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Urząd Patentowy PRL - na podstawie art. 33 i art. 78 ustawy z dnia 19 października 1972 r. o wynalaz
czości (Dz. U. PRL Nr 43, poz. 272) - dokonuje ogłoszenia w „Biuletynie Urzędu Patentowego" o zgłoszonych 
wynalazkach i wzorach użytkowych. Ogłoszenia o zgłoszeniach drukowane w „Biuletynie" podane są w ukła
dzie klasowym według symboli Int Cl3 i zgodnie z §26 ust. 4 zarządzenia Prezesa Urzędu Patentowego PRL 
z dnia 21.XII.1972 r. w sprawie ochrony wynalazków i wzorów użytkowych (MP z 1973 r. nr 1, poz. 4) za
wierają następujące dane: 
- oznaczenie klasy i podklasy według symboli III edycji międzynarodowej klasyfikacji patentowej, tj 

int. Cl3, 
- numer zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego, 
- datę zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego, 
- datę i kraj uprzedniego pierwszeństwa oraz numer zgłoszenia dokonanego za granicą lub oznaczenie 

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

wzór użytkowy, 
- liczbę zastrzeżeń. 

Po wykazie ogłoszeń w układzie klasowym według symboli Int. Cl.3 podaje się wykaz zgłoszeń opubliko
wanych w danym numerze w układzie numerowym 

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

Od dnia ogłoszenia o zgłoszeniu wynalazku lub wzoru użytkowego osoby trzecie mogą· 
1.) zapoznać się ze wskazanym opisem wynalazku lub wzoru użytkowego, zastrzeżeniami patentowymi lub 
ochronnymi i rysunkami oraz sporządzić z nich odpisy; 
2) w terminie sześciu miesięcy - nadsyłać do Urzędu Patentowego swoje uwagi co do istnienia przeszkód 

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

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

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

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

Urząd Patentowy PRL podaje do wiadomości konta w NBP: 

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

wzorów użytkowych, wzorów zdobniczych, znaków towarowych; 
opłaty za skargi 1 odwołania. 

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

§ 45 - wpłaty z tytułu sprzedaży wydawnictw 
§ 44 - wypłaty za usługi poligraficzne 1 mikrofilmowe 

3. Urząd Patentowy - NBP V O/M w Warszawie konto: 1052-2583-13-32 - wpłaty za powołanie bie
głego. 

Warunki prenumeraty: 
Prenumeratę na kraj przyjmują Oddziały RSW „Prasa-Książka-Ruch" oraz Urzędy pocztowo 
i doręczyciele - w terminie do dnia 25 listopada na rok następny. Cena prenumeraty rocz
nej - 5200 zł. 
Jednostki gospodarki uspołecznionej, instytucje, organizacje i wszelkiego rodzaju zakłady pracy 
zamawiają prenumeratę w miejscowych Oddziałach RSW „Prasa-Książka-Ruch". W miejsco
wościach zaś, w których nie ma oddziałów RSW - w urzędach pocztowych. Czytelnicy indy-
widualni opłacają prenumeratę wyłącznie w urzędach pocztowych i u doręczycieli. Prenume
ratę ze zleceniem wysyłki za granicę, przyjmuje RSW „Prasa-Książka-Ruch", Centrala Kolpor
tażu Prasy i Wydawnictw, ul. Towarowa 28, 00-958 Warszawa, konto NBP XV Oddział w Warsza
wie Nr 1153-201045-139-11 Prenumerata ze zleceniem wysyłki za granicę jest droższa od prenu
meraty krajowej o 50% dla zleceniodawców indywidualnych i o 100% dla zlecających insty
tucji i zakładów pracy. 

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

URZĄD PATENTOWY POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ 
Numer oddano do składu w październiku 1982 r. Ark. wyd. 10,12 ark. druk 9,0. Papier druk. sat. kl. V, 71 g, 

61X86. Nakład 2740+25 egz. 
Cena zł 200 , - INDEKS 35326 

Olsztyńskie Zakłady Graficzne im. Seweryna Pieniężnego - 10-417 Olsztyn, ul. Towarowa 2. Lz. 1016 



BIULETYN 
URZĘDU PATENTOWEGO 
Warszawa, dnia 17.01.1983 r Nr 2 (238) Rok XI 

Ogłoszenia o zgłoszonych w Polsce 
I. Wynalazkach do opatentowania 

II. Wzorach użytkowych do ochrony 

I. WYNALAZKI 

Dział A 
PODSTAWOWE POTRZEBY LUDZKIE 

A01C P. 232155 09.07.1981 

Politechnika Poznańska, Poznań, Polska (Włodzi
mierz Kęska). 

Przystawka do rozsiewacza nawozów mineralnych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie skonstruowania 
przystawki do rozsiewacza nawozów mineralnych za
pewniającej precyzyjne wysiewanie nawozów. 

Przystawka do rozsiewacza nawozów mineralnych, 
wyposażona w przenośniki zgarniakowe, charakteryzu
je się tym, że przenośniki mają szerokie zgarniaki (1) 
umieszczone w zasilającym kanale (3) i wąskie zgar
niaki (2) umieszczone w siewnym kanale (4), przy 
czym obydwa kanały oddzielone są od siebie przegro
dą (5) zaopatrzoną w otwory (6), umożliwiające prze
mieszczanie się nawozu z kanału zasilającego do ka
nału siewnego, które to otwory (6) są przesunięte 
o pół podziałki w stosunku do otworów (7) wykona
nych w dnie kanału siewnego. 

Przystawka jest zaopatrzona w zespół regulacji do
starczania nawozu z zasobnika do kanału zasilające
go oraz w zespół regulacji dostarczania nawozu z ka
nału zasilającego do kanału siewnego. (2 zastrzeżenia) 

A01C P. 232237 16.07.1981 
C05D 
C05F 

Instytut Chemii Nieogranicznej, Gliwice, Polska 
(Gerard Ratka, Edward Buntner, Danuta Różycka, 
Adam Chajduga). 

Sposób przerobu gnojowicy na nawóz mineralno-orga
niczny 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania spo-
sobu. eliminującego niebezpieczeństwo zanieczyszcza-

nia wód gruntowych oraz powstawanie odpadów 
wtórnych. 

Sposób przerobu gnojowicy na nawóz mineralno-
-organiczny, polega na mieszaniu gnojowicy z półhy-
dratem siarczanu wapniowego w proporcji 0,5 - 1,5 
części wagowych gnojowicy na 1 część wagową pół-
hydratu siarczanu wapniowego, przy czym stosuje się 
półhydrat siarczanu wapniowego pochodzący z od
padowego gipsu, najczęściej z fosfogipsu z procesu wy
twarzania kwasu fosforowego metodą mokrą. 

(2 zastrzeżenia) 

A01K P. 232096 08.07.1981 

Józef Czaczkowski, Mińsk Mazowiecki, Polska (Jó
zef Czaczkowski). 

Nóż do kolczykowania zwierząt 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie skonstruowania 
noża usprawniającego kolczykowanie zwierząt, prze
znaczonego do stosowania zwłaszcza przez służby we
terynaryjne, podczas zakładania kolczyków zwierzętom 
gospodarstwa domowego, zwłaszcza krowom lub świ
niom. 

NÓŻ według wynalazku charakteryzuje się tym, że 
ostrze (5), stanowiące spłaszczoną tworzącą (6) meta-
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lowego stożka, jest osadzone na trzpieniu (3) trzonka 
(1) rozłącznie, a średnica wewnętrzna tworzącej (6) 
stożka ostrza (5) jest o tyle większa od średnicy zew
nętrznej trzpienia (3) trzonka (1), że można w ten sto
żek zmieścić trzonek (1) z nawiniętym na nim kolczy
kiem (7). (4 zastrzeżenia) 

A01K P.232232 14.07.1981 

Zakłady Produkcji Sprzętu i Urządzeń Drobiar
skich, Gostyń, Polska (Stanisław Saczko, Stanisław 
Sobalski, Zbigniew Jędrzejczak, Ryszard Henzel, 
Andrzej Osiewicz). 

Taca do inkubacji jaj 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania lek
kiej i prostej technologicznie konstrukcji tacy, umo
żliwiającej łatwe utrzymanie jaj w czystości. 

Taca ma kształt prostokątny i wykonana jest mo
nolitycznie z jednego arkusza materiału przez głębokie 
tłoczenie. W jej górnej płaszczyźnie (1) umieszczone są 
gniazda zaopatrzone w cztery występy (3) podtrzymu
jące jajka. Występy (3) mają kształt zaokrąglony i są 
odchylone w dół pod kątem około 70°, a ich robocze 
powierzchnie (4) ukształtowane są w formie wycinka 
czaszy. 

W narożnikach tacy są rozmieszczone cztery pionowe 
wsporniki (5) posiadające w przekroju poprzecznym 
kształt kątownika. Dolne krawędzie bocznych ścianek 
(6) tacy są odgięte do wewnątrz tworzące kołnierz (7), 
który w narożnikach posiada wycięcia do wsporni
ków (5). (3 zastrzeżenia) 

A01K P.235474 Τ 15.03.1982 

Akademia Rolnicza, Szczecin, Polska (Janusz Piku-
ła, Lech Szlauer). 

Sposób łowienia zooplanktonu w ciekach 

Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest opra
cowanie sposobu ciągłego odłowu zooplanktonu za
pewniającego samoczynne oczyszczanie się sieci. 

Sposób łowienia zooplanktonu w ciekach polega na 
opuszczeniu sieci planktonowej (3) na linie (2) do cie
ku z pewnej wysokości nad powierzchnią wody 
i utrzymywaniu jej zanurzonej korzystnie do poło
wy wlotu (4) zachowując ją w stanie równowagi dy
namicznej, będącej wynikiem działania długości liny, 
ciężaru sieci i naporu płynącej wody. W trakcie na
pełniania się sieci jej wlot wykonuje samoczynne ru
chy oscylacyjne w płaszczyźnie pionowej wywołane 
zatykaniem się jej ścianek oraz ich przepłukiwaniem. 

(1 zastrzeżenie) 

A01M 
B05B 

P.230350 25.03.1981 

„AGROMET-PILMET" Kombinat Maszyn Rolni
czych, Zakład Doświadczalny Aparatury Ochrony Ro
ślin i Zespołów Specjalizowanych, Wrocław, Polska 
(Marian Jakimiuk, Roman Damczyk, Maciej Stefań
ski, Stanisław Wasilewski, Bronisław Olfans). 

Urządzenie do sterowania cieczą w aparaturze ochro
ny roślin 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania ta
kiego urządzenia do sterowania cieczą, z którego nie 
wykapywałaby ciecz robocza szkodliwa dla kultur 
uprawnych w momencie odcięcia jej dopływu do roz
pylaczy. 

Urządzenie do sterowania cieczą w aparaturze och
rony roślin, a zwłaszcza jej ukierunkowania, rozdzia
łu na urządzenia rozpyłowe i pomocnicze oraz usta
lenia ciśnienia roboczego, do którego ciecz robocza 
doprowadzana jest ze zbiornika poprzez zassanie 
pompą wyposażone jest według wynalazku obok ze
społów regulacji ciśnienia i rodzaju cieczy roboczej, 
w układ zabezpieczający przed jej wykraplaniem 
z rozpylaczy w wypadku zatrzymania właściwej pracy 
agregatu opryskowego. 

Zastosowany w urządzeniu ciśnieniomierz (32) od
dzielony jest od cieczy roboczej (2) kołnierzową prze
poną wklęsłą (37) wypełnioną płynem pośrednim (38) 
i osadzoną w gnieździe korpusu (1) przy pomocy tłu
mika (35), obsady ciśnieniomierza (34) oraz nakrętki 
(33), przy czym część denna (39) przepony (37) posia
da centrycznie usytuowane zgrubienie ścianki uwypu
klone w kierunku płynu pośredniego (38). Grzybki za
worów odcinającego (6) i dławiącego (8) usytuowane 
są w korpusie (1) w układzie kątowym i uruchamia
ne na przemian przy pomocy dźwigni sterowniczej (7) 
umieszczonej na wałku korbowym, pośrednio przez 
ekscentryczny popychacz płytkowy zawieszony na 
trzpieniu grzybka zaworu odcinającego (6), przy czym 
trzpień wyposażony jest dodatkowo w przysłonę su
wakową (9) zamykającą samoczynnie w momencie 
otwarcia zaworu odcinającego (6) kanały podciśnienia 
(10) łączące komorę cieczy roboczej (2) z eżektorem 
(11) wykonanym jako wymienne jednoczęściowe koń
cówki wymiarami wewnętrznymi zależne od wymaga
nego na wyjściu z kanałów (10) podciśnienia cieczy 
roboczej i żądanego masowego przepływu. 

(9 zastrzeżeń) 

A01N P.232101 08.07.1981 

Instytut Przemysłu Organicznego, Warszawa, Polska 
(Józef Kroczyński, Aniela Choinka, Henryk Malinow
ski, Janina Ptaszkowska, Magdalena Jaworska). 
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Środek owado-grzybobójczy do zaprawiania nasion 

Celem wynalazku jest opracowanie nowego środka 
owado i grzybobójczego bezpiecznego dla człowieka 
i zwierząt stałocieplnych. 

Środek owado-grzybobójczy jako substancję biolo
gicznie aktywną zawiera mieszaniną lindanu (izomer 
gamma 1, 2, 3, 4, 5, 6-sześciochlorocykloheksanu) z tiu-
ramem (dwusiarczek czterometylotiokarbamylu) i we
dług wynalazku z karbendazymem w ilości co naj
mniej 2% wagowych (ester metylowy kwasu benzi-
midazolokarbaininowego). (1 zastrzeżenie) 

A01N 
C07C 

P.233620 29.10.1981 

Pierwszeństwo: 19.03.1981 - St. Zjedn. Am. (nr 245 424) 

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

Środek owadobójczy, pajęczakobójczy i ektopasożyto-
bójczy 

Celem wynalazku jest opracowanie nowego środka 
szkodnikobójczego. 

Środek owadobójczy, pajęczakobójczy i ektopasoży-
tobójczy jako substancję czynną zawiera pochodną 
dwufenyloaminy o ogólnym wzorze 1, w którym R oz
nacza grupę metylową, etylową lub n-propylową, pod
stawniki R1 są jednakowe lub różne i oznaczają ato
my bromu, chloru lub fluoru, R2 oznacza atom jodu, 
grupę cyjanową, grupę nitrową lub grupę trójfluoro-
metylową, m oznacza liczbę całkowitą od zera do 5, 
a n oznacza zero lub 1, przy czym gdy n oznacza zero, 
to wówczas suma m i n jest liczbą całkowitą od 1 do 
5, a gdy :n oznacza 1, to wówczas jsuma m i n jest 
liczbą całkowitą od 1 do 3, a ponadto co najwyżej dwa 
podstawniki R1 oznaczają atomy bromu, zaś gdy R2 

oznacza atom jodu, to podstawnik ten znajduje się 
przy atomie węgla w pozycji 4, gdy R2 oznacza grupę 
cyjanową, to podstawnik ten znajduje się przy ato
mie węgla w pozycji 3, 4 lub 5, a gdy R2 oznacza 
grupę nitrową, to podstawnik ten znajduje się przy 
atomie węgla w pozycji 2, 3, 5 lub 6. (5 zastrzeżeń) 

A01N P. 237444 12.07.1982 

Pierwszeństwo: 13.07.1981 - St. Zjedn. Am. (nr 282,469) 

Stauffer Chemical Company, Westport, Stany Zjed
noczone Ameryki (Esmeralda Resella Sherman). 

Środek owadobójczy 

Celem wynalazku jest opracowanie środka owado
bójczego o zwiększonej aktywności w stosunku do 
aktywności jego składników. 

Środek owadobójczy zawiera phosmet i diflubenzu-
ron, w stosunku wagowym około 3:1 - 1:3. 

(2 zastrzeżenia) 

A01N P.237489 15.07.1982 

Pierwszeństwo: 16.07.1981 - St. Zjedn. Am. (nr 283928) 
01.06.1982 - St. Zjedn. Am. (nr 382876) 

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

Środek regulujący wzrost roślin 

Celem wynalazku jest opracowanie środka regulu
jącego wzrost roślin o zwiększonej aktywności. 

Cechą środka jest to, że jako substancję czynną za
wiera związek o wzorze ogólnym 19 i/lub 20, w któ
rych to wzorach R oznacza atom wodoru, grupę 
C1-C4-alki lową, grupę o wzorze (CH2)m CO2R9, grupę 
CH2OC2H5, grupę o wzorze S02R10, grupę CHO, grupę 
o wzorze SQ2NR11R12, grupę CH2N(CH3)2 lub grupę 
CH2OCH3, R1 oznacza atom wodoru, grupę C 1 - C 4 - a l 
kilową, grupę o wzorze C02R6, grupę o wzorze C(O) 
NR7R8, grupę o wzorze C(O)R10, grupę o wzorze SO2R10 
lub grupę o wzorze SO2NR11R12, R2 oznacza atom wo
doru, grupę C 1 -C 3 -a lk i lową lub grupę SO2C6H5, R3 
oznacza atom wodoru, fluoru, chloru lub bromu albo 
grupę C1-C3-alkilową, C1-C3-alkoksylową, lub NO2, 
R4 oznacza atom wodoru, chloru lub bromu, R5 ozna
cza atom wodoru lub grupę metylową, R6 oznacza 
grupę C1-C4-alkilową, C 3 - C 4 alkenylową, CH2CH2Cl 
lub CH2CH2OCH3, R7 i R8 są jednakowe lub różne 
i oznaczają atom wodoru lub grupę C1-C4-alki lową, 
przy czym całkowita liczba atomów węgla wynosi co 
najwyżej 4, R9 oznacza atom wodoru lub grupę C 1 -C 3 
alkilową, R10 oznacza grupę C1-C3-alki lową, R11 i R12 
są jednakowe lub różne i oznaczają grupę C 1 - C 3 - a l 
kilową, przy czym całkowita liczba atomów węgla 
wynosi co najwyżej 4, m oznacza zero, 1 lub 2, A ozna
cza grupę o ogólnym wzorze 15, w którym X ozna
cza grupę metylową lub metoksylową, Y oznacza 
grupę metylową, metoksylową, etoksylową, grupę 
CH2OCH3, atom chloru, atom wodoru, grupę etylową 
lub grupę N(CH3)2, a Z oznacza grupę CH lub atom 
azotu, przy czym gdy R2 oznacza grupę SO2C6H5, to 
wówczas R1 i R oznaczają atom wodoru lub grupę 
C1-C4-alki lową, gdy Y oznacza atom chloru, to wów
czas Z oznacza grupę CH, a gdy m oznacza zero, to 
wówczas R9 oznacza grupę C1-C3-alki lową. 

(28 zastrzeżeń) 

A61B P. 235490 Τ 11.03.1982 

Główny Instytut Górnictwa, Katowice, Polska 
(Adam Lipowczan, Tadeusz Rabsztyn). 

Palestezjometr 

Palestezjometr służy do badania stopnia czucia bodź
ców mechanicznych, zwłaszcza na opuszkach palców 
rąk. 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia trwa
łości konstrukcji przy uproszczeniu budowy, wyeli
minowaniu możliwości błędnego odczytu wyniku po
miaru oraz zminimalizowaniu błędu pomiaru. 



4 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO Nr 2 (238) 1983 

Palestezjometr ma w torze pomiarowym połączone 
posobnie generator (1) z cyfrowym wyświetlaczem (7), 
elektroniczny przełącznik wzmocnienia (2) z cyfro
wym wyświetlaczem (8), blok (3) wygaszania bodźca, 
wzmacniacz (4) i wzbudnik (5) drgań. Generator (1), 
przełącznik wzmocnienia (2) i blok (3) są połączone 
z programowanym bezstykowym blokiem sterowania 
(9), dołączonym z drugiej strony do zespołu (10) ste
rowania ręcznego i zespołu (11) sterowania automaty
cznego. Do wzbudnika (5) drgań są dołączone z jednej 
strony blok (13) nastawiania i pomiaru temperatury, 
posobnie połączony z blokiem (14) ekspozycji wartości 
temperatury i systemem (15) alarmu przekroczenia 
zakresu temperatury, a z drugiej strony blok (16) po
miaru nacisku, posobnie połączony z blokiem (17) 
ekspozycji wartości nacisku i systemem (18) alarmu 
przekroczenia zakresu nacisku. (4 zastrzeżenia) 

A61F P. 237648 26.07.1982 

Huta Baildon, Katowice, Polska (Andrzej Ruszkor-
siki, Aleksander Tuziemski, Jerzy Lejawka, Krzysztof 
Rączka). 

Endoproteza stawu biodrowego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania ta
kiej konstrukcji endoprotezy, w której wyeliminowa
ne byłoby szkodliwe zjawisko metalozy poprzez od
dzielenie główki od szyjki protezy. 

Endoproteza ma główkę (1) osadzoną obrotowo na 
szyjce (4) na podkładce z tworzywa sztucznego (5) 
mającej kształt stożka ściętego z cylindrycznym, naj 
korzystniej przelotowym, otworem (6). 

(2 zastrzeżenia) 

A61K 
C08L 

P.233144 23.09.1981 

Pierwszeństwo: 24.09.1980 - RFN (nr Ρ 30 36 033.9) 

Max-Planck-Gesellschaft Zur Förderung der Wis
senschaften e.V., Gottingen, Republika Federalna Nie
miec. 

Środek do traktowania ran w postaci proszku i sposób 
jego otrzymywania 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
środka o dużej zdolności do pęcznienia oraz odznacza
jącego się nieprzepuszczalnością dla bakterii i wyso
ką kohezją. 

Środek do traktowania ran w postaci proszku na 
osnowie zdolnego do pęcznienia polimeru organiczne
go, składa się z usieciowanego, hydrofilowego polime
ru pochodnej kwasu akrylowego lub metakrylowego, 
z wbudowanym zdolnym do żelowania polisacharydem 
i/lub proteiną względnie polipeptydem. 

Sposób wytwarzania środka polega na tym, że hy-
drofilową pochodną kwasu akrylowego lub metakry
lowego poddaje się w znany sposób polimeryzacji w 
wodnym roztworze zdolnego do żelowania polisacha
rydu i/lub proteiny względnie polipeptydu wobec środ
ka sieciującego i zwykłych inicjatorów polimeryzacji, 
otrzymując przezroczysty żel, który następnie suszy 
się i proszkuje. (15 zastrzeżeń) 

A61M P. 235544 Τ 19.03.1982 

Akademia Medyczna, Wrocław, Polska (Tadeusz 
Mielecki, Grzegorz Maćkowiak). 

Przyrząd do kształtowania końcówek cewników do-
komorowych 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowania 
konstrukcji takiego przyrządu, na której użytkownik 
cewników może je w nieskomplikowany sposób 
kształtować, mając do dyspozycji cewniki dostarczone 
przez producenta w zwojach. 

Przyrząd jest przeznaczony do kształtowania w pa
rze wodnej cewników wykonanych z niereaktywnego 
sprężystego tworzywa termoplastycznego, a następnie 
utrwalania kształtu przez oziębianie w zimnej wo
dzie. 

Przyrząd jest utworzony z wydłużonego walca (1) 
o dwóch średnicach. Po obu stronach na walcu (1) 
wykonane są powierzchniowo kilkuzwojowe nacięcia 
(2, 3) na zasadzie gwintu trapezowego. Z obu stron 
przy brzegach wykonane są promieniowo przelotowe 
kanały (5), natomiast od czół są osiowo wykonane 
gwintowane otwory (7) przenikające się z tymi kana
łami (5). W otwory (7) wkręcone są wkręty (8) o pro
filowanych łbach, przeznaczone do zamocowania koń
cówki cewnika wprowadzonej w kanał (5). 

Na przyrządzie tym można kształtować cewniki 
o dwóch wymiarach średnicy zewnętrznej. 

(1 zastrzeżenie) 
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Dział Β 
RÓŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE; TRANSPORT 

B01D P.232022 03.07.1981 

Biuro Projektów Gospodarki Wodno-ściekowej 
„Prosan", Warszawa, Polska (Stanisław Skiba, Henryk 
Źołnowski, Irena Halska, Irena Niewiadomska, Krzy
sztof Majewski). 

Sposób kondycjonowania osadów pokoagulacyjnych za
wierających głównie wodorotlenki żelaza 

Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest opra
cowanie sposobu skutecznego i prostego odwadniania 
osadów zawierających głównie nadmiernie uwodnione 
wodorotlenki żelaza. 

Sposób kondycjonowania osadów pokoagulacyjnych, 
zawierających głównie wodorotlenki żelaza, polegają
cy zasadniczo na odwadnianiu, charakteryzuje się tym, 
że osady wymraża się przez czas wystarczający do 
uzyskania przez osad postaci drobnych kryształów, 
a następnie osady odmraża się i przetrzymuje w tem
peraturze dodatniej aż do utracenia zasadniczej ilości 
wody. (1 zastrzeżenie) 

B01D P.232097 08.07.1981 

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

Sposób wstępnego oczyszczania gazów od pyłów oraz 
urządzenie do stosowania tego sposobu 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania spo
sobu i urządzenia nadających się zwłaszcza do oczy
szczania gazów wydzielających się w procesie pro
dukcji nawozów fosforowych i kwasu fosforowego. 

Sposób wstępnego mokrego oczyszczania gazów od 
niepożądanych składników stałych, ciekłych i gazo
wych, polega na tym, że zanieczyszczone gazy zasysa 
się wewnątrz tego urządzenia w którym one powstają 
i doprowadza do urządzenia służącego do wstępnego 
oczyszczania gazów, rozpylając w nich ciecz myjącą 
w pobliżu wlotu do tego urządzenia i wytwarzając 
różnicę ciśnień między wlotem i wylotem urządze
nia, powodującą przepływ mieszaniny gazów i rozpy
lonej w nich cieczy, przy czym różnica ciśnień jest 

tak zmieniana, by elastyczne ściany urządzenia oczy
szczającego doprowadzić do zmian wymiarów oraz 
drgań powodujących odrywanie osiadających na jego 
ściankach osadów, a ilość doprowadzanej do urządze
nia cieczy myjącej jest tak dobrana, aby mogła spłu
kiwać odrywany ze ścian urządzenia osad. 

Urządzenie do wstępnego oczyszczania gazów, wy
konane jest w postaci elastycznej kształtki (2) wy
drążonej w środku i wyposażonej w dysze (3) dopro
wadzające ciecz myjącą w swej dolnej części, umie
szczonej w wylocie gazów z urządzenia (1), w którym 
te gazy powstają. (2 zastrzeżenia) 

B01D P. 232114 07.07.1981 

Instytut Chemii Nieorganicznej, Gliwice, Polska 
(Andrzej Gduła). 

Urządzenie do ciągłej krystalizacji soli z roztworów 
w złożu fluidalnym 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
urządzenia umożliwiającego usprawnienie procesu kry
stalizacji soli. 

Urządzenie do ciągłej krystalizacji soli z roztworów 
w złożu fluidalnym ma wymiennik ciepła (9) o dłu
gości większej niż wysokość całego zbiornika (1), wew
nątrz którego jest częściowo zamontowany. W części 
górnej wymiennika ciepła (9), pozostającej ponad po
krywą (7) zbiornika zamontowane są króćce wlotowy 
(23) i wylotowy (24) wody chłodzącej oraz króciec 
wlotowy (12) roztworu zasilającego i cyrkulującego w 
krystalizatorze. Roztwory doprowadzane są przy po-
mocy bezdławicowej pompy (14) zainstalowanej na 
górnej pokrywie (7) zbiornika w taki snosób, aby wy
cieki roztworów występujące w dławiku pompy (14) 
mogły być swobodnie odprowadzane do wnętrza zbior
nika (1). (1 zastrzeżenie} 

B01D 
A23K 

P.232132 08.07.1981 

Kombinat Państwowych Gospodarstw Rolnych, Prze
wodów, Polska (Andrzej Drabko, Eugeniusz Bielak, 
Marcin Zaleski). 
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Sposób odzysku pasz treściwych z pyłów i zawiesin 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zmniejszenia 
strat suszu przy jednoczesnym zmniejszeniu zapyle
nia obiektu. ' 

Sposób odzysku pasz z pyłów i zawiesin powstałych 
przy produkcji suszu i pasz brykietowanych, polega 
na tym, że do głównego kolektora, który jest bezpo
średnio połączony z komorą (7), wewnątrz której 
istnieje podciśnienie, włącza się pod odpowiednim ką
tem przewody (1) służące do przesyłu wychwyconych 
pyłów i zawiesin. Przewody (1) posiadają ssawy (2), 
które obejmują najbardziej pylące wyloty workownic 
(3). (1 zastrzeżenia) 

B01D P. 232162 10.07.1981 

Instytut Chemii Nieorganicznej, Gliwice, Polska 
(Andrzej Gduła). 

Krystalizator próżniowy fluidalny 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
zwartej konstrukcji krystalizatora zapewniającej jego 
hermetyczność. 

Krystalizator próżniowy fluidalny posiada połączo
ne w jeden aparat komorą odparowywacza z komorą 
klarowania i wzrostu kryształów, między którymi 
znajduje się przegroda stożkowa (7) o średnicy mniej
szej od średnicy zbiornika. Od dołu, przegroda stoż
kowa połączona jest z centralnie usytuowaną opa
dową rura cyrkulacyjną (8), wewnątrz której znaj
duje się wirnik cyrkulacyjnej pompy śmigłowej (12). 

(1 zastrzeżenie) 

B01D 
B03D 

P. 232163 10.07.1981 

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, Pol
ska (Jerzy Szczypa, Ryszard Sprycha, Władysław Ja
nusz, Jarosław Neczaj-Hruzewicz). 

Urządzenie do odwadniania i aglomeracji sflokulowa-
nych osadów sposobem ciągłym 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia wy
dajności oraz zmniejszenia obsługi procesu odwadnia
nia i aglomeracji sflokulowanych osadów. 

Urządzenie jest szczególnie przydatne od odwadnia
nia osadów trudnofiltrowalnych i doprowadzania ich 
do postaci skonsolidowanej, odpornej na bodźce me-
chaniczne, a zatem wygodnej do transportu i przeła
dunku. 

Urządzenie według wynalazku posiada elementy po
wodujące zmianę kierunku przepływu oraz okresowe 
i wielokrotne zderzanie przesuwającego się, na przy
kład pod wpływem grawitacji, sflokulowanego sedy-
mentującego osadu ze ścianami nieruchomego urzą
dzenia lub umieszczonymi wewnątrz tego urządzenia 
przegrodami. Elementami tymi są korzystnie, połączo
ne pod kątem 10-120° odcinki rurowe o długości 
wzrastającej ku wylotowi, tworzące łamany przewód 
i/lub płytki (8) usytuowane naprzeciwległe względem 
siebie i ukośnie względem ścian (7) w taki sposób, 
że swobodne krawędzie kolejnych naprzeciwległych 
płytek znajdują się na różnych poziomach. Urządze
nie jest szczelnie połączone z odbieralnikiem wypo
sażonym w układ odprowadzający wodę oraz układ od
prowadzający osad. (3 zastrzeżenia) 

B01D 
G01N 

P.232169 10.07.1981 

Zgłoszenie dodatkowe do patentu nr 110372. 

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, 
Polska (Zdzisław Suprynowicz, Bogusław Buszewski, 
Roman Lodkowski, Tadeusz Pastuszak). 

Urządzenie do napełniania kolumn, zwłaszcza adsorp-
cyjnych do wysokosprawnej chromatografii cieczowej 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie napełniania „dłu
gich" kolumn, zwłaszcza do wysokosprawnej chroma
tografii cieczowej. 

Urządzenie składające się ze zbiornika zawiesiny 
zbudowanego z dwóch szczelnie połączonych części, 
o kształcie walca zakończonego stożkami ściętymi, któ
rego część wlotowa połączona jest z ciśnieniowym 
układem napełniającym, natomiast część wylotowa po
łączona jest z kolumną chromatograficzną, charakte
ryzuje się połączeniem wlotu zbiornika zawiesiny (5) 
z wysokociśnieniową pompą (3) o szybkim naroście 
ciśnienia i przepływie około 20 ml/minutę oraz połą
czeniem części ssącej pompy (3) z otwartym zbiorni
kiem (4) fazy ruchomej. Wylot zbiornika zawiesiny (5) 
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wyposażony jes t w p r z e d k o l u m n ę (6) łączącą zbiornik 
(5) z ko lumną (8). 

Urządzenie wed ług w y n a l a z k u umożl iwia uzysk iwa
nie k o l u m n o długości do 50 cm. (1 zastrzeżenie) 

B01D 
B01J 
B08B 

P. 232218 14.07.1981 

Polska A k a d e m i a N a u k - Ins ty tu t Kazal izy i F izy
kochemii Powierzchni , K r a k ó w , Polska (Jerzy Wojcie
chowski , Z y g m u n t Goździewicz, Józef Busko, Elżbieta 
P ie t rzyk , F ranc i szek Stein). 

Urządzenie do katalitycznego oczyszczania gazów 

Wynalazek rozwiązuje zagadnien ie zwiększenia sku 
teczności oczyszczania dużych ilości gazów odloto
wych . 

Urządzenie do ka ta l i tycznego oczyszczania gazów, 
zwłaszcza gazów odlotowych, dla procesów w k tórych 
s t r u mi eń gazu przepuszcza się cyklicznie ze zmianą 
k i e r u n k u p rzep ływu przez reak tor , składa się z o b u 
dowy r eak to ra (1), w k tóre j rozmieszczone są cen t ry -
czne p rzegrody cyl indryczne (2), (3) i (4) w y k o n a n e 
z b lachy pe r fo rowane j , dzielące wnę t r ze na p rzes t r ze 
nie pierścieniowe, podzielone poprzecznie przegrodą 
pierścieniową na komorę górną (9) i komorę dolną (10), 
p rzy czym w e w n ą t r z k o m o r y grzewczej umie jscowio
ne j w ś rodku r e a k t o r a znajdują się e l emen ty grzejne . 
Króćce (14) i (15) wlo towe gazu spełniające jednocze
śnie rolę k róćców wylo towych połączone są z k o m o 
r a m i (9) i (10), a cykliczny p rzep ływ gazu ze zmianą 
k i e r u n k u regu lowany jest zaworami (16), (17), (18) 
i (19). (2 zastrzeżenia) 

B01D 
B01J 
B08B 

P.232219 14.07.1981 

Polska Akademia N a u k - Ins ty tu t Kata l izy i F i 
zykochemii Powierzchni , K r a k ó w , Polska (Jerzy W o j 
ciechowski, Z y g m u n t Goździewicz, Józef Busko, J a d 
wiga Foryś , Andrze j Rachwał ) . 

Urządzenie do kata l icznego oczyszczania gazów, 
zwłaszcza p rzemys łowych gazów odlotowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia sku 
teczności oczyszczania gazów. 

Urządzenie do kata l i tycznego oczyszczania gazów, 
zwłaszcza p rzemys łowych gazów odlotowych, sk łada 
się z dwóch identycznych r e a k t o r ó w (1), posiadających 
górną komorę kata l i tyczną (2) oraz dolną k o m o r ę re-
kuperacy jną (3), p rzy czym oba r eak to ry połączone są 
od dołu ko lek to rem (4) doprowadza jącym zanieczy
szczony gaz z zaworami (5) i (6) przełączającymi cy
klicznie k i e runek s t rumien ia raz na jeden po czym 
na drugi r eak tor , p rzy czym od góry r eak to ry (1) po 
łączone są ko lek to rem (7) z króćcem (8) doprowadzają
cym spal iny grzewcze, a odprowadzan ie oczyszczonych 
gazów odbywa się ko lek to rem (9) cyklicznie z poszcze
gólnych r e a k t o r ó w s t e rowanych zaworami (10) i (11) 
i odprowadzanych króćcem (12). 

A l t e r n a t y w n i e urządzenie ogrzewa się e l emen tami 
grze jnymi (27) w p r o w a d z a n y m i do komory (19) górnej 
części r eak to ra . (2 zastrzeżenia) 

B01D P.235486 Τ 17.03.1932 

Cen t ra lny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy P r z e m y 
słu Izolacji Budowlane j , Katowice , Polska (Wiesław 
Rodzaj , Je rzy Krzemień , Ludomi r P a w e ł k a , R o m a n 
Zieleziński). 

K o m o r a f i l t racyjna 

Wyna lazek rozwiązuje zagadnienie uproszczenia k o n 
s t rukcj i u rządzeń do oczyszczania powie t rza oraz 
u sp rawn ien i a procesu fi l tracji powie t rza . 

K o m o r a f i l t racyjna, przeznaczona do oczyszczania 
powie t rza wykorzys tywanego przy p rodukc j i włókien 
mi n e ra l n y ch sk łada się z obudowy (1), w k tó re j jes t 
umieszczony przenośnik s i a tkowo- łańcuchowy (5) z n a 
łożoną w a r s t w ą woj łoku (4) służącą jako w k ł a d f i l t ra
cyjny. Specja lny ksz ta ł t p rzenośnika (5) jest ufor
m o w a n y za pomocą kół p rowadzących (7) i kół z w r o t 
nych (8). W obudowie znajduje się o twór (2) d o p r o 
wadzający zanieczyszczone powiet rze i o twór , u m i e 
szczony poniżej p rzenośn ika (5), odprowadzający na 
zewną t rz oczyszczone powiet rze . (1 zastrzeżenie) 
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B01J 
B01D 
B08B 

P.232215 14.07.1981 

Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN, 
Kraków, Polska (Jerzy Wojciechowski, Jerzy Haber, 
Zygmunt Goździewicz). 

Urządzenie do katalitycznego oczyszczania gazów 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia wy
dajności oczyszczania gazów odlotowych. 

Urządzenie do katalitycznego oczyszczania gazów, 
zwłaszcza przemysłowych gazów odlotowych o wy
dajności rzędu kilku tysięcy m3/godz., składa się 
z dwóch reaktorów o jednakowej konstrukcji, w któ
rych komory katalityczne podzielone są na przedziały 
pierścieniowe rekuperacyjne (5), katalityczne (6) oraz 
grzewcze (7), przy czym reaktory te połączone są od 
dołu kolektorem (9) z doprowadzeniem spalin, a od 
góry kolektorem (13) do doprowadzania gazów za
nieczyszczonych oraz kolektorem (16) do odprowadza
nia oczyszczonych gazów, na których znajdują się za
wory (14), (15), (17) i (18) do przełączania cyklicznie 
kierunku przepływu gazów na jeden lub drugi reaktor. 

(1 zastrzeżenie) 

B01J 
C07C 

P.232216 14.07.1981 

Zakłady Azotowe im. F. Dzierżyńskiego, Tarnów, 
Polska (Stefan Kupiec). 

Sposób wytwarzania prekatalizatora do syntezy buty-
nodiolu 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie poprawy własno
ści użytkowych prekatalizatora do niskociśnieniowej 
syntezy butynodiolu. 

Sposób polega na tym, że porowaty nośnik, taki jak 
węgiel aktywny, pumeks, silikażel itp., nasycony azo
tanami miedzi i bizmutu wprowadza się do roztworu 
węglanu sodowego. Tak otrzymany prekatalizator 
przekształca się w katalizator na drodze reakcji z ace
tylenem i formaldehydem. (1 zastrzeżenie) 

B01J P.235403 Τ 09.03.1982 

Wyższa Szkoła Inżynierska, Opole, Polska (Woj
ciech Spisek). 

Sposób zmniejszenia grubości filmu cieczy wzdłuż rury 
reakcyjnej w reaktorze cienkowarstwowym 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia in
tensywności procesów wymiany ciepła i masy a tym 
samym wydajności reakcji chemicznych. 

Sposób według wynalazku polega na centrycznym 
umieszczeniu w rurze reaktora (1) wkładki (2) 
o zmiennym przekroju i o kształcie utworzonym przez 
obrót krzywej wyższego rzędu. Wkładkę (2) umie
szcza się pozostawiając w przekroju końcowym szcze
linę. 

Stosunek długości wkładki (2) do długości rury (1) 
nie powinien być mniejszy niż 1/3. (3 zastrzeżenia) 

B02C P.232130 08.07.1981 

Kozielska Fabryka Maszyn „KOFAMA", Kędzie
rzyn - Koźle, Polska (Jan Bugiel, Andrzej Męczyń-
ski). 

Sposób separacji kuleczek rozcierających od strumie
nia cieczy z pigmentami, młyn kuleczkowy oraz sepa

rator kuleczek 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zmniejszenia pra
cochłonności oraz usprawnienia procesu separacji ku
leczek rozcierających od strumienia cieczy z pigmen
tami w młynie kuleczkowym. 

Sposób separacji kuleczek rozcierających w młynie 
kuleczkowym polega na tym, że ruch strumienia cie
czy zawierającej kuleczki, wychodzącej ze strefy ucie
rania zaburza się przez nadanie części tego strumie
nia ruchu powrotnego w kierunku strefy ucierania, 
a następnie strumień kieruje się przez wznoszący się 
ukośnie labiryntowy kanał ku situ. 

Młyn kuleczkowy wyposażony jest w umieszczoną 
na wale nad ostatnia tarczą ucierającą (2) - tarczę 
kierującą (4), o średnicy 0,5 - 0,7 średnicy tarcz 
ucierających oraz we wznoszący się ukośnie prosto
kątny, kołowy lub owalny kanał (5) z przegrodami (6), 
zamocowany do górnej części zbiornika. 

Separator kuleczek młyna kuleczkowego złożony jest 
z przynajmniej jednego, napędzanego wału (8) z osa
dzonymi na nim tarczami filtracyjnymi (9), odsunię
tymi od siebie o odległości równe szczelinom sepa
racji oraz z osi (11) z osadzonymi na niej płytkami 
czyszczącymi (10). (3 zastrzeżenia) 
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B02C P.235406 Τ 10.03.1982 

Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna „Zwycięstwo", 
Jasienica, Polska (Józef Ceglarz, Józef Dziedzic, Bo
lesław Wykręt). 

Młynek udarowy 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania kon
strukcji młynka udarowego przystosowanego do roz
drabniania kości czy śrutowania zboża. 

Młynek może być produkowany w różnych wielko
ściach gospodarstwa. Zmielona masa o granulacji maki 
nadaje sie do bezpośredniego skarmiania po rozdrob
nieniu. Wydajność młynka o wielkości 0 500X500 mm 
wynosi od 60 do 70 kg/h masv. Młynek udarowy skła
da się z walcowego pojemnika (1) na którego pobo-
cznicy wewnętrznej osadzono trwale żeberka (2). 

Poiemnik (1) w górnej części posiada otwór zasypo
wy (3) z zapadką (4). W dolnej części poiemnika (1) 
usytuowany jest wylot (5) z otworami (6) najkorzy
stniej o Ø 10 mm. Pokrywa pojemnika (7) posiada 
wlot wody (8). Pokrywa osadzona jest na pojemniku 
rozłącznie. Osiowo w pojemniku (1) osadzone są na 
osi trzy noże, to jest nóż górny (9), pośredni (10) i dol
ny (11) z wygarniaczem (12). Pomiędzy nożami znaj
dują się tulejki dystansowe (13) a całość zabezpieczo
na jest na osi (14) nakrętka (15). Oś (14) połączona 
jest sprzęgłem (16) z osią silnika (17). Pojemnik (1) 
osadzony jest trwale na podporach (18). 

(3 zastrzeżenia) 

B03B P. 232192 10.07.1981 

Biuro Projektów Przemysłu Kruszyw, Kamienia Bu
dowlanego i Surowców Mineralnych, Kraków, Polska 
(Romuald Poprawa, Ryszard Plewa). 

Sposób oddzielania ziaren drobnych od grubych na 
sucho oraz separator taśmowy do stosowania tego spo

sobu 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zmniejszenia 
energochłonności oraz kapitałochłonności inwestycji 
procesu separacji ziaren. 

Separator taśmowy składa się z zasypnika (1) poda
jącego nadawę na taśmę rowkową (2) pochyloną pod 
kątem większym od kąta zsypu grubych ziaren i zao
patrzoną w rowki lub zagłębienia o szerokości odpo
wiadającej maksymalnej wielkości drobnych ziaren. 
Podczas przemieszczania taśmy (2) drobne ziarna 
wpadają w rowki i podawane są do zsypu górnego 
(6), zaś ziarna grube staczają się lub zsuwają do zsy
pu dolnego (7). Do czyszczenia rowków służy szczotka 
(8). (2 zastrzeżenia) 

B06B P.235451 Τ 15.03.1982 

Wyższa Szkoła Morska, Szczecin, Polska (Bolesław 
Kuźnie wski). 

Pneumatyczny generator drgań skrętnych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia sił 
wymuszających drgania skrętne oraz częstotliwości 
tych drgań. 

Generator drgań według wynalazku ma zastosowa
nie do prac badawczych w dziedzinie dynamiki ma
szyn i urządzeń. Generator drgań wyposażony jest w 
cylinder (1), który wewnątrz ma kształt otworu wie-
lorowkowego tworzący komory, w których usytuowa
ne są wypusty obrotowego tłoka roboczego (2) osadzo
nego obrotowo na cylindrze (1). 

Na obwodzie cylindra (1) wykonane są szczeliny do
pływowe (4) i odpływowe (5), które otwierane lub 
zamykane są za pomocą pierścienia sterującego (8) 
zamocowanego w tulei (6) osadzonej obrotowo, nie-
przesuwnie na cylindrze (1). Pierścień sterujący (8) 
na obu powierzchniach czołowych ma wykonane 
kształtowe zarysy o jednakowym okresie, jednakowej 
amplitudzie i całkowitej liczbie okresów, a kąt prze
sunięcia fazowego między tymi zarysami jest równy 
zero. (5 zastrzeżeń) 
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B07B P.232193 10.07.1981 

Biuro Projektów Przemysłu Kruszyw, Kamienia 
Budowlanego i Surowców Mineralnych, Kraków, Pol
ska (Romuald Poprawa, Ryszard Plewa). 

Sposób podziału ziaren na sucho i separator stożko
wy do stosowania tego sposobu 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia sku
teczności i wydajności podziału ziaren. 

Sposób separacji ziarn przedstawiony jest na przy
kładzie wykonania separatora stokowego. 

Nadawa podawana jest. na górną część powierzchni 
stożka sortującego (2) stycznie do powierzchni sita (3), 
przy czym stożek wprawiony jest w ruch obrotowy 
przez mechanizm obrotu (4) i ruch drgający przez wi
brator (5). Oddzielone na sicie (3) ziarna drobne zsy
pują się do zsypu zewnętrznego (6), zaś grube do zsy
pu centralnego (7). Istnieje możliwość wyeliminowania 
mechanizmu obrotu (4) i wprawianie stożka (2) w 
ruch obrotowy przez dynamiczne oddziaływanie na-
dawy na powierzchnię sita (3). (2 zastrzeżenia) 

B08B P. 232167 10.07.1981 

Biuro Projektowo-Technologiczne Przemysłu Moto
ryzacyjnego „Motoprojekt", Warszawa, Polska (Bar
bara Suczyńska-Kańska). 

Sposób oczyszczania nagrzewnic, zwłaszcza wentyla
cyjnych i termowentylacyjnych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia efek
tywności i uproszczenia sposobu oczyszczania nagrzew
nic. 

Sposób polega na tym, że urządzenie do mycia (1), 
oraz przewoźny zbiornik płynów (2) ustawia się na 

poziomie podłogi hali pod nagrzewnicą (3), wyłącza 
się silnik (4) wentylatora (5), zamyka się zasuwę (6) 
przy króćcu ssawnym (7) wentylatora (5), ustawia się 
tacę ociekową (8) pod przepustnicą powietrza obiego
wego (9) komory mieszania (10), podłącza się wąż po
żarniczy (11) przewoźnego zbiornika płynów (2) do 
tacy ociekowej (8), wnosi się na pomost (12) końcówkę 
(13) przewodu (14) urządzenie do mycia (1), którą na
stępnie wprowadza się do komory mieszania (10) 
przez drzwi powietrzno - szczelne (15), myje się stru
mieniem wysokociśnieniowym ożebrowanie nagrzew
nicy (3) medium myjącym z dodatkiem środków che
micznych, którego skład i temperatura zależna jest 
od rodzaju zanieczyszczenia ożebrowania nagrzewnicy 
(3), przy czym ścieki po myciu odprowadza się przez 
przepustnicę (9), tacę ociekową (8), wąż pożarniczy (11) 
do przewoźnego zbiornika płynów (2), a po zakończe
niu mycia nagrzewnicy, wykonuje się w odwrotnej 
kolejności czynności opisane powyżej. (1 zastrzeżenie) 

B08B P.235445 Τ 15.03.1982 

Warszawskie Zakłady Papiernicze, Konstancin Je
ziorna, Polska (Stanisław Mówiński). 

Pneumoelektryczny układ blokady wysokociśnienio
wych natrysków do mycia sit i filców maszyn papier

niczych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
układu blokady wysokociśnieniowych natrysków, nie 
narażonego na działanie wilgoci, dzięki zastosowaniu 
członów pneumoelektrycznych. 
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W układzie tym blok (1) sterujący oscylacją na
trysku, wytwarzający impulsy o regulowanych cza
sach trwania, połączony jest jednocześnie, w prze-
ciwfazie, z siłownikiem wykonawczym (2) i z ele
mentami pneumoelektrycznymi (3) i (4), których wyj
ścia inicjują działanie członów czasowych (5) i (6), 
wyposażonych we wzmacniacze wykonawcze połą
czone z zespołem przekaźnikowym (7) sprzężonym na 
wyjściu z wyłącznikiem (8) wysokociśnienieniowej 
pompy (9) zasilającej przewodem (10) natrysk (11). 

(2 zastrzeżenia) 

B22C P. 232168 10.07.1981 

Wyższa Szkoła Inżynierska im. Kazimierza Puła
skiego, Radom, Polska (Mirosław Dominiak, Elżbieta 
Sieczka, Wojciech Czerwiec, Feliks Wojtkun, Halina 
Dominiak). 

Emulsyjna powłoka ochronna do form odlewniczych 
ciśnieniowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
emulsyjnej powłoki ochronnej zapewniającej uzyski
wanie odlewów o gładkiej i czystej powierzchni przy 
jednoczesnym zwiększeniu trwałości form odlew
niczych. 

Emulsyjna powłoka ochronna według wynalazku 
składa się z 50-94% wagowych frakcji węglowodo
rowej pochodzącej z ropv naftowej, o temperaturze 
wrzenia 80-400°C, 1-20% wagowych odaromatyzo-
wanej i odparafinowanej frakcji pochodzącej z ropy 
naftowej, 4 - 1 5 % wagowych glicerydów kwasów tłu
szczowych, 1-15% wagowych środka powierzchniowo 
czynnego oraz 6-12 części wagowych wody na 1 część 
wagową mieszaniny pozostałych składników. 

(5 zastrzeżeń) 

B22D P.232266 15.07.1981 

Kombinat Typowych Elementów Hydrauliki Siło
wej „PZL-Hydral", Wrocław, Polska (Jan Kanclerski). 

Kokila odlewnicza 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania ko-
kili odlewniczej umożliwiającej uzyskanie dwukrotne
go zwiększenia produkcji. 

Kokila odlewnicza metalowa do odlewania statycz-
nego na recznvch lub maszynowych kokilarkach skła
da sie z dwóch ruchomych nołówek (3, 4) formy oraz 
wspólnej części środkowej (2) zawierającej z obu stron 
odwzorowanie drugiej połowy formy umożliwiające 
wykonanie z jednego zamknięcia dwóch odlewów. 

(1 zastrzeżenie) 

B22D P.237340 06.07.1982 

Pierwszeństwo: 06.07.1981 - St. Zjedn. Am. (nr 280699) 

Union Carbide Corporation, Danbury, St. Zjedn. 
Ameryki. 

Urządzenie do rafinacji metali 

Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest opra
cowanie konstrukcji urządzenia umożliwiającej prze
ciwdziałanie niszczącemu wpływowi chloru. 

Urządzenie do rafinacji metali, zawierającego zbior
nik z izolowaną pokrywą, strefą wlotową i wylotową 
oraz z co najmniej jedną komorą rafinacji, a ponad-
to mające wirujące urządzenie rozdzielające, umie
szczone w komorze rafinacji, zawierające wałek, sto
jan oraz wirnik, przy czym stojan składa się z części 
metalowej odpornej na korozję i części grafitowej po
łączonych ze sobą gwintem, charakteryzuje się tym, 
że gwint na części grafitowej (22) jest wykonany 
z pewnym odsądzeniem (28), mierzonym od pierście
niowej powierzchni utworzonej przez część grafitową 
o większej średnicy niż średnica gwintu, o którą opie
ra się swą powierzchnią czołową część metalowa (21), 
przv czym pole powierzchni przekroju poprzecznego 
części metalowej (21). mierzone tuż przy odsądzeniu 
(26) wynosi 30 - 50% pola przekroju poprzecznego 
niegwintowanej sekcji części grafitowej (22). Ponadto 
w części metalowej (21) znaiduie się pierścieniowy 
kanał (23), przez który przepływa gaz chłodzący. 

(2 zastrzeżenia) 

B23D P.232245 15.07.1981 

Centrum Konstrukcyjno-Technologiczne Maszyn 
Górniczych KOMAG, Gliwice, Polska (Stefan Wycisz-
czok, Mieczysław Nasiel, Jan Łęgowski). 

Nóż do przecinania prętów 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie trzykrotnego wy
dłużenia czasu pracy noża. 

Nóż przeznaczony jest do urządzeń do przecinania 
prętów, w których krawędzie tnące noży leżą w jed
nej płaszczyźnie. Przecinanie pręta polega zatem na 
częściowym nacięciu tworzywa, a w drugiej fazie na 
rozrywaniu go pod działaniem klinowego noża. 

Nóż ma trzy krawędzie tnące (1) rozmieszczone w 
wierzchołkach trójkąta równobocznego. Kąt ostrza (β) 
może być równy 60°, bądź też większy lub mniejszy. 
W zależności od wartości kąta ostrza (β) powierzchnie 
natarcia (2) noża tworzą zarys noża płaski, wypukły 
lub wklęsły względem powierzchni (3). Nóż po stę
pieniu krawędzi (1) osadza się ponownie w uchwy
cie (5) po uprzednim obróceniu noża o kąt 120°. 

(3 zastrzeżenia) 
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B23G P.232159 09.07.1981 

Zgłoszenie dodatkowe do zgłoszenia P. 215288 

Fabryka Automatów Tokarskich „Ponar-Wrocław", 
Wrocław, Polska (Krzysztof Idzikowski, Bogusław 
Wrężlewicz). 

Oprawka do gwintowania z regulowaną długością 
gwintowanego otworu 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie skonstruowania 
oprawki do gwintowania z regulowaną długością gwin
towanego otworu, zapewniającej dużą dokładność wy
konania nastawionej długości wykonywanego gwintu, 
mocowanej we wrzecionach wiertarek, tokarek, cen
trów obróbczych i automatach tokarskich. 

Oprawka według wynalazku ma w bocznej części 
obrotowego trzpienia (2) wykonane co najmniej je
dno wyjęcie (20) dopasowane do współpracy z prze
suwnie usytuowaną kulką (21) w gnieździe (22) kor
pusu (1), przy czym kulka ta współdziała z cylindry
czną częścią regulacyjnej nakrętki (4) przenosząc mo
ment obrotowy z korpusu (1) na trzpień (2), nato
miast w dolnej części regulacyjnej nakrętki (4) jest 
wykonany pierścieniowy rowek (23) o szerokości 
większej od średnicy przesuwanej kulki (21). 

(1 zastrzeżenie) 

B23K P. 232091 06.07.1981 

Kombinat Maszyn Budowlanych „ZREMB", Poznań, 
Polska (Tomasz Kaźmierski, Zdzisław Peredko, Lu
cjan Piekarski, Zbigniew Skalski). 

Mechanizm do podawania prętów i odbioru siatek 
zbrojeniowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania ta
kiego mechanizmu, który umożliwiałby stosowanie w 
procesie produkcji siatek zbrojeniowych prętów o du
żych krzywiznach i nieoczyszczonej powierzchni. 

Mechanizm ma zasobnik (2) z pochylnią (20). Dno 
zasobnika (2) stanowi ruchomy wybijak (14) z ogra
nicznikiem (16), przymocowany do napędzanej siło
wnikiem hydraulicznym (7) belki (5). Do belki (5) 
przymocowane są również łapy dopychające (15) i ła
py zabierające (19). Łapy dopychające (15) mają na 
swych końcach krzywki (11) sterujące ich odchyla
niem w czasie odbioru gotowej siatki. Łapy dopycha
jące (15) odchylane są w czasie napierania krzywek 
(11) na ruchomą belkę oporową (10), ustalaną na opo
rze stałym (6) przy pomocy sprężyny (9) umieszczonej 
na trzpieniu (8), zamocowanym do belki (5). 

(1 zastrzeżenie) 

B24D P.232044 03.07.1981 

Wrocławski Zakład Przemysłu Maszynowego Le
śnictwa „DOLIPMA", Wrocław, Polska (Tadeusz Pi-
kuła, Serafin Laskowski, Roman Nikolin). 

Szlifierski uchwyt mocujący 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie automatyzacji 
procesu szlifowania ogniw tnących i polepszenia wa
runków bhp nabardziej zagrożonej fazy procesu. 

Przedmiot wynalazku jest przeznaczony do szlifo
wania niewielkich elementów zwłaszcza ogniw tnących 
pił łańcuchowych. 

Uchwyt jest utworzony z korpusu (1) zaopatrzonego 
w prowadnicę (2) oraz z mocowanego w tej prowad
nicy wymiennego magazynka (3). Magazynek (3) ma 
załadowczą komorę (4) z usytuowanymi w niej ru
chomo kształtowymi przekładkami (6). W uchwytowej 
części (5) magazynka (3) jest usytuowany zwalniający 
mechanizm (9) współpracujący z zaczepami (10) i (11) 



Nr 2 (238) 1983 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO 13 

usytuowanymi na wejściu prowadnicy (2). Na czoło
wej, górnej powierzchni (12) prowadnicy (2), przy jej 
wejściu jest zamocowany obrotowo dociskający krą
żek (13). 

Prowadnica (2) jest ponadto zaopatrzona od góry w 
listwą (17) współpracującą ze sprężyną, zaś od dołu w 
ustawczą listwę (14) i umieszczoną na niej dociskową 
sprężynującą listwę (16). (2 zastrzeżenia) 

B24D P.232198 13.07.1981 

Instytut Obróbki Skrawaniem, Kraków, Polska 
(Włodzimierz Wilk, Stanisław Piżl, Tadeusz Rozwa
dowski, Marek Adamczyk, Tadeusz Filek). 

Szlifierka zakańczarka do trzpieni i wałków zwłasz
cza wierteł 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wykonywania 
stożkowych zakończeń, zwłaszcza na walcowanych 
półwyrobach wierteł krętych, posiadających niekształ
tne zakończenia po walcowaniu, w określonym za
kresie średnic i określonej długości bez konieczności 
wstępnego bezkłowego szlifowania tych półwyrobów 
wierteł na średnicy zewnętrznej przed obcinaniem. Po
nadto wynalazek rozwiązuje zagadnienie fazowania 
ostrych krawędzi zakończeń trzpieni i wałków przez 
kształtowanie ich zakończeń w formie stożka ściętego. 

Szlifierka charakteryzuje się tym, że wymienne 
gniazda (4) bębna roboczego (3) mają dwie ścianki 
oporowe (14), (15) ustawione względem siebie pod ką
tem γ zawierającym się w granicach od 90° do 110° 
przy czym ścianka pionowa (15) na odcinku pomiędzy 
palcami ma wysokość Η mniejszą od średnicy D naj
mniejszego półwyrobu wiertła, a większą od połowy 
średnicy D1 największego półwyrobu szlifowanego w 
tym gnieździe. Pasy klinowe (13) opasujące bęben ro
boczy (3) na części jego obwodu pochylone są w pła
szczyźnie skośnej względem płaszczyzny prostopadłej 
do osi obrabianych wierteł pod kątem β zawierającym 
się w granicach od 1° do 4°. Oś ściernicy skręcona 
jest pod kątem α stanowiącym różnicę kąta 90° po
mniejszonego o kąt x stanowiący połowę kąta wierz
chołkowego przecinanego półwyrobu wiertła względem 
osi tego wiertła. (4 zastrzeżenia) 

B25B P. 232210 13.07.1981 

Fabryka Maszyn Wiertniczych i Górniczych „Gli
nik", Gorlice, Polska (Stanisław Wszołek). 

Śruba dociskowa z czopem wahliwym 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania śru
by dociskowej z czopem wahliwym do mocowania ele
mentów o powierzchniach dokładnie obrobionych, 
szczególnie przydatnej w przypadku ograniczonej po
wierzchni mocowania przedmiotów obrabianych. 

Śruba dociskowa z czopem wahliwym składa się 
z następujących części: śruby dociskowej (1), czopa 
wahliwego (2), zakończenia kształtowego (3) w posta
ci czaszy kulistej (4) z krótkim przejściem walcowym 
(5), na którym osadzony jest czop wahliwy (2). Czop 
wahliwy (2) połączony jest ze śrubą dociskową (1) 
wkrętem szyjkowym (6). (3 zastrzeżenia) 

B27K P.237336 06.07.1982 

Pilskie Fabryki Mebli, Trzcianka, Polska (Hanna 
Muszyńska, Zbigniew Felsmann). 

Środek do barwienia drewna 

Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest opra
cowanie środka do barwienia drewna umożliwiające
go uzyskanie szerokiej gamy kolorystycznej wybar-
wień o dużej odporności na działanie światła, zastę
pującego barwniki importowane. 

Środek według wynalazku stanowi roztwów barwni
ków polfalanowych w rozcieńczalniku z dodatkiem 
etylo-glikolu, przy czym jako rozcieńczalnik stosuje 
się rozcieńczalnik nitrocelulozowy ogólnego stosowa
nia, rozcieńczalnik do mebli lub mieszaniny octanu 
butylu, octanu etylu i alkoholu. (2 zastrzeżenia) 

B27L P.232133 08.07.1981 

Kozielska Fabryka Maszyn „Kofama", Kędzierzyn-
-Koźle, Polska (Henryk Wróbel). 

Urządzenie do mocowania noży w skrawarkach zręb-
ków oraz nóż skrawarki 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie skonstruowania 
urządzenia pozwalającego w prosty sposób na moco
wanie noży w skrawarkach zrębków, w procesie otrzy
mywania płyt wiórowych. 

Urządzenie według wynalazku ma segment (5) z ob
rotową nakładką (1) do mocowania noża (2), posia
dającą śrubę (6). 

Nóż według wynalazku ma postać ukośnie zakoń
czonej płytki z dwoma wybraniami do wylewania 
białym metalem. (3 zastrzeżenia) 
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B28B P. 232085 06.07.1981 

Wojewódzka Spółdzielnia Pracy Robót i Materia
łów Budowlanych „Jedność", Janów Podlaski, Polska 
(Włodzimierz Bebejewski, Zbigniew Iwański, Włodzi
mierz Adamkiewicz, Janusz Kozak, Kazimierz Rataj
czak). 

Urządzenie do wytwarzania prefabrykowanych, dro-
bnowymiarowych elementów budowlanych, zwłaszcza 

pustaków 

Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest skon
struowanie prostego i taniego urządzenia umożliwia
jącego uzyskanie średniej wydajności i ograniczenie 
w znacznym stopniu wysiłku fizycznego potrzebnego 
do obsługi. 

Urządzenie do wytwarzania prefabrykowanych, dro-
bnowymiarowych elementów budowlanych, zwłaszcza 
pustaków, zawiera korpus (1), skrętne koła jezdne 
(2, 3), dyszel (6), formę (9) z wibratorem (23) oraz ze
spół wypychaczy (18). W obu bocznych częściach kor
pusu (1) ułożyskowane są promieniowo i osiowo na
krętki połączone z silnikiem (16) za pośrednictwem 
przekładni, (15) współpracujące ze śrubami (19), któ
rych dolny koniec przymocowany jest do formy (9) 
a górny do pionowych wsporników (20) przymocowa
nych do formy (9), przy czym korpus (1) i forma (9) 
wyposażone są w pionowe prowadnice (7, 8), między 
którymi umieszczone są toczne rolki (22). 

(3 zastrzeżenia) 

B29F P. 235492 Τ 16.03.1982 

Zakłady Wyrobów Galanteryjnych im. Małgorzaty 
Fornalskiej „Wagmet", Łódź, Polska (Jan Piestrzenie-
wicz, Sławomir Głuszkowski, Roman Piętowski, Ro
man Pacholski). 

Sposób zapobiegania powstawaniu odkształceń wypra-
sek z termoplastycznych tworzyw, zwłaszcza obcasów 

klinowych do obuwia z polistyrenu 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania spo
sobu zapobiegania powstawaniu odkształceń wyprasek 
z termoplastycznych tworzyw, a zwłaszcza z polisty
renu, eliminującego dotychczasowe powszechne sto
sowanie w tworzywach poroforu szkodliwego dla zdro
wia. 

Sposób polega na tym, że przed prasowaniem wtry
skowym do tworzywa termoplastycznego stosuje się 
domieszkę drobnych trocin z drzew liściastych w ilo

ści 5 -20% wagowych, otrzymanych przez wysusze
nie w temperaturze 140-160°C i w czasie 2 - 4 go
dzin. (1 zastrzeżenie) 

B29H P. 232213 14.07.1981 
H05B 

Politechnika Gdańska, Gdańsk, Polska (Henryk 
Czajkowski, Cezary Orłowski, Jerzy Aleksiejczyk, Mie
czysław Daszkowski). 

Sposób wytwarzania grzewczych płyt dociskowych 

Wynalazek usprawnia proces wytwarzania płyt 
grzewczych do produkcji płyt wiórowych i innych. 

Sposób według wynalazku polega na dwustronnym 
zgrzewaniu płyt znanym sposobem wybuchowym, w 
którym przestrzenie między przeponami (2) wypełnia 
się substancją stałą (3), na przykład gipsem i układa 
się między płytami (1) płaskimi na podkładkach dy
stansowych (4). (1 zastrzeżenie) 

B29H P. 232214 14.07.1981 
C08J 

Politechnika Gdańska, Gdańsk, Polska (Bronisław 
Jachym, Marian Garbacki, Irena Witort). 

Sposób wytwarzania przewodzącego złącza między 
elementami z polimerowej masy oporowej zwłaszcza 
przy wytwarzaniu polimerowego elementu grzejnego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uzyskania ele
mentu grzejnego o powtarzalnych parametrach elek
trycznych. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że ele
ment z polimerowej masy oporowej pokrywa się cie
kłą kompozycją masy oporowej o zawartości sadzy 
acetylenowej 1-20%, następnie na ciekłej kompozy
cji układa się elektrodę i pokrywa ją tą samą masą 
oporową, po czym nakłada płytę izolacyjną i podda
je polimeryzacji w prasie w podwyższonej tempera
turze. (2 zastrzeżenia) 

B60P P. 232174 13.07.1981 

Biuro Projektowo-Badawcze Budownictwa Ogólne
go „Miastoprojekt-Wrocław", Wrocław, Polska (Ma
rian Kolczyński, Józef Biernacki). 

Wózek do przewozu płytowych elementów budo
wlanych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie skonstruowania 
takiego Wózka, który pozwalałby na przewożenie płyt 
w pozycji poziomej lub pionowej, przy czym przy 
transporcie płyt w pionie nie zachodziłaby koniecz
ność uzbrajania w specjalny stojak. 

Wózek składa się ze stalowej ramy (1), do której od 
góry zamocowana jest nośna płyta, a od dołu zamo
cowany jest układ kół jezdnych. Płyta nośna składa 
się z trzech płyt (2, 3), z których dwie skrajne płyty 
(2) przymocowane są trwale do ramy (1), zaś środko
wa płyta (3) zamocowana jest na przynajmniej dwóch 
parach uchylnych dźwigni (13), z których przynaj
mniej jedna para sprzężna jest z siłownikiem. 

(1 zastrzeżenie) 
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B63B P.232196 13.07.1981 

Centrum Badawczo-Projektowe Żeglugi Śródlądowej 
„Navicentrum", Wrocław, Polska (Andrzej Żylicz, Je
rzy Maćkowiak, Jan Owczarek). 

Wkład ochronny do ładowni statku, zwłaszcza łuko
wego lub pełnopokładowego 

Wkład ochronny do ładowni statku, zwłaszcza łuko
wego lub pełnopokładowego, zabezpieczający kadłub 
przed uszkodzeniami od uderzeń chwytaków i cięż
kich elementów ładunku, charakteryzuje się tym, że 
ma postać monolitycznej lub składanej z łączonych 
ze sobą części skorupy (1)) ograniczającej w całości 
lub w części przestrzeń ładowni statku. Wkład och
ronny jest ułożony bezpośrednio lub za pośrednictwem 
przekładek na wiązaniach kadłuba (2). (1 zastrzeżenie) 

B63H P.235538 Τ 20.03.1982 

Stocznia Szczecińska im. Adolfa Warskiego, Szcze-
cin, Polska (Jerzy Wojciech Piskorz-Nałęcki). 

Płetwowe urządzenie do napędu statku 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie odzyskiwania 
części energii kołysań statku i spożytkowania tej ene
rgii do napędu statku. 

Zgodnie z wynalazkiem na kadłubie (1) statku za
mocowane są płetwy (2). Płetwy te zamocowane są 
obrotowo na osiach (3), a położenie płetw zależy za
sadniczo od kierunku nadbiegającego strumienia wody 
określonego wektorem (5), który tworzy z płaszczy
zną płetwy kąt natarcia (α1) ο wartości będącej funk
cją chwilowych parametrów ruchu kadłuba (1) sta
tku i otaczającej ten kadłub toni wodnej. Wektor (10) 
siły wypadkowej z wektora (8) siły nośnej i wektora 

(9) siły oporu, z wektorem prędkości statku tworzy 
kąt (α4) i jeżeli kąt ten jest mniejszy od kąta 90° to 
wówczas uzyskuje się efekt wspomagania napędu sta
tku. (5 zastrzeżeń) 

B65B P.233932 20.11.1981 

Wojewódzka Spółdzielnia Spożywców „Społem", 
Szczecin, Polska (Zdzisław Łybko). 

Dozownik, zwłaszcza do paczkowania produktów syp
kich 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie skonstruowania 
takiego dozownika, który miałby niewielkie rozmia
ry, byłby wygodny w eksploatacji i łatwy do wyko
nania oraz ograniczałby znacznie zapylenie otoczenia 
i eliminowałby pracę w pozycji stojącej, zwiększając 
jednocześnie wydajność pracy przy paczkowaniu. 

Dozownik do porcjowania produktów sypkich, ta
kich jak mąka, cukier, kasze, gips, cement, farby pro
szkowe itp. charakteryzuje się tym, że cylindryczny 
zbiornik (1) dozownika o regulowanej pojemności za 
pomocą tulei (2) zamocowany jest do górnej zasuwy 
(3) i dolnej zasuwy (11) i umieszczony jest przesuwnie 
w prowadnicy górnej (9) i prowadnicy dolnej (8), do 
której zamocowany jest również lej spustowy (6), zaś 
na prowadnicy górnej (9) znajduje się króciec wsypu 
(4) i kominek odpowietrzający (5). (4 zastrzeżenia) 

B65D P.235566 Τ 20.03.1982 

Jan Łabinowicz, Świdwin, Polska oraz Władysław 
Jagiełło, Darłowo, Polska (Jan Łabinowicz, Włady
sław Jagiełło). 
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Zakrętka do bezuszczelkowego, hermetycznego zamy
kania naczyń 

Przedmiotem wynalazku jest zakrętka do bezuszczel
kowego, hermetycznego zamykania naczyń, zwłaszcza 
słoi wypełnionych spożywczymi przetworami owoco
wo-warzywnymi, rybnymi czy też innymi produktami. 

Zakrętka charakteryzuje się tym, że korytko (2), w 
które wchodzi górna część szyjki zakręcanego naczy
nia, ma na całej powierzchni dna (10) szereg nieregu
larnie rozmieszczonych igiełkowych garbików (11) 
oraz ma usytuowany na obrzeżu boku (8), wchodzący 
do wnętrza szyjki (6) naczynia (7), elastyczny pier
ścieniowy występ (9). (4 zastrzeżenia) 

B65D P.236300 

Pierwszeństwo: 09.05.1981 

05.05.1982 

RFN (nr G813885.4) 

Thyssen Industrie AG, Essen, Republika Federalna 
Niemiec. 

Pojemnik chłodniczy 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie skonstruowania 
takiego pojemnika, w którym obciążenie ścian bocz
nych byłoby przenoszone na dźwigary doku w spo
sób pewny, przy zachowaniu między ścianą wewnę
trzną i zewnętrzną warstwy izolacyjnej o stałej w za
sadzie grubości i bez stosowania dodatkowych kon
strukcji wewnętrznych. 

Pojemnik chłodniczy, składający się ze stalowego 
korpusu obejmującego górne i dolne dźwigary wzdłu
żne, słupki narożne i żłobkowane płyty ścian zew
nętrznych z warstwy izolacyjnej oraz z pokrycia wew
nętrznego w postaci płyt ścian wewnętrznych charak
teryzuje się tym, że płyty (3) ścian zewnętrznych są 
żłobkowane w kierunku pionowym i są one swym 
górnym oraz dolnym brzegiem połączone z dźwigara
mi wzdłużnymi, zaś brzegami bocznymi są połączone 
ze słupkami narożnymi, przy czym żłobkowanie koń
czy się przed miejscami (8 i 9), połączenia płyt (3) 
ścian zewnętrznych z dźwigarami wzdłużnymi (1) i (2). 

(5 zastrzeżeń) 

B65D P.236325 06.05.1982 

Pierwszeństwo: 07.05.1981 - Szwajcaria (nr 2956/81-8) 
Karl Mägerle, Küsnacht, Szwajcaria. 

Pojemnik w postaci tuby i sposób wytwarzania po
jemnika 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania ta
kiego pojemnika oraz sposobu, które umożliwiałyby 
wytworzenie pojemnika z mniejszej ilości materiału 
i małym nakładzie energii, przy jednoczesnym zmniej
szeniu szerokości szczeliny pierścieniowej, pomiędzy 
warstwą zaporową korpusu rurowego a wkładką, zwa
ną wykrojem oraz polepszenia połączenia spawanego, 
zwłaszcza pomiędzy częścią głowicową a korpusem 
rurowym. 

Pojemnik w postaci tuby, składający się z korpusu 
rurowego z folii wielowarstwowej, części głowicowej 
z tworzywa sztucznego oraz z pierścieniowego wy
kroju, wykonanego z folii wielowarstwowej z meta
lową warstwą pośrednią, charakteryzuje się tym, że 
zewnętrzny obszar obrzeża (9) wykroju (5) rozciąga 
się w rodzaju kołnierza, zasadniczo promieniowo w 
kierunku do korpusu rurowego (1) i jest podchwyty
wany częścią (11) tworzywa sztucznego, połączoną 
bezpośrednio z korpusem rurowym (1), na stronie od
wróconej od części łączącej (4). 

Sposób wytwarzania pojemnika w postaci tuby po
lega na zwijaniu i spawaniu na zakładkę folii wielo
warstwowej w cylindryczny korpus rurowy (1), umie
szczaniu w tym korpusie rurowym (1) od góry wy
kroju (5) i wytwarzaniu części głowicowej (4) z two
rzywa sztucznego, która z jednej strony łączy korpus 
rurowy (1) z wykrojem (5), a z drugiej strony tworzy 
zamknięcie tuby od góry. Wykrój (5) ma przed wło
żeniem prostą postać podstawową i przez odkształca
nie jest doprowadzony do postaci, w której jego kra
wędzie mogą być otoczone tworzywem sztucznym, 
przy czym to odkształcanie nie wymaga żadnych do-
dodatkowych kroków roboczych, ale następuje przez 
siły powstające przy wtryskiwaniu tworzywa sztucz
nego. Przez odkształcanie wykroju (5) zmniejsza się 
odstęp pomiędzy nim a korpusem rurowym (1), przez 
co polepsza się ochrona przed dyfuzją. (13 zastrzeżeń) 

B65D 
B32B 

P.237189 30.06.1982 

Pierwszeństwo: 06.07.1981 - St. Zjedn. Am. 
(nr 280739) 

Ex-Cell-O Corporation, Troy, Stany Zjednoczone 
Ameryki (Robert E. Lisiecki). 

Półfabrykat z papieru powleczonego materiałem pla
stycznym do formowania pojemnika oraz pojemnik 
wykonany z półfabrykatu z papieru powlekanego ma

teriałem plastycznym 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania ta
kiego półfabrykatu oraz pojemnika, w którym otrzy-
manoby zamknięcie o poprawnej geometrii i wielo
krotnego użytku. 

Półfabrykat z papieru powleczonego materiałem 
plastycznym do formowania pojemnika, dający się za
ginać dla utworzenia pojemnika z pochyłym wierz
chem lub z płaskim wierzchem, charakteryzuje się 
tym, że zawiera cztery płytki korpusu, dolne płytki 
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zamknięcia połączone z niższymi końcami płytek kor
pusu, górne płytki zamknięcia obejmujące parę pro
stokątnych zewnętrznych płytek dachu połączonych 
odpowiednio z górnymi końcami dwóch płytek bocz
nych oraz prostokątną płytkę dziobka i prostokątną 
płytkę zamknięcia połączoną odpowiednio z górnymi 
końcami przedniej i tylnej płytki korpusu. Każda 
płytka dziobka i zamknięcia obejmuje płytkę szczyto
wą wyznaczoną prostokątnymi naciętymi liniami bie
gnącymi do siebie od poziomych naciętych linii mię
dzy przednią i tylną płytką oraz płytką dziobka lub 
zamknięcia, parę zaginanych tylnych płytek połączo
nych ukośnymi naciętymi liniami z przeciwległymi 
bokami każdej z płytek dziobka i zamknięcia oraz 
parę zaginanych dziobków oddzielonych od siebie za 
pomocą położonej w środku pionowej naciętej linii 
i oddzielonych od odpowiednich zaginanych płytek 
tylnych za pomocą poziomych naciętych linii, z któ
rych jedna leży poniżej drugiej i obie stykają się z 
odpowiednimi przekątnymi liniami przy ich górnych 
końcach w oddalonych punktach na pionowej nacię
tej llinii, przy czym część naciętej linii między odda
lonymi punktami stanowi krótki pionowy bok na 
szczycie każdej płytki dziobka i płytki zamknięcia. 

Pojemnik charakteryzuje się tym, że poziome na
cięte linie utworzone między odpowiednimi płytkami 
górnego i dolnego zamknięcia biegną po linii odpo
wiednich poziomych naciętych linii utworzonych mię
dzy zaginanymi płytkami tylnymi i zaginanymi dziob
kami, co ułatwia zaginanie początkowo pionowego 
dwuspadowego wierzchu do położenia ukośnego lub 
płaskiego. Ponadto prostokątne płytki dokładnie przy
legają do odpowiednich płytek sąsiedniego półfabry
katu na szerokości arkusza papieru eliminując pow
stawanie między nimi odpadów i oszczędzając papier. 

(8 zastrzeżeń) 

B65G P. 232075 07.07.1981 

Zakłady Budowy Urządzeń Technologicznych „UNI-
TRA-ELMASZ". Piaseczno k/Warszawy, Polska (Ma
rian Markiewicz). 

Urządzenie do podawania elementów elektrycznych 
do montażu 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zmechanizowania 
podawania w sposób kontrolowany elementów do 
montażu. 

Urządzenie do podawania elementów elektrycznych 
do. montażu ma podstawę (1) połączoną z magazyn
kiem (9) za pomocą zatrzasku (3). W podstawie tej 
jest kanał o profilu odpowiednim do kształtu korpu
sów, który jest zestawiony w jednolitą bieżnię gra

witacyjną pokrytą w podstawie (1) osłoną zgiętą (2) 
z osadzonym przekaźnikiem (5), a w magazynku osło
ną płaską (10). Na dolnym końcu osłony (10) osadzona 
jest płytka blokująca (14), natomiast przy wylocie 
bieżni jest zespół pojedynczego podawania z siłowni
kiem pneumatycznym (7) z kostką oddzielającą (8), 
pod którą jest listwa przesuwna (13). 

(1 zastrzeżenie) 

B65G P. 232156 09.07.1981 

Zjednoczone Zakłady Elektroniczne „Centra", Po
znańskie Zakłady Elektroniczne, Poznań, Polska (Le
szek Hejnowicz, Wiesław Andrzejewski). 

Urządzenie do podawania detali zwłaszcza tabletek do 
akumulatorów zasadowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zmechanizowania 
podawania detali oraz poprawę warunków bhp 
i wzrostu produkcji. 

Urządzenie składa się z rolki rozdzielającej (2) 
o własnym napędzie (3), rynny spiralnej (4), rynny 
wzdłużnej (5), fotoelementu (6) i dmuchawy (8). Ryn
na spieralna (4) wykonana jest z blachy perforowanej 
i ustalona jest pod kątem około 30° w stosunku do 
dolnej taśmy kieszonki. Rynna wzdłużna (5) jest w 
postaci listwy stalowej z prostokątnym dostosowanym 
do szerokości tabletki wybraniem. Na rynnie wzdłuż
nej (5) ustalony jest układ sterowniczy (6) w postaci 
fotoelementu, a na prowadnicy pasemkarki (7) dmu
chawa (8). Rolka rozdzielająca (2) jest pokryta na 
zewnętrznej powierzchni warstwą pianki poliuretano
wej, włosia lub innego materiału elastycznego. 

(2 zastrzeżenia) 

B65G P.238060 27.08.1982 
B28B 

Bydgoskie Przedsiębiorstwo Ceramiki Budowlanej, 
Bydgoszcz, Polska (Marian Chodakowski, Henryk Ba
licki). 

Przenośnik taśmowy prasy automatycznej typu atlas 
PA 550 do transportu wyprasowanych kształtek cegły 

wapienno-piaskowej 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie skonstruowania 
i takiego przenośnika, który umożliwiłby wyeliminowa-

nie importu taśmy stalowej oraz skrócenie przesto-
jów w produkcji w przypadku awarii. 
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Przenośnik taśmowy do transportu wyprasowanych 
kształtek cegły charakteryzuje się tym, że w części 
roboczej wyposażony jest w dwa kątowniki (5) za
mocowane wzdłużnie do górnej ramy (6) przenośnika 
z osadzonymi w nich krążnikami (4) i w taśmę (3) 
gumową lub polwinitową bez końca wzmocnioną lin
kami stalowymi. W górnej części taśmy (3) odległość 
pomiędzy krążnikami (4) stanowi najkorzystniej 1,5 
średnicy krążnika (4). Dolna część taśmy (3) jest pod
trzymywana za pomocą trzech krążników (7). 

(3 zastrzeżenia) 

B65H P.232069 07.07.1981 

Branżowy Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn 
Elektrycznych, Katowice, Polska (Jan Maroszek, Józef 
Szymała, Winibald Golec). 

Napinacz do bezstopniowej regulacji naciągu prze
wodu nawijanego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie skonstruowania 
takiego napinacza, który umożliwiłby uzyskanie do
wolnej wielkości naciągu przewodu nawijanego bez 
obawy możliwości uszkodzenia jego powierzchni. Na
pinacz charakteryzuje się tym, że przewód napręża
ny (1) przeprowadzony jest przez środkowe otwory w 
tarczy stałej (2) i w tarczy obrotowej (3) i oplatany 
sznurem korzystnie torlenowym (5), poprzez obrót 

tarczą obrotową (3) tak, że uzyskuje się węzeł hamul
cowy, przy czym wielkość naciągu przewodu (1) zależ
na jest od ilości obrotów tarczy (3), napięcia sprężyny 
(7) za pomocą śruby (6). 

Wynalazek ma zastosowanie do wszystkich typów 
nawijarek uniwersalnych i automatycznych oraz wszę
dzie tam gdzie żądany jest odpowiedni naciąg prze
wodu konieczny do prawidłowego jego nawijania np: 
na szpule i szablony. (1 zastrzeżenie) 

B65H P.232187 13.07.1981 

Instytut Tele- i Radiotechniczny, Warszawa, Polska 
(Jan Konopko, Stefan Malitek). 

Rolka do prowadzenia folii 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie skonstruowania 
takiej rolki, która zapewniłaby dobre prowadzenie 
folii, odporność na zanieczyszczanie i ewentualne ła
twe jej czyszczenie. 

Rolka do prowadzenia folii składa się z wałka (1), 
na którego końcach obsadzone są nieruchomo tarcze 
zewnętrzne (2). Pomiędzy tarczami (2) rozpięte są rów
nolegle do wałka (1) struny (3) podparte tarczami po
średnimi (4) i prowadzone w wycięciach tarczy środ
kowej (5) tak, że wystają ponad zewnętrzną średnicę 
tarczy środkowej (5). Tarcza (5) ma możliwość obrotu 
względem wałka (1) i unieruchomienia powodując wy
gięcie strun (3). (1 zastrzeżenie) 

Dział C 
CHEMIA I METALURGIA 

C01B 
C01B 

P. 232267 16.07.1981 

Instytut Chemii Nieorganicznej, Gliwice, Polska (Ta
deusz Kaczmarek, Jadwiga Jurkiewicz, Barbara Ko-
łomyjec, Irena Kustra, Wacław Polak, Polikarp Ro
manowski, Kazimierz Grządkowski, Jan Ciemielew-
ski, Stefan Oborski). 

Sposób otrzymywania wodorosiarczynów i siarczynów 
alkalicznych o wysokiej czystości 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania spo
sobu otrzymywania wodorosiarczynów i siarczynów 
alkalicznych o wysokiej czystości z surowców tech

nicznych zawierających zanieczyszczenia głównie że
lazo. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że tech
niczne roztwory węglanów alkalicznych przed satu
racją SO2 alkalizuje się wodorotlenkiem alkalicznym 
do alkaliczności wodorotlenowej w granicach 12,8 
- 64,2 g roztworu alkalicznego/dm3 roztworu, ogrzewa 
w temperaturze do 95°C i skoagulowany osad Fe(OH)3 
oddziela przez filtrację. Otrzymany po saturacji roz
twór wodorosiarczynu alkalicznego neutralizuje się 
wodorotlenkiem alkalicznym i przed suszeniem do za
wiesiny siarczynu alkalicznego dodaje się związków 
typu dwualkilohydroksybenzenu w ilości 0,005 - 0,5% 
wag. w stosunku do całkowitej ilości siarczynu. 

(2 zastrzeżenia) 
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C02F P. 235428 Τ 12.03.1982 

Politechnika Łódzka, Łódź, Polska (Stanisław Koś-
cielski, Olga Marieowna Spiwakowa). 

Urządzenie do oczyszczania ścieków 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie skonstruowania 
urządzenia do oczyszczania ścieków drogą mechanicz
nego usuwania zawiesin oraz adsorbcji rozpuszczo
nych związków organicznych umożliwiającego znacz
ny wzrost wydajności oczyszczania. 

Urządzenie do oczyszczania ścieków wyposażone w 
dwa zbiorniki cylindryczne, charakteryzuje sią tym, że 
zbiorniki (1 i 2) są umieszczone jeden w drugim, 
o wspólnej osi geometrycznej, zaś zbiornik wewnętrzny 
(2) ma na swych końcach usytuowane perforowane 
ściany (3 i 4), a wewnątrz zbiornika (2) jest umie
szczony sorbent (5), przy czym zbiorniki (1 i 2) są 
połączone dwoma przegrodami (6 i 7), z których dolna 
przegroda (6) jest usytuowana prostopadle do osi 
zbiornika, zaś górna przegroda (7) jest usytuowana 
pod kątem 25 - 35°, nadto na dolnej przegrodzie (6), 
zaopatrzonej w otwory z osadzonymi grzybkowymi 
dyszami (8) jest umieszczone złoże filtracyjne (9), nad 
którym jest usytuowany przewód (10) doprowadzający 
ścieki, natomiast górna przegroda (7) jest otoczona 
przewodem (11) do zbierania sorbentu, zaś nad nią 
jest usytuowany, w zewnętrznej ścianie zbiornika (1), 
króciec (14) do odprowadzania ścieków. 

(1 zastrzeżenie) 

C03B P. 232092 07.07.1981 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Metali 
Szlachetnych, Warszawa, Polska (Jerzy Balawander, 
Józef Sokołowski, Aleksander Krężałek, Leszek Wil
czyński). 

Łódka urządzenia do rozwłókniania szkła 

Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest skon
struowanie urządzenia umożliwiającego zmniejszenie 
oporów przepływu masy płynnego szkła przez sito 
przy jednoczesnym uzyskaniu możliwie dużej czynnej 
powierzchni przekroju poprzecznego sita, przewodzą
cej prąd elektryczny. 

Łódka urządzenia do rozwłókniania szkła z otwora
mi w dnie wykonana z platyny lub stopu platyna -
rod, posiadająca wbudowane sito wyrównujące tem
peraturę przepływającej przez łódkę masy szkła, wy
konane z perforowanych blach z platyny lub stopu 
platyna - rod, charakteryzuje się tym, że sito (1), 
ukształtowane jest w postaci falistej płyty o grzbietach 

i dolinach fal równoległych do dłuższej osi łódki (2), 
przy czym powierzchnia otworów (3) w sieci (1) wy
nosi 45 -55% powierzchni ograniczonej ścianami łód
ki (2) w płaszczyźnie zamocowania sita (1). 

(1 zastrzeżenie) 

C03B P. 232093 07.07.1981 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Metali 
Szlachetnych, Warszawa, Polska (Jerzy Balawander). 

Łódka urządzenia do rozwłókniania szkła 

Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest uzys
kanie żądanego poziomu wyrównania temperatury w 
przydennej strefie technologicznej łódki. 

Łódka urządzenia do rozwłókniania szkła z otwora
mi w dnie, wykonana z platyny albo stopu platyna -
rod, posiadająca wbudowane w pobliżu dna sito wy
równujące temperaturę przepływającej przez łódkę 
masy płynnego szkła, charakteryzuje się tym, że za
opatrzona jest w ruszt z prętów (5) i (6) wykonanych 
z platyny lub stopu platyny - rod i ułożonych rów
nolegle do dłuższej osi łódki (1), przy czym przekroje 
poprzeczne prętów (5) leżących bliżej środka łódki (1) 
są większe od przekrojów poprzecznych prętów (6) le
żących bliżej ścian łódki (1). (3 zastrzeżenia) 

C03C P. 232175 13.07.1981 

Zakłady Elektronowe „Lamina", Piaseczno, Polska 
(Wojciech Maślankiewicz, Konrad Chlumna, Ryszard 
Gutowski, Lucyna Wierzbicka). 

Sposób równoczesnego szkliwienia i metalizacji 
kształtek ceramicznych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie umożliwienia pro
wadzenia procesu jednoczesnego szkliwienia i meta
lizacji kształtek ceramicznych przy obniżeniu tempe
ratury niezbędnej do zrealizowania procesu. 
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Sposób równoczesnego szkliwienia i metalizacji 
kształtek ceramicznych przeznaczonych do późniejsze
go wykonywania złącz ceramiki z metalem, zwłaszcza 
przy wytwarzaniu lamp elektronowych, polega na 
tym, że na powierzchnie przeznaczone do pometali-
zowania nanosi sie mieszaninę metalizacyjną zawiera
jącą proszki metali trudno topliwych i szkło, a na 
pozostałe powierzchnie kształtki nanosi się szkliwo za
wierające SiO2, Αl2O3, CaO, MgO, Na2O i K2O, po czym 
spieka się równocześnie w temperaturze niższej niż 
1300°C, w atmosferze gazowej zawierającej minimum 
15% objętościowych wodoru. (2 zastrzeżenia) 

C03C P. 232176 13.07.1981 

Zakłady Elektronowe „Lamina", Piaseczno, Polska 
(Konrad Chlumna, Ryszard Gutowski, Wojciech Ma-ślankiewicz). 

Sposób metalizowania ceramiki 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania spo
sobu metalizowania ceramiki przeznaczonej do wy
twarzania próżnioszczelnych złącz ceramiki z meta
lem, zapewniającego silne związanie metalu nieszla
chetnego z ceramiką. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że na po
wierzchnię ceramiki nanosi się proszek wysokotopli-
wego metalu z dodatkiem szkła zawierającego SiO2, 
Al2O3, BaO, CaO, MgO, MnO, Li2O, Na2O i Κ2O ο tem
peraturze topnienia nie niższej niż 1100°C, w ilości 
25 do 30% wagowych w stosunku do metalu. Na
niesioną mieszaninę spieka się w słabo utleniającej 
atmosferze wilgotnego gazu ochronnego o składzie 
75%N2 i 25%H2. (2 zastrzeżenia) 

C05B P. 235521 Τ 17.03.1982 
C05C 

Instytut Nawozów Sztucznych, Puławy, Polska (Ma
ria Dankiewicz, Józef Sas, Monika Waydowska). 

Wieloskładnikowy nawóz płynny z mikroelementami 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uzyskania kla
rownego i trwałego przez okres kilkuletni płynnego 
nawozu znajdującego zastosowanie szczególnie w 
ogrodnictwie i sadownictwie. 

Wieloskładnikowy nawóz płynny z mikroelementa
mi oprócz azotu, fosforu i potasu zawiera Ca, Mg, 
Fe, Cu, Zn, Mn, Co, B, Mo w formie skompleksowanej 
za pomocą kwasów ligninosulfonowych i chelatora 
syntetycznego z szeregu kwasów polietylenopoliami-
no-polioctowych, korzystnie kwasu etylenodwuamino-
czterooctowego lub jego soli sodowej, potasowej lub 
amonowej, wprowadzanego w ilości 30-80% zapo
trzebowania stechiometrycznego. (1 zastrzeżenie) 

C05C P. 237213 01.07.1982 

Pierwszeństwo: 03.07.1981 - Holandia (nr 8103210) 
12.02.1982 - Holandia (nr 8200552) 

Compagnie Néerlandaise de l'Azote (Société Anony-
mie), Bruksela, Belgia. 

Sposób wytwarzania granulek zawierających mocznik 
i zdolne do jednorodnego mieszania się heterogenicz

ne mieszanki nawozowe 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania spo
sobu eliminującego powstawanie pyłu przy jednoczes
nym uzyskiwaniu granulatów odpornych na zgniata
nie i zbrylanie. 

Sposób wytwarzania granulek zawierających mocz
nik jako składnik główny, przez perełkowanie lub 

granulowanie mocznika stopionego lub wodnego roz
tworu mocznika, które zawierać mogą jeden lub więcej 
innych nawozów, takich jak: siarczan amonowy, dwu-
wodorofosforan amonowy i wodorofsfororan dwuamo-
nowy w roztworze i/lub zawiesinie, charakteryzuje się 
tym, że rozpuszczalną w wodzie sól glinową wprowa
dza się do mocznika w postaci stopionej, roztworu 
lub zawiesiny, przed perełkowaniem lub granulowa
niem. 

Zdolne do jednorodnego mieszania się heterogenicz
ne mieszanki nawozowe zawierają mocznik granulo
wany wyżej podanym sposobem zmieszany z pojedyn
czym lub podwójnym superfosfatem granulowanym. 

(4 zastrzeżenia) 

C06B P. 232209 14.07.1981 

Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachow
nia", Kędzierzyn-Koźle, Polska (Andrzej Wojewódka, 
Marian Ambrożek, Gerard Bekierz, Piotr Biegański, 
Janusz Drzyzga, Wojciech Jerzykiewicz, Władysław 
Karmiński, Zbigniew Krasnodębski, Zygmunt Kurna
towski). 

Sposób wytwarzania amonowej saletry strzelniczej 
oraz amonowa saletra strzelnicza 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uzyskania amo
nowej saletry strzelniczej nie ulegającej zbrylaniu. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że azotan 
amonu lub saletrę amonową poddaje się mieleniu do 
uzyskania odpowiedniego rozdrobnienia, po czym na 
otrzymany produkt nanosi się korzystnie w strumie
niu gazu obojętnego mieszaninę amin tłuszczowych 
z nitrylami zawierającą 0,2 do 10% wagowych nitryli 
tłuszczowych, a ilość nanonszonej aminy wynosi 0,05 
do 1% części wagowej na 100 części wagowych azo
tanu, po czym produkt przerabia się do materiału wy
buchowego w znany sposób. Amonowa saletra strzel
nicza składa się z 99 - 99,95 części wagowych tech
nicznego azotanu amonu lub saletry amonowej, 0,04 -
- 0,9 części wagowych mieszaniny amin tłuszczowych 
oraz 0,01 - 0,1 części wagowych nitryli tłuszczowych. 

(4 zastrzeżenia) 

C07C P. 226254 15.08.1980 
C07D 

Pierwszeństwo: 15.08.1979 - Węgry (nr GO-1455) 

EGYT Gyógyszervegyészeti, Gyár, Budapeszt, Węgry 
(Gizella Abraham, Tibor Horváth, Lajos Toldy, Janos 
Borvendig, Endre Csányi, Eva Kiss, Ilona Szenté née 
Hermann, Kálmán Tory). 

Sposób wytwarzania nowych pochodnych 1, 1, 2-trój-
fenylopropanu lub propenu 

Sposób wytwarzania nowych pochodnych 1, 1, 2-trój-
fenylo-propanu lub -propenu o wzorze 1, w którym 
każdy z podstawników A i Β oznacza atom wodoru 
albo A i Β stanowią razem wiązanie, X i Y, takie same 
lub różne, oznaczają grupę fenylową ewentualnie po
siadającą w pozycji para taki podstawnik jak atom 
chlorowca, alkoksylowa o 1-6 atomach węgla, R1 
oznacza grupę azydoetylową, albo grupę o wzorze 
-CH 2 -CH 8 -N(R 2 R 3 ) , w którym każdy z podstawni
ków R2 i R3 oznacza atom wodoru, grupę alkilową 
o 1-6 atomach węgla, hydroksyalkilową lub chlorow-
coalkilową albo R2 i R3 tworzą razem z sąsiadującym 
z nimi atomem azotu nie więcej niż 8-członową grupę 
heterocykliczną, nie więcej niż 6-członową grupę he
terocykliczną ewentualnie zawierającą dalszy hetero
atom lub dalsze heteroatomy, które to grupy hetero
cykliczne posiadają ewentualnie taki podstawnik jak 
niższa grupa alkilowa lub hydroksyalkilową, grupę 
guanidynową, aminoguanidynową lub nitroguanidyno-
wą, pod warunkiem, że jeżeli A i Β stanowią razem 
wiązanie a każdy X i Y oznacza grupę fenylową, to 
w przypadku izomerów Z R1 ma inne znaczenie niż 
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grupa dwumetyloaminoetylowa, dwuetyloaminoetylo-
wa, piperydynoetylowa lub morfolinoetylowa, lub pod 
warunkiem, że jeżeli A i Β stanowią razem wiązanie, 
X oznacza grupę fenylową a Y oznacza grupę p-me-
toksyfenylową, to R1 ma inne znaczenie niż grupa 
pirolidynoetylowa ich stereoizomerów i mieszanin izo
merycznych oraz kwasowych addycyjnych soli zasa
dowych związków o wzorze 1 polega na poddaniu 
związku o wzorze 3, w którym A, Β, Χ i Y mają 
wyżej podane znaczenie a Z oznacza atom chlorowca 
lub grupę sulfonyloksylową, reakcji z aminą o wzo
rze R2R3NH w którym R2 i R3 mają wyżej podane 
znaczenie lub z azydkiem metalu alkalicznego. 

Nowe związki o wzorze 1 działają na układ wy
dzielania wewnętrznego, wywierają działanie estroge-
nowe lub antyestogenowe o różnym nasileniu a po
nadto hamują wzrost nowotworu sutka wywołanego 
7,12-dwumetylo-benz(a) antracenem. (10 zastrzeżeń) 

C07C P. 231988 02.07.1981 

Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa, Polska 
(Roch Kazimierczuk, Mirosław Milewski, Józef Berak). 

Sposób rozdzielania izomerów dwuchlorobenzenu 

Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest opra
cowanie sposobu rozdzielania izomerów dwuchloroben
zenu przy zastosowaniu adsorbentu o zwiększonej se
lektywności. 

Sposób rozdzielania izomerów dwuchlorobenzenu 
przez adsorpcję, charakteryzuje się tym, że jako ad
sorbent stosuje się uprzednio dealuminowany znanym 
sposobem zeolit NaY o stosunku SiO2/Al2O3 wyższym 
od 10. Korzystnie stosuje się dealuminowany zeolit 
NaY, w którym związany jonowo glin wymieniono na 
jony potasu. (2 zastrzeżenia) 

C07C P. 231989 02.07.1981 

Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa, Polska 
(Alojzy Kłopotek, Edward Iwańczuk).. 

Sposób wytwarzania 3-(N,N-dwuetanolo-N-alkiloamo-
nio)-2-hydroksypropylo-l-maleinianu i 3-(N,N-dwupo-
lioksyetyleno-N-alkiloamonio)-2-hydroksypropylo-1-

-maleinianu 

Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania 
nowych związków 3-(N-N-dwuetanolo-N-alkiloaminio)-
-2-hydroksypropylo-1-maleinianu i 3-(N,N-dwupolio-
ksyetyleno-N-alkiloamonio)-2-hydroksypropylo-1-ma-
leinianu, polegający na działaniu w temperaturze 
20-100oC N,N-dwuetanolo-N-alkiloamin lub N,N-dwu-
polioksyetyleno-N-alkiloamin na wodny roztwór 1-
-chloro-2-hydroksypropylo-3-maleinianu. 

Otrzymane według wynalazku związki wykazują 
dobre własności powierzchniowoczynne, drobnoustro-
jobójcze i antyelektrostatyczne. (2 zastrzeżenia). 

C07C P. 232094 08.07.1981 

Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa, Polska 
(Zdzisław Kulicki, Stefan Baj, Stanisław Ciborowski, 
Marta Zębalska, Stanisław Kurowski). 

Sposób otrzymywania dwuwodoronadtlenków metodą 
utleniania dwuizopropylobenzenów 

Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest zwięk
szenie selektywności procesu. 

Sposób otrzymywania dwuwodorotlenków dwuizo
propylobenzenów na drodze utleniania substratu w fa
zie ciekłej, gazami zawierającymi tlen, charakteryzuje 
się tym, że proces prowadzi się w dwóch lub trzech 
strefach reakcji, przy czym oksydat przepływa ko
lejno przez te dwie lub trzy strefy reakcji, w których 
utrzymuje się intensywne mieszanie cieczy, zaś gaz 
zawierający tlen doprowadzany jest bądź niezależnie 
do każdej strefy reakcji, bądź też doprowadzany jest 
do pierwszej strefy i przechodzi przez układ reakcyj
ny w przeciwprądzie do cieczy. 

Otrzymane dwuwodoronadtlenki meta- lub para-
-dwuizopropylobenzenu mają duże znaczenie przemy
słowe jako półprodukty do wytwarzania rezorcyny 
i hydrochinonu. (1 zastrzeżenie) 

C07C P. 232112 07.07.1981 

Zgłoszenie dodatkowe do zgłoszenia P. 225916. 

Zakłady Azotowe „Kędzierzyn", Kędzierzyn-Koźle, 
Polska (Eugeniusz Sługocki, Andrzej Mańkowski, Bo
gusław Więckiewicz, Krystyna Wojtowicz, Marek Le
wicki, Emil Zawadzki, Hubert Furgoł, Stefan Fuks, 
Zofia Kolankiewicz, Jerzy Lalak). 

Sposób wytwarzania estrów ftalowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie usprawnienia te
chnologii procesu. 

Sposób wytwarzania estrów kwasu ftalowego 
o zwiększonej oporności właściwej polega na tym, że 
poddaje się estryfikacji bezwodnik kwasu ftalowego 
lub kwas ftalowy z alkoholem alifatycznym w obec
ności katalizatora, neutralizacji i myciu, a następnie 
otrzymany ester poddaje się działaniu tlenu w tempe
raturze powyżej 40°C, oddestylowuie się część zanie
czyszczeń w strumieniu gazu obojętnego w tempe
raturze niższej od temperatury rozkładu estru i pro
wadzi się sorbcję pozostałych w estrze zanieczyszczeń 
przy zastosowaniu stacjonarnego, poddawanego obrób
ce, złoża sorbentu. Jako sorbent stosuje się ziemię 
okrzemkową, żel krzemionkowy lub glinkę kaolinowa. 

(1 zastrzeżenie) 

C07C P. 232269 16.07.1981 

Zakłady Włókien Chemicznych „Chemitex-Elana", 
Toruń, Polska (Franciszek Błaszkiewicz, Jan Pastu
chów, Mieczysław Smolarek). 

Sposób utleniania p-ksylenu i p-toluilanu metylu 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania spo
sobu prowadzenia przemysłowego procesu utleniania 
p-ksylenu i p-toluilanu metylu, który umożliwia wy
soką selektywność i dużą szybkość procesu przy nis
kim zużyciu składników katalizatora. 

Istota wynalazku polega na tym, że w wielostadio-
wym procesie utleniania tlenem z powietrza p-ksyle
nu i p-toluilanu metylu w postaci frakcji p-toluiloe-
strowej w fazie ciekłej w podwyższonej temperatu
rze i ciśnieniu, stosuje się wodne roztwory octanów 
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lub octanów i mrówczanów takich metali jak kobalt, 
mangan, nikiel, miedź, pojedynczo lub w mieszaninie, 
o stężeniu 0,8 - 4% wagowych składników metalicz
nych, w mieszaninie z p-ksylenem lub/i p-toluilanem 
metylu lub metanolem przy czym stosowana miesza
nina stanowi jednorodzony roztwór lub emulsję lub 
tak wymieszane nierozpuszczalne w sobie fazy roz
tworu wodnego katalizatora i p-ksylenu lub i p-tolu-
ilanu metylu, aby stężenie dozowanego katalizatora 
było stałe. 

Efektem takiego sposobu prowadzenia przemysłowe
go procesu utleniania p-ksylenu i p-toluilanu metylu 
jest znaczne zmniejszenie ilości katalizatora stosowa
nego w procesie utleniania, przy zachowaniu tej sa
mej szybkości utleniania oraz zmniejszenie zużycia 
p-ksylenu na 1 tonę produkowanego dwumetyloteref-
talanu. (2 zastrzeżenia) 

C07C P. 234080 03.12.1981 

Pierwszeństwo: 4.12.1980 - RFN (nr Ρ 3045688.3) 

CH. Boehringer Sohn, Ingelheim/Rhein, Republika 
Federalna Niemiec. 

Sposób wytwarzania nowych 8-aryIoaîkilo-3-fenyIo-3-
-nortropanoli 

Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania 
nowych 8-aryloalkilo-3-fenylo-3-nortropanoli o wzorze 
ogólnym 1, w którym Ar oznacza częściowy wzór 14, 
15, 16 lub 17, przy czym R1 we wzorze 14 oznacza 
atom wodoru, fluoru, bromu, grupę metylową lub me-
toksylową i X oznacza grupę > CO, i R oznacza atom 
wodoru, 4-fluor, 4-chlor, 4-trifluorometyl, 3-trifluoro-
metyl, 3-trifluorometyl i 4-chlor, grupę 4-metylową 
lub 4-metoksylową, przez reakcję 8-aryloalkilo-3-fe-
nylo-3-nortropanolu o wzorze ogólnym 7, w którym 
Ar i R mają wyżej podane znaczenie z rozcieńczonym 
kwasem. Otrzymany związek przeprowadza się ewen
tualnie w jego addycyjną sól z kwasem. 

Nowe związki odznaczają się właściwościami far
makologicznymi i znajdują zastosowanie w lecznictwie 
jako środki neuroleptyczne. (3 zastrzeżenia) 

C07C P.235339 Τ 05.03.1982 

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska (Krzy
sztof Derdziński, Józef Góra). 

Sposób wytwarzania nowych pochodnych 2, 2, 3-tri-
metylo-3-cyklopentenu 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie syntezy nowych 
związków chemicznych w postaci alkoholi trzeciorzę
dowych o ogólnym wzorze przedstawionym na rysun
ku, na którym R oznacza grupę mezylową lub etylo
wą. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że 5-(2, 
2, 3-trimetylo-3-cyklopentenylo)-3-penten-2-on podda
je się selektywnemu, katalitycznemu uwodornieniu, w 
wyniku czego otrzymuje się keton, który poddaje się 
reakcji Grignarda z halogenkiem alkilomagnezowym 
o wzorze RMgX, gdzie R ma podane wyżej znaczenie, 
a X oznacza atom jodu, bromu lub chloru. W alterna
tywnym rozwiązaniu sposobu według wynalazku 
2-(2, 2, 3-trimetylo-3-cyklopentenylo)etanol przeprowa
dza się w znany sposób w p-toluenosulfonian lub 
halogenek 2-(2, 2, 3-trimetylo-3-cyklopentenylo)etylu, 
które stosuje się do alkilowania 3-oksamaślanu etylu, 
w wyniku czego otrzymuje się ketoster. Następnie ke-
toster poddaje się dekarboalkoksylacji, w wyniku któ
rej powstaje keton. Keton poddaje się reakcji Grig
narda z halogenkiem alkilomagnezowym o wzorze 
RMgX, gdzie R, X mają podane wyżej znaczenie. 

Nowe pochodne wytworzone sposobem według wy
nalazku charakteryzują się trwałym, przyjemnym za
pachem sandałowym i znajdują zastosowanie w pro
dukcji kompozycji perfumeryjnych. (8 zastrzeżeń) 

C07C P.235534 Τ 20.03.1982 

Politechnika Łódzka, Łódź, Polska (Józef Góra, Ju
lia Gibka). 

Sposób otrzymywania 2-(2,2-dwumetylonorbornan-3-
-ylo)-etylenocykloheksanolu-1 

Sposób otrzymywania nowego 2-(2,2-dwumetylonor-
bornan-3-ylo)-etylenocykloheksanolu-l o wzorze przed
stawionym na rysunku, polega na tym, że dwuhydro-
-8-formylokamfen poddaje się reakcji kondensacji 
z cykloheksanonem w obecności octanu cynku w tem
peraturze wrzenia cykloheksanonu z azeotropowym 
oddzielaniem wydzielającej się w czasie reakcji wody. 
Otrzymany produkt kondensacji poddaje się redukcji 
za pomocą wodorku litowoglinowego lub katalitycznie 
wodorem w obecności niklu Raney'a lub palladu osa
dzonego na tlenku glinowym lub katalizatorów platy
nowych. Na 1 mol dwuhydro-8-formylokamfenu sto
suje się 2 - 6 moli cykloheksanonu i 0,05 - 0,3 mola 
octanu, cynku: 

Związek otrzymany według wynalazku może zna
leźć zastosowanie jako składnik kompozycji zapacho
wych. (2 zastrzeżenia) 
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C07D P.230011 05.03.1981 

Instytut Przemysłu Organicznego, Warszawa, Polska 
(Janusz Swiętosławski, Bolesław Strawski, Maria Biel
ska, Leonard Ogierman, Ryszard Heinrich, Konrad Sa
wicki, Zofia Król). 

Sposób wytwarzania nowych adduktów estru metylo
wego kwasu 2-benzimidazolokarbaminowego i kwasów 

alkilohydroksybenzenosulfonowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania spo
sobu wytwarzania nowych związków o działaniu grzy
bobójczym i bakteriobójczym. 

Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania 
adduktów estru metylowego kwasu 2-benzimidazolo-
karfaaminowego (karbendazymu) i kwasów alkilohy-
droksybenzenosulfonowych, o wzorze ogólnym przed
stawionym na rysunku, w którym x jest 1 lub 2 i n 
jest liczbą całkowitą 1 do 18. 

Sposób polega na tym, że na alkilofenol działa się 
czynnikiem sulfonującym w rozpuszczalniku organicz
nym tworzącym z wodą mieszaninę azeotropową. 
Powstały w reakcji kwas alkilohydroksybenzenosulfo-
nowy wygrzewa się następnie z karbendazymem za
wieszonym w rozpuszczalniku polarnym w temperatu
rze wrzenia tego rozpuszczalnika. (2 zastrzeżenia) 

C07D P. 233755 10.11.1981 

Pierwszeństwo: 11.11.1980 - RFN (nr Ρ 30 42 440.9) 

Dr. Karl Thomae GmbH, Biberach, Republika Fe
deralna Niemiec. 

Sposób wytwarzania nowych penicylin 

Celem wynalazku jest opracowanie sposobu wytwa
rzania nowych związków wykazujących działanie ha
mujące wzrost gram-dodatnich i gram ujemnych bak
terii. 

Sposób wytwarzania penicylin o wzorze ogólnym 1, 
lub jego postaci tautomerycznej. w którym A oznacza 
grupę fenylową o wzorze ogólnym - N H - ( C H 2 ) n -
- φ - R 1 , w którym n = 0 lub 1 i R1, o ile n = 0 oznacza 
grupy o. wzorach - N H - C ( = O ) - N H 2 , - NO2, 
- C ( = O ) - N H 2 , - C(=O)-NHCH3 , - C ( = O ) - N(CH3)2, 
- O - C ( = O ) - C H 3 - S O 2 - R 4 , - S O - R 4 , - SO3NH2, 
- S O 2 - N H R 4 lub -SO 2 -N(R 4 ) 2 i, o ile n = l , A ozna

cza wyżej wymienione grupy i jeszcze dodatkowo 
atom wodoru lub fluoru, grupę hydroksylową, mety
lową lub etoksylową, przy czym R4 w powyższych 
wzorach oznacza grupę alkilową o 1-4 atomach wę
gla, lub R oznacza grupę o wzorze ogólnym 3, w któ
rym jeden z symboli R2 lub R3 oznacza grupę hydro
ksylową i drugi z symboli oznacza grupę o wzorze 
- S O 2 - N H 2 , grupę o wzorze - C(=O)-NH 2 , - C ( = O ) -
- N H C H 3 lub obydwa symbole R2 i R3 stanowią 
-CONH2 , oraz ich soli z nieorganicznymi lub orga
nicznymi zasadami, znamienny tym, że związek o wzo
rze ogólnym 5, w którym A ma wyżej podane znacze
nie wprowadza się w reakcję z pochodną pirymidyny 
o wzorze ogólnym 6, w którym R ma wyżej podane 
znaczenie i Β oznacza grupę - N C O lub reaktywną 
pochodna tej grupy względnie grupy -NHCOCl, 
-NHCOBr lub o wzorze 25 lub z mieszaninami tych 
p i rymidyno wzorze ogólnym 6, w którym Β posiada 
częściowo jedne i częściowo inne z uprzednio wymie
nionych znaczeń, w rozpuszczalniku, w zakresie pH 
wynoszącym od 2,0 do 9,0, w temperaturach od -20°C 
do +50°C, i/lub tak otrzymany związek o wzorze ogól

nyrn 1 lub jego postać tautomeryczną przeprowadza 
w ich sole z nieorganicznymi lub organicznymi za
sadami. (2 zastrzeżenia) 

C07D P.234173 10.12.1981 

Pierwszeństwo: 11.12.1980 - W. Brytania (nr 8039659) 

Lilly Industries Limited of Lilly House, Londyn, 
Wielka Brytania (Jiban Kumar Chakrabarti, Terrence 
Michael Hotten, David James Steggles). 

Sposób wytwarzania nowych pochodnych benzodiaze-
piny 

Celem wynalazku jest opracowanie sposobu wytwa
rzania nowych związków użytecznych w leczeniu za
burzeń centralnego układu nerwowego. 

Sposób wytwarzania związków o ogólnym wzorze 
2, w którym R1, R2, R3 i R4 niezależnie oznaczają 
atom wodoru, rodnik alkilowy o 1-4 atomach węgla, 
alkenylowy o 2 - 4 atomach węgla, atom chlorowca, 
rodnik chlorowcoalkilowy o 1-4 atomach węgla, gru
pę nitrową, alkoksylową o 1-4 atomach węgla, chlo-
rowcoalkoksylową o 1-4 atomach węgla, alkilotio 
o 1-4 atomach węgla lub grupę fenylosulfonylową, 
R5 oznacza grupę o wzorze 3, w którym R7 oznacza 
atom wodoru lub rodnik alkilowy o 1-6 atomach 
węgla. R8 oznacza atom wodoru lub rodnik alkilowy 
o 1-4 atomach węgla a n oznacza liczbę 0 lub 1, 
przy czym gdy R7 oznacza atom wodoru, wówczas n 
oznacza 0, R6 jest przyłączony w położeniu 1, 2 lub 
3 pierścienia triazolowego i oznacza atom wodoru, ro-
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dnik alkilowy o 1-10 atomach węgla, cykloalkilowy 
o 3 - 7 atomach węgla, cykloalkiloalkilowy o 3 - 7 ato
mach węgla w części cykloalkilowej i 1-4 atomach 
węgla w części alkilowej, rodnik fenylowy, benzylo
wy lub acylowy lub ich soli addycyjnych z kwasami, 
polega na tym, że aminę o ogólnym wzorze R5H, w 
którym R5 ma wyżej podane znaczenie, poddaje się 
reakcji ze związkiem o ogólnym wzorze 5, w którym 
Q oznacza grupę dającą się odszczepić z atomem wo
doru aminy R5H a R1, R2, R3, R4 i R6 mają wyżej po
dane znaczenie, przy czym podstawnik R6 jest przy
łączony do odpowiedniego atomu azotu w pierścieniu 
i ewentualnie utlenia się związek, w którym n ozna
cza 0 a R7 ma znaczenie inne niż atom wodoru. 

(1 zastrzeżenie) 

C07D P. 235964 14.04.1982 

Pierwszeństwo: 14.04.1981 - Węgry (nr 965/81) 

Chinoin Gyógyszer és Vegyészeti Termékek Gyára 
RT, Budapeszt, Węgry. 

Sposób wytwarzania pochodnych prostacyklin 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
sposobu wytwarzania pochodnych prostacyklin nada
jących się do leczenia schorzeń układu sercowo-naczy-
niowego. 

Sposób wytwarzania pochodnych prostacyklin, ra-
cemicznych lub optycznie czynnych o wzorze 1, wyka
zujących aktywność biologiczną, ewentualnie w posta
ci ich soli z farmakologicznie dopuszczalnymi kationa
mi, przy czym we wzorze 1, W oznacza grupę 
-COOR 1 , - C N lub - N O 2 , grupę alkanoilową o 1-4 
atomach węgla, alkilosulfenylową o 1-4 atomach wę
gla, ewentualnie podstawioną grupę arylosulfenylową, 
grupę alkilosulfonylową o 1-4 atomach węgla, ewen
tualnie podstawioną grupę arylosulfonylową lub gru
pę aryloselenylową, w ogólności grupę elektronofilo
wą, R1 oznacza atom wodoru, prostą lub rozgałęzio
ną grupę alkilową o 1-6 atomach węgla, grupę cy-
kloalkilową o 3-10 atomach węgla, grupę aryloalki-
lową lub arylową, Y oznacza atom wodoru w przy
padku gdy W oznacza grupę nitrową, grupę -COOR 1 , 
-COR 1 , - C N lub grupę o wzorze 2, w której Z oz
nacza atom tlenu lub, jeżeli W oznacza grupę nitro
wa. Z oznacza dwa atomy wodoru, X oznacza grupę 
-CH2-CH2-, -CH=CH-, -CH2-C(CH3)2-, 
-(CH3)2C-CH2-, grupę o wzorze 3, 4 lub 5 lub gru
pę cyklopropylenowa. Q oznacza grupę -COOM, 
- C O O R 1 - - C H 2 - O H lub - COL1, w których to 
grupach M oznacza farmakologicznie dopuszczalny ka
tion, L1 oznacza grupę - N H 2 , - N H R 1 lub - NR1R1, 
ponadto A oznacza grupę trans - C H = C H - , - C = C -
lub - C H 2 - C H 2 - , R2 oznacza atom wodoru w pozy
cji przestrzennej α lub β albo grupę metylowa lub 
etylowa, R4 i R5 niezależnie oznaczają atom wodoru 
lub grupę alkilowa o 1-4 atomach węgła, R3 ozna
cza atom wodoru lub grupę ochronna, która może być 
grupa alkanoilową o 1-4 atomach węgla, ewentuałnie 
podstawiona grupa aroilowa lub grupa trialkilosjlilo-
wa o 1-4 atomach węgla w grupie alkilowej, R6 oz

nacza prostą lub rozgałęzioną grupę alkilową o 1-6 
atomach węgla, ewentualnie podstawioną grupę ary
lową lub podstawioną grupę heteroarylową, a Β oz
nacza grupę metylenową, atom tlenu lub grupę - N H , 
polega na tym, że poddaje się reakcji bicykliczny he-
miacetal o wzorze 6, w którym R2, R3, R4, R5 i R6, 
A i Β mają wyżej podane znaczenie ze związkiem 
o wzorze W - C H 2 - Y , zawierającym aktywną grupę 
metylenową, w którym W i Y mają wyżej podane 
znaczenie, w obecności katalizatora i ewentualnie w 
obecności rozpuszczalnika, następnie ewentualnie prze
kształca się otrzymany związek o wzorze 1 w inny 
związek o wzorze 1 (47 zastrzeżeń) 

C07D P.236653 28.05.1982 

Pierwszeństwo: 01.06.1981 - St. Zjedn. Am. 
(nr 268,980) 

Pfizer Inc., Nowy Jork, Stany Zjednoczone Ameryki. 

Sposób wytwarzania nowych soli etylenodwuaminy, 
etanoloaminy lub dwuetanoloaminy i 1,1-dwutlenku 

N-(2-pirydylo)-2-metylo-4-hydroksy-2H-1,2-
-benzotiazynokarfooksamidu-3 

Celem wynalazku jest opracowanie sposobu wytwa
rzania nowych soli o działaniu przeciwzapalnym. 
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Cechą sposobu według wynalazku jest to, że 1,1-
-dwutlenek N-(2-pirydylo)-2-metylo-4-hydroksy-2H-
-1,2-benzotiazynokarboksamidu-3 poddaje się reakcji 
z etylenodwuaminą, etanoloaminą lub dwuetanalo-
aminą. (7 zastrzeżeń) 

C07D P.237053 

Pierwszeństwo: 24.06.1981 - RFN (nr Ρ 3124 701.6) 

22.06.1982 

Boehringer Ingelheim KG, Ingelheim, Republika 
Federalna Niemiec. 

Sposób wytwarzania nowych 1-podstawionych imidazo 
(l,2-a)imidazoli 

Celem wynalazku jest opracowanie sposobu wytwa
rzania nowych związków wykazujących działanie ana-
lgetyczne, obniżające ciśnienie i częstotliwość bicia 
serca. 

Sposób wytwarzania związków o wzorze ogólnym 
1, w którym R oznacza jedno- do trzykrotnie podsta
wionej atomem wodoru, fluoru, chloru lub bromu lub 
grupę metylową lub trifluorometylową grupą fenylo-
wą, przy czym podstawniki mogą być jednakowe lub 
różne oraz ich soli addycyjnych z kwasami polega na 
cyklizacji związku o wzorze ogólnym 2, w którym R 
ma wyżej podane znaczenie, w temperaturze 
60-180°C i ewentualnie przeprowadzeniu otrzymanej 
zasady w sól addycyjną z kwasem. (2 zastrzeżenia) 

C07D P. 237471 14.07.1982 

Pierwszeństwo: 15.07.1981 - RFN (nr Ρ 3127849.3) 

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

Sposób wytwarzania 5,ll-dihydro-6H-pirydo(2,3-b)-
-(l,4)benzodiazepin-6-onów 

Celem wynalazku jest opracowanie prostszego niż 
znane sposobu wytwarzania związków o wzorze ogól
nym 1, w którym R oznacza atom wodoru lub chlo
rowca lub grupą metylową. 

Sposób wytwarzania związków o wzorze 1 polega 
na reakcji 2-chlorowco-3-aminopirydyny o wzorze 
ogólnym 2, w którym Hal oznacza atom chlorowca, 
z estrem kwasu antranilowego o wzorze ogólnym 3, w 
którym R ma wyżej podane znaczenie i R1 oznacza 
grupą alkilową o 1-3 atomach wągla, w organicznym 
rozpuszczalniku w obecności zasadowego środka kon-
densującego, w temperaturze 10-120°C i cyklizacji 
otrzymanego związku pośredniego przy wartości pH 
7 i niżej, w temperaturze 100-200°C. 

Otrzymywane związki stanowią produkty wyjścio
we do wytwarzania leku „Pirenzepin" o działaniu 
przeciwwrzodowym i hamującym wydzielanie soków 
żołądkowych. (4 zastrzeżenia) 

C07F 
C08G 

P.232095 08.07.1981 

Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa, Polska 
(Paweł Rościszewski, Teresa Strojny, Krystyna Dani
szewska, Maria Zielecka-Szabłowska, Bohdan Cho-
miszczak, Zygmunt Lasocki, Zenon Bednarz). 

Sposób otrzymywania oligomerów alkiloarylosiloksa-
nolowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie otrzymania reak
tywnych oligomerów alkiloarylosiloksanolowych o 
uporządkowanej strukturze i ciężarze cząsteczkowym 
poniżej 2000, nadających sią do modyfikacji różnych 
żywic organicznych, zwłaszcza alkidalowych żywic la
kierniczych. 

Sposób według wynalazku polega na otrzymaniu oli
gomerów alkiloarylosiloksanolowych z odpowiednio 
dobranych monomerów wyjściowych w procesie kon
densacji i hydrolizy prowadzonym z zachowaniem 
specjalnie dobranych warunków i parametrów. 

Początkowo prowadzi się kondensację alkilo- lub 
arylotrójchlorowcosilanów z alkiloalkiloarylo lub ary-
loalkoksysilanem, po częściowym przereagowaniu chlo
rowca w mieszaninie reagującej przerywa się proces 
polikondensacji przez ochłodzenie, a następnie otrzy
many produkt polikondensacji poddaje się w drugim 
etapie hydrolizie wobec nadmiaru wody. 

(6 zastrzeżeń) 

C08G P.234292 Τ 15.12.1981 

Akademia Techniczno-Rolnicza, Bydgoszcz, Polska 
(Jerzy Paczkowski, Michalina Sierocka, Kazimierz 
Szyło, Andrzej Wrzyszczyński, Andrzej Zakrzewski). 

Sposób otrzymywania negatywnych polimerów pro-
mienioczułych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie poprawy pro-
mienioczułości warstw promienioczułych. 

Istota wynalazku polega na tym, że do estryfikacji 
różnych związków wielkocząsteczkowych stosuie się 
nienasycone chlorki kwasowe o wzorze ogólnym 
R - C 6 H 4 - ( C H = C H ) n - C O C l , w którym R oznacza Cl, 
Br, CH3. OCH3, NO2=, a n = l , 2 lub o wzorze C 4 H 8 O-
- C H = C H - C O C l . (1 zastrzeżenie) 
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C08L P. 235532 Τ 20.03.1982 
C09J 

Centralne Laboratorium Przemysłu Obuwniczego, 
Kraków, Polska (Marceli Jaworski, Krystyna Am-
basz). 

Klej oraz sposób wytwarzania kleju dyspersyjnego 
termoplastycznego do pomocniczego sklejania elemen
tów wyrobów przemysłu skórzanego, zwłaszcza galan

teryjnych, z różnych materiałów 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania kle
ju do sklejania skór naturalnych lub syntetycznych 
z tekturami lub tkaninami, składającego się z surow
ców krajowych oraz uproszczenia sposobu wytwarza
nia kleju. 

Klej według wynalazku składa sie. z kopolimeru 
metakrylanu metylu i polioctanu winylu w ilości 32 
- 4 5 części wagowych, 12-25 części wagowych kopoli
meru metakrylanu butylu i styrenu, 16-30 części 
wagowych kalafonii balsamicznej lub żywicy kuma-
rowo-indenowej w postaci 50% roztworu w rozpusz
czalnikach organicznych, 0 - 4 części wagowych ftala-
nu dwubutylu lub ftalanu dwuoktylu jako plastyfi
katora, 0-2,5 części wagowych krzemionki jako na-
pełniacza aktywnego oraz 0-50 części wagowych 
wody. 

Sposób według wynalazku polega na mieszaniu ze 
sobą dyspersji wodnych obu użytych kopolimerów 
oraz na odrębnym intensywnym mieszaniu zastoso
wanej żywicy w postaci podanego roztworu z uży
tym plastyfikatorem i napełniaczem, a następnie na 
łączeniu ze sobą tak przygotowanych roztworów, przez 
wolne dozowanie roztworu żywicy ze środkami pomo
cniczymi do roztworu dyspersji wodnych kopolimerów 
przy intensywnym mieszaniu i na rozcieńczaniu wodą 
otrzymanej mieszaniny. 

Klei jest nietoksyczny i niepalny. Zachowuje klei-
stość w czasie 5-60 minut od chwili naniesienia go. 

(3 zastrzeżenia) 

C09C P. 237563 Τ 20.07.1982 
C98K 

Instytut Szkła i Ceramiki. Warszawa, Polska (He
nryk Kycia, Zbigniew Polesiński, Włodzimierz Kycia, 
Jerzy Pigołowski). 

Wypełniacz do farb lakierów, gumy i tworzyw sztucz
nych i sposób jego wytwarzania 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uzyskania wy
pełniacza przy wykorzystaniu podziarna z rozdrab
niania skały chaloedonitowej, stanowiącego odpad w 
konalniach chalcedonitu. 

Wypełniacz stanowi rozdrobniony do uziarnienia po-
niżej 25 μm chalcedonit lub spiek chalcedonitu z wo
dorotlenkiem sodu lub potasu, zawierający tlenek so
du lub potasu związany w postaci krzemianów w ilo
ści 0.3-4,0% wagowych. 

Soosób wvtwarzania wypełniacza polega na tym, że 
rozdrobniony wstępnie do uziarnienia poniżej 5 mm 
chalcedonit miele się lub i uprzednio wypala w tem
peraturze do 1373 K, PO czym poddaie separacji ziar
nowej, znanymi sposobami, do uziarnienia poniżej 
25 μm. albo rozdrobniony wstępnie do uziemienia 
poniżej 5 mm chalcedonit w ilości 90-99,5% wago
wych miesza sie z roztworem wodorotlenku względ
nie węglanu sodu lub potasu w ilości 0,5-5,0% wa-
gowych po czym mieszaninę wypala się w tempera
turze do 1373 Κ i na koniec ooddaie separacji ziar
nowej, znanymi sposobami, do uziarnienia poniżej 
25 μm, (2 zastrzeżenia) 

C09J P. 235443 Τ 12.03.1982 
C08B 

Centralne Laboratorium Przemysłu Ziemniaczane
go, Poznań, Polska (Leonard Mężyński, Grzegorz Ur
baniak, Zbigniew Skrentny). 

Sposób otrzymywania środka klejącego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uzyskania środ
ka klejącego charakteryzującego się dobrą rozpusz
czalnością zarówno w zimnej jak i gorącej wodzie, 
wysoką adhezją i łatwością rehydratacji naniesionej 
otoczki oraz niską lepkością. 

Sposób otrzymywania środka klejącego polega na 
tym, że skrobię w postaci pasty poddaje się proce
sowi depolimeryzacji na drodze obróbki termiczno-
mechanicznej w środowisku alkalicznym, a następnie 
upłynnioną pastę poddaje się procesowi eteryfikacji 
przy użyciu kwasu monochlorooctowego względnie je
go soli sodowej lub potasowej. Główną reakcję etery
fikacji prowadzi się w ciągu 30-60 minut w tempe
raturze 55-80°C aż do przereagowania co najmniej 
2/3 części wprowadzonego kwasu monochlorooctowego, 
po czym temperaturę reakcji podwyższa się do 90-
-110°C, w której to zachodzi proces eteryfikacji koń
cowej, a następnie otrzymany produkt suszy się w 
znany sposób. Proces eteryfikacji prowadzi się do 
uzyskania stopnia podstawienia skrobi 0,05-0,2. 

Sposób według wynalazku znajduje zastosowanie w 
przemyśle ziemniaczanym a otrzymany w jego wyni
ku środek klejący znajduje zastosowanie w przemy
śle papierniczym i włókienniczym. (4 zastrzeżenia) 

C09K P. 232084 06.07.1981 

Zakłady Górniczo-Hutnicze „Orzeł Biały", Piekary 
Śląskie, Polska (Zdzisław Buchwald, Zygmunt Szulc, 
Barbara Krajewska, Andrzej Poloczek, Ryszard 
Skrzyś, Zbigniew Stolarski). 

Preparat do nasycania ochronników dróg oddechowych 
przed gazowymi chlorowcami i pyłami oraz sposób 

jego otrzymywania 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania ta
kiego preparatu, który odznaczałby się dobrą pochła-
nialnością gazowych związków chloru i pyłów oraz 
sposobu otrzymywania tego preparatu. 

Preparat jest mieszaniną 50-90% krzemianu glino-
wego i 10-50% kwasu krzemowego. Preparat otrzy
muje się przez zadanie roztworu glinianu sodowego 
krzemianem sodowym w nadmiarze 10-50%, po czym 
nienrzereagowany nadmiar krzemianu sodu przepro
wadza się w żelowaty kwas krzemowy przez obni
żenie stężenia jonów wodorowych środowiska do pH 
7. Galaretowate produkty reakcji poddawane są mie
szaniu i 2 - 5 krotnemu rozcieńczaniu. 

(3 zastrzeżenia) 

C10B P. 236475 17.05.1982 

Pierwszeństwo: 18.05.1981 - St. Zjedn. Am. 
(nr 264479). 

Allis-Chalmers Corporation, West Aliis, Stany Zje
dnoczone Ameryki. 

Ulepszony sposób zgazowania węgla na sucho w pie
cu obrotowym 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania te
chnologii procesu zapewniającej maksymalizację wy
twarzania wartości opałowej gazu bez skraplania się 
smół na roboczych powierzchniach urządzeń. 

Sposób zgazowania węgla na sucho w piecu obro
towym., w wyniku którego powstają jednocześnie i w 
soosób ciągły dwa wyraźnie różniące się strumienie 
gazu opałowego, wychodzące z przeciwnych końców 
pojedynczego pieca, charakteryzuje się tym, że z wlo
towego końca pieca, gdzie wprowadza się materiały 
stałe, wypuszcza się gaz o względnie niskiej tempe
raturze, którv zawiera zasadniczo biorąc wszystkie 
smoły powstające w sposobie według wynalazku, na
tomiast z wvlotowego końca pieca, gdzie wychodzą 
materiały staie, wypuszcza się drugi strumień gazu w 
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temperaturze około 1040°C, zasadniczo biorąc wolny 
od smoły, przy czym stosunek wypływu gazu z wlo
towego końca pieca do gazu uchodzącego z wylotowe
go końca pieca reguluje się względem siebie w taki 
sposób, że co najmniej część wolnego od smoły gazu 
o wysokiej temperaturze miesza się wewnątrz pieca 
z zawierającym smołę gazem o niższej temperaturze 
w ilości wystarczającej do tego, aby' te zmieszane ga
zy posiadały temperaturę dostatecznie wysoką, aby za
pobiec skraplaniu się smół, na roboczych powierz
chniach urządzeń. (10 zastrzeżeń) 

C10C P.235512 Τ 19.03.1982 

Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa, Polska 
(Zygmunt Lisicki, Wiesław Majewski, Waldemar Ry
biński). 

Sposób rafinacji paku pochodzenia węglowego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uzyskania paku 
o dobrej jakości nadającego się jako surowiec do 
otrzymywania włókien węglowych, koksu igłowego 
itp. 

Sposób rafinacji paku pochodzenia węglowego, bę
dącego pozostałością z przerobu smoły koksowniczej, 
polega na tym, że pak poddaje się działaniu rozpu
szczalnika lub mieszaniny rozpuszczalników, których 
temperatura krytyczna wynosi no wyżej 30°C i ciśnie
nie krytyczne wynosi co najmniej 4. MPa. Proces pro-
wadzi się w temperaturze co najmniej o 10°C wyższej 
od temperatury krytycznej użytego rozpuszczalnika. 
Następnie oczyszczony oak wykrapla się z fazy gazo
wej przez podgrzanie jej co najmniej o 50°C lub ob
niżenie ciśnienia co naimniej o 20%. Oddzielona fazę 
gazową, zawieraiącą głównie rozpuszczalnik, zawraca 
się do procesu. (4 zastrzeżenia) 

C10C P. 235513 Τ 19.03.1982 

Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa. Polska 
(Zygmunt Lisicki. Wiesław Majewski, Jerzy Polaczek, 
Waldemar Rybiński, Elżbieta Adamczyk). 

Sposób wstępnego przerobu smoły węglowej 

Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest uzy
skanie smoły węglowej oczyszczonej z niepożądanych 
składników utrudniających jej dalszy przerób. 

Sposób wstępnego przerobu smoły węglowej na dro
dze ekstrakcji rozpuszczalnikowej, charakteryzuje się 
tym, że stosuje się rozpuszczalnik lub mieszaninę roz-
nuszczalników, których temperatura krytyczna jest 
wyższa od 30°C i ciśnienie krytyczne wynosi co naj-
mniej 4 MPa, przy czym proces prowadzi sie w tem
peraturze co najmniej o 10°C wyższej od temperatu
ry krytycznej użytego rozpuszczalnika i pod ciśnie
niem wyższym od 4 MPa. a uzyskany gazowy ek
strakt, smołowy ogrzewa sie co najmniej o 50°C lub 
rozpręża co najmniej o 20% zaś wykroplona smołę 
poddaje się dalszemu przerobowi. 

Jako rozpuszczalnik korzystnie stosuje sie benzol 
surowy. (4 zastrzeżenia) 

C10G P.235499 Τ 18.03.1982 

Główny Instytut Górnictwa. Katowice. Polska (Marian Janczarek, Adam Worsztynowicz, Stanisław Pawiak, Jerzy Swiadrowskl, Lucjan Kubikowski, Alina Reiman-Burzvnska, Marian Krzymiński, Kazimierz Stanek, Karol Gabryś, Bernard Kiecka). 

Sposób otrzymywania paliw płynnych z węgla 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie znacznego upro
szczenia konstrukcji i układu technologicznego węzła 
reakcji, a jednocześnie pozwala na regulację stru
mieni produktów upłynniania węgla. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że pro
dukty reakcji z reaktora (1) bezpośredniego uwodor
nienia węgla w oleju rozpuszczalnikowym kieruje się 
do separatora gorącego (2), z którego od dołu odpro
wadza się fazę ciekłą zawracając jej część (7) cyrku-
lacyjną pompą (3) po uzupełnieniu nadawą (5) do re
aktora uwodornienia (1) i część (8) poza układ reak
cyjny do dalszej przeróbki. Natomiast od góry odpro
wadza się z separatora (2) fazę gazową (9) kierując 
ją do układu kondensacji, gdzie wydziela się węglo
wodory ciekłe o zakresie wrzenia zależnym od tem
peratury pracy tego separatora, która jest niższa od 
temperatury reaktora uwodornienia o 0-100°C, naj
korzystniej 30-70°C. (6 zastrzeżeń) 

C10G P.237191 30.06.1982 

Pierwszeństwo: 07.07.1081 - Włochy (nr 22778A/81) 

Snamprogetti S.p.A., Mediolan, Włochy (Michele 
Borza, Sergio Leoncini, Aldo Modenesi). 

Sposób regeneracji zużytego oleju 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania spo
sobu regeneracji zużytego oleju eliminującego trud
ności związane z usunięciem dodatków zawartych w 
oleju. 

Sposób regeneracji zużytego oleju polega na tym, 
że: a) podaje się zużyty olej do kolumny wstępnej de
stylacji dla usunięcia wody i lekkich węglowodorów 
ze szczytu kolumny; b) poddaje się zużyty olej ob
róbce termicznej; c) podaje wstępnie destylowany 
i poddany termicznej obróbce zużyty olej do kolumny 
ekstrakcyjnej, do której również oddzielnie wprowa
dza się gaz w warunkach nadkrytycznych w celu roz
puszczenia większości frakcji węglowodorów a pozo
stawienia zanieczyszczeń i dodatków zawartych w 
oleju; d) podaje się rozpuszczoną frakcję węglowodo
rów w punkcie c) do jednej lub szeregu oddzielnych 
kolumn dla wydzielenia jednej lub więcej bogatych 
w gaz frakcji oleju od odpowiednich zubożonych w 
gaz frakcji równoważnych; e) rozpręża się do takiego 
samego ciśnienia w oddzielnych stopniach zarówno 
nierozpuszczony produkt w punkcie c) oddzielając tak 
pozostałości zawierające węglowodory, dodatki i za
nieczyszczenia od gazu użytego dla ekstrakcji iak 
i bogata w gaz frakcje oleiu lub frakcie w punkcie 
d) z wyjątkiem pojedynczej kolumny separacyjnej lub 
ostatniej kolumny w szeregu kolumn separacyjnych, 
oddzielając frakcje węglowodorowe o różnych lepko-
ściach spręża się dalej i zawraca do kolumny ekstrak
cyjnej gaz odzyskany w punkcie e) i wyprowadza się 
główny produkt z ostatniej kolumny separacyjnej; 
g) odprowadza pozostałość i olej o różnych lepkościach 
ze stopni separacji punktu e) i z dna pojedynczej ko
lumny separacyjnej lub z ostatniej kolumny szeregu 
kolumn separacyjnych. (10 zastrzeżeń) 
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C10M P. 232246 15.07.1981 

Rafineria Nafty „Jedlicze", Jedlicze, Polska (Ta
deusz Tajber, Bolesław Węklar, Józef Dorynek). 

Azotowosiarkowy dodatek smarny 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uzyskania doda
tku uszlachetniającego do olejów smarowych charak
teryzującego się dobrymi własnościami antykorozyj
nymi, antyrdzéwnymi, antyutleniającymi oraz smar
nymi. 

Azotowosiarkowy dodatek smarny charakteryzuje 
się tym, że jest otrzymywany w wyniku addycji, od 
0,1 do 10% wagowych, korzystnie 0,5-2,5% wagowych, 
pochodnych sulfenamidów i/lub tiazoli i/lub tiokar-
bamylu do podwójnych wiązań i/lub grup α-metylo
wych występujących w siarkowanych węglowodorach 
i/lub siarkowanych pochodnych kwasów tłuszczowych. 

Proces przyłączania prowadzi się w temperaturze od 
80 do 200°C. korzystnie w temperaturze 115-160°C, 
w czasie od 15 do 120 minut, najlepiej w czasie od 30 
do 60 minut. (2 zastrzeżenia) 

G11B P. 235551 Τ 20.03.1982 

Fabryka Syntetyków Zapachowych „Pollena-Aro-
ma", Warszawa, Polska (Władysław S. Brud, Adam 
Woliński, Mirosław Pilecki, Barbara Toczyłkowska-
-Kucharczyk, Jerzy Podjeski). 

Środki zapachowe o zapachu tytoniowym (Tabak) 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uzyskania środ
ka zapachowego o zapachu tytoniu z większą wydaj
nością i o wyższej jakości zapachowej, stosowanego 
w przemyśle perfumeryjno-kosmetycznym. 

Środek zapachowy o zapachu tytoniowym charakte
ryzuje się tym, że zawiera ekstrakt tytoniu natural
nego otrzymany przez ekstrakcję surowca naturalne
go za pomocą mieszaniny rozpuszczalników - estru 
kwasu ftalowego lub mono- lub poliglikolu C2-C12 
z alkoholem etylowym w stosunku 1 : 100 ·- 1:2. 

(2 zastrzeżenia) 

C11D P. 232048 06.07.1981 

Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa, Polska 
(Zofia Goździewska, Zofia Kocoń). 

Środek do usuwania starych tapet z podłoży 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
środka do usuwania starych tapet papierowych za
równo zwykłych iak i wodoodpornych z podłoży róż
nego typu, przeznaczonego do stosowania przez przed
siębiorstwa remontowo-budowlane. 

Środek według wynalazku składa się z 5 do 15 g 
soli sodowej karboksymetylocelulozy albo 5 do 15 g 
skrobi, 1 do 5 g środka powierzchniowo czynnego, ko
rzystnie eteru alkilofenoksypolioksyetvlenowego i 80 
do 90 g wodv oraz ewentualnie dodatkowo 1 do 5 g 
kwasu organicznego, korzystnie kwasu octowego lub 
szczawiowego. (2 zastrzeżenia) 

C13D P. 232054 06.07.1931 

Przedsiębiorstwo Projektowania i Dostaw Komplet
nych Obiektów Przemysłowych, „Chemadex", War
szawa, Polska (Witold Łękawski, Krzysztof Wójcikow
ski, Sławomir Peszkowski). 

Sposób wysladzania zwłaszcza buraków cukrowych w 
dyfuzorze korytowym oraz dyfuzor korytowy do sto

sowania tego sposobu 

Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest umo
żliwienie uzyskania znacznych oszczędności energii 

cieplnej oraz zwiększenia górnej granicy zdolności 
przerobowej dyfuzorów korytowych. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że z sit 
umieszczonych na pobocznicy koryta dyfuzora w odle
głości 2 - 5 m od czoła dyfuzora pobiera się pewną 
ilość soku, oddziela się od niego i zawraca do dyfuzo
ra miazgę, po czym regulowaną część soku oddzielo
nego od miazgi podgrzewa się do temperatury 78-
-98°C i wprowadza z powrotem do dyfuzora w stre
fie jego pobrania przez rozdzielacze rozdzielające tę 
część soku na cały przekrój poprzeczny koryta dyfu
zora, podczas gdy pozostałą część pobranego soku od
prowadza się do układu defekacji wstępnej cukrowni. 

Dyfuzor według wynalazku charakteryzuje się tym, 
że w odległości 2 - 5 m od czoła (2) dyfuzora (1) po-
bocznica koryta (3) dyfuzora (1) wykonana jest w po
staci sita (4) objętego zbiornikiem (5), który połączony 
jest przewodem (6) z urządzeniem (7) do oddzielania 
miazgi, przy czym część urządzenia (7) przeznaczona 
dla soku oczyszczonego połączona jest przewodem (8) 
z zaworem regulacyjnym (9), który to zawór (9) prze
wodem (10) połączony jest z obiegiem soku surowego 
cukrowni a przewodem (11) z wymiennikiem ciepła 
(12), który z kolei przewodem (13) połączony jest z roz
dzielaczami (14) w korycie (3) dyfuzora (1). 

(11 zastrzeżeń) 

C13D P. 232055 06.07.1981 

Przedsiębiorstwo Projektowania i Dostaw Komplet
nych Obiektów Przemysłowych „Chemadex", Warsza
wa, Polska (Witold Łękawski). 

Sposób saturacji soku cukrowniczego i urządzenie do 
stosowania tego sposobu 

Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest umo
żliwienie obniżenia zużycia pary grzejnej w procesie 
saturacji. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że do sa
turatora doprowadza się sok nawapniony o tempe
raturze 80-100°C oraz gaz saturacyjny przepuszczo
ny przez znaną kolumnę do wymiany ciepła i masy, 
zasilaną wodą kondensacyjną ze stacji wyparnej 
i przeponowych wymienników ciepła, gdzie gaz sa
turacyjny zostaje nawilżony i ogrzany do temperatury 
powyżej 80°C. 

Urządzenie według wynalazku składające się z ba
terii saturatorów oraz znanej kolumny do wymiany 
ciepła i masy, do której doprowadzany jest gaz satu
racyjny, charakteryzuje się tym, że kolumna (1) ma 
zraszacze (10) połączone przewodem (4) z układem wo
dy kondensacyjnej cukrowni, przy czym zraszacze (10) 
umieszczone są powyżej warstwy wypełnienia (2), a 
najniższy punkt kolumny (1) połączony jest z przewo
dem (6) odpływu wody kondensacyjnej, umieszczonym 
na takiej wysokości (h), aby ciśnienie słupa wody mię
dzy najniższym punktem kolumny (1) a ujściem prze-
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wodu (6) równoważyło ciśnienie gazu saturacyjnego w 
kolumnie (1), zaś górna część kolumny (1) połączona 
jest przewodem (9) z baterią saturatorów (3). 

(3 zastrzeżenia) 

C21C 
C22C 

P.235562 Τ 10.03.1982 

Politechnika Łódzka, Łódź, Polska (Zdzisław Has, 
Stanisław Pietrowski). 

Modyfikator grafityzujący do stopów żelaza 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania mo
dyfikatora zapewniającego niezależnie od grubości 
ścianki odlewu krystalizację żeliwa w układzie sta
bilnym oraz równomierność struktury w różnych prze
krojach. 

Modyfikator grafityzujący do stopów żelaza zawie
rający krzem, aluminium, wapń, węgiel, stront i bar, 
zanieczyszczenia i żelazo, charakteryzuje się tym, że 
ilość składników w procentach wagowych jest nastę
pująca: Si≥30%, 0,2-10,0% C, 3,0-10,0% Al, 2 , 0 -
-10 ,0% Sr, 0,0-20,0% Ba, 0,0-2,5%Ca, reszta zanie
czyszczenia i żelazo. (1 zastrzeżenie) 

C21C 
C22C 
B22D 

P.235701 29.03.1982 

Pierwszeństwo: 31.03.1981 - Szwajcaria (nr 2158/81) 

Georg Fischer AG, Schaffhausen, Szwajcaria. 

Sposób wytwarzania żeliwa z grafitem vermikularnym 
oraz urządzenie do przeprowadzenia tego sposobu 

Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest opra
cowanie sposobu i urządzenia umożliwiających szyb
kie otrzymywanie żeliwa z grafitem vermikularnym. 

Sposób wytwarzania żeliwa z grafitem vermikular
nym w konwertorze charakteryzuje się tym, że stop 
wyjściowy o zawartości siarki do 0,3% odsiarcza się 
przez traktowanie czystym magnezem i jednocześnie 
stapia się z magnezem tak, że analiza końcowa wyka
zuje stosunek Mg do 5 wynoszący 0,8-2,5. 

Urządzenie według wynalazku wykonane jest w po
staci przechylnego naczynia do obróbki i zawiera ko
morę reakcyjną wbudowaną w części dennej, przy 
czym komora zaopatrzona jest w zamykany otwór w 
ścianie naczynia służący do wprowadzania czystego 
magnezu. (5 zastrzeżeń) 

C21D P.232119 09.07.1981 

Przemysłowy Instytut Maszyn Budowlanych, Kobył
ka, Polska (Kazimierz Derlacki, Paweł Sieńko, Jerzy 
Stachyra). 

Sposób hartowania wyrobów stalowych 

Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest opra
cowanie sposobu eliminującego stosowanie drgań aku
stycznych. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że wyroby 
stalowe, zwłaszcza wałki o dużej smukłości, zawiesza 
się w palecie montażowej, ogrzewa się w temperatu
rze 820-900°C, wygrzewa się - przez 0,1-2,1 godziny 
i zanurza się w chłodziwie o temperaturze 50-80°C, na
stępnie po 20-40 s. wprawia się wyroby w drgania 
o częstotliwości 2 - 4 cykli na minutę oraz o amplitu
dzie 0,2-0,4 m. (1 zastrzeżenie) 

C21D P.232157 09.07.1981 

Instytut Metali Nieżelaznych, Gliwice, Polska (Zbi
gniew Rdzawski, Jerzy Stobrawa, Marian Wojtasik, 
Norbert Wójcik). 

Sposób i urządzenie do wyżarzania taśm metalowych, 
zwłaszcza cienkich taśm z miedzi i jej stopów 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie umożliwienia 
wyeliminowania w procesie wyżarzania taśm, dodat
kowych operacji trawienia i szczotkowania, przy jedno
czesnym znacznym ograniczeniu użycia energii elek
trycznej. 

Sposób według wynalazku, w którym wyżarzanie 
prowadzi się na drodze bombardowania jonami gazu 
obojętnego, polega na tym, że rozwiniętą i napiętą 
taśmę będącą katodą, przy zachowaniu warunku rów
noległości w stosunku do elektrod dodatnich, wyża
rza się równomiernie w sposób ciągły przesuwając ją 
przez co najmniej jedną komorę jonizacyjną, stano
wiącą przestrzeń roboczą urządzenia do wyżarzania, 
a taśmę wychodzącą z komór jonizacyjnych wprowa
dza się na rolki chłodzące z taką samą szybkością 
przesuwu jak w przestrzeni roboczej urządzenia. 
Szybkość przesuwu taśmy w przestrzeni roboczej urzą
dzenia winna wynosić, w zależności od ilości komór 
i wymiarów komór jonizacyjnych oraz wymiarów taś
my, od 0,002 m/s do 0,5 m/s. 

Urządzenie według wynalazku posiadające bębny do 
nawijania i rozwijania taśmy oraz rolki prowadzące 
taśmę, umieszczone w próżnioszczelnej obudowie, któ
ra połączona jest z układem próżniowym, charakte
ryzuje się tym, że wyposażone jest w co najmniej 
jedną komorę jonizacyjną (7) zainstalowaną pomiędzy 
bębnami (2) i (10) w próżnioszczelnej obudowie (1) 
i w kolektor (8) doprowadzający gaz roboczy do komór 
jonizacyjnych. W każdej komorze jonizacyjnej (7) za
mocowane są elektrody dodatnie, korzystnie w postaci 
siatki, między którymi znajduje się taśma (3) stano
wiąca katodę. (4 zastrzeżenia) 

C21D P.235435 Τ 11.03.1982 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Łożysk Tocznych, 
Kielce, Polska (Wiesław Głasek). . 

Sposób obróbki cieplnej narzędzi ze stali nisko lub 
średniostopowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania te
chnologii obróbki cieplnej narzędzi ze stali nisko lub 
średniostopowych, umożliwiającej polepszenie włas
ności użytkowych narzędzi, a zwłaszcza zwiększenia 
ich trwałości. 

Sposób według wynalazku charakteryzuje się tym, 
że przed przeprowadzeniem właściwej obróbki 
cieplnej polegającej na hartowaniu martenzytycznym 
i odpuszczaniu, narzędzia ze stali nadeutektoidalnych 
lub z warstwami nawęglonymi względnie węgloazo-
towanymi poddaje się hartowaniu bainitycznemu za-
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pewniającemu całkowite rozpuszczenie węglików i od
prężaniu w czasie 1 godziny w temperaturze o około 
150°C wyższej od temperatury kąpieli solnej użytej 
do chłodzenia narzędzi przy hartowaniu bainitycz-
nym. (1 zastrzeżenie) 

C23F P. 232059 06.07.1981 

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Her
bert Czichon, Maria Czichon, Marian Cwienk, Konrad 
Leśnik, Adam Orłowski, Eugeniusz Krypczyk, Czesław 
Machlowski, Marianna Kamińska). 

Sposób obróbki powierzchni strony użytkowej cynko
wych blach chemigraficznych 

Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest zwięk
szenie przyczepności warstw kopiowych do podłoża 
cynkowego. 

Sposób obróbki powierzchni strony użytkowej cyn
kowych blach chemigraficznych przed nakładaniem 
warstw światłoczułych, polega na tym, że blachę cyn
kową poddaje się działaniu pasty złożonej z 40 - 60% 
wagowych drobnoziarnistego pumeksu, 40 - 60% wa
gowych kredy pławionej, 0,2 - 0,5% wagowych bo
raksu, 0,2 - 0,5% wagowych fosforanu trójsodowego 
i 0,01 - 0,1% wagowych dwuzasadowego fosforanu 
tytanowego, następnie blachę spłukuje się wodą i pod
daje działaniu wodnego roztworu zawierającego 1,5 -· 
- 3 , 5 % wagowych kwasu fosforowego, 0,5 - 1,5% wago
wych fosforanu cynku, 0,1 - 0,3% wagowych azota-

nu niklawego, 0,4 - 1,2% wagowych boraksu, 0,5 -
- 3% wagowych kwasu azotowego i 0,1 - 2% wago
wych produktu addycji tlenku etylenu do alkilofenoli, 
W temperaturze pokojowej w czasie 4 - 12 minut, 
po czym ponownie płucze się blachę wodą, poddaje 
działaniu wodnego roztworu zawierającego 0,5 - 5% 
wagowych kwasu chromowego w temperaturze poko
jowej w czasie 4 -- 12 minut, płucze się wodą i suszy. 

(2 zastrzeżenia) 

C23F P. 232212 14.07.1981 

Politechnika Gdańska, Gdańsk, Polska (Irena No-
wosz - Arkuszewska, Jerzy Kamrowski). 

Inhibitor do ochrony przed korozją obiegów wody 
chłodniczej 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania in
hibitora zmniejszającego szybkość korozji stali węglo
wej, stopień pokrycia powierzchni stalowej osadami 
wodnymi oraz ilość organizmów bakteryjnych zawar
tych w wodzie chłodniczej. Inhibitor składa się z 5-20 
mg/l polifosforanu sodowego, 5-20 mg/l soli cynku, 
5-20 mg/l soli niklu i 5-20 mg/l soli zespolonej, w 
postaci chromianu cynku z uwodnionym tlenkiem cyn
ku, albo trójchlorku glinu, ponadto korzystnie 3 - 5 
mg/l taniny. (5 zastrzeżeń) 

Dział D 
WŁÓKIENNICTWO I PAPIERNICTWO 

D01D P. 232233 14.07.1981 

Instytut Włókien Chemicznych, Łódź, Polska (Maria 
Mirosławska, Mirosław Mrozowski, Adam Dąbrowski, 
Jerzy Cypryk). 

Sposób i urządzenie do wytwarzania 
ciągłych włókien chemicznych o obniżonym skurczu 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wytwarzania cią
głych włókien o obniżonym skurczu u producenta 
tych włókien na typowych rozciągarkach co zapewnia 
oszczędność energii. 

Sposób wytwarzania ciągłych włókien chemicznych 
o obniżonym skurczu formowanych ze stopów polime
rów poliamidowych i/lub poliestrowych, w którym 
włókno po rozciągnięciu na rozciągarce, wyposażonej 
w element grzejny poddaje się następnie relaksacji 
charakteryzuje się tym, że włókno poddawane rozcią
ganiu prowadzi się na galetę rozciągającą poprzez ele
ment grzejny, lub część tego elementu lub poza ele
mentem grzejnym, a następnie rozciągnięte włókno 
zawraca się z gaiety rozciągającej na ten sam ele
ment grzejny pod możliwie najniższym naprężeniem, 
korzystnie poniżej 2cN/tex, po czym tak zrelaksowa
ne włókno odbiera się na organie odbiorczym. 

Urządzenie zawierające zespół podający włókno, ele
ment grzejny, galetę rozciągającą i organ odbiorczy 
charakteryzuje się tym, że wyposażone jest w opornik 
(6) usytuowany na drodze pomiędzy elementem grzej
nym (3) a organem odbiorczym (7). (2 zastrzeżenia) 

D01H P. 232197 13.07.1981 

Bielska Fabryka Maszyn Włókienniczych „Befama", 
Bielsko-Biała, Polska (Jan Puchała, Ryszard Kropek, 
Franciszek Pumała, Wacław Rosikoń). 

Układ elektryczny zwłaszcza do opóźnionego załącza
nia hamulca elektromagnetycznego w przędzarkach 

obrączkowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania ukła
du elektrycznego, zwłaszcza do opóźnionego załącze
nia hamulca elektromagnetycznego w przędzarkach 
obrączkowych, który po każdym wyłączeniu maszyny 
spowoduje obniżenie obrotów silnika głównego do 
wielkości nastawionej potencjometrem, a następnie 
całkowite wyłączenie silnika z równoczesnym załą
czeniem hamulca. 

Układ złożony jest z układu zasilającego połączo
nego z termistorowym przekaźnikiem (3) wzbudzonym 
potencjometrami (1 i 2). Potencjometry (1 i 2) połączo
ne są ze sobą szeregowo. (1 zastrzeżenie) 



Nr 2 (238) 1983 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO 31 

D03D P. 236845 09.06.1982 

Pierwszeństwo: 09.06.1981 - Szwajcaria (nr 3750/81-4) 

Aktiengesellschaft Adolph Saurer, Arbon, Szwajca
ria (Gerhard Oesterle, Rudolf Jaeger, Elmar Zand, 
Wilhelm Hutter). 

Urządzenie do wybiórczego podawania wątku w ma
szynie tkackiej 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uproszczenia kon
strukcji urządzenia, zwiększenia niezawodności dzia
łania przy zmniejszeniu wymagań tolerancyjnych oraz 
wydatnego zmniejszenia hałasu pracującego urządze
nia. 

Urządzenie charakteryzuje się tym, że zawiera wa
hający się w takt częstotliwości wprowadzania wątku 
wspornik (19), który na swoim swobodnym końcu ma 
elektromagnesy (23) w ilości odpowiadającej ilości 
dźwigni podajników nitki (16), podpartych na drugim 
końcu na obrotowej osi (12), stanowiącej jednocześnie 
punkt; obrotu ramion wahaczy (13), utrzymywanych 
elementami sprężystymi (14) w położeniu gotowości. 
Ramiona wahaczy są na swobodnym końcu połączone 
przegubowo z dźwigniami podajników nitki (16) oraz 
dźwigają przeznaczone do sprzęgania z elektromagne
sem (23) zwory (24). 

Szereg elektromagnesów (23) albo zwory magnesu 
(24) umieszczone są poniżej ramion wahaczy (13). 

(6 zastrzeżeń) 

D04C P.232154 09.07.1981 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przygotowawczych 
Maszyn Przędzalniczych „Polmatex-Falubaz", Zielona 
Góra, Polska (Kazimierz Płóciennik, Jerzy Woźniak, 
Ryszard Wawrowicz, Ryszard Kuczak, Antoni Jan-
czak). 

Plecionkarka 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania kon
strukcji plecionkarki o wysokiej wydajności, przysto
sowanej do dolnego i górnego prowadzenia wrzecion, 
zapewniającej bezpieczną i higieniczną pracę oraz nie
zawodność działania i żywotność. 

Plecionkarka wyposażona jest w integralną dwu-
biegową napędową jednostkę (1), w której elektroma
gnetyczne sprzęgło stanowi jednocześnie jarzmo pla
netarnej przekładni, a jedno z kół centralnych tej 
przekładni ma możliwość zblokowania z korpusem 
przekładni poprzez elektromagnetyczny hamulec lub 
zblokowania z elektromagnetycznym sprzęgłem. Na
pęd odbierających rolek (41) składający się z redukto
ra (31) oraz zmianowej przekładni (32, 34, 35, 36) usy
tuowany jest na górnej płycie roboczego stołu i obu
dowany osłoną (46), przez którą wyprowadzone jest 
pokrętło (47). 

Z odbierającymi rolkami (41) są synchronicznie na
pędzane podające wypełnienie rolki (13, 14). Osadzone 
na głównym wałku kłowe sprzęgło ma możliwość 
sprzęgnięcia z zębatymi kołami. Napędowe wałki ło
żyskowane są tocznie w korpusie i górnej płycie, przy 
czym zewnętrzny pierścień łożyska ustalony jest na 
stałe w górnej płycie, natomiast Wewnętrzny pierścień 
łożyska na napędowym wałku. Strefy pracy wrzecion 
obudowane są osłonami (49), które składają się z dwóch 
elementów połączonych przegubem (50), przy czym 
dolny element współpracuje z mikrowyłącznikiem (51) 
wyłączającym maszynę podczas otwierania osłony (49). 

(5 zastrzeżeń) 
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D06F P.232110 07.07.1981 

Fabryka Maszyn Pralniczych „Prama-Wuteh", Kiel
ce, Polska (Konrad Żaczek, Stefan Olczyk, Waldemar 
Copiak, Stanisław Jasiński). 

Zespół okna wsadowego z obrzeżem otworu pralnicy 
bębnowej 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania pro
stej i lekkiej konstrukcji zapewniającej szczelne mo
cowanie okna wsadowego w otworze wsadowym pral
nicy bębnowej czołowej. 

Okno wsadowe ma element nośny składający się 
z belki poziomej (1) z nakładkami (2), do których 
przykręcony jest spajany po tworzącej pierścień (9), 
w którym za pośrednictwem uszczelki (10) osadzona 
jest płaska szyba (11) zaciskana obręczą (12) zwijaną 
z blachy i spajaną po tworzącej. Do pierścienia (9) 
od strony wewnętrznej korpusu pralnicy przyklejona 
jest uszczelka (15) dociskana do wykładziny (16) wy
konanej z blachy i spajanej po tworzącej. Pomiędzy 
wykładziną (16) a kołnierzem (17) czołowej płyty pral
nicy umieszczony jest pierścień uszczelniający (18). 

(1 zastrzeżenie) 

D06M P.235379 Τ 10.03.1982 

Politechnika Łódzka, Łódź, Polska (Witold Gądor). 

Sposób wytwarzania włóknin klejonych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie poprawy wła
sności użytkowych włóknin klejonych przeznaczonych 
dla przemysłu odzieżowego. 

Sposób wytwarzania włóknin klejonych drogą na
pawania runa dyspersją kauczuku butadienowo-styre-
nowego oraz suszenia w temperaturze 70-90°C i do
grzewania w temperaturze 120-130°C, polega na tym, 
że do kąpieli napawającej runo dodaje się związki 

sieciujące w postaci oligomerów tlenku etylenu o ma
sie cząsteczkowej 400-6000 w ilości 4 - 1 5 % wagowych 
w stosunku do masy kauczuku. (1 zastrzeżenie) 

D06N P. 235378 Τ 10.03.1982 

Gliwickie Przedsiębiorstwo Projektowania i Wypo
sażania Obiektów Przemysłowych „PROZAP", Gliwice, 
Polska (Karol Osdarty, Aleksander Medwedew, Je
rzy Dziąćko, Włodzimierz Zastawny, Jan Draguła, 
Bronisław Nagrodzki, Adolf Patyn, Roman Tarko, Ta
deusz Trybus, Edmund Przybycień). 

Urządzenie do formowania płyt i filców z włókien 
mineralnych a zwłaszcza szklanych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zmniejszenia 
strat energii cieplnej oraz poprawy jakości produktu 
przy formowaniu płyt i filców z włókien mineralnych. 

Urządzenie charakteryzuje się tym, że elementami 
formującymi kobierzec (1) są przenośniki linowe (3) 
i (4) umieszczone jeden nad drugim wewnątrz komo
ry polimeryzacyjnej. 

Strefa grzewcza zasilana jest przez instalację od-
ciągowo-grzewczą i podzielona jest za pomocą uszczel
niających zespołów (6) na szczelne sekcje o przeciw
nych kierunkach przepływu czynnika grzewczego. 
Czynnik grzewczy doprowadzany jest przez elementy 
grzewcze z kalibrowanymi dyszami szczelinowymi 
z komory spalania i mieszania. Przenośniki linowe (3) 
i (4) posiadają napędowe bębny (7) umieszczone na 
końcu komory polimeryzacyjnej oraz zwrotne bębny 
(5) umieszczone na początku komory polimeryzacyj
nej. Na bębny nawinięta jest za pomocą nawrotnych 
linowych krążków (8) lina bez końca napinana przez 
urządzenie napinające i podtrzymywana przez rolki 
(9) oraz dociskana przez ustalające rolki (10). 

Instalacja odciągowo-grzewcza posiada komorę spa
lania i mieszania z przestrzenią spalania, na końcu 
której znajdują się dyfuzorowe dysze i przestrzeń 
mieszania zamknięta konfuzorowymi dyszami oraz kie
runkowe blachy na obwodzie przestrzeni spalania dla 
wymuszonego obiegu gazu w przestrzeni mieszania. 

Urządzenie według wynalazku znajdzie zastosowa
nie w Z-dach przemysłu izolacyjnego. (3 zastrzeżenia) 

Dział Ε 
BUDOWNICTWO; GÓRNICTWO 

E02D P.232200 15.07.1981 

Wrocławskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych 
Budownictwa Przemysłowego, Wrocław, Polska (Adam 
Dwojak). 

Urządzenie do wyciągania profili stalowych, zwłaszcza 
ścianek Larsena 

Urządzenie według wynalazku rozwiązuje zagadnie
nie wyciągania z gruntu z dowolnej głębokości, je
dnorazowo po dwie grodzice stalowe. 

Urządzenie składające się z zespołu: wyciągającego, 
transportowo-dźwigowego i wibracyjnego charaktery
zuje się tym, że szczęki samozaciskowe (1) zespołu 
wyciągającego osadzone są przegubowo w widełkach 

(2) zamocowanych przegubowo do blachownicy (3) 
w kształcie litery „U" połączonej przegubowo przy 
pomocy ramion (4) z dźwigniami (5). Dźwignie (5) 
oparte są na podporze głównej (7), a do drugiego ich 
końca zamocowane są dwa główne siłowniki hydra
uliczne (10) osadzone przegubowo na podporze pomo
cniczej (11). Zespół transportowo-dźwigowy ma osa
dzoną na kołach jezdnych ramę na której umocowane 
są przegubowo dwie pary słupów wsporczych połączo
nych poprzecznicą służącą do regulacji wychylenia 
dwóch wież wyciągowych zaopatrzonych w górnej 
części w koła linowe z lina. 

Zespół wibracyjny zawiera sprężystą obejmę (43) 
nakładaną przesuwnie na ściankę grodzie (15). We
wnątrz obejmy (43) przy wykorzystaniu wklęsłości 
dwóch sąsiadujących grodzie (15) usytuowane są dwa 
silniki wibracyjne. (3 zastrzeżenia) 
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E04B P. 230079 19.02.1981 

Pracownie Konserwacji Zabytków, Kraków, Polska 
(Janusz Florek, Zygmunt Czerwiński, Ryszard Zdzie-
bło). 

Sposób łączenia prefabrykowanych płyt stropowych 
z dźwigarami i płyta stropowa 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia wy
trzymałości połączenia i zmniejszenia ciężaru kon
strukcji. 

Sposób łączenia prefabrykowanych płyt stropowych 
z dźwigarami stalowymi polega na sklejeniu, płyt z 
dźwigarami żywicą syntetyczną, przy czym spoinę uzy
skuje się pomiędzy powierzchnią dźwigara, a płaski
mi elementami stalowymi trwale połączonymi z dol
ną powierzchnią płyty stropowej. 

Płyta charakteryzuje się tym, że wyposażona jest 
w płaskie elementy stalowe (2) trwale połączone z dol
ną powierzchnią płyty (1) i usytuowane wzdłuż jej 
krawędzi. 

Płyta stropowa wykonana jest z betonu lekkiego z 
wykorzystaniem granulowanego szkła piankowego ja
ko wypełniacza. (3 zastrzeżenia) 

E01B P. 232117 07.07.1981 

Krakowskie Biuro Projektów Dróg i Mostów, Kra
ków, Polska (Władysław Szermer). 

Sposób łączenia elementów budowlanych oraz ele
menty budowlane do samoczynnego łączenia 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie łączenia elemen
tów budowlanych, zwłaszcza słupów lub ścianek z fun
damentami, w sposób pozwalający na uzyskanie peł
nej wytrzymałości już po wstawieniu słupa lub ścian
ki w otwór łączący. 

Sposób charakteryzuje się tym, że element piono
wy (1 *) wyposażony w końcówkę łączącą (2) o co naj

mniej jednej powierzchni klinowej lub stożkowej (3) 
wkłada się do otworu łączącego (4) w elemencie po
ziomym (5) o ścianach bocznych (6) równoległych do 
odpowiednich powierzchni końcówki łączącej (2). Po 
samoczynnym zaklinowaniu się elementów pod wpły
wem sił pionowych szczelinę pomiędzy elementami 
uszczelnia się jednym ze znanych sposobów. 

Element budowlany składający się z elementów 
pionowych i elementów poziomych charakteryzuje się 
tym, że element pionowy (1) zakończony jest końców
ką łączącą (2) zawierającą co najmniej jedną powierz
chnię klinową lub stożkową (3), a górny przekrój ot
woru łączącego (4) w elemencie poziomym (5) o bocz
nych ścianach równoległych do odpowiednich powierz
chni końcówki łączącej (2) jest identyczny z górnym 
przekrojem końcówki łączącej (2), przy czym długość 
końcówki łączącej (1) jest mniejsza od wysokości ot
woru łączącego (4) przez co wytworzona zostaje szcze
lina (7). (2 zastrzeżenia) 

E04B P.236637 26.05.1982 

Aleksander Szklarczyk, Wrocław, Roman Mieloch, 
Warszawa, Polska (Aleksander Szklarczyk, Roman 
Mieloch). 

Ściana osłonowa 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie oszczędności 
energii cieplnej, w wyniku umieszczenia dodatkowej 
izolacji termicznej pokrytej od zewnątrz wykładziną 
beztynkową z płyt stanowiących ostateczną elewację 
zewnętrznych ścian budynków, zwłaszcza istniejących. 

Rozwiązanie charakteryzuje się tym, że do właści
wej ściany (1) budynku przytwierdza się krawędziaki 
(2), między którymi umieszcza się izolację termiczną 
(3). Izolacja (3) jest od zewnątrz pokryta paroizolacją 
(4) w postaci folii lub papy. Przytwierdzone do kra-
wędziaków (2) pionowo usytuowane metalowe listwy 
(5) typu ceowego są wyposażone w wiele zaczepów (7), 
na których zostają zawieszone płyty (8) stanowiące 
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zewnętrzną osłonę izolacji termicznej (3) i jednocze
śnie elewację budynku. Zaczepy (7) współpracują z od
powiednio wyprofilowanym wydrążeniem w płycie (8) 
i przytrzymują dwie sąsiednie, jedna nad drugą umie
szczone płyty (8). (1 zastrzeżenie) 

E04H 
E04B 

P.230932 30.04.1981 

Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, Kra
ków, Polska (Stanisław Nowak). 

Przenośny, składany magazyn zwłaszcza materiałów 
płuczkowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zmniejszenia 
ilości segmentów wchodzących w skład magazynu, a 
tym samym zmniejszenia gabarytów samego maga
zynu. 

Magazyn przeznaczony jest do składowania materia
łów wszędzie tam, gdzie występuje konieczność szyb
kiego i częstego montażu i demontażu magazynu. Ma
gazyn ma zamontowane na przegubach (14) ramy 
szkieletowe (3, 4), które przez obrót do pozycji piono
wej blokuje się sworzniami (13). (1 zastrzeżenie) 

E04H P.235405 Τ 09.03.1982 

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska (Augu
styn Borcz). 

Tłumik drgań parasejsmicznych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wychwytywania, 
tłumienia i rozpraszania drgań sejsmicznych przeka
zywanych przez podłoże na budynki mieszkalne, zwła
szcza wysokokondygnacyjne. 

Tłumik drgań parasejsmicznych wykorzystujący 
wodę jako element tłumiący stanowi co najmniej je
den zbiornik wodny usytuowany na poziomie piwnic 
budynku (1), i wyposażony w przegrody pionowe (2) 
i stożkowe (3), przy czym zbiornik połączony jest 
trwale z fundamentami piwnicznymi budynku (1). a od 
góry przykryty jest warstwą ziemi, zabezpieczającą 
przed zamarzaniem wody, a ponadto wyposażony jest 
w kontrolny właz (4) i studzienkę (6) do gromadzenia 
osadów. (1 zastrzeżenie) 

B05B P.232074 07.07.1981 

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy „Elektro-
montaż", Warszawa, Polska (Kazimierz Sękalski). 

Zamek do drzwi urządzeń elektrycznych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uproszczenia 
konstrukcji i sposobu montażu zamka do drzwi urzą
dzeń elektrycznych. 

Zamek ma obrotowo osadzoną w łączniku (1) tuleję 
(2) posiadającą w wewnętrznej powierzchni wzdłużne 
wycięcie stanowiące prowadnice i jednocześnie opo
rowe powierzchnie dla zaczepów klucza. Na wystę
pującą poza łącznik (1) część tulei (2) jest nasadzony 
rygiel (4) przymocowany do niej poprzez podkładkę 
(5) wkrętem (6). Rygiel (4) jest trójramiennym ele
mentem, którego jedno ramię stanowi języczek, a po
zostałe dwa ramiona tworzą dwustronną dźwignię, 
której każde z ramion ma przymocowaną rurowym ni
tem (10) baskwilową zasuwę (11) oraz posiada ogra
nicznik kąta obrotu rygla (4). Szyldzik (13) posiadają
cy otwór odpowiadający kształtowi klucza ma przy
twierdzone nagwintowane bolce (15), które po wpro
wadzeniu w otwory wycięte w drzwiach oraz w ot
wory w łączniku (1) i nakręceniu nakrętek (16) mo
cują łącznik (1) z szyldzikiem (13), a jednocześnie za
mek do drzwi. (3 zastrzeżenia) 

E21B P.232070 07.07.1981 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Geologicz
nej Centralnego Urzędu Geologii, Warszawa, Polska 
(Zbigniew Wilk, Adam Siwecki). 

Podwójna rura płuczkowa 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania łat
wej w montażu i demontażu rury płuczkowej. 
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Podwójna rura płuczkowa składa się z zewnętrznej 
rury (1) i osadzonej w niej wewnętrznej krótszej ru
ry (11). Rura (1)) ma u góry połączoną gwintowo mu
fę (3) i u dołu czop (7). Czop (7) dociska do rury (1) 
prowadzący pierścień (9) z trzema wypustami. Krót
sza rura (11) połączona jest u góry z mufowo wypro
filowanym łącznikiem (12) zaopatrzonym w trzy wy
pusty (13) i uszczelkę (14). U dołu rura (11) ma gwin
towo zamocowany łącznik (15). (1 zastrzeżenie) 

E21C P.232088 06.07.1981 

Fabryka Maszyn Budowlanych „Bumar-Fadroma", 
Wrocław, Polska (Marek Bartmański, Eugeniusz Bra
chmański, Sławomir Chełstowski, Wojciech Minor). 

Człon napędowy do samobieżnych maszyn górniczych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania uni
wersalnego członu napędowego przeznaczonego do sa
mobieżnych maszyn górniczych w wykonaniu normal
nym i specjalnym przeznaczanym do niskich podkła
dów. 

Człon napędowy samobieżnych maszyn górniczych 
składa się z ramy głównej (1), do której są umoco
wane na stałe, niezależnie od wersji, wielkogabaryto
we podzespoły z wyjątkiem kabiny operatora (4) i ze
społu napędowego (8) z obudową (9). 

Kabina (4) i zespół napędowy (8) z obudową (9) są 
umieszczone w pionowych szybach (2) i (6) wykona
nych w ramie głównej (1) i umocowywane w górnym 
lub dolnym położeniu odpowiednio do zastosowania 
członu napędowego. Zespół napędowy (8) z obudową 
(9) jest umieszczony na ramie pomocniczej (7), która 
jest zawieszona elastycznie w szybie pionowym (6) 
za pomocą wsporników (10). (3 zastrzeżenia) 

E21D P.232041 03.07.1981 

Centrum Konstrukcyjno-Technologiczne Maszyn 
Górniczych „KOMAG", Gliwice, Polska (Stanisław 
Romanowicz, Edward Janik). 

Obudowa podporowo osłonowa 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania kon
strukcji obudowy, której zespoły nośne tworzą tamę 
podsadzkową. 

Obudowa podporowo-osłonowa przystosowana do 
współpracy z podsadzką hydrauliczną ma osłonę od-
zawałową (5) i tylny łącznik (6) połączone ze sobą 
przegubowo przy czym osłona odzawałowa łączy się 
przegubowo ze stropnicą (1), a tylny łącznik (6) po
łączony jest przegubowo, ze spągnicą (2). Osłona odza
wałowa (5) i tylny łącznik (6) ma poprzeczne otwory 
(iii). Osłona odzawałowa (5) ma otwór (16) dla wy
lotu (15) rurociągu podsadzkowego (14), przy czym 
spągnicą (2) ma otwór (18) tworzący kanał rozciągają
cy się wzdłuż wyrobiska a służący do odprowadzania 
wód podsadzkowych. (1 zastrzeżenie) 

E21D P.232042 03.07.1981 

Centrum Konstrukcyjno-Technologiczne Maszyn 
Górniczych „KOMAG", Gliwice, Polska (Rajmund 
Kłusek, Stanisław Romanowicz, Jerzy Pilarski, Euge
niusz Górski, Edward Janik). 

Obudowa górnicza zmechanizowana zwłaszcza do po
kładów tąpiących 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie konstrukcji obu
dowy ze stojakami znacznie odchylonymi od pionu. 

Obudowa ma między stojakami a spągnicami, strop
nicami i osłonami odzawałowymi pakiety talerzowych 
sprężyn (6) umieszczone w gniazdach (1) posiadają
cych cylindryczne prowadnice (9), w których przesu
wają się tłoczkowe pokrywy (7) ściskające talerzowe 
sprężyny (6) przy zmianie sił przenoszonych przez sto
jaki (2). 

Stojaki (2) połączone są przegubowo z tłoczkowymi 
pokrywami (7). Sworznie (11) łączą elementy obudo
wy w czasie pracy i transportu. 

Gniazda ze sprężynami talerzowymi mogą być umie
szczone z obu stron stojaków lub tylko z jednej stro
ny. (4 zastrzeżenia) 
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E21D P. 232043 03.07.1981 

Centrum Konstrukcyjno-Technologiczne Maszyn 
Górniczych „KOMAG", Gliwice, Polska (Hubert Pełka, 
Jan Wroński, Grzegorz Stawiński). 

Złącze stojaka ze spągnicą w górniczej obudowie 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie samonastawności 
stojaka zwolnionego z rozparcia pod wymaganym ką
tem dzięki zastosowaniu gumowej tulei na zewnątrz 
elementu stanowiącego gniazdo dla końcówki stojaka 
co uniemożliwia ześlizgnięcie się tulei gumowej poza 
krawędź kołnierza stojaka (1). 

Złącze charakteryzuje się tym, że wykonane na kra
wędzi (12) kołnierza (11) stojaka (1) obrzeże (13) pro
stopadłe do powierzchni kołnierza (11) i osadzone na 
powierzchni oporowej spągnicy (6) pierścień (14) o śre
dnicy wewnętrznej niewiele większej od średnicy ze
wnętrznej tulei gumowej (10). (1 zastrzeżenie) 

E21D P. 232047 03.07.1981 

Centrum Konstrukcyjno-Technologiczne Maszyn 
Górniczych „KOMAG", Gliwice, Polska (Eugeniusz 
Górski, Marek Hagel, Edward Bochenek). 

Spągnicą górniczej obudowy ścianowej z korektorem 
położenia 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie korygowania po
łożenia sekcji górniczej obudowy ścianowej w nachy

lonych wyrobiskach ścianowych, siłownikiem sekcji 
korygowanej. 

Spągnicą charakteryzuje się tym, że ma dwa gnia
zda (6) i (6') stanowiące wzajemne odbicie lustrzane. 
W jednym gnieździe (6) jest osadzony siłownik (10), 
a w drugim gnieździe (6') tkwi element oporowy (14). 
Element oporowy (14) stanowi makieta siłownika (10). 

(2 zastrzeżenia) 

E21D P. 232152 09.07.1981 

Przedsiębiorstwo Prefabrykacji Przemysłu Węglo
wego „PREFBET", Katowice, Rybnicki Zakład Prefa
brykacji. Rybnik, Polska (Albin Durczok, Czesław 
Huebner, Lucjan Musiał). 

Okładzina żelbetowa a zwłaszcza górnicza 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
okładziny spełniającej wszystkie parametry wymiaro
we i wytrzymałościowe, przy czym sposób jej wytwa
rzania byłby mniej energochłonny od znanych metod 
wytwarzania okładzin. 

Okładzina ma kosz zbrojeniowy (1) wykonany z prę
tów nośnych (2), rozstawionych i uchwyconych w ści
śle określonej odległości (11) za pomocą wkładek dy
stansowych (3). Wkładki (3) o właściwościach sprę
żystych wykonane są z tworzywa sztucznego, mają 
kształt ramki prostokątnej o przekroju prostokątnym 
(4), na rogach której wykonane są cztery zaczepy ot
worowe (5) z wycięciem (6) o dobranej średnicy (d) 
pod pręt (2). Nadto każda z wkładek (3) ma na nie
których narożach wykonane wydłużenia (7 i 8) o do
branych technologicznie długościach (a i b). 

(1 zastrzeżenie) 

E21D P. 232211 13.07.1981 

Fabryka Maszyn Wiertniczych i Górniczych „Gli
nik", Gorlice, Polska (Jerzy Moskal, Bogumił Brzozow
ski, Józef Domasik, Stanisław Zimowski, Anzelm Go-
ścimiński, Leszek Serafin, Julian Roman). 

Hydrauliczny stojak dwuteleskopowy 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie umożliwienia 
zwiększenia podporności roboczej stojaka. 

Hydrauliczny stojak dwuteleskopowy pracujący w 
układzie centralnego, zewnętrznego zasilania, charak
teryzuje się tym, że ma trzy tuleje: tuleję głowicy 
(2), tuleję środkową (5) oraz tuleję dolną (9) opiera
jące się jedna na drugiej w położeniu wyjściowym 
stojaka. Ponadto ma sprężynę rabującą (13), która za-
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mocowana jest dolnym końcem na ruchomym tłoku 
(12), zaś górnym końcem zaczepiona jest o rurkę do
prowadzającą (14) za pomocą łącznika (15). 

(1 zastrzeżenie) 

E21D P.232242 14.07.1981 

Alfred Kosiorowski, Wrocław, Polska (Alfred Ko-
siorowski). 

Górnicza odbudowa tubingowa o dużej szczelności 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie polepszenia 
szczelności złącz pierścieni tubingowych, oraz złącz 
występujących na styku tych pierścieni z koszulką be
tonową obudowy tubingowej. 

Obudowa tubingowa (13) ma złącza (21) kolejnych 
warstw betonowej koszulki (12) przesunięte wzglę
dem poziomego złącza (20) dwóch kolejnych warstw 
segmentów. Segmenty (1, 3) mają otwór (14) do wy
konywania kolejnej warstwy betonowej koszulki (12) 
usytuowany powyżej dolnego, poziomego kołnierza (6). 
Każdy segment (1, 3) ma ilość łączeniowych otworów 
w poziomych kołnierzach najkorzystniej różną niż ilość 
łączeniowych otworów w kołnierzach poziomych. 

Obudowa (13) ma od strony górotworu (22) na po
ziomych i pionowych złączach (20) osadzone dodatko
we osłony (16), każda utwierdzona co najmniej do 
jednego z dwóch sąsiednich segmentów (1, 3). Między 
osłonami (16), a segmentami (1, 3) są umieszczone do
datkowe elementy uszczelniające. (7 zastrzeżeń) 

E21F 
B65C 

P.229595 06.02.1981 

Kopalnia Węgla Kamiennego „Komuna Paryska", 
Jaworzno, Polska (Zygmunt Ferdék, Władysław Wa-
luga). 

Urządzenie do ewakuacji ludzi z klatek urządzenia 
wyciągowego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia 
szykości i bezpieczeństwa ewakuacji. 

Urządzenie charakteryzuje się tym, że każda z kla
tek (12) i (13) wyposażona została w otwory (10) w 
podłogach pięter pośrednich. Klatka (12) ma drzwi
czki (9) w ścianie dolnego piętra. Klatka (13) wypo
sażona została w ruchomy pomost (8) z poręczami, 
opuszczany po otwarciu różnych zamknięć. 

Pomost (8) wraz z poręczami opuszczany jest przy 
pomocy mechanizmu opuszczania, przy czym podest 
pomostu (8) przymocowany jest jednym końcem do 
liny pomostu, a drugim osadzony w łożyskach, które 
są przymocowane da klatki (12) w sposób nierozłącz
ny. (10 zastrzeżeń) 

Dział F 
MECHANIKA; OŚWIETLENIE; OGRZEWANIE; UZBROJENIE; 

TECHNIKA MINERSKA 

F01C P. 235617 Τ 23.03.1982 

Wyższa Szkoła Morska, Szczecin, Polska (Bolesław 
Kuźniewski). 

Urządzenie do przetwarzania energii 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
konstrukcji takiego urządzenia, które zapewniłoby 
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równomierność przepływu czynnika roboczego np. wo
dy, pary albo gazu, zwiększenie stopnia szczelności 
oraz wyeliminowałoby wady dotychczas stosowanych 
urządzeń. 

Istota wynalazku polega na tym, że w toroidalnych 
przestrzeniach roboczych korpusu złożonego z części 
(1), (2), (3) i (4) pasowane sa obrotowo tłoki w posta
ci segmentów torusa (5) i (6) oraz (7) i (8). Tłoki po
łączone są z trzonami mającymi postać tulei (9) i (10). 
Obrotowy ruch trzonów z tłokami jest synchronizo
wany przy czym tłoki są rozmieszczone na trzonach w 
ten sposób, że toroidalne przestrzenie robocze, w któ
rych obracają się tłoki, przenikają się, ale tłoki nie 
stykają się wzajemnie. 

Urządzenie według wynalazku może znaleźć zasto
sowanie jako silnik spalinowy, parowy, hydrauliczny 
lub pneumatyczny, albo jako pompa lub sprężarka. 

(1 zastrzeżenie) 

F02B P.232015 01.07.1981 

Andrzej Kompczyński, Radom, Polska (Andrzej 
Kompczyński). 

Silnik spalinowy ze zmiennoliniowym uszczelnieniem 
tłoków 

Przedmiotem wynalazku jest silnik wewnętrznego 
spalania pracujący z dużym nadmiarem powietrza wg 
obiegu Joule'a. 

Silnik ma dwa tłoki (3 i 4), które wyposażone w 
występy i rowki spiralne sprężarki i rozprężarki. Z 
jednej strony tłoka (3) lub (4) jest część sprężająca 
i poprzez komorę spalania powietrze podawane jest 
do części rozprężającej utworzonej przez oba tłoki. 
Cylinder sprężarki (5) lub (6) jest dociskany do tło
ków w kierunku osiowym przez śrubę (14), co po-

zwala na zmniejszanie luzów czołowych. Siły bezwład
ności tłoków wzajemnie się znoszą i są przekazywane 
od jednego z tłoków do drugiego poprzez kulki skoś
nego działania (12). Każdy z tłoków jest wyposażony 
w koła o uzębieniu wewnętrznym, poprzez które są 
przekazywane siły parcia gazowego na wałki uzębio
ne (7) i (8) co zapewnia sprawne działanie mechani
zmu napędu tłoka, mimo występowania dużych sił 
parcia gazowego na tłoki, wykonujące ruch stosunko
wo mały. Siły parcia gazowego działające na tłoki w 
kierunku osiowym przejmują kulki odciążające (15). 

Komory spalania są częścią tłoków (3) i (4) i wy
konują ruch o ciągłej zmianie kierunku, co zapewnia 
dobre wymieszanie się paliwa z powietrzem i spala
nie paliwa o niskiej jakości. (3 zastrzeżenia) 

F02E P.235438 Τ 11.03.1982 

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. 
Kraków, Polska (Wacław Miga). 

Dwusuwowy silnik spalinowy z zapłonem iskrowym 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie skonstruowania 
takiego silnika, w którym zapewnione byłyby stałe 
warunki uwarstwienia ładunku niezależnie od obro
tów silnika. 

Silnik mający dodatkowe kanały odprowadzające 
powietrze do kanałów dolotowych, w wyniku otwarcia 
przelotu przez napędzaną od wału korbowego tarczę 
sterującą charakteryzuje się tym, że tarcza sterująca 
(1) łożyskowana jest obrotowo na czopie (2) wału kor
bowego i napędzana za pośrednictwem ustalonego na 
wale korbowym regulatora odśrodkowego (A). 

(1 zastrzeżenie) 

F02D 
F02C 

P.232166 10.07.1981 

Wyższa Szkoła Inżynierska, Koszalin, Polska (Bogu
sław Staszczyk). 

Aerodynamiczno-grawitacyjna turbina 

Przedmiotem wynalazku jest aerodynamiczno-gra
witacyjna turbina, przeznaczona do napędu generato
ra elektrycznego lub innej maszyny roboczej. 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie skonstruowania 
turbiny o zwiększonym momencie obrotowym oraz 
zwiększonej sprawności. 
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Turbina składa się z pary wirników (1), osadzonych 
na poziomej osi obrotu (2), symetrycznie po obu stro
nach głowicy obrotowej (6), pionowego wału nośne
go (3). Każdy z wirników (1) ma kształt walca i zao
patrzony jest w łopaty (5) osadzone obrotowo na prę
tach rozmieszczonych równomiernie na obwodzie wal
ca. 

Dmuchający wiatr powoduje odchylenie łopat (5) od 
pionu, a tym samym przemieszczanie się środka cięż
kości wirników (1) i naruszenie ich równowagi, powo
dujące ich obrót. (1 zastrzeżenie) 

F02M P. 235409 Τ 10.03.1982 

Fabryka Osprzętu Samochodowego „POLMO", Łódź, 
Polska (Bogdan Dryzek, Zbigniew Juran, Piotr Roma
nowski, Edmund Lisiak). 

Gaźnik do silnika wewnętrznego spalania o zapłonie 
iskrowym 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie doprowadzenia 
dodatkowego powietrza w momencie uruchamiania sil
nika, zapobiegającego jego zalaniu paliwem. 

Gaźnik charakteryzuje się tym, że rozwidlona płyt
ka (9) listwową z zaczepem (10) stanowi zawór zabez
pieczający silnik przed zalaniem w momencie rozru
chu, przy czym po zamocowaniu rozwidlonej płytki 
(9) listwo we j na przesłonie (4) rozruchowej, zaczep 
(10), wchodząc w wybranie (11) w przesłonie (4) roz
ruchowej, ustala położenie rozwidlonej płytki (9) list-
wowej względem tej przesłony (4) rozruchowej, zaś 
po zmontowaniu przesłony (4) rozruchowej z ośką (5), 
skok ramion (9I), (9II) rozwidlonej płytki (9) lis two-
wej jest ograniczony ośką (5), na której w miejscu 
usytuowania końców ramion (9I), (9II) rozwidlonej 
płytki (9) listwowej są wgłębienia (5I), (5II) warunku
jące skok ramion (9I), (9II) na określoną wysokość. 

(1 zastrzeżenie) 

F03B P.232173 13.07.1981 

Wyższa Szkoła Inżynierska, Koszalin, Polska (Bogu
sław Staszczyk). 

Turbina wiatrowa o poziomej osi obrotu 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie skonstruowania 
turbiny o podwyższonej sprawności. 

Turbina wirnik składający się z piasty (4), na ob
wodzie której zamocowane są łopaty (3). Na osi obro
tu (5) wirnika osadzony jest nieruchomy stożek wew
nętrzny (1) połączony dwoma pionowymi żebrami ze 
ściętym stożkiem zewnętrznym (2). 

Strumień wiatru (W) rozpływa się po powierzchni 
bocznej stożka wewnętrznego (1) i kierowany jest na 
łopaty (3). Wewnętrzne ścianki ściętego stożka zew
nętrznego (2) kierują strumień wiatru do wnętrza 
wirnika i powodują ssanie na zewnętrznych częściach 
łopat (3). Siły wypadkowe oddziaływujące na łopaty 
(3) powodują obrót wirnika. Pionowe żebra pełnią 
rolę kierownicy ustawiającej oś obrotu (5) wirnika 
zgodnie z kierunkiem wiatru. (1 zastrzeżenie) 

F04B P.232087 06.07.1981 

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót Wodociągo
wych i Kanalizacyjnych, Gdańsk, Polska (Henryk Klo-
za). 

Układ do sterowania zwłaszcza agregatów pompowo-
-próżniowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania ta
kiego układu, który umożliwiłby uzyskanie wydatne 
zmniejszenie poboru energii elektrycznej przez agre
gat pompowo-próżniowy. 

Układ charakteryzuje się tym, że ma dwukomorową 
rurkę (3) połączoną ze zbiornikiem agregatu (1), przy 
czym ze zbiornika (1) poprzez rurkę stalową (2) na
pływa woda do komory (4), w której znajduje się ma
gnes (5) umieszczony na pływaku (6). Magnes oddzia-
ływuje na kontaktrony (7) znajdujące się w komorze 
suchej (9). (1 zastrzeżenie) 
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F01D P.232056 06.07.1981 

Instytut Lotnictwa, Warszawa, Polska (Jan Traczyk, 
Jacek Brejnak, Krzysztof Kawalec). 

Odśrodkowa sprężarka przepływowa 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
konstrukcji takiej sprężarki, która przy ogólnie sto
sowanych materiałach konstrukcyjnych, umożliwiała
by zwiększenie ilości energii doprowadzanej do czyn
nika roboczego, a tym samym osiągnięcie wyższej 
sprawności procesu sprężania. 

Sprężarka, zawierająca umieszczone w obudowie od
środkowy wirnik i nieruchomy dyfuzor, charaktery
zuje się tym, że pomiędzy odśrodkowym wirnikiem 
(6) i dyfuzorem (8) współśrodkowo z nimi usytuowany 
jest napędzany dodatkowy wirnik (3) wyposażony w 
odśrodkowy wieniec (4), przy czym odśrodkowy wir
nik (6) i dodatkowy wirnik (3) mają przeciwne kie
runki obrotów. Dodatkowy wirnik (3) może też sta
nowić zespół złożony z odśrodkowego łopatkowego 
wieńca (4) i osłony (9) wyposażonej w osiowe łopatki 
(10), przed którymi, w obudowie (1) sprężarki usytuo
wana jest nieruchoma osiowa kierownica utworzona 
z łopatek (11), przy czym w tym przypadku odśrod
kowy wirnik (6) i zespół dodatkowego wirnika (3) 
mają zgodne kierunki obrotów, ale różne prędkości 
obrotowe. 

Sprężarka według wynalazku może być stosowana 
w dwuwałowych silnikach turbinowych używanych w 
lotnictwie, a także w trakcji naziemnej. 

(4 zastrzeżenia) 

F16B P.232060 06.07.1981 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Budownictwa Prze
mysłowego „Śląsk", Katowice, Polska (Jan Jaroch). 

Złącze śrubowe, zwłaszcza deskowania przestawnego 
wielkowymiarowego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania kon
strukcji złącza przenoszącej momenty gnące, nie 
wymagającej stosowania ściągaczy deskowania w 
miejscach połączenia dźwigarów, umożliwiających łą
czenie dźwigarów o znacznej sztywności. 

Złącze śrubowe dźwigarów przeznaczone jest do 
wzdłużnego połączenia dwu dźwigarów szczególnie do 
deskowania stropów, wysokich ścian i ścian zbiorni
ków kolistych. 

Złącze śrubowe dźwigarów składa się z dwu kształ
towników ceowych (1 i 2) połączonych dwoma śruba
mi (3) i dwoma nakrętkami (4), przy czym patki ceo-
wnika (1 i 2) zwrócone są do środka złącza śrubowe
go, a środnik ceownika (1) połączony jest nierozłącz
nie z końcem śrub (3), podczas gdy ceownik (2) po
łączony jest z nakrętkami (4) nakręconymi na śru
bach (3) najdogodniej przez spęczenie końcówek na
krętek (4) wystających poza środnik ceownika (2). 

(2 zastrzeżenia) 

F16B 
F16L 

P.232268 16.07.1981 

Spółdzielnia Pracy „Mechanika", Kraków, Polska 
(Jacek Kozak, Adam Siemdaj, Włodzimierz Skuza). 

Sposób łączenia prętów, profili i rur o osiach nierów-
noległych, zwłaszcza prostopadłych elementów anten 

telewizyjnych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
trwałego, niezawodnego w działaniu, prostego połą
czenia. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że przy
gotowuje się elementy: nośny (1) oraz łączony (2), a 
następnie w elemencie nośnym (1) wykonuje się wy
cięcie, względnie umieszcza na nim podkładkę dystan
sową. Z kolei element łączony (2) wprowadza się w 
wycięcie względnie umieszcza na podkładce dystan
sowej, ustala jego położenie i blokuje oba elementy 
(1) i (2) względem siebie z tym, że istotą jest bloko
wanie częścią sprężystą (3), która powoduje dociska
nie elementów (1) i (2) do siebie. 

Korzystnym jest jeżeli cześć sprężysta (3) ma po
stać sprężyny płaskiej z dwoma otworami. 

(2 zastrzeżenia) 

F16B P.237142 28.06.1982 

Pierwszeństwo: 29.06.1981 - RFN (nr Ρ 31 25 457.8) 
HILTI Aktiengesellschaft, Schaan, Lichtenstein. 

Kołek rozprężny 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
konstrukcji kołka charakteryzującej się dużą warto
ścią sił kotwienia. 

Kołek rozprężny zawiera korpus (10) i poruszany 
względem niego do położenia rozprężonego element 
rozprężny (20). Korpus (10) i element rozprężny (20) 
uzupełniają się w położeniu nierozrpężonym do prze
kroju okrągłego. Powierzchnia podporowa, na której 
opiera się element rozprężny (20) na korpusie (10), 
utworzona jest przez dno (12) rowka (11) przebiegają
cego wzdłuż płaszczyzny równoległej do osi i pochyło-
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nego względem osi wzdłużnej kołka. Przekrój po
przeczny rowka (11) może mieć kształt litery U lub 
V. Element rozprężny (20) ma grzbiet (22) prowadzo
ny w rowku (11) i boki (21). W celu rozszerzania kor
pusu (10) w obszarze rowka (11) ma on szczelinę 
wzdłużną (9 zastrzeżeń) 

F16C 
F16ÍI 

P.235393 Τ 11.03.1982 

Andrzej Krypa, Siedlce, Polska (Andrzej Krypa). 

Sposób łożyskowania tocznego kulkowego obustronnie 
wykorbionego wału 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zastąpienia ło
żyska ślizgowego w obustronnie wykorbionym wale -
łożyskiem tocznym. 

Sposób polega na tym, że na czop wykorbionego 
wału wykonanego w taki sposób, jak pierścień wew
nętrzny łożyska tocznego kulkowego, nakłada się dwa 
kulkowe koszyczki łożyska. Elementy koszyczków 
(10, 11) obejmujące kulki łożyska są ręcznie nitowane 
dwoma nitami (12). (3 zastrzeżenia) 

F16D 
B65H 

P.232131 08.07.1981 

Zakład Maszyn Kablowych, Kraków, Polska (Wie
sław Brzeziński). 

Hamulec korekcyjny 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
konstrukcji hamulca korygującej moment hamujący 
według z góry zaprogramowanej charakterystyki. 

Hamulec korekcyjny ma co najmniej jedną prowad
nicę (1) nawoju krzyżowego lub prostego (2) nawinię
tego na tulei (3) lub szpuli, przy czym prowadnicę (1) 
do nawoju (2) dociska element sprężysty (5), korygują
cy moment hamujący ze zmianą średnicy nawoju (2), 
osadzony wraz z prowadnicą (1) i tuleją (3) lub szpuli 
na wałku (6). (2 zastrzeżenia) 

F16D P.232151 09.07.1981 

Zakład Maszyn Kablowych, Kraków, Polska (Wie
sław Brzeziński). 

Hamulec odśrodkowy 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania ta
kiej konstrukcji hamulca, w której wzrastające obro
ty będą powodowały zmniejszanie się momentu hamo
wania od wartości wstępnie nastawionej do zera. 

Hamulec odśrodkowy ma na obrotowy wałek (4) 
nasadzoną obrotową tuleję (3), hamowaną względem 
wałka (4) sprężystym cięgnem (1) opasującym ślizgi 
(2) i tuleją (3). (1 zastrzeżenie) 

F16D 
B25B 

P. 232161 10.07.1981 

Jerzy Lewandowski, Bydgoszcz, Polska (Jerzy Le
wandowski). 

Pokrętło zapadkowe dwukierunkowe samozaciskowe 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uproszczenia kon
strukcji oraz zmniejszenia zużycia surowca. 

Pokrętło, służące do współpracy z kluczami nasado
wymi oraz końcówkami wkrętakowymi, składa się z 
głowicy (1), segmentu zębatego (2), sworznia (3), prze
łącznika kierunku pracy (4), kulki (5), zabieraka (7) 
i łącznika (8). Segment zębaty (2) osadzony jest wa-
hliwie w zabieraku (7) za pomocą sworznia (3), a je
go położenie jest regulowane kulką (5) umieszczoną 
w przełączniku kierunku pracy (4). (2 zastrzeżenia) 
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F16D P. 235502 Τ 18.03.1982 
B66D 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Gospodarki Remon
towej Energetyki, Wrocław, Polska (Maciej Galicki). 

Hamulec szczękowy krótkoskokowy 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zapewnienia nie
zawodnego hamowania zarówno podczas podnoszenia 
jak i opuszczania ładunku. 

Hamulec szczękowy krótkoskokowy, stosowany zwła
szcza w przenośnikach kołyskowych do transportu 
materiałów ceramicznych na poszczególne poziomy ko
tła w elektrowni i sterowany silnikiem elektrycznym 
prądu przemiennego, według wynalazku jest wyposa
żony w klockowy rozpierak (10) dźwigni hamulcowych 
(7) zakończony widełkami (11), osadzony obrotowo w 
górnej części podstawy (1) i napędzany przez stator 
silnika (2) za pośrednictwem nalca (12) tarczy (3) usy
tuowanego w widełkach (11). Tarcza (3) w dolnej czę
ści ma oporowy kołek usytuowany w wyjęciu pod
stawy (1), między dwoma zderzakami ograniczający
mi kat obrotu statora silnika. Zderzak stanowi wydrą
żony tłoczek z usytuowaną w jego wnętrzu sprężyna. 

(2 zastrzeżenia) 

F16K P. 232217 14.07.1981 

Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN, 
Kraków, Polska (Jerzy Wojciechowski, Lesław Do-
bner, Zygmunt Goździewicz, Józef Busko, Jacek Ra-
chwał). 

Urządzenie do rozrządu gazów 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania kon
strukcji urządzenia do rozrządu gazów skutecznie speł
niającej swoje funkcje w przypadku wprowadzania 
gazu zanieczyszczonego i i odprowadzania gazu oczysz
czonego w wyniku cyklicznej zmiany przepływu stru
mienia przez reaktor. 

Urządzenie do rozrządu gazów, zwłaszcza dla insta
lacji przemysłowych, składa się z kolektora (1) połą
czonego elastycznym rękawem (2) z króćcem (4) z wy-
szlifowanym kołnierzem (5). Króciec (4) sprzężony jest 
z siłownikiem (6) za pomocą ramienia siłownika (7). 

Podczas cyklu pracy ruchomy króciec (4) przesuwa
ny jest skokowo po szynie (10) łączącej króćce wylo
towe lub wlotowe (8) lub (9), ślizgające się po pod
kładce teflonowej (12) z otworami (13) w rowku szyny, 
przy czym po połączeniu się króćca ruchomego (4) 
z króćcami wlotowymi lub wylotowymi (8) lub (9) kró
ciec (4) dociskany jest sprężynami do podkładki teflo
nowej (12), uszczelniając połączenie wylotu przez kró
ciec (4) z wlotem do reaktora poprzez króćce (8) lub 
(9). (5 zastrzeżeń) 

F21K P. 235572 Τ 23.03.1982 

Tomasz Szeromski, Warszawa, Polska (Tomasz Sze-
romski). 

Lampka ozdobna 

Lampka ozdobna składa się z: naczynia szklanego 
lub ceramicznego (1), wkładki (2), knota (3) z włókna 
roślinnego metalowego lub azbestowego nasyconego 
parafiną lub stearyną, warstwy wody (4) i warstwy 
oleju roślinnego (5). 
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Wkładka (2) jest tak ukształtowana, że: w środko
wej części znajduje się zagłębienie do mocowania 
knota (3), współśrodkowy pierścień (7) z otworami (6) 
tworzy naczynie na olej, a równocześnie powoduje 
pływanie krążka po powierzchni oleju. (1 zastrzeżenie) 

F24F P. 231985 02.07.1981 

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Sta
szica, Kraków, Polska (Zbigniew Wąsowicz, Andrzej 
Szymowski, Marta Szymowska). 

Sposób przewietrzania grawitacyjnego pomieszczeń 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania spo
sobu umożliwiającego uzyskanie zadawalających efek
tów kształtowania wilgotności i temperatury pomie
szczeń z okresowym wykorzystaniem przewietrzania 
grawitacyjnego. 

Sposób przewietrzania grawitacyjnego pomieszczeń 
polega na pomiarze temperatury lub wilgotności albo 
temperatury i wilgotności oraz na zmianie tych para
metrów przez zmianę położenia przysłon. Na podsta
wie zmierzonych parametrów temperaturowo-wilgo-
tnościowych wyznacza się znak przyrostu drugiego 
rzędu tych parametrów i w zależności od tego znaku 
steruje się przysłonami otworów wentylacyjnych po
mieszczeń. (1 zastrzeżenie) 

F24H P. 232086 06.07.1981 

Centralne Biuro Konstrukcji Kotłów, Tarnowskie 
Góry, Polska (Zenon Pilarski, Zygmunt Albrecht, Piotr 
Kutyniok). 

Podgrzewacz wody 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie skonstruowania 
podgrzewacza pojemnościowo-przepływowego umożli
wiającego pobór ciepłej wody po okresowym opróż
nieniu zbiornika ciepłej wody. 

Podgrzewacz wody stosowany do okresowego grza
nia wody, zwłaszcza w ciepłowniach zakładowych, 
elektrowniach i innych zakładach produkcyjnych, cha
rakteryzuje sie tym, że ma pojemnościowy zespół (1), 
w którym zabudowana jest wodna komora (9) prze
pływowego zespołu (2) zaopatrzonego w wyjmowalny 
system rur grzewczych (3). W płaszczu wodnej ko
mory (9) przepływowego zespołu (2), w pobliżu króćca 
(5) wlotu wody zabudowana jest zwrotna klapa (4) 
lub wykonane są otwory. System rur grzewczych (3) 
wykonany jest w kształcie litery „U", w kształcie wę-
żownicy lub w kształcie śrubowej spirali. 

(5 zastrzeżeń) 

F24J P. 232199 15.07.1981 

Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa, Polska 
(Wacław Tuszyński). 

Dom ogrzewany energią słońca 

Przedmiotem wynalazku jest dom ogrzewany ener
gią słońca, który znajdzie zastosowanie coraz szersze 
w resorcie budownictwa mieszkaniowego. 

Dom ogrzewany energią słońca charakteryzuje się 
tym, że ma gazowy powietrzny kolektor słoneczny (6), 
który jest jednocześnie częścią lub całością dachu (3), 
poddaszem oraz pomieszczeniem użytkowym. Pomie
szczenie takie może być wykorzystane do różnych ce
lów jak np. solarium lub oranżeria. Pod kolektorem 
słonecznym znajduje się zasadnicza kondygnacja lub 
kondygnacje mieszkalne. Poniżej mieszkalnej części 
(7) domu usytuowany jest akumulator energii ciep
lnej (10). (1 zastrzeżenie) 

F27B P. 232021 03.06.1981 

Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Warszawa, Polska 
(Józef Wysocki). 

Grawitacyjny piec przemysłowy 
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wielokrotnego 

wykorzystania strumienia atmosfery w różnych stre
fach przestrzeni roboczej pieca oraz uproszczenia 
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procesu przemieszczania wsadu przez przestrzeń go
rącą pieca. 

Grawitacyjny piec przemysłowy wgłębny, przeloto
wy jedno lub wielostrefowy, przeznaczony zwłaszcza 
do obróbki cieplnej metali w atmosferach regulowa
nych charakteryzuje się tym, że wsad (9) w pojemni
kach (8) zawieszony jest na poduszce płynowej, korzy
stnie gazowej, powstającej przez zasilanie przestrzeni 
roboczej pieca płynem, korzystnie gazem, którego źró
dło (14) znajduje się poniżej pieca. Piec ten ma prze
strzeń roboczą otoczoną cylindryczną rura, korzystnie 
ceramiczną, na której znajdują się dysze (6), (7) współ
pracujące z płaszczyznami oporowymi (10) pojemni
ków (8), przy czym pojemniki te mają w pobliżu kra
wędzi płaszczyzn oporowych (10) skrzydełka (11) do 
nadawania pojemnikom (8) ruchu oporowego wokół 
osi symetrii pieca, dzięki ich współpracy z dyszami 
(6), (7) pieca. (1 zastrzeżenie) 

F27D 
H05B 

P.235440 Τ 12.03.1982 

Politechnika Białostocka, Białystok, Huta „Warsza
wa", Warszawa, Polska (Antoni Kępka, Jan Surowski, 
Jan Wróblewski, Marian Michałowski). 

Układ przewodów rurowych toru wielkoprądowego 
pieca łukowego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
układu zapewniającego pełną symetrię parametrów 
elektrycznych oraz symetrię obciążeń elektrodynami
cznych wywołanych prądami przemiennymi. 

Układ według wynalazku charakteryzuje się tym, że 
rozmieszczenie poszczególnych trzech faz usytuowano 
w układzie przestrzennym w postaci okręgu, a pro
mień „R" tego okręgu jest uzależniony od odległości 
„d" pomiędzy osiami przewodów rurowych tej samej 
fazy według zależności R/d ≥ 2,25, zaś kąt środkowy 
„φ" określający rozstawienie osi symetrii skrajnych 
faz powienien mieć wartość φ = 2π/3 

F27D 
B65G 

P.235497 Τ 
(1 zastrzeżenie) 

16.03.1982 

Zakłady Magnezytowe, Ropczyce, Polska (Jan He-
ryan, Kazimierz Kliś, Eugeniusz Stasiowski). 

Urządzenie do załadunku i rozładunku wózków pie
cowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie dogodnego i bez
piecznego załadunku wózków piecowych wyrobami 
ceramicznymi lub ich wyładunku na palety transpor
towe. 

Urządzenie według wynalazku charakteryzuje się 
tym, że w prowadnicach (1) ceowych zamocowanych 
w kanale (2) osadzona jest rama (4) przejezdna ma
jąca w przedniej części poziomą platformę (12) obro
tową dla palety (13), natomiast w dolnej części ma 
zębatkę (16) współpracującą z kołem zębatym (19) 
przekładni (17), która nadaie ramie (4) ruch posuwi
sto-zwrotny. Koło zębate (19) osadzone jest na wałku 
wyjściowym przekładni (17) przesuwnie i zazębiane 
jest z zębatką (16) przy pomocy widełek (20) sprzę
gowych i pary dźwigni. 

Platforma (12) spoczywa na zespole rolek (15) tocz
nych zamocowanych na promieniowo rozstawionych 
ramionach (14), związanych z pionową osią (11) osa
dzoną w ramie (14) i platformie (12). (4 zastrzeżenia) 

Dział G 
FIZYKA 

GOIH P.235470 Τ 15.03.1982 

Wyższa Szkoła Inżynierska, Opole, Polska (Jerzy 
Skubis). 

Układ do wyznaczania współczynników tłumienia, po
chłaniania i odbicia sygnałów akustycznych od wyła

dowań elektrycznych 

W skład układu wchodzi prostownik (1), który po
przez rezystancję (2) ładuje kondensator (3), połączo
ny kolejno z iskiernikiem kulowym (4) i iskiernikiem 
ostrze-płyta (5), umieszczonym w wyłożonej materia
łem dźwiękochłonnym rurze, stanowiącej model je
dnokierunkowego pola akustycznego. 

Rura (7) przedzielona jest przegrodą z materiału ba
danego pod, którą znajduje się przetwornik (11) mie
rzący ciśnienie fali w miejscu jej generacji. Przetwor
nik (12) mierzący ciśnienie fali przenikającej przegro
dę (10) umieszczono nad przegrodą. 

Układ znajduje zastosowanie w badaniach materia
łów izolacyjnych urządzeń pracujących pod wysokim 
napięciem. (4 zastrzeżenia) 
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G01L P. 232120 09.07.1981 
A61D 

Akademia Rolnicza, Poznań, Polska (Jan Jeszka, Ma
rian Lipiński, Kazimierz Marchlewski). 

Urządzenie do rejestracji aktywności motorycznej, 
zwłaszcza zwierząt laboratoryjnych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania pro
stej konstrukcji urządzenia umożliwiającej prowadze
nie pomiaru także w klatkach metabolicznych. 

Urządzenie składa się z nieruchomej podpory (2) 
i zamocowanych do niej w układzie trójkąta równo
bocznego trzech elementów sprężystych (3), na których 
z kolei wsparta jest ruchoma płyta podłogowa (5). Na 
elementach sprężystych (3) naklejone są tenspmetry 
oporowe (4) połączone ze znanym urządzeniem reje
strującym. (1 zastrzeżenie) 

G01L P. 235446 Τ 16.03.1982 
H04K 

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska (Stani
sław Wanatowicz). 

Urządzenie do mocowania i napinania membram 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia czu
łości membramy, zmniejszenia histerezy oraz obniże
nia zakresu pomiarowego membramowych przetwor
ników. 

W urządzeniu według wynalazku membrama (1) do
ciśnięta jest do dna korpusu dociskowym pierścieniem 
(2), za pośrednictwem sprężystego pierścienia (3). Na 
sprężystym pierścieniu (3) oparty jest kołnierz przesu
wanej tulejki (4) zabezpieczonej przed obrotem za po
mocą nieruchomego kołka (5). Przesuwna tulejka (4) 
umieszczona jest swoją częścią cylindryczną wewnątrz 

pierścienia (2) i dociskana jest do membrany (1) i gnia
zda (7) za pomocą nakrętki (6), która ma zewnętrzny 
gwint i wkręcana jest w otwór w korpusie urządze
nia. (1 zastrzeżenie) 

G01N P. 232104 08.07.1981 

Przedsiębiorstwo Przemysłowo-Handlowe „Polskie 
Odczynniki Chemiczne", Gliwice, Polska (Czesław 
Osnowski). 

Masa wskaźnikowa do oznaczania zawartości benzenu 
w powietrzu 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania stre
fowego wykrywacza benzenu. 

Masa wskaźnikowa do oznaczania zawartości ben
zenu w powietrzu składa się z żelu krzemionkowego, 
formaldehydu i kwasu siarkowego oraz według wyna
lazku, zawiera dodatkowo 0,02-0,08% wagowych wę
gla aktywnego 0,00-0,02% wagowych tlenku cynko
wego i 0,01-0,5% wagowych paraformaldehyde 

(1 zastrzeżenie) 

G01N P. 232134 08.07.1981 

Politechnika Śląska im. W. Pstrowskiego, Gliwice, 
Polska (Antoni Kot, Józef Bąk, Eugeniusz Podzimski). 

Urządzenie do badań modelowych wpływu rodzaju 
nadkładu na deformacje powierzchni terenu powodo

wane eksploatacją górniczą 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania kon
strukcji urządzenia do badań modelowych zachowania 
się warstw karbońskich wskutek eksploatacji górni
czej bez konieczności uprzedniego modelowania tych 
warstw materiałem ekwiwalentnym. 

Urządzenie składa się z dwóch poziomych, równo
legle biegnących lin stalowych (4) przytwierdzonych 
jednym końcem do podstawy (3), a drugim do napi-
nacza lin (5), na których spoczywają prostopadłościen-
ne segmenty (6) imitujące bloki skał karbońskich, prze
mieszczające się niezależnie i podtrzymywane w trak
cie budowy modelu nadkładu przez wspornik (7), zaś 
w czasie badań obciążone wykonanym modelem nad
kładu. (2 zastrzeżenia) 

G01N P. 232135 10.07.1981 

Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa, Polska 
(Jerzy Busłowicz, Józef Mieluch, Janina Olaszowska, 
Jerzy Gaszewski). 

Czujnik do pomiaru szybkości korozji metali metodą 
elektrochemicznej polaryzacji liniowej 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
konstrukcji czujnika zapewniającej równomierny roz
kład natężenia pola elektrycznego w elektrolicie po
między polaryzowanymi elektrodami. 
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Czujnik zawiera ułożone względem siebie równole
gle elektrody (1), wykonane z badanego metalu w po
staci płytek o nieizolowanej powierzchni. Elektrody w 
sposób rozłączny montowane są prostopadle na bol
cach metalowych (2), przy czym są one elektrycznie 
połączone z bolcami (2) na przemian do bieguna do
datniego i ujemnego. 

Bolce metalowe (2) stanowią jednocześnie elektry
czne połączenie (dodatnie i ujemne) układu elektrod 
(1) z zewnętrznym obwodem pomiarowym (4) za po
średnictwem przewodów elektrycznych, zakończonych 
złączem stykowym. Bolce metalowe (2) oraz ich pun
kty styku z elektrodami (1) są hermetycznie odizolo
wane od środowiska elektrolitycznego i wzajemnie od 
siebie. (1 zastrzeżenie) 

G01N P.232158 09.07.1981 

Gdańskie Zakłady Rafineryjne, Gdańsk, Polska (Ja
cek Namieśnik, Mieczysław Bownik). 

Sposób wytwarzania gazowej mieszaniny wzorcowej 
zawierającej żądaną zawartość metanu 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia do
kładności wyznaczania stężenia metanu w mieszani
nie 

Sposób polega na tym, że dwutlenek węgla wytwa
rzany podczas procesu elektrolizy wymywa się ilościo
wo z roztworu elektrolitu strumieniem wodoru. 

Po osuszeniu strumienia gazów dwutlenek węgla 
poddaje się katalitycznej redukcji do metanu i miesza 
z mierzonym strumieniem obojętnego gazu rozcień
czającego. 

Zawartość metanu w mieszaninie wzorcowej reguluje 
się natężeniem prądu elektrolizy i natężeniem prze
pływu obojętnego gazu rozcieńczającego. 

(4 zastrzeżenia) 

G01N P.235436 Τ 11.08.1982 

Instytut Odlewnictwa, Kraków, Polska (Jan Szczu
rek, Julian Kowaler, Mieczysław Dębski, Józef Galon, 
Władysław Romek, Władysław Gruczyński, Stanisław 
Cięciwa, Aleksy Sasin, Jan Koziorowski, Andrzej 
Szkwarkowski). 

Aparat do oznaczania własności technologicznych 
żywic 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zapewnienia uzy
skania precyzyjnego pomiaru, powtarzalności wyni
ków pomiarów oraz umożliwienia równoczesnego oz
naczania płynności kilku rodzajów żywic. 

Aparat ma ogrzewaną elektrycznie płytę pomiarową 
(1) z automatyczną regulacją temperatury (8). Płyta 
pomiarowa (1) ma na środku zaznaczony kwadrat (10) 

o określonych wymiarach, a wzdłuż jej bocznych kra
wędzi usytuowane są listwy pomiarowe (i) oraz miar
ka (8). Płyta pomiarowa (1) aparatu przegubowo za
mocowana jest na podstawie (2) i może być ustawiana 
pod dowolnym kątem od 0° do 22°. (3 zastrzeżenia) 

G01P 
G01D 

P. 232045 03.07.1981 

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

Elektroniczny nadążny układ pomiarowo-rejestracyjny 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
elektronicznego nadążnego układu pomiarowo-rejestra-
cyjnego dla tachografu, który umożliwia pomiar i re
jestrację danych eksploatacyjnych pojazdów mechani
cznych. 

Układ charakteryzuje się tym, że zespół porównu
jący napięcie stałe proporcjonalne do wartości mierzo
nej ze zwrotnie sprzężonym napięciem stałym odpo
wiadającym wartości wskazywanej, składa się z dwóch 
wzmacniaczy operacyjnych ( W A ) i ( W B ) połączonych 
tak, że napięcie mierzone doprowadzone jest do wej
ścia nieodwracającego pierwszego wzmacniacza ( W A ) 
i do wejścia odwracającego drugiego wzmacniacza 
(WB), a napięcie sprzężenia zwrotnego odpowiadające 
wartości wskazywanej doprowadzone jest do wejścia 
odwracającego pierwszego wzmacniacza ( W A ) i do 
wejścia nieodwracającego drugiego wzmacniacza ( W B ) , 
przy czym wyjścia obu wzmacniaczy połączone są po
przez rezystory (R1) i (R2) z bazami tranzystorów (T1) 
i (T2) sterujących stopniem wyjściowym układu. 

(1 zastrzeżenie) 

G01P P.232118 09.07.1981 

Przemysłowy Instytut Maszyn Budowlanych, Kobył
ka, Polska (Jerzy Błaszkowski, Mieczysław Kurek, Bo
gusław Wachowicz). 

Wieloobrotowy przetwornik obrotów 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uproszczenia bu
dowy oraz technologii wykonania konstrukcji prze
twornika. 
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Przetwornik charakteryzuje się tym, że ma na wał
ku wejściowym (1) przekładni o ruchu przerywanym 
osadzoną tarczę blokującą (2) z zabierakami (3), two
rzącą zestaw roboczy z kołem zębatym (4) usytuowa
nym na wałku stopnia pierwszego (5). Wałek ten ana
logicznie jest połączony poprzez drugi zestaw tarczy 
blokującej i koła zębatego z wałkiem stopnia drugie
go (6). Na każdym z wymienionych trzech wałków 
(1, 5, 6) osadzona jest jedna tarcza kodowa (7, 8, 9). 

Urządzenie pozwala przetworzyć obroty wałka na 
elektryczny sygnał cyfrowy. (1 zastrzeżenie) 

G01R P.232136 10.07.1931 

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Elektroni
cznego Sprzętu Powszechnego Użytku „Unitra-Cobre-
spu", Warszawa, Polska (Bogusław Kibort). 

Układ do określania częstotliwości roboczej narzędzi 
ultradźwiękowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania uk
ładu umożliwiającego dokładny pomiar częstotliwości 
roboczej narzędzi ultradźwiękowych. W układzie w 
jedno z ramion mostka różnicowego (3) włączony jest 
przetwornik pomiarowy (Ρ) ζ umieszczonym na nim 
badanym narzędziem i równocześnie w przeciwstawne 
ramię włączony jest kondensator (C), o wartości po
jemności zbliżonej, a korzystnie równej, wartości po
jemności statycznej przetwornika pomiarowego (P). 

(1 zastrzeżenie) 

G01R P. 237875 12.08.1982 

Sądeckie Zakłady Elektro-Węglowe, Nowy Sącz, 
Polska (Jan Mikuła, Kazimierz Matuszewski, Zbigniew 
Chrustek). 

Przyrząd do sprawdzania napięcia i rezystancji w ob
wodach elektrycznych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania pod
ręcznego przyrządu do sprawdzania napięcia i rezy
stancji w obwodach elektrycznych instalacji przemy
słowych. 

Układ zawiera układ zabezpieczający i samokontroli, 
połączony galwanicznie na wejściu z układem prosto
wniczym (P) oraz ze wzmacniaczem napięciowym o 
dużej rezystancji wejściowej, stanowiącym stopień ste
rujący bazy tranzystorów pracujących w układzie 

kontrolno-pomiarowym. W układzie wskaźnika pozio
mu napięcia bazy tranzystorów (T3, T5, T7, T9) steru
jących diodami luminescencyjnymi (D12, D13, D14, D15) 
przyłączone są równolegle do wyjścia wzmacniacza 
sterującego, a bazy tranzystorów (T4, T6, T8) wygasza
jących diody luminescencyjne poziomu niższego, niż 
aktualnie wskazywany, dołączone są do kolektorów 
tranzystorów sterujących diodami luminescencyjnymi 
poziomów następnych. 

G01T P.232226 14.07.1981 

Instytut Badań Jądrowych, Warszawa, Polska (Ed
mund Strychalski Tadeusz Krawczyk, Sylwia Piotrow
ska, Jerzy Zaudberg, Mieczysław Kluczyk, Tadeusz 
Sędek, Eugeniusz Warda, Janusz Chyćko). 

Jonizacyjna komora prądowa o wysokiej czułości, 
zwłaszcza jako detektor promieniowania gamma do 

przemysłowych izotopowych taśmociągowych urządzeń 
dozujących 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie umożliwienia 
stosowania komór jonizacyjnych w trudnych warun
kach środowiskowych poprzez zwiększenie ich długości 
i czułości na promieniowanie gamma. 

Jonizacyjna komora prądowa, składająca się z cy
lindra, stanowiącego obudowę komory, napełnionego 
gazem szlachetnym o dużej masie atomowej pod zwięk
szonym ciśnieniem oraz umieszczonych w nim osiowo 
centrycznie elektrod zbierającej i napięciowej, według 
wynalazku charakteryzuje się tym, że elektroda na
pięciowa (4) stanowi umieszczony osiowo centrycznie 
w stosunku do obudowy (1) cylinder (5) z promienio
wo symetrycznie zamocowanymi na nim płaskownika
mi (6), zaś elektroda zbierająca (2) jest zamocowana 
centrycznie i symetrycznie wewnątrz elektrody na
pięciowej (4) i stanowi ona zespół promieniowo roz
mieszczonych kształtowników (3). (6 zastrzeżeń) 
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G02B P.232073 07.07.1981 

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

Obiektyw typu Petzvala 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania kon
strukcji obiektywu o wysokiej zdolności rozdzielczej. 

Obiektyw typu Petzvala z pryzmatem przezna
czony jest do współpracy z elementem światłoczułym 
o otworze względnym 1 : N = l : 1,2 i kącie widzenia 
2w=7°, w którym pierwszy człon składa się z roz
klejonego simpletu achromatyzowanego (dodatnia so
czewka (I) i ujemna soczewka (II) z dołączonym do 
niego dodatnim aplanatycznym meniskiem (III), a dru
gi człon składa się z klejonego simpletu dodatniego 
soczewki (IV) i (V) z dołączoną do niego ujemną so
czewką (VI), za którą umieszczony jest pryzmat (VII). 
Obiektyw według wynalazku charakteryzuje się tym, 
że promienie (r) krzywizn powierzchni optycznych, 
grubości i odstępy (d) elementów optycznych znorma
lizowane do wielkości ogniskowej f=100, oraz współ
czynniki załamania i liczby Abbego mają odpowiednio 
dobrane wielkości. (1 zastrzeżenie) 

G05B P.232072 07.07.1981 

Przedsiębiorstwo Automatyki Przemysłowej „ME-
RA-PNEFAL", Warszawa, Polska (Jarosław Sosno
wiec). 

Układ do otrzymywania analogowego sygnału pneu
matycznego w funkcji czasu 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
prostej i niezawodnej w działaniu konstrukcji z wyko
rzystaniem typowych regulatorów pneumatycznych 
bez wprowadzania jej zmian konstrukcyjnych. 

Układ wyposażony jest w regulator, spełniający 
rolę zadajnika podstawy czasu o sygnale analogowym. 
Ponadto układ wyposażony jest w pojemność zewnę
trzną (Cz) zwiększającą pojemność wewnętrzną regu
latora. Punkt zerowy regulatora jest przesunięty o 
różnicę ciśnienia (Δp) poprzez przestawienie dyszki 
regulatora. Do regulatora doprowadzone jest ciśnienie 
(Pp) stanowiące punkt początkowy całkowania. 

(4 zastrzeżenia) 

G05D P.232122 09.07.1981 

Przemysłowy Instytut Motoryzacji, Warszawa, Pol
ska (Sławomir Łukjanow). 

Sposób regulacji zespołu dwumaszynowego do badań 
mechanizmów przeniesienia napędu 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie umożliwienia 
prowadzenia prostej i dokładnej regulacji prędkości 
kątowej i momentu obrotowego obciążającego badany 
mechanizm. 

Sposób polega na tym, że ustala się, a następnie 
ustawia się przełożenie przekładni wejściowej (Pwe) 
i przekładni wyjściowej (Pwy) badanego mechanizmu 
(SM) tak, aby napięcie na zaciskach prądnicy było 
większe od napięcia na zaciskach twornika silnika, 
oraz aby nie przekraczało ono wartości znamionowej, 
zaś prędkość kątowa silnika nie przekraczała warto
ści maksymalnej. Następnie zespół dwumaszynowy za
sila się przez dwukierunkowy przekształtnik tyrysto
rowy z sieci elektroenergetycznej prądu przemiennego, 
a po ustaleniu się prędkości kątowej silnika na zada
nej wartości reguluje się wartość momentu obrotowe
go badanego mechanizmu (BM). Dla najkorzystniej
szych warunków pracy zespołu ustala się, która ma
szyna elektryczna: (M1) czy (M2), pracuje przy stałej, 
a która przy regulowanej wartości prądu wzbudzenia. 
Następnie, poprzez matrycę przełączającą (MP), pod
łącza się zasilacz wzbudzenia (Z) i regulator (R) i re
guluje się moment obrotowy obciążający badany me
chanizm (BM). (2 zastrzeżenia) 

C05D P.232172 13.07.1981 

Fabryka Transformatorów i Aparatury Trakcyjnej 
„ELTA" im. Bojowników PPR, Łódź, Polska (Apoli
nary Bor, Tadeusz Ptaszyński). 

Układ do realizacji histerezy temperaturowej do ter
mostatów elektronicznych z termistorowymi czujnika

mi temperatury 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania ta
kiej konstrukcji układu, która przy swojej prostocie 
pozwalałaby na osiągnięcie wystarczająco stałej histe
rezy temperaturowej, niezależnej od nastaw tempera
tury i od stałości napięcia zasilającego mostek pomia
rowy i komparator. 

Układ zawiera zasilany z tego samego źródła na
pięcia mostek pomiarowy (MP) i komparator (K). 

Komparator (K) jest włączony w przekątną mostka 
pomiarowego (MP) tak, że jego wejście in wersyjne 
jest połączone z punktem połączeniowym gałęzi za
wierającej rezystor (R4) i gałęzi zawierającej termi-
storowy czujnik temperatury (RI). Natomiast wejście 
nieinwersyjne tego komparatora (K) jest połączone 
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z punktem połączeniowym gałęzi zawierającej rezystor 
(R3) i gałęzi zawierającej rezystor kalibracyjny (R2) 
mostka pomiarowego (MP). 

Układ według wynalazku zawiera jeszcze gałąź, zło
żoną z dodatkowego rezystora (R5) i połączonego z 
nim szeregowo klucza dwustanowego (KL), przyłączo
ną równolegle do jednej z gałęzi mostka pomiarowe
go (MF), zawierającej rezystor stały (R3) lub (R4). 

(1 zastrzeżenie) 

G05F P. 232160 10.07.1981 

Biuro Studiów i Projektów Urządzeń Hutniczych 
„Hutmaszprojekt", Katowice, Polska (Franciszek Ada
maszek, Józef Doroszko). 

Układ regulacji mocy elementu grzejnego o zmiennej 
rezystancji 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania ta
kiego układu, w którym byłby wyeliminowany wpływ 
regulatora prądu na dynamikę układu. Układ zawie
ra sterownik (1), z tyrystorami połączonymi przeciw-
równolegle, układ (6) mnożący oraz regulator (13) mo
cy i regulator (10) prądu, na wejście którego podawa
ny jest sygnał z sumatora (9) sumującego sygnały 
wyjściowe z przetwornika (8) i przetwornika (7), któ
rego wejście połączone jest przez przetwornik (4) z 
przekładnikiem (2) napięciowym włączonym po wtór
nej stronie transformatora (20). Wyjście regulatora 
(10) prądu połączone jest z sumatorem (12) poprzez 
diodę (14). (3 zastrzeżenia) 

G05F P.232194 13.07.1981 

Instytut Komputerowych Systemów Automatyki 
i Pomiarów, Wrocław, Polska 

Zasilacz z rezerwacją bateryjną, zwłaszcza do zasila
nia iskrobezpiecznych obwodów 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania za
silacza zapewniającego dostateczną stałość napięcia 
przy zmianach napięcia sieci i zmianach obciążenia, 
a ponadto przy przechodzeniu z zasilania sieciowego 
na zasilanie bateryjne. 

W zasilaczu według wynalazku pomiędzy dwoma 
karkasami transformatora (Tr) do połówek rdzeni 
zwijanych są włożone wkładki magnetyczne wykonane 
z połowy grubości rdzenia głównego, zaś karkas uzwo
jeń wtórnych umieszczony na dwóch następnych po
łówkach rdzenia zwijanego jest podzielony przegrodą, 
wewnątrz której znajduje się elektrostatyczny ekran 
separujący uzwojenie rezonansowe (3) od uzwojenia 
roboczego (2), przy czym uzwojenie rezonansowe (3) 
jest dołączone do kondensatora (C1), a uzwojenie ro
bocze (2) - do zespołu diod (D) i do prostowniczego 
mostka (4), którego wyjście jest dołączone do układu 
filtru (F) oraz do równoległego stabilizatora (SR) 
zbocznikowanego rezystorem (R1) i dalej poprzez bez
pieczniki (B) do poszczególnych odbiorów (1). Dwie 
diody z zespołu diod (D) są połączone z kondensato
rem (C2), zaś dalsze dwie diody są połączone z kon
densatorem (C3), który jednym biegunem jest połą
czony z dodatnim torem zasilania. 

Zasilacz znajduje zastosowanie w układach automa
tyki elektronicznej. (2 zastrzeżenia) 

G06F P.221487 21.01.1980 

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Mie
szko Ciepliński, Andrzej Kalinowski). 

Urządzenie do wprowadzania i wyprowadzania sygna
łów analogowych do i z maszyny cyfrowej 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
urządzenia do wprowadzania i wyprowadzania sy
gnałów analogowych do i z maszyny cyfrowej pod 
kontrolą standardowego, firmowego systemu oprogra
mowania maszyny cyfrowej. 

Urządzenie zawiera bufor danych (BD) przechowu
jący dane i dopasowujący je do formatów danych ma
szyny cyfrowej i przetworników analogowo-cyfrowe-
go ( P A / C ) i cyfrowo-analogowego ( P C / A ) , których za
wartość jest przekazywana do/z jednostki central
nej maszyny cyfrowej w chwilach czasu synchroni
cznych z taktem pracy przetworników ( P A / C , P C / A ) 
oraz zawiera układ statusów (US) współpracujący z 
układem odpowiedzi bezpośrednich (UOB). Układy 
(US) i (UOB) śledzą i pamiętają stany wewnętrzne 
urządzenia oraz rozkazy i sygnały sterujące maszyny 
cyfrowej, a także generują sygnały na liniach steru
jących (Ls) i liniach danych (Ld). (1 zastrzeżenie) 
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G06K P. 232053 06.07.1981 

Branżowy Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn 
Elektrycznych, Katowice, Polska (Jerzy Zakrzewski). 

Urządzenie do oddzielania wydruku od pozostałej 
wstęgi papierowej, zwłaszcza w drukarkach będących 
urządzeniami peryferyjnymi elektronicznych maszyn 

cyfrowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia 
oszczędności papieru przy jednoczesnym uproszczeniu 
operacji oddzielania wydruku. 
Narzędzie, umieszczone w obszarze między dolnymi 
(6) i górnymi (7) ciągnikami papieru, ma ostrze głów
ne (1) nachylone pod kątem (δ) od 30° do 60° do 
ostrza pomocniczego (2), umieszczone w obudowie (3), 
umożliwiające oddzielenie wydruku (4) od pozostałej 
wstęgi papierowej (5) w drukarce, zwłaszcza na wy
sokości wyskalowanej płyty (8). (2 zastrzeżenia) 

G11B P. 232023 03.07.1981 

Zakłady Budowy Urządzeń Technologicznych „Uni-
tra-Elmasz", Warszawa, Polska (Małgorzata Malewicz, 
Janusz Makowski, Marek Malewicz). 

Układ szybkiego dosunięcia głowicy do taśmy, zwła
szcza w magnetofonach kasetowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie znacznego zmi
niaturyzowania elektromagnesów stosowanych w ma
gnetofonach w celu szybkiego dosunięcia głowic do 
taśmy. 

Układ według wynalazku wyposażony jest w dźwi
gnię pomocniczą (4) oraz w dźwignię obrotową (9) 
i sprężynę dodatkową (10). 

Dźwignia pomocnicza (4) w kształcie litery L umie
szczona jest poziomo pod dźwignią (1) z głowicami (2) 
i złączona z nią sprężyną główną (3), zamocowaną na 
występie (4a) dźwigni pomocniczej (4), który to występ 
jest zderzakiem pracy od strony elektromagnesu (5), 
natomiast z drugiej strony dźwignia pomocnicza (4) 
dociskana jest do zderzaka pomocniczego (6) za po
mocą sprężyny pomocniczej (7). 

Dźwignia (1) z głowicami dociśnięta jest do zde
rzaka spoczynkowego (8) poprzez dźwignię obrotową 
(9), która działa na pionowy występ (1a) dźwigni (1) 
z głowicami i która poddana jest działaniu sprężyny 
dodatkowej (10). (1 zastrzeżenie) 

Dział Η 
ELEKTROTECHNIKA 

H01B P. 232153 09.07.1981 

Politechnika Gdańska, Gdańsk, Polska (Bronisław 
Jachym, Irena Witort, Andrzej Szumiło, Zbigniew No
wak). 

Nowa kompozycja dielektryczna o zwiększonym prze
wodnictwie ciepła 

Kompozycję uzyskuje się przez domieszkowanie ży
wicy na przykład poliestrowej tlenkiem berylu albo 
węglanem wapnia albo tlenkiem glinu, w ilości 2-
- 1 0 0 % wagowych, o wymiarach ziaren 30-100μm. 

(1 zastrzeżenie) 

H01H P. 232186 13.07.1981 

Zakłady Wytwórcze Aparatury Wysokiego Napięcia 
„ZWAR" im. Dimitrowa, Warszawa, Polska (Janusz 
Kuć, Krzysztof Wręga, Kazimierz Rębiś, Jacek Pastu
szko). 

Zestyk rozłączny uziemnika 

Zestyk rozłączny uziemnika zwłaszcza uziemnika 
zespolonego z odłącznikiem przeznaczonym do syste
mów przesyłowych o dużych prądach zwarciowych 
odznacza się tym ze W zestyku w postaci szczęk sty
kowych złożonych z równolegle usytuowanych usprę-
żynowanych nakładek stykowych na stronie wewnę
trznej końcówki (1) noża (2) uziemnika są zamocowa
ne sztywne nakładki (5) korzystnie w kształcie litery 
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C, przy czym między nak ładką s tykową (3) i n a k ł a d 
ką sztywną (5) umieszczone są sprężyny dociskowe 
(9) osadzone na sworzniach izolacyjnych (7) w ksz ta ł 
cie lekko ściętych s tożków umieszczonych w o tworach 
(6) nak ładek (5) i opiera jących się ko łn ie rzem (8) o p ła 
szczyznę tych nak ł adek (5). Między d rug im końcem 
sworznia izolacyjnego (7), a nak ładką s tykową (5) 
znajduje się szczelina (11). (1 zastrzeżenie) 

H01J P.232188 14.07.1981 

Zak łady Kineskopowe „Uni t ra -Polkolor" , Ośrodek 
Badawczo -Rozwojowy P r z e t w o r n i k ó w Obrazu , W a r 
szawa, Polska (Stefan Wójcicki). 

Wyrzu tn i a e lek t ronowa 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania kon
s t rukcj i wyrzu tn i o n ieskompl ikowane j regulacj i 
współosiowego us t awien ia e lekt rod. 

Wyrzu tn ia e l ek t ronowa o pods tawie w kształcie 
okrągłej p ły ty z o tworem w ś rodku , ma pros topadle 
p rzymocowane ko łkowe izolatory wspiera jące m e t a l o 
wy cyl inder (6), zwisający ku pods tawie i wyposażo
ny u dołu w kołnierz sk i e rowany do w n ę t r z a tego cy
l indra . Kołn ierz ten pod t rzymuje me ta lowy pierścień 
(7), zaopat rzony w zwisające kołkowe izolatory (8), na 
k tó rych jes t osadzony pierścień (9). W górnej części 
pierścienia (9) jest w y k o n a n e koncen t ryczne gniazdo 
(10), w k t ó r y m jest osadzona c ienkościenna p ierśc ie
n iowa w k ł a d k a (11). W me ta lowy pierścień (7) jest 
wsun ię ty kołnierz meta lowej tulei (12) o dwóch w y r a 
źnie zróżnicowanych średnicach, pod t rzymujące j g r u b 
szą częścią pomocniczą ka todę (15) wykonaną w p o 
staci spiral i . W o tworze tulei (12) jest osadzona w ła 
ściwa ka toda (16) w postaci prę ta . 

Wyrzu tn ia przeznaczona jest do p r acy w s tacyjnych 
urządzeniach e lek t ronowiązkowych , zwłaszcza dużej 
mocy. (3 zastrzeżenia) 

H01J P.232189 14.07.1981 

Zak łady Kineskopowe „Uni t ra -Polkolor" , Ośrodek 
Badawczo-Rozwojowy P r z e t w o r n i k ó w Obrazu , W a r 
szawa, Polska (Wenancjusz Czarycki , Czes ław P i e 
t rzak) . 

Wsporn ik po jemnika ge te ru 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie op racowan ia t a 
kiej kons t rukc j i wsporn ika , k tóra pozwala łaby na u n i 
knięcie pęknięć i deformacj i ma te r i a łu geteru . 

Wsporn ik w y k o n a n y z meta lowej t a śmy w postaci 
p rę t a cha rak te ryzu je się tym, że koniec (4) jest w y 
gięty s tosownie do zagłębienia ś rednicy wytłoczenia 
w ś rodkowej części (2) dna miseczki po jemnika ge te 
ru i p r z y s p a w a n y do tej części (2) po jemnika poza 
ko ry tk i em wype łn ionym m a t e r i a ł e m geteru . 

Wsporn ik jest przeznaczony do mocowania po j emni 
ka ge te ru zwłaszcza w lampach e l ek t ronopromien io 
wych. (1 zastrzeżenie) 

H01J 
H04N 

P.236218 29.04.1982 

P ie rwszeńs two : 29.04.1981 - St. Zjedn. Am. 
(nr 258640) 

RCA Corporat ion, Nowy Jo rk , St. Zjedn. Am. (Vin
cent Michael Connuli , Leon Joseph Vieland). 

Wyrzutnia elektronowa lampy elektronopromieniowej 
zwłaszcza dla odbiornika telewizyjnego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnien ie opracowania t a 
kiej kons t rukc j i wyrzu tn i , k tó ra pozwoli łaby uzyskać 
wiązkę e l ek t ronów o bardzo małe j ś rednicy. 

Wyrzu tn ia zawiera e lek t rody formujące wiązkę , 
obejmujące ka todę (34), s ia tkę s terującą (36) leżącą 
w pobliżu ka tody oraz dwie s ia tki ek ranu jące (38) 
i (39). S ia tka ekranu jąca (38) jes t umieszczona w pobl i 
żu siatki s terującej (36). S i a tka ek ranu jąca (39) jes t 
umieszczona między siatką ekranu jącą (38) i e l e k t r o 
d a m i (40, 42) ogniskującymi wiązkę. O t w ó r w siatce 
ekranu jące j (39) ma kszta ł t szczeliny. Każda s ia tka 
ek ranu jąca (38, 39) jest zas i lana i n n y m potenc ja łem 
e lek t rycznym (V2, V3). (3 zastrzeżenia) 

H01J 
H04N 

P.236219 29.04.1982 

P ie rwszeńs two: 29.04.1981 - St. Zjedn. Am. (nr 258805) 

RCA Corporat ion, Nowy Jo rk , S t a n y Zjednoczone 
A m e r y k i (Joshua Shefer , C a r m e n A n t h o n y Catanese) . 

Wyrzu tn i a e lek t ronowa l a m p y e lek t ronopromien iowej 
zwłaszcza dla odbiorn ika te lewizyjnego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie op racowan ia 
ulepszonej kons t rukc j i w y r z u t n i e l ek t ronowej . 

Wyrzu tn i a zawiera e l ek t rody formujące wiązkę, 
obejmujące ka todę (34), s ia tkę s terującą (36) umiesz -
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czoną w pobliżu katody i dwie siatki ekranujące (38, 
39). Siatka ekranująca (38) jest umieszczona w pobli
żu siatki sterującej (36). Siatka ekranująca (39) jest 
umieszczona między siatką ekranującą (38) i elektro
dami (40, 42) ogniskującymi wiązkę. Korzystnie siatka 
ekranująca (39) i siatka sterująca (36) są uziemio
ne elektrycznie. Również korzystnie siatka ekranująca 
(38) jest zasilana elektrycznie do potencjału wyższego 
niż siatka ekranująca (39). (5 zastrzeżeń) 

H01J 
H04N 

P.236220 29.04.1982 

Pierwszeństwo: 29.04.1981 - St. Zjedn Am. 
(nr 258740) 

RCA Corporation, Nowy Jork, St. Zjedn. Am. (John 
Pichard Hale). 

Zespół wyrzutni elektronowej z izolacyjnymi prętami 
wsporczymi 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania ule
pszonej konstrukcji wyrzutni elektronowej, zapewnia
jącej dużą dokładność wyosiowania prętów wspor
czych. 

Zespół wyrzutni elektronowej zawierający wiele 
elektrod zamocowanych do co najmniej dwóch izola
cyjnych prętów wsporczych, charakteryzuje się tym, 
że każdy z prętów wsporczych ma powierzchnię (47) 
mającą co najmniej dwa wgłębienia indeksujące (49, 
51) utworzone w niej dla wyosiowania prętów wspor
czych wzdłuż toru wiązki. (6 zastrzeżeń) 

H01J P.237388 09.07.1982 

Pierwszeństwo. 10.07.1981 - St. Zjedn. Am. 
(nr 282228) 

RCA Corporation, Nowy Jork, Stany Zjednoczone 
Ameryki (Paul Thomas Greninger). 

Kineskop kolorowy 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania ule-
pszonej konstrukcji wyrzutni elektronowej. Wyrzutnia 
charakteryzuje się tym, że szerokość (D) wnęki (56) 
w co najmniej jednej z elektrod (42), tworzących 
główną soczewkę ogniskującą mierzone prostopadle do 
płaszczyzny torów wiązek elektronowych, jest więk
sza przy wiązkach bocznych niż szerokość (C) wnęki 
przy wiązce środkowej. (1 zastrzeżenie) 

H01R P.237861 11.08.1982 

Zakłady Radiowe „Unitra-Eltra", Bydgoszcz, Pol
ska (Henryk Waźbiński, Jadwiga Szyperska, Jerzy 
Wojcieszko). 

Elektryczny łącznik dźwigniowy 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
łącznika łatwego w montażu. 

Łącznik charakteryzuje się tym, że na korpusie (2) 
łącznika suwakowego osadzony jest zatrzaskowo kor
pus (6) mechanizmu dźwigniowego (1), w którym 
przechylnie zamocowana jest dźwignia (7), której dol
na część osadzona jest w rowku (5) elementu prze
suwnego (4) oraz, że korpus (6) mechanizmu dźwignio
wego (1) ma postać monolitu wykonanego z elastycz
nego tworzywa. 

Łącznik dźwigniowy przeznaczony jest do odłącza
nia sieci, jak i przełączania obwodów zwłaszcza w 
elektronicznym sprzęcie powszechnego użytku. 

(4 zastrzeżenia) 

H02H P.232029 06.07.1981 

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszi
ca, Kraków, Polska (Zbigniew Wąsowicz, Janusz Po-
ślednik, Andrzej Orzechowski, Andrzej Szymowski, 
Marta Szymowska, Kazimierz Wiatr). 
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Układ zabezpieczenia przeciwzwarciowego tranzysto
rowego klucza prądowego 

Układ według wynalazku zawiera blok mnożenia 
logicznego (UML) którego jedno wejście jest połączo
ne ze źródłem sygnału sterującego (Xa), a drugie 
z wyjściem bloku porównującego (UP). Wyjście bloku 
mnożącego logicznie (UML) jest połączone poprzez 
blok sterujący (US) i klucz (K) z obciążeniem (ZL). 
Jedno wejście bloku porównującego (UP) jest połą
czone z wzorcem napięcia (WN), a drugie poprzez 
próbnik napięcia (PN) z obciążeniem (ZL). 

(1 zastrzeżenie) 

H02H P.232225 14.07.1981 

Zgłoszenie dodatkowe do patentu nr 111486 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Systemów Mechani
zacji, Elektrotechniki i Automatyki Górniczej, Kato
wice, Polska (Zbigniew Kowalski, Henryk Pudełko). 

Układ ochronny dla sieci elektroenergetycznej z izo
lowanym punktem zerowym 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
układu zapewniającego skuteczne blokowanie załącze
nia wyłącznika w stacji transformatorowej i napięcia 
na uszkodzony odcinek sieci w razie zczepienia sty
ków roboczych stycznika, stwarzającego możliwość 
stosowania łączników izolacyjnych w miejsce rozłącz-
ników ręcznych w zestawach manewrowych, a tym 
samym zmniejszenia gabarytów zestawów łączniko
wych. 

Układ zawiera obwód elektryczny z połączonymi 
szeregowo przekaźnikiem elektromechanicznym spola
ryzowanym (17), zestykiem zwiernym (7.4) przekaźni
ka czasowego (7) i zestykiem zwiernym napędu ele-
ktromagnesowego (9) stycznika (3). Zestyk zwiemy 
(17.1) przekaźnika elektromechanicznego spolaryzowa
nego (17) łączy zestyk zwiemy (7.1) przekaźnika cza
sowego (7) i układ gwiazdowy dławików (10) w ob
wodzie z blokującym przekaźnikiem upływowym (6) 
z ziemią. (2 zastrzeżenia) 

H02J P.232046 03.07.1981 

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów 
„MERA-PIAP", Warszawa, Polska (Jan Gośka, Maciej 
Wiśniewski, Janusz Kiełczewski, Wacław Jaśkowski, 
Grzegorz Świderski, Jerzy Łukasiak, Bogusław Ja-
chacy). 

Układ do sterowania i kontroli procesu ładowania 
akumulatorów 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
układu do sterowania i kontroli procesu ładowania 
akumulatorów, w którym zmiana napięcia ładowania 
i obwodu kontrolno-pomiarowego dokonywana była
by za pomocą jednego przełącznika zespolonego. 

W układzie według wynalazku napięcie ładowania 
(+UŁ) jest podane na segment (P1/2) przełącznika, 
przełączający obwody kontrolnopomiarowe (OKP1, 
OKP2, OKPN), a następnie przez diodę (D11) i regu
lowany rezystor (R12) na miernik (M) oraz poprzez 
suwak potencjometru (R11) i rezystor (R13) na bazę 
tranzystora (T11). Przy napięciu ładowania (+UŁ) 
mniejszym od napięcia, przy którym następuje in
tensywne gazowanie elektrolitu, tranzystor (T11) jest 
zatkany i obwód kontrolno-pomiarowy (OKP1) nie 
oddziaływuje na obwód wykonawczy sterowania prą
dem ładowania (OWSPŁ). 

Przy wzroście napięcia ładowania (+UŁ) powyżej 
wartości, przy której występuje intensywne gazowanie 
elektrolitu, tranzystor (T11) przewodzi. Na rezysto
rach (R2 i R3) występują spadki natueć, które od-
działywują na obwód wykonawczy sterowania prądem 
ładowania (OWSPŁ) powodując obniżenie prądu, 
a tym samym napięcia ładowania (+UŁ) akumulatora. 

(1 zastrzeżenie) 

H02K P.232052 06.07.1981 

Zgłoszenie dodatkowe do zgłoszenia nr P. 225986 

Branżowy Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn 
Elektrycznych, Katowice, Polska (Michał Lubina, Mie
czysław Graczyk). 

Element bieżni silnika liniowego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie ulepszenia kon
strukcji elementu bieżni silnika liniowego, indukcyj
nego płaskiego według zgłoszenia P. 225986. 

Element wykonany w postaci ramki z materiału 
przewodzącego ma występy (2) i wybrania (3), umo
żliwiające przegubowe łączenie ze sobą elementów, 
lub gniazda (4) w które wkładane są elastyczne łącz
niki (5). 
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Elementy bieżni według wynalazku mogą być wy
korzystane do budowy układów napędowych do tran
sportu części lub podzespołów w procesie produkcyj
nym, transportu materiałów sypkich, do uruchamia
nia zasłon, kotar, bram. (2 zastrzeżenia) 

H02K P. 232599 09.03.1981 

Aleksander Ligaszewski, Wrocław, Polska (Aleksan
der Ligaszewski). 

Bezstykowy generator samowzbudny prądu stałego 
z wirującymi magneśnicami 

W generatorze według wynalazku magneśnice (4, 5) 
są przesunięte względem siebie na wspólnej osi obro
tu o kąt 90°, a względem magneśnic są przesunięte 
o 90° wirniki (6 i 7) wirujące pomiędzy biegunami 
magnetycznymi wzbudnic (1 i 2), które zasilają prą
dem przemiennym obie magneśnice. 

Znaki biegunów elektrycznych generatora są nieza
leżne od kierunku obrotów magneśnic. 

Generator według wynalazku może być zastosowany 
w pomieszczeniach z atmosferą przesyconą łatwo ek
splodującymi gazami, łącznie z akumulatorami w pod
woziach wagonów kolejowych, samochodach, może być 
zastosowany do elektrofiltrów w przemyśle chemicz
nym, w odpylaniu atmosfery. (3 zastrzeżenia) 

H02P P.232231 14.07.1981 

Zakłady Mechaniki Precyzyjnej „UNITRA-MAG-
MOR", Gdańsk, Polska (Marian Maliszewski, Paweł 
Frydrychowicz, Marek Lubiński). 

Układ do pomiaru parametrów stabilizatora prędkości 
obrotów silnika prądu stałego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie usprawnienia 
procesu badania stabilizatorów prędkości obrotów. 
W układzie według wynalazku stabilizator obrotów 
(1) połączony jest ze źródłem prądu (I) poprzez rezy
stor (R). Równolegle do rezystora (R) dołączony jest 
wzmacniacz różnicowy (Kl) połączony ze źródłem prą
dowym (I). (1 zastrzeżenie) 

H03K P.235472 Τ 15.03.1982 

Naczelna Organizacja Techniczna Oddział Krakow
ski, Zespół Usług Technicznych, Kraków, Polska (Le
szek Szklarczyk). 

Sposób przetwarzania sygnału analogowego na 
cyfrowy 

Przedmiotem wynalazku jest sposób przetwarzania 
sygnału analogowego na cyfrowy, zwłaszcza w ukła
dach elektronicznych wymagających dużych szybkości 
i dokładności przetwarzania. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że w 
przetworniku równoważonym krokowo metodą ważo
nego sumowania zastosowano selektor czasowy, na 
którego wyjściach sterujących krokami porównań po
szczególnych bitów impulsy są generowane w odstę
pach czasowych uzależnionych od starszeństwa bitów. 

(1 zastrzeżenie) 

H04J P.232235 16.07.1981 

Państwowe Zakłady Teletransmisyjne „TELKOM-
-PZT", Warszawa, Polska (Marek Cebula, Andrzej 
Aniołowski, Henryk Kowalewski). 

Układ automatycznej regulacji poziomu w szczegól
ności do systemów teletransmisyjnych wysokiej 

krotności 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania uk
ładu ciągłej automatycznej regulacji poziomu z dwie
ma pamięciami: - pamięcią kondensatorową z od
łączonym kondensatorem podczas zaniku napięcia za
silania i pamięcią dyskretną opartą na pracy liczni
ka przy zaniku prądu pilota lub znacznym jego obni
żeniu, charakteryzującego się małym poborem prądu 
zasilania i dużą szybkością regulacji. 

Układ stanowią: wzmacniacz regulowany (1), od
biornik pilota (2), wzmacniacz prądu grzejnego (4), 
wzmacniacz całkujący (3) z pętlą sprzężenia zawiera
iącą kondensator (C) i zestyk (p) przekaźnika (P) oraz 
układ (5) oodtrzymania napięcia, komparator zaniku 
pilota (6), komparator zrównania napięcia (7) i układ 
(8) kontroli napięcia zasilania z przekaźnikiem (P). 

(1 zastrzeżenie) 
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H04M P.232165 10.07.1981 

Krakowskie Zakłady Teleelektroniczne „Telkom-
-Telos", Kraków Polska (Marian Piekarz, Mieczysław 
Malczyk). 

Aparat telefoniczny wrzutowy-jednomonetowy z wie
lokrotnym pobraniem monety 

Przedmiotem wynalazku jest aparat wrzutowy je-
dnomonetowy z wielokrotnym pobieraniem monety, 
pozwalający na ograniczenie czasu trwania rozmowy 
w połączeniach wewnątrz strefowych z możliwością 

przedłużenia rozmowy o dalsze okresy po uiszczeniu 
kolejnych opłat. 

Aparat charakteryzuje się tym, że przełącznik ele
ktroniczny zbudowany na tranzystorach (1), (2), (3) 
z układem ograniczenia czasowego RC (4) i (5) włą
czony do przewodów liniowych L1 (6) i L2 (7) szerego
wo z diodą (8) i elektromagnesem inkasującym (9) za 
przełącznikiem aparatowym (10) i tarczą numerową 
(11) sterowany jest włączonym pomiędzy bazę tran
zystora (1), przewód liniowy (7) i diodę Zenera (12) 
zestykiem monetowym (13) oraz posiada sprzężony 
z kotwicą elektromagnesu (14) kołek (15) blokujący po 
zwolnieniu elektromagnesu (9) ramię (16) zestyku mo
netowego (13) przełączanego monetą. (1 zastrzeżenie) 

/ 



II. WZORY U Ż Y T K O W E 

Dział A 
PODSTAWOWE POTRZEBY LUDZKIE 

A01G W. 68253 01.04.1982 

Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa, Polska 
(Maria B. Wojtowicz, Irena Tomaszewska, Barbara 
Kawińska). 

Podkładka pod rośliny jagodowe 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowania 
podkładki powodującej zahamowanie wzrostu chwa
stów, przeciwdziałającej zbyt szybkiemu wyparowy
waniu wody z gleby oraz zabezpieczającej owoce przed 
brudzeniem się i gniciem. 

Podkładka pod rośliny jagodowe sporządzona 
z miękkiej lub półtwardej folii z tworzywa sztuczne
go stanowi pojedynczy element (1) w kształcie koła 
o średnicy (D) dostosowanej do wielkości rośliny, któ
rego powierzchnia może być dowolnie perforowana, 
a w środku tego elementu jest wycięcie o wymiarach 
(d) dostosowanych do wielkości sadzonki, przy czym 
podkładka jest w dowolnym miejscu (3) poprzecznie 
przecięta. (1 zastrzeżenie) 

A01G 
E04B 

W.68326 13.04.1982 

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

Tunel foliowy dla potrzeb ogrodniczych 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie wyelimino
wania stosowania metalowej konstrukcji wsporczej dla 
tunelu foliowego. 

Tworzące zasadniczą konstrukcję tunelu płaty (1) 
i (2) foliowe są wsparte doprowadzonym do jego wnę
trza powietrzem o nieznacznym nadciśnieniu wzglę
dem ciśnienia otoczenia. Płaty (1) i (2) są ze sobą 
szczelnie złączone a brzegi ich wzdłuż ich całego ob
rzeża wpuszczone w grunt i przysypane ziemia. 
W ścianie z płatów foliowych jest wbudowana co naj
mniej jedna śluza komunikacyjna o podwójnych 
drzwiach oraz wpust dla powietrza (8). (2 zastrzeżenia) 

A43B W. 68304 06.04.1982 

Jarosław Fabjan, Pruszków, Polska (Jarosław Fa-
bjan). 

Wkładka usztywniająca podeszwę 

Wzór'rozwiązuje zagadnienie eliminacji do wytwa
rzania podeszwy takich surowców jak drewno, skóra, 
guma a zastąpienia ich tworzywem sztucznym. 

Wkładka usztywniająca podeszwę charakteryzuje 
się tym, że leżąc na płaszczyźnie tworzy z nią łuk, 
którego wysokość mierzona w najwyższym punkcie 
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stanowi 12% długości mierzonej między podporami 
łuku. Wewnątrz wkładki osadzona jest taśma (1), któ
ra ma wypukłe karby (2, 3, 4) usytuowane wzdłuż ta
śmy, w której wykonane są ponadto trzy otwory 
(5, 6, 7). (1 zastrzeżenie) 

A45D W. 68313 07.04.1982 

Zbigniew Lenko, Bielsko-Biała, Polska (Zbigniew 
Lenko). 

Opaska do włosów 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowania 
opaski do włosów z tworzywa sztucznego, charaktery
zującej się właściwą elastycznością i przyczepnością 
do włosów, pozwalającej bez nadmiernego ucisku gło
wy utrzymywać włosy w pożądanym ułożeniu. 

Opaska do włosów w postaci przeciętego pierście
nia (1) ma na znacznej części wewnętrznego obwodu 
pierścienia (1) dwa rzędy zębów, a w przekroju po
przecznym pierścień ten ma kształt ceownika o zao
krąglonych krawędziach, którego grzbiet stanowi łuk 
o dużym promieniu. 

Ramiona ceownika tworzą wzdłuż obu krawędzi 
pierścienia (1) zębatki (3) o bardzo drobnych zębach 
w kształcie trójkątów równoramiennych o małej po-
działce równej w przybliżeniu 2/3 wysokości zęba, przy 
czym profil wierzchołka zęba tworzą ramiona trójkąta 
połączone łukiem, zaś ramiona trójkątów sąsiednich 
zębów połączone łukiem tworzą dna wrębów. Oby
dwa końce (2) pierścienia (1) w miejscu przecięcia ma
ją kształt płaskich klinów zaokrąglonych na wierz
chołku z tym, że końcówki te rozszerzają się w kie
runku całej szerokości grzbietu pierścienia (1). 

(1 zastrzeżenie) 

A45F W. 68297 05.04.1982 

Stanisław Dobrodziej, Gdańsk-Oliwa, Polska (Sta
nisław Dobrodziej). 

Hamak 

Wzór rozwiązuje zagadnienie uproszczenia konstru
kcji hamaka, zmniejszenia pracochłonności i ilości 
materiału. 

Hamak z wykorzystaniem listew rozpierających 
i pierścieni charakteryzuje się tym, że splot oprawy 
siatki (1) hamaka stanowią podwójne nośne linki (2) 
przechodzące przez przelotowe otwory (3) w rozpie
rających listwach (4) zaplecione z jednej strony na 
pierścieniu (5) zaś od strony wewnętrznej zaplecione 
na dwóch oczkach (6) siatki (1). (1 zastrzeżenie) 

A61B W. 68322 13.04.1982 

Andrzej Krysztof, Łomianki, Polska (Andrzej Kry-
sztof). 

Podwójna słuchawki stetoskopowa 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie uproszcze
nia technologii wytwarzania podwójnych słuchawek 
stetoskopowych. 

Słuchawka stetoskopowa zawierająca słuchawkę 
membranową oraz muszlę osłuchową, przełączana do 
układu akustycznego za pomocą rurki wylotowej, we
dług wzoru charakteryzuje się tym, że króciec (5) 
jej korpusu (1) jest zaopatrzony w poobwodowy kanał 
pierścieniowy (7), współdziałający zaciskowa w gra
nicach plastyczności materiału z odpowiadającym mu 
kształtem występem pierścieniowym muszli osłucho-
wej (8), wykonanej z tworzywa termoplastycznego. 
Króciec (5) ma dodatkowy występ pierścieniowy (10), 
współdziałający z poobwodowym kanałem w tej mu
szli osłuchowej (8). (1 zastrzeżenie) 

A61M W. 68317 05.04.1982 

Akademia Rolnicza, Wrocław, Polska (Kornel Ra
tajczak, Antoni Kasprzak). 

Urządzenie do znieczulania 

Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania prostej 
konstrukcji urządzenia pracującej na zasadzie okręż
nego obiegu gazów, nadającej się do prowadzenia 
znieczulania dużych zwierząt. 

Urządzenie stanowi przewoźny, obrotowy o regulo
wanej wysokości stojak nośny (1), na którym w po
ziomie zamocowany jest rurowy korpus (2). 
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Z korpusem (2) połączony jest bezpośrednio worek 
oddechowy (12), zawór bezpieczeństwa (11), zawór 
ssący (3), pochłaniacz (13), ciśnieniomierz (14)', termo-
stabilny parownik (15) oraz korpus zaworu sterująco-
-rozdzielczego (18). Na korpusie zaworu sterująco-roz-
dzielczego, który posiada zawór sterujący (27) i dźwi
gnię (28) zamocowane są ciśnieniomierze (19, 20) 
oraz wirnikowe przepływomierze (21, 22) z zaworami 
regulacji szybkości przepływu (25, 26). Tlen i nad
tlenek azotu z butli (16 i 17) doprowadzony jest do 
urządzenia przewodami elastycznymi. Mieszanina ane-
stetyczna w momencie wdechu zwierzęcia zasysana 
jest z korpusu (2) przez zawór ssący (3), przewód 
ssący (4), trójnik (5), rurkę intubacyjną (6) do tcha
wicy (7) i płuc (8) zwierzęcia. Gazy wydechowe w 
trakcie wydechu powracają z płuc (8) przez tchawicę 
(7), rurkę intubacyjną (6), trójnik (5), przewód ssący 
(9), zawór wydechowy (10) i pochłaniacz (13), gdzie 
jest adsorbowany CO2, do korpusu (2). Średnice we
wnętrzne wszystkich elementów układu anestetyczne-
go są równe. (6 zastrzeżeń). 

A63B W. 68337 16.04.1982 
B63G 

Centralny Ośrodek Techniki Medycznej, Warszawa, 
Polska (Elżbieta Drągowska, Mieczysław Grzybowski, 
Jerzy Łaś, Stanisław Zych). 

Zabawka rehabilitacyjna w postaci konia 

Zabawka rehabilitacyjna w postaci konia składa się 
z tułowia (1) i głowy (2) z grzywą i uzdą. 

Tułów (1) ma kształt prostopadłościanu ze ściętym 
po łuku kołowym narożnikiem i jest wyposażony od 
dołu w wybranie (3') w kształcie prostokąta uzupeł
nionego półkolem. Tułów (1) i głowa (2) połączone są 
ze sobą rozłącznie za pomocą łączących elementów (9) 
składających się z blaszanej listwy (5) połączonej za 
pomocą strzemienia (6) z paskiem (7) zakończonym 
pętlą (8), tkwiących w głębokich nacięciach. 

(1 zastrzeżenie) 

A63B W. 68338 16.04.1982 
A63!l 

Centralny Ośrodek Techniki Medycznej, Warszawa, 
Polska (Elżbieta Drągowska, Mieczysław Grzybowski, 
Jerzy Łaś, Stanisław Zych). 

Zestaw klocków rehabilitacyjnych 

Zestaw klocków rehabilitacyjnych składa się z na
stępujących klocków mniejszych: sześć sztuk klocków 
w kształcie sześcianu, dwunastu klocków o kształcie 
niskiego prostopadłościanu wielkości klocka o kształ
cie sześcianu, dwóch sztuk klocków o kształcie walca, 
mieszczących się w wybraniach dalszych klocków 
większych, składających się z czterech sztuk klocków 
o kształcie niskiego prostopadłościanu, sześciu sztuk 
klocków narożnikowych o kształcie prostopadłościanu, 
z czterech sztuk klocków o kształcie klina oraz 
z dwóch sztuk klocków stanowiących mostek. 

(1 zastrzeżenie) 

A63B W. 68339 16.04.1982 
A63G 

Centralny Ośrodek Techniki Medycznej, Warszawa, 
Polska (Elżbieta Drągowska, Mieczysław Grzybowski, 
Jerzy Łaś, Stanisław Zych. 

Zabawka rehabilitacyjna w postaci słonia 

Zabawka rehabilitacyjna w postaci słonia składa się 
z tułowia (1) i głowy (2) wyposażonej w wielkie uszy, 
trąbę, kieł i oczy. 

Tułów (1) ma kształt prostopadłościanu ze ściętym 
po łuku kołowym narożnikiem i jest wyposażony od 
dołu w wybranie (3') w kształcie prostokąta uzupeł
nionego półkolem. Tułów (1) i głowa (2) połączone 
są ze sobą rozłącznie za pomocą łączących elementów 
(9) składających się z blaszanej listwy (5) połączonej 
za pomocą strzemienia (6) z paskiem (7) zakończonym 
pętlą (8) tkwiących w głębokich nacięciach. 

(1 zastrzeżenie) 
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A63B W. 68340 16.04.1982 
A63G 

Centralny Ośrodek Techniki Medycznej, Warszawa, 
Polska (Elżbieta Drągowska, Mieczysław Grzybowski, 
Jerzy Łaś, Stanisław Zych). 

Zabawka rehabilitacyjna w postaci żółwia 

Zabawka rehabilitacyjna w postaci żółwia składa 
się z tułowia (1) o kształcie odcinka kuli wydłużone
go w osi podłużnej oraz głowy (2) o kształcie zbliżo
nym do klina o zaokrąglonych krawędziach, skiero
wanego ostrą częścią do tułowia (1). (1 zastrzeżenie) 

A63F W. 68343 15.04.1982 

Brunon Kiona, Poznań, Polska (Brunon Kiona). 

Zabawka w postaci układanki 

Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania takiej 
układanki, w której połączone byłyby dwa aspekty: 
kompozycyjny według motywu obrazka i montażowy. 

Układanka składa się z płyty montażowej (1), na 
obrzeżu której przytwierdzona jest listwa obwodowa 
(3) stanowiąca zaczątek motywu układanki, oraz roz
bieralnych części mających językowate występy 
przeznaczone do połączenia z wybraniami w częściach 
uzupełniających motyw układanki. (1 zastrzeżenie) 

A63I1 W. 67994 19.02.1982 

Jerzy Paweł Łukaszewicz, Łódź, Polska (Jerzy Pa
weł Łukaszewicz). 

Układanka logiczna w kształcie stożka ściętego 

Wzór rozwiązuje zagadnienie rozszerzenia asorty
mentu układanek logicznych. 

Układanka w kształcie stożka ściętego ma symetry
cznie rozmieszczone na obwodzie wycięcia nieprzelo
towe wzdłuż tworzących na długości pomiędzy pod
stawą dolną (2) i podstawą górną (3), w których osa
dzone są różnokolorowe kuleczki. Ponadto stożek po
dzielony jest w płaszczyźnie poziomej na elementy za
mocowane obrotowo względem siebie, przy czym ele
menty środkowe (4) są jednakowej budowy. W pod
stawie (2) stożka usytuowane są dwa wciski sprężyno
we (5), a podstawy górna (3) i dolna (2) oraz elemen
ty środkowe (4) połączone są w jedną całość wspólną 
osią, ktorą stanowi śruba (6) ze sprężyną amortyzu
jącą (7). (1 zastrzeżenie) 

Dział Β 
RÓŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE: TRANSPORT 

B01L W. 68290 02.04.1982 
t 

Szymon Stefanek, Gdańsk, Polska (Szymon Stefa
nek). 

Loża aseptyczna 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie uproszcze
nia konstrukcji i poprawy funkcjonalności szafek 
aseptycznych przeznaczonych do prowadzenia prac 
badawczych w warunkach aseptycznych. 

Loża aseptyczna składa się z komory (2) aseptycz-
nej wyposażonej w filtr (4) bakteriobójczy oraz pro
miennik (8) bakteriobójczej, komory (3) powietrznej, 
pulpitu (9) roboczego i szafek bocznych. 

Komora (2) zamknięta jest od czoła drzwiami (1) 
uchylnymi z szybą (5) zamykanymi zaciskami śrubo
wymi. (2 zastrzeżenia) 
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B91L W. 68291 02.04.1982 

Spółdzielnia Pracy „Mechanika Precyzyjna", War
szawa, Polska (Andrzej Pniewski, Henryk Demianiuk, 
Zygmunt Kalbarczyk, Adam Bratkowski). 

Kształtownik wirnika wirówki laboratoryjnej 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie eliminacji 
strat materiałowych i pracochłonności technologii wy
twarzania kształtownika wirnika. 

Zgodnie z wzorem przedmiotowym kształtownik ma 
rdzeń (1) w przekroju poprzecznym, zbliżony do kwa
dratu, a na jego przekątnych są usytuowane płaskie 
ramiona (2), zakończone łukowatymi rozwidleniami 
(3), tworzącymi półkoliste wnęki (4), w których po 
obróbce odciętych na wymaganą wysokość plastrów 
kształtownika są osadzone uchylnie koszyczki pro
bówek. (1 zastrzeżenie) 

B07B W. 68318 08.04.1982 

Fabryka Sprzętu Ratunkowego i Lamp Górniczych 
„Faser", Tarnowskie Góry, Polska (Franciszek Lis, 
Zygmunt Spyra, Herbert Winszczyk, Bronisław Ko
walczyk, Bogdan Żytko). 

Przesiewacz bębnowy 

Wzór rozwiązuje zagadnienie zwiększenia efekty
wności przesiewania materiałów ziarnowych. 

W obudowie przeciwpyłowej (2) zaopatrzonej w wy
ciąg (3) umieszczony jest przesiewacz zawierający: do
zownik (10), segmenty segregujące (9) obracane przez 
układ napędowy, oraz zsypy (11) i szuflady (12). Układ 
oczyszczania sit składa się z dwóch wałków (13) i (14), 
zaopatrzonych w młoteczki (19) i szczotki (23). Kąt 
pochylenia segmentów segregujących (9) reguluje się 
śrubą podnoszącą (24). (4 zastrzeżenia) 

B08B W.68280 03.04.1982 

Fabryka Dywanów „Nowita", Zielona Góra, Polska 
(Jerzy Żbikowski). 

Czyszczarka obić, zwłaszcza obić zgrzeblarek włókien
niczych 

Czyszczarka zbudowana jest z nożowych czyszczą
cych elementów (2) zaopatrzonych w zaostrzone haki 
usytuowane symetrycznie w stosunku do osi elementu. 
Elementy czyszczące osadzone są naprzemian z gumo
wymi krążkami (3) na śrubie (1) z nakrętką (4) umo
żliwiającą regulację gęstości ich rozstawienia w zale
żności od rozstawu obić piłowych na czyszczonym wał
ku. Całość osadzona jest na trzonku z uchwytem. 

Czyszczarka umożliwia ręczne usuwanie miejsco
wych zanieczyszczeń obicia zgrzeblarki bez koniecz
ności demontażu wałków i stanowić może element ty
powego zestawu narzędzi operatorów i ustawiaczy. 

(1 zastrzeżenie) 

B08B W. 68298 05.04.1982 

Fabryka Maszyn i Urządzeń Gastronomicznych 
„Kromet-Spomasz", Krosno Odrzańskie, Polska (Sta
nisław Bednarczyk, Kazimierz Kitliński, Jan Korba, 
Harald Nawrot, Rynas Zbigniew). 

Urządzenie do mycia, zwłaszcza naczyń 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie umożliwie
nia mycia większej ilości naczyń oraz poprawy fun
kcjonalności urządzeń do mycia. 

Urządzenie zawiera dwie lub jedną wannę w kształ
cie prostopadłościanu otwartego. Wanny te wsparte 
są na stojakach (2) z regulowanymi nóżkami (3). Po
jemność minimalna wanny wynosi 80 dm3 a głębo
kość wanny wynosi minimum 400 mm. W górnej czę
ści wanny posiadają przelewy pozwalające na bieżące 
usuwanie zanieczyszczeń z powierzchni kąpieli my
jącej. Opróżnianie wanien odbywa się poprzez spust 
w dnie. Urządzenie do mycia można usytuować do
wolnie, w zależności od potrzeb. (3 zastrzeżenia) 
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B21J W. 68320 09.04.1982 

Fabryka Samochodów Małolitrażowych, Bielsko-
-Biała, Polska (Józef Krehut, Franciszek Czarnecki). 

Urządzenie do mocowania oprawy kowadełka z trzpie
niem korbowodu zwłaszcza w kowarkach 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie zmniejsze
nia ilości postojów awaryjnych kowarki przez opraco
wanie urządzenia o trwałych złączach. 

Urządzenie składa się z dwóch sworzni (3) walco
wych z końcówką gwintowaną oraz z dwóch nakrę
tek z wkładką tworzywową samohamowną, przy czym 
sworznie (3) walcowe osadzone są w otworach walco
wych oprawy (1) kowadełka, które rozmieszczone są 
stycznie na obwodzie otworu oprawy kowadełka mie
szczącego czop (2) trzpienia (8) korbowodu, z tym, że 
osie (9) otworów zorientowane są równolegle wzglą
dem siebie a równocześnie prostopadle wzglądem osi 
trzpienia (8) korbowodu. Sworznie (3) walcowe mają 
na części pobocznicy walca wzdłuż osi spłaszczenia 
pochylone ze spadkiem w kierunku końcówki gwinto
wanej oraz na obwodzie czopa (2) znajdują się dwa 
podcięcia (7), które stanowią złącze klinowe samoha-
mowne. Sworznie (3) walcowe osadzone są w urzą
dzeniu spłaszczeniem klinowym przeciwstawnie wzglę
dem siebie. (3 zastrzeżenia) 

B22D W.68344 16.04.1982 

Przedsiębiorstwo Projektowania i Wyposażania Od
lewni „Prodlew", Warszawa, Polska (Józef Wodziński, 
Andrzej Kuberski, Andrzej Kościński, Andrzej Kuś-
mider). 

Urządzenie do składania i przestawiania form 
odlewniczych 

Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest skon
struowanie urządzenia zajmującego małą powierzchnię 
zabudowy, zapewniającego dokładność zestawu po
łówek form ze zwiększoną wydajnością. 

Urządzenie do składania i przestawiania form od
lewniczych według wzoru użytkowego ma zespół skła
dający, zamocowany na konstrukcji nośnej (1), podaj
nik kroczący usytuowany na konstrukcji nośnej (2) 
oraz zespół przestawiający, którego rama (3) przemie
szcza się po rolkach (4) konstrukcji nośnej (5). 

W górnej części konstrukcji nośnej (1) zamocowa
ne są prowadnice (7), do których przymocowany jest 
dźwigar (8) napędzany siłownikiem hydraulicznym (9). 
Na końcach dźwigara (8) zamocowane są obrotowo 
dźwignie (10) do chwytania skrzynki formieskiej. Na 
konstrukcji nośnej (2) zaintalowany jest podajnik kro
czący, który składa się z dwóch równolegle usytuo
wanych prowadnic (13) z wycięciami (16), w które 
wchodzą występy dźwigni (14) zamocowanych obro
towo w gniazdach (15), a drugie końce dźwigni (14) 
zamocowane są przegubowo do cięgien (17) siłowni
ków hydraulicznych (18), które wprawiają w ruch 
podnośno-przesuwny prowadnice (13). Podawane z du
żą szybkością połówki form blokowane są przez amor
tyzatory (12) i (19). (5 zastrzeżeń) 

B23P 
F02M 

W. 68321 13.04.1982 

Warszawskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych 
„Hydrocentrum-1", Warszawa, Polska (Tadeusz Wa-
śniewski, Ryszard Stragiewski, Janusz Skonecki). 

Przyrząd do demontażu pomp wtryskowych 

Wzór rozwiązuje zagadnienie łatwego i nieniszczą
cego demontażu pomp wtryskowych silników wysoko
prężnych. 

Przyrząd składa się z rdzenia (1), którego jedna 
część stanowi element roboczy, zaś druga z nawinię
tym uzwojeniem (2) zabezpieczona materiałem izola
cyjnym stanowi rękojeść (3), z której wyprowadzone 
są przewody elektryczne (4) do transformatora. Włącz
nik prądu (5) znajduje się w przedniej części rękoje
ści (3). (2 zastrzeżenia) 

B25B W. 68309 06.04.1982 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Automatyki i Urzą
dzeń Precyzyjnych MERA-POLTIK, Łódź, Polska (Ro
man Zorga, Mirosław Kęsicki, Dariusz Kurant). 

Przyrząd do wkładania i ustawiania wkładek w pły
tach chwytnych uchwytów elektromagnetycznych 

Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania konstruk
cji przyrządu, która umożliwia za pomocą jednego ru
chu: chwytanie, przenoszenie i wkładanie wkładek w 
otwory płyty chwytnej, a kształt przymiarów umo
żliwia dokładne' ustawienie Wkładek. 

Przyrząd ma dwa ramiona (1,2) i d',2') wykonane 
z rurek, połączone przegubowo i zagięte do góry w 
miejscu połączenia. Zagięte końce tworzą rękojeście. 
Pozostałe końce są przedłużane prętami (3) i (3') wsu
wanymi w otwory rurkowatych ramion i są dociska
ne śrubami. Wolne końce prętów są zakończone wideł
kami (4), w których umieszcza się uchwyty wymie
nionych przymiarów połączone przegubowo i unie
ruchamiane śrubą wkręcaną w widełki i uchwyt. 
Przymiary ustawione zawsze pionowo mają w prze
kroju pionowym kształt ostro zakończonego klina. 

(5 zastrzeżeń) 
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B42F W.68314 07.04.1982 

Zbign i ew Lenko , Bielsko-Biała , Polska (Zbigniew 
Lenko) . 

Spinacz biurowy zwłaszcza z tworzywa sztucznego 

Wzór uży tkowy rozwiązuje zagadnien ie o p r a c o w a 
nia sp inacza b iurowego z t w o r z y w a sztucznego n ie ze
ślizgującego się ze sp inanych powierzchni a rkuszy 
pap ie ru . 

Spinacz b iu rowy zwłaszcza z tworzywa sztucznego 
składa się z położonych na j edne j płaszczyźnie dwóch 
k l a m e r (5) posiadających kszta ł t l i t e ry „C" o w y d ł u 
żonych i równolegle ułożonych względem siebie r a 
mionach (1, 2, 3, 4) rozdzielonych równoleg łymi 
szczel inami (6), przy czym d w a r amiona (2, 3) położone 
obok siebie i rozdzielone jedną ze szczelin (6) połą
czone są na końcach k rążk iem (7), na tomias t końce 
pozostałych dwóch r amion (1, 4) k l a m e r (5) połączone 
są łącznikiem (8) w kształcie l i t e ry „V" z os t rzem (9) 
zaokrąg lonym s k i e r o w a n y m na zewną t rz f igury sp i 
nacza. 

Na obu przeciwległych powierzchniach każdego 
z czterech r amion (1, 2, 3, 4) osadzone są co na jmnie j 
t rzy czopiki (10) tworzące t rzy równoległe rzędy czo-
p ików (10), zaś osie tych r zędów są pros topadłe do 
osi symet r i i f igury spinacza. (1 zastrzeżenie) 

B62D W. 68323 13.04.1982 

K o m b i n a t Urządzeń Mechanicznych „BUMAR-
-Labędy" - Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń 
Mechanicznych, Gliwice, Polska (S tan is ław Drzensla , 
Andrze j Huńkiewicz) . 

Podwozie żurawia samochodowego 

Wzór uży tkowy rozwiązuje zagadnienie op racowa
nia kons t rukc j i podpór odchy lanych dla n iek tó rych 
typowielkości podwozi ż u r a w i samochodowych bez ich 
znacznych rekons t rukc j i . 

Podwozie wyposażone w podpory przednią i ty lną 
i w dwie boczne podpory odchy lne w płaszczyźnie po 

ziomej, połączone z r a m a wahl iwie , cha rak t e ryzu je się 
tym, że boczne podpory odchylane (7) są połączone 
z r a m a podwozia poprzez sworznie (6) i wsporn ik i (5) 
w miejscu przed pierwszą tylną osią (4) podwozia, 
a do t r a n s p o r t u zwie rane są w k i e r u n k u jazdy żu
rawia . (1 zastrzeżenie) 

B64C W. 68296 05.04.1982 

Wytwórn i a Sprzę tu Komunikacy jnego „PZL-Świd -
nik", Świdnik , Polska (S tan is ław Kamińsk i , A n n a 
Pilch, Czesław Zdziebłowski) . 

Końcówka aerodynamiczna elementu nośnego statku 
powietrznego zwłaszcza wiropłata 

Wzór rozwiązuje zagadnienie skons t ruowan ia takie j 
końcówki k tó ra zapewni łaby p o p r a w ę stateczności r u 
chu łopaty, obniżenie na tężenia ha łasu oraz z m n i e j 
szenie zmiennych obciążeń s t e rowan ia w locie do 
przodu. 

Końcówka cha rak te ryzu je się tym, że ma kszta ł t 
kl ina j ednos t ronn ie ściętego od s t rony k rawędz i n a 
tarcia (1) przy n iezmienne j k rawędz i sp ływu (2), przy 
czym zwężenie ścięcia (4) przebiega w k i e r u n k u zew
n ę t r z n y m e lemen tu nośnego (3). K o ń c ó w k a ma za
okrąglenie o p r o m i e n i u R r ó w n y m połowie grubości 
końca e l emen tu nośnego (3), zaś cięciwa (5) s tanowi 
około połowę cięciwy (6). (2 zastrzeżenia) 

BC5D W.68299 05.04.1982 

Biuro P ro j ek tów i Realizacji Inwes tyc j i Kopa ln ic 
twa S u r o w c ó w Chemicznych „Biprokop" , Chorzów, 
Polska (Andrzej Koczy, Mar i an Osowski , M a r e k Fol-
tynowicz, Norbe r t J ano ta , H e n r y k Jes ionek) . 

Zbiornik siarki płynnej 

Przedmio tem wzoru użytkowego jes t zbiornik s ia rk i 
p łynne j , zwłaszcza poziomy s tosowany w procesach 
eksploatacyjnych s ia rk i p rzemys łu chemicznego. Zbior 
nik w y k o n a n y w postaci walczaka ma z a b u d o w a n y 
płaszcz (1) z k o t w a m i (2) tworzący grzewczą k o m o r ę 
(3). K o rzy s t n y m jest by l inia zamocowania płaszcza 
leżała poniżej osi poziomej walczaka . (1 zastrzeżenie) 
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B65D W. 68332 14.04.1982 

Tomasz Łoszewski, Kraków, Polska (Tomasz Ło
szewski). 

Uchwyt do pojemników papierowych o kształcie pro
stopadłościanu 

Uchwyt według wzoru użytkowego charakteryzuje 
się tym, że jest wykonany w postaci jednolitej me
todą wtrysku z tworzywa termoplastycznego i ma 
rękojeść (1), ramiona oporowe (2) oraz kieszeń (3). 
Kieszeń (3) ma otwarty jeden bok (4) oraz szczelinę 
w górnej części, między jej tylną ścianką (6) a ra
mionami oporowymi (2). Ramiona oporowe (2) odchy
lone są od kieszeni (3) maksymalnie pod kątem pro
stym. Krawędzie zewnętrzne ramion oporowych (2) są 
do siebie równoległe, natomiast przedłużenia ich kra
wędzi zewnętrznych, w kierunku rękojeści (1) tworzą 
kąt ostry (a). 

Uchwyt ma zastosowanie do pojemników papiero
wych o kształcie prostopadłościanu, napełnionych 
zwłaszcza napojami. (3 zastrzeżenia) 

B65D W. 68341 16.04.1982 

Centralna Stacja Hodowli Zwierząt - Stacja Ho
dowli i Unasienniania Zwierząt, Ciechanów, Polska 
(Andrzej Kowalkowski, Józef Pieńkowski, Włodzi
mierz Tyszka). 

Uchwyt transportowy pojemnika 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest uchwyt tran
sportowy pojemnika, zwłaszcza z płynnym azotem, 
przeznaczony do stosowania przy transporcie w sa
mochodzie oraz do samochodu i z samochodu do obo
ry kontenerów inseminacyjnych do unasieniania zwie
rząt hodowlanych. 

Uchwyt transportowy, posiadający złączone łączni
kiem (10) szyny (1) sanek do mocowania całości w 

miejscu przedniego siedzenia w samochodzie, a także 
element (5) mocujący do zapinania pojemnika w uch
wycie, charakteryzuje się tym, że na końcach szyn (1) 
sanek są zamocowane wsporniki (2) oparcia (3) w 
kształcie odwróconej litery „U", do którego ramion 
od strony łącznika (10) jest zamocowany element (5) 
mocujący, natomiast od strony przeciwnej jest zamo
cowany koszyk (12) do wsuwania termosu na przy
kład z gorącą wodą. (3 zastrzeżenia) 

B65G W. 68112 02.03.1982 

Centralny Ośrodek Badawczo-Projektowy Budowni
ctwa Przemysłowego „BISTYP", Warszawa, Polska 
(Marek Dąbrowski, Jerzy Kapłan). 

Urządzenie podnoszące wargę rampy mechanicznej 

Urządzenie podnoszące wargę rampy mechanicznej 
w trakcie jej ustawiania w położenie robocze składa 
się z obrotnicy (i) o kształcie bumerangu, zamocowa
nej wierzchołkiem na osi (2), z ramionami skierowa
nymi do góry, z których jedno ramię, bliższe wargi 
(6), łączy się z cięgnem (5) zamocowanym do podsta
wy rampy (4) i naciąganym poprzez podnoszącą się 
rampę (4) a drugie ramię łączy się z prętem (7), 
któtry łączy się z dźwignią (8) wargi (6). 

(1 zastrzeżenie) 

B65G W. 68113 02.03.1982 

Centralny Ośrodek Badawczo-Projektowy Budowni
ctwa Przemysłowego „BISTYP", Warszawa, Polska 
(Marek Dąbrowski, Jerzy Kapłan). 

Urządzenie zwalniające podporę zabezpieczającą przed 
opadaniem rampy mechanicznej w czasie ładowania 

pojazdu oraz po odjeździe pojazdu 

Urządzenie składa się z dźwigni zwalniającej (1) 
o dwóch ramionach łączących się pod kątem prostym, 
z listwy (5) łączącej się z ramieniem dźwigni zwal
niającej (1) ustawionym prostopadle do płaszczyzny 
rampy (3), z dwuramiennej dźwigni (6) łączącej się 
na jednym końcu z listwą (5), z listwy odciągającej 
(8) łączącej się z drugim końcem dwuramiennej dźwi
gni (6), z kątowej dźwigni zapadkowej (9) łączącej 
się jednym ramieniem z listwą odciągającą (8) a dru
gim ramieniem z zapadką (11) zazębiającej się z ko
łem zębatym <12) podpory (13), ze sprężyny ściągają
cej (14) łączącej się jednym końcem z ramieniem ką
towej dźwigni zapadkowej (9) naprzeciw połączenia 
z listwą odciągającą (8) a drugim końcem z konstruk
cją rampy (3). (1 zastrzeżenie) 
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Dział D 
WŁÓKIENNICTWO I PAPIERNICTWO 

D01G W. 68316 09.04.1982 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn Zgrzebnych 
i Czesankowych Wełny „Befamatex", Bielsko-Biała 
Polska (Jan Pawłowski, Krzysztof Jonkisz). 

Przekładnia napędowa grzebienia zdejmującego runo 
ze zbieracza zgrzeblarki 

Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania napędu 
grzebienia zdejmującego runo ze zbieracza zgrzeblar
ki, który umieszczony jest w korpusie monolitycznym 
i umożliwia znaczne podniesienie szybkości biegu 
grzebienia oraz służy do napędu. grzebienia pojedyn
czego jak i dzielonego. 

Przekładnia ma monolityczny korpus (1), w tylnej 
ściance którego wyprofilowany jest otwór (26) połą
czony przecięciem (27) z gniazdem centrującym tuleję 
pokrywy (1) oraz ma otwór (36) w bocznej ściance 
korpusu (1). Wewnątrz korpusu (1) jest wahacz (11) 
z dwoma ramionami i korbowód (27). (1 zastrzeżenie) 

D06F W. 68336 16.04.1982 

Andrzej Kiljański, Warszawa, Polska (Andrzej Kil-
jański). 

Wieszak 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowa
nia konstrukcji wieszaka do bielizny pozwalającej na 
stosowanie jego jako trzymaka. 

Wieszak stanowi korpus (1) składający się z dwu 
skrzyżowanych ramion (2 i 3), których dolne końce 
wyprofilowane są w trzymaki (4 i 5) z chropowatymi 
powierzchniami (6) i wybraniami (7), przy czym na 
ramionach (2 i 3) są dwustronne zgrubienia (8 i 9), 
natomiast górną część korpusu (1) stanowi zaczep (10). 

(1 zastrzeżenie) 

Dział Ε 
BUDOWNICTWO: GÓRNICTWO 

E02F W. 68751 21.06.1982 

Przedsiębiorstwo Konserwacji Urządzeń Wodnych 
i Melioracyjnych, Pruszcz Gdański, Polska (Stanisław 
Marchlewicz, Włodzimierz Cłapiński, Adolf Choinka, 
Władysław Leszczyński). 

Koparka skrobakowa 

Wzór rozwiązuje zagadnienie zaprojektowania ko
parki skrobarko we j jako łatwo wymiennego elementu, 
dostawnego do konwencjonalnej budowy ciągnika rol
niczego. 

Koparka składa się z osadzonej na ciągniku gąsie
nicowym łatwo wymiennej, przestrzennej zasadniczo 
płaskiej ramy (1), ukształtowanej w postać litery E. 
Na ramie jest osadzony mechanizm przeniesienia na
pędu ruchu roboczego. Składa się on z przekaźnika 
napędu (2) umocowanego bezpośrednio do stanowiącej 
część ciągnika powierzchni kontaktowej (3) wałka 
zdawczego (4) silnika ciągnika i ułożyskowanego dwu-
punktowo na elementach łożyskowych (5), mającego 
krótki wałek (6) przeniesienia napędu, ze sprzęgłem 
sztywnym (7), zakończony po stronie zdawczej łań
cuchowym kołem napędzającym (8), mającym opa-

sane na nim cięgno łańcuchowe (9), po stronie zda
wczej opasane na kole łańcuchowym zdawczym (10). 

Koło to łączy się poprzez wielopłytkowe sprzęgło 
przeciążeniowe (11) z pośredniczącym wałem (12), 
ułożyskowanym podobnie, dwupunktowo w elemen
tach łożyskowych (13), osadzonych indywidualnie na 
podłużni cy (14) ramy (1). Wałek pośredniczący (12) 
ma na drugim zdawczym jego końcu osadzone napę
dzające koło" łańcuchowe (15) z opasanym na nim 
cięgnem łańcuchowym (16), mającym po stronie zda
wczej napędzane koło łańcuchowe (17), osadzone na 
wałku zdawczym (18) ułożyskowanym podobnie dwu
punktowo w elementach łożyskowych (19). Wałek (18) 
jest osadzony we wnętrzu pośredniczącej tulei (20), 
stanowiącej część zewnętrzną wahliwej, prostokątno-
kształtnej ramy przestrzennej (21), osadzonej częścią 
wewnętrzną (22) w łożyskowych tulejach (23), w za
wiesiu dwupunktowym (24) stanowiącym element po-
dłużnicy (14) ramy (1). 

Na wałku zdawczym (18) jest osadzone koło zębate 
łańcuchowe specjalne (25) napędu łańcucha (26) orga
nu roboczego, który opasany na trzech kołach łańcu
chowych ustawionych w trójkąt, ma czwarte bierne 
koło łańcuchowe specjalne (27) napinacza (28) organu 
roboczego. Napinacz (28) jest przesuwny w szerokich 
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granicach na ramieniu stałym (29) biernym ramy (30). 
Rama (1) ma w części czołowej, na poprzecznicy 
przedniej (31) ukształtowane w izometrycznym odbi
ciu zaczepy przednie (32) do ramy ciągnika i zaczepy 
tylne (33) mocowania do kołyski narzędziowej ciągni
ka, posadowione na końcu poprzecznicy tylnej (34) 
ramy (1). Środkowa poprzecznica (35) ramy (1) jest 
osadzona w okolicy posadowienia zawiesia dwupun-
ktowego (24) ramy przestrzennej (21). (1 zastrzeżenie) 

E21D W. 68331 14.04.1982 

Centrum Konstrukcyjno-Technologiczne Maszyn 
Górniczych „KOMAG", Gliwice, Polska (Jerzy Cie
ślik, Zdzisław Marszycki, Ginter Grzesik, Zofia Chwie-
duk, Jacek Cholewa). 

Uchwyt osłony bocznej obudowy górniczej 

Celem wzoru użytkowego jest opracowanie urządze
nia umożliwiającego unieruchomienie jednej z osłon 
bocznych względem obudowy, tak by nie zachodziła 
potrzeba odmontowywania obydwu osłon bocznych od 
obudowy i tak aby urządzenie blokujące było łatwo 
dostępne przy montażu i demontażu. 

Uchwyt osłony bocznej obudowy górniczej ma 
ucho (9) zamocowane do bocznej ściany (2) bocznej 
osłony (11, 13) równolegle do uch (16), w obszarze 
drągów (6), a do zewnętrznej ściany (3) obudowy ma 
zamocowane ucho (17) w obszarze między uchami (9) 
i (16), a sworzeń (4) ma długość większą niż odległość 
między zewnętrznymi ścianami ucha (9) i skrajnego 
ucha (16), które jest zaopatrzone w pierścień (18) 
z poprzecznym otworem (8), oraz sworzeń (4) ma po
przeczne otwory (19), przy czym w otworach (8) i (19) 
jest osadzona przetyczka (20). (1 zastrzeżenie) 

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

F02D W. 68346 16.04.1982 
F02M 
B01D 

Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-Mielec", 
Mielec, Polska (Wiesław Skowroński, Andrzej Wiśnie
wski). 

Filtr paliwa 

Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest opra
cowanie takiej konstrukcji korpusu, który umożliwiał
by mocowanie kabłąka w różnych jego położeniach 
kątowych. 

Filtr paliwa charakteryzuje się tym, że korpus (1) 
ma kilka kształtowych, naprzeciwległych otworów (9), 
które w przekroju poprzecznym posiadają kształt ścię
tego stożka o tworzących nachylonych pod kątem (a). 

(1 zastrzeżenie) 

F16B W. 68347 16.04.1982 

Jacek Michalski, Kraków, Polska (Jacek Michalski). 

Łącznik zatrzaskowy 

Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania konstruk
cji łącznika umożliwiającej łatwe i szybkie wypięcie 
łączonych przedmiotów. 

ł ą c z n i k zatrzaskowy, stosowany zwłaszcza do spi
nania kluczyków samochodowych, zawiera dwa ele
menty rozłączne, z których jeden jest tuleją (3) z pod
cięciem (4), a drugi tuleją (1) z trzpieniem przesuw
nym (2). i sprężyną (6), przy czym elementem łączą
cym obie tuleje są kulki (5). Tuleja (3) oraz trzpień 
(2) mają otwory (7) do zakładania elementów pośred
nich. (1 zastrzeżenie) 
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F26B W. 68303 05.04.1982 

Spółdzielnia Kółek Rolniczych, Skórcz, Polska (Aloj
zy Gawroński, Jerzy Góźdź). 

Urządzenie do suszenia materiałów sypkich zwłaszcza 
zaś ziaren zbóż i nasion 

Wzór rozwiązuje zagadnienie równomiernego susze
nia ziarna zarówno powietrzem nienagrzanym jak 
i ogrzewanym z wykorzystaniem kolektora słonecz
nego. 

Urządzenie do suszenia materiałów sypkich przy 
wykorzystaniu nadmuchu powietrza od wentylatora 
charakteryzuje się tym, że stanowi je segmentowy 
stożkowy nadmuchowy kanał (3) z zamkniętym wylo
tem osadzony na segmentowej kratownicy (4) tworząc 

wraz z nawierzchnią pomieszczenia i bocznymi ścia
nami segmentowej kratownicy (4) przestrzeń tunelu 
powietrznego. (2 zastrzeżenia) 

Dział G 
FIZYKA 

G01D 
G01K 
G05D 

W. 68308 06.04.1982 

Instytut Komputerowych Systemów Automatyki 
i Pomiarów, Wrocław Polska (Zbigniew Soczówka, 
Jerzy Wasielewski, Stanisław Wieleba, Czesław Osiń
ski). 

Obudowa, zwłaszcza dla przetworników 

Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania konstruk
cji obudowy umożliwiającej zminiaturyzowanie prze
tworników, a tym samym umożliwienie montażu obu
dowy wraz z przetwornikiem bezpośredniego na gło
wicy termoelementu. 

Obudowa, zwłaszcza dla przetworników, składa się 
z korpusu (1) i łącznika (2). Korpus (1) ukształtowany 
w postaci wielokątu, ma na obwodzie podstawy wy
konany pierścień (4), na kołnierzu którego jest usy
tuowany trapezowy gwint (5) mocujący korpus (1) 
z łącznikiem (2) wykonanym w kształcie walca, na 
okręgu którego jest utworzony równy wystający pas 
(8) w kształcie wieloboku foremnego. Łącznik (2) w 
środku wewnętrznej walcowej powierzchni ma trwałą 
przegrodę (10) z cylindrycznym otworem w środku. 

(1 zastrzeżenie) 

G01D 
G01K 
G05D 

W. 68324 13.04.1982 

Zgłoszenie dodatkowe do zgłoszenia nr W. 68308 

Instytut Komputerowych Systemów Automatyki 
i Pomiarów, Wrocław, Polska (Jerzy Wasielewski, 
Zbigniew Soczówka, Stanisław Wieleba, Czesław Osiń
ski). 

Obudowa, zwłaszcza dla przetworników 

Wzór rozwiązuje zagadnienie umożliwienia umiesz
czania obudowy z przetwornikiem w dowolnym miej
scu, zależnie od potrzeb. 

Obudowa ma pokrywę (3) zbudowaną w kształcie 
dwóch przenikających się brył wieloboku i walca, 
której górna część jest zakończona trapezowym gwin
tem, zaś w płaszczyźnie dolnej podstawy pokrywy (3) 
są wykonane co najmniej dwa otwory (11). Ponadto 
na bocznych ścianach ściętego foremnego wieloboku 
wspomnianej pokrywy (3) są wykonane otwory (12). 

(1 zastrzeżenie) 

G01F W. 68312 08.04.1982 

Maciej Narewski, Warszawa, Polska (Maciej Narew-
ski). 
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Sprawdzian do pomiaru poziomu paliwa w komorach 
pływakowych gaźników 

Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania prostej, 
taniej konstrukcji sprawdzianu gwarantującej uzyska
nie dobrej dokładności wyniku pomiaru. 

Sprawdzian jest wykonany z blachy w kształcie 
kątownika, przy czym ramię (1) tworzy płaszczyznę 
bazową, a na drugim ramieniu (2) znajdują się po
wierzchnie pomiarowe (3), (4) oraz wyodrębniona 
część chwytowa (6). (1 zastrzeżenie) 

G01F W. 68333 14.04.1982 
B65B 

Główne Biuro Studiów i Projektów Przeróbki Wę
gla „Separator", Katowice, Polska (Alfred Rolnik, Bo
gumił Fajkis, Józef Pieszka). 

Urządzenie dozujące 

Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania takiej 
konstrukcji urządzenia, która umożliwiałaby dozowa
nie określonych porcji magnetytu w określonych od
stępach czasu do młyna kulowego. 

Urządzenie w postaci przenośnika taśmowego z na
pędem elektrycznym ma na bębnie napędowym (2) 
zabudowane koło zapadkowe (7), obrotowo ułożysko-
walną ruchomą dźwignię (8) i ruchomą zapadkę (9). 
Natomiast na wałku wychodzącym z przekładni (5) 
napędu elektrycznego umieszczony jest mimośród (10), 
połączony z łącznikiem (11) i rozłącznie z ruchomą 
dźwignią (8). 

Rozłączne i przesuwne połączenie łącznika (11) z ru
chomą dźwignią (8) umożliwia zmianę skoku rucho
mej zapadki (9) na kole zapadkowym (7), a tym sa
mym pozwala na regulację szybkości poruszania się 
taśmy przenośnikowej (1). (2 zastrzeżenia) 

G01N W. 68305 07.04.1982 

Instytut Lotnictwa, Warszawa, Polska (Aleksander 
Derkaczew). 

Uchwyt do badań modelowych tarcz ciernych hamul
ców i sprzęgieł tarczowych 

Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania konstruk
cji uchwytu zapewniającej dobrą izolację cieplną tar
czy oraz trwałe jej zamocowanie. 

Uchwyt ma korpus (1), w którym zamocowana jest 
oprawa izolacyjna (2) wykonana z materiału o małej 
przewodności cieplnej, mająca wgłębienie (3, w które 
wciśnięta jest tarcza cierna modelu (4). 

(2 zastrzeżenia) 

G01N W. 68315 07.04.1982 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Górnictwa Surow
ców Chemicznych, Kraków, Polska (Kazimierz Liszka). 

Urządzenie do pobierania próbek cieczy 

Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania konstrukcji 
urządzenia, umożliwiającej jednorazowe pobieranie 
próbek cieczy z różnych głębokości bez obawy prze
mieszczania się cieczy z poszczególnych poziomów. 

Urządzenie do pobierania próbek cieczy składa się 
z zespołu pojemników (7), (8) i (9) zawieszonych na 
uchwycie (3) umocowanym luźno na uchwycie bez
władnościowym (2) do linki nośnej (1). Uchwyt bez
władnościowy (2) ma w dolnej części zapadkę obra
cającą kółko zapadkowe, oraz ogranicznik ogranicza
jący obrót kółka zapadkowego. Kółko zapadkowe za
mocowane jest obrotowo w wycięciu uchwytu (3) po-
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jemników i ma na swoich bocznych ściankach wyżło
bienia, w których zaczepione są cięgna (4), (5) i (6) 
utrzymujące w górnym położeniu rurki aluminiowe 
umocowane suwliwie w łożach pojemników. Pojemni
ki mają dwa ruchome denka. (3 zastrzeżenia) 

G01N W. 68342 15.04.1982 

Główny Instytut Górnictwa, Katowice, Polska (Ja
nina Kuśmierska, Irena Przybyła). 

Urządzenie do jednoczesnego podgrzewania kilku ba
danych próbek 

Wzór rozwiązuje zagadnienie wyeliminowania ope
racji ręcznego mieszania próbek w wysokiej tempe
raturze. 

Urządzenie ma obrotową tarczę (1) zaopatrzoną na 
obwodzie w co najmniej dwa przelotowe gniazda (2) 
na tygle (3), zawierającą badaną próbkę oraz ma co 
najmniej jeden palnik (4) zabudowany pod tarczą (1) 
w osi tygli (3) z próbkami. 

Urządzenie jest przeznaczone do stapiania próbek, 
zwłaszcza w analizie wagowej substancji, których nie 
można przeprowadzić do roztworu działaniem kwasu. 

(1 zastrzeżenie) 

Dział H 
ELEKTROTECHNIKA 

H01H W. 68319 09.04.1982 

Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw, 
Poznań, Polska (Jerzy Wojtera, Zbigniew Douder). 

Przycisk miniaturowy 

Wzór rozwiązuje zagadnienie skonstruowania przy
cisku astabilnego umożliwiającego łączenie obwodów 
elektrycznych krótkotrwałymi impulsami. 

Przycisk miniaturowy składa się z obudowy cylin
drycznej (1), w której ustalony jest trzpień (2) o zró
żnicowanej średnicy, którego pozycja wyjściowa usta
lona jest przy pomocy elementów sprężystych łączni
ka miniaturowego (5) stanowiącego kontakt elektry
czny. Końcówka trzpienia (2) o mniejszej średnicy 
wystaje z obudowy cylindrycznej (2) i stanowi ele
ment napędu. (1 zastrzeżenie) 

H02K W. 68307 06.04.1982 

Branżowy Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn 
Elektrycznych, Katowice, Polska (Antoni Szczyrba, 
Henryk Zawadzki, Jan Hadaś, Włodzimierz Rogoż). 

Zestaw elementów do zaprasowania zespołów wycin
ków komutatora za pomocą pierścieni czołowych 

Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania takiego 
zespołu elementów, który umożliwiłby wydatne obni
żenie czasochłonności wykonania komutatora. 

Zestaw charakteryzuje się tym, że tworzą go ele
menty stanowiące części składowe formy, a miano
wicie pokrywa (5) formy zamykająca przestrzeń (4) 
przy czołowej stronie zespołu wycinków (1) od zew
nątrz i uszczelniająca tę przestrzeń (4) w płaszczyźnie 
styku z czołową stroną zespołów wycinków (1), rdzeń 
(6) formy uszczelniający przestrzeń (4) w płaszczyźnie 
styku z pierścieniem czołowym (2) oraz pierścień dzie
lony (7) zamykający przestrzeń (4) wypełnioną tłoczy
wem - od wewnętrznej strony zespołu wycinków 
(1), wpust (8) pośredniczący pomiędzy występem dy
stansowym (3), za pomocą którego pierścień czołowy 
(2) jest umieszczony na rdzeniu (6) formy. 

(1 zastrzeżenie) 
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Dział C - Chemia i metalurgia 18 
Dział D - Włókiennictwo i papiernictwo . 30 
Dział Ε - Budownictwo; Górnictwo , 32 
Dział F - Mechanika; Oświetlenie; Ogrzewanie; Uzbrojenie; Technika minerska 37 
Dział G - Fizyka 44 
Dział H - Elektrotechnika 50 

Wykaz numerowy zgłoszonych wynalazków 69 

II. Wzory użytkowe 
Str. 

Dział A - Podstawowe potrzeby ludzkie . . . . 56 
Dział Β - Różne procesy przemysłowe; Transport . 59 
Dział D - Włókiennictwo i papiernictwo 64 
Dział Ε - Budownictwo; Górnictwo 64 
Dział F - Mechanika; Oświetlenie; Ogrzewanie; Uzbrojenie; Technika minerska 65 
Dział G - Fizyka 66 
Dział H - Elektrotechnika 68 

Wykaz numerowy zgłoszonych wzorów użytkowych 71 





Cena 200 zł 

INDEKS 35326 


