środowisku kwasu siarkowego polega na 
tym, że proces prowadzi się przy bardzo niskiej za-
wartości jonów molibdenu w układzie reakcyjnym. 

(2 zastrzeżenia) 

C01B P.234201 T 10.12.1981 

Naczelna Organizacja Techniczna - Rada Od-
działu Wojewódzkiego, Wrocław, Instytut Chemii 
Przemysłowej, Warszawa, Polska (Grażyna Baran, 
Marian Rutkowski, Edwarda Drąg, Wiesław Szele-
jewski, Józef Cyganek, Paweł Kikolski). 

Sposób wytwarzania dwuskładnikowego komponentu 
zawierającego syntetyczne glinokrzemiany 

o właściwościach zeolitu typu 4A 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
sposobu umożliwiającego bezpośrednie wykorzystanie 
glinokrzemianów naturalnych. 

Sposób polega na tym, że jako surowiec stosuje 
się amorficzny glinokrzemian naturalny zawierający 
45-55 części masowych dwutlenku krzemu, 30-40 
części masowych trójtlenku glinu i 0,2-2 części ma-
sowych trójtlenku żelaza, przy czym mieszaninę tą 
zadaje się 4-20% roztworem wodorotlenku sodu w 
ilości 1-14 części masowych na jedną część masową 
amorficznego glinokrzemianu, miesza, po czym o-
grzewa do temperatury nie wyższej niż 393K i utrzy-
muje przez czas co najmniej 2 godzin. Z procesu roz-
działu faz zawraca się fazę ciekłą, najkorzystniej do 
procesu mieszania, natomiast osad neutralizuje się 
kwasami nieorganicznymi do pH 7 - 8 , zaś tak otrzy-
many produkt suszy się w temperaturze do 673 K. 

Otrzymany produkt znajduje zastosowanie jako 
sorbent i wymieniacz jonowy ze szczególnym prze-
znaczeniem na składnik proszków piorących. 

(1 zastrzeżenie) 

C01B 
C11D 

P. 234202 T 10.12.1981 

Naczelna Organizacja Techniczna - Rada Oddzia-
łu Wojewódzkiego, Wrocław, Instytut Chemii Prze-
mysłowej, Warszawa, Polska (Grażyna Baran, Ed-
dwarda Drąg, Paweł Kikolski, Marian Rutkowski, 
Wiesław Szelejewski, Józef Cyganek, Irena Wiecie-
rzyńska). 

Sposób wytwarzania aktywnego komponentu 
do proszków piorących 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
bezściekowego sposobu umożliwiającego bezpośrednie 
wykorzystywanie glinokrzemianów naturalnych. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że. na 
amorficzny glinokrzemian naturalny zawierający 
45-55 części masowych dwutlenku krzemu, 30-40 
części masowych trójtlenku glinu i 0,2-3 części ma-
sowych trójtlenku żelaza, działa się 4-25% roztwo-
rem wodorotlenku sodu w ilości 3 -15 części maso-
wych na jedną część masową wymienionego surow-
ca, miesza i po dobranym okresie czasu ogrzewa się 
do temperatury nie przekraczającej 393K i utrzy-
muje przez czas co najmniej 2 godzin. Z procesu 
rozdziału faz zawraca się fazę ciekłą najkorzystniej 
do procesu mieszania, natomiast osad neutralizuje 
się kwasami organicznymi np. etylenodwuaminoczte-
rooctowym, cytrynowym, sulfonowymi lub ich mie-
szaniną do pH 8-10, a otrzymany produkt suszy się 
w temperaturze 473K. (4 zastrzeżenia) 

C01B P. 234203 T 10.12.1981 

Naczelna Organizacja Techniczna - Rada Oddzia-
łu Wojewódzkiego, Politechnika Wrocławska, Wro-
cław, Polska (Marian Rutkowski, Edwarda Drąg, 
Grażyna Baran, Józef Cyganek). 

Sposób wytwarzania syntetycznych glinokrzemianów 
o właściwościach zeolitu typu 4A 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wytwarzania 
produktu znajdującego zastosowanie jako sorbenty, 
wymieniacze jonowe i katalizatory, sposobem pozwa-
lającym na użycie surowców z bezpośredniej eks-
ploatacji złóż naturalnych glinokrzemianów, bez pro-
wadzenia jakichkolwiek dodatkowych procesów tech-
nologicznych, poza podstawowymi procesami dehy-
droksylacji i rekrystalizacji. 

Sposób polega na tym, że jako surowiec stosuje 
się amorficzny glinokrzemian naturalny zawierający 
30-60% masowych dwutlenku krzemu, 20-40% ma-
sowych trójtlenku glinu i 0,20-25% masowych trój-
tlenku żelaza. Mieszaninę tę zadaje się 4-35% roz-
tworem wodorotlenku sodu w ilości 1-14 części ma-
sowych na jedną część masową amorficznego glino-
krzemianu, miesza i ogrzewa do temperatury nie 
wyższej niż 390 K i utrzymuje przez czas co naj-
mniej dwóch godzin. (4 zastrzeżenia) 

C02F P.234228 T 11.12.1981 

Warszawskie Zakłady Przemysłu Spirytusowego 
i Drożdżowego „Polmos" Wytwórnia Wódek i Droż-
dży, Józefów k. Błonia, Polska (Krzysztof Kubicki, 
Jerzy Warchoł, Barbara Woynarowska, Jan Sakow-
ski). 

Sposób oczyszczania ścieków 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
technologii procesu umożliwiającej znaczne zmniej-
szenie obciążenia ścieków przed wprowadzeniem ich 
do stanowisk fermentacji metanowej. 

Sposób oczyszczania ścieków, zwłaszcza ścieków 
wysokoobciążonych powstających w procesie produk-
cji drożdży, polega na tym, że w pierwszym etapie 
prowadzi się oczyszczanie ścieków w rowie cyrkula-
cyjnym przy intensywnym napowietrzaniu w sposób 
ciągły lub okresowy aż do momentu uzyskania przez 
ścieki pH 6,5-8,0 oraz BZT5 2,2 do 4,8 g 02/dm3 i 
ChZT 3,1 g O2/dm3. Następnie ścieki przepompowuje 
się do komór fermentacji metanowej i po zakończe-
niu tam procesu oczyszczania prowadzi się przy za-
stosowaniu metod tlenowych w znany sposób. 

(1 zastrzeżenie) 

C03B P.230567 07.04.1981 

.Instytut Szkła i Ceramiki - Filia w Krakowie, 
Kraków, Polska (Józef Ciepiela, Henryk Wański, Je-
rzy Węgier, Mirosław Stępa, Leszek Krzekotowski). 
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Sposób wytwarzania szyb ogrzewanych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wytwarzania 
szyb ogrzewanych elektrycznie pasmowym układem 
grzejnym, w którym poszczególne pasma układu, ma-
ją malejący od dołu ku górze przekrój poprzeczny, 
zwłaszcza grubość warstwy materiału przewodzącego. 

Sposób nanoszenia na powierzchnię szyby mate-
riału przewodzącego prąd elektryczny polega na tym, 
że szybę z naniesionym wstępnie pasmowym ukła-
dem grzejnym poddaje się działaniu kąpieli galwa-
nicznej przy zmiennym czasie kontaktu poszczegól-
nych pasm grzejnych z kąpielą, drogą zmiany głę-
bokości zanurzenia obrabianej szyby w kąpieli. 

(18 zastrzeżeń) 

C03B P. 230631 10.04.1981 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Mikroelektroniki 
Hybrydowej i Rezystorów, Kraków, Polska (Olgierd 
Sztaba, Danuta Luśniak-Wójcicka, Joanna Gandur-
ska). 

Sposób wytwarzania częściowo zdewitryfikowanych 
szklanych warstw zabezpieczających 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uzyskania 
warstw zabezpieczających charakteryzujących się 
dużą wytrzymałością mechaniczną oraz małą reak-
tywnością w stosunku do warstw rezystywnych. 

Sposób polega na tym, że szkło o niewielkiej skłon-
ności do dewitryfikacji bez. konieczności dodawania 
nuikleatorów rozdrabnia się wstępnie do uziarnienia 
przynajmniej poniżej 1 mm i poddaje obróbce ter-
micznej do temperatury poniżej 773K z doprowa-
dzeniem do częściowej dewitryfiikacji. 

Po ostudzeniu szkło to rozdrabnia się ponownie do 
uziarnienia poniżej 40 urn, miesza z nośnikiem orga-
nicznym i w postaci pasty nakłada na podłoże, a na-
stępnie poddaje obróbce termicznej do temperatury 
poniżej 813K. Wytrzymanie w tej temperaturze przez 
okres poniżej 15 minut wywołuje wtórną dewdtryfi-
kację. (2 zastrzeżenia) 

C04B P.230392 28.03.1981 

Instytut Materiałów Ogniotrwałych, Gliwice, Pol-
ska (Mieczysław Mularczyk, Wacław Szymborski, 
Władysław Hubicki). 

Sposób ujednorodnienia łupku palonego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uzyskania 
ujednorodnionego łupku palonego w zakresie zawar-
tości Fe2O3. 

Ujednorodniony łupek palony według wynalazku 
uzyskuje się przez wypalenie ziarnistego koncentra-
tu łupkowego ujednorodnionego w zakresie zawar-
tości Fe2O3 we wszystkich ziarnach za pomocą pola 
magnetycznego o zróżnicowanym natężeniu lub przez 
rozsianie łupku palonego uzyskanego przez wypale-
nie ziarnistego koncentratu łupkowego ujednorodnio-
nego w zakresie zawartości Fe2O3 we wszystkich 
ziarnach za pomocą pola magnetycznego o jednako-
wym natężeniu, przy czym różnica zawartości Fe2Û3 
w poszczególnych ziarnach łupku palonego jest jed-
nakowa a ewentualna różnica nie przekracza 0,8 
jednostki procentowej. (2 zastrzeżenia) 

C04B P. 230615 10.04.1981 

Dolnośląskie Zakłady Magnezytowe, Świdnica, Pol-
ska (Michał Eisner). 

Sposób wytwarzania wyrobów ogniotrwałych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uzyskania wy-
robu o bardzo wysokim stopniu zagęszczenia masy oraz 
jednorodnej i zwartej teksturze bez przeprasowań 
spowodowanych sprężystością masy. 

Sposób polega na dwukrotnym lub wielokrotnym 

formowaniu wyrobów poprzez wstępne formowanie 
kształtek, a następnie ponowne zafórmowanie, przy 
zapewnieniu działania siły nacisku pod kątem od 
30° do 90° do kierunku działania siły nacisku w po-
przednim zaprasowaniu. (4 zastrzeżenia) 

C04B P.234229 T 11.12.1981 

Akademia Gómiczo-Hutnicza im. Stanisława Sta-
szica, Kraków Polska (Krystyna Gustaw, Witold 
Brylicki, Jan Małolepszy, Elżbieta Głownia). 

Lekkie tworzywo wapienno-krzemionkowe 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zastosowania 
odpadowego pyłu krzemionkowego do otrzymywania 
tworzywa wapienno-krzemionkowego znajdującego 
zastosowanie w budownictwie. 

Lekkie tworzywo wapienno-krzemionkowe zawie-
ra: 42-55% wagowych pyłu krzemionkowego, 45-58% 
wagowych wapna mielonego oraz wodę w takiej ilo-
ści, aby stosunek ciężaru wody do sumy ciężaru su-
chych składników wynosił 0,70-0,72, przy czym mie-
szanina surowcowa jest tak zestawiona, aby stosunek 
molowy CaO zawartego w wapnie i pyle krzemion-
kowym do SiO2 zawartego w wapnie i pyle krze-
mionkowym wynosił 0,96-1,63. (1 zastrzeżenie). 

C04B P.234230 T 11.12.1981 

Akademia Gómiczo-Hutnicza im. Stanisława Sta-
szica, Kraków, Polska (Krystyna Gustaw, Witold 
Brylicki, Jan Małolepszy, Piotr Kulig). 

Spieniane tworzywo wapienno-piaskowe 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
tworzywa wapienno-piaskowego nadającego się jako 
materiał izolacyjny w przemyśle materiałów budo-
wlanych. 

Spieniane tworzywo wapienno-piaskowe zawiera 
w ilościach wagowych: 30-40% żużla stalowniczego 
mielonego, 29-37% wapna palonego mielonego, 2 3 -
- 3 7 % piasku kwarcowego mielonego i spulchniacze, 
takie jak: proszek aluminiowy w ilości 0,1% oraz 
sulfapol w ilości 0,2%. Tworzywo to zawiera rów-
nież wodę w takiej ilości, aby stosunek ilości wo-
dy do suchych składników masy wynosił 0,75-0,80%. 

(1 zastrzeżenie) 

C04B P.234235 T 14.12.1981 

Akademia Górniezo-Hutnicza im. Stanisława Sta-
szica, Kraków, Polska (Krystyna Gustaw Witold Bry-
licki, Jan Małolepszy, Elżbieta Głownia). 

Spieniane tworzywo wapienno-krzemionkowe 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zastosowania 
odpadowego pyłu krzemionkowego do otrzymywania 
tworzywa wapienno-krzemionkowego nadającego się 
jako materiał izolacyjny w budownictwie. 

Spieniane tworzywo wapienno-krzemionkowe za-
wiera w ilościach wagowych: 39-52% pyłu krzemion-
kowego o zawartości ponad 80% wagowych SÍO2, 4 2 -
- 5 5 % wapna mielonego, 5-7% cementu portlandzkie-
go i spieniacze, takie jak: proszek aluminiowy w 
ilości 0,1% i sulfopol w ilości 0,2% oraz wodę w ta-
kiej ilości, aby stosunek wody do sumy ciężarów su-
chych składników wynosił 0,75. (1 zastrzeżenie) 

C04B P.235100 16.02.1982 

Pierwszeństwo: 16.02.1981 - Rep. Feder. Niemiec 
(/nr P 3105579.6) 

Didier-Werke AG, Wiesbaden, Republika Federal-
na Niemiec. 
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Sposób wytwarzania 
ziarnistych materiałów ognioodpornych 

lub ogniotrwałych zawierających włókna ceramiczne, 
oraz ziarnisty materiał ognioodporny, 

lub ogniotrwały zawierający włókna ceramiczne 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie poprawy włas-
ności użytkowych ziarnistych materiałów ogniood-
pornych lub ogniotrwałych. 

Sposób wytwarzania ziarnistych materiałów ognio-
odpornych lub ogniotrwałych, zawierających włókna 
ceramiczne, gliną, spoiwo i ewentualnie inne zwykle 
stosowane dodatki polega na tym, że 100 części wa-
gowych włókien ceramicznych, 2-15 części wagowych 
gliny i/lub bardzo dokładnie rozdrobnionego AI2O3 
i/lub bardzo dokładnie rozdrobnionego S1O2 i/lub 
wodorotlenku glinowego i/lub bardzo dokładnie roz-
drobnionego tlenku .magnezowego i/lub bardzo dokła-
dnie rozdrobnionego- dwutlenku tytanu i/lub bardzo 
dokładnie rozdrobnionego tlenku chromu, ewentual-
nie co najwyżej 10 części wagowych innych dodat-
ków ogniotrwałych i 1-8 części wagowych spoiwa 
fosforanowego ewentualnie z dodatkiem plastyfika-
tora, miesza się dokładnie w mieszalniku z 2-25 
częściami wagowymi wody, otrzymaną mieszaninę 
zagęszcza się o współczynnik objętościowy wynoszący 
co najmniej 3, po czym suszy się i/lub poddaje obrób-
ce cieplnej w temperaturze 250-600°C i/lub wypala 
się w podwyższonej temperaturze, a następnie roz-
drabnia się do żądanej wielkości ziarna. 

Ziarnisty materiał ognioodporny lufo ogniotrwały 
zawierający włókna ceramiczne zawiera 100 części 
wagowych włókien ceramicznych, 2-15 części wago-
wych gliny i/lub bardzo dokładnie rozdrobnionego 
AI2O3 i/lub bardzo dokładnie rozdrobnionego SÍO2 
i/lub wodorotlenku glinowego i/lub bardzo dokład-
nie rozdrobnionego tlenku magnezowego i/lub bardzo 
dokładnie rozdrobnionego dwutlenku tytanu i/lub 
bardzo dokładnie rozdrobnionego tlenku chromu, e-
wentualnie co najwyżej 10 części wagowych innych 
dodatków ogniotrwałych, 1-8 części wagowych spo-
iwa fosforanowego ewentualnie z dodatkiem plasty-
fikatora i 5-25 części wagowych wody. 

(11 zastrzeżeń) 

C04B P. 235101 16.02.1982 

Pierwszeństwo: 16.02.1981 - Rep. Feder. Niemiec 
(nr P 3105533.8) 

Didier-Werke AG, Wiesbaden, Republika Federal-
na Niemiec. 

Sucha masa do stosowania w masach natryskowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie poprawy przy-
czepności masy natryskowej zarówno do ścian z blach 
jak i do muru. 

Sucha masa do stosowania w masach natryskowych 
do wytwarzania wykładzin ogniotrwałych lub ognio-
odpornych, zawiera 100 części wagowych włókien ce-
ramicznych, 2-20 części wagowych gliny i/lub do-
kładnie rozdrobnionego AI2O3 i/lub dokładnie roz-
drobnionego SÍO2 i/lub wodorotlenku glinu i/lub 
dokładnie rozdrobnionego tlenku magnezu i/lub dokła-
dnie rozdrobnionego dwutlenku tytanu i/lub dokład-
nie rozdrobnionego tlenku chromu, 0-10 części wa-
gowych mączki szamotowej, 2 -8 części wagowych 
spoiwa fosforanowego, w przeliczeniu na P2O5 i 1-4 
części wagowych stałego spoiwa organicznego, przy 
czym składniki te są ze sobą wymieszane. 

(4 zastrzeżenia) 

C04B 
B22C 

P.235102 16.02.1982 

Pierwszeństwo: 16.02.1981 - Rep. Feder. Niemiec 
(nr P 3105534.6) 

Didier-Werke AG, Wiesbaden, Republika Federal-
na Niemiec. 

Elementy formierskie 
o wysokiej stabilności mechanicznej 

w wysokich temperaturach, 
oraz sposób wytwarzania elementu formierskiego 

o wysokiej stabilności mechanicznej 
w wysokich temperaturach 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie poprawy włas-
ności mechanicznych i cieplnych elementów formier-
skich. 

Przedmiotem wynalazku jest element formierski o 
wysokiej stabilności w wysokich temperaturach, któ-
ry jest wytworzony z materiału zawierającego 100 
części wagowych włókien ceramicznych, lub miesza-
niny, złożonej z co najmniej 20% wagowych włókien 
1 co najwyżej 80% wagowych wypalonego materiału 
ziarnistego zawierającego włókna, 2-20 części wa-
gowych gliny i/lub bardzo dokładnie rozdrobnionego 
AI2O3 i/lub bardzo dokładnie rozdrobnionego SÍO2 
i/lub wodorotlenku glinu i/lub bardzo dokładnie roz-
drobnionego tlenku magnezu i/lub bardzo dokładnie 
rozdrobnionego dwutlenku tytanu i/lub bardzo do-
kładnie rozdrobnionego tlenku chromu, 0-8 części 
wagowych spoiwa fosforanowego, liczącego jako P2O5, 
0-10 części wagowych spoiwa organicznego i 0-10 
części wagowych innych dodatków ognioodpornych, 
przy czym jednak materiał zawiera co najmniej 2 
części wagowe spoiwa, mający gęstość 0,5-1,8, wy-
trzymałość na wyginanie na gorąco w temperaturze 
1000°C co najmniej 0,8 N/mm2 i odporność na wstrzą-
sy cieplne wynoszące co najmniej 25 schłodzeń po-
wietrzem. 

Sposób wytwarzania elementu formierskiego o wy-
sokiej stabilności w wysokich temperaturach polega 
na tym, że 100 części wagowych włókien ceramicz-
nych lub mieszaniny, złożonej z co najmniej 20% wa-
gowych włókien ceramicznych i co najwyżej 80% 
wagowych wypalonego materiału ziarnistego zawie-
rającego włókna miesza się w mieszalniku z 2-20 
częściami wagowymi gliny i/lub bardzo dokładnie 
rozdrobnionego AI2O3 i/lub bardzo dokładnie rozdrob-
nionego SÍO2 i/lub wodorotlenku glinu i/lub bardzo 
dokładnie rozdrobnionego tlenku magnezu i/lub bar-
dzo dokładnie rozdrobnionego dwutlenku tytanu i/lub 
bardzo dokładnie rozdrobnionego tlenku chromu, i 
0-8 częściami wagowymi spoiwa fosforanowego, li- i 
czonego jako P2O5, 0-10 częściami wagowymi spo-
iwa organicznego, przy czym stosuje się co najmniej 
2 części wagowe spoiwa, jak również z 0-10 częścia-
mi wagowymi dodatków ognioodpornych oraz z wo-
dą, otrzymaną mieszaninę formując, zagęszcza się 
o współczynnik objętościowy wynoszący co najmniej 
3, w przypadku wyłącznego zastosowania włókien ce- i 
ramicznych lub o współczynnik objętościowy wyno-
szący co najmniej 1,5 w przypadku zastosowania mie-
szaniny zawierającej 80 części wagowych materiału 
ziarnistego zawierającego włókna i 20 części wago-
wych włókien ceramicznych, po czym uzyskany ele-
ment formierski suszy się i/lub tempruje lub wy-
pala. (9 zastrzeżeń) 

C04B 
B22C 

P. 235103 16.02.1982 

Pierwszeństwo: 16.02.1981 - Rep. Feder. Niemiec 
(nr P 3105596.6) 

Didier-Werke AG, Wiesbaden, Republika Federal-
na Niemiec. 

Element formierski 
o wysokiej stabilności mechanicznej 

w wysokich temperaturach 
oraz sposób wytwarzania elementów formierskich 

o wysokiej stabilności mechanicznej 
w wysokich temperaturach 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie poprawy włas-
ności mechanicznych i cieplnych elementów formier-
skich. 

Element formierski o wysokiej stabilności mecha-
nicznej w wysokich temperaturach wykonany jest z 
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materiału zawierającego 100 części wagowych prze-
tworzonych włókien ceramicznych lub mieszaniny, 
złożonej z co najmniej 20% wagowych przetworzo-
nych włókien i do 80% wagowych wypalonej miesza-
niny ziarnistej zawierającej włókna, 0-2 części wa-
gowych gliny i/lub dokładnie rozdrobnionego AI2O3 
i/lub dokładnie rozdrobnionego SÍO2 i/lub wodoro-
tlenku glinu i/lub dokładnie rozdrobnionego tlenku 
magnezu i/lub dokładnie rozdrobnionego tlenku chro-
mu, 2-8 części wagowych spoiwa fosforanowego, 
0-10 części wagowych spoiwa organicznego, oraz 0 -

10 części wagowych innych dodatków ognioodpor-
nych, o gęstości 0,5-1,8, wytrzymałości na wygina-
nie na gorąco przy 1000°C co najmniej 0,8 N/mm2, 
odporności na wstrząsy cieplne wynoszącej 25 schło-
dzeń powietrzem. 

Sposób wytwarzania elementów formierskich o 
wysokiej stabilności mechanicznej polega na tym, że 
100 części wagowych przetworzonych włókien cera-
micznych lub mieszaniny składającej się z co naj-
mniej 20% wagowych przetworzonych włókien i do 
80% wagowych wypalonego materiału ziarnistego za-
wierającego włókna, 0-2 części wagowych gliny 
i/lub dokładnie rozdrobnionego AI2O3 i/lub dokład-
nie rozdrobnionego SÍO2 i/lub wodorotlenku glinu 
i/lub dokładnie rozdrobnionego tlenku magnezu i/lub 
dokładnie rozdrobnionego dwutlenku tytanu i/lub do-
kładnie rozdrobnionego tlenku chromu, 2 -8 części 
wagowych spoiwa fosforanowego, liczonego jako P2O5, 
0-10 części wagowych spoiwa organicznego i 0-10 
części wagowych innych dodatków ognioodpornych, 
jak również wodę miesza się dokładnie w mieszalni-
ku, uzyskaną mieszaninę zagęszcza się o współczyn-
nik objętościowy co najmniej 3 przy wyłącznym za-
stosowaniu włókien ceramicznych, lub o współczynnik 
objętościowy wynoszący co najmniej 1,5 przy zasto-
sowaniu mieszaniny 80 części wagowych materiału 
ziarnistego zawierającego włóikna i 20 części włókien 
ceramicznych podczas jej formowania i tak wytwo-
rzony element formierski suszy się i/lub tempruje 
i/lub wypala. (8 zastrzeżeń) 

C04B P.235104 16.02.1982 

Pierwszeństwo: 16.02.1981 - Rep. Feder. Niemiec 
(nr P 3105531.1) 

Didier-Werke AG, Wiesbaden, Republika Federal-
na Niemiec. 

Sposób wytwarzania ognioodpornych 
lub ogniotrwałych mas 

zawierających włókna ceramiczne oraz ognioodporne 
lub ogniotrwałe masy zawierające włókna ceramiczne 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie poprawy włas-
ności użytkowych mas ogniotrwałych. 

Sposób wytwarzania ognioodpornych lub ognio-
trwałych mas zawierających włókna ceramiczne po-
lega na tym, że miesza się w mieszalniku 100 części 
wagowych włókien ceramicznych z 10-40 częściami 
wagowymi wody, do otrzymanej mieszaniny dodaje 
się 5-20 części wagowych gliny i/lub dokładnie roz-
drobnionego AI2O3 i/lub dokładnie rozdrobnionego 
SÍO2 i/lub wodorotlenku glinowego i/lub dokładnie 
rozdrobnionego tlenku magnezu i/lub dokładnie roz-
drobnionego dwutlenku tytanu i/lub dokładnie roz-
drobnionego tlenku chromu, oraz 0-10 części wago-
wych stałego spoiwa organicznego i razem miesza się, 
następnie dodaje się 0,5-4 części wagowych, w prze-
liczeniu na suchą substancję, spoiwa organicznego w 
postaci roztworu, oraz 1-8 części wagowych w prze-
liczeniu na P2O5 spoiwa fosforanowego i ponownie 
miesza się, po czym otrzymaną mieszaninę ewentu-
alnie suszy się i rozdrabnia. 

Ognioodporne lub ogniotrwałe masy zawierające 
włókna ceramiczne zawierają 100 części wagowych 
włókien ceramicznych, 10-40 części wagowych wo-
dy, 5-20 części wagowych gliny i/lub dokładnie roz-
drobnionego AI2O3 i/lub dokładnie rozdrobnionego 
SÍO2 i/lub wodorotlenku glinowego i/lub dokładnie 

rozdrobnionego tlenku magnezu i/lub dokładnie roz-
drobnionego dwutlenku tytanu i/lub dokładnie roz-
drobnionego tlenku chromu, 0-10 części wagowych 
stałego spoiwa organicznego, poza tym 0,5-4 części 
wagowych w przeliczeniu na suchą substancję spo-
iwa organicznego w postaci roztworu, 1-8 części wa-
gowych w przeliczeniu na P2O5 spoiwa fosforano-
wego. (7 zastrzeżeń) 

C04B P.235105 16.02.1982 

Pierwszeństwo: 16.02.1981 - Rep. Feder. Niemiec 
(nr P 3105530.3) 

Didier - Werke AG, Wiesbaden, Rep. Feder. Nie-
miec. 

Sposób wytwarzania ziarnistych materiałów 
ognioodpornych lub ogniotrwałych, zawierających 

włókna ceramiczne oraz ziarnisty materiał 
ognioodporny lub ogniotrwały zawierający. 

włókna ceramiczne 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie poprawy włas-
ności użytkowych ziarnistych materiałów ogniotrwa-
łych. 

Sposób wytwarzania ziarnistych materiałów ognio-
odpornych lub ogniotrwałych polega na tym, że 100 
części wagowych włókien ceramicznych, 2-15 części 
wagowych gliny i/lub bardzo dokładnie rozdrobnio-
nego AI2O3 i/lub bardzo dokładnie rozdrobnionego SiOa 
i/lub wodorotlenku glinowego i/lub bardzo dokładnie 
rozdrobnionego tlenku magnezowego i/lub bardzo do-
kładnie rozdrobnionego dwutlenku tytanu i/lub bar-
dzo dokładnie rozdrobnionego tlenku chromu, ewen-
tualnie co najwyżej 10 części wagowych innych do-
datków ogniotrwałych i 1-10 części wagowych spoiwa 
organicznego bardzo dokładnie miesza się w mieszal-
niku z 5-25 częściami wody, otrzymaną mieszaninę 
zagęszcza się o czynnik objętościowy wynoszący co 
najmniej 3, suszy się i następnie rozdrabnia do żądanej 
wielkości ziarna. 

Ziarnisty materiał ognioodporny lub ogniotrwały, 
który zawiera 100 części wagowych włókien ceramicz-
nych, 2-15 części wagowych gliny i/lub bardzo dokła-
dnie rozdrobnionego AI2O3 i/lub bardzo dokładnie roz-
drobnionego SÍO2 i/lub wodorotlenku glinowego i/lub 
bardzo dokładnie rozdrobnionego tlenku magnezowe-
go i/lub bardzo dokładnie rozdrobnionego dwutlenku 
tytanu i/lub bardzo dokładnie rozdrobnionego tlenku 
chromu, ewentualnie co najwyżej 10 części wagowych 
innych dodatków ogniotrwałych, 1-10 części wago-
wych spoiwa organicznego i 5-25 części wagowych 
wody. (11 zastrzeżeń) 

C04B 
C08L 

P.235106 16.02.1981 

Pierwszeństwo: 16.02.1981 - Rep. Feder. Niemiec 
(nr P 3105593.1) 

Didier-Werke AG, Wiesbaden, Rep. Feder. Niemiec. 

Sposób wytwarzania lekkich mas plastycznych 
przeznaczonych do dalszej przeróbki na materiały 
ognioodporne oraz ogniotrwałe oraz lekka masa 

plastyczna przeznaczona do dalszej przeróbki 
na materiały ognioodporne lub ogniotrwałe 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie poprawy włas-
ności użytkowych lekkich mas plastycznych przezna-
czonych do wytwarzania materiałów ognioodpornych. 

Sposób wytwarzania lekkich mas plastycznych, prze-
znaczonych do dalszej przeróbki na materiały ognio-
odporne lub ogniotrwałe, zawierające co najmniej 
74% wagowych włókien ceramicznych polega na tym, 
że 100 części wagowych ceramicznych spulchnia się 
mechanicznie ewentualnie przy jednoczesnym rozdrob-
nieniu i dodaje się 1-3 części wagowe organicznego 
spoiwa w postaci suchej, do uzyskanej mieszaniny za-
wierającej spulchnione włókna ceramiczne wprowadza 
się w mieszalniku, przez natryskiwanie, 10-50 części 
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wagowych wody, do nawilżonej mieszaniny dodaje się 
10-30 części wagowych gliny i w zależności od po-
trzeby stałe nieorganiczne spoiwo, po czym miesza się 
wszystkie składniki ze sobą. 

Do uzyskanej w ten sposób mieszaniny dodaje się 
lepki roztwór spoiwa organicznego, zwłaszcza mety-
locelulozy, która ewentualnie zawiera rozpuszczone 
spoiwo nieorganiczne, w ilości odpowiadającej 1-3 
częściom wagowym stałego spoiwa organicznego, po 
czym wszystkie składniki miesza się. 

Lekka masa plastyczna przeznaczona do dalszej 
przeróbki na. materiały ognioodporne lub ogniotrwałe 
zawiera 100 części wagowych włókien ceramicznych 
spulchnionych i ewentualnie rozdrobnionych, 1-3 czę-
ści wagowe spoiwa organicznego w postaci suchej, 
10-50 części wagowych wody, 10-30 części wagowych 
gliny i ewentualnie stałego spoiwa nieorganicznego 
oraz lepki roztwór spoiwa organicznego, korzystnie 
metylocelulozy, ewentualnie zawierający rozpuszczo-
ne spoiwo nieorganiczne w ilości odpowiadającej 1-3 
częściom wagowym stałego, spoiwa organicznego. 

(10 zastrzeżeń) 

C07C P.230505 03.04.1981 

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Win-
centy Skupiński, Andrzej Gieysztor, Bogusław Zieliń-
ski). 

Sposób ałkilowania węglowodorów aromatycznych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wykorzystania 
łatwo dostępnego składnika katlizatorów do ałkilowa-
nia węglowodorów aromatycznych tzn. chromu. 

Sposób ałkilowania węglowodorów aromatycznych 
polega na tym, że reakcję ałkilowania prowadzi się za 
pomocą olefin o 2-12 atomach węgla, w obecności he-
terogennego katalizatora zawierającego 0,1-30% 
wagowych chromu oraz żele nieorganiczne takie jak 
żele krzemowe, glinokrzemowe, glinowe lub sita mole-
kularne, w temperaturze 273-500 K, pod ciśnieniem 
normalnym lub podwyższonym, ewentualnie w rozpu-
szczalniku organicznym. (1 zastrzeżenie) 

C07C P.230517 02.04.1981 

Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia", 
Kędzierzyn-Koźle, Polska (Helena Smolik, Jerzy Wa-
silęwski, Danuta Jazienicka, Mieczysław Zawadzki, 
Jan Wojtyczka, Daniel Maksymiec, Jadwiga Urban-
czyk, Władysław Pypławiec, Danuta Kalinowska, Zofia 
Fronczek). 

Sposób wytwarzania dwuoctanu glikolu etylenowego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania ta-
kiego sposobu usuwania wody estryfikacyjnej z otrzy-
mywanego dwuoctanu glikolu etylenowego, który umo-
żliwiałby stosowanie go w kompozycjach do utwar-
dzania szkła wodnego, zwłaszcza przy produkcji mas 
formierskich. 

Istota sposobu wytwarzania dwuoctanu glikolu ety-
lenowego przez estryfikację glikolu etylenowego kwa-
sem octowym w temperaturze wrzenia mieszaniny re-
akcyjnej przy nadmiarze kwasu octowego, wobec ka-
talizatora, usunięcie powstającej w reakcji wody przez 
destylację azeotropową i następnie oddestylowanie nad-
miaru czynnika azeotropującego i kwasu octowego po-
lega na tym, że jako czynnik azeotropujący stosuje 
się octan n-butylu. (4 zastrzeżenia) 

C07C P.230547 07.04.1981 

Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa, Polska 
(Lesław Szozda, Tadeusz Porębski, Józef Obłój, Ja-
nina Wawak, Kazimierz Zięborak). 

Sposób wydzielania fenoli z roztworów wodnych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia 
stopnia odfenolowania roztworów wodnych. 

Przedmiotem wynalazku jest sposób wydzielania 
fenoli, głównie fenolu, krezoli i ksylenoli, z roztwo-
rów wodnych takich jak wody pogazowe i ściekowe 
otrzymywane w procesach odgazowania węgla a tak-
że z roztworów powstających w stanie ekstrakcji fe-
noli z olejów smołowych. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że fe-
nole z roztworów wodnych wydziela się przez ekstrak-
cję rozpuszczalnikiem organicznym, stanowiącym pro-
dukt eteryfikacji alkanolami, zawierającymi od jed-
nego do trzech atomów węgla, frakcji C5 z pirolizy 
benzyn lufo frakcji benzyny lekíkiej z krakkigu. Przed 
ekstrakcją z produktu eteryfikacji wyodrębnia się 
frakcję główną wrzącą w temperaturze powyżej 
343°K. (3 zastrzeżenia) 

C07C P.230640 10.04.1981 

Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachow-
nia", Kędzierzyn-Koźle, Polska (Stanisław Bal, Adam 
Mazur, Tomasz Bota, Andrzej Kossakowski, Juergen 
Kulawik, Daniel Maksymiec, Bolesław Nowicki, Zbig-
niew Wolniewicz, Lucjan Wróbel, Jan Bogoczek). 

Sposób oczyszczania naftalenu 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie umożliwienia 
regeneracji katalizatora procesu oczyszczania nafta-
lenu. 

Przedmiotem wynalazku jest sposób oczyszczania 
naftalenu zwłaszcza naftalenu otrzymanego przez 
rektyfikację odfenolowanego oleju naftalenowego. 

Sposób według wynalazku polega na kontaktowa-
niu ciekłego naftalenu z katalizatorem i oddestylo-
waniu oczyszczonego naftalenu od powstałych w pro-
cesie produktów nielotnych przy czyni katalizator za-
wiera częściowo zdekationizowane zeolity typu foja-
zytu o stosunku SiOž : AlžO^o zawierające jony me-
tali ziem rzadkich i/lub ziem alkalicznych. 

(1 zastrzeżenie) 

C07C P.232826 04.12.1980 

Pierwszeństwo: 6.12.1979 Wlk. Brytania (nr 42224/79) 

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

Sposób wytwarzania 
3-/3-metylo-4-izopropylofenylo/-l,l-dimetylomocznika 

Sposób wytwarzania nowego związku o wzorze 1 
polega na tym, że anilinę o wzorze 2 poddaje się 
reakcji z fosgenem i tak wytworzony izocyjanian o 
wzorze 3 poddaje się reakcji z dwumetyloaminą. 

Nowy 3-/3-metylo-4-izopropylofenylo/-l,l-dwumety-
lomocznik jest użyteczny jako herbicyd. 

(1 zastrzeżenie) 

C«7C P.234965 05.02.1982 

Pierwszeństwo: 09.02.1981 - Stany Zjedn. Ameryki 
(nr 232.605) 

Ashland Oil, Inc., Ashland, Stany Zjedn. Ameryki. 
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Sposób wytwarzania estrów kwasów nienasyconych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uproszczenia 
sposobu wytwarzania estrów kwasów nienasyconych. 

Metakrylan metylu i inne estry kwasów a - ß nie-
nasyconych wytwarza się kontaktując katalizator 
utleniającego odwodonniania - estryfikacji z miesza-
niną kwasu nasyconego, na przykład kwasu izoma-
słowego, alkanolu, na przykład metanolu tlenu i e-
wentualnie i korzystnie H2O w okresie czasu wys-
tarczającym do utworzenia estru alkilowego kwasu 
(j-ß nienasyconego, (25 zastrzeżeń) 

C07C P.235846 12.02.1982 

Pierwszeństwo: 12.02.1981 - Stany Zjednoczone 
Ameryki (nr 230916) 

Mobil Oil Corporation, Nowy Jork, Stany Zjedno-
czone Ameryki. 

Sposób izomeryzacji ksylenów 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia wy-
dajności konwersji ksylenów. 

Opisano sposób, w którym ekstrahowane ksyleny 
są izomeryzowane w zakresie temperatury od 267 
do 427°C, z małą stratą ksylenów i w obecności 
etylobenzenu i z konwersją etylobenzenu do produk-
tów o różanym ciężarze cząsteczkowym. 

Katalizator zawiera ikrystyliczny zeolit i składnik 
uwodorniający, korzystnie platynę, a katalizator pod-
daje się obróbce parą wodną w celu doprowadzenia 
jego kwasowości do przepisanego zakresu. 

(13 zastrzeżeń) 

C07C 
COTD 

P.235083 15.02.1982 

Pierwszeństwo: 16.02.1981 - Luksemburg (nr 83138) 

Ciba-Geigy AG, Bazylea, Szwajcaria. 

Sposób wytwarzania nowych soli aminowych 

Wynalazek dotyczy sposobu wytwarzania nowych 
soli aminowych o wzorze 1, w których Ri oznacza 
grupę trój-(hydroksymetylo) metylową a Ri i R3 ozna-
czają atomy wodoru, albo każdy z obu symboli Ri 
i R2 oznacza grupę etylową, 2-hydroksyetylową lub 
2-hydroksypropylową a R3 oznacza atom wodoru, al-
bo Ri i R2 razem tworzą grupę 3-oksa-l,5-pentylenową a 
R3 oznacza grupę 2,3,4,5,6-pięciohydroksy-n-heksylową, 
JR2 oznacza rodnik metylowy a R3 oznacza atom wo-
doru, albo Ri, R2 i R3 oznaczają grupy 2-hydroksyety-
lowe. 

Cechą sposobu jest według wynalazku to, że kwas 
2-(2,6-dwuchloroanilino)-fenylooctowy lub sól zasady 
różną od soli o wzorze 1 poddaje się reakcji z aminą 
o wzorze NR1R2R3 lub z jej solą addycyjną z kwasem. 

Nowe substancje wykazują cenne właściwości far- • 
makologiczne i mogą być stosowane jako niesteinodo-
we środki przeciwzapalne i przeciwbólowe. 

(4 zastrzeżenia) 

C07C P. 235399 11.03.1982 

Pierwszeństwo: 11.03.1981 - Holandia (nr 8101174) 

Unie van Kunstmestfabrieken B. V., Utrecht, Ho-
landia (Henk Christiaan Burks, Adolphe Marie Dou-
wes, Kees Jonckers). 

Sposób wytwarzania mocznika 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie obniżenia zuży-
cia energii oraz zwiększenia sprawności procesu wy-
twarzania mocznika. 

Wynalazek dotyczy ulepszonego sposobu wytwarza-
nia mocznika w podwyższonej temperaturze i pod 
zwiększonym ciśnieniem, w którym karbaminian 
amonu rozkłada się na amoniak i dwutlenek węgla 
i wydziela ze strumnienia produktu mocznikowego 
w co najmniej dwóch etapach ciśnieniowych. 

Strumień produktu mocznikowego o zmniejszonej 
zawartości karbaminianu amonu opuszczający pierw-
szy etap wysokociśnieniowy rozpręża się do ciśnienia 
pośredniego między ciśnieniem etapu wysokociśnienio-
wego a ciśnieniem etapu następnego, w urządzeniu 
rozprężającym, w którym energia uwolniona wskutek 
zmniejszania ciśnienia ulega przemianie w energię 
kinetyczną, za pomocą której gazową mieszaninę amo-
niaku i dwutlenku węgla, powstającą w wyniku roz-
kładu karbaminianu w dalszym etapie ciśnieniowym 
lub odzyskiwaną z kondensatu procesowego powsta-
jącego w etapie zatężenia, spręża się do ciśnienia poś-
redniego. Sprężoną mieszaninę gazowa następnie 
skrapla się, a powstające skropliny pompuje się do 
etapu wysokociśnieniowego. (13 zastrzeżeń) 

C07D P.232291 20.07.1981 

Pierwszeństwo: 21.07.1980 - Kanada (nr 356,643) 

UNIROYAL LTD, Don Mills Ontario, Kanada. 

Sposób wytwarzania 1-tlenku 2-[l-(2,5-dwumetylofe-
nylo)-etylosulfonylo pirydyny o własnościach 

chwastobójczych 
Celem wynalazku Jest opracowanie syntezy 1-tlen-

ku pirydyny o wzorze 9, tak aby produkt uzyskać z 
dużą wydajnością i w czystej postaci. 

Do p-ksylenu i acetaldehydu wprowadza się chloro-
wodór, w wyniku czego tworzy się eter dwu-1-chlo-
roetylowy. Związek ten przekształca się w 2-(l-chlo-
roetylo)-l,4-dwumetylobenzen działaniem kwasu siar-
kowego i chlorowodoru. Wodorosiarczek metalu alka-
licznego przekształca w środowisku wodnego metano-
lu lub etanolu 2-(l-chloroetylo)-l,4-dwumetylobenzen 
w a.2,5-trójmetylobenzenometanotiol, którego sól so-
dowa poddana reakcji z 1- tlenkiem 2-chloropirydyny 
daje 1-tlenek 2-[l-(2,5-dwumetylofenylo)etylotio] piry-
dyny, który następnie utlenia się nadtlenkiem wodoru 
i woliramianem metalu alkalicznego lub kwasem wol-' 
framowym z utworzeniem 1-tlenku 2-[l-(2,5-dwume-
tylofenylo)-etylosulfonylo] pirydyny o wzorze. 9. 

(1 zastrzeżenie) 

C07D P. 232992 11.09.1981 

Pierwszeństwo: 12.09.1980 - Węgry (nr 2239/80) 

EGYT Gyógyszervegyészeti Gyár. Budapeszt. Wę-
gry. 
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Sposób wytwarzania nowych pochodnych 
1,4-dwutlenku 2-hydroksymetylochinoksaliny 

Celem wynalazku jest opracowanie sposobu wytwa-
rzania nowych związków o działaniu mikrobójczym 
i zwiększającym przyrost ciężaru ciała zwierząt. 

Sposób wytwarzania nowych pochodnych 1,4-dwu-
tlenku 2-hydroksymetylochinoksaliny o ogólnym wzo-
rze 1, w którym A oznacza grupę aminową, grupę 
o ogólnym wzorze -NHCOORi, - N H - C X - N H 2 , 
-NH-C(=NH)-NH 2 , -NHR2 lub - N H - C O - R 3 , w 
których to wzorach Ri oznacza grupę alkilowa o 2-4 
atomach węgla, X oznacza atom tlenu lub siarki, R2 
oznacza grupę alkilową o 1-6 atomach węgla, fenylo-
wą, benzylową, hydroksylową lub hydroksyalkilową 
o 2-4 atomach węgla, a R3 oznacza grupę alkilową 
o 1-20 atomach węgla, grupę fenylową ewentualnie 
podstawioną jednym, dwoma lub trzema takimi sa-
mymi lub różnymi podstawnikami takimi jak grupa 
nitrowa, hydroksylowa, aminowa, alkoksylowa o 1-3 
atomach węgla lub atom chlorowca, grupę naftylową 
ewentualnie podstawioną grupę hydroksylową, grupę 
fenyloalkilową o 1-3 atomach węgla w części alkilowej, 
grupę pirydylową, piperydylową, pirazynylową, pirymi-
dylową, 1,2,4-triazynylową, furylową, nitrofurylową 
lub a,a-dwufenylo-tHhydroksymetylową, polega na 
tym, że pochodną 1,4-dwutlenku chinoksaliny o ogól-
nym wzorze 2, w którym Q oznacza atom tlenu lub 
dwie grupy alkoksylowe o 1-4 atomach węgla, pod-
daje się reakcji ze związkiem o ogólnym wzorze 
A-NH2, w którym A ma wyżej podane znaczenie. 

Ze względu na swoje działanie, nowe związki o 
wzorze 1 są stosowane jako składniki czynne kompo-
zycji farmaceutycznych lub weterynaryjnych oraz 
koncentratów paszowych, dodatków paszowych i pasz. 

(8 zastrzeżeń) 

C07D P.233058 17.09.1981 

Pierwszeństwo: 17.09.1980 - St. Zjedn. Ameryki 
(nr 187859) 

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

Sposób wytwarzania nowych pochodnych 
cefalosporyn 

Celem wynalazku jest opracowanie sposobu wy-
twarzania nowych cefalosporyn o szerokim spektrum 
działania, użytecznych w lecznictwie i zwalczaniu 
drobnoustrojów chorobotwórczych dla człowieka 
i zwierząt. 

Sposób wytwarzania kwasów 7 ß-acyloamino-3-ce-
femo-4-karboksylowych, podstawionych w pozycji 3 
grupą bis-tetrazolometylotiometylową polega na re-
akcji ewentualnie odpowiednio podstawionego kwasu 
7-aminocefalosporynowego z bis-tetrazolometylotiolem. 

(17 zastrzeżeń) 

C07D P.233059 17.09.1981 

Pierwszeństwo: 18.09.1980 - Wielka Brytania 
(nr 80.30194) 

UCB, S.A., Bruksela, Belgia. 

Sposób wytwarzania nowych kwasów 
2-[4-/dwufenyIometyleno/-l-piperydynylo]-octowych 

Celem wynalazku jest opracowanie sposobu wytwa-
rzania nowych związków o działaniu przeciwuczule-
niowym, przeciwskurczowym, przeciwhistaminowym 
i broncholitycznym. 

Sposób wytwarzania nowych kwasów o wzorze 
ogólnym 1, w którym X oznacza atom wodoru, chlo-
rowca lub niższą grupę alkoksylowa, m = 0,1 lub 2 zaś 
n - 1 lub 2.. polega na tym, że związek o wzorze 2, 
w którym Y oznacza grupkę -NH2 lub grupę o wzorze 
OR', w którym R' oznacza niższy rodnik alkilowy, 
poddaje się hydrolizie w środowisku wodnym lub 
wodnoalkoholowym za pomocą zasady nieorganicznej. 

(1 zastrzeżenie) 

C07D P.235755 01.04.1982 

Pierwszeństwo: 02.04.1981 - Rep. Feder. Niemiec 
(nr P 3113298.7) 

Akzo nv, Arnhem, Holandia. 

Sposób wytwarzania 2,2'-dwusiarczków 
dwutiazolilu 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia wy-
dajności i selektywności wytwarzania 2,2'-dwusiarcz-
ków dwutiazolilu. Sposób wytwarzania 2,2-dwusiarcz-
ków dwutiazolilu o ogólnym wzorze 1, w którym R 
i R' są jednakowe lub różne i w danym wypadku 
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oznaczają atom wodoru, atom chlorowca, grupę nitro-
wą, grupę hydroksylową lub ewentualnie jedno- lub 
wielokrotnie podstawiony rodnik organiczny taki jak 
rodnik alkilowy lub alkoksylowy zawierający 1-6 
atomów węgla, lub rodnik cykloalkilowy, lub arylowy 
zawierający 6 do 12 atomów węgla, przy czym pod-
stawniki mogą być w danym wypadku atomem chlo-
rowca, grupą nitrową, grupą hydroksylową lub rod-
nikiem alkilowym lub alkoksylowy m zawierającym 
1-5 atomów węgla, albo w którym R i R' razem 
tworzą rodnik o ogólnym wzorze 2, w którym R", R'", 
R"" i R'"" są jednakowe lub różne i w danym wypad-
ku mają takie samo znaczenie jak R i R', w drodze 
katalitycznego utleniania 2-merkaptotiazolu o ogólnym 
wzorze 3, w którym R i R' mają wyżej podane zna-
czenie, za pomocą tlenu lub gazu zawierającego tlen, 
w obecności rozpuszczalnika, w zakresie temperatur 
od 0 do 150°C i w obecności katalizatora, polega na 
tym, że jako katalizator stosuje się amoniak i ewen-
tualnie metal ciężki lub związek metalu ciężkiego. 

(5 zastrzeżeń) 

C07H P.231943 30.06.1981 

Pierwszeństwo: 12.07.1980 - St. Zjedn. Ameryki 
(nr 162, 977) 

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

Sposób wytwarzania makrolidu 

Celem wynalazku jest opracowanie sposobu wytwa-
rzania nowych związków użytecznych w syntezie ty-
lozyny. 

Sposób wytwarzania tylaktonu (20-dihydro-20, 23-
-dideoksytylonolidu) polega na hodowli podpowierzch-
niowej z inapowietrzaniem Streptomyces fradiae NRRL 
12188 lub jego produkującego tylakton mutanta lub 
rekombinanta. (3 zastrzeżenia) 

C08G P.230468 31.03.1981 

Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachow-
nia", Kędzierzyn-Koźle, Polska (Marian Gryta, Hen-
ryk Wojtal, Marian Pepera, Jerzy Majchrzak, Krzysz-
tof Węgrzyn, Genowefa Czarnecka, Tadeusz Żyła). 

Sposób wytwarzania żywic nowolakowych do tłoczyw 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uproszczenia 
sposobu wytwarzania żywicy nowolakowej o powta-
rzalnych własnościach. 

Wynalazek dotyczy sposobu wytwarzania żywic no-
wolakowych, używanych do sporządzania tłoczyw. 
Fenol i formaldehyd o stosunku molowym 0,8-0,9 :1 
poddaje się kondensacji w obecności 0,3-1,4% wag., 
w stosunku do fenolu, kwasu szczawiowego jako ka-
talizatora. 

Proces kondensacji prowadzi się w temperaturze 
wrzenia mieszaniny reakcyjnej aż do momentu uzys-
kania kondensatu o współczynniku załamania 

30 
n =l,605±0.006, po czym żywicę odwadnia się w 

D 
znany sposób pod obniżonym ciśnieniem. 

(1 zastrzeżenie) 

C08G P.230532 03.04.1981 

Władysław Wąsowicz, Poznań, Polska (Władysław 
Wąsowicz, Narcyz Piślewski, Aureliusz Biniakiewicz, 
Zofia Matłoka). 

Heterogénná kompozycja uretanowa, 
zwłaszcza do wypełniania opon bezawaryjnych 

oraz sposób wytwarzania kompozycji 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie poprawy ekono-
miki produkcji i stosowania opon bezawaryjnych. 

Heterogénná kompozycja uretanowa jest przezna-
czona zwłaszcza do wypełniania opon bezawaryjnych. 

Składa się ona z 40-98% wagowych mieszaniny or-
ganicznych poliizocyjanianów lub ich prepolimerów, 
z polifunkcyjnych polioli lub ich oligometrycznych 
związków mających grupy funkcyjne zdolne do rea-
gowania z izocyjanianami, z katalizatorów, z 0,5 do 
50% wagowych mieszaniny oligomerycznych produk-
tów termicznego rozkładu tworzyw poliuretanowych, 
oraz z 0,5 do 30% wagowych napełniaczy krzemion-
kowych o własnościach wzmacniających. 

(8 zastrzeżeń) 

C08L P.230539 06.04.1981 

Wyższa Szkoła Inżynierska im. Kazimierza Pułas-
kiego, Radom, Polska (Krystyna Roczniak, Andrzej 
Wylon, Jacek Stala, Barbara Siepracka, Mieczysław 
Dębski, Włodzimierz Jarecki, Krzysztof Wiechczyński, 
Halina Wiekluk, Zdzisław Wertz). 

Sposób wytwarzania chemoutwardzalnego spoiwa 
do mas rdzeniowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie przyspieszenia 
sieciowania spoiwa do form i rdzeni oraz zwiększe-
nie wytrzymałości utwardzonych mas rdzeniowych. 

Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania 
chemoutwardzalnego spoiwa do form i rdzeni zwłasz-
cza dla odlewów staliwnych i żeliwnych. Według 
wynalazku spoiwa fenolowo-formaldehydowe mody-
fikuje się związkami epoksydowymi i siloksanowy-
mi. 

Do 100 części wagowych żywicy rezolowej dodaje 
się 1-80, korzystnie 20 części wagowych żywicy epo-
ksydowej o zawartości grup epoksydowych co naj-
mniej 5% wag. oraz 0,01-5, korzystnie 0,4#części wag. 
y-aminopropylotrójetoksysilanu i dokładnie miesza. 

(1 zastrzeżenie) 

C08L 
B29G 

P. 232389 28.07.1981 

Pierwszeństwo: 9.04.1981 - Stany Zjedn. Ameryki 
(nr 252640) 

Atlantic Richfield Company, Los Angeles, Stany 
Zjednoczone Ameryki. 

Spoiwo adhezywne, 
lignocelulozowa kompozycja formowalna tłocznie 

oraz sposób wytwarzania 
kompozytowych wyrobów lignocelulozowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie obliżenia kosz-
tów spoiw do formowania wyrobów kompozytowych. 

Przedmiotem wynalazku jest spoiwo adhezywne 
do wytwarzania lignocelulozowych wyrobów formo-
walnych tłocznie oraz sposób wytwarzania kompozy-
towych wyrobów lignocelulozowych, a także lignoce-
lulozowa kompozycja formowalna tłocznie. 

Cechą spoiwa według wynalazku jest to, że zawie-
ra około 20-95% wagowych dwu- lub poliizocyjania-
nu organicznego i około 5-80% wagowych tlenku 
alkilenu o 3-12 atomach węgla. 

Cechą sposobu według wynalazku jest to, że mie-
sza się razem cząstki lignocelulozowe i 1,5-12% wa-
gowych, w przeliczeniu na suszone w piecu cząstki 
lignocelulozowe, spoiwa adhezywnego zawierającego 
20-95% wagowych organicznego dwu- lub poliizocyja-
nianu i około 5-80% wagowych tlenku alkilenu lub 
chlorowcowanego tlenku alkilenu o 3-12 atomach 
węgla, po czym powstałą formowalna kompozycję, 
wprowadza się na metalową formę, płytę przekład-
kową lub płytę dociskową spryskaną lub powleczoną 
środkiem zapobiegającym przyleganiu i kompozycję 
tę formuje się tłocznie w temperaturze 140-220°C, 
pod ciśnieniem 680-4200 kPa w ciągu 1 do 10 minut, 
a następnie powstały kompozytowy wyrób lignocelu-
lozowy o żądanym kształcie i/lub grubości usuwa się 
z metalowej formy, płyty przekładkowej lub płyty 
dociskowej. (11 zastrzeżeń) 
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C09B P. 236635 10.04.1981 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Barwni-
ków „ORGANIKA", Zgierz, Polska (Hubert Łuczak, 
Anna Baran, Jeremiasz Jeszka). 

Środek barwiący do barwienia włókien proteinowych 
i poliamidowych na kolor Czerwony 

Celem wynalazku jest opracowanie środka barwią-
cego odznaczającego się dobrą rozpuszczalnością w 
wodzie. 

Środek barwiący do barwienia włókien proteino-
wych i poliamidowych na kolor czerwony według 
wynalazku zawiera 65-90 części barwnika kwasowe-
go o wzorze przedstawionym na rysunku i 1-10 
części produktu dwuetapowej kondensacji mieszani-
ny o-, m- i p-krezoli z formaldehydem i kwasem 
2-naftolo-6-sulfonowym oraz ewentualnie środki wy-
pełniające i ewentualnie środki przeciwpylne. 

(3 zastrzeżenia) 

C09D 
H01B 

P.230461 01.04.1981 

Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa, Polska 
(Piotr Penczek, Elżbieta Wardzińska, Barbara Łoś-
Kuchta, Krystyna Wiaduch, Elżbieta Michalczyk, Ja-
dwiga Andrzejewsfca). 

Elektroizolacyjny lakier poliestrowy 

Celem wynalazku jest opracowanie lakieru do 
powlekania przewodów nawojowych, zawierającego 
roztwór żywicy poliestrowej w mieszaninie rozpusz-
czalników organicznych, odznaczających się zmniej-
szoną toksycznością. 

Według wynalazku w skład mieszaniny rozpusz-
czalników organicznych wchodzą: 5-25 części wago-
wych cykloheksanonu i 5-25 części wagowych cyklo-
heksanolu, przy czym łączna ilość cykloheksanonu i 
cykloheksanolu wynosi 15-35 części wagowych, a 
stosunek ilości tych rozpuszczalników wynosi od 1 : 5 
do 5 : 1 , oraz ewentualnie 1-10 części wagowych 
glikolu etylenowego lub glikolu 1,2-propylenowego, 
przy ilości związków fenolowych poniżej 70 części wa-
gowych na 100 części wagowych mieszaniny rozpusz-
czalników. (1 zastrzeżenie) 

C09D 
H01B 

P.230462 01.04.1981 

Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa, Polska 
(Piotr Penczek, Grażyna Cynkowska, Elżbieta War-
dzińska, Barbara Łoś-Kuchta, Krystyna Wiaduch, 
Elżbieta Michalczyk, Jadwiga Andrzejewska). 

Bezfenolowy elektroizolacyjny lakier poliestroimidowy 

Celem wynalazku jest opracowanie lakieru zawie-
rającego roztwór żywicy poliestromidowej w mie-
szaninie małotoksycznych rozpuszczalników orga-
nicznych, przy czym według wynalazku skład rozpusz-
czalników jest następujący: 20-40 części wagowych 
cykloheksanonu, 5-25 części wagowych cykloheksa-
nolu i 5-20 części wagowych alkoholu benzylowego, 
przy czym łączna ilość cykloheksanonu, cykloheksa-
nolu i alkoholu benzylowego wynosi 50-75 części 
wagowych, a stosunek ilości cykloheksanonu do łącz-
nej ilości cykloheksanolu i alkoholu benzylowego 
wynosi od 3 :1 do 1:3, a pondto zawiera poniżej 25 
części wagowych węglanu etylenu lub 1,2-propylenu 
na 100 części wagowych mieszaniny rozpuszczalni-
ków. (1 zastrzeżenie) 

C09D 
H61B 

P.230463 01.04.1981 

Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa, Polska 
(Piotr Penczek, Grażyna Cynkowska, Elżbieta War-
dzińska, Barbara Łoś-Kuchta, Krystyna Wiaduch, 
Elżbieta Michalczyk, Jadwiga Andrzejewska). 

Elektroizolacyjny lakier poliestroimidowy 

Celem wynalazku jest opracowanie lakieru do po-
wlekania miedzianych przewodów nawojowych, za-
wierających roztwór żywicy poliestrowej w miesza-
ninie mało toksycznych rozpuszczalników organicz-
nych, o dużym cieple spalania ich par, przy czym 
według wynalazku skład mieszaniny rozpuszczalni-
ków organicznych jest następujący: 10-45 części 
wagowych cykloheksanonu i 5-20 części wagowych 
glikolu etylenowego lub glikolu 1,2-propylenowego, 
przy czym łączna ilość cykloheksanonu i glikolu wy-
nosi 20-50 części wagowych, a stosunek ilości tych 
rozpuszczalników wynosi od 1:2 do 8 : 1 , oraz ewen-
tualnie 1-10 części wagowych węglanu etylenu lub 
węglanu propylenu, przy ilości związków fenolowych 
poniżej 55 części wagowych, korzystnie poniżej 30 
części wagowych na 100 części wagowych mieszani-
ny rozpuszczalników. (1 zastrzeżenie) 

C09K P.230504 03.04.1981 

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Her-
bert Czichon, Maria Cichon, Marianna Kamińska). 

Roztwór kopiowy do otrzymywania 
olefilowych warstw fotoutwardzalnych 

Celem wynalazku jest otrzymanie takiego roztwo-
ru kopiowego, który pozwalałby uzyskać formę dru-
kową o dobrej oleofilowości elementów drukujących, 
ich wysokiej przyczepności do podłoża i dobrej od-
porności na ścieranie. 

Roztwór kopiowy do otrzymywania oleofilowych 
warstw fotoutwardzalnych zawiera policynamonian 
winylowy w ilości 3-18% wagowych oraz stałą ży-
wicę epoksydową dianową o średniej masie cząstecz-
kowej w ilości 0-90% wagowych w stosunku do za-
wartości policynamonianu winylowego i/lub chlotro-
kauCzuk w ilości od 0-90% wagowych w stosunku do 
zawartości policynamonianu winylowego, przy czym 
zawartość co najmniej jednego z tych składników 
powinna wynosić co najmniej 20% w stosunku do za-
wartości policynamonianu winylowego, w rozpuszczal-
niku organicznym. (1 zastrzeżenie) 

C09K P. 230506 03.04.1981 

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Her-
bert Czichon, Maria Cichon). 

Roztwór kopiowy do otrzymywania 
warstw fotoutwardzalnych o wysokiej rodzielczości 

Celem wynalazku jest opracowanie roztworu ko-
piowego zawierającego możliwie mało toksyczne roz-
puszczalniki, który umożliwiałby uzyskanie gładkich 
warstw kopiowych o wysokiej rodzielczości oraz dob-
rej odporności na działanie kwasu fluorowodorowego 
i jego soli, FeCl3, CuCh, kwasów nieorganicznych 
i organicznych. 

Roztwór kopiowy zawiera policynamonian winylo-
wy w ilości 5-18% wagowych, niejonowy środek po-
wierzchniowoczynny w ilości 0,5-5% wagowych w 
stosunku do zawartości policynamonianu winylowe-
go oraz żywicę silikonową w ilości 0,5-5% wago-
wych w stosunku do zawartości policynamonianu wi-
nylowego oraz rozpuszczalnik organiczny. 

(3 zastrzeżenia) 
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C09K P.230574 07.04.1981 

Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „BLACHOW-
NIA", Kędzierzyn-Koźle, Polska (Stanisław Rozkrut, 
Mieczysław Zawadzki, Lucjan Ratajczak, Stefan Skro-
bacz, Kazimierz Poreda, Jan Szumacher, Józef Pie-
trzak, Stanisław Augustyniak). 

Sposób otrzymywania środka 
do szybkiego odklejania tkanin 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
takiego sposobu wytwarzania środka do szybkiego 
odklejania tkanin, w którym nie zachodziłby rozkład 
nadboranu sodu. 

Środek otrzymuje się przez mieszanie 55-80 czę-
ści wagowych nadboranu sodowego, 2 -8 części wa-
gowych siarczanu sodowego i natryskiwanie 0,4-2,0 
częściami wagowymi rozproszonymi w azocie lub po-
wietrzu w stosunku wagowym 1 : (1-6) w tempera-
turze 50-80°C przez 10-120 min. dwuhydroksyme-
tylouretanu alkoholi alifatycznych, zawierających w 
łańcuchu 10-22 atomów węgla, oksyetylowanych 18 
molami tlenku etylenu, i/lub poliglikolu etylenowego 
o średnim ciężarze cząsteczkowym 1500, i/lub oksy-
etylowanym 20 molami tlemku etylenu alkoholem 
rzepakowym, zawierającym w łańcuchu 12-24 ato-
mów węgla, i/lub oksyetylowanym 8 molami tlenku 
etylenu nonylofenolem. (1 zastrzeżenie) 

C10M P. 230390 27.03.1981 

Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachow-
nia", Kędzierzyn-Koźle, Polska (Zbigniew Krasno-
dejbski, Wojciech Jerzykiewicz, Gerard Biekierz). 

Emulsja wodno-olejowa do obróbki metali 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
emulsji wodno-olejowej nadającej się szczególnie ja-
ko środek chłodząco-smarujący przy obróbce skrawa-
niem. 

Emulsja charakteryzuje się tym, że składa się z 
0,5-5,0 części wagowych oleju, 0,02-1,2 części wa-
gowych soli kwasów tłuszczowych z oksyetylenowa-
nymi aminami tłuszczowymi o wzorze I, w którym 
R jest nasyconym lub nienasyconym łańcuchem węglo-
wodorowym zawierającym 8-22 atomów węgla, a su-
ma współczynników x+y wynosi 3 do 15. 

C13G P. 230445 30.03.1981 

Świdnicka Fabryka Urządzeń Przemysłowych, Świd-
nica, Polska (Wiesław Bala, Bogdan Trzciński, An-
drzej Czuk). 

Warnik cukrzycy z wymuszoną cyrkulacją 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie skonstruowa-
nia warnika zapewniającego stałe utrzymywanie w 
ruchu warstwy cukrzycy w części przydeinnej oraz 
równomierne rozprowadzenie w gotującej się cukrzy-
cy świeżego soku. 

Warnik cukrzycy z dolnym napędem propelera (4) 
wymuszającego cyrkulację i dnem dwustożkowym (6) 
w kształcie litery „w" posiada wewnętrzny stożek 
denny (9) osłonięty od góry stożkiem obrotowym (10) 
sprzężonym z propelerem (4), przy czym od górnej 
części utworzonej pod stożkiem obrotowym (10) ko-
mory rozprowadzającej (11) podłączony jest rurociąg 
(13) doprowadzający sok oraz wodę i parę. 

(2 zastrzeżenia) 

C14C P.230456 01.04.1981 

Instytut Przemysłu Skórzanego, Łódź, Polska (Wal-
demar Wojdasiewicz, Jerzy Targowski, Krystyna 
Szumowska, Teresa Targowska, Robert Morawiec). 

Sposób wyprawy skór 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
sposobu wyprawy skór miękkich, nadających się do 
wielokrotnego prania w roztworach wodnych. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że po 
zastosowaniu pikla równowagowego o składzie 2 0 -
-50% wody, 4-8% soli, 0,5-2,0% mrówczanu sodu i 
2,0-3,0% stężonego kwasu siarkowego, który traktu-
je się aldehydem glutarowym w ilości 0,5-2,0% w 
przeliczeniu na 100% aldehyd, w temperaturze 3 5 -
-40°C i w czasie nie krótszym niż 2 godziny, a następ-
nie doprowadza się do pH 7,0-7,5, po czym dodaje 
się kondensator wstępny żywicy mocznikowo-formal-
dehydowej o stosunku molowym substratów 1,0 : 0.75 
w ilości 2,0-6,0% i ponownie sprowadza na okres 
nie krótszy niż 1 godzina do warunków pikla równo-
wagowego poprzez dodanie 2,0-3,0% kwasu siarko-
wego. 

Otrzymane skóry wyprawy aldehydowo-żywicowej 
nie dają się metodami badań fizycznych ani organo-
leptycznie odróżnić od skór wyprawy zamszowej czy-
li tak zwanej ircky. (1 zastrzeżenie) 

C22B P. 230526 03.04.1981 

Politechnika Gdańska, Gdańsk, Polska (Henryk 
Strzelecki, Michał Pilarczyk, Wacław GrzybowskL 
Zbigniew Kajtoch). 

Sposób odzyskiwania miedzi 
i srebra z surowców pochodzenia mineralnego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie umożliwienia 
zwiększenia wydajności procesu ługowania w krót-
szym czasie. 

Sposób odzyskiwania miedzi i srebra z surowców 
pochodzenia mineralnego polegający na ługowaniu 
rozdrobnionych surowców mieszaniną ługującą, na-
stępnie oddzieleniu roztworu od zawiesiny i wyod-
rębnieniu z fazy organicznej związków metali, z któ-
rych wydziela się miedź i srebro charakteryzuje się 
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tym, że mieszaniną ługującą stanowi pirydyna z 1,5-
-krotnym nadmiarem chlorowodorku pirydyny w sto-
sunku do zawartości miedzi i srebra w surowcu. 

Wskazane jest prowadzenie ługowania w tempera-
turze podwyższonej oraz w środowisku utleniającym. 

(2 zastrzeżenia) 

C22B 
F27B 

P. 230583 09.04.1981 

SKF Steel Engineering Aktiebolag, Hof ors, Szwecja 
(Sven Santén). 

Sposób wytwarzania żelgrudy 
i urządzenie do wytwarzania żelgrudy 

Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest opra-
cowanie sposobu i urządzenia wymagających zmniej-
szonych kosztów inwestycyjnych i małego zużycia 
energii. 

Sposób wytwarzania żelgrudy w ciągłym procesie 
redukcji tlenków żelaza w piecu szybowym, polega 
na tym, że z pieca szybowego odprowadza się gaz 
reakcyjny, oddziela od niego w zasadzie całą ilość CO2 
i H2O, rozdziela się na co najmniej dwa częściowe 
strumienie gazowe i jeden częściowy strumień wpro-
wadza się do generatora gazu, wprowadzony do ge-
neratora gaz reakcyjny ogrzewa się w palniku plaz-
mowym i wdmuchuje się do niego stały środek redu-
kujący i środek utleniający, aby wytworzyć miesza-
ninę gazową składającą się głównie z CO i H2, przy 
czyim mieszaninę tę utrzymuje się w takiej tempera-
turze aby zawarty w stałym środku utleniającym po-
piół tworzył szlakę, po czym tę mieszaninę gazową 
miesza się z drugim częściowym strumieniem gazo-
wym w takim stosunku, aby uzyskać temperaturę ga-
zu odpowiednią do redukcji tlenków żelaza w piecu 
szybowym i tak otrzymany gaz redukujący wdmuchu-
je się do dolnej części pieca szybowego i przesyła do 
góry redukując tlenki żelaza w piecu szybowym, a zre-
dukowane żelazo odbiera się z pieca. 

Urządzenie do wytwarzania żelgrudy zawiera piec 
szybowy (1) do redukcji tlenków żelaza gazem redu-
kującym, który w swym górnym obszarze ma dołą-
czony przewód (6) do odprowadzania gazów reakcyj-
nych z pieca, prowadzący do zespołu oczyszczającego 
(7) do oddzielania CO2 z gazu reakcyjnego, przewód 
ten połączony jest dalej z rozdzielaczem, za którym 
rozgałęzia się na co najmniej dwa przewody (9, 10), 
przy czym jeden z przewodów (9) połączony jest z ge-
neratorem (11) zawierającym palnik plazmowy (12) o-
raz dysze (13) do wdmuchiwania stałego środka re-
dukującego i środka utleniającego od gazu ogrzanego 
w palniku plazmowym, przewód odprowadzający gaz 
z generatora połączony jest z mieszalnikiem do któ-
rego dołączony jest drugi przewód (10) doprowadza-
jący gaz reakcyjny, a przewód odprowadzający gaz 
z mieszalnika połączony jest z dolnym obszarem (4) 
pieca szybowego. (19 zastrzeżeń) 

C22B 
F27B 

P. 230584 09.04.1981 

SKF Stell Engineering Aktiebolag, Hofors, Szwecja 
(Sven Santén, Börje Johansson). 

Sposób wytwarzania żelgrudy i urządzenie 
do wytwarzania żelgrudy 

Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest opra-
cowanie sposobu i urządzenia zapewniających zmniej-
szenie kosztów inwestycyjnych i małe zużycie energii. 

Sposób wytwarzania żelgrudy w ciągłym procesie 
redukcji tlenków żelaza w piecu szybowym, polega 
na tym, że z pieca szybowego odprowadza się gaz 
reakcyjny, oddziela od niego w zasadzie całą ilość 
CO2 i H2O, rozdziela się na co najmniej dwa częścio-
we strumienie gazowe i jeden częściowy strumień 
wprowadza się do generatora gazu wypełnionego sta-
łym środkiem redukującym, wprowadzony do genera-
tora gaz reakcyjny ogrzewa się w palniku plazmowym 
i wdmuchuje się do niego środek utleniający, aby 
wytworzyć mieszaninę gazową składającą się głównie 
z CO i H2, przy czym mieszaninę tę utrzymuje się 
w takiej temperaturze aby zawarty w stałym środku 
utleniającym popiół tworzył szlakę, po czym tę mie-
szaninę gazową miesza się z drugim częściowym stru-
mieniem gazowym w takim stosunku, aby uzyskać 
temperaturę gazu odpowiednią do redukcji tlenków 
żelaza w piecu szybowym i tak otrzymany gaz redu-
kujący wdmuchuje się do dolnej części pieca szybo-
wego i przesyła do góry redukując tlenki żelaza 
w piecu szybowym, a zredukowane żelazo odbiera się 
z pieca. 

Urządzenie do wytwarzania żelgrudy zawiera piec 
szybowy (1) do redukcji tlenków żelaza gazem re-
dukującym, składającym się głównie z CO i H2, który 
w swym górnym obszarze ma dołączony zespół (6) 
do odprowadzania gazów reakcyjnych z pieca, pro-
wadzący do zespołu oczyszczającego (7) do oddzie-
lania CO2 z gazu reakcyjnego, który jest połączony 
z rodzielaczem, rozdzielającym oczyszczony gaz reak-
cyjny do co najmniej dwóch przewodów (9, 10), przy 
czym co najmniej przewód (9) połączony jest z gene-
ratorem gazu (11) składającym się w zasadzie z war-
stwy wytwarzającej gaz wypełnionej stałym środkiem 
redukującym, w którego dolnym obszarze umieszczo-
ne są palnik plazmowy (12) oraz zespoły (13) do 
wdmuchiwania środka utleniającego do strumienia 
gazu rozgarzanego w palniku plazmowym, aby otrzy-
mać mieszaninę gazową, składającą się głównie z CO 
i H2, do generatora gazu dołączony jest mieszalnik 
do sterowanego mieszania gazu generatorowego z ga-
zem reakcyjnym z przewodu (10) doprowadzonego do 
mieszalnika, aby otrzymać gaz redukujący, a za mie-
szalnikiem usytuowane są zespoły do wdmuchiwania 
gazu redukcyjnego połączone z dolnym obszarem (4) 
pieca szybowego. (21 zastrzeżeń) 

C22B P. 230628 09.04.1981 

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Sta-
szica, Kraków, Polska (Henryk Fik, Maksymilian Su-
kiennik, Jan Mądry, Bogusława Jasińska). 

Sposób odzyskiwania arsenu ze zgarów 
i szlamów hutniczych 

Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest opra-
cowanie technologii procesu o małej energochłonności, 
znajdującego zastosowanie w hutnictwie cynku. 
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Sposób odzyskiwania arsenu ze zgarów i szlamów 
hutniczych polega na działaniu roztworem wodnym 
kwasu siarkowego, w obecności cynku metalicznego, 
na skumulowane zgary i szlamy arsenowe powodując 
burzliwą reakc mieszaniny. 

Po zakończeniu burzliwej reakcji podwyższa się 
temperaturę mieszaniny reakcyjnej do temperatury 
wrzenia, którą utrzymuje się przez co najmniej 30 
minut, przy czym w czasie przebiegu procesu, uwal-
niający się z mieszaniny reakcyjnej gazowy arseno-
wodór podgrzewa się do temperatury około 500 K, 
w której następuje jego rozkład na arsen i wodór, 
przy czym arsen wiąże się ciekłym ołowiem w stanie 
silnego rozproszenia, a wodór odprowadza się do wy-
korzystania. (1 zastrzeżenie) 

C22C P.234327 T 16.12.1981 
Instytut Metalurgii Żelaza ;mx Stanisława Staszica, 

Gliwice, Polska (Walenty Czyrski, Eugeniusz Gąsior, 

Jerzv Eysymontt, Andrzej Zirnsak, Marek Kępiński, 
Jan Mazur, Stanisław Domagała, Piotr Lwowicz). 

Stal automatowa o podwyższonej odporności 
na korozję atmosferyczną 

Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest opra-
cowanie stali automatowej o podwyższonej odporności 
na korozję atmosferyczną i na korozję w środowisku 
kopalnianym przy równoczesnej dobrej skrawalności, 
umożliwiającej jej obróbkę mechaniczną skrawaniem 
na obrabiarkach - automatach. 

Stal automatowa o podwyższonej odporności na ko-
rozję atmosferyczną zawierająca w ilościach wago-
wych: 0,6-0,16% węgla, 0,50-1,00% manganu, 0,15-
-0,40% krzemu, 0,06-0,12% fosforu, 0,10-0,20% siarki 
i min. 0,015% glinu, reszta żelazo i nieuniknione za-
nieczyszczenia, charakteryzuje się tym, że zawiera 
w ilościach wagowych: 1,00-1,50% chromu i 0,30-
-0,65% miedzi. (l zastrzeżenie) 

Dział D 
WŁÓKIENNICTWO I PAPIERNICTWO 

D01H P.230603 08.04.1981 
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn Włókienni-

czych i Hydrauliki „WIFAMATEX", Łódź, Polska 
(Czesław Kałużka, Włodzimierz Jesionek, Tadeusz Ku-
rowski). 

Sposób mocowania i regulacji ustawienia obrączek 
przędzalniczych względem wrzecion w przędziarkach 

i skręcarkach 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie skrócenia czyn-
ności ustawczych z jednoczesnym zapewnieniem wy-
sokiej dokładności ustawienia oraz prostotą sposobu 
realizacji. 

Sposób mocowania i regulacji ustawienia obrączek 
polega na współosiowym wykonaniu odpowiadających 
sobie otworów w odcinku ławy obrączkowej (1) i od-
cinku ławy wrzecionowej (2), oraz nieregulowanym 
osadzeniu wrzecion w ławie wrzecionowej (2) i obrą-
czek (3) w ławie obrączkowej (1). Współosiowe usta-
wienie całych odcinków ławy obrączkowej (1) wzglę-
dem całych odcinków ławy wrzecionowej (2) uzyskuje 
się poprzez wzajemne ich przemieszczenie względem 
siebie. 

Dokładne ustawienie odcinka ławy obrączkowej (1), 
względem odcinka ławy wrzecionowej (2) uzyskuje 
się za pomocą trzpieni ustawczych (4) mocowanych 
w krańcowych otworach odcinka ławy wrzecionowej 
(2). (2 zastrzeżenia) 

D06L P.230471 31.03.1981 
Instytut Krajowych Włókien Naturalnych, Poznań, 

Polska (Anna Kasprzak, Elżbieta Pawuła, Joanna 
Czarnek). 

Sposób bielenia włókna celulozowego 
zwłaszcza lnianego i środek stabilizujący 

stosowany w procesie bielenia tego włókna 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie obniżenia strat 
masy włókna w procesie bielenia oraz zwiększenia 
wytrzymałości włókna. 

Sposób bielenia polega na działaniu na włókno ką-
pieli zawierającej chloryn sodu, bez wstępnego dzia-
łania na włókno kąpielą alkaliczną. Włókno poddaje 
się dalszemu bieleniu w kąpieli zawierającej wodę 
utlenioną, oraz środek stabilizujący, którego skład jest 
przedmiotem wynalazku. 

Sposób i środek stabilizujący według wynalazku 
służą do bielenia włókna celulozowego, zwłszcza lnia-
nego surowego. (2 zastrzeżenia) 

D21G P. 230605 09.04.1981 
Warszawskie Zakłady Papiernicze im. M. Jawor-

skiego, Konstancin-Jezior na k/Warszawy. Polska (Ry-
szard Perliński, Antonina Wiśniewska, Sylwester Ma-
ty jasiak, Tadeusz Skorupa, Jan Nowacki). 

Sposób odbarwiania papierów karbonowych 
do bezpośredniego kopiowania 

Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest opra-
cowanie sposobu przerobu makulatury. 

Sposób odbarwiania metodą flotacji papierów karbo-
nowych przeznaczonych do bezpośredniego kopiowa-
nia, przez rozwłóknianie ich w hydropulperze z do-
datkiem środków detergujących, alkaliów oraz środ-
ków pomocniczych i odbarwianie w urządzeniu flota-
cyjnym, charakteryzuje się tym, że do rozwłókniacza 
wirowego z wodą o temperaturze 10-30°C dodaje się 
mydło szare w ilości 1-2% wag. lub syntetyczny de-
tergent w ilości 0,1-0,15% wag., miesza się, dodaje 
się węglan sodowy w ilości 2-3% wag. i tiosiarczan 
sodowy w ilości ok. 1% wag., ponownie miesza się do 
dokładnego rozpuszczenia i zdyspergowania w wo-
dzie dodanych chemikaliów, wprowadza się ma-
kulaturę w takiej ilości, aby stężenie zawiesiny wy-
niosło 4,5-6%, a następnie całość miesza się przez 
czas wystarczający do oddzielenia powłoki od podło-
ża, po czym dodaje się 0,5-1% wag. nafty, miesza 
się, rozcieńcza wodą do stężenia 2-3%, zakwasza do 
pH 8-9 i kieruje na urządzenie flotacyjne do wielo-
stopniowego odbarwiania. 

Masę odbarwioną sposobem według wynalazku moż-
na stosować do dalszego przerobu na różne produkty 
papiernicze, samą lub jako dodatek do masy celulo-
zowej. (1 zastrzeżenie) 
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Dział E 
BUDOWNICTWO; GÓRNICTWO 

E02D 
E02B 

P. 230503 03.04.1981 

Przedsiębiorstwo Montażu instalacji Przemysłu Wę-
glowego, Mikołów, Polska (Edward Matacz, Jan 
Zbiegły). 

Sposób wykonania przepustów rurowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uzyskania wy-
maganej trwałości i wytrzymałości przepustu, obni-
żenia kosztów i pracochłonności oraz wydatnej o-
szczędności stali. 

Przedmiotem wynalazku - jest sposób wykonania 
przepustów rurowych metodą-przeciskową, zwłaszcza 
pod arteriami komunikacyjnymi bez przerywania ru-
chu. 

Sposób polega na tym, że na rurę ochronną (1) 
w postaci cienkościennej rury zwijanej z blachy sta-
lowej, zakłada się uzbrojenie (4) ze stali zbrojeniowej 
na całą jej powierzchnię zewnętrzną. Następnie od-
cinki tak uzbrojonej rury ochronnej (1) wsuwa się 
do wnętrza uprzednio ułożonej w gruncie rury prze-
ciskowej (2). Po czym przestrzeń pomiędzy rurą 
ochronną (1) i rurą przeciskową (2) wypełnia się mie-
szanką betonową (3) pod ciśnieniem. Przekrój uzbro-
jenia (4) ustala się każdorazowo dla danego przepustu 
z uwzględnieniem średnicy rur: przeciskowej (2) i 
ochronnej (1), rodzaju gruntu oraz wymaganej nośno-
ści przepustu. 11 zastrzeżenie) 

E02D P. 234117 T 07.12.1981 

Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego i Spec-
jalnego „Metroprojekt", Warszawa, Polska (Julian 
Gajda, Stanisław Pęski). 

Sposób wykonywania obudowy tunelu zwłaszcza dla 
kolektorów kanalizacyjnych oraz urządzenie 

do stosowania tego sposobu 

Celem wynalazku jest opracowanie konstrukcji bu-
dowy tunelu, która eliminuje obudowę tymczasową 
oraz nie jest konstruowana z bloków betonowych ani 
z tubingów żelbetonowych. 

Sposób polega na tym, że po wydrążeniu wyrobiska 
w dowolny sposób montuje się pierścienie zewnętrzne 
z kilku łupin każdy. Po zmontowaniu w całość żeber 
usztywniających, wykonuje się połączenie pomiędzy 
poszczególnymi łupinami, zaś przestrzeń między łu-
pinami a gruntem wypełnia się tworzywem iniekcyj-
nym, po czym żebra usztywniające demontuje się 
i przystępuje do wykonywania wewnętrznej powłoki 
w postaci podbetonu. 

Urządzenie składa się z zestawu łupin (2) w postaci 
zewnętrznego pierścienia, a łupiny te mają usztywnia-
jące żebra (3) najleDiej rozłączne (4), oraz z podbetonu 
w postaci pierścienia wewnętrznego, który wraz z 
zewnętrznym pierścieniem z łupin (2) stanowi właści-
wą obudowę tunelu. (2 zastrzeżenia) 

E02F P. 234107 T 04.12.1981 

Politechnika Krakowska, Kraków, Polska (Kazi-
mierz Cieślak). 

Osprzęt roboczy koparki hydraulicznej 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia ope-
ratywności ruchowej narzędzia roboczego. 

Osprzęt przeznaczony jest do wykonywania wyko-
pów o złożonych kształtach i niewielkich objętościach, 
na przykład przy naprawach podziemnych instalacji 
rurowych wymagających wybrania gruntu pod prze-
wodem. Osprzęt składa się z połączonych przegubami 
(12, 15) i wychylanych siłownikami hydraulicznymi 
(5, 6, 7) względem siebie: wysięgnika (1), ramienia 
pośredniego (2) oraz ramienia nośnego (3) z zamoco-
wanym na końcu chwytakiem (4). Chwytak (4) ma 
konstrukcję zamkniętą, korzystnie stanowią go od-
chylné skorupy, w położeniu zwartym tworzące po-
wierzchnię kulistą. (2 zastrzeżenia) 

E04B P.230512 02.04.1981 

Kombinat Budowy Maszyn „Częstochowa", Kłobuck, 
Polska (Bogusław Barczyk, Zygmunt Zimoński). 

Labiryntowy układ przestrzenny 
płyt dźwiękochłonnych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie geometrycznego 
układu rozmieszczania płyt dźwiękochłonnych zawie-
szanych pod stropem celem maksymalnego ogranicze-
nia rozchodzenia się fal dźwiękowych w zamkniętej 
przestrzeni pomieszczeń przemysłowych. 

Wynalazek charakteryzuje się tym, że płyty zawie-
szane są w rzędach na przemian wzdłużnie i prosto-
padle w stosunku do osi zawieszenia, przy czym do 
każdej płyty wzdłużnej przynależą dwie płyty ułożone 
prostopadle umiejscowione w połowie długości płyty 
wzdłużnej i odległe od niej o około 1/4 długości po 
obu stronach płyty wzdłużnej. (2 zastrzeżenia) 
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E04B P.234149 T 09.12.1981 

Biuro Projektowo-Badawcze Budownictwa Ogólnego 
„Miastoprojekt-Warszawa", Warszawa, Polska (Stefan 
Goetz, Andrzej Siennicki, Ryszard Wolman, Stanisław 
Janusz Sitkowski, Janusz Komórek). 

Sposób montażu elementów budowlanych 
w budynku, zwłaszcza prefabrykowanych, 
wielowymiarowych elementów ściennych 

w budynku mieszkalnym 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie właściwego prze-
noszenia obciążeń budowlanych, wielokrotnego użycia 
podpór, przyspieszenia czynności montażowych i eli-
minacji ustalania poziomu nakrętek rektyfikacyjnych 
każdorazowo na poszczególnych kondygnacjach reali-
zowanego budynku, a tym samym eliminacji stałej 
działalności służb geodezyjnych podczas montażu ele-
mentów budowlanych na kondygnacji. 

Sposób montażu według wynalazku uwzględniający 
uwarunkowania wymuszonego montażu elementów 
konstrukcyjnych betonowych lub żelbetowych usta-
wianych jeden na drugim i tworzących konstrukcję 
nośną budynku, realizowaną metodami uprzemysło-
wionymi polega na tym, że na śrubach reaktyfika-
cyjnych (3) już wbudowanego elementu budowlanego 
(1) umieszcza się podpory (4) w ilości po jednej na 
każdej śrubie (3) i opiera się je, na ustabilizowanych 
na tych śrubach (3) nakrętkach reaktyfikacyjnych (2). 
Po ułożeniu w wyznaczonych miejscach zaprawy bu-
dowlanej ustawia się element budowlany (5) opiera-

rając go wnękami konstrukcyjnymi (8) na podporach 
(4). 

Po zabezpieczeniu ustawionego elementu (5) i zwią-
zaniu zaprawy budowlanej usuwa się podpory (4) 
spod tego elementu i zapełnia wnęki konstrukcyjne 
(6) zaprawą budowlaną tworząc ciągłą spoinę budo-
wlaną (7) łączącą elementy budowlane (1) i (5) są-
siednich kondygnacji budynku. Przed ustawieniem 
wbudowanego elementu budowlanego lub w trakcie 
jego wbudowywania ustala się na nim wymiar mon-
tażowy zaznaczony trwale pozycją nakrętki rektyfi-
kacyjnej. (1 zastrzeżenie) 

E04H P.230613 10.04.1981 

Państwowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartogra-
ficzne, Warszawa, Polska (Leszek Rowiński, Aleksan-
der Augustynowicz, Antoni Paruzel). 

Składana wieża geodezyjna o zmiennej wysokości 

Składana wieża geodezyjna o zmiennej wysokości 
stanowi zwartą i lekką konstrukcję z rur duralumi-
niowych. Wieża jest przeznaczona do pomiarów kąto-
wo-liniowych. 

Wieża składa się ze statywu do ustawiania instru-
mentu lub sygnału i niezależnego rusztowania z pod-
łogą dla obserwatora. Statyw ma trzy rozsuwalne 
nogi składające się z podwójnych odcinkówrur dur-
aluminiowych. Odcinki górne (1) są połączone prze-
gubowo z głowicą stolikową (3) i zakończone zaciska-
mi (4), przez które przechodzą swobodnie odcinki dol-
ne (2). Odcinki dolne (2) są zakończone od góry 
zaciskami (5) a od dołu są osadzone przegubowo w 
podstawkach (37) ustawionych na ziemi. Przy wysu-
nięciu do oporu odcinków dolnych (2) obydwa zaciski 
(4) i (5) są sprzęgane śrubą. Zaciski (4) mają po oby-
dwu stronach uchwyty (7), do których są przykęcone 
elementy boczne (9) wieńca i tężniki (10) zakładane 
gdy nogi statywu są wysunięte. 

Niezależne rusztowanie składa się z osadzonych 
przegubowo w podstawkach (17) trzech nóg (18) po-
łączonych wieńcem legarów podłogowych (19) oraz 
krzyżującymi się tężnikami (20), (21) i (22) na każdej 
ścianie rusztowania. Na legarach podłogowych są osa-
dzone trzy trójkątne elementy podłogi (29), a do gór-
nych końców nóg (18) są zamocowane wsporniki (32) 
barierki ochronnej (36). (7 zastrzeżeń) 

E21C P. 230477 02.04.1981 

Fabryka Maszyn Górniczych FAMUR, Katowice, 
Polska (Eugeniusz Kucza, Ludwik Müller, Karol Re-
ich, Andrzej Błażewicz, Władysław Winnicki). • 
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Połączenie przegubowe ramienia i głowicy 
w kombajnie górniczym 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia ży-
wotności ruchomego ramienia kombajnu górniczego, 
szczególnie jego ułożyskowania. 

Połączenie ma według wynalazku łożyska igiełkowe 
(2) zabudowane na czopach ramienia (3) zabezpieczone 
pierścieniami, oporowymi (4) i uszczelniającymi (5). 
Na wale (7) napędzającym organ urabiający osadzony 
na przeciwnej stronie ramienia (3), zabudowane są 
łożyska toczne (6) zabezpieczone pierścieniami (8), (10) 
i (12) przed wypływem oleju na zewnątrz. 

(3 zastrzeżenia) 

E21C P.230502 03.04.1981 

Kopalnia Węgla Kamiennego „Dymitrow", Bytom, 
Polska (Krzysztof Kindelski, Kazimierz Twardokęs, 
Krzysztof Żywirski, Edward Kowalski). 

Kotew górnicza 

Kotew jest przeznaczona zwłaszcza do mocowania 
szynowej jezdni podwieszanej kolejki, z możliwością 
ciągłego niwelowania jej położenia. 

Kotew ma elastyczne cięgno (2) o regulowanej dłu-
gości (L), którego dwa końce (3) stanowiące zapas 
cięgna są umieszczone przesuwnie wewnątrz rurowej 
głowicy kotwiącej (1). Głowica kotwiąca (1) jest za-
kończona z jednej strony płytą (4) rozbijającą ładu-
nek kolejowy (5) w wiertniczym otworze (6), a drugo-
stronnie wystającym z tego otworu (6) regulacyjnym 

zespołem (7) mocującym pętlę (8) elastycznego cięgna 
(2), stanowiącą montażowy zaczep. 

Zespół (7) składa się ze śrubowych zacisków (9) 
elastycznego cięgna (2), umieszczonych w wycięciach 
(10) ścianki rurowej głowicy kotwiącej (1). 

(2 zastrzeżenia) 

E21C P.234193 T 09.12.1981 

Główny Instytut Górnictwa, Katowice, Polska (Jó-
zef Łojas, Alfred Biliński). 

Sposób wybierania grubych podkładów 
pod istniejącymi starymi zrobami zawałowymi 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie bezpiecznego 
i efektywnego wybierania grubych podkładów węgla 
pod istniejącymi starymi zrobami zawałowymi, usy-
tuowanymi w wybranej uprzednio pierwszej podstro-
powej warstwie. 

Sposób polega na tym, że wybiera się w pierwszej 
kolejności drugą warstwę (3) pokładu bezpośrednio 
pod zrobami zawałowymi (1) usytuowanymi w jego 
warstwie (2). Warstwę (3) wybiera się z hydrauliczną 
posadzką (4) ulegającą samozestaleniu pod ciężarem 
własnym i ciśnieniem nadległego górotworu, dla utwo-
rzenia sztucznego stropu pomiędzy starymi zrobami 
i pozostałymi niższymi warstwami (5, 6) węglowego 
pokładu. Warstwy (5, 6) wybiera się następnie w ko-
lejności z góry w dół z zawałem stropu i/lub hydra-
unliczną posadzką samozestalającą. (4 zastrzeżenia) 

E21D P.230556 06.04.1981 

Alfred Kosiorowski, Wrocław, Polska (Alfred Kosio-
rowski). 

Górnicza obudowa turbingowa o dużej wytrzymałości 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie podniesienia wy-
trzymałości segmentu obudowy tubingowej. 

Segment obudowy ma żebra wzmacniające (6) od 
strony kołnierzy poziomych (5) usytuowane od nich 
w odległości (d) mniejszej lub równej dwom gru-
bościom (b) kołnierzy (5) wraz z uszczelnieniem. Po-
nadto segment ma grubość (c) żeber wzmacniających 
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(6) różną od grubości (b) poziomych kołnierzy (5) oraz 
różną od grubości (a) ścianki nośnej (16). 

Rozwiązanie przewiduje również występowanie kom-
binacji powyżej wskazanych parametrów. Pozio-
me kołnierze (5) dwóch przyległych do siebie segmen-
tów są skręcane za pomocą łączników gwintowanych 
z nakrętkami osadzonymi na obu końcach jego trzpie-
nia. . (10 zastrzeżeń) 

E21D P.230646 10.04.1981 

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

Manipulator hydrauliczny do stawiania 
prefabrykowanej obudowy górniczej 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uproszczenia 
konstrukcji i zwiększenia niezawodności działania ma-
nipulatora. 

Manipulator ma konstrukcję hydraulicznie rozpiera-
nego stojaka (1) o ostatni pierścień obudowy (2). Ra-
mię przesuwne (5), które może się wydłużać lub ule-
gać skróceniu, jak również doznawać obrotu wokół 
ramienia poziomego (3) układa segmenty w pierście-
nie obudowy. (2 zastrzeżenia) 

E21F P. 229138 08.01.1981 

Dolnośląskie Przedsiębiorstwo Robót Górniczych 
Przemysłu Węglowego, Wałbrzych, Polska (Witold 
Stączek, Zdzisław Wolski, Edward Pawłowicz, Stani-
sław Jezienicki, Andrzej Rej man, Teofil Pożarski, 
Adam Tomiczek, Leonard Langier). 

Urządzenie do zabezpieczenia przed ucieczką 
naczynia pochylnianego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zapewnienia ła-
godnego hamowania skipu z wyeliminowaniem nisz-
czenia torowiska. 

Urządzenie według wynalazku charakteryzuje się 
tym, że do podstawy wózka przymocowana jest łącz-
nikami śrubowymi obejma prowadnika przytrzymu-
jąca prowadnik łapacza (9), na którym suwliwie 
wzdłuż całej jego długości osadzone są obejmy (12), 
a w nich po lewej stronie obrotowo zamocowany jest 
ząb łapacza. Natomiast z prawej strony obejmy (12) 
na śrubie (13) obrotowo zamocowana jest szczęka (14) 
z wkładką gumową (10). Szczęka (14) styka się z 
ukształtowaną jako krzywka powierzchnią łapacza, 
znajdującą się po jego prawej stronie. 

(1 zastrzeżenie) 

E21F P. 234136 T 07.12.1981 

Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego, Bytom, 
Polska (Kazimierz Stoiński, Antoni Susek, Aleksan-
der Sobieszczuk). 

Urządzenie zabezpieczające kopalniane rurociągi 
przeciwpożarowe przed wzrostem temperatury 

i ciśnieniem wody 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie konstrukcji urzą-
dzenia, które w przypadku wzrostu temperatury w 
otoczeniu rurociągu przeciwpożarowego umożliwia sa-
moczynne otwarcie otworów króćców, a tym samym 
wymuszenie przepływu wody w rurociągu, co w kon-
sekwencji doprowadza do jego chłodzenia. 

Urządzenie składa się z króćców (1) zabudowanych 
na rurociągu przeciwpożarowym (2), umieszczonym 
w chronionym wyrobisku na całej jego długości. Każ-
dy króciec wyposażony jest w zawór odcinający, (3) 
i zaślepkę (4) w postaci nakrętki. Ponadto na po-
wierzchni czołowej záslepka (4) ma stożkowy otwór 
skierowany wierzchołkiem do wewnątrz, który to 
otwór jest wypełniony stopem z łatwotopliwego me-
talu. (1 zastrzeżenie) 

Dział F 
MECHANIKA; OŚWIETLENIE; OGRZEWANIE; 

P01D P.234224 T 11.12.1981 

Akademia Techniczno-Rolnicza im. J. J. Śniadec-
kich, Bydgoszcz, Polska (Józef Flizikowski). 

ZBROJENÉ; TECHNIKA MINERSKA 

Silnik przepływowy 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie skonstruowania 
prostego w budowie silnika, który umożliwiałby wy-
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korzystać energię wody o stosunkowo niskim sprężu. 
Silnik charakteryzuje się tym, że pływający walec 

(1) zaopatrzony jest w łopatki (2), natomiast do bocz-
nych powierzchni walca przymocowane czopy (3) po-
łączone są ślizgowo z panewkami (4) stanowiącymi 
podpory dzięki połączeniu liną (5) z ogranicznikami 
położenia (6). (1 zastrzeżenie) 

F02M P. 234210 T 10.12.1981 

Akademia Techniczno-Rolnicza im. J. J. Šniadeckich, 
Bydgoszcz, Polska (Tadeusz Mikołajczyk). 

Gaźnik 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie polepszenia roz-
proszenia paliwa, uzyskania bardziei jednorodnej mie-
szanki oraz zmniejszenia jednostkowego zużycia pa-
liwa. 

Gaźnik charakteryzuje się tym, że korpus gaźnika 
(1) podłączony jest do jednego z biegunów źródła 
prądu wysokiego napięcia (3), którego drugi biegun 
połączony jest elementem (4) izolowanym od korpusu 
gaźnika (1). (1 zastrzeżenie) 

F02P P. 230600 08.04.1981 

Przemysłowy Instytut Elektroniki, Warszawa, Polska 
(Zbigniew Płodziszewski). 

Sposób sterowania zapłonem w silnikach spalinowych 
i układ do stosowania tego sposobu 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania ta-
kiego sposobu oraz urządzenia, które zapewniłoby 
w każdych warunkach pracy stabilizację wartości 
prądu, a tym samym stabilizację energii wyładowania 
iskrowego. 

Sposób wykorzystujący do sterowania przepływem 
prądu w pierwotnym uzwojeniu cewki zapłonowej, 
sygnały generowane przez inicjator magnetoindukcyj-
ny mechanicznie sprzężony z wałkiem rozdzielacza 

'Zapłonu, w którym komparator napięcia jest stero-
wany sumacyjnym sygnałem wejściowym tworzonym 
w wyniku sumowania chwilowei wartości napięcia 
sygnału z inicjatora magnetoindukcyjnego, charakte-
ryzuje się tym, że napięcie regulacji (UR) powstaje 
w wyniku sumowania napięcia regulacji (Ui), wytwo-
rzonego przez układ regulacji (2), proporcjonalnego do 
napięcia (Up) sygnałów z inicjatora magnetoindukcyj-

nego (1) i napięcia zasilania (Uz) oraz wytworzonego 
przez drugi układ regulacji (3) napięcia regulacji (U2) 
proporcjonalnego do napięcia zasilania (Uz), przy czym 
napięcie regulacji (UR) wpływa na czas trwania prądu 
stabilizowanego w pierwotnym uzwojeniu cewki za-
płonowej (7), a pośrednio na stałość energii wyłado-
wania iskrowego. 

Układ charakteryzuje się tym, że obwody wyjściowe 
układu regulacji (2) î układu regulacji (3) są przy-
łączone do szeregowo połączonych rezystorów (R5, 
R15), które poprzez rezystor (R6) i zacisk (8) są połą-
czone z inicjatorem magnetoindukcyjnym (1) i poprzez 
inicjator do zacisku (9), z którym są połączone ob-
wody wejściowe komparatora napięcia (5) i układ 
regulacji (2), wyjście komparatora napięcia (5) jest 
przyłączone do wejścia stabilizatora prądu (11) dru-
gie wejście stabilizatora prądu (11) jest przyłączone 
do rezystora (R39) w obwodzie emitera tranzystora 
mocy (T16), wyjście stabilizatora prądu (11) jest po-
łączone z wejściem wzmacniacza sterującego i tran-
zystora mocy (6), do którego wyjścia jest przyłączona 
cewka zapłonowa (7), drugie wyprowadzenie cewki 
zapłonowej (7) jest połączone z zaciskiem (13), na 
którym występuje napięcie zasilania (U2), zacisk (13) 
jest połączony z wejściem stabilizatora napięcia (4) 
i obwodem zasilania wzmacniacza sterującego i tran-
zystora mocy (6), wyjście stabilizatora napięcia (4), 
na którym występuje napięcie stabilizowane (Ustab) 
jest połączone do obwodów zasilania układu regulacji 
(3), komparatora napięcia (5) i stabilizatora prądu 
(11), drugie wyjście stabilizatora napięcia (4), na któ-
rym występuje napięcie (Uz') proporcjonalne do na-
pięcia (Uz) jest połączone z obwodem zasilania układu 
regulacji (2) i obwodem wejściowym układu regulacji 
(3), masa układu jest połączona z zaciskiem (12). 

(6 zastrzeżeń) 

F04B P.235791 02.04.1982 

Pierwszeństwo: 04.04.1981 - RFN (nr P 3113787.3) 

Friedrich Wilh. Schwing GmbH, Herne, Republika 
Federalna Niemiec (Friedrich Schwing). 

Zawór wielodrogowy do pomp dla gęstych cieczy 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zredukowania 
zużycia zaworu do rozmiarów optymalnych oraz za-
pewniających szczelność na wylocie obrotowego zes-
połu wentylacyjnego. 

Zawór wielodrogowy do pomp dla gęstych cieczy 
posiadający w obudowie zespół przełączający, który 
na jednym końcu posiada co najmniej jeden wlot, 
poruszający się przed jednym lub wieloma otworami 
w obudowie, a na przeciwległym końcu posiada przed 
otworem przewodu tłoczącego wylot otoczony ślizgo-
wym uszczelnieniem stykowym, otworu przewodu tło-
czącego usytuowanego w obudowie, a w szczególności 
w płycie, zabudowanej na wewnętrznej ściance obu-
dowy we wszystkich pośrednich i krańcowych poło-
żeniach zespołu przełączającego, charakteryzuje się 
tym, że ślizgowe uszczelnienie stykowe wykonane 
wszędzie z równym przekrojem jako miękkie uszczel-
nienie (27) służące do wycierania płaskich i wygła-
dzonych powierzchni płytowych względnie powierz-
chni (8, 10) obudowy o obrysie w postaci wzdłużnego 
otworu lub nerek (7, 9), zaś pod działaniem wewnętrz-
nego ciśnienia (39) znajduje się zespół przełączający 
(1) i miękkie uszczelnienie (27) podparte w kierunku 
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na zewnątrz za pośrednictwem kołnierza (16) obejmu-
jącego wylot (6), zaś w kierunku tłoczenia (24) pod-
parte jest na wycieranej powierzchni (32) obudowy 
i ścieranej płyty (12). (7 zastrzeżeń) 

F15B P. 230576 07.04.1981 

Iławskie Zakłady Naprawy Samochodów, Iława, 
Polska (Stanisław Dasiewicz, Ryszard Zabłotny). 

Zasilacz siłowników hydraulicznych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
przenośnej konstrukcji o małych gabarytach i nie-
wielkim ciężarze w stosunku do pojemności roboczej 
czynnika hydraulicznego, prawidłowo pracującej w 
pozycji poziomej i z 30° odchyleniem od poziomu w 
każdym kierunku. 

Zasilacz siłowników hydraulicznych jest napędzany 
. silnikiem pneumatycznym (3) o ruchu posuwisto-
-zwrotnym, połączonym z pompą hydrauliczną (2), 
zespołem zaworów sterujących przepływem czynnika 
hydraulicznego i zespołem zaworów (17) sterującym 
przepływem sprężonego powietrza. Wymienione zes-
poły umieszczone są we wspólnej obudowie (1), przy 
czym korpus (4) pompy hydraulicznej (2) stanowi jed-
nocześnie przegrodę pomiędzy zbiornikiem hydrau-
licznym (5) a częścią pneumatyczną (6) zasilacza. Ru-
choma przegroda (15), zamykająca z drugiej strony 
zbiornik hydrauliczny (5), połączona jest z tuleja (14) 
zaworu powrotnego czynnika hydraulicznego. 

(4 zastrzeżenia) 

F16F P.230617 10.04.1981 

PA.N Zakład Doświadczalny Instytutu Podstawowych 
problemów Techniki „Techpan", Warszawa, Polska 
lAndrzej Różycki, Bohdan Rysiński, Zbigniew Momot). 

Podkładka wibroizclacyjna 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zabezpieczenia 
podłoża przed drganiami generowanymi przez ma-
szyny udarowe oraz wyeliminowania konieczności sto-
sowania specjalnych fundamentów i ich izolowania 
od reszty podłoża. 

Podkładka ma wieloczęściowy element wibroizola-
cyjny, najlepiej walcowy, złożony z warstwy wewnę-
trznej (la) i jednej lub kilku warstw zewnętrznych 
(lb, lc), najlepiej współcentrycznych i walcowych, 
stykających się odpowiednio między sobą wyłącznie 
bocznymi powierzchniami, umieszczony w odpowied-
nio ukształtowanym zagłębieniu pokrywy. 

Wysokość każdej zewnętrznej warstwy (lb, lc) jest 
większa od wysokości części wewnętrznej (la, lb) 
z nią stykającej się. Każda warstwa zewnętrzna wy-
konana jest z materiału, który ma moduł statyczny, 
moduł dynamiczny i twardość mniejsza niż odpowied-
ni moduł statyczny, moduł dynamiczny i twardość 
materiału warstwy wewnętrznej z nią stykającej się. 

(1 zastrzeżenie) 

F16J P.230448 30.03.1981 

Politechnika Gdańska, Gdańsk, Polska (Czesław Dy
marski, Tadeusz Gerlach). 

Wysokociśnieniowe uszczelnienie promieniowe 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie ulepszenia wy
sokociśnieniowego uszczelnienia promieniowego walu 
śrubowego śruby nastawnej. 

Uszczelnienie według wynalazku chrakteryzuje się 
tym, że każda z dwóch szczelin (5) między tuleją (2) 
a obudową (3) jest zamknięta dwoma pierścieniami 
(4). Odległość osiowa między zewnętrznymi pierście
niami (4) jest większa od odległości między zewnętrz
nymi krawędziami szczelin uszczelniających (7). 

(2 zastrzeżenia) 

F16K P.230394 28.03.1981 

Wytwórnia Urządzeń Chłodniczych, Dębica, Polska 
(Adam Ochał, Jerzy Mazur). 

Zawór manometrowy, zwłaszcza do maszyn 
wytwarzających pulsujące ciśnienia 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uproszczenia 
konstrukcji i zmniejszenia jej wymiarów. 

Zawór służy do podłączenia manometru, zwłaszcza 
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o dużej pulsacji ciśnienia płynów. Zamknięcie lub 
otwarcie zaworu odbywa «się przez dokręcenie lub 
odkręcenie manometru. Zawór ma korpus (1), na któ-
ry od strony manometru nałożona jest nakrętka (2). 

W siedzisku zaworu wykonanym w korpusie (1) 
osadzona jest kulka (8) z możliwością poosiowego 
przemieszczania się wzdłuż osi korpusu. Kulka (8) 
dociskana jest do siedziska sprężyną (7), której na-
pięcie wywołuje wkręcony w korpus (1) trzpień (3), 
zabezpieczony uszczelką (11), mający wolną prze-
strzeń zakończoną od strony wlotu ciśnienia dyszą 
(12). Manometr do zaworu jest podłączony przy po-
mocy nakrętki (2) za pośrednictwem luźno osadzo-
nego w jej otworze gniazda (4). Szczelność połącze-
nia pomiędzy manometrem, gniazdem (4) i korpusem 
(1) zapewniają uszczelki (5, 6). (2 zastrzeżenia) 

F16K P.230557 06.04.1981 

Huta Stalowa Wola Kombinat Przemysłowy, Stalo-
wa Wola, Polska, (Andrzej Karaś, Tadeusz Ziemba). 

Zawór dławiąco-odcinający 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania pro-
stej i lekkiej konstrukcji zapewniającej dokładną re-
gulację ciśnień, zwłaszcza w zakresie wyższych ciś-
nień roboczych. 

Zawór składa się z obudowy regulacyjnej (1) osa-
dzonej szczelnie z możliwością kontrolowanego prze-
mieszania na tulejach - dopływowej (2) i wyloto-
wej (3), między którymi usytuowany jest stożkowy 
dławik (5), połączony nieruchomo zarówno z tuleją 
dopływową (2), jak i wylotową (3). Dławik (5) two-
rzy z krawędzią dławiącą (6) obudowy (1) szczelinę 
dławiącą (7), a otwory przepływowe (16, 18), znajdują 
się w końcowei części tulei wlotowej (2) i początko-
wej części tulei wylotowej (3). (4 zastrzeżenia) 

F23G 
F24B 

P. 234124 T 04.12.1981 

Zygmunt Marczak, Polska (Zygmunt Marczak). 

Kocioł wodno-parowy trwałopalny do spalania 
odpadów kamunalnych i niskokalorycznych paliw 

stałych oraz miału węglowego 

Kocioł ma wielkogabarytowy korpus dwuścienny z 
przepływem wody, w którym wyodrębnia się cztery 
człony. 

Pierwszy człon stanowi korpus zasadniczy (1) z ko-
morą zasypową (2), z komorą spalania (3) wraz z 
otwartym od dołu kanałem (4) zbierającym spaliny, 
na którym ułożone są obrotowo względem ich osi 
wzdłużnych za pośrednictwem mechanizmu dwie opo-
rowe belki (6 i 7), o przekroju prostokątnym, chło-
dzone wodą z układu kotłowego, lub w innym wyko-
naniu ułożona jest płyta nitowa, której otwory mają 
zmienny przekrój czynny poprzez płyty przesłonowe, 
przy czym płyta sitowa chłodzona jest wodą również 
z układu kotłowego. Drugi człon stanowi komora po-
pielnikowa (11), o szerokości równej w przybliżeniu 
trzem szerokościom korpusu zasadniczego. 

W tej komorze na rolkach mimośrodowych (12) 
mocowanych parami na wspólnych wałkach, jest osa-
dzony ruszt (13), przesuwny w poziomie i przesławny 
w pionie, chłodzony wodą z układu kotłowego. 

Trzecim członem są usytuowane z jednego boku 
komory zasypowej (2) i komory spalania (3) elementy 
grzejne (14) o kształcie płytowym, wraz z górną 
dymnicą, w której osadzone sa dwie uchylne prze-
pustnice (15 i 16) oraz z dolną dymnicą, w której 
usytuowane są trzy uchylne przepustnice (17, 19). 

Czwarty człon zawiera takie same elementy grzej-
ne (14) oraz górną i dolną dymnicę wraz z uchylnymi 
przepustnicami (15, 16, 17 i 19) lecz usytuowane na dru-
gim przeciwległym boku komór zasypowei i spalania. 
Stanowi więc lustrzane odbicie członu trzeciego. 

(4 zastrzeżenia) 

F24F P.230313 02.04.1981 

Biuro Projektów Przemysłu Metali Nieżelaznych 
„BIPROMET", Katowice, Polska (Antoni Wyrwała). 

Układ pneumatycznej instalacji odciągowej 
wielogrupowej 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie regulacji parame-
trów odciągu w poszczególnych układach grup, w sto-
sunku do aktualnych parametrów w punkcie podłącze-
nia, nie zależnie do warunków przepływu zaistniałych 
w poszczególnych ssawach i kolektorach danej grupy. 

Układ mający zastosowanie przy odpylaniu urządzeń 
służących do magazynowania transportu i segregacji 
materiałów pylących, charakteryzuje się tym, że za-
wiera odpylnię z wentylatorem oraz magistralny ko-
lektor, do którego poprzez kierunkową komorę cztero-
kanałową z odchylnými klapami podłączony jest sy-
metryczny układ grupy I odpylania zbiorników i re-
wersyjnych przenośników taśmowych, następnie po-
przez przewód i głowicę zbiorczą trójprzewodową z 
odchylnými klapami podłączony jest symetryczny 
układ II grupy odpylania przesiewaczy i podajników 
a poprzez przewód i głowicę zbiorczą pięcioprzewodo-
wą z odchylnými klapami podłączony jest symetryczny 
układ grupy II odpylania taśmowych przenośników, 
jak również za przepustnicą podłączony jest za pomo-
cą kolektorów układ grupy IV odpylania taśmowych 
przenośników. (5 zastrzeżeń) 
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F24F P.230591 07.04.1981 

przedsiębiorstwo Projektowania i Wyposażania Za-
kładów Przemysłu Maszyn i Aparatów Elektrycznych 
EMA-PROMEL", Gliwice, Polska (Piotr Bieńkow-

ski, Wiesław Balikowski, Edward Dyrda, Piotr Sieka-
nowicz). 

Klapa przeciwpożarowa i wentylacyjna 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie skonstruowania 
klapy otwieranej hydraulicznie, nadającej się zwła-
szcza do zastosowania w atmosferze wybuchowej do 
usuwania gazów nagromadzonych pod dachem hali po 
przekroczeniu dopuszczalnego stężenia. 

Klapa przeciwpożarowa i wentylacyjna, instalowana 
w halach fabrycznych i magazynach, charakteryzuje 
się tym, że składa się z obrotowej płyty (1) wyposażo-
nej w zawiasy (2) oraz w przeciwciężar (3) sztywno za-
mocowany na prostopadłym do płyty (1) ramieniu (9), 
przy czym do jednego z ramion płyty (1) przymocowa-
ny jest zbiornik (4) połączony przewodami (5) z wodną 
instalacją (6) wyposażoną w zawory zaporowe (7) i (8). 

(2 zastrzeżenia) 

F24F P. 230592 07.04.1981 

Przedsiębiorstwo Projektowania i Wyposażania Za-
kładów Przemysłu Maszyn i Aparatów Elektrycznych 
„EMA-PROMEL", Gliwice, Polska (Wiesław Balikow-
ski, Piotr Beńkowski). 

Klapa przeciwpożarowa i wentylacyjna 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie skonstruowania 
hydraulicznego mechanizmu szybkiego otwierania kla-
py, zwłaszcza stosowanej do przewietrzania pomiesz-
czeń z atmosferą wybuchową. 

Klapa przeciwpożarowa i wentylacyjna instalowana 
w halach fabrycznych i magazynach składająca się z 
obrotowego daszka i układu dźwigniowego, na którego 
jednym ramieniu znajduje się zbiornik wodny, a dru-
gie ramię połączone jest z zasuwą zwalniającą klapę, 
odchylającą się samoczynnie, charakteryzuje się tym, że 
przewód dopływowy (9) ma przekrój dużo większy od 
przekroju odpływowego (10) zbiornika (8). 

Zbiornik (8) ma dno o zbieżnych ściankach najko-
rzystniej stanowiących stożek ścięty oraz elastyczne 
oacinki przewodów (12) łączące przewody dopływowy 
<9) i odpływowy (10) z instalacją wodną (11). 

(2 zastrzeżenia) 

F24H P. 234165 T 10.12.1981 

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska (Edmund 
Nowakowski). 

Grzejnik centralnego ogrzewania z pośrednim 
czynnikiem grzejnym 

Przedmiotem wynalazku jest grzejnik centralnego 
ogrzewania z pośrednim czynnikiem grzejnym mają-
cy zastosowanie zwłaszcza do ogrzewań o wysokich 
parametrach czynnika grzejnego. 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie kompensacji 
wzrostu ciśnienia wewnątrz obudowy grzejnika. 

Grzejnik składający się z obudowy, wewnątrz któ-
rej umieszczony jest element grzejny, a obudowa wy-
pełniona jest czynnikiem pośrednim, charakteryzuje 
się tym, że wewnątrz obudowy (1) umieszczony jest 
kompensator (2) zmian ciśnienia wykonany w postaci 
sprężystego mieszka, który z jednej strony jest zaśle-
piony, a z drugiej strony zamocowany jest do dowol-
nej ściany obudowy (1), zaś wnętrze mieszka połączone 
jest z atmosferą. Mieszek włożony jest do wnętrza obu-
dowy (1) poprzez otwór (3) wykonany w bocznej ścia-
ni obudowy (1) i zamocowany śrubami poprzez koł-
nierz. (2 zastrzeżenia) 

F26B P. 228242 02.12.1980 

Instytut Krajowych Włókien Naturalnych, Poznań, 
Polska (Krzysztof Grzegorczyk, Włodzimierz Knast, 
Iwona Gacek, Danuta Benenowska). 

Suszarka do suszenia materiałów sypkich zwłaszcza 
torebek lnianych 

Celem wynalazku jest opracowanie takiej suszarki, 
która umożliwiałaby efektywne suszenie i zmechani-
zowanie prac związanych z załadunkiem oraz susze-
niem, przy niedużych nakładach inwestycyjnych. 
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Suszarka ma tunel (8) korzystnie foliowy, w którym 
znajdują się ukośne usytuowane i osadzone przesuw-
nie palety (5) mające przegrody (9). Suszarka wypo-
sażona jest także w urządzenie (6, 7) służące do prze-
mieszczania palet (5). (4 zastrzeżenia) 

F26B 
F25B 

P.230578 09.04.1981 

F26B P. 230541 06.04.1981 

Przedsiębiorstwo Projektowania i Dostaw Komplet-
nych Obiektów Przemysłowych „Chemadex", Warsza-
wa, Polska (Edmund Otorowski). 

Sposób suszenia rozdrobnionych cząstek roślinnych, 
w szczególności wysłodków buraczanych albo bagasy 

w cukrowniach oraz urządzenie do suszenia tym 
sposobem 

Celem wynalazku jest opracowanie sposobu susze-
nia pozwalającego na zmniejszenie strat ciepła przy 
suszeniu drogą wykorzystania wytworzonej w proce-
sie suszenia pary do celów technologicznych cukrowni. 

Sposób polega na tym, że wstępnie wyżęte cząstki 
roślinne wprowadzane są w sposób ciągły do zam-
kniętej komory ogrzewanej przeponowo gorącym me-
dium gazowym. W komorze tej cząstki suszy się za 
pomocą odparowanej w procesie suszenia pary, cią-
gle przegrzanej w kontakcie z ogrzewanymi wewnę-
trznymi powierzchniami komory, która to para po na-
syceniu wodą zawartą w suszonych cząstkach odpro-
wadzana jest z komory do systemu pary technologicz-
nej fabryki, a wysuszone cząstki roślinne są odbiera-
ne w sposób ciągły z komory. 

Urządzenie charakteryzuje się tym, że wewnątrz w 
komorze suszenia (4), umieszczone są wokół środkowej 
obrotowej kolumny (19) nieruchome półki (10) ze szcze-
linami przesypowymi, przy czym poniżej każdej półki 
(10) umieszczone są niestykające się z półkami (10) 
rury grzewcze, których wloty i wyloty uchodzą do 
przestrzeni ograniczonej obudową (1) obejmującą ko-
morę suszenia (4), a wnętrze tej obudowy (1) urządze-
nie połączone jest z przewodami (8), (33) doprowadza-
jącymi i odprowadzającymi gorące medium gazowe. 

(14 zastrzeżeń) 

Biuro Projektowo-Technologiczne Przemysłu Moto-
ryzacyjnego „Motoprojekt", Warszawa, Polska (Wacław 
Kurdziałek, Włodzimierz Petrow, Alfred Celman, Wło-
dzimierz Witek). 

Chłodnicze urządzenie do osuszania sprężonego 
powietrza 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uzyskania mo-
żliwie niskiego spadku ciśnienia sprężonego powietrza, 
z jednoczesnym pewnym odprowadzaniem oleju po-
nownie do sprężarki, niezależnie od wydajności urzą-
dzenia. 

Urządzenie składające się ze sprężarki, skraplacza, i 
zbiornika płynnego freonu, wymiennika powietrze- ' 
-powietrze oraz freonowej chłodnicy płaszczowo-ruro- \ 
wej znamienne tym, że freonowa chłodnica płaszczo-
wo-rurowa (2) ma przegrodę osadzoną nad lustrem j 
parowania, perforowany kolektor dostarczający górą- j 
ce pary freonu do wspomnianej chłodnicy (2), oraz j 
inżektor (5) do odsysania roztworu olej-freon do prze-
wodu ssawnego sprężarki (6). (1 zastrzeżenie) 

F28D P. 230495 01.04.1981 

Wrocławskie Przedsiębiorstwo Konstrukcji Stalo-
wych, Urządzeń Chłodniczych i Przemysłowych 
„MOSTOSTAL", Wrocław, Polska (Kazimierz Głuszek). 

Wymiennik ciepła 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wyeliminowa-
nia 50% połączeń spawanych co wpływa na zwiększe-
nie trwałości wymiennika oraz na zmniejszenie opo-
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rów przepływu czynnika ziębniczego w urządzeniach 
chłodniczych. 

Wymiennik ciepła składa się przynajmniej z jed-
nego rzędu rur (1), na które nałożone są w równych 
odstępach lamele (2). Skrajne lamele (5) są grubsze 
od pozostałych i są trwale przymocowane do rur (1), 
których końce połączone są ze sobą tak, że tworzą 
wężownice. Lamele (2) mają otwory (3) o 0,1-1 mm 
większej średnicy od średnicy rur (1), oraz mają koł-
nierz w kształcie trójkątnych zębów (4) pionowy do 
płaszczyzny lameli (2). (4 zastrzeżenia) 

F28F 
G01K 

P.230456 30.03.1981 

Zakłady Zmechanizowanego Sprzętu Domowego 
PREDOM-POLAR, Wrocław, Ośrodek Badawczo-Roz-
wojowy Chłodnictwa Domowego PREDOM-POLAR, 
Wrocław, Polska (Zbigniew Michalski). 

Sposób mocowania kapiláry czujnika regulatora 
temperatury do parownika oraz parownik 

przystosowany do tego sposobu 

Celem wynalazku jest wyeliminowanie dodatkowych 
elementów mocujących kapilarę czujnika regulatora 
temperatury oraz ograniczenia bezpośredniego wpływu 
warunków zewnętrznych na czujnik regulatora. 

Sposób polega na umieszczeniu kapiláry (4) czuj-

nika regulatora temperatury w kanaliku (3), który 
stanowi dodatkowy ślepy kanalik parownika (1) z bla-
chy kanalikowej. 

Parownik oprócz nadruku kanalików (2) służących 
do przenoszenia czynnika chłodniczego ma dodatkowy 
ślepy kanalik (3). (2 zastrzeżenia) 

Dział 6 
FIZYKA 

G01B P.230478 02.04.1981 

Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica, Kra-
ków, Polska (Antoni Pańta). 

Przystawka teksturowa do goniometru 
rentgenowskiego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
konstrukcji o dużej precyzji działania. 

Przystawka zawiera stolik próbki (1), umieszczony 
wewnątrz pierścienia (2). 

Pierścień (2) jest umocowany obrotowo w półpierś-
cieniu (3) osadzonym w podstawie przystawki (4). W 
pierścieniu (2) jest wykonany, na jednej czwartej jego 
obwodu, otwór obwodowy, w którym znajduje się 
kołek ustalający. W wykonanym w pierścieniu (2) 
otworze poprzecznym jest ułożyskowana oś stolika 
(12), której jeden koniec jest sprzęgnięty z napędem 
stolika (13), a na drugim końcu jest osadzona podsta-
wa stolika (14), /która jest połączona suwliwie ze sto-

likiem próbki (1). W osi stolika (12) jest ułożyskowana 
centrycznie oś mimośrodu (15), której jeden koniec 
jest sprzęgnięty z napędem mimośrodu (16), a na dru-
gim końcu jest osadzony mimośród. (4 zastrzeżenia) 

G01C P.234338 T 17.12.1981 

Politechnika Szczecińska, Szczecin, Polska (Mieczy-
sław Komorowski, Ryszard Sikora). 

Pomiarowy przetwornik odchylenia płaszczyzny od 
poziomu 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
przetwornika o prostej konstrukcji i dużej czułości 
przetwarzania, przeznaczonego do stosowania w bu-
downictwie przemysłowym szczególnie okrętowym, 
automatyce procesów przemysłowych oraz badaniach 
naukowych. 

Przetwornik zbudowany jest ze zbiornika (5), który 
ma przynajmniej trzy otwory (7) umożliwiające prze-
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nikanie kolumn obwodów magnetycznych (1), (2), (3), 
(4) przez warstwę cieczy przewodzącej prąd elektrycz-
ny, rozmieszczone tak, że leżą po dwa na osiach po-
miarowych (x) i (y) przecinających się pod żądanym, 
korzystnie kątem prostym. (1 zastrzeżenie) 

G01F P. 230486 01.04.1981 

G01F P.230389 27.03.1981 

Zakłady Automatyki Chemicznej ,,Metalchem", 
Gliwice, Polska (Zygmunt Bulwicki, Witkor Lew-
czuk, Piotr Wojas). 

Elektryczny symulator przepływu 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
elektrycznego symulatora przepływu, umożliwiającego 
zadawanie ściśle określonych sygnałów napięciowych 
odpowiadających napięciu pomiarowemu z czujnika 
przepływomierza, gwarantującego zgodność faz sy-
gnału referencji z sygnałem pomiarowym oraz zapew-
niającego płynną regulację sygnału wyjściowego po-
zbawionego zakłóceń. 

W elektrycznym symulatorze przepływu sygnał z 
sieci, po przejściu przez transformator, podawany jest 
na rezystory (Rl) i (R2) bocznikujące wtórne uzwo-
jenie transformatora, wytwarzające sygnał referencyj-
ny napięciowy, który z kolei na rezystancyjnym dziel-
niku napięciowym, obejmującym rezystory (R3), (R4) 
i (R) oraz potencjometr (P), jest obniżany do wartości 
równej sygnałowi wyjściowemu z czujnika przepły-
womierza elektromagnetycznego. (1 zastrzeżenie) 

G01F P. 230470 31.03.1981 

Zakłady Automatyki Chemicznej „Metalchem", Gli-
wice, Polska (Marek Grabania, Zygmunt Bulwicki, Ja-
kub Marchand, Wiktor Lewczuk). 

Integrator zwłaszcza do współpracy 
z przepływomierzem elektromagnetycznym 

W integratorze stałoprądowy sygnał wejściowy po-
dawany jest na obciążenie (1), gdzie zamieniany zo-
staje na sygnał stałonapięciowy symetryczny, który 
z kolei podawany jest na wzmacniacz separujący (2), 
z wyjścia którego sygnał stałonapięciowy wraz z sy-
gnałem ustalającym początek zliczania podawany jest 
na przetwornik napięcie-częstotliwość (3), gdzie oba 
sygnały zostają zsumowane i zamienione na ciąg im-
pulsów o częstotliwości proporcjonalnej do prądowe-
go sygnału wejściowego, które po podzieleniu w dziel-
niku (4) oraz wzmocnieniu we wzmacniaczu (5) steru-
ją licznikiem elektromechanicznym (6), wskazującym 
sumę sygnału wejściowego. (1 zastrzeżenie) 

Centralny Ośrodek Badawczo Projektowy Górnic-
twa Odkrywkowego „Poltegor", Wrocław, Polska (An-
toni Rosseger, Jan Błach). 

Sposób i urządzenie do kompensacji wpływu 
temperatury na pomiar drogi sygnału 

ultradźwiękowego, zwłaszcza dla środowiska gazowego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
sposobu i urządzenia, zapewniających prawidłowy po-
miar drogi sygnału ultradźwiękowego bez względu na 
zmiany temperatury. 

Sposób polega na tym, że mierzy się temperaturę, 
której wartość względną przetwarza się na sygnał 
elektryczny i porównuje się go z sygnałem temperatu-
ry wzorcowej. Otrzymaną różnicę przetwarza się na 
sygnał prądowy, który podaje się do obwodu całku-
jącego. 

Urządzenie stanowi czujnik temperatury (5) połą-
czony z przetwornikiem temperatury (6) na sygnał 
elektryczny. Przetwornik temperatury (6) jest połą-
czony z przetwornikiem prądowym (7) wytwarzającym 
sygnał prądu całkowania. Do przetwornika prądowe-
go (7) podłączony jest zadajnik średniej temperatury 
(8). 

Wynalazek przeznaczony jest do pomiaru wydajnoś-
ci objętościowej przenośników taśmowych przy uży-
ciu urządzenia ultradźwiękowego. (3 zastrzeżenia) 

G01F P.234323 T 16.12.1981 

Zakłady Energetyczne Okręgu Centralnego -■ Ze-
spół Elektrowni „Ostrołęka", Ostrołęka? Polska (Jerzy 
Łatkowski). 

Sposób i układ zdalnego, hydrostatycznego pomiaru 
poziomu cieczy w ciśnieniowym zbiorniku zamkniętym, 
zwłaszcza wody w kotle energetycznym oraz naczynie 

kondensacyjne do pomiaru poziomu 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uniezależnienia 
wyniku pomiaru od zmiennego ciśnienia nasycenia. 

Sposób charakteryzuje się tym, że jako wielkość ko-
rygująca wykorzystuje się różnicę między gęstością 
cieczy i pary, którą mierzy się jako różnicę ciśnień 
hydrostatycznych wytworzonych przez słupy cieczy 
i pary o stałych wysokościach. 

Układ składa się z naczynia kondensacyjnego (1) 
wytwarzającego różnicę ciśnień (A Pp) zależną od 
poziomu (H) w zbiorniku (14) oraz korekcyjną różnicę 
ciśnień (A Pk). Do naczynia (1) przyłączone są prze-
tworniki pomiarowe (7 i 8) mierzące wartości obu ró-
żnic ciśnienia (A Pp) i (A Pk), a ich wyjścia połączo-
ne są odpowiednio poprzez elementy dopasowujące 
(9 i 10) z wejściami matematycznego aparatu dzielą-
cego (11), którego wyjście z kolei poprzez inwerter 
(12) połączone jest z aparatami wyjściowymi takimi 
jak wskaźniki, rejestratory, regulatory, sygnalizatory. 
Wyjścia przetworników (7 i 8) połączone są z wejścia-
mi aparatu (11) tak, aby jego sygnał wyjściowy był 
proporcjonalny do ilorazu (A Pp/APk). 

Naczynie kondensacyjne (1) zawiera zespół pluso-
wych ogrzewanych zbiorniczków odniesienia, w skład 
którego wchodzi jeden górny zbiorniczek (4) i przy-
najmniej jeden dolny (3), umieszczone tak, iż krawędź 
zbiorniczka górnego (4) znajduje się wyżej niż kra-
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wędź zbiorniczka dolnego (3) o dowolną stalą wyso-
kość (LK), najkorzystniej równą zakresowi pomiarowe-
mu przetwornika (8). (8 zastrzeżeń) 

G01G P. 234182 T - 09.12.1981 

Akademia Rolnicza, Wrocław, Polska (Stefan Cen-
kowski). 

Urządzenie do pomiaru ubytków masy, zwłaszcza 
w suszarkach laboratoryjnych 

. Wynalazek rozwiązuje zagadnienie umożliwienia 
dokonywania samoczynnej rejestracji ubytków masy 
i przedstawiania ich w postaci wykresu. 

Urządzenie ma belkę pomiarową (9) utwierdzoną 
jednym końcem w uchwycie (19), na którą naklejone 
są czujniki tensometryczne (10) oraz zamocowane jest 
cięgno (5), na którym zamocowana jest szalka (1) z 
suszonym materiałem. 

Sygnały z czujników tensometrycznych (10) przeka-
zywane są do rejestratora (13) poprzez rezystor (12) 
i mostek tensometryczny (11), do którego dołączony 
jest miernik napięcia (14). 

Belka pomiarowa (9) wraz z uchwytem (19) osłonięta 
jest obudową otwartą (8). (3 zastrzeżenia) 

21 20 

G01H P.230405 30.03.1981 

Polska Akademia Nauk, Zakład Doświadczalny 
»Techpan" Instytutu Podstawowych Problemów Tech-
^ki Warszawa, Polska (Andrzej Zabłotniak). 

Miernik amplitudy drgań, zwłaszcza do 
ultradźwiękowych koncentratów 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia do-
kładności pomiaru oraz eliminacji kompensacji po-
jemności kabla ekranującego, łączącego czujnik po-
miarowy z układem pomiarowym. 

Miernik zawiera czujnik pojemnościowy (2) 
umieszczony od koncentratora w odległości (1) okre-
ślonej kalibracją miernika. Czujnik (2) połączony jest 
z wejściem wzmacniacza ładunkowego (3) połączonego 
ze wzmacniaczem szerokopasmowym (4). Wyjście wzma-
cniacza szerokopasmowego połączone jest poprzez 
układ filtrujący częstotliwość sieci (5) z protownikiem 
liniowym (6), którego wyjście połączone jest z wej-
ściem wzmacniacza prądu stałego (7), na wyjściu któ-
rego znajduje się miernik (M). Ponadto koncentrator 
(1) połączony jest poprzez przełącznik (P) z wyjściem 
prostownika (6) lub z zasilaczem (8). (1 zastrzeżenie) 

GOIH 
G01R 

P. 234263 T 16.12.1981 

Politechnika Świętokrzyska, Kielce. Polska (Marek 
Cabaj, Jan Stępień). 

Układ do pomiaru drgań zestyków elektrycznych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
układu o prostej konstrukcji, zapewniającego zarówno 
pomiar ilości odskoków zestyków, czasu występowania 
odskoków, jak i pomiar sumy czasów odskoków. 

Układ zawiera układ wejściowy (2) połączony z licz-
nikiem odskoków (4), przerzutnikiem (Ś), pamięcią za-
trzaskową (5) i kluczem (6). Klucz (6) dołączony jest 
do jednego z wejść bramki (8), której pozostałe wej-
ścia połączone są z przerzutnikiem (3) i generatorem 
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wysokiej częstotliwości (7), zaś wyjście bramki (8) po-
łączone jest z licznikiem impulsów (9), który połączo-
ny jest z pamięcią zatrzaskową (5). 

Układ jest przeznaczony do badania przekaźników, 
styczników i innych elementów stykowych w stanie 
bezprądowym. (1 zastrzeżenie) 

G01K P.230548 07.04.1981 

Zjednoczone Zakłady Produkcji Aparatury Nauko-
wej PAN - Zakład Aparatury Mikrofalowej „WIL-
MER", Warszawa, Polska (Jerzy Kaliński, Tadeusz 
Przy chodzeń). 

Sposób pomiaru temperatury i emisyjności 
powierzchni przedmiotów i układ do pomiaru 

temperatury i emisyjności 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
sposobu i układu umożliwiających dokładny pomiar 
temperatury w zakresie poniżej 650°C. 

Sposób polega na naprzemiennym doprowadzeniu 
do detektora promieniowania badanej powierzchni 
i promieniowania powierzchni wewnętrznego wzorca, 
a otrzymany sygnał różnicowy reguluje temperaturę 
wzorca aż do jej zrównania z temperaturą badanej 
powierzchni, po czym następuje stykowy pomiar tem-
peratury wzorca odpowiadającej mierzonej tempera-
turze. Jednocześnie podczas pomiaru ma miejsce 
skompensowanie wpływu emisyjności badanej po-
wierzchni na wynik pomiaru. 

Układ według wynalazku stanowią: układ optyczny 
(1) z detektorem (2), układ przełączający (3) napędza-
ny silnikiem (4), sonda (5), wzmacniacze (6, 11, 16, 18, 

,22, 25), układ kształtujący (7), zespoły kluczy (8, 9, 
10), układy pamięci (12, 13; 23, 24), dzielnik napięcia 
(14) o stosunku podziału regulowanym za pomocą 
silnika elektrycznego (15), termoelementy (17, 21) ko-
rektor kształtu charakterystyki (19), wskaźnik (20) 
oraz odpowiednio wycechowana tarcza (26). 

(2 zastrzeżenia) 

G01K P.230602 08.04.1981 

Instytut Włókien Chemicznych, Łódź, Polska (Bog-
dan Mac, Zbigniew Bogus). 

Czujnik do pomiaru temperatury powierzchni 
cylindrycznych obiektów wirujących 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
konstrukcji dającej pomiar z możliwie małym błędem. 

Czujnik zawierający rozpiętą pomiędzy dwoma ra-
mionami taśmę i elektryczny element pomiarowy 
według wynalazku charakteryzuje się tym, że taśma 
(1) rozpięta pomiędzy dwoma ramionami (4) składa 
się z dwóch połączonych ze sobą trwale warstw folii 

wykonanej z elastycznego materiału o małym współ-
czynniku tarcia, a elektryczny pomiarowy element (8), 
korzystnie termoelement, umieszczony jest pomiędzy 
warstwami taśmy (1) tak, że jego część czuła na 
temperaturę usytuowana jest w połowie długości taś-
my (1), korzystnie w jej środku geometrycznym. Ponadto 
elektryczne wyprowadzenia (2) pomiarowego elementu 
(8) poprowadzone są pomiędzy warstwami na odcinku 
przylegania taśmy (1) do powierzchni mierzonej po 
przyłożeniu siły. 

Rozpięta pomiędzy dwoma ramionami (4) taśma (1) 
jest dłuższa od łuku odcinka kołowego obwodu mie-
rzonego obiektu cylindrycznego o wysokości odpowia-
dającej strzałce sprężystego ugięcia taśmy (1) pod 
wpływem siły docisku czujnika do powierzchni cylin-
drycznej mierzonego obiektu. (2 zastrzeżenia) 

G01L P. 234214 T 11.12.1981 
B05B 

Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfika
cji Rolnictwa, Warszawa, Polska (Marian Wargocki, 
Zdzisław Janukowicz, Krzysztof Kośmider). 

Miernik do regulacji opryskiwaczy 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
konstrukcji umożliwiającej jednoczesny pomiar ciśnie
nia i wydatku cieczy w opryskiwaczach rolniczych. 

Miernik zawiera pomiarowe naczynie (1) z otwora
mi (5), wewnątrz którego poniżej otworów (5) umiesz
czony jest króciec (2), zakończony kryzą (3) i połą
czony z doprowadzającym przewodem (4). 

(3 zastrzeżenia) 

G01N P.230549 07.04.1981 

Zjednoczone Zakłady Produkcji Aparatury Nauko-
wej PAN - Zakład Aparatury Mikrofalowej „WIL-
MER", Warszawa, Polska (Jerzy Kaliński). 
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Sposób pomiaru wilgotności ciał stałych 
i cieczy dielektrycznych oraz urządzenie 

do pomiaru wilgotności 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie szybkiego i do-
kładnego pomiaru wilgotności ciał stałych i cieczy 
dielektrycznych. 

Sposób polega na naprzemiennym pomiarze właści-
wości elektromagnetycznych dwu identycznych obsza-
rów pomiarowych. W jednym z nich jest umieszczona 
badana substancja, a w drugim woda o tej samej 
temperaturze co badana substancja, której masa jest 
precyzyjnie regulowana w sposób ciągły. Z chwilą 
zrównania się naprzemiennie mierzonych właściwości 
elektromagnetycznych masy w obu obszarach są o-
kreślane i wyliczana jest wartość wilgotności będąca 
stosunkiem zmierzonych mas. 

Urządzenie zawiera źródło sygnału mikrofalowego 
(1) połączone z komparatorem zbudowanym z dwóch 
niezależnych kanałów (W) i (M) mających klucze (3, 
5) połączone z obszarami pomiarowymi (4, 6). Wyjście 
komparatora połączone jest poprzez rozgałęzienie (8) 
z detektorem (9), a następnie ze wzmacniaczem (17), 
który poprzez klucze (18, 19), układy pamięci (20, 21) 
połączone jest ze wzmacniaczem różnicowym (22), po-
łączonym z mikropompą dozującą (23) wprowadzającą 
wodę ze zbiornika (13) do obszaru pomiarowego (6). 
Temperatura tej wody regulowana jest układami 
grzejnym (14) i chłodzącym (15), sterowanymi wzmac-
niaczem różnicowym (12) połączonym z sondami po-
miarowymi temperatury wody (11) i temperatury ba-
danej substancji (10). Obszary pomiarowe (4, 6) wy-
posażone są w urządzenia określające masę (24, 25), 
połączone poprzez wzmacniacze liniowe (26, 27) i 
wzmacniacz różnicowy (28) z układami ilorazowymi 
(29, 30). (2 zastrzeżenia) 

G01N P. 230568 07.04.1981 

Politechnika Poznańska, Poznań, Polska (Teofil Wiś-
niewski, Waldemar Hadziński). 

Urządzenie do wykrywania mikropęknięć 
w metalowych elementach cylindrycznych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
urządzenia o niskich kosztach produkcji, dużej wy-
dajności, nadającego się do zastosowania w taśmie 
Produkcyjnej o dużym stopniu automatyzacji prowa-
dzonych badań. 
. Urządzenie ma korpus (1), w którym ułożyskowana 
jest górnym końcem tuleja (2) ź gwintem wewnętrz-
nym stanowiąca wałek napędowy sprzężony z ele-
ktrycznym silnikiem (3), o dwóch kierunkach obro-
tów, poprzez zębate koło (4), osadzone na tej tulei. 
2 tuleją (2) współpracuje, usytuowana wewnątrz niej, 

pociągowa śruba (5), osadzona suwliwie pomiędzy 
ogranicznikami (6), na prowadzącej kolumnie (7). 

Kolumna ta jest umieszczona wzdłuż osi tulei (2) 
i przechodzi suwliwie przez wymienny mocujący 
uchwyt (8) badanego elementu (9), osadzony na tej 
tulei (2) za pomocą wpustu, oraz przez ułożyskowany 
w korpusie pomocniczy wałek (10). 

Wałek ten ma kołnierz (11) z otworami na obwo-
dzie, w które wsuwany jest zatrzask zwory (12) ele-
ktromagnesu (13), blokującego obrót wałka (10) w cza-
sie badania. Ponadto pomocniczym wałku (10) osa-
dzone są sztywno, symetrycznie wokół osi, cztery 
szpilki (14), przechodzące poprzez otwory (15) w po-
ciągowej śrubie (5). Dolny koniec prowadzącej ko-
lumny (7) zakończony jest zderzakiem (16) sterującym 
krańcowymi wyłącznikami (17) i (18), usytuowanymi 
względem siebie w odległości równej drodze pomiaru. 
Na górnym końcu kolumny (7) zamocowany jest 
układ dwóch magnetycznych sond (19) i (20), dosu-
wanych na odpowiednią odległość do wewnętrznej 
powierzchni badanego elementu przez zworę (21) 
elektromagnesu (22). 

Odległość tę zmienia się pokrętłem (23) przesuwa-
jącym zworę (21). Powrót sond (19) i (20) do położe-
nia wyjściowego zabezpieczają oporowe sprężyny (24), 
mocowane do obudowy (25) układu sond. Obudowa 
(25) ma otwory (26), poprzez które sondy (19) 
i (20) wysuwają się w czasie badania. Wymienny 
uchwyt mocuj ą,cy (8) ma trzy sprężynowe zatrzaski 
(27) do mocowania badanego elementu (9). Ponadto 
każdą z magnetycznych sond (19) i (20) stanowi 
magnetofonowa głowica, której uzwojenie podzielone 
jest na dwa segmenty, przy czym jeden jest magne-
sującym, a drugi jest czujnikiem wykrywającym mi-
kronapięcia. (2 zastrzeżenia) 

G01N P.234169 T 10.12.1981 

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu 
Wełnianego „Południe", Bielsko-Biała, Polska (Piotr 
Kulawik, Zbigniew Janoszek). 

Mechanizm samoczynnego blokowania 
i odblokowywania suwaka obciążającego, 

zwłaszcza w przyrządach do badań 
zmęczeniowych przędzy 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie całkowitego wy-
eliminowania ruchu powrotnego końca przędzy oraz 
zmniejszenia ciężaru suwaka obciążającego do war-
tości uzasadnionych przy przędzach słabych. 

Mechanizm składa się z kolumny z prostokątnym 
kanałem prowadzącym, suwaka (2) obciążającego 
nitkę, wałeczków (5), wybijaka (6) i zapadki. Suwak 
(2) ma kształt symetrycznej płytki i ma po obu stro-
nach po dwa wzajemnie do siebie prostopadłe i prze-
nikające się wycięcia poziome (3) i pionowe (4). Wy-
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cięcia poziome (3) mają dna względem siebie zbieżne 
ku górze, a wycięcia pionowe (4) mają dna względem 
siebie równoległe, zaś na wycięciach poziomych (3) 
ułożone są wałeczki (5). 

W prostokątnym kanale umieszczony jest suwak (2), 
poniżej którego znajduje się wybijak (6). Górna część 
wybijaka (6) ma kształt widełek (7) mieszczących się 
w pionowych wycięciach (4) suwaka (2). Zapadka 
przymocowana jest do bocznej powierzchni znajdują-
cej się poza obrębem prostokątnego kanału części 
chwytowej wybijaka (6). (1 zastrzeżenie) 

G01N P.234208 T 10.12.1981 

Akademia Techniczno-Rolnicza im. J. J. Sniadec-
kich, Bydgoszcz, Polska (Janusz Wełnowski). 

Przyrząd do pomiaru współczynnika 
tarcia materiałów sypkich 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie umożliwienia 
prowadzenia pomiaru współczynnika tarcia materia-
łów sypkich w warunkach wysokich ciśnień. 

Przyrząd ma układ pomiarowy składający się z 
otworu (2) i umieszczonych w nim tłoków górnego 
(3) i dolnego oraz segmentu (5) ścianki bocznej otwo-
ru. (1 zastrzeżenie) 

G01P P. 230497 02.04.1981 

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów 
„MERA-PIAP", Warszawa, Polska (Waldemar Owcza-
rek, Ryszard Mazurkiewicz, Zdzisław Zych). 

Detektor kierunku ruchu przetwornika 
przemieszczeń kątowych lub linowych 

generującego dwa ciągi impulsów przesunięte 
względem siebie o 1/4 T 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
detektora o prostej konstrukcji, a jednocześnie o du-
żej niezawodności działania przeznaczonego do współ-
pracy z urządzeniami pomiarowymi przemieszczeń 
kątowych lub linowych oraz innych wielkości fizycz-
nych dających się przetworzyć na jedno z powyż-
szych przemieszczeń. 

W układzie w odpowiedzi na narastające i opada-
jące zbocza sygnałów wyjściowych (A i B) przetwor-
nika przemieszczeń (1), na wyjściach (D i E) układów 
generujących impulsy (2 i 4) występują impulsy z 
okresem powtarzania 1/2 T. 

Przy stanach sygnałów wyjściowych (A i B) prze-
twornika przemieszczeń (1) niezgodnych, na wyjściu 
(C) układu EX-OR (3) występują stany logiczne „1", 
które są rejestrowane w układzie rejestracji stanów 
sygnałów wejściowych detektora (5) po każdej zmia-
nie stanów sygnałów wyjściowych (A i B) przetwor-
nika przemieszczeń (1), sygnalizowanej przez podanie 
z wyjścia (G i H) układu logicznego (6) poprzez 
układ wpisu informacji (8) na wejście zegarowe (Z) 
układu rejestracji stanów sygnałów wejściowych de-
tektora (5) impulsu opóźnionego w stosunku do zaist-
niałej zmiany. 

W wyniku realizacji w układzie logicznym (6) od-
powiednich iloczynów sygnałów wyjściowych (D i E) 
układów generujących impulsy (2 i 4) oraz sygnałów 
wyjściowych (F i F) układu rejestracji stanów syg-
nałów wejściowych detektora (5), na wyjściu (K) 
układu pamięci (7) uzyskuje się stan logiczny „1" 
przy ruchu przetwornika przemieszczeń (1) w jednym 
kierunku i stan logiczny „0" przy ruchu w kierunku 
przeciwnym. (1 zastrzeżenie) 

G01P P.230559 08.04.1981 

Uniwersytet Warszawski, Warszawa, Polska (Zbi-
gniew Figaszewski, Zbigniew Koczorowski). 

Przyspieszeniomierz elektrokapilarny 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenie do-
kładności pomiarów laboratoryjnych, zwłaszcza w 
przypadkach konieczności prowadzenia pomiarów 
w różnych warunkach temperaturowych. 

Przyspieszeniomierz składający się z kapiláry, wy-
pełnionej na przemian słupkami rtęci i roztworu 
elektrolitu, zamkniętej isztywnie i hermetycznie w ten 
sposób, że pomiędzy zamknięciami, a kontaktowymi 
słupkami rtęci są (pozostawione słupki gazu, charakte-
ryzuje się tym, że na jednym końcu kapiláry (1) 
pęcherzyk (7) gazowy ma objętość nie mniejszą niż 
objętość wypełnienia kapiláry (1). 

(1 zastrzeżenie) 
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G01P P.234209 T 10.12.1981 

Akademia Techniczno-Rolnicza im. J. J. Śniadec-
kich, Bydgoszcz, Polska (Janusz Wełnowski). 

Urządzenie kompensacyjne ciężaru belki pomiarowej 
w przyrządzie do pomiaru prędkości przepływu 

gazów i mieszanin gazowo-pylowych 

Urządzenie zawiera belkę (2) umocowaną jedno-
stronnie z ciężarkiem (3), umieszczonym na końcu 
swobodnym i naklejonymi tensometrami (Rl i R2) 
połączonymi odpowiednio z tensometrami pomiarowy-
mi (R3 i"R4). 

Przedmiot wynalazku może znaleźć zastosowanie 
w przemyśle celulozowo-papierniczym. 

(1 zastrzeżenie) 

G01R P.230067 09.03.1981 

Warszawskie Zakłady Telewizyjne „UNITRA-DOM", 
Warszawa, Polska (Jerzy Szalkiewicz, Wiesław Ja-

lubczyk). 

Sposób i układ połączeń elektrycznych do kontroli 
wytrzymałości napięciowej korpusów prostowników 

wysokiego napięcia 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie szybkiej i sku-
tecznej kontroli prostowników. 

Sposób polega na tym, że jeden z biegunów źródła 
napięcia próby dołącza się do odpowiedniej elektrody 
prostownika, zaś drugi biegun tego źródła dołącza 
się do elementu probierczego, który jest przemie-
szczany zgodnie z osią wzdłużną prostownika. 

Układ ma element probierczy (2), który stanowi 
metalowy pierścień, opasujący korpus prostownika 
(1). 

Pierścień ten połączony jest z jednym z biegunów 
źródła (Z) wysokiego napięcia próby, zaś drugi bie-
gun źródła dołączony jest odpowiednio do anody lub 
katody prostownika (1). (2 zastrzeżenia) 

G01R P.230374 28.03.1981 

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Ta-
, deusz Maciołek). 

Urządzenie do wykrywania zwarć w sieciach 
zasilających o dużej zmienności obciążeń w czasie 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
»rządzenia umożliwiającego wykrywanie i wyłączanie 

zwarć w sieciach zasilających o wartościach prądu 
mniejszych od wartości założonych wyłączników 
szybkich oraz pozwalającego na niezawodne wyłą-
czenie zwarcia o wartości prądu większej od warto-
ści założonej prądu w urządzeniu, w czasie nie wię-
kszym od czasu założonego. 

Urządzenie ma co najmniej jeden człon (1, 1' ... ln) 
detekcyjny, zawierający komparator (Kl, KI', ... KIn), 
aa którego pierwsze wejście podawana jest założona 
wartość prądu (Imin, I'min, ... Inmin) minimalnego 
zwarcia, zaś na drugie wejście podawana jest war-
tość chwilowa prądu (i) w sieci zasilającej. 

Wyjście komparatora (KI, KF, ... KIn) jest połączo-
ne z wejściem sterującym zegara (Z, Z', ... Zn) uru-
chamianego, gdy wartość chwilowa prądu (i) w sieci 
przekroczy wartość prądu (Imin, Fmin, ... Inmin) mi-
nimalnego zwarcia. 

Wyjście zegara (Z, Z' ... Zn) połączone jest z dru-
gim wejściem komparatora (Kil, KIF, ... KIIn), na 
które jest podawana wartość czasu (t) jaki upłynął 
od chwili czasowej ostatniego przekroczenia przez 
chwilową wartość prądu (i) w sieci zasilającej war-
tości prądu (Imin, Fmin, ... Inmin) minimalnego zwar-
cia, zaś na pierwsze wejście komparatora Kil, KIF, ... 
KIIn) podawana jest wartość założona czasu (T, T", 
... Tn). 

Wyjście komparatora (Kil, Kil', ... KIIn) stanowi 
wyjście członu (1, 1', ... ln) detekcyjnego o sygnale 
w chwili czasowej, w której czas (t) odmierzany przez 
zegar (Z, Z', ... Zn) zrówna się z czasem (T, T,' ... Tn) 
założonym. (2 zastrzeżenia) 

1 

G01R P. 230397 30.03. 1981 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy „PREDOM", War
szawa, Polska (Krzysztof Tokarz). 

Sposób i układ do jednoczesnego pomiaru 
prądu upływowego i testowania wytrzymałości 

elektrycznej izolacji wyrobów 

Sposób charakteryzuje się tym, że dla przeprowa
dzenia pomiaru prądu upływowego, odpowiadającego 
wymaganemu napięciu normowemu zasila się wyso-
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kim napięciem probierczym obwód testowania (1) wy-
trzymałości elektrycznej izolacji wyrobu (2). 

Układ zawiera przekładnik prądowy (5) z obwodem 
magnetycznym (11) o prostokątnej charakterystyce 
magnesowania, oraz boczników (9) włączonych równo-
legle do pierwotnego obwodu (4) przekładnika prą-
dowego (5). 

Rozwiązanie znajduje zastosowanie w liniach pro-
dukcyjnych przy produkcji wielkoseryjnej. 

(2 zastrzeżenia) 

P. 230449 30.03.1981 

Politechnika Gdańska, Gdańsk, Polska (Leszek 
Kaczmarek, Zbigniew Szymankiewicz, Włodzimierz 
Kozłowski). 

Sposób i urządzenie do pomiaru admitancji, 
zwłaszcza admitancji wejściowej 

układów scalonych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
sposobu i urządzenia, umożliwiających pomiar admi-
tancji przy bardzo małych amplitudach napięcia po-
miarowego w. cz. 

Sposób polega na tym, że do wyjścia źródła zasi-
lającego składającego się z szeregowo połączonego ge-
neratora napięciowego (G) i kondensatora (Ci) dołą-
cza się równoległy obwód rezonansowy (LC2), który 
następnie dostraja się do rezonansu. 

Po czym do zacisków wyjściowych obwodu rezo-
nansowego (LC2) dołącza się układ mierzony (UM) 
i mierzy się amplitudę napięcia UA generatora (G) 
oraz amplitudę napięcia UB na zaciskach wyjściowych 
obwodu rezonansowego (LC2), a także przesunięcie 
fazy q>B napięcia UB względem napięcia UA. Następ-
nie oblicza się admitancję układu mierzonego na pod-
stawie wzoru 

|UA! (90-CPB) 
Yi = co Ciel - gs 

|UBI 

gdzie cp oznacza pulsację napięcia pomiarowego, a gs 
- konduktancję strat obwodu rezonansowego. 

Urządzenie zawiera generator napięciowy (G), któ-
rego wyjście połączone jest poprzez kondensator (Ci) 
z równoległym obwodem rezonansowym (LC2). Za-
ciski wyjściowe obwodu rezonansowego (LC2) stano-
wią wyjście pomiarowe urządzenia. Ponadto do wyj-
ścia generatora (G) dołączona jest jedna sonda (A) 
woltomierza wektorowego (WW), a druga sonda (B) 
tego woltomierza dołączona jest do wyjścia pomia-
rowego urządzenia. (2 zastrzeżenia) 

G01R P.230490 01.04.1981 

Politechnika Śląska im. W. Pstrowskiego, Gliwice, 
Polska (Leszek S. Czarnecki). 

Przetwornik konduktancji dla składowych 
harmonicznych odbiornika zasilanego napięciem 

odkształconym na napięcie stałe 

Przetwornik ma układ dzielący (X/Y) oraz dwa to-
ry, z których pierwszy składa się z kolejno połączo-
nych, układu mnożącego (Ml), na jedno z wejść któ-
rego włączone jest napięcie (ui) proporcjonalne do 
prądu odbiornika (i), filtru wąskopasmowego (Fi) o 
częstotliwości środkowej Wf, wejścia roboczego (WR) 

klucza sterowanego (KS) i tego klucza oraz układu 
uśredniającego (Sl), a drugi z torów składa się z po-
łączonych kolejno, drugiego układu mnożącego (M2), 
na jedno z wejść którego włączone jest napięcie od-
biornika (u) drugiego filtru (F2) o właściwościach 
elektrycznych takich jak filtru (Fl) w pierwszym 
torze, wejścia sterującego (WS) klucza sterowanego 
(KS) pierwszego toru, układu prostującego (P) i dru-
giego układu uśredniającego (S2), przy czym na po-
zostałe wejścia obu układów mnożących (Ml) i (M2) 
włączone jest napięcie sinusoidalne o przebiegu cza-
sowym sin cogt, którego częstotliwość jest powiększo-
na względem częstotliwości nto n-tej harmonicznej 
napięcia odbiornika o częstotliwość środkową o)f filt-
rów, tak dobraną by była różną od częstotliwości do-
wolnej harmonicznej napięcia oraz różną od średniej 
arytmetycznej takich częstotliwości. (1 zastrzeżenie) 

G01R P.230491 01.04.1981 

Politechnika Śląska im. W. Pstrowskiego, Gliwice, 
Polska (Leszek S. Czarnecki). 

Przetwornik konduktancji dla składowych 
harmonicznych odbiornika zasilanego napięciem 

odkształconym na napięcie stałe 

Przetwornik zawiera integrator (I), przekształcają-
cy napięcie (uw) na jego wejściu (w) na napięcie (Uy) 
proporcjonalne do ujemnej wartości całki napięcia 
wejściowego, oraz pętlę ujemnego sprzężenia zwrot-
nego przechodzącą od wejścia (w) intergratora (I), 
kolejno, przez integrator (I), pierwszy układ mnożący 
(Ml), wejście nieodwracające (n) wzmacniacza róż-
nicowego (WR) i ten wzmacniacz, drugi układ mno-
żący (M2) z powrotem do wejścia obu (w) integratora 
(I), przy czym na pozostałe wejścia obu układów 
mnożących (Ml), (M2), włączone jest napięcie wyj-
ściowe (U2) filtru wąskopasmowego (Fl), o częstotli-
wości środkowej cof, włączonego na wyjściu trzecie-
go ukłalu mnożącego (M3), na którego wejścia włą-
czone są napięcia odbiornika (u) oraz napięcia sinu-
soidalne o przebiegu coscogt i częstotliwości tog 
powiększonej względem częstotliwości nto n-tej 
harmonicznej napięcia odbiornika o wartość tof 
różną od częstotliwości dowolnej harmonicz-
nej i różną od średniej arytmetycznej 
tych częstotliwości, zaś na wejście odwracające (o) 
wzmacniacza różnicowego (WR) włączone jest napię-
cie wyjściowe (U3) drugiego filtru (F2), o właściwo-
ściach takich jak właściwości pozostałego filtru (Fl), 
włączonego na wyjściu czwartego układu mnożącego 
(M4), na którego wejścia włączone są napięcia o prze-
biegu coscpgt oraz napięcie (ui) proporcjonalne do 
prądu odbiornika (i), powodując, że na wyjściu inte-
gratora (I) ustala się napięcie (Uy) o wartości pro-
porcjonalnej do konduktacji odbiornika dla n-tej 
harmonicznej jego napięcia. (1 zastrzeżenie) 

G01R P.230492 01.04.1981 

Politechnika Śląska im. W. Pstrowskiego, Gliwice, 
Polska (Leszek S. Czarnecki). 
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Przetwornik optymalnej pojemności 
kompensującej odbiornik zasilany napięciem 

odkształconym na napięcie stałe 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
przetwornika optymalnej pojemności kompensującej 
odbiornik zasilany napięciem odkształconym na na-
pięcie stałe. 

Przetwornik ma układ całkujący (I) przekształca-
jący napięcie wyjściowe (uw) na wejściu (W) tego 
układu w napięcie (Uy), proporcjonalne do ujemnej 
wartości całki napięcia wejściowego, oraz pętlę ujem-
nego sprzężenia zwrotnego przechodzącą od wejścia 
(W) układu całkującego (I), kolejno, przez układ cał-
kujący, układ mnożący (Ml), wejście nieodwracające 
(n) wzmacniacza różnicowego (WR), układ mnożący 
(M2), z powrotem do wejścia (W) układu całkującego' 
(I), przy czym na pozostałe wejścia obu układów 
mnożących włączone jest napięcie wyjściowe (-u'), 
układu różniczkującego z ujemnym znakiem (R), na 
którego wejście włączone jest napięcie odbiornika 
(u), zaś na wejście odwracającego (o) wzmacniacza 
różnicowego (WR) włączone jest napięcie (m) pro-
porcjonalne do prądu odbiornika (i), w rezultacie cze-
go w obwodzie ustala się stan równowagi, w którym 
napięcie <U-y) na wyjściu układu całkującego (I) 
jest proporcjonalne do optymalnej pojemności kom-
pensującej, gdy przy napięciu (u) odbiornik pobiera 
prąd (i). (1 zastrzeżenie) 

P.234111 T 07.12.1981 

Przemysłowy Instytut Motoryzacji, Warszawa, Pol-
ska Wadim Smirnow). 

Układ wskaźnika stanu naładowania 
baterii akumulatorów 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
układu zapewniającego określenie chwilowego stanu 
naładowania baterii akumulatorów w momencie pod-
łączenia wskaźnika i w całym okresie ich pracy. 

Wskaźnik zawierający element programowy połą-
czony z licznikiem rewersyjnym, do którego dołączo-
ny jest generator taktujący, dekoder dziesiętny i ele-
ment optycznego odczytu oraz mający tor sprzężenia 
zwrotnego z przetwornikiem cyfrowo-analogowym, 
który doprowadzony jest do węzła sumacyjnego, cha-
rakteryzuje się tym, że w węźle sumacyjnym (Ś) po-
wstaje, w wyniku porównania analogowego sygnału 
stanu naładowania baterii akumulatorów (BB) Z syg-
nałami: napięcia baterii (UB), prądu baterii (IB) oraz 
temperatury baterii (TB). sygnał uchybu wskazania 
(ABB). Sygnał ten, przekształcony w elemencie pro-
gowym (EP) na jeden z trzech sygnałów cyfro-
wych określających istnienie uchybu i jego znak, 
-uruchamia lub zatrzymuje licznik rewersyjny (LR), 
którego wskazanie określa stan naładowania baterii. 
Po przetworzeniu cyfrowego sygnału naładowania ba-
terii akumulatorów (BB) W przetworniku cyfrowo-ana-
logowym (P) ponownie na sygnał analogowy, poda-
wany jest on na węzeł sumacyjny (S). 

Wskaźnik stanu naładowania baterii akumulatorów 
stosowany jest do pojazdów elektrycznych. 

(1 zastrzeżenie) 

G02B P.230479 02.04.1981 

Polskie Zakłady Optyczne, Warszawa, Polska (An-
drzej Gulewicz). 

Obiektyw zwierciadlany 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uproszczenia 
technologii wykonania konstrukcji oraz obniżenia 
kosztów jej wytwarzania. 

Obiektyw zwierciadlany o dużej sile światła, przez-
naczony do współpracy z elementami światłoczułymi, 
składa się z trzech elementów optycznych z soczew-
kowym kompensatorem. 

Soczewkowy kompensator obiektywu wykonany z 
jednakowego gatunku szkła składa się z płasko wy-
pukłej soczewki (I) o mocy cpi = 0,0030 i płasko-wklę-
słej soczewki (II) o mocy cp = -0,0036, ustawionych 
powierzchniami sferycznymi w kierunku na przed-
miot. 

Na środkowej części soczewki II, na płaskiej po-
wierzchni, naniesiona jest warstwa odbijająca. Trze-
cim elementem jest sferyczne zwierciadło (III) z kon-
centrycznym otworem, które ma moc <p = 0,0107. Cały 
obiektyw ma znormalizowaną moc $ = 0,01. 

(2 zastrzeżenia) 

G03C 
C09K 

P. 232297 T 20.07.1981 

Ośrodek Bada wczo-Rozwoj owy Przemysłu Poligra-
ficznego, Warszawa, Polska (Grzegorz Hajduk, Ineza 
Kwiatkowska, Bożena Sliwkiewicz, Henryka Lewan-
dowska, Janusz Alchimowicz, Janina Grącka). 

Płyn do zmywania materiałów fotograficznych 

Celem wynalazku jest opracowanie takiego płynu 
do zmywania materiałów fotograficznych, który byłby 
niepalny oraz eliminowałby elektryczność statyczną. 

Środek do zmywania materiałów fotograficznych 
składa się z 65-70 części wagowych środka bazy 
i 35-30 części wagowych propelentu. Środek baza 
zawiera 95,40-96,95 części wagowych 1,1,2 trójchloro 
1,1,2 trójfluoroetanu, 3,0-4,5 części wagowych alko-
holu n-propylowego, 0,05-0,10 części wagowych 50% 
roztworu alkolowo-wodnego chlorku oktadecylo-
dwu/dwuhydroksyetylo/metyloamoniowego o poda-
nym wzorze, w którym R = C18H37. 

Propelent zawiera 50 części wagowych fluorotrój-
chlorometanu i 50 części wagowych dwufluorodwu-
chlorometanu. (1 zastrzeżenie) 
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G04F P.234273 T 17.12.1981 

Instytut Odlewnictwa, Kraków, Polska (Stanisław 
Cięciwa, Jan Koziorowski, Władysław Romek, Barba-
ra Wilkosz). 

Aparat do badania czasu żelowania 
układów spoiwo-utwardzacz stosowanych 

w masach samoutwardzalnych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zapewnienia 
dokładnego pomiaru czasu żelowania badanej substan-
cji. 

Aparat zawiera usytuowaną pomiędzy silnikiem (1), 
a przekładnią zębatą (2) napędzającą mieszadło (3) 
zanurzone w naczyniu (4) tarczę (11) połączoną po-
przez czujnik pomiarowy (12) z integratorem (7) i re-
jestratorem (10). Wszystkie podzespoły elektryczne 
i elektroniczne zasilane są poprzez zasilacze stabili-
zujący (8), wzbudzania (5) i sterowania (6) z bloku 
sterowania (13), który z kolei zasilany jest poprzez 
stabilizator (9) z sieci. (2 zastrzeżenia) 

G05B P. 230460 01.04.1981 

Andrzej Baciński, Alicja Bacińska, Warszawa, Pol-
ska (Andrzej Baciński, Alicja Bacińska). 

Układ samoczynnego włączania i wyłączania 
urządzeń elektrycznych, zwłaszcza spawalniczych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zapewniania po-
boru energii elektrycznej urządzenia tylko w czasie 
rzeczywistej jego pracy. 

Układ jest wyposażony w sprzężony z przewodem 
spawalniczym (P) czujnik indukcyjny (L). stanowiący 
element obwodu, korzystnie rezonansowego, zasila-
nego napięciem zmiennym z generatora (G), połączo-
ny poprzez układ detektora (D) i komparatora (WO 
z zespołem wykonawczym zawierającym układ ste-
rujący z opóźnieniem czasowym (T) oraz układ wyko-
nawczy przełączników, przełączających automatycznie 
spawarkę. (2 zastrzeżenia) 

G05B 
G01B 

P.234231 T 11.12.1981 

Przedsiębiorstwo Doświadczalno-Produkcyjne „Ra-
diopan" PAN, Poznań, Polska (Lech Rosochowicz). 

Układ cyfrowego sterowania i kontroli 
ruchem silnika krokowego, 
zwłaszcza w goniometrach 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie umożliwienia 
niezależnego lub jednoczesnego sterowania i kontroli 
ruchu w poszczególnych kierunkach, skoku do zada-
nej i o zadaną wartość kątową oraz współpracy z ma-
szyną cyfrową. Układ nadaje się zwłaszcza do urzą-
dzeń przestrzennej orientacji próbek kryształów w 
mikrofalowych rezonatorach pomiarowych. 

Układ według wynalazku ma klawiaturę (1) połą-
czoną z wejściem bloku sterowania (3) i z wejściem 
rejestru (2) mającego wyjście połączone z wejściem 
układu odczytu cyfrowego (13) i z pierwszym wejściem 
komparatora (4). Drugie wejście komparatora (4) po-
łączone jest z wyjściem multipleksera (S), którego 
pierwsze wejście połączone jest z licznikiem (6) 
i układem odczytu cyfrowego (13), a drugie wejście 
z licznikiem (7). 

Generator impulsów' (9) połączony jest poprzez układ 
synchronizacji (8) z wejściami liczników (6 i 7) 
i wejściem bloku sterowania silnika (10), połączonego 
z układem wzmacniacza mocy (11), połączonego z 
uzwojeniem silnika (12). Wyjście komparatora (4) po-
łączone jest z drugim wejściem bloku sterowania, 
którego wyjścia połączone są z wejściami sterującymi 
poszczególnych bloków funkcjonalnych. 

(1 zastrzeżenie) 

G05D P. 230545 07.04.1981 

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Woj-
ciech Wawrzyński, Wojciech Stachurski, Waldemar 
Szulc). 

Elektryczny termostat wagonowy 
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie umożliwienia 

oceny stanu technicznego konstrukcji niezależnie od 
aktualnie panującej w przedziale temperatury. 

Termostat ma układ diagnostyczny, który zawiera 
rezystor regulowany (RD) połączony jedną końcówką 
z pierwszym punktem pomiarowym na wejściu obra-
rającym komparatora (Ko), będącego wskaźnikiem 
równowagi mostka Wheatstonea. 

Drugi punkt pomiarowy (PP2) jest na wejściu nie-
odwracającym komparatora (Ko). Te punkty pomia-
rowe połączone są przez wyłącznik (Wl) z drugim 
rezystorem (Rc), którego druga końcówka jest połą-
czona poprzez drugi wyłącznik (WE) z trzecim pun-
ktem pomiarowym w węźle mostka o najwyższym 
potencjale. Druga końcówka rezystora regulowanego 
(RD) połączona jest przez trzeci wyłącznik (W3) z 
trzecim punktem pomiarowym lub czwartym punktem 
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pomiarowym (PP4) w węźle mostka o potencjale ze-
ro. 

W termostacie wyjścia komparatora (Ko) połączone 
jest z rezystorem i kondensatorem podającym napię-
cie na przerzutnik Schmidta, sterującego tranzysto-
rem, który w obwodzie wyjściowym zawiera prze-
kaźnik bocznikowany diodą. (1 zastrzeżenie) 

G06F P.230606 09.04.1981 

Instytut Łączności, Warszawa, Polska (Leszek Cho-
dakowski, Bogusław Jackiewicz). 

Elektroniczny kalkulator programowy, 
przystosowany do pracy w systemach pomiarowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wykorzystania 
elektronicznego kalkulatora programowego do pracy 
w systemach pomiarowych. Kalkulator zawiera scalo-
ny układ (KA) kalkulatorowy, układy (PN ... PP) pa-
mięci programu, komparatory (DÀ ... DR), rejestry 
<RA, RN ... RP, PR) i bramkę (BA) iloczynu logicz-
nego. W zależności od wykonania układowego kalku-
lator zawiera także separatory (AS), rejestry (RB ... 
RM), zewnętrzne urządzenia wejściowe (EB ... EG) 
oraz wyjściowe (WH ... WM), przełączniki (SA, SE, 
SP, SR), a także zespół bramek sumy logicznej (BD, 
BE, BK, BL, BN ... BP, BR, BW) i klawiaturę (KL) 
funkcyjno-numeryczną. (7 zastrzeżeń) 

G06F P.234293 T 16.12.1981 

Akademia Techniczno-Rolnicza im. J. J. Śniadec-
kich, Bydgoszcz, Polska {Andrzej Sobólski, Piotr 
Iwański). 

Sposób przekształcania sygnałów elektrycznych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
sposobu pozwalającego na dużą szybkość i dokładność 
przetwarzania sygnałów. 

Sposób polega na tym, że spróbkowany przebieg 
elektryczny w postaci cyfrowej podaje się na wejścia 
adresowe pamięci (B) wywołując na wyjściu pamięci 
zawartość komórki o tym adresie, która jest funkcją 
przebiegu podanego na wejścia adresowe. 

(1 zastrzeżenie) 

G08B 
G01R 

P.230604 09.04.1981 

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów „ME-
RA-PIAP", Warszawa, Polska (Marian Fabrycy). 

Sygnalizator napięć granicznych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
taniego i niezawodnego w działaniu sygnalizatora na-
pięć granicznych, do sygnalizacji przekroczenia dol-

nej i górnej granicy napięć, przeznaczonego szczegól-
nie do pojazdów samochodowych. 

Sygnalizator napięć charakteryzuje się tym, że skła-
da się z dwóch mostków (1) i (2) mających- wspólną 
gałąź z włączonym rezystorem (5) i wspólną gałąź 
z włączonym stabilizatorem (6), a w przekątne most-
ków (1) i (2) włączone są diody świecące (3) 
i (4), przy czym jedna z diod ma anodę, a druga kato-
dę dołączone do wspólnego punktu rezystora (5) i sta-
bilizatora (6). . (i zastrzeżenie) 

G09B P.234234 T 14.12.1981 

Bogdan Szenkaryk, Legnica, Polska (Bogdan Szen-
karyk). 

Uniwersalny przyrząd kreślarski 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
konstrukcji umożliwiającej kreślenie elips, krzywych 
cykloidalnych i kół. 

Przyrząd składa się z belki nośnej (1) z kolcami / 
(2), w której zamontowane jest w sposób umożliwia-'" 
jacy przesuwanie punktu zamocowania, ramię przy-
środkowe (10) mogące obracać się wokół punktu za-
mocowania. 

W drugim końcu tego ramienia zamocowane jest 
obrotowo ramię odśrodkowe (11) z pisakiem. Do do-
kładnego ustawienia pisaka na ramieniu odśrodko-
wym oraz punktu zamocowania ramienia przyśrodko-
wego służą podziałki na obu ramionach. 

Do przeniesienia ruchu obrotowego z trzpienia z po-
krętłem (13) na ramię odśrodkowe służy przekładnia 
planetarna złożona z kół zębatych (3, 4, 5, 7, 8 i 9). 

Rodzaj i parametry kreślonych figur zależą od prze-
łożenia przekładni planetarnej z wymiennymi kołami 
zębatymi, od ustawionej długości ramion oraz od kie-
runku obrotu ramienia odśrodkowego. Elipsograf jest 
przyrządem kreślarskim, który w odpowiednim wy-
konaniu może również służyć jako zabawka poli-
techniczna dla dzieci. (3 zastrzeżenia) 
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G10K P. 230455 01.04.1981 

Centrum Naukowo-Produkcyjne Elektrotechniki i 
Automatyki Górniczej „EMAG" Zakład Telemechani-
ki Górniczej „Elektrometal", Cieszyn, Polska (Krzy-
sztof Kozłowski, Władysław Miech, Marek Molin, Jó-
zef Śliwa, Rudolf Szypuła). 

Głośnik tubowy do urządzeń głośnomówiących, 
zwłaszcza iskrobezpiecznych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zapewnienia 
skutecznej izolacji przetwornika elektroakustycznego 
od osłony w wypadku doziemienia przetwornika. 

Głośnik tubowy składa się ze stożka (1) zewnętrzne-
go, talerzyka (2), osłon (3) śruby, stożka (4) wewnętrz-
nego z kołnierzem, gwintowanych tulei (5) mocują-
cych, pierścienia (9) izolacyjnego oraz przetwornika 
(7) elektroakustycznego. Korpus przetwornika (7) 
elektroakustycznego odizolowany jest elektrycznie od 
stożka (4) pierścieniem (6) z kołnierzem z tworzywa 
sztucznego. Pierścień (6) z kołnierzem zabezpiecza do-
datkowo membranę (8) i cewkę przetwornika (7) 
elektroakustycznego przed zapyleniem i zawilgoce-
niem. 

Rezystor zewnętrzny składa się ze stożka (1) ze-
wnętrznego i talerzyka (2). (1 zastrzeżenie) 

G11C P.230550 07.04.1981 

Zakład Systemów Automatyki Kompleksowej PAN, 
Gliwice, Polska (Brunon Gabryś, Marcin Gorawski). 

Układ do selektywnego wyboru bloków 
pamięci różnego typu 

Układ zawiera pamięć ferrytową i półprzewodniko-
wą (PP i PF) oraz procesor (IC), który jest połączony 
linią (1) mniej znaczących bitów z blokami pamięci 

(PP, PF). Linię (2) bardziej znaczących bitów podano 
na wejście dekodera (D) dołączonego do matrycy wy-
boru (MW). Część wyjść matrycy wyboru (MW) jest 
połączona z blokiem pamięci półprzewodnikowej (PP), 
a pozostała część wyjść przez koder (K) jest dołączo-
na do bloku pamięci ferrytowej <PF). 

Układ może znaleźć zastosowanie w konstrukcji 
komputerów. (2 zastrzeżenia) 

G11C P.230551 07.04.1S81 

Zakład Systemów Automatyki Kompleksowej PAN, 
Gliwice Polska (Brunon Gabryś, Maircin Gorawski). 

Układ umożliwiający rozszerzenie obszaru adresowego 
pamięci operacyjnej dla programów trybu off-line 

Układ składający się z bloku pamięci dodatkowej 
i pamięci standardowej, dołączonych równolegle do 
procesora magistralą danych i adresów oraz linią 
sygnałów sterujących, wyróżnia się tym, że zawiera 
blok wyboru (WB), na którego wejścia (A, B, C) są 
odpowiednio podawane sygnały charakterystyczne 
trybu pracy i adresacji pośredniej (8, 9). 

Wyjście bloku wyboru (WB) jest dołączone do 
zwrotnicy (ZS), której inne wejście jest bezpośrednio 
połączone z procesorem (IC) linią (I), przez którą do-
starczane są sygnały sterujące inicjujące pracą pa-
mięci operacyjnej. Jedno z wyjść zwrotnicy przez tor 
(5) jest połączone z blokiem pamięci dodatkowej (BD), 
a przez tor (4) z blokiem pamięci standardowej (BS). 

Układ może mieć zastosowanie w technice oblicze-
niowej, konstrukcji maszyn cyfrowych, a zwłaszcza 
w przypadku współpracy proce. Dra z pamięcią ope-
racyjną. (2 zastrzeżenia) 

Dział H 
ELEKTROTECHNIKA 

H01B P.230459 01.04.1981 
Andrzej Baciński, Alicja Bacińska, Warszawa, Pol-

ska (Andrzej Baciński, Alicja Bacińska). 

Sposób wytwarzania elektrod do elektroosmotycznej 
instalacji osuszającej 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
sposobu pozwalającego uzyskać elektrody o bardzo. 

małej elektrokorozyjności, dobrym przyleganiu do 
powierzchni otworu, dobrym przewodnictwie ele-
ktrycznym i dobrych właściwościach mechanicznych. 

Sposób polega na tym, że do wywierconych w mu-
rze (1) otworów (3) wlewa się masę, składającą się 
z nienasyconej żywicy poliestrowej poddaną polimery-
zacji w obecności inicjatora, korzystnie nadtlenku 
metyloetyloketonu i przyspieszacza, koi-zystnie nafta-
nianu kobaltu z dodaną sadzą acetylenową i wkłada, 
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przed zakończeniem żelowania i utwardzania, prze-
wód miedziany (4) częściowo odizolowany. 

(1 zastrzeżenie) 

H01J P.230544 07.04.1981 

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Leo-
nard Tykarski). 

Układ przemiatania, zwłaszcza do spektrometru 
jądrowego rezonansu magnetycznego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
takiego układu, w którym wyeliminowane byłyby 
dudnienia o częstotliwości różnicowej w sygnałach 
wyjściowych. 

Układ przemiatania charakteryzuje się tym, że ma 
włączony między wyjście (W) dla sygnału wielkiej 
częstotliwości stabilizacyjnego dekodera jądrowego re-
zonansu magnetycznego (AS), a wyjście (W) dla syg-
nału wielkiej częstotliwości pomiarowego detektora 
jądrowego rezonansu magnetycznego (AP), układ sta-
bilizacji fazy drgań (StF) obu detektorów, którego 
wyjście połączone jest z wejściem sterującym czę-
stotliwością jednego z detektorów (AP) zaś jedno 
z wyjść generatora przemiatania (GP) połączone jest 
z sondą (SS) detektora stabilizacyjnego (AS), a drugie 
wyjście dołączone jest do wejścia (X) rejestratora 
(R). (1 zastrzeżenie) 

H01M P.229906 27.02.1981 

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Zbig-
niew Brzozowski, Zdzisław Woźniak). 

Sposób termicznego izolowania akumulatorów 
elektrycznych i akumulator elektryczny 

izolowany termicznie 

Sposób polega na tym, że akumulator (1) umieszcza 
się we wnętrzu formy (2) o objętości większej od 
1 do- 2 w stosunku do objętości akumulatora (1) na 
co najmniej dwóch podkładkach (3) dystansowych 
o grubości izolacji termicznej dna akumulatora (i), 
po czym do przestrzeni utworzonej pomiędzy formą 
(2), a akumulatorem (1) wprowadza się mieszankę (4) 
spieniającą, którą stanowią komponenty poliureta-
nowe i/lub izolacyjanurowe, a następnie podczas 
spieniania mieszanki (4) formę (2) zakrywa się wie-
kiem (5) wyposażonym w występy ochraniające do-
pływ mieszanki spieniającej, o wielkości wnęki słu-
żącej do uzupełnienia elektrolitu oraz wnęk na za-
ciski przewodów, zaś po utwardzeniu mieszanki (4), 

w wyniku czego powstaje osłona (7) termicznie izo-
lująca, wyjmuje się akumulator (1) z formy (2) 
i uszczelnia rozłącznie wnęki przykrywką (6) ze spie-
nionego poliuretanu. 

Akumulator ma osłonę (7) termicznie izolującą z 
tworzywa sztucznego usieciowanego przestrzennie, 
której wewnętrzna powierzchnia jest odwzorowaniem 
zewnętrznej powierzchni akumulatora (1), mającą 
wnękę do uzupełnienia elektrolitu i wnęki na zaciski 
przewodów oraz ma przykrywę (6). (10 zastrzeżeń) 

H01S P.233632 T 28.10.1981 

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława 
Dąbrowskiego, Warszawa, Polska (Zdzisław Trzęso-
wski). 

Laser molekularny TEA z dużą częstością 
powtarzania impulsów 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
lasera o zwartej budowie i małych wymiarach, nie 
wymagającego intensywnego chłodzenia elektrod. 
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Laser wzbudzany poprzecznym wyładowaniem 
elektrycznym przy pomocy wysokonapięciowych im-
pulsów, zwłaszcza wykorzystujący jako gaz roboczy 
mieszaninę aktywną zawierającą CO2 lub CO, cha-
rakteryzuje się tym, że szerokość czynna (d) elektrod 
(1) jest kilkanaście do kilkuset razy większa od od-
ległości (h) między nimi, a elektrody (1) w ilości 
większej od dwóch usytuowane są równolegle two-
rząc pakiet obszarów roboczych lasera, zwłaszcza o 
kwadratowym lub kołowym obrzeżu. (7 zastrzeżeń) 

H02H P.230601 08.04.1981 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Systemów Mechani-
zacji, Elektrotechniki i Automatyki Górniczej, Kato-
wice, Polska (Witold Bożek, Lesław Komendera, Piotr 
Królikowski, Ryszard Stanclik, Piotr Stanislawski). 

Układ elektryczny 
zebezpieczenia upływowego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie pomiaru prądem 
stałym wypadkowej rezystancji izolacji doziemnej 
sieci. 

Pomiar realizowany jest w układzie elektrycznym 
zabezpieczenia upływowego, który wyposażony jest 
w człon pomiarowy (8) na wejście, którego jest włą-
czony równolegle szeregowy filtr rezonansowy induk-
cyjno-pojemnościowy (9 i 10). 

Człon pomiarowy (8) jest złożony z komparatora 
inwertującego (8.1), którego wyjście jest połączone 
z wejściem komparatora nieinwertującego (8.2) po-
przez rezystor (8.3) zbocznikowany prostownikiem 
(8.4), oraz kondensatora (8.5) połączonego równolegle 
z wejściem komparatora nieinwertującego (8.2), któ-
rego wyjście jest połączone z członem (13) wykonaw-
czo-sygnalizującym, który oddziaływuje na obwód 
wyzwalania wyłącznika zabezpieczeniowego (4). 

(1 zastrzeżenie) 

H02K 
G01M 

P. 230442 30.03.1981 

Branżowy Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn 
Elektrycznych, Katowice, Polska (Bolesław Kędryna). 

Tarcza wyważnikowa 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
tarczy prostej do wykonania, pozwalającej na szybkie 
i dokładne wyważanie wirujących części maszyn. 

Wykonana jest z dwóch elementów blaszanych ko-
łowych (1), każdy z kołnierzem, które zestawione ze 
sobą w sposób trwały, np: przez ciasne osadzenie na 
wale, zgrzewanie, zaciśnięcie tworzą na obwodzie 
zewnętrznym rowek. 

W rowek ten dzięki sprężystemu odgięciu krawędzi 
elementu blaszanego kołowego (1) albo poprzez odpo-
wiednie wybrania wkłada się co najmniej jeden wy-
ważnik składający się z dwóch elementów złączonych, 
którymi korzystnie mogą być śruba (3) i nakrętka (4). 
Na elementy złączone można nałożyć ciężarki, np. w 
postaci podkładek lub nakrętek (4). Jeżeli wymiary 
wyważnika są duże, pomiędzy elementy blaszane ko-
łowe (1) wstawia się dystansową tulejkę (2). 

(5 zastrzeżeń) 

H02K P.230443 30.03.1981 

Branżowy Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn 
Elektrycznych, Katowice, Polska (Mieczysław Gra-
czyk). 

Elektryczny silnik liniowy 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie skutecznego 
odprowadzania ciepła strat z części aktywnych silni-
ka liniowego, zwłaszcza przeznaczonego do pracy 
ciągłej. Silnik ma co najmniej jedną komorę (4), 
w której znajdują się połączenia czołowe z uzwojeń. 

Do komory (4), poprzez co najmniej jedną dyszę 
(3) wprowadza się czynnik chłodzący, którym może 
być sprężone powietrze. Rozprężając się, czynnik chło-
dzący chłodzi połączenia czołowe (2) uzwojeń. W 
ściankach (4) wykonane są wylotowe otwory (5), u-
możliwiające wpływ czynnika chłodzącego do oto-
czenia, (l zastrzeżenie) 

H02M P.230569 07.04.1981 

Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica, Kra-
ków, Polska (Jacek Zarudzki). 

Tyrystorowa przetwornica częstotliwości 
z komutacją sieciową 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uzyskania jedno-
stopniowego przetwarzania częstotliwości. 
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Przetwornica częstotliwości zawierająca dwa tyry-
storowe przekształtniki nawrotne (TPNi i TPN2) o 
Konfiguracji równoległo-przeciwsobnej, wyposażone w 
dławiki (L), charakteryzuje się tym, że tyrystorowe 
przekształtniki nawrotne (TPNi, TPN2) zasilane są 
z oddzielnych źródeł zasilania (Zu Z2) i są połączone 
ze sobą szeregowo i przeciwsobnie. (1 zastrzeżenie) 

H02P P.230404 30.03.1981 

Zakłady Radiowe im. M. Kasprzaka, Warszawa, 
Polska (Tadeusz Czylok, Mirosław Paczocha). 

Układ symulujący silnik prądu stałego 
zwłaszcza do sprawdzania elektronicznych 

układów stabilizacji obrotów 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
układu stanowiącego elektroniczny ekwiwalent obcią-
żonego mechanicznie silnika, symulujący zachowanie 
się silnika rzeczywistego i dostarczający informacji 
pozwalających na wnioskowanie o zachowaniu się ba-
danego układu sterującego pracą silnika z silnikiem 
rzeczywistym. 

W układzie według wynalazku między zaciskami 
(Zl) i (Z2) odpowiadającymi biegunom symulowanego 
silnika włączony jest szeregowo połączony rezystor 
pomiarowy (Rp), tranzystor wykonawczy (Tw) i re-
zystor symulujący rezystancję dynamiczną silnika 
(Rm), przy czym rezystor pomiarowy (Rp) i tranzy-
stor wykonawczy (Tw) korzystnie zbocznikowany jest 
kondensatorem (C) symulującym własności inercyjne 
silnika, a baza tranzystora wykonawczego (Tw) po-
łączona jest, korzystnie przez rezystor zabezpiecza-
jący (Rz), z wyjściem wzmacniacza różnicowego (Wr), 
pomiędzy wejścia którego włączony jest szeregowo 
element (e) stanowiący źródło napięcia odniesienia 
i wspomniany rezystor pomiarowy (Rp), w ten sposób, 
że stanowi on element wspólny obwodu zamykające-
go zaciski (Zl) i (Z2) oraz obwodu zamykającego 
wejścia wzmacniacza różnicowego (Wr). 

Element (e) stanowiący źródła napięcia odniesienia 
zawiera rezystor (Re) zasilany z źródła prądowego 

I (ic). (6 zastrzeżeń) 

H02P P.230560 08.04.1981 

Zakłady Energetyczne Okręgu Północnego, Przed-
siębiorstwo Państwowe, Zespół Elektrociepłowni, Byd-
goszcz, Polska (Mieczysław Buliński, Stefan Pietrow-
ski, Andrzej Romanowski). 

Układ wzbudzenia zastępczego i regulacji napięcia 
zwłaszcza generatora 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
układu o prostej konstrukcji i dużej niezawodności 
działania. 

Układ charakteryzuje się tym, że wzbudzenie za-
stępcze uzyskuje się z niezależnej sieci prądu zmien-
nego poprzez regulator indukcyjny (SI) i układ pro-
stowniczy (PR). 

Regulacja napięcia odbywa się poprzez zdalną 
zmianę kąta wirnika regulatora indukcyjnego (Sl) 
napędzanego silnikiem (S2). Dodatkowe wspomagania 
układu uzyskuje się bocznikując elementem prze-
wodzącym rezystancję obwodu wzbudzenia. 

(3 zastrzeżenia) 

H03B 
H03L 

P. 230581 09.04.1981 

Państwowe Zakłady Teletransmisyjne „TELKOM-
-PZT", Warszawa, Polska (Henryk Kowalewski, Ma-
rek Cebula). 

Układ generatora o stabilizowanym 
poziomie wyjściowym 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uproszczenia 
konstrukcji układu generatora o stabilizowanym po-
ziomie wyjściowym przy zachowaniu minimalnego 
poboru mocy. 

Układ zbudowany jest w ten sposób, że na tran-
sformatorze sprzęgającym (Ty) obwody kolektora i 
emitera tranzystora (Tl) nawinięte jest trzecie uzwo-
jenie (n3), przy pomocy którego sterowana jest baza 
tranzystora regulacyjnego (T2). 

Emiter tego tranzystora dołączony jest do rezystora 
(R3) ustalającego wielkość prądu generatora. 

(1 zastrzeżenie) 

H03G P.230616 10.04.1981 

Przemysłowy Instytut Telekomunikacyjny, Warsza-
wa, Polska {Michał Głuszyk, Bohdan Grzonkowski, 
Wacław Wiśniewski). 
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Sterowane źródło sygnałów b. w. cz. 
z układem poziomowania mocy wyjściowej 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie stabilizacji mo-
cy wyjściowej sterowanego źródła sygnałów b. w. cz. 

Źródło sygnałów b. w. cz., złożone z połączonych 
po sobie wzmacniaczy mocy o regulowanym wzmoc-
nieniu i toru wzmacniająco - powielającego, ma-
jące układ poziomowania mocy wyjściowej, charak-
teryzuje się tym, że wyjśoie detektora (4) ukła-
du poziomowania mocy wyjściowej jest połą-
czone poprzez układ obróbki (5) z wejściem układu 
połączone poprzez układ obróbki (5) z wejściem ukła-
du polaryzacji i regulacji wzmocnienia (6) wzmacnia-
czy mocy (1) pracujących w paśmie częstotliwości 

f max ± Af 
-, gdzie k oznacza krotność powiele-

nia częstotliwości pomiędzy stopniem końcowym toru 
(2) i wzmacniaczami mocy (1), wyrażającą się liczbą 
całkowitą nie mniejszą od dwóch. (1 zastrzeżenie) 

H03K P. 230573 07.04.1981 

Zgłoszenie dodatkowe do patentu nr 112312. 

Centrum Komputerowych SystemówAutomatyki i 
Pomiarów „MERA-ELWRO", Wrocław, Polska (Jerzy 
Pacholarz). 

Układ separatora napięcia i prądu zasilania lamp 
cyfrowych, zwłaszcza w urządzeniach elektrycznych 

wykonanych na układach MOS-LSJ 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
układu zasilania lamp cyfrowych, które z uwagi na 
wartość pobieranego napięcia, jak i prądu nie mogą 
być bezpośrednio sterowane z układów scalonych 
MOS-LSI. 

Układ separatora zawierający układ separatora napię-
cia zasilania lamp cyfrowych według patentu głów-
nego nr 112312 oraz układ separatora prądu, charak-
teryzuje się tym, że separator prądu zbudowany jest 
na tranzystorze wzmacniającym (Twz) o współczyn-
niku wzmocnienia prądowego ß. 

Na bazę tego tranzystora, spolaryzowaną napięciem 
drenu (Ud), podawany jest sygnał z drenu tranzystora 
wyjściowego (Twy) układu scalonego MOS-LSI. 

Kolektor tranzystora wzmacniającego (Twz) podłą-
czony jest do napięcia źródła układu scalonego MOS-
-LSI, a emiter do emitera tranzystora separującego 
(Ts), będącego podstawą separatora napięcia zasilania 
lamp cyfrowych (Ul). (1 zastrzeżenie) 

H04H 
H01S 

P. 234164 T 10.12.1981 

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska (Andrzej 
Ługowski). 

Odbiornik sygnałów stereofonicznych 
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie detekcji sygna-

łów stereofonicznych z odbieranego sygnału zmodulo-
wanego amplitudowo sumą sygnałów stereofonicznych 
i zmodulowanego fazowo kątem, którego sinus pod-
wojonej wartości jest równy stosunkowi różnicy syg-
nałów stereofonicznych do obwiedni zmodulowanego 
amplitudowo sygnału. 

Istota wynalazku polega na tym, że do detekcji 
różnicy sygnałów stereofonicznych zastosowano pod-
wajacz kąta fazowego (4), na którego wejście jest 
podawany odbierany sygnał z usuniętą obwiednią, 
a wyjście podwajacza (4) jest połączone z jednym 
wejściem członu (6) zawierającego detektor synchro-
niczny (8) i mnożący układ (7). 

Na drugie wejście członu (6) jest podawany sygnał 
wyjściowy układu (9) odtwarzającego kwadraturowy 
przebieg nośny o podwojonej pulsacji, a na trzecie 
wejście członu (6) jest doprowadzany sygnał obwiedni 
odbieranego sygnału. 

W alternatywnym rozwiązaniu odbiornika według 
wynalazku na wejście podwajacza kąta fazowego (4) 
jest podawany sygnał odbierany, a mnożący układ 
(7) jest zastąpiony dzielnikiem analogowym (13). 

Odbiornik według wynalazku znajduje zastosowanie 
do odbioru sygnałów stereofonicznych zwłaszcza w 
zakresie fal hektometrycznych. 

(12 zastrzeżeń) 

H04H P. 234166 T 10.12.1981 
H04S 

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska (An
drzej Ługowski). 

Odbiornik sygnałów stereofonicznych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie detekcji sygna
łów stereofonicznych transmitowanych na fali nośnej 
zmodulowanej amplitudowo suma sygnałów stereofo
nicznych i zmodulowanej fazowo kątem, którego si
nus podwojonej wartości jest równy stosunkowi róż
nicy sygnałów stereofonicznych do obwiedni zmodu
lowanej amplitudowo fali nośnej. 

Odbiornik zawiera układ (1) pierwiastkujący sygnał 
obwiedni odbieranego sygnału, którego wyjście jest 
połączone z jednymi wejściami dwóch synchronicz
nych detektorów (7, 8), na których pozostałe wejścia 
są podawane odtworzone przebiegi nośne, przesunięte 
dodatkowo w fazie o kąt + jt/4 i - J C / 4 . Wyjścia de
tektorów (7, 8) są połączone z kwadratorami (14, 15), 
których sygnały wyjściowe są doprowadzane do prze
tworników elektroakustycznych. 
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Wynalazek znajduje zastosowanie do odbioru syg-
nałów stereofonicznych w zakresie fal hektometro-
wych. (4 zastrzeżenia) 

H04H P.234167 T 10.12.1981 

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska (Andrzej 
Ługowski). 

Układ detekcji różnicy sygnałów stereofonicznych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie detekcji różnicy 
sygnałów stereofonicznych z przebiegu nośnego zmo-
dulowanego amplitudowo sumą sygnałów stereofonicz-
nych i zmodulowanego fazowo kątem, którego sinus 
podwojonej wartości jest równy stosunkowi różnicy 
sygnałów stereofonicznych do obwiedni zmodulowa-
nego amplitudowo przebiegu nośnego. 

Układ charakteryzuje się tym, że odbierany sygnał 
jest mnożony w członie (2) przez sygnał wyjściowy 
ogranicznika amplitudy (1), a następnie jest podawa-
ny na jedno wejście synchronicznego detektora (6, 
9), na którego drugie wejście jest doprowadzany, od-
tworzony w pętli synchronizacji (6, 7, 8), niezmodu-
lowany kwadraturowy przebieg nośny o podwojonej 
pulsacji. Na wyjściu dolnoprzepustowego filtru (9) 
otrzymuje się różnicę sygnałów stereofonicznych. 

Wynalazek znajduje zastosowanie w odbiornikach 
radiofonicznych pracujących zwłaszcza w zakresie fal 
hektometrowych. (3 zastrzeżenia) 

H04H P.234168 T 10.12.1981 

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska (Andrzej 
Ługowski). 

Detektor sygnałów informacyjnych, 
zwłaszcza stereofonicznych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie detekcji sygna-
łów informacyjnych z sygnału zmodulowanego ampli-
tudowo sumą sygnałów informacyjnych i zmodulowa-
nego fazowo kątem, którego sinus podwojonej war-

-tości jest równy stosunkowi różnicy sygnałów infor-
macyjnych do obwiedni zmodulowanego amplitudowo 
sygnału. 

Detektor stanowią dwa synchroniczne detektory (1, 
2), których wyjścia są połączone z wejściami mnożą-
cego układu (5). 

Wynalazek znajduje zastosowanie zwłaszcza w od-
biornikach stereofonicznych w zakresie fal hekto-
metrowych. (1 zastrzeżenie) 

H04N P.230400 30.03.1981 

Zakład Telewizyjnego Sprzętu Profesjonalnego 
„UNITRA-DOM", Warszawa, Polska (Jerzy Morski, 
Aleksander Jewdokimow). 

Sposób i układ połączeń elektrycznych 
do przetwarzania sygnałów wizyjnych w urządzenia 

syntezy obrazu kolorowego, a zwłaszcza 
w monitorze telewizji kolorowej posiadającym 

wejścia dla sygnałów wizyjnych kolorów 
podstawowych R,G,B 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
sposobu i układu, umożliwiających regulację nasyce-
nia barw. 

Sposób polega na tym, że regulację wzmocnienia 
przeprowadza się na sygnałach luminancji i sygna-
łach różnicowych uzyskanych w matrycy z sygnałów 
wejściowych R,G,B, przy czym przez jednoczesną re-
gulację wzmocnienia wszystkich tych sygnałów prze-
prowadza się regulację kontrastu, a przez jednoczesną 
zmianę wzmocnienia sygnałów różnicowych przepro-
wadza się regulację nasycenia barw. 

Układ ma wejściowe układy (1, 2, 3) połączone z 
matrycą (4), której wyjścia (Y,R-Y,B-Y) połączone 
są ze wzmacniaczami (5, 6, 7), do których są dołączo-
ne regulatory kontrastu (8) i nasycenia (9). Wyjścia 
tych wzmacniaczy połączone są z drugą matrycą (10), 
której wyjścia (R, G, B) połączone są poprzez wzmac-
niacze (11, 12, 13) z elektrodami sterującymi kineskopu 
(4). (2 zastrzeżenia) 

H04N 
G05F 

P.235754 01.04.1982 

Pierwszeństwo: 02.04.1981 - St. Zjedn. Am. (nr 250130) 

RCA Corporation, Nowy Jork, St, Zjedn. Ara. 
(Frank Starr Wendt, William Eiden Babcock). 

Zasilacz mocy samoregulacyjny 
odbiornika telewizyjnego 

Zasilacz mocy wysokiego napięcia i przyspieszenia 
dla odbiornika telewizyjnego zawiera samoregula-
cyjny transformator (20) z nasycającym się rdze-
niem, który jest zdolny do pracy w zasadniczym 
zakresie temperatur bez wprowadzania skutkiem te-
go niepożądanych dużych zmian napięcia przyspie-
szającego'. 

Transformator (20) zawiera wiele uzwojeń, magne-
sowalny rdzeń (120) z pierwszą sekcją (120b) i drugą 
sekcją (120a) rdzenia oraz kondensator rezonansowy 
(55). Pierwsze z wielu uzwojeń jest nawinięte na 
pierwszej sekcji (120b) rdzenia. Drugie z wielu 
uwojeń jest nawinięte na drugiej sekcji (120a) rdze-
nia i dołączone do źródła (22) prądu wzbudzają-
cego dla wytwarzania strumienia magnetycznego w 
rdzeniu (120). Zmienny strumień magnetyczny, który 
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łączy pierwsze uzwojenie, wytwarza napięcie wyj-
ściowe o przemiennej biegunowości na tym uzwo-
jeniu. 

W celu regulacji napięcia wyjściowego kondensator 
(55) jest dołączony do jednego z wielu uzwojeń i 
uzyskuje prąd obiegający dla wytwarzania strumie-
nia magnetycznego, który wspomaga magnetyczne 
nasycanie pierwszej sekcji (120b) rdzenia. Druga sek-
cja (120a) rdzenia jest sterowana w magnetycznie 
nienasyconym czyli liniowym obszarze charaktery-
styki pętli B - H magesowalnego materiału tworzą-
cego pierwszą sekcję rdzenia. 

Układ wysokonapięciowy (56) czuły na regulowa-
ne napięcie wyjściowe uzyskuje napięcie przyspie-
szające odbiornika telewizyjnego. Materiał magne-
tycznie nasycającej się pierwszej sekcji (120b) rdze-
nia jest dobrany tak, aby mieć wyższą temperaturę 
Curie niż taka temperatura nienasycającej się dru-
giej sekcji (120a) rdzenia, powodując stosunkowo 
małe zmiany napięcia przyspieszającego w zależno-
ści od temperatury. (6 zastrzeżeń) 

H04M P. 230561 08.04.1981 

Instytut Technoloigii Elektronowej, Warszawa, Pol-
ska (Janusz Wisłowski, Adam Borowski, Grzegorz 
Pomećko, Olga Beskid-W6jcicka, Jacek Baykowski, 
Andrzej Czerwiński, Aleksandra Łazińska). 

Scalony układ rozmowny 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
scalonego układu rozmownego aparatu telefoniczne-
go, zapewniającego wysokie, regulowane w szerokim 
zakresie wzmocnienie kierunku nadawczego. 

Układ zawierający sterowany z mikrofonu dyna-
micznego wzmacniacz mikrofonowy, układy: auto-
matyki i antylokalny, oraz równoważnik linii i ste-
rujący słuchawką wzmacniacz odbiorczy, z dołącze-
niem kolektorów tranzystorów wyjściowych wzma-
cniacza mikrofonowego' i odbiorczego oraz kolektora 
tranzystora źródła prądowego do plusa zasilania ukła-
du rozmownego, charakteryzuje się tym, że wzmac-
niacz nadawczy ma układ rezystorów (R30, R31, R«), 
zasilający pozostałe tranzystory, a emiter tranzystora 
źródła prądowego (Ts) i dioda (T7) dołączone są do 
wyprowadzenia (V). Tranzystor automatyki odbior-
czej (Tn) włączony jest kolektorem między konden-
satory (C2, Cs). Tranzystor automatyki nadawczej 
(Tis) bocznikuje mikrofon (M). 

Układ regulacji wzmocnienia, złożony z rezystora 
(R40) i kondensatora (C«), dołączony jest pomiędzy 
dzielnik (Rs7, Rss) stopnia wejściowego wzmacnia-
cza mikrofonowego. (2 zastrzeżenia) 

H04R P. 230396 28.03.1981 

Łódzkie Zakłady Radiowe, Łódź, Polska (Sergiusz 
Borochowski, Andrzej Tybulczuk). 

Urządzenie kontrolne stanu technicznego gramowidu 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
urządzenia kontrolnego stanu techniczego gramowi-
du bez korzystania z testowych płyt wizyjnych. 

Urządzenie jest zbudowane z generatora sygnału 
(1), dopasowującego wzmacniacza (2), oraz przetwor-
nika (3) złożonego z pojemnościowej diody (4) i obro-
towo osadzonej w tym przetworniku elektrody (5) 
z rowkami (6). (1 zastrzeżenie) 

HOIR P. 230626 09.04.1981 

Łódzkie Zakłady Radiowe, Łódź, Polska (Henryk 
Głydziak, Stanisław Janaszek). 

Ramię gramofonowe 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
takiej konstrukcji poziomego osiowania ramienia 
gramofonu, która zapewni minimalne tarcie osiowania 
w gramofonach popularnych. 

Ramię gramofonowe zbudowane jest z wysięgnika 
(I) osadzonego sztywno w uchwycie (2), który ma 
jedno lub dwa ostrza (3) zaopatrzone na krańcach 
krawędzi w stabilizatory (6), a ich skośne ścianki 
(II) stanowią wycinek stożka, zaś wspornik (4) ma 
wycięcie (5) na ostrza (3) uchwytu (2). 

(1 zastrzeżenie) 
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H05B P. 230588 07.04.198Î 

Zakłady Wyrobów Metalowych, Dąbrowa Górnicza 
- Sławków, Polska (Andrzej Cezar, Bonifacy Bin-
kiewicz, Adam Pasiński, Antoni Wilk). 

Spiek na elektrody i sposób jego otrzymywania 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie otrzymywania 
spieku na elektrody, o dobrej przewodności i trwa-
łości oraz wysokiej temperaturze mięknięcia, prze-
znaczonego do zgrzewarek wieloelektrodowych. 

Spiek charakteryzuje się tym, że zawiera 22-28°/o 
Cu, 1,5-3,0% Ni, oraz 0,1-0,3fl/o Si. 

Sposób otrzymywania stopu charakteryzuje się 
tym, że mieszaninę wyjściową, zawierającą sproszko-
waną miedź w ilości 5°/o, nikiel w ilości 1,5-3,0%, 
krzem w ilości 0,1-0,3fl/o oraz wolfram jako resztę 
składu granuluje się przy użyciu korzystnie 2% roz-
tworu kamfory w acetonie, a po odparowaniu roz-
puszczalnika formuje się elektrody, które po spie-
czeniu w temperaturze 1200°C w atmosferze wodoru 
stanowią szkielety poddawane następnie procesowi 
nasycania ciekłą miedzią metodą nakładkową w tem-
peraturze 1270°C w próżni aż do uzyskania właści-
wego składu chemicznego elektrody. 

(2 zastrzeżenia) 

H05G P.230595 08.04.1981 

Zakłady Naprawcze Sprzętu Medycznego, Zielona 
Góra, Polska (Alojzy Kolouszek). 

Przysłona do promienników rentgenowskich 
współpracujących z torem wizyjnym 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie ograniczenia 
wiązki promieni do wartości niezbędnych dla ste-
rowania toru wizyjnego współpracującego z diagno-
stycznym aparatem rentgenowskim. 

Przysłona zawiera napęd elektryczny (1) przesu-
wający ruchomą taśmę (2), w której są szczeliny 
(3) ograniczające promień centralny emitowany 
z okienka (4). 

Wynalazek powinien być stosowany w aparaturze 
rentgenowskiej z torem wizyjnym. (1 zastrzeżenie) 



II. WZORY UŻYTKOWE 

Dział A 
PODSTAWOWE POTRZEBY LUDZKIE 

A01B W. 67850 04.01.1982 

Wojciech Giec, Podiańsk, Polska (Wojciech Giec). 

Urządzenie do mocowania elementów roboczych 
zwłaszcza do upraw międzyrzędowych 

Celem wzoru użytkowego jest opracowanie takiego 
urządzenia mocującego, które pozwalałoby na regu-
lację siły docisku w obrębie gniazd sworznia w za-
leżności od stosowamego elementu roboczego. 

Urządzenie do mocowania elementów roboczych 
zwłaszcza do upraw międzyrzędowych składa się z 
diwuczęściowego ramienia (1) i (2), przy czym obie 
części ramienia połączone są sworzniem (7) dowolnie 
przemieszczanym w obrębie otworów (6). Docisk 
realizowany jest sprężyną (5) regulowaną śrubą (4). 
Ramiona narzędzi uprawowych mocowane są w otwo-
rach (12) i (14) oraz na poprzecznej belce (16). 

(2 zastrzeżenia) 

W szafce według wzoru w części stałej umieszczo-
no pod wieńcem górnym (10) wysuwaną płytę (11) 
z instalacją oświetleniową (12), a do wieńca dolne-
go posiadającego wycięcie (21) zamocowany jest przy 
pomocy zawiasu (24) toboret (17). Nogi przednie (19) 
taboretu (17) są krótsze od nóg (18) tylnych o wy-
sokość listwy (9) cokołowej i o grubość wieńca dol-
nego (21). 

Część ruchoma zawieszona jest na zawiasie (23) 
taśmowym i posiada pomiędzy płytą (25) przednią, 
płytą (7) wierzchnią i bokiem (6) zamocowaną szafkę 
(8), w której szuflady (14) i (15) przedzielone są 
przegrodami (16) pionowymi. (1 zastrzeżenie) 

A47K W. 67824 29.12.1981 

Malborskie Zakłady Chemiczne „ORGANIKA", 
Malbork, Polska (Andrzej Máchni ko wski, Henryk 
Ułas). 

Pojemnik na rolkę papieru zwłaszcza toaletowego 

Celem wzoru użytkowego jest opracowanie oszczęd-
nego w kształcie i zapewniającego większą sztyw-
ność konstrukcji pojemnika na rolkę papieru. 

Pojemnik na rolkę papieru zwłaszcza toaletowego 
w postaci otwieranego pudełka, charakteryzuje się 
tym, że osłona dolna (2) i górna (1) w stanie zam-
kniętym mają kształt walca, przy czym płaszczyzna 
podziału między osłoną dolną i górną przechodzi 
przez oś wzdłużną walca. (2 zastrzeżenia) 

A61B W. 67843 04.01.1982 

Wytwórnia Sprzętu Laboratoryjnego, Bytom-Ła-
giewniki, Polska (Stanisław Cieślik, Zbigniew Ja-
nowski, Jacenty Walczykowski). 

Uchwyt mocujący aparatu do pomiaru tętniczego 
ciśnienia krwi 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie konstruk-
cji uchwytu, który w niezmienionej postaci jest 
przystosowany do aparatu w wykonaniu wolnosto-

A47B W. 67852 05.01.1982 

Nadtnoteckie Zakłady Meblarskie Spółdzielnia Pra
cy, Białośliwie, Polska (Zygmunt Jabłoński, Edmund 
Zwicbrowski, Paweł Łuczak). 

Szafka do obuwia 

Celem wzoru użytkowego jest zwiększenie uży
teczności szafki na obuwie. 
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jącym, mocowanym na statywie lub wieszanym na 
ścianie. 

Uchwyt stanowi korpus (1) z wnęką (2) do osa-
dzania w niej właściwego aparatu (3), a w dolnej 
części tego korpusu (1) jest usytuowany nadlew (6) 
z gniazdem cylindrycznym (7), wykorzystywanym w 
przypadku mocowania aparatu (3) na statywie, jak 
również w tej części znajdują się cztery otwory 
przelotowe, służące do mocowania wkrętami (11) 
dwóch podpórek (12) dla elementów Sikładowych apa-
ratu (3), przy czym w zależności od potrzeb tymi 
samymi wkrętami (11) jest przymocowana okrągła 
podstawka stołowa (15) dla' aparatu (3) w wyko-
naniu wolnostojącym. (1 zastrzeżenie) 

A62C W. 67827 29.12.1981 

Spółdzielnia Inwalidów „POSTĘP", Zabrze, Polska 
(Jan Gut, Janusz Furmaniak, Władysław Dorożyń-
ski). 

Tryskacz wodny 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowa-
nia konstrukcji umożliwiającej bardzo szybkie za-
działanie oraiz zapobiegającej rozwarstwieniu się 
strumienia wody przy małych ciśnieniach. 

Tryskacz składa się z korpusu (1) zaopatrzonego 

w dwa strzemiona zakończone talerzykiem (3) oraz 
z grzybka dociskanego wkrętem (6) i dźwigniami 
(7)i (8), których ramiona są wysunięte na zewnątrz 
i spięte topdkowym zaimkiem (9). 

(1 zastrzeżenie) 

A63H W. 67859 05.01.1982 
Zakład Doświadczalny Krajowego Związku Spół-

dzielni Zabawkarskich, Kielce, Polska (Stefan Anto-
szewski, Marian Kowalczyk, Marian Koprowski). 

Zabawka w postaci samochodu z napędem elek-
trycznym o programowanym torze jazdy 

Samochód ma nadwozie złożone z wypraski górnej 
(1) i wypraski dolnej (2). Zespół napędowy stanowi 
silnik elektryczny (3) z baterią (12). Obroty z sil-
nika (3) przenoszone są na koła tylne (5) za pośred-
nictwem przekładni zębatej wałka (4) z rolkami gu-
mowymi. 

Obroty wałka (4) przenoszone są przez przekładnię 
stożkową i wałek (6) ze ślimakiem na ślimacznicę 
(7). Na ślimacznicy (7) osadzone są segmenty krzyw-
kowe (15), służące do sterowania skrętem kół przed-
nich. (4 zastrzeżenia) 

Dział B 
RÓŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE; TRANSPORT 

B01F W. 67831 

Politechnika Lubelska, Lublin, Polska 
Popko, Rimma Popko, Wojciech Szyszko). 

28.12.1981 

(Henryk 

Urządzenie do homogenizacji zwłaszcza 
produktów spożywczych 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie poprawy 
stopnia homogenizacji produktów spożywczych. 

Urządzenie do homogenizacji zwłaszcza produktów 
.spożywczych z dwiema szczelinami i przestrzenią mie-
szania utworzonymi przez złożone cylindrycznie gniaz-
do, współosiowo z którym wykonane jest wytoczenie 
pierścieniowe o przekroju prostokątnym i grzybek 
o przekroju osiowym w kształcie litery „T" z zagię-
tym ku dołowi daszkiem, wysokość zagięcia jest zna-
cznie mniejsza od głębokości wytoczenia pierścienio-
wego a występ pomiędzy gniazdem i wytoczeniem 
Zakończony jest powierzchnią obrotową nachyloną do 
gniazda charakteryzuje się tym, że pomiędzy zagię-
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ciaimi grzybka daszka (2) a trzpieniem grzybka rów-
nomiernie na obwodzie wykonane są równolegle do 
osi grzybka cztery nieprzelotowe komory (3) cylin-
dry cziie. (1 zastrzeżenie) 

B01J W. 67805 28.12.1981 

Fabryka Zmechanizowanych Obudów Ścianowych 
„FAZOS", Tarnowskie Góry, Polska (Jan Mańka, 
Herman Rode). 

Pokrywa ciągu zbiorników 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie uproszcze-
nia konstrukcji i zwiększenia bezpieczeństwa obsłu-
gi pokrywy ciągu zbiorników. 

Pokrywa ciągu zbiorników stosowana jest do za-
bezpieczania i przykrywania ciągu zbiorników reak-
cyjnych i magazynowych. 

Pokrywa ciągu zbiorników zbudowana jest z dwóch 
wysuwanych płatów, a każdy z nich połączony jest 
przegubowo z dwoma ukośnymi cięgnami (5) i po-
siada prowadzące tulejki. 

W prowadzących tulejkach umieszczone jest cięg-
no z uchwytem (4), połączone przegubowo z dwoma 
ukośnymi cięgnami (5). Wysuwne płaty umieszczo-
ne są w skrzynkach i oparte przesuwnae na przed-
nich łożyskach (7) i tylnych łożyskach (6). Skrzynki 
połączone są z obrzeżami sąsiednich zbiorników 
ciągu. 

Przedmiot wzoru użytkowego może znaleźć zasto-
sowanie w galwanizerniach, oczyszczalniach ście-
ków lub magazynach, zwłaszcza przy ciągu zbiorni-
ków z silnie parującymi cieczami. (3 zastrzeżenia) 

B21D 
B21J 

W. 67840 31.12.1981 

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Sta-
szica, Kraków, Polska (Leszek Bodzoń, Józef Dań-
ko, Marek Siara, Roman Wrona). 

Urządzenie do kształtowania płytek 
podpórek formierskich 

Celem wzoru użytkowego jest skonstruowanie 
urządzenia nadającego płytkom podpórek formier-
skich kształt zapewniający uszczelnienie ścianek od-
lewów w miejscach ich styku z formą i rdzeniem. 

Urządzenie ma w postawie (1) zamocowane pro-
wadnice (2) z suwliwie osadzonym suwakiem (3)» 
sprzęgniętym z jednej strony z napędem, a z drugiej 
zaopatrzonym w występ zabierający (4). Do prowad-
nicy (2) jest przymocowana obejmą (5) magazynka 
(6) podpórek. 

Na przedłużeniu prowadnic (2) do płyty podstawy 
(1) przymocowana jest matryca dolna (7) składająca 
się z dwóch części, oddalonych od siebie ma grubość 
słupka (8) podpónki formierskiej i mająca na po-
wierzchni roboczej kowadełko profilujące. Na we-
wnętrznych powierzchniach matrycy (7) są usytuo-
wane sprężyste uchwyty (9) mocujące słupek (8), a 
pod maitrycą dolną (7) jest usytuowany zespół pod-
noszący, zaś nad maitrycą (7) jest na słupach pro-

wadzących (13) osadzona matryca górna (14) z gniaz-
dem profilującym (15), o kształcie kowadełka ma-
trycy dolnej (7)-

W centrycznym otworze gniazda (15) jest usytuo-
wany stempel dociskowy (16), osadzony sprężyście w 
matrycy górnej (14). (1 zastrzeżenie) 

B23K W. 67845 31.12.1981 

Kopalnia Węgla Kamiennego „Anoa" Wodzisław-
Pszów, Polska (Zygmunt Sowa, Alojzy Bugla). 

Osprzęt palnika do cięcia gazowego 

Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania takiej 
konstrukcji osprzętu, która pozwalałaby na wycina-
nie małych otworów bez konieczności zataczania ko-
ła razem z palnikiem przez osobę wycinającą. 

Osprzęt służy do prowadzenia palnika przy re.cz-
nym wycinaniu otworów lub krążków w metalu. 

Osprzęt ma pierścień (2) osadzony obrotowo na 
tulei (1) zaopatrzony w uchwyt (5), w którym za-
mocowany jest przesuwny pręt zakończony korzyst-
nie wygięciem w kształcie korby, której ostatnie 
ramię jest równoległe do osi tulei (1). 

(1 zastrzeżenie) 

B23Q 
G01B 

W. 67864 07.01.1982 

Krakowskie Zakłady Przemysłu Spirytusowego 
„POLMOS", Kraków, Polska (Andrzej Kugiel). 

Uchwyt do wyznaczania podziału okręgu 

Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania kon-
strukcji uchwytu do wyznaczania podziału obwodu 
obrabianego przedmiotu, który to uchwyt można mo-
cować podstawą na stole roboczym frezarek różnego 
typu, wiertarek kolumnowych i strugarek. 

Uchwyt składa się z podstawy (1), na czopie któ-
rej osadzony jest element pośredni (2) zawierający 
śruby zaciskowe (4) do ustalania położenia w sto-
sunku do podstawy (1). Element pośredni (2) sprzę-
żony jest z uchwytem samocentrującym (3). 

(1 zastrzeżenie) 
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B25B W.67835 30.12.1981 

Zakłady Włókien Chemicznych „Chemitex-Stilon", 
Gorzów, Polska (Stanisław Towarnicki, Tadeusz Nie-
war). 

Przyrząd do rozdzielania płyt 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie zapewnie-
nia łatwego rozbierania zębatych pomp przędzących 
bez ich uszkodzenia. 

Przyrząd do rozdizielania płyt, zwłaszcza zębatych 
pomp przędzących zanieczyszczonych polimerem, cha-
rakteryzuje się tym, że wyposażony jest w śrubę 
(5) z gwintem lewym i prawym, na których prze-
suwają się szczęki (3) z rozpierającymi nożami (4) 
oraz ruchomy stolik (11) o regulowanej wysokości 
śrubą z pokrętłem. (1 zastrzeżenie) 

B25D 29.12.1981 

Kombinat Metalurgiczny Huta im. Lenina, Kra-
ków, Polska (Jan Wąż). 

Nagłówniak do nitów 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie eliminacji 
zniekształceń i przesunięć formowanych zakuwek 
nitów przy nitowaniu ferrod do stożkowych tarcz 
hamulcowych. 

Nagłówniak do nitów ma rękojeść (1) przechodzą-
cą w dwurainienną obejmę (2) zakończoną uchwy-
tem (3), w który wciśnięta jest nasadka wymienio-
nej końcówki roboczej (5), przy czym nasadka za-
bezpieczona jest w uchwycie (3) zatrzaskiem kul-
kowym (8). (1 zastrzeżenie) 

B26D W. 67829 31.12.1981 

Zakłady Stolarki Budowlanej „Stolbud", Wołomin, 
Polska (Chmielewski Wacław, Szymański Jerzy). 

Urządzenie przecinające, zwłaszcza do folii 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie uproszcze-
nia zespołu tnącego i układu rolek urządzenia prze-
cinającego. 

Urządzenie przecinające, zwłaszcza do folii, skła-
da się z zespołu rolek podających folię do przecię-
cia na szerokość przez zespół tnący złożony z noża 
(6) o kształcie prostym z ostrzem skośno ściętym 
i pod nim noża (7) o kształcie ceowym, przy czym 
noże te przesuwane są na walkach w zależności od, 
zamierzonej szerokości folii, następnie z rolki nawi-
jającej (9) osadzonej na wałku z tarczą prowadzącą. 
Rolka nawijająca (9) spełnia również funkcję zespo-
łu pociągowego poprzez motoreduktor (12) i sprzę-
gło (13). (1 zastrzeżenie) 

B61D W. 67849 06.01.1982 

Fabryka Wagonów „Świdnica", Świdnica, Polska 
(Stanisław Kos). 

Obrotowa kłonica do wagonów platform 

Wzór rozwiązuje zagadnienie skonstruowania ta-
kiej kłonicy, która pozwalałaby na uzyskanie szero-
kości platformy równej praktycznie szerokości skraj-
ni kolejowej, co jest niezbędne dla ciężkich pojaz-
dów gąsienicowych, a jednocześnie pozwalałaby na 
przewóz różnego rodzaju dłużycy. 

Kłonica charakteryzuje się tym, że do wewnętrz-
nej strony ostojnicy (1) przymocowane jest gniazdo 
(2) z elementem oporowym (4) i prowadnicami (5) 
kłonicy (3) i jej czopów (6) a w podłodze (7) znaj-
duje się wnęka z obrzeżami metalowymi, przy czym 
nad prowadnicami (5) obejmującymi czopy (6) znaj-
dują się płytki (11) przymocowane do ramy podwozia 
(8) oraz od strony obrzeża (13) umocowana jest płyt-
ka oporowa z żebrem. (3 zastrzeżenia) 
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B64D W. 67832 30.12.1981 

Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-Mie-
lec", Mielec, Polska (Stanisław Kobiernik). 

Uziemiacz samolotu rolniczego 

Wzór rozwiązuje zagadnienie polepszenia nieza-
wodności pracy i bezpieczeństwa obsługi. 

Uziemiacz samolotu rolniczego składa się z linki 
(1), zakończonej z dwóch stron zapxasowanymi koń-
cówkami sztywnymi (2) i (3), pomiędzy którymi 
umieszczony jest bowden (5) utrzymujący linkę w 
linii prostej, a całość otulona jest rurką plastiko-
wą (6). (1 zastrzeżenie) 

B64D W. 67833 30.12.1981 

Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-Mie-
lec". Mielec, Polska (Tadeusz Małysz, Wit Błaszczak, 
Tadeusz Sowa). 

Klapa awaryjnego zrzutu chemikaliów 
z samolotu rolniczego 

Klapa awaryjnego zrzutu chemikaliów z samolotu 
rolniczego, charakteryzuje się tym, że na jednej 
krawędzi ma oś obrotu w postaci zawiasu (2), a prze-
ciwległa krawędź klapy (1) blokowana jest ryglem 
obrotowym (3) z wycięciami (5), umożliwiającymi 
otwarcie klapy (1). (1 zastrzeżenie) 

B65D 
B65G 

W. 67828 31.12.1981 

Zakłady Stolarki Budowlanej „Solbud", Wołomin, 
Polska (Wacław Chmielewski, Jerzy Szymański). 

Opakowanie transportowe do szkła 

Wzór rozwiązuje zagadnienie skonstruowania opa-
kowania wielokrotnego użytku nadającego się do 
wszystkich rozmiarów tafli szklanej. 

Opakowanie składa się z dwóch jednakowych ram. 
Każda rama składa się z podstawy (1) ze stopkami 
(2), ramienia pianowego stałego (3) oraz ramienia od-
chylnego (4) połączonego z podstawą zawiasowo. Ra-
miona pionowe (3 i 4) połączone są ze sobą belką 
zamykającą (5). (1 zastrzeżenie) 

B65D W. 67853 07.01.1982 

Toruńska Przędzalnia Czesankowa „Merinotex", 
Toruń, Polska (Zdzisław Wiśniewski). 

Głowica syfonowa 

Wzór rozwiązuje zagadnienie skonstruowania gło-
wicy syfonowej do bezpiecznego przelewania z bu-
tli cieczy, zwłaszcza agresywnych. Głowica syfono-
wa składa się z dwóch rur umieszczonych w zam-
knięciu naczynia (12), przy czym rura wylewowa (1) 
umieszczona jest centrycznie wewnątrz rury syfo-
nowej (2). Rura syfonowa (2) połączona jest z odga-
łęzieniem rurowym (3), na którym umieszczony jest 
zawór grzybkowy z podkładką uszczelniającą (4).. 
Rura wylewowa (1) z obydwu stron i odgałęzienie 
rurowe (3) zakończone są zwężeniami zapewniają-
cymi połączenie elastycznego węża (5, 6, 11)-

Odgałęzienie rurowe (3) połączone jest przy po-
mocy elastycznego węża (11) z urządzeniem wtła-
czającym powietrze, np. nożną pompkę gumową. 

Zawór grzybkowy z podkładką uszczelniającą (4) 
dociśnięty sprężyną (9) znajduje się w obudowie (10) 
i połączony jest cięgnem (7) z uchwytem kulistym 
(8). 
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Rura syfonowa (2) umieszczona w zamknięciu na-
czynia (12) uszczelniona jest tuleją uszczelniającą 
(15) i nakrętką dociskową (13) natomiast zamknię-

cie naczynia (12) w postaci korka lub nakrętki przy-
lega szczelnie do szyjki butli (14). 

(5 zastrzeżeń) 

Dział D 
WŁÓKIENNICTWO I PAPIERNICTWO 

W. 67804 23.12.1981 

Centralne Laboratorium Przemysłu Artykułów 
Technicznych i Galanteryjnych, Łódź, Polska (Sta-
nisław Kubára, Zofia Polawska-Ziętara, Tomasz Pie-
trzak). 

Czółenko tkackie bezpiórowe żebrowane 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowa-
nia uproszczonej konstrukcji czółenka tworzywowego 
z wyeliminowaniem dodatkowych czubków stalo-
wych. 

Czółenko ma czubki (1) na przednich i tylnych 
członach, stanowiące jednolitą imasę z tworzywo-
wym korpusem (2). (1 zastrzeżenie) 

D06F W. 67721 07.12.1981 

Zakłady Zmechanizowanego Sprzętu Domowego 
„PREDOM-POLAR", Ośrodek Badawczo-Rozwojowy 
Chłodnictwa Domowego „PREDOM-POLAR", Wro
cław. Polska (Waldemar Bazydło, Jan Kuryłło, Sta
nisław Nowakowski). 

Cienkościenny układ nośny 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie zmniejsze-
nia pracochłonności i materiałochłonności wykonania 
układu nośnego. 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest cienkościenny 
układ nośny, który składa się z dwóch cienkościen-
nych, odpowiednio wyprofilowanych blach (2) i (3), 
łączonych z sobą przez zgrzewanie. W środkowej czę-
ści blach, mocowana jest przez spawanie piasta ło-
żyskująca (1). Jedna z blach (3) tworzy integralną 
część zbiornika, stanowiąc jego dno. 

(2 zastrzeżenia) 

Dział E 
BUDOWNICTWO; GÓRNICTWO 

E01B W. 67821 28.12.1981 

Centrum Konstrukcyjno Technologiczne Maszyn 
Górniczych KOMAG, Gliwice, Polska (Janusz Drew-
niak, Zbigniew Ćwiklicki, Mairian Bera, Mieczysław 
Nasiek). 

Kolej szynowa podwieszona 

Wzór rozwiązuje zagadnienie dostosowania poło-
żenia kabiny kolei podwieszonej do określonych wa-
runków górniczych takich jak: nachylenie jezdni, 
łuki w płaszczyźnie poziomej i pionowej. 

Kolej szynowa podwieszona do przewozu ludzi ma 
kabinę (1) podwieszoną na nośnych wózkach (2) po-
przez przegub (3). Przegub składa się z kulistego 
czopa (4) połączonego sworzniem (6) i widełkami (5). 
Widełki zamocowane są obrotowo poprzez kuliste 
giniaado (7) i amortyzator (8) do elementu (9) ka-
biny. (1 zastrzeżenie) 

E04F W.67837 31.12.1981 

Bydgoskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemy-
słowego „POMORZE". Bydgoszcz, Polska (Izydor 
Krzywiński, Waldemar Chmielewski, Wojciech Na-
gler, Edmund Lawrenz, Jerzy Tamborski, Roman 
Łyszcz). 
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Konstrukcja szkieletowa budynku 

Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania konstur-
kcji szkieletowej budynku charakteryzującej się ma-
łym wskaźnikiem zużycia drewna, wystarczającą szty-
wnością, możliwością wykonania ścian z dowolnych 
materiałów płytowych i nadającej się do pełnej pre-
fabrykacji zapewniając ekonomiczny transport oraz 
łatwość montażu i demontażu. 

Przedmiot wzoru użytkowego ma zastosowanie przy 
budowie obiektów hotelowych zaplecz budów reali-
zowanych w krajach tropikalnych. 

Konstrukcja wykonana z drewna, według wzoru 
użytkowego ma na końcach poziomo usytuowanych 
podwalinowych belek (1) ustawione dwie pionowe 
ramy składające się z pionowych belek (2) połączo-
nych czopowo z dolnymi i górnymi poziomymi bel-
kami (3) i (4). 

Na górnych belkach (4) ramy ułożone są legary (5) 
podtrzymujące przykrycie dachowe (6). Połączenie po-
ziomych górnych belek (4) ramy z legarami (5) i dol-
nych belek (3) ramy z podwalinowymi belkami (1) 
wykonane jest przy pomocy łączników stanowiących 
śruby (7), przechodzące przez podwalinowe belki (1) 
lub legary (5), z przyspawanymi blachami (8) z otwo-
rami stanowiącymi podkładki zaciskowej śruby (9) 
przechodzącej przez czopowe połączenie ramy. 

(1 zastrzeżenie) 

E21B W. 67870 09.01.1982 

Przedsiębiorstwo Poszukiwań Nafty i Gazu, Kra-
ków, Polska (Jan Patrzyk, Jerzy Škobrtal, Jarosław 
Bałasz). 

Urządzenie do przesuwania wiertnicy podczas 
wiercenia otworów mrożeniowych 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest urządzenie do 
przesuwania wiertnicy podczas wiercenia otworów 
mrożeniowych wierconych wokół planowanych szy-
bów wydobywczych i szybów wentylacyjnych szcze-
gólnie w górnictwie węglowym oraz w górnictwie 
rud, przy stosowaniu którego nie zachodzi konieczność 
wielokrotnego ponownego montażu i demontażu wiert-
nicy podczas wiercenia nawet kilkudziesięciu i więcej 
otworów. 

Urządzenie składa się z dwóch torów jezdnych, 
a mianowicie ze stałego toru jezdnego, który stano-
wią dwie belki z szynami (1) oraz z ruchomego toru 
jezdnego, który również stanowią dwie belki z szyna-
mi (2) wyposażone w koła (3) umożliwiające ruch 
ruchomego toru jezdnego po stałym torze jezdnym-
oraz ma koła (5) przytwierdzone do platformy (4). 

(1 zastrzeżenie) 

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

F04B W. 67822 30.12.1981 

Zakłady Wytwórcze „Grupa Techniczna - Urania", 
Nauczycielska Spółdzielnia Pracy, Warszawa, Polska 
(Stefan Czapek). 

Rozdzielacz cieczy pompy dozującej 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowa-
nia takiej konstrukcji rozdzielacza cieczy pompy do-
zującej, zwłaszcza pompy infuzyjnej, która bez wzglę-
du na podatność tworzywa, z którego jest wykonany 
element trójdrożny, gwarantowałaby niezmienność 
objętości kanałów drożnych. 

Rozdzielacz charakteryzuje się tym,, że element trój-
drożny (1), wykonany z tworzywa podatnego i odporne-
go na działanie zasycanych i przetłaczanych płynów, 
jest wprasowany w metalowy korpus (2), a współśrod-
kowo do dwóch przelotowych kanałów cylindrycznych 
(3) oraz współśrodkowo do kanału tłocznego (4) tego 

elementu (1) są usytuowane kołnierze uszczelniające (5, 
6), osadzone w odpowiednich wnękach pierścieniowych 
metalowego korpusu (2), zakończone króćcami przyłą-
czowymi (7, 8). 

;. ; . (1 zastrzeżenie) 

F16B W. 67834 30.12.1981 

Fabryka Samochodów Ciężarowych im. F. Dzier*-
żyńskiego, Starachowice, Polska, (Henryk Witkowski, 
Ryszard Siedlak). 

Nakrętka dzielona z blokadą 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie umożliwie-
nia dowolnego wyboru położenia nakrętki w zależno-
ści od potrzeb. 

Nakrętka dzielona z blokadą, ustalona jest na gwin-
towanej części wałka umieszczonej pomiędzy średni-
cami wałka większymi od średnicy gwintu, bądź ogra-
niczonej częściami niegwintowanymi o tej samej śre-
dnicy. 

Tuleja (1) nakrętki wyposażona jest w dwa kołki 
(4) zorientowane symetrycznie równolegle względem 
osi wzdłużnej tulei (1), natomiast każda połówka 
wkładki (3) pierścieniowej ma wybranie (5) wzdłużne 
wykonane w połowie jej obwodu zewnętrznego. 

Naprzeciw końców (6) połówek każdej wkładki (3) 
usytuowany jest promieniowo w tulei wkręt (7) do-
ciskowy. 

(1 zastrzeżenie) 
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F16B W. 67868 08.01.1982 

Huta im. M. Buczka, Sosnowiec, Polska (Roman 
Kabaj). 

Złącze rozprężne 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie wyelimino-
wania konieczności wykonywania dokładnych, współ-
osiowych otworów przy zapewnieniu dobrej szczelno-
ści złącza. 

Złącze ma tuleję (3) rozciętą na całej długości ze 
stożkową powierzchnią wewnętrzną zakończoną koł-
nierzem. Tuleja (3) znajduje się w otworze łączonych 
elementów (1) i (2). Wewnątrz tulei (3) jest trzpień 
stożkowy (4) z otworem foremnym (5). Trzpień stoż-
kowy (4) ma na drugim końcu gwint (6), do którego 
przykręca się nakrętki (7) - poprzez podkładkę (8). 

(1 zastrzeżenie) 

P16C 
B64C 

W. 67860 06.01.1982 

Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-Swid-
rnik"„ Polska (Stanisław Trębacz, Władysław Kawala). 

Piasta wirnika nośnego, zwłaszcza śmigłowca 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowa-
n a konstrukcji nie wymagającej stosowania dodatko-

IWego układu tłumienia wahań łopat, o uproszczonej 
' technologii wykonania. 

Piasta wirnika nośnego składająca się z korpusu 
centralnego z ramionami przegubów kulistych i osio-

wych oraz z dźwigni sterowania, według wzoru cha-
rakteryzuje się tym, że ramię (2) piasty jest zaopa-
trzone w cylindryczne pionowe gniazdo (6), w którym 
jest osadzone ślizgowe łożysko kuliste (7). 

Łożysko to jest połączone z korpusem przegubu 
osiowego (9) za pomocą pionowego czopa (8) oraz śrub 
(10) i nakrętek (11). Czop (8) jest dzielony w poziomej 
płaszczyźnie x - x, w której to płaszczyźnie ma cy-
lindryczne wybranie (14). (3 zastrzeżenia) 

F16N 
B65G 

W. 67861 08.01.1982 

Fabryka Samochodów Osobowych POLMO, War-
szawa, Polska (Stanisław Frontczak). 

Urządzenie do smarowania łańcuchów pociągowych, 
zwłaszcza rolkowych łańcuchów pociągowych 

przenośników 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie zapewnie-
nia kroplowego smarowania tylko łożysk rolki, bez 
rozchlapywania oleju. 

Urządzenie ma zbiornik (2) na olej, w którego dnie 
znajduje się prowadnica (1), przez którą przechodzi 
popychacz (3) napinany od strony zewnętrznej sprę-
żyną (4), blokowaną podkładką (5) i kołkiem (6), znaj-
dującym się na końcu popychacza (3). Od wewnątrz 
zbiornika (2) popychacz (3) zamocowany jest. do pły-
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ty (7) z iglicami (8). Iglice (8) zamykają dysze (9) znaj-
dujące sią w dnie zbiornika (2). 

Popychacz (3) usytuowany jest w osi rolki przenoś-
nika., a dysze (9) po obu stronach rolki nad jej ło-
żyskami. (2 zastrzeżenia) 

F24D W. 67869 08.01.1982 

Zakłady Przemysłu Metalowego H. Cegielski, Po-
znań, Polska (Stanisław Nyka, Stefan Wardecki). 

Urządzenie pływakowe umożliwiające 
ciepłej wody ze zbiornika 

pobielanie 

Urządzenie wykonane jest jako podgrzewacz (2) 
przytwierdzony do zbiornika (1) i zaopatrzony w za-
wór spustowy (5), do którego obudowy (6) zamocowa-
na jest obrotowo jednym końcem rurka (7). Do dru-
giego końca rurki (7) przymocowany jest pływak (8). 
Obydwa końce rurki (7) umożliwiają swobodny prze-
pływ wody przez tą rurkę (7). W ścianie dzielącej 
zbiornik (1) oraz podgrzewacz (2) wykonane są dwa 
otwory, wlotowy (9) i wylotowy (10). 

Przy otwarciu zaworu spustowego (5) popłynie zaw-
sze podgrzana woda z górnej części podgrzewacza (2). 
Dzieje się tak dlatego, że rurka (7) utrzymywana jest 
za pomocą pływaka (8) w pozycji umożliwiającej po-
bieranie wody z podgrzewacza tylko z górnych warstw 
podgrzewacza i to w miarę obniżania lub podnosze-
nia się tych warstw. 

Woda ciepła zawsze popłynie do zaworu spustowe-
go (5), aż do całkowitego opóźnienia zbiornika (1). U-
rządzenie według wzoru umożliwia pobieranie ciepłej 
wody ze zbiornika w celu dostarczenia jej do umywa-
lek wagonowych oraz do zabezpieczenia zbiornika wo-
dy nad sufitem wagonu przed zamarzaniem. 

(1 zastrzeżenie) 

F25B W. 67847 3112.19S1 

Politechnika Łódzka, Łódź, Polska (Jacek Kulesza, 
Zbigniew Wiejacki, Wiktor Zalewski). 

Oziębiacz do mleka. 

Oziębiacz do mleka wyposażony w agregat chłodni-
czy z parownikiem umieszczonym w zbiorniku wody 
lodowej złączonym z zanurzeniowym wymiennikiem 
ciepła, na wlocie .którego jest umieszczona pompa, cha-
rakteryzuje się tym, że zbiornik (5) wody lodowej 
ma kształt prostopadłościanu, którego jeden bok jest 
kilkakrotnie mniejszy niż drugi boik i wysokość, przy 
czym w zbiorniku (5) jest umieszczony jeden koniec 
dwuramiennej dźwigni (10), zaopatrzony w pływak, 
której drugi koniec stanowi człon wykonawczy zesty-
ku (11) silnikosprężarki (1). (1 zastrzeżenie) 

F26B W. 67857 07.01.1982 

Przedsiębiorstwo Budowy Obiektów Użyteczności 
Publicznej „Budopol-Warszawa", Warszawa, Polska 
(Jerzy Marianowsiki, Dariusz Berkis). 

Suszarka zwłaszcza do elektrod spawalniczych 

Wzór rozwiązuje zagadnienie suszenia i utrzyma-
nia w stanie gotowości do użycia, elektrod spawalni-
czych w warunkach przeciętnej budowy. 

Suszarka ma korpus (1) w kształcie metalowego 
walca, z umieszczoną współśrodkowo grzałką elektry-
czną (2), zamkniętego od dołu perforowaną płytką 
metalową (3) pod którą umocowana jest dmuchawa 
(4). 

Walec ma przyspawane promieniście od wewnątrz 
metalowe przegrody, a z zewnątrz metalowe nóżki 
(6). (1 zastrzeżenie) 

F28F W. 67825 29.12.1981 

Huta Stalowa Wola, Kombinat Przemysłowy, Sta-
lowa Wola, Polska (Zdzisław Piątek, Jan Krakowski, 
Jan Hlebowicz, Kazimierz ŁuczakowsM). 

Rdzeń wymiennika ciepła 

Wzór rozwiązuje zagadnienie obniżenia kosztów ma-
teriałowych przy wytwarzaniu rdzenia wymiennika 
ciepła typu olej -po wietrze, przy równoczesnym za-
pewnieniu należytego schładzania czynnika i zwię-
kszenia wytrzymałości mechanicznej. 

Rdzeń jest zbudowany z kilku rzędów cylindry-
cznych rurek (3) stalowych z antykorozyjnym pokry-
ciem, w których są umieszczone wkładki zaburzające 
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(5) w postaci pasków (6) połączonych ze sobą trwale. 
W paskach są nadkrojone elementy (7) w postaci trój-
kątów. Elementy (7) są odgięte talk, że ich wierzchoł-
ki stanowią centrowanie wkładki zaburzającej (5) 
w otworze rurki (3). (2 zastrzeżenia) 

Dział 6 
FIZYKA 

G01N W. 66683 23.04.1981 

Kopalnia Węgla Kamiennego „Dymitrow", Bytom, 
Polska (Zygmunt Kajdasz, Kazimierz Twardokęs, 
Waldemar Polak, Wacław Rzeczycki, Zbysław Ka-
wka, Tadeusz Chęcica). 

Benzynowa lampa wskaźnikowa 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowa-
nia konstrukcji umożliwiającej niezawodną sygnali-
zację zarówno faktu obniżenia się zawartości tlenu, 
jak i wzrostu zawartości metanu w powietrzu kopal-
nianym. Lampa (1) ma dwa fotoelektryczme czujniki 
(2, 3) zamocowane za pomocą obejmy (4) na jej szkle 
(5). 

Jeden czujnik (2) znajduje się na poziomie (6) dol-
nej granicznej wysokości płomienia (7) lampy (1), 
świadczącej o obniżeniu zawartości tlenu w powie-
trzu. Drugi czujnik (3) zinajduje się ma poziomie (8) 
górnej granicznej wysokości płomienia (7) lampy (1), 
świadczącej o nadmiernej ilości metanu w powietrzu. 
Czujniki podłączane są do zmanego układu sygnali-
zatora akustycznego. . (1 zastrzeżenie) 

G01N W.67838 31.12.1981 

Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska (Maciej 
Czech). 

Komora prób do badań gruntu na ścinanie 
w aparacie trójosiowego ściskania 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowa-
nia konstrukcji eliminującej uciążliwe jej skręcanie, 
zapewniającej dobrą szczelność połączeń. 

Komora charakteryzuje się tym, że jej podstawa (2) 
ze znajdującymi się na miej kołkami (3) kołnierzowy-
ßü, mimośród (4) oraz płytka łącząca rurę szklaną 
ujęta z obu stron pierścieniem tworzą jedną całość. 
W podstawie (2) komory mimośród (4) obraca trzpie-
nie za pomocą klucza, i kołki (3) z kołnierzami, na 

których umieszczony jest klosz (1), dociskający koł-
nierz komory do podstawy (2). (2 zastrzeżenia) 

G01N 
B26D 

W. 67839 31.12.1981 

Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska (Maciej 
Czech). 

Aparat do bezpośredniego ścinania próbek gruntu 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie umożliwie-
nia obciążenia próbki od zera do maiksimum w spo-
sób ciągły bez wysiłku fizycznego. 

Aparat według wzoru użytkowego charakteryzuje 
się tym, że na stalowej konstrukcji w 'kształcie pro-
stopadłościanu spoczywa łoże (1), do którego przymo-
cowane są wrzeciennik (2), dwuramienna dźwignia 
(3) z obciążniikiem (4), skrzymka przekładniowa (5) 
z silnikiem, zespól skrzynek (6) dwudzielnych oraz 
zespół pomiarowy (7) siły ścinającej. 

(2 zastrzeżenia) 

G03B W. 67841 04.01.1982 

Polskie Zakłady Optyczne, Warszawa, Polska (Boh
dan Ufnalski, Zbigniew Orliński, Wojciech Wybieral
ski, Ryszard Zwierchanowski, Andrzej Tymiński, Mi
chał Skiba, Janusz Jirowec). 

Automatyczny rzutnik do przeźroczy 
Celem wzoru użytkowego jest opracowanie takiej 

konstrukcji rzutnika, która usprawniałaby jego ob
sługę. 
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Automatyczny rzutnik składa się z podstawy (1), 
mechanizmu projekcyjnego w obudowie (2), kanału 
(3) dla magazynka przezroczy, równoległego do osi 
optycznej, przesuwki przezroczy (4) usytuowanej 
w poprzek kanału (3) magazynowego, oraz według 
waoru użytkowego z modułowych sterowników (5), 
(6) i (7), ochronnej pokrywy (8) z zaczepami (9), u-
chwytu (10) i nóżek (11). 

Ochronna pokrywa (8) osłania z trzech stron 
i z wierzchu zespoły sterujące, magazynowy kanał 
(3) i obiektyw. Uchwyt (10) ma ikształt kabłąka, słu-
ży do przenoszenia rzutnika i jest osłoną dla rucho-
mej przesuwki (4). Nóżki (11) osadzone w podstawie 
są regulowane, a w ściankach bocznych są osadzone 
na stałe dla przechowywania rzutnika w pozycji pio-
nowej. 

Modułowe sterowniki (5), (6) i (7) mają kształty 
i wymiary gabarytowe odpowiadające kształtom i wy-
miarom zespołów rzutnika. Sterowniki (5), (6) i (7) 
nakładane są znamiennie na rzutnik i łączone z nim 
złączem i zaczepem. Sterownik (5) umożliwia sterowa-
nie ręczne, sterownik (6) - sterowanie magnetofono-
we, sterownik (7) - sterowanie bezprzewodowe. 

(5 zastrzeżeń) 

Dział H 
ELEKTROTECHNIKA 

H02B W. 67836 30.12.1981 

Zakłady Wytwórcze Urządzeń Sygnalizacyjnych, 
Katowice, Polska (Józef Maszczyński, Jan Górski, 
Zbigniew Zębik, Hieronim Sienkiewicz). 

Szafa zasilająca dla urządzeń samoczynnej 
sygnalizacji przejazdowej 

Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania takiej 
konstrukcji szafy, która ułatwiałaby okresową kon-
trolę umieszczonych w niej zespołów. 

Szafa wyposażona jest w stojak (2) zamocowany 
do korpusu (1). Na stojaku (2) osadzona jest górna 
nieruchoma półka (3) z dwoma prostownikami (4) oraz 
dwie półki wysuwane, środkowa (10) i dolna (11). 

Na półkach tych mieszczą się akumulatory (8) i (9) 
różniące się między sobą pojemnościami. Stojak (2), 
w swej górnej prawej części, wyposażony • jest we 
wspornik (5), na którym osadzony jest zespół tyry-
storowy (6), a pod nim tablica rozdzielcza (7). 

(1 zastrzeżenie) 



Wykaz numerowy zgłoszonych wynalazków 
opublikowanych w BUP Nr 21/82 

Nr zgłoszenia 

1 

221526 
225900 
227255 
228242 
229138 
229583 
229906 
229940 
230067 
230361 
230374 
230377 
230387 
230389 
230390 
230392 
230394 
230396 
230397 
230400 
230401 
230404 
230405 
230406 
230420 
230441 
230442 
230443 
230445 
230447 
230448 
230449 
230450 
230455 
230456 
230457 
230458 
230459 
230460 
230461 
230462 
230463 
230468 
230469 
230470 
230471 
230477 

Int. Cl.3 

2 

A01G 
A01N 
A63B 
F26B 
E21F 
B25J 
H01M 
B66B 
G01R 
B66F 
G01R 
B62K 
B30K 
G01F 
C10M 
C04B 
F16K 
H04R 
G01R 
H04N 
B65B 
H02P 
G01H 
A61B 
B24D 
B30B 
H02K 
H02K 
C13G 
B60K 
F16J 
G01R 
F28F 
G10K 
C14C 
B01D 
B01D 
H01B 
G05B 
C09D 
C09D 
C09D 
C08G 
B01J 
G01F 
D06L 
E21C 

Strona 

3 

2 
2 
5 

39 
35 
11 
53 
17 
47 
19 
47 
14 
13 
42 
29 
21 
37 
58 
47 
57 
15 
55 
43 

4 
10 
13 
54 
54 
29 
13 
37 
48 
41 
52 
29 

6 
8 

52 
50 
28 
28 
28 
27 

7 
42 
31 
33 

Nr zgłoszenia 

1 

230478 
230479 
230486 
230487 
230490 
230491 
230492 
230495 
230496 
230497 
230502 
230503 
230504 
230505 
230506 
230510 
230511 
230512 
230513 
230514 
230517 
230518 
230519 
230520 
230521 
230524 
230525 
230526 
230527 
230528 
230:?9 
230530 
2305 31 
230532 
230539 
230540 
230541 
230544 
230545 
230546 
230547 
230548 
230549 
230550 
230551 
230554 
230555 

Int. Cl.3 

2 

G01B 
G02B 
G01F 
B24B 
G01R 
G01R 
G01R 
F28D 
B01J 
G01P 
E21C 
E02D 
C09K 
C07C 
C09K 
B66D 
B66C 
E04B 
F24F 
C01B 
C07C 
B61D 
B23B 
B66B 
B60L 
B01D 
A01N 
C22B 
B21K 
B65G 
B04C 
B29H 
B29H 
C08G 
C08L 
A21C 
F26B 
H01J 
G05D 
B01D 
C07C 
G01K 
G01N 
Giic 
Giic 
B66C 
B65G 

Strona 

3 

41 
49 
42 
10 
48 
48 
48 
40 

7 
46 
34 
32 
28 
24 
28 
19 
18 
32 
38 
20 
24 
14' 
9 

18 
14 
6 
2 

29 
9 

16 
7 

12 
12 
27 
27 

3 
40 
53 
50 

6 
24 
44 
44 
52 
52 
18 
16 
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Nr zgłoszenia 

1 

230556 
230557 
230558 
230559 
230560 
230561 
230564 
230567 
230568 
230569 
230570 
230573 
230574 
230578 
230580 
230581 
230583 
230584 
230588 
230590 
230591 
230592 
230593 
230594 
230595 
230600 
230601 
230602 
230603 
230604 
230605 
230606 
230607 
230613 
230615 
230616 
230617 
230618 
230625 
230626 
230627 
230628 
230631 
230633 
230635 
230637 
230639 
230640 
230646 
230651 
230652 
230992 
231943 
232291 
232297 T 
232389 
232826 
232951 
232992 
233058 
233059 

Int. Cl.3 

2 

E21D 
F16K 
B08B 
G01P 
H02P 
H04M 
B29D 
C03B 
G01N 
H02M 
F15B 
H03K 
C09K 
F26B 
B25B 
H03B 
C22B 
C22B 
H05B 
B65G 
F24F 
F24F 
B22D 
B29H 
H05G 
F02P 
H02H 
G01K 
D01H 
G08B 
D21C 
G06F 
B65G 
E04H 
C04B 
H03G 
F16F 
B65D 
B25B 
H04R 
B07B 
C22B 
C03B 
B09B 
C09B 
B65G 
B65G 
C07C 
E21D 
A47B 
A47B 
B01F 
C07H 
C07D 
G03C 
C08L 
C07C 
A61K 
C07D 
C07D 
C07D 

Strona 

3 

34 
38 
8 

46 
55 
58 
11 
20 
45 
54 
37 
56 
28 
40 
11 
55 
30 
30 
59 
16 
39 
39 

9 
12 
59 
36 
54 
44 
31 
51 
31 
51 
16 
33 
21 
55 
37 
15 
11 
58 

8 
30 
21 

8 
28 
17 
17 
24 
35 

4 
4 
8 

27 
25 
49 
27 
24 

5 
25 
26 
26 

Nr zgłoszenia 

1 

233632 T 
234107 T 
234111 T 
234117 T 
234124 T 
234136 T 
234149 T 
234164 T 
234165 T 
234166 T 
234167 T 
234163 T 
234169 T 
234182 T 
234193 T 
234201 T 
234202 T 
234203 T 
234204 T 
234205 T 
234207 T 
234208 T 
234209 T 
234210 T 
234214 T 
234222 T 
234223 T 
234224 T 
234225 T 
234228 T 
234229 T 
234230 T 
234231 T 
234234 T 
234235 T 
234263 T 
234273 T 
234293 T 
234323 T 
234327 T 
234338 T 
234876 
234943 
234957 
234965 
235046 
235083 
235100 
235101 
235102 
235103 
235104 
235105 
235106 
235399 
235657 
235710 
235711 
235754 
235755 
235791 

Int. Cl.3 

2 

H01S 
E02F 
G01R 
E02D 
F23G 
E21F 
E04B 
H04H 
F24H 
H04H 
H04H 
H04H 
G01N 
G01G 
E21C 
C01B 
C01B 
C01B 
B23B 
B24B 
B60K 
G01N 
G01P 
F02M 
G01L 
A63F 
AG3F 
F01D 
B60D 
C02F 
C04B 
C04B 
G05B 
G09B 
C04B 
G01H 
G04F 
G06F 
G01F 
C22C 
G01C 
A01N 
A22C 
A01N 
C07C 
C07C 
C07C 
C04B 
C04B 
C04B 
C04B 
C04B 
C04B 
C04B 
C07C 
A24D 
A01D 
A01D 
H04N 
C07D 
F04B 

Strona 

3 

53 
32 
49 
32 
38 
35 
33 
56 
39 
56 
57 
57 
45 
43 
34 
20 
20 
20 

9 
10 
14 
46 
47 
36 
44 

5 
5 

35 
13 
20 
21 
21 
50 
51 

.21 
43 
50 
51 
43 
31 
41 

2 
3 
3 

24 
25 
25 
21 
22 
22 
22 
23 
23 
23 
25 

4 
1 
1 

57 
26 
36 



Wykaz numerowy zgłoszonych wzorów użytkowych 
opublikowanych w BUP Nr 21/82 

Nr zgłoszenia 

1 

66683 
67721 
67804 
67805 
67821 
67822 
67824 
67825 
67826 
67827 
67828 
67829 
67831 
67832 
67833 
67834 
67835 
67836 
67837 

Int. Cl.3 

2 

G01N 
D06F 
D03J 
B01J 
E01B 
F04B 
A47K 
F28F 
B25D 
A62C 
B65D 
B26D 
B01F 
B64D 
B64D 
F16B 
B25B 
dO2B 
E04F 

Strona 

3 

69 
65 
65 
62 
65 
66 
60 
68 
63 
61 
64 
63 
61 
64 
64 
66 
63 
70 
65 

Nr zgłoszenia 

1 

67838 
67839 
67840 
67841 
67843 
67845 
67847 
67849 
67850 
67852 
67853 
67857 
67859 
67860 
67861 
67864 
67868 
67869 
67870 

Int. Cl.3 

2 

G01N 
G01N 
B21D 
G03B 
A61B 
B23K 
F25B 
B61D 
A01B 
A47B 
B65D 
F26B 
A63H 
F16C 
F16N 
B23Q 
F16B 
F24D 
E21B 

Strona 

3 

69 
69 
62 
69 
60 
62 
68 
63 
60 
60 
64 
68 
61 
67 
67 
62 
67 
68 
66 

r 



KOMUNIKAT KOMUNIKAT 

URZĄD PATENTOWY 
POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ 

informuje, 

że dwutygodnik pt. „Biuletyn Urzędu Patentowego" jest 
drukowany w różnych drukarniach na terenie kraju 
i może on docierać do zainteresowanych nie w kolejnoś-
ci numerów. 

W wypadkach takich prosimy o nieinterweniowanie 
w Oddziałach PP „PRASA-KSIĄŻKA-RUCH". 
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