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

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

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

wzór użytkowy, 
- liczbę zastrzeżeń. 

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

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

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

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

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

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

Urząd Patentowy podaje do wiadomości konta w NBP 

1. Urząd Patentowy PRL. - NBP V O/M w Warszawie 
konto: 1052-2533-222 cz. 54 dz. 91 rozdz. 9111 § 77 - oplaty związane z rejestracją 1 ochroną wynalazków, 

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

2. Urząd Patentowy PRL, Centralny Ośrodek Informacji Patentowej - NBP V O/M w Warszawie 
konto: 1052-2583-222 cz, 54 dz. 77 rozdz. 7811 

§ 45 - wpłaty z tytułu sprzedaży wydawnictw, 
| 44 - wpłaty za usługi poligraficzne 1 mikrofilmowe. 

3. Urząd Patentowy PRL - NBP V O/M w Warszawie konto: 1052-2583-139-32 - wpłaty za powołanie biegłego. 

Warunki prenumeraty podano na trzeciej stronie okładki. 

Egzemplarze pojedyncze można nabywać w Urzędzie Patentowym PRL - Centralny Ośrodek 
Informacji Patentowej, AL Niepodległości 188, skr. poczt. 203, 00-950 Warszawa 
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BIULETYN 
URZĘDU PATENTOWEGO 
Warszawa, dnia 11.04.1983 Nr 8 (244) Rok XI 

Ogłoszenia o zgłoszonych w Polsce 
I. Wynalazkach do opatentowania 

II. Wzorach użytkowych do ochrony 

I. WYNALAZKI 
Dzia ł A 

PODSTAWOWE POTRZEBY LUDZKIE 

A01B 
A01G 

P.236823 T 07.06.1982 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego - Akade-
mia Rolnicza, Warszawa, Polska (Adolf Sosnowski). 

Wyorywacz dó drzewek i siewek 

Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest skon-
struowanie wyorywacza zapewniającego zachowanie 
właściwego systemu korzeniowego przy wyorywaniu 
oraz ułatwiającego jego obsługę. 

Wyorywacz ciągnikowy do drzewek i siewek skła-
dający się z belki głównej oraz lemiesza, charakte-
ryzuje się tym, że belka główna (1) połączona jest z 
pionową kolumną (3) i obejmą (4), a do obejmy (4) 
przymocowane są za pośrednictwem sworzni cztery 
płaskowniki (5), których drugie końce połączone są 
również sworzniami z drugą obejmą (6), przy czym 
druga obejma (6) połączona jest na stałe z belką czwo-
roboku przegubowego (8), do której pod kątem pro-
stym zamocowana jest belka (9) zakończona jarzmem 
(10) służącym do zamocowania słupdcy (11) lemiesza 
(12), zaś w górnej części kolumny (3) znajduje' się 
obrotowo osadzony wałek (15) z ramionami (16), z któ-
rych dwa połączone są z tłoczyskiem siłownika hy-
draulicznego (17), natomiast trzecie ramię (16) połą-
czone jest łańcuchem (18) z drugą obejmą (6) czworo-
boku przegubowego (8). Do lemiesza (12) zamocowane 
są trzy płaskowniki (13). . (2 zastrzeżenia) 

A01D P.233271 30.09.1981 

Aleksander Sławiński, Parczew, Polska (Aleksander 
Sławiński). 

Wieloczynnościowa maszyna rolnicza 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
wieloczynnościowej maszyny rolniczej dla gospodarstw 
średnich i małych, doczepianej do ciągnika lub ko-
nia, wyposażonej w łatwo z nią łączne urządzenia 
do ogławiania i wyrywania buraków cukrowych, do 
wykopywania ziemniaków, do niszczenia chwastów 
oraz do orki w postaci odwracalnego dwuskibowego 
pługa. 

Wieloczynnościowa maszyna rolnicza składa się z 
ramy (1), wydźwigowego urządzenia (2) połączonego 
z ramą (1) za pomocą urządzenia (3) do zmiany poło-
żenia wydźwigowego urządzenia, zespołu (4) osi prze-
dniej połączonej z ramą (I) obrotowo i osi tylnej (5) 
oraz z wymiennych narzędzi rolniczych: urządzenia 
do zbierania buraków cukrowych składające się z 
urządzenia do ogławiania i wyrywacza, kopaczki do 
ziemniaków, urządzenia do niszczenia chwastów na 
polach ziemniaczanych oraz odwracalnego dwuskibo-
wego pługa z czterema lemieszami z okładnicami, przy 
czym lemiesze przednie i tylne ustawiane są'w odle-
głości jednej skiby. (2 zastrzeżenia) 

A01G P.236822 T 07.06.1982 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego - Akade-
mia Rolnicza, Warszawa, Polska (Adolf Sosnówki). 

Mieszarko-rozdrabniacz do ziemi ogrodniczej 

Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest skon-
struowanie urządzenia umożliwiającego rozdrobnienie 
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i dokładne wymieszanie ziemi ogrodniczej w obiektach 
szklarniowych lub na terenie otwartym. 

Mieszarko-rozdrabniacz ziemi ogrodniczej zbudowa-
ny jest z ramy (1) opartej na dwóch kołach jezdnych 
(2) oraz kół podporowych samonastawnych (3). Na ra-
mie (1) umieszczony jest kosz zasypowy (4), na dnie 
którego ułożyskowany jest ślimak wstęgowy (6) napę-
dzany silnikiem (8) poprzez przekładnię (9) i sprzęgło 
(10). Pod ramą (1) znajduje się bęben rozdrabniający 
(11) osadzony w łożyskach napędzany od silnika (12) 
poprzez przekładnię klinowo-pasową (13). 

(1 zastrzeżenie) 

AOU P.236T92 T 03.06.1982 

Akademia Rolnicza, Wrocław, Polska (Józef Szlachta, 
Franciszek Królicki). 

Urządzenie do automatycznego indywidualnego zdej-
mowania kubków udojowych dojarek mechanicznych 

Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest opra-
cowanie urządzenia zapewniającego 'wyeliminowanie 
pustodojów ćwiartkowych. 

Urządzenie do automatycznego indywidualnego zdej-
mowania kubków udojowych dojarek mechanicznych 
stanowi zespół (25), współzamienny ze znaną powietrz-
ną częścią kolektora aparatu udojowego, składający 
się z czterech identycznych sekcji współdziałających 

tz poszczególnymi kubkami udojowymi. W skład każ-
'dej sekcji wchodzi mikroelektrozawór (4), przetwornik 
elektromechaniczny (5), pneumatyczny zawór reduk-
cyjny (7), czujnik przepływu (17) oraz podzespół de-
zynfekcji udojowej (46). Współdziałanie poszczególnych 
elementów każdej sekcji sterowane jest odpowiadają-
cym danej sekcji układem elektronicznego bloku ste-
rującego. Sygnały o aktualnym natężeniu przepływu 
mleka wysyłają do elektronicznego bloku sterującego 
elektrody pomiarowe (28) osadzone w dnach komór 
pomiarowych czujnika przepływu (17). (6 zastrzeżeń) 

A01N P.233227 28.09.1981 

Instytut Przemysłu Organicznego, Warszawa, Polska 
(Aniela Choinka, Krystyna Jaworska, Józef Kroczyń-
ski, Zofia Plechan, Teresa Šmolka). 

Sposób wytwarzania środka repelencyjnego zawiera-
jącego tiuram 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania ta-
kiego sposobu wytwarzania środka repelencyjnego 
który umożliwiałby otrzymanie środka jednorodnego, 
przyczepnego i odpornego na zmywanie. 

Sposób polega na zdyspergowaniu technicznego tiu-
ramu w roztworze środka powierzchniowo-czynnego 
i metylocelulozy a następnie wymieszaniu tak uzy-
skanej dyspersji z wypełniaczem (talkiem i kredą) i po-
lioctanem winylowym. 

Środek repelencyjny według wynalazku stosowany 
jest do dchrony drzew przed zwierzyną łowną i cebul 
kwiatowych - przed gryzoniami (1 zastrzeżenie) 

A01N 
C07C 

Pierwszeństwo: 

P. 233709 06.11.1981 

07.11.1980 - Japonia (nr 157237/1980) 
27.11.1980 - Japonia (nr 167884/1980) 
13.12.1981 - Japonia (nr 20534/1981) 

Sumitomo Chemical Company, Limited, Osaka, Ja-
ponia (Toehiro Rato, Junya Takahashi, Katsuzo Ka-
moshita). 

Środek grzybobójczy i sposób wytwarzania N-fenylo-
karbaminianów 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania no-
wego środka grzybobójczego wykazującego działanie 
grzybobójcze wobec patogenicznych grzybów wystę-
pujących na roślinach uodpornionych na substancje 
grzybobójcze z grupy benzimidazolotiofanów i/lub cy-
klicznych imidów. Celem wynalazku jest także opra-
cowanie sposobu wytwarzania substancji czynnej tego 
środka. 

Środek grzybobójczy zawiera jako substancję czyn-
ną co najmniej jeden N-fenylokarbaminian o wzorze 
1, w którym X i Y są takie same lub różne i ozna-
czają niższą grupę alkilową, niższą grupę alkoksylową 
lub atom chlorowca, a R oznacza grupę metylową lub 
etylową. 

Związki o wzorze 1 wytwarza się przez reakcję od-
powiednio podstawionej aniliny z chloromrówczanem 
etylu lub metylu. Środek grzybobójczy może także 
zawierać obok związków o wzorze 1 znane związki 
grzybobójcze z grupy benzimidazolotiofanów i cykli-
cznych imidów. (4 zastrzeżenia) 

A01N 
C07C 

P.234315 18.12.1981 

Pierwszeństwo: 18.12.1980 - Szwajcaria (nr 9345/80) 

F. Hoffmann - La Roche u. CO. Aktiengesellschaft, 
Bazylea, Szwajcaria. 

Środek chwastobójczy oraz sposób wytwarzania estrów 
kwasu propionowego 

Celem wynalazku jest opracowanie nowego 
i o zwiększonej aktywności środka chwastobójczego 

2 
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oraz sposobu wytwarzania substancji czynnej tego 
środka. 

Środek chwastobójczy charakteryzuje się tym, że za-
wiera aktywną ilość przynajmniej jednego związku 
o ogólnym wzorze 1, w którym R1 oznacza chlor, 
brom, jod lub grupę trójfluorometylową, RB oznacza 

wodór, chlor, brom lub jod, R3 oznacza wodór lub 
rodnik alkilowy o 1-4 atomach węgla, R4 oznacza 
wodór, rodnik alkilowy o 1-4 atomach węgla lub 
rodnik fenylowy ewentualnie podstawiony chlorow-
cem, rodnikami Ci-« alkilowymi i/lub grupami nitro-
wymi, przy czym R3 i R4 wraz z atomem węgla, z 
którym są związane, mogą również tworzyć pierścień 
cykloalkanowy o 5-8 atomach węgla ewentualnie 
podstawiony 1-3 grupami alkilowymi o 1-4 atomach 
węgla, m, n i p oznaczają liczbę 0 lub 1, a R6 oznacza 
jedną z grup o wzorze - N H - C O - R 6 , - N H - C O t - R 7 , 
-N=C(R10/R11). -ON-C=(R12)(R13), -P(=0)(OR14) 
(OR16) oraz o wzorze (c), przy czym we wzorach tych 
R8 oznacza wodór, rodnik alkilowy o 1-6 atomach 
węgla, rodnik chlorowcoalkilowy o 1-4 atomach wę-
gla albo rodnik fenylowy ewentualnie podstawiony 
chlorowcem, rodnikami alkilowymi o 1-4 atomach 
węgla d/lub grupami nitrowymi, R7 oznacza rodnik al-
kilowy o 1-6 atomach węgla albo rodnik fenylowy 
ewentualnie podstawiony chlorowcem, rodnikami al-
kilowymi o 1-4 atomach węgla i/lub grupami nitro-
wymi, R8 i R9 oznaczają wodór albo razem tworzą 
wiązanie, grupę trójmetylenową, czterometylenową, 
2-butenylenową albo dokondensowarny pierścień ben-
zenowy. R10 oznacza rodnik alkilowy o 1-6 atomach 
węgla, a R" oznacza grupę trójfluorometylową, gru-
pę alkoksylową o 1-6 atomach węgla, grupę alkoiksy-
alkilową o 1-6 atomach węgla w grupie alkoksylo-
wej i 1-4 atomach węgla w grupie alkilowej, grupę 
alkanoilową o 2-7 atomach węgla, grupę alkoksykar-
bonylową o 2 -7 atomach węgla albo grupę alkoksy-
karbonyloalkilową o 2-7 atomach węgla w grupie 
alkoksykarbonyłowej i 1-4 atomach węgla w grupie 
alkilowej, albo R10 i R11 wraz z atomem węgla, w któ-
rym są związane, tworzą pierścień cyklopentanu ewen-
tualnie podstawiony 1-3 rodnikami alkilowymi o 1-4 
atomach węgla i/lub jedną grupę alkoksylową o 1-4 
atomach węgla, przy czym w przypadku, gdy R10. R11 

i atom węgla twarzą ewentualnie podstawiony pier-
ścień cyklopentanu, R1 oznacza chlor, brom lub gru-
pę trójfluorometylową, R12 oznacza wodór lub rodnik 
alkilowy o 1-6 atomach węgla, a R13 oznacza rodnik 
alkilowy o 1-6 atomach węgla lub rodnik fenylowy 
ewentualnie podstawiony chlorowcem, rodnikami al-
kilowymi o 1-4 atomach węgla i/lub grupami nitro-
wymi, albo R12 i R13 wraz t atomem węgla, z którym 
są związane, tworzą pierścień cykloalkanowy o 5-7 
atomach węgla, a R14 i R15 oznaczają rodnik alkilowy 
o 1-6 atomach węgla lub rodnik fenylowy, przy czym 
gdy Rs oznacza grupę o wzorze - N H - C O - R 6 , 
- N H - S O 2 - R 7 lub (c), m oznacza liczbę 1, n oznacza 
liczbę 0, a p oznacza liczbę 0 lub 1, gdy R5 oznacza 
grupę o wzorze -N=C(R10)(R11), m, n i p oznaczają 
liczbę 0, gdy R5 oznacza grupę o wzorze -ON=C(R12) 
(R13), m oznacza liczbę 0. a n i p oznaczają liczbę 1, 
a gdy R5 oznacza grupę o wzorze - P(=O)(OR14)(OR15) 
m i p oznaczają liczbę 0 lub 1, a n oznacza liczbę 1, 
oraz substancje pomocnicze. 

Sposób wytwarzania związków o wzorze 1 polega na 
reakcji odpowiednio podstawionego kwasu, ze związ-
kiem o wzorze X-(CH2)m-<C)x»(R3)(R4)-(CHS)P-R5, w 
którym X aznacza grupę odszczepialną. (14 zastrzeżeń) 

A01N 
C07C 

P.237287 05.07.1982 

Pierwszeństwo: 
06.07.1981 - St. Zj. Ameryki (nr 280743) 
08.04.1982 - St. Zj. Ameryki (nr 366884) 

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

Środek chwastobójczy i sposób wytwarzania nowych 
pochodnych l-benzoilo-S-fenylomocznika 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania ta-
kiego środka, który byłby skuteczny przeciw różnym 
rodzajom chwastów i nie wyrządzał przy tym szkód 
roślinom uprawnym. Celem wynalazku jest także opra-
cowanie sposobu wytwarzania substancji czynnej tego 
środka. 

Cechą środka jest to, że obok jednego lub większej 
liczby dopuszczalnych w rolnictwie nośników lub roz-
cieńczalników zawiera jako substancję czynną nowy 
związek o ogólnym wzorze 1. w którym podstawniki 
R1 są jednakowe lub różne i oznaczają rodniki metylo-
we albo etylowe, a gdy oba podstawniki R2 i R3 są 
jednakowe i oznaczają grupy metoksylowe, atomy 
chloru lub atomy bromu, wówczas wszystkie podstaw-
niki R4 oznaczają atomy wodoru, a gdy jeden z pod-
stawników RE i R3 oznacza atom fluoru, wówczas 
drugi z nich oznacza atom wodoru i wszystkie pod-
stawniki R4 oznaczają atomy wodoru, zaś gdy oba 
podstawniki RB i R3 oznaczają atomy fluoru, wów-
czas podstawniki R4 są jednakowe lub różne i ozna-
czają atomy fluoru lub atomy wodoru. 

Oprócz związku o wzorze 1 środek ten może też 
zawierać jedną lub większą liczbę znanych substan-
cji o działaniu chwastobójczym. 

Nowe pochodne l-benzoilo-S-fenylomocznika o ogól-
nym wzorze 1, w którym wszystkie symbole mają 
wyżej podane znaczenie, wytwarza się w ten sposób, 
że związek o wzorze 2. w którym R1 ma wyżej poda-
ne znaczenie, poddaje się reakcji ze związkiem o wzo-
rze 3, w którym RB, R3 i R4 mają wyżej podane zna-
czenie, jeden z podstawników Q1 i Qř oznacza grupę 
-NH2 , à drugi oznacza grupę izocyjanianową. 

(26 zastrzeżeń) 
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A01N P.238251 16.09.1982 

Pierwszeństwo: 17.09.1981 - RFN (nr P31 36 913.8) 

Hoechst Aktiengesellschaft, Frankfurt nad Menem, 
Republika Federalna Niemiec. 

Środek chwastobójczy 

Celem wynalazku jest opracowanie środka wyka-
zującego selektywne synergiczne działanie chwasto-
bójcze przeciw trawom szkodliwym w uprawach dwu-
liścieniowych. 

Środek chwastobójczy jako substancję czynną za-
wiera związek o wzorze 1, w którym R=H, alkil albo 
równoważnik kationu zasady w kombinacji ze związ-
kiem o wzorze 2, w którym R=H, alkil albo równo-
ważnik kationu zasady. (6 zastrzeżeń) 

A22C P.23336T 07.10.1981 

Morski Instytut Rybacki, Gdynia, Polska (Maciej 
Brzeski, Kazimierz Kołodziej, Jerzy Taper, Mieczy-
sław Pręda, Marek Szewczuk). 

Sposób odskórzania kalmarów 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
skutecznego i szybkiego sposobu odskórzania całych 
tub kalmarów. 

Odskórzanie kalmarów prowadzi się w kąpieli 
3 -10% ř . a najkorzystniej 5% roztworu chlorku sodu w 
czasie nie krótszym niż 120 sekund, obniżając w cią-
gu pierwszych 5 sekund temperaturę kąpieli z 350 K 
do temperatury nie niższej niż 314 K lecz nie wyż-
szej niż 320 K, przy czym kąpiel tę przeprowadza się 
poddając poszczególne płaszcze kalmarów lub ich częś-
ci wielokrotnemu zginaniu między powierzchniami 
obracających się przeciwbieżnie mieszadeł. 

(1 zastrzeżenie) 

A23B P.237880 12.08.1982 

Pierwszeństwo: 13.08.1981 - St. Zjedn. Ameryki 
(nr 292^411) 

Rich Products Corporation, Buffalo, Stany Zjedno-
czone Ameryki. 

Sposób kandyzowania owoców 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania ta-
kiego sposobu kandyzowania owoców, w którym 
zmniejszanie objętości owoców byłoby minimalne. 

Sposób kandyzowania owoców przez nasycanie sta-
łymi cukrami prowadzi się przez zanurzanie ich w 
dwóch lub więcej zawierających cukier kąpielach roz-
tworów o stopniowo rosnącym stężeniu cukru tak, że 
zawartość substancji stałych w owocach wzrasta sko-
kowo i stopniowo do poziomu około 3 2 - 5 5 % wago-
wych. (10 zastrzeżeń) 

A23K P.233327 05.10.1981 

Przedsiębiorstwo Połowów i Usług Rybackich „KU-
TER", Darłowo, Polska (Czesław Niedźwiedź, Józef 
Matuszewski. Bronisława Niedźwiedź, Bernard Sądec-
ki, Józef Hutman). 

Sposób wytwarzania karmy z produktów ubocznych 
powstających podczas obróbki wstępnej ryb 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania ta-
kiego sposobu wytwarzania karmy dla zwierząt hodo-
wlanych, który umożliwiałby otrzymanie karmy bez 
straty związków mineralnych i witamin. 

Sposób wytwarzania ka rmy polega na tym, że świe-
że części twarde ryb wraz z przylegającą do nich 
tkanką mięsną po rodrobnieniu, odmierzeniu odpo-
wiedniej porcji, wsypaniu jej do opakowania, najko-
rzystniej foliowego, i szczelnym zamknięciu, mrozi się 
w temperaturze w granicach od - 3 2 ° C do - 4 2 ° C , aż 
temperatura wewnętrznych wars tw opakowanego su-
rowca osiągnie - 1 5 ° C , a następnie przechowuje w 
temperaturze nie wyższej niż - 1 8 ° C . (1 zastrzeżenie) 

A24C 
B65B 

P.238199 10.09.1982 

Pierwszeństwo: 29.09.1981 - Włochy (nr 49393-A/81). 

G. D. Societa per Azioni Bolonia, Włochy (Enzo Se-
ragnołi). 

Urządzenie obrotowe dla odwracania wydłużonych 
przedmiotów zwłaszcza papierosów 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uproszczenia kon-
strukcji urządzenia. Urządzenie obrotowe dla odwra-
cania wydłużonych przedmiotów zwłaszcza papierosów, 
które zawiera zespół przenoszący dostosowany do 
przenoszenia wydłużonych przedmiotów w kierunku 
prostopadłym do ich osi i szereg podpór połączonych 
z zespołem przenoszącym i ustawionych w dwu rzę-
dach, równoległych względem siebie, a podpory są 
rozstawione ze stałym i równym odstępem w rzędach 
i każda z podpór jest dostosowana do przemieszczenia 
wydłużonego przedmiotu charakteryzuje się tym, że 
podpora (6) pierwszego rzędu (4) jest przymocowana 
odpowiednio do zespołu przenoszącego (10), podczas 
gdy każda podpora (7) drugiego rzędu (5) jest połączo-
na z zespołem przenoszącym (10) za pomocą sprzężo-
nego zespołu obrotowego (16). 

Każdy zespół obrotowy (16) zawiera pierwszy układ 
uruchamiający (19) dostosowany do nadania sprzężo-
nej podporze (7) ruchu postępowo-zwrotnego o kie-
runku postępu prostopadłym zarówno do podłużnej 
podpory jak i kierunku przemieszczania, a także za-
wiera drugi układ uruchamiający (18) dostosowany do 
nadawania sprzężonej podporze (7) obrotu o 180° roz-
poczynając od położenia początkowego ustawienia w 
osi odpowiedniej podpory (6) pierwszego rzędu (4) 
i wokół osi (21) zasadniczo równoległej do kierunku 
tego postępu umieszczonej na zakończeniu sprzężone-
go przedmiotu (3) ustawionego powierzchnią czołową 
równo z podporą (6) pierwszego rzędu (14) w tym po-

'czątkowym położeniu i przemieszczonego w stosunku 
do podłużnej osi sprzężonej podpory (7) o odległość 
równą jednej czwartej odstępu lub rozstawienia pod-
pór (6). (6 zastrzeżeń) 
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A24C F. 238569 08.10.1982 

Pierwszeństwo: 08.10.1981 - Włochy (nr 49454 A/81) 

G. D. Societa per Azioni, Bolonia, Włochy (Enzo Se-
ragnoli) 

Urządzenie do łamania co najmniej jednego ciągłego 
wałka tytoniowego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
urządzenia w pełni zautomatyzowanego, pracującego 
z dużą prędkością i zdolnego do pracy w każdej 
chwili, zarówno w momencie gdy maszyna zaczyna 
pracować, jak i w nagłym wypadku. 

Urządzenie łamiące co najmniej jeden ciągły wałek 
tytoniowy w maszynie wytwarzającej papierosy, za-
wierające element oddzielający przesuwający się po-
przecznie do toru wałka tytoniowego z pierwszego w 
drugie położenie, charakteryzuje się tym, że ma ele-
menty (46) 'typu elastycznego służące do przemiesz-
czania elementu oddzielającego (13) na przemian z 
pierwszego w drugie położenie i z drugiego w pierw-
sze położenie; elementy automatyczne (24, 51, 19 i 44) 
naprężające elementy (46) typu elastycznego, elemen-
ty (29, 30) utrzymujące element oddzielający (13) w 
położeniach odpowiadających pierwszemu i drugiemu 
położeniu, i elementy (23) sterujące elementami (29, 30). 

(4 zastrzeżenia) 

A47B P.233292 02.10.1981 

Swarzędzkie Fabryki Mebli> Swarzędz, Polska (Ze-
noo Bączyk, Alina Pawlak). \ 

Konstrukcja mebla składanego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
konstrukcji mebla stabilnego bez konieczności uszty-

wniania go ścianą tylną lub innym złączem konstruk-
cyjnym. 

Podstawowym podzespołem konstrukcji mebla we-
dług wynalazku jest płyta pozioma łączona na wcze-
py, składająca się z elementu środkowego. 

Elementy (1) i (2) płyty poziomej łączy się na wcze-
py, a następnie za pomocą kołków (5) mocuje się z 
elementami pionowymi (4) poprzez otwory przeloto-
we (3). (2 zastrzeżenia) 

A61H P. 238873 T 03.11.1982 

Leszek Herman, Kazimierz Zieliński, Szczecin, Pol-
ska (Leszek Herman, Kazimierz Zieliński). 

Przyrząd do elektroakupunktury 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zapewnienia pra-
widłowego doboru optymalnej częstotliwości stosowa-
nej w elektroakupunkturze. 

Przyrząd ma połączoną z masą metalową obudowę 
(8), w której umieszczony jest wzmacniacz różnicowy 
(1) połączony z filtrem dynamicznym środkowo-prze-
pustowym (3) podającym sygnał na wejście wzmac-
niacza końcowego (4). Sygnały wyjściowe ze wzmac-
niacza końcowego mierzone są w uniwersalnym mier-
niku (5). Elektrody (2) poprzez ekranowane przewody 
(6) podają różnicę napięć na wzmacniacz różnicowy 
(1). Zasilanie przyrządu odbywa się z zasilacza bate-
ryjnego lub akumulatorowego (7). (3 zastrzeżenia) 

A61K 
C12P 

P.237754 03.08.1982 

Pierwszeństwo: 04.08.1981 - Japonia (nr 122210/ 1981X 
22.12.1981 - Japonia (nr 207464/1981) 

Rikagaku Kenkyusho Saitama-ken, Kaken Chemi-
cal Co.. Ltd., Tokio, Japonia. 

Sposób wytwarzania nowego antybiotyku 

Celem wynalazku jest opracowanie sposobu wytwa-
rzania nowego antybiotyku będącego czynnikiem prze-
ciwkokcydiozowym, przyspieszającym wzrost zwierząt 
domowych i drobiu i zwiększającym efektywność ży-
wienia. 
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Wynalazek dotyczy sposobu wytwarzania nowego 
antybiotyku należącego do grupy antybiotyków polie-
terowych jonoforowych, przy czym antybiotyk ten nie 
zawiera azotu w swej cząsteczce oraz wykazuje na-
stępujące właściwości fizykochemiczne: 
- ciężar cząsteczkowy: 843 (z miareczkowania) 

i 873 (pomiar spektrografią masową), 
- temperatura: wolnego kwasu 108-112°C, soli so-

dowej 210-212°C (z rozkładem),,x 
- analiza elementarna: wolnego kwasu C = 62,61%, 

H = 8,27% soli sodowej C = 60-57%, H = 8,04%. 
Nowy antybiotyk wykazuje aktywność wobec bak-

terii Gram-dodatnich oraz bakterii odpornych na 
kwas. 

Sposób wytwarzania nowego antybiotyku polega na 
hodowli mikroorganizmu należącego do rodzaju Acti-
nomadura. (8 zastrzeżeń) 

A61G P. 234270 T 12.12.1981 

Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-Mie-
lec", Mielec, Polska (Józef Janczar, Zbigniew Sabaj, 
Janusz Drozdowsfci). 

Urządzenie do ustawiania noszy sanitarnych zwłaszcza 
w małych statkach powietrznych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania kon-
strukcji urządzenia nie wymagającej dodatkowych 
przeróbek kabiny statku, wykorzystującej istniejące 
zaczepy i węzły mocujące. 

Urządzenie ma stały stelaż (5) z szynami kolistymi 
(12), na końcu których znajdują się łch proste odcin-
ki zamocowane obrotowo na końcach szyn kolistych 
(12), a blokadę noszy (1) stanowi układ zderzaka sta-
łego (2) z ruchomym zaczepem (3) zamocowanym na 
dźwigni (4) zabezpieczonej sBrężyną (15), zamocowany-
mi do stelaża (5), oraz stopki tylnej (8) zamocowanei 
do podłogi (6) samolotu. (1 zastrzeżenie) 

Dział B 
RÓźNE PROCESY PRZEMYSŁOWE; TRANSPORT 

B01F P.238022 24.08.1982 

Pierwszeństwo: 28.08.1981 - Francja (nr 81 16735) 

Societě de Vente de L'Aluminium Pechiney. Paryż, 
Francja (Jacques Gimond, Richard Gonda, Jean-Ma-
ráe Ha eter, Pierre Laty). 

Urządzenie obrotowe rozpraszające gaz do obróbki ką-
pieli ciekłego metalu 

Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest skon-
struowanie urządzenia do obróbki zwłaszcza alumi-
nium i jego stopów, z których pragnie się wyelimino-
wać wodór i zanieczyszczenia niemetaliczne. 

Urządzenie według wynalazku zawierające wirnik o 
kształcie walca, wyposażony w łopatki, zanurzony w 
kąpieli, połączony z wydrążonym wałem napędowym, 
służącym do doprowadzania gazu, charakteryzuje się 
tym, że wirnik (3) jest przewiercony kanałami (7) 
sprzężonymi z kanałami promieniowymi (5), w któ-
rych przepływają odpowiednio metal i eaz, przed 
zmieszaniem się w miejscu (6), gdzie te kanały się 
stykają, i /przepływają do kąpieli w celu utworzenia 
drobnego rozproszenia, które następnie jest rozprowa-
dzane we wspomnianej kąpieli za pomocą łopatek (8). 

(7 zastrzeżeń) 



Nr 8 (244) 1983 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO 

B03D P. 236812 T 07.06.1982 

Główny Instytut Górnictwa, Katowice, Polska (Ro-
muald Brzezina, Józef Pawlik). 

Urządzenie do fizykochemicznego przygotowania na-
dawy przed flotacją 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie skonstruowania 
urządzenia intensyfikującego przebieg procesu flotacji 
w maszynach flotacyjnych, zwłaszcza nadawy mułu 
węglowego. 

Urządzenie ma komorę cyklonową (5) ze stycznym 
wlotem (7) czystej wody (W) i/lub zawiesiny mułowej 
korzystnie o ziarnach większych 0,5-0,2 mm, zaopa-
trzoną w centryczną rurę (8) doprowadzającą sprę-
żone powietrze (SP), na której jest zabudowany inże-
ktor (9) z wlotowym króćcem (10) odczynnika flota-
cyjnego (0). Komora cyklonowa (5) jest umieszczona 
w górnej części cylindra (2) nad stycznym wlotem (3) 
nadawy (N), pod którym w kolumnie (1) urządzenia 
znajduje się płytka misa przelewowa (11) do uśred-
niania, mieszania i rozwijania powierzchni strumieni 
zawiesiny. Kolumna (1) jest zakończona od dołu roz-
dzielaczem (14) przygotowanej nadawy (NP) z misą 
zlewną (13). (1 zastrzeżenie) 

B03D P.238375 27.09.1982 

Kopalnia Węgla Kamiennego „Borynia", Jastrzębie, 
Polska (Antoni Jończyk, Fryderyk Weber, Antoni Reck, 
Engelbert Woźnica). 

Urządzenie do flotacji kopalin 

Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest skon-
struowanie urządzenia do flotacji kopalin, zwłaszcza 
umożliwiającego uzyskiwanie wysoko jakościowych ga-
tunków węgla. 

Urządzenie stanowi wstępny wzbogacalnik (B) w 
postaci zbiornika o przekroju kołowym w płaszczy-
źnie poziomej. Do wzbogacalnika dołączony jest ze-
spół urządzeń dozującomieszalniczych (C), składający 
się z kolektora z dyszami (1), (2), z których pierwsza 
(1) doprowadza wodę, a druga (2) odczynnik flotacyj-
ny z dozownika (4). Wyjście (5) kolektora połączone 
jest oddzielnym rurociągiem (6) poprzez zbiornik (7) 
z układem obwodowym dysz umieszczonych na ob-
wodzie ściany wzbogacalnika (B) pod kątem na prze-
mian 30 i 60°. 

Wejście do układu obwodowych dysz zasilane jest 
odrębnym rurociągiem (10) sprężonego powietrza, co 
powoduje tworzenie się mgły emulsyjnej, która z du-
żą siłą i efektywnością łączy się z cząstkami nadawy. 

(1 zastrzeżenie) 

B06B 
G01N 

P.236754 T 02.06.1982 

Wyższa Szkoła Marynarki Wojennej im. Bohaterów 
Westerplatte, Gdynia, Polska (Narcyz Klatka). 

Elektrodynamiczna wstrząsarka udarowa 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
wstrząsarki o zmniejszonym stosunku masy stołu uda-
rowego do masy badanego obiektu, umożliwiającej ła-
twą regulację amplitudy i kształtu impulsu siły ele-
ktrodynamicznej. 

Wstrząsarka jest zbudowana z dwóch współśrodko-
wo położonych płaskich cewek spiralnych (1 i 5). Cew-
ka (1) jest nieruchoma i umocowana do podłoża, na-
tomiast cewka (5) jest umocowana do ruchomej tar-
czy (6) stanowiącej stół wstrząsarki. Zasilanie cewek 
(1 i 5) pochodzi od rozładowania kondensatora (C) 
przez dławik (D), opór (R) i tyrystor (Tyl) stanowiący 
rolę wyłącznika. Dołączony równolegle do szeregowo 
połączonych cewek tyrystor (Ty2) jest przeznaczony 
do kształtowania tyłu impulsu. (2 zastrzeżenia) 

B07B 
A44B 

P. 235195 22.02.1982 

Cieszyńska Fabryka Zaimków Błyskawicznych „Zam-
pol", Cieszyn Polska (Bronisław Małecki, Bronisław 
Stuchlik, Leopold Marek, Edward Łatka, Jan Hara-
tyk, Stanisław Grusiecki, Zygmunt Janiak). 

Sposób i urządzenie do odzyskiwania cząstek metalo-
wych i tworzywowych osadzonych na tekstylnych taś-

mach nośnych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie poprawy dokła-
dności rozdzielania cząstek metalowych i tworzywo-
wych od włókien tekstylnych taśmy nośnej. 
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Przedmiotem wynalazku jest sposób i urządzenie do 
odzyskiwania cząstek metalowych i tworzywowych 
zwłaszcza z taśm zamków błyskawicznych. Urządze-
nie ma komorą (1) rozdrabniania taśm ż pojemnikiem 
wyposażonym w sitowy rozdzielacz, współpracujący 
ze znanymi nożami. Rozdzielacz jest utworzony z trzech 
sit, z których zewnętrzne sita mają otwory mniejsze 
od wielkości cząstek metalowych i tworzywowych 
osadzonych na taśmach. Komora (1) rozdrabniania 
taśm jest połączona z zaopatrzoną w zsypy (11) komo-
rą (12) wstępnej separacji cząstek, wewnątrz której 
jest osadzone transportowe sito przepuszczające czą-
stki. Komora wstępnej separacji jest połączona z ko-
morą (22) końcowej separacji, która jest podłączona od 
góry do ssącego wentylatora (28) i zaopatrzona w wy-
trącające cząstki pianowe sita (23, 24 i 25). 

Sposób polega na tym, że taśmy tekstylne tnie się 
w ruchu wirowym na drobne elementy i obdziera 
drobiny tekstylne od cząstek przez tarcie o sitowy 
rozdzielacz. Rozdrobnione cząstki metalowe lub two-
rzywowe z drobinami tekstylnymi siłą odśrodkową 
podaje się w ukierunkowanym strumieniu powietrza 
na transportowe sito, przepuszczając^ cząstki meta-
lowe i tworzywowe, zaś pył i włókna tekstylne z re-
sztkami cząstek metalowych i tworzywowych prowa-
dzi się w ukierunkowanym strumieniu powietrza przez 
szereg sit (23, 24 i 25), wytrącających resztki cząstek 
i przepuszczających pył i włókna tekstylne, które od-
prowadza się w strumieniu zasysanego powietrza. 

(4 zastrzeżenia) 

B21K P. 238513 05.10.1982 

Zakłady Urządzeń Chemicznych i Armatury Prze-
mysłowej „Chemar", Kielce Polska (Adam Krakowiak, 
Tadeusz Józwik, Bogdan Kępa). 

Sposób kucia kołnierzy 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zmniejszenia ma-
teriałochłonności i pracochłonności oraz zwiększenia 
żywotności matryc. 

Kucie kołnierzy polega na wykonaniu wstępnej od-
kuwki młotem w matrycy na gorąco i następnie bez-
pośrednio prasowaniu na prasie w przyrządach wyko-
nujących czynności dziurowania denka, okrawania wy-
pływek i wywijania szyjki. W ten sposób przygoto-
wany kołnierz wykańcza się obróbką skrawaniem. 
Sposób kucia według wynalazku stosowany jest do 
kołnierzy o przelotach 65 - 150 mm, ciśnienie 16 do 
100 atn. (1 zastrzeżenie) 

B23C P.238289 20.09.1982 

Pierwszeństwo: 21.09.1981 - St. Zjednoczone Ameryki 
(nr 06303.917) 

Everett Douglas Hougen, Michigan, Stany Zjedno-
czone Ameryki. 

Frez pierścieniowy 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie ukształtowania 
freza pierścieniowego tak, aby jego wewnętrzne po-
wierzchnia miała minimalną powierzchnię styku z na-
cinanym przez frez centralnym występem. 

Frez pierścieniowy z cylindryczną boczną ścianką, 
z rozstawionymi obwodowo na dolnym końcu zębami, 
z krawędziami tnącymi charakteryzuje się, tym, że 
wewnętrzna powierzchnia (14) każdego sęba jest pro-
mieniowo zatoczona tworząc szczelinę (42) pomiędzy 
wewnętrzną powierzchnią zęba, a centralnym wystę-
pem naciętym w przedmiocie obrabianym. Szczelina 
(42) nacięta jest tak, aby utworzyć mały odcinek (a), 
na wewnętrznej powierzchni (44) każdego zęba, uło-
żony do tyłu i do góry, od wewnętrznego promieniowo 
punktu każdej krawędzi tnącej (22). (11 zastrzeżeń) 

B23D 
A22C 

P.233266 29.09.1981 

Fabryka Maszyn i Urządzeń Przemysłu Spożywcze-
go, Kańczuga, Polska (Wojciech Wróblewski). 

Piła do cięcia tusz zwierzęcych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia uży-
teczności piły i zwiększenia efektywności pracy. 

Rama (1) piły ma w tylnej części przytwierdzony 
poprzecznie pierścień (2), do którego przymocowany 
jest mechanizm (3) napędowy brzeszczotu (5) sprzężo-
ny z silnikiem (4) elektrycznym. Mechanizm (3) napę-
dowy służy do zamiany ruchu obrotowego silnika (4) 
na ruch posuwisto-zwrotny brzeszczotu (5). Brzeszczot 
(5) osadzony jest jednym końcem w łożysku (14) pła-
skim przytwierdzonym do końcówki ramy (1), a dru-
gim końcem zamocowany do suwaka (6) mechanizmu 
napędowego. Rama (1) piły ma w górnej części wy-
drążenie (21) dla wody wyciekającej przez otwory (22) 
i schładzającej brzeszczot (5). 

Piła wyposażona jest w dwa uchwyty (16) i (18) do 
ręcznego trzymania oraz w wieszak (20) zamocowany 
przegubowo. 

Piła może być stosowana do cięcia połówek świń 
i ćwierci wołowych zarówno jako urządzenie indywi-
dualne jak i w halach rozbioru zakładów mięsnych. 

(3 izastrzeżenia) 
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B23K 
H01K 

P. 233229 29.09.1981 

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy „POŁAM", 
Warszawa, Polska, (Jan Wytrążek, Zenon Ajsztat, Cze-
sław Stadnik). 

Podajnik drutu ze spoiwa 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie możliwości poda-
wania spoiwa w postaci drutu o różnych średnicach 
oraz zapewnienia szerokiego zakresu skokowej regu-
lacjd długości spoiwa w punkcie lutowania. 

Podajnik drutu ze sooiwa stosowany jest zwłaszcza 
do lutowania doprowadników żarówki z trzonkiem. Po-
dajnik zawiera zamocowana na przesuwnej podstawie 
(1) parę kół zębatych (2) i (3) ze współosiowo osadzo-
nymi rolkami (4) i (5) prowadzącymi drut (6). Każde 
z kół zębatych (2) i (3) z rolkami (4) i (5) zazębia się 
z kołem zębatym (7) lub (8) dodatkowej jednostopnio-
wej przekładni zębatej osadzonej w podstawie (1), 
tworząc zespół podawania drutu (6). Jedno z kół (8) 
dodatkowej przekładni zębatej stanowi element nape-
dzaiący wspomniany zespół, a oś (9) drugiego z kół (7) 
dodatkowej przekładni stanowi óś obrotu wahliwie za-
mocowajnego ramienia (10). Ramię (10 na jednym koń-
cu ma osadzone koło zębate (2) z rolka (5), a na dru-
gim końcu jest wyposażone w element sprężysty (11). 

(1 zastrzeżenie^ 

B23Q P.233241 28.09.1981 

Dębickie Zakłady Opon Samochodowych ,,Stomil", 
Dębica Polska (Józef Bury, Maciej Wiercioch). 

Wzornik wewnętrzny nastawny 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie skonstruowania 
wzornika wewnętrznego nastawnego do wycinania 

wielokątnych elementów lub wielokątnych otworów w 
płytach za pomocą kopiarek do cięcia gazowego. 

Wzornik stanowią co na.ïmniej trzy połączone ze so-
bą rozłącznie listwy (1) z wykonanymi wzdłuż ich osi 
podłużnymi wycięciami (2) z tym, że każda z listew 
(1) z jednej strony, w pobliżu miejsca połączenia z 
drugą listwą (1), ma zamocowaną rozłącznie i prze-
suwnie protokątną płytkę (7) o Jedne} krawędzi za-
wierającej nacięcia (8) i wystającej poza obręb listew 
(1) na wysokość nacięć (8). Ponadto wzornik zawiera 
jedną lub kilka trójkątnych płytek (11) zamocowanych 
rozłącznie do listew (1) po przeciwnej stronie zamo-
cowania prostokątnych płytek (7) z nacięciami (8), przy 
czym ilość trójkątnych płytek (11) nie przekracza ilo-
ści listew (1) tworzących wzornik. (2 zastrzeżenia) 

B24B P. 233339 06.10.1981 

Huta im. Mariana Buczka, Sosnowiec, Polska (Ry-
szard Koprowski, Janusz Płosząj, Tadeusz Janusz). 

Urządzenie do profilowania tarcz szlifierskich 
i 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie całkowitej elimi-
nacji krzywek z procesu i zmniejszenia czasochłonno-
ści na skutek eliminacji przerw związanych z usta-
wieniem i dopasowywaniem krzywek. 

Urządzenie składające się z podstawy, układu na-
pędowego w postaci: tłoka cylindra hydraulicznego 
i cylindra charakteryzuje się tym, że ma zębatkę (3) 
z prowadnicą (12), napędzającą koło' 'zębate i ma 
uchwyt diamentu (8) połączony z uchwytem amorty-
zatorów (11), na którym umieszczone są amortyzatory 
drgań oraz śruba mikrometryczna (9) i dźwignia do 
wstępnego ustawienia diamentu (10). (2 zastrzeżenia) 

B24D P. 233213 28.09.1981 

Kombinat Przemysłu Narzędziowego „VIS", Ośrodek 
Badawczo-Rozwojowy Narzędzi Warszawa, Polska 
(Andrzej Bakoń, Olcha ZapoLska, Tadeusz ' Zuchowski, 
Jerzy Fańczyk). 

Sposób wytwarzania ściernic ceramicznych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
ściernicy ceramicznej do obróbki węglików spiekanych 
i stali hartowanej odznaczającej się znaczną porowa-
tością. 

Sposób polega na tym, że sproszkowane spoiwo ce-
ramiczne miesza się z mieszaniną ziarna diamentowe-
go z ziarnem elektrokorundowym oraz plastyfikatorem 
przy stosunku objętościowym diamentu do elektroko-
rundu w zakresie od 1:2 do 1:8 i stosunku objęto-
ściowym spoiwa do elektrokorundu w zakresie od 1:2 
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do 1 : 5, następnie z otrzymanej-mieszaniny prasuje się 
element ścierny do uzyskania kształtki w której pla-
styfikator i pory zajmują 20-35% jęj objętości, spra-
sowaną kształtkę suszy się i wypala w temperaturach 
do 1100°C, przy czym studzi się do temperatury oto-
czenia i ewentualnie montuje się na metalowym trzpie-
niu. . (2 zastrzeżenia) 

B25B P. 236368 T 10.05.1982 

Główny Instytut Górnictwa, Katowice, Polska (Ale-
ksander Bier, Andrzej Lisowski, Wojciech Jurko wski). 

Urządzenie do osadzania wykładzin gumowych w ru-
rach stalowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
urządzenia umożliwiającego szybkie i pewne osadze-
nie niewulkanizowanej wykładziny gumowej wewnątrz 
rury stalowej. 

Urządzenie ma rolkowy zespół roboczy (3) połączony 
z rdzeniem (4) ustalonym rozporowym elementem (5) 
wewnątrz obracającej się rury stalowej (2) spoczywa-
jącej na napędowych rolkach (9) zespołu nośnego, wy-
posażonego dodatkowo w ograniczające rolki (10) opie-
rające się na kołnierzowej końcówce (11) tej rury. Rol-
kowy zespół roboczy (3) składa się z rozsuwanych pro-
mieniowo rolek dociskowych (15) o osiach nastawnych 
względem osi rdzenia (4) i rozchylających rolek (18) 
zawierających cześć (20) wykładziny gumowej (1) na 
kołnierzowej końcówce (11) rury s talowe i (,2). 

(4 zastrzeżenia) 

B28B P. 233390 07.10.1981 

Biuro Projektów Przemysłu Kruszyw, Kamienia Bu-
dowlanego i Surowców Mineralnych. Kraków, Polska 
(Wacław Chrząszcze wski, Leszek Morawa, Krzysztof 
Florek, Romuald Poprawa). 

Agregat do formowania płytek » 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uproszczenia 
konstrukcji agregatu do formowania płytek, zwłaszcza 

lastrykowych płytek wykładzinowych, płyt mozaiko-
wych, chodnikowych i podobnych. 

Agregat wyposażony jest w układ form z blachami 
podkładowymi przesuwanych prostoliniowo na gór-
nym ciągu pod dozownik lastryka (3) i zbiornik pod-
kładu (5), gdzie następuje ich napełnienie i wsuwanie 
do uchwytu (8) w górnym położeniu stempla (9) prasy 
(7). 

Po zakończeniu cyklu prasowania formy ze spraso-
wanymi płytkami przesuwane są na dolny ciąg, gdzie 
następuje wypchnięcie płytek na blachach podkłado-
wych, zaś po zdjęciu płytek ponowne wprowadzenie 
blach do form. Po rozładunku puste formy z blacha-
mi podkładowymi przesuwane są do końcowej stacji 
ciągu 'dolnego i podnośnikiem (12) wprowadzone po-
nownie do obiegu. (3 zastrzeżenia) 

B29B 
B29C 

P. 236796 T 03.06.1982 

Politechnika Łódzka, Łódź Polska (Andrzej Heim, 
Tomasz Maliszewski, Ryszard Sitarek). 

Urządzenie do odlewania przedmiotów z tworzyw trój-
składnikowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uproszczenia kon-
strukcji urządzenia. 

Urządzenie do odlewania przedmiotów z tworzyw 
trójskładnikowych, zwłaszcza poliamidowych, poliest-
rów nasyconych z poliuretanów, zmieszanych z kata-
lizatorem i inicjatorem, jest złożone z ogrzewanych 
zbiorników (1) do topienia i mieszania składników, 
wewnątrz których są umieszczone mieszadła (2), zaś 
na wylocie każdego ze zbiorników (1), wewnątrz zbior-
nika, jest usytuowana pompa zębata (3). Wyloty pomp 
zębatych (3) są połączone za pośrednictwem rurocią-
gów (5) z mieszadłem statycznym (6) usytuowanym 
nad formą odlewniczą (7). (1 zastrzeżenie) 

Huta Aluminium „Konin", Konin, Polska (Janusz 
Borkowski, Janusz Domagała, Stanisław Kurzawa, 
Zdzisław Smorawiński). 

Sposób wytwarzania tygli dwuwarstwowych do topie-
nia i przetrzymywania aluminium i jego stopów. 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wytwarzania ty-
gla dwuwarstwowego, w którym różna rozszerzalność 
termiczna poszczególnych jego warstw nie ma wpły-
wu na jego trwałość. 

Sposób polega na uprzednim wykonaniu warstwy 
zewnętrznej tygla z żeliwa lub staliwa, naklejeniu 
na jej wewnętrznej powierzchni warstwy papieru lub 
tkaniny bawełnianej o grubości do 1,0 mm i nałożę-
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nia na tę powierzchnię materiału ogniotrwałego, po 
czym tygiel poddaje się procesowi suszenia w tempe-
raturze do 200°C i wypalania w temperaturze od 700°C 
do 1000°C. (1 zastrzeżenie) 

B41J P. 233319 05.10.1981 

Politechnika Śląska im. W. Pstrowskiego, Gliwice, 
Polska (Mirosław Marchwicki). 

Łańcuch ciągnika przesuwu papieru w drukarkach 
zwłaszcza wierszowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wykorzystania w 
drukarkach zwykłego papieru bez perforacji. 

Łańcuch ma na każdym segmencie łańcucha (1) me-
talową iglicę (2). Wysokość iglic we wszystkich seg-
mentach jest jednakowa. (1 zastrzeżenie) 

B60K F.233404 09.10.1981 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Mechanizacji Pro-
dukcji Zwierzęcej „MEPROZET", Gdańsk, Polska 
(Waldemar Bielankiewicz, Mieczysław Chróstowski, 
Radosław Czub, Andrzej Kleczyński, Andrzej Linda, 
Jerzy Wichowski). 

Osadzenie jednostki napędowej w pojeździe mecha-
nicznym 

Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest zwięk-
szenie zwrotności pojazdu. 

Osadzenie jednostki napędowej zawierającej jako 
zespół napędowy silnik ze skrzynią biegów i mecha-
nizmem różnicowym, charakteryzuje się tym, że na-
pędowy zespół (4) osadzony jest poprzez ślizgowe ele-
menty (3) w pierścieniu (2) obrotowo wziględem jego 
pionowej osi i wahliwie na czopach (5) znajdujących 
się w ślizgowych elementach (3) pierścienia <2). 

(1 zastrzeżenie) 

B60T P. 238187 09.09.1982 

Pierwszeństwo: 09.09.1981 - NRD (nr WP B60T/233147) 

VEB IFA, Automobilwerke Ludwigsfelde, Ludwigs-
felde, Niemiecka Republika Demokratyczna. 

Zawór bezpieczeństwa 3-do 5-cio obwodowy z ukła-
dem dławiącym dla instalacji hamulcowych pojazdu 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania za-
woru, którego konstrukcja zapewniłaby w prosty spo-
sób przy pierwszym napełnieniu instalacji hamulco-
wych z jednym uszkodzonym obwodem pewne otwie-
racie i zamykanie w określonej kolejności również za-
worów bezpieczeństwa nieuszkodzonych obwodów. 

Zawór bezpieczeństwa 3- do 5-cio obwodowy z uk-
ładem dławiącym dla instalacji hamulcowych pojazdów 
zawierający korpus, tłok i grzybek zaworowy z gnia-
zdem charakteryzuje się tym, że w grzybku zaworo-
wym (9) usytuowany jest otwór dławiący (14) łączą-
cy dwie komory ciśnieniowe i stanowiący obejście 
gniazda (10). Między tłokiem (8) i otworem dławiącym 
(14) usytuowane jest gniazdo (13) zamykające otwór 
dławiący (14), a między tłokiem (8) i grzybkiem za-
worowym (9) umieszczony jest zderzak (27). Do grzyb-
ka zaworowego (9) przylega popychacz (16), który po-
siada otwór dławiący (17) łączący dwie komory ci-
śnieniowe i stanowiący obejście gniazda (19). Poniżej 
końca popychacza (16) usytuowane .iest, zamykające 
otwór dławiący (17), gniazdo (20) z talerzykiem usz-
czelniającym (26). Między talerzykiem uszczelniającym 
(26). a .dnem korpusu usytuowana ejst sprężyna (31). 
zaś między talerzykiem (26) i korpusem usytuowany 
jest zderzak (29). (6 zastrzeżeń) 

B61L 
B66B 

P.233261 28.09.1981 

Zakłady Wytwórcze Urządzeń Sygnalizacyjnych, Ka-
towice, Polska (Heronim Sienkiewicz, Zbigniew Zębik, 
Jan Górski, Józef Krzymiński, Janusz Ryka. Mieczy-
sław Cichol). 

Układ sterowania urządzeniami ostrzegawczymi samo-
czynnej sygnalizacji przejazdowej 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania uk-
ładu zapewniającego bezpieczną pracę sygnalizacji oraz' 
podtrzymującego załączenie urządzeń ostrzegawczych 
w przypadku gdy pojazd szynowy zatrzymuje się w 
strefie przejazdu. 

W układzie według wynalazku urządzenia ostrze-
gawcze (6) sterowane są sygnałem z urządzeń kontroli 
zajętości toru (4) w strefie przejazdu lub sygnałami 
z układów pamiętających (2), których wejścia wpisu-
jące (S) połączone są z detektorami (1) pojazdu włą-
czającymi urządzenia ostrzegawcze sygnalizacji, a wej-
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ścia kasujące (R) z detektorami (3) pojazdu wyłącza-
jącymi urządzenia ostrzegawcze sygnalizacji (6). Urzą-
dzenia ostrzegawcze (6) są sterowane poprzez układ 
sumy logicznej (5). (1 zastrzeżenie) 

B61H 
B61L 

P.233314 02.10.1981 

Fabryka Wagonów Païawag, Wrocław, Polska (Sta-
nisław Nowak, Zygmunt Stoncel, Andrzej Woźniak). 

Układ elektropneumatyczny sygnalizacji działania ha-
mulca ręcznego pojazdu szynowego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania ukła-
du nadającego się do stosowania w pojazdach szyno-
wyeh wyposażonych w ręczny hamulec sprzężony 
z hamulcem tarczowym sterowanym i napędzanym 
pneumatycznie. 

Układ według wynalazku wyposażony jest we wska-
źniki stanu hamulca (la i lb) połączone przewodami 
pneumatycznymi (2) przez podwójny zawór (3) z za-
worem elektropneumatycznym (4), zasilanym sprężo-
nym powietrzem ze zbiornika pomocniczego sprężone-
go powietrza (5) przez zawór zwrotny (6) i zbiornik 
stabilizujący sprężonego powietrza (7). Zawór elektro-
pneumatyczny (4) jest połączony ze źródłem prądu (8) 
przez wyłącznik elektryczny (9) uruchamiany przez 
krzywkę (15) sprzężoną z ruchomym elementem ukła-
du hamulca ręcznego. (1 zastrzeżenie) 

B62D P.236764 T 02.06.1982 

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska (Zdzi-
słarw Kieżuń, Franciszek Romanów). 

Konstrukcja nadwozia autobusu piętrowego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie obniżenia całko-
witej wysokości autobusu piętrowego przez zmianę 
konstrukcji nośnej nadwozia i zmianę jej usytuowania. 

Konstrukcja nadwozia ma symetryczną schodkową 
płytę (1), wznoszącą się od środka autobusu na boki. 
Płyta (1) usytuowana jest w miejscu podłoga piętra 
autobusu. Płyta (1) stanowi zasadniczy element nośny 
nadwozia, do którego od góry i od dolu, na pionowych 
wspornikach (5), podparty jest dach (6) autobusu i za-
wieszona jest płaska bezramowa podłoga (7) parteru 
autobusu. Z przodu i z tyłu autobusu zamocowane są 
do płyty (1) ramy zespołów zawiesizeń kół jezdnych 
i zespołów napędowych. (3 zastrzeżenia) 

B65B P.233361 07.10.1981 

Fabryka Urządzeń Okrętowych „Techmet", Pruszcz 
Gdański, Polska (Robert Zamajski, Jan Fediuszko, 
Szczepan Górski, Ryszard Gajger, Janusz Dunaj, Ma-
rek Kalinowski, Zbigniew Narożnik. Zygmunt Micha-
łowski, Kazimierz Chyliński, Leon Pokojski, Henryk 
Dąbrowski, Ryszard Wojdyr). 

Urządzenie do automatycznego zawijania opakowań w 
folię termokurczliwą 

Wynalazek / rozwiązuje zagadnienie . umożliwienia 
programowania ilości rzędów i opakowań w rzędzie, 
zawijania w folię różnorodnych opakowań oraz zape-
wnienia płynnej regulacji wydajności i automatyzacji 
procesu zawijania. * 

Urządzenie, składające się z przenośnika podającego 
opakowania, przepychacza, układu zgrzewającego oraz 
rolek folii, według wynalazku ma układ programowa-
nia ilości opakowań (8) w rzędzie i ilości rzędów opa-
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kowań (8) w pakiecie, składający się z licznika liczby 
rządów inicjowanego wyłącznikiem (6) rejestrującym 
kolejne najazdy przepychacza (5) na krańcowy wyłącz-
nik kasowany najazdem zespołu zgrzewania (4) na 
krańcowy wyłącznik, ponadto układ rozwijania folii 
elektrycznym silnikiem (10) sterowanym rolką z krań-
cowym wyłącznikiem hamulca (16) oraz układ stero-
wania pneumatycznego siłowników według ustalonego 
harmonogramu. (3 zastrzeżenia) 

B65B 
A22C 

F.238403 28.09.1982 

Pierwszeństwo: 29.09.1981 - RFN (nr P 3138 685.7) 

Gunter Kollross, Gross Gerau - Dornheim, RFN. 

Sposób i urządzenie do pakowania wzdłużnych cylin-
drycznych przedmiotów, zwłaszcza osłonek do kiełbas 

w elastyczny materiał opakowaniowy 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie * umożliwienia 
szybkiego i sprawnego pakowania wydłużonych cylin-
drycznych przedmiotów, zwłaszcza osłonek do kiełbas, 
w elastyczny materiał opakowaniowy o mnieiszej śre-
dnicy niż pakowane przedmioty. f 

Sposób według wynalazku polega na tym, że odci-
nek materiału opakowaniowego naciąga się cyklicznie 
na rurę o średnicy większej od średnicy opakowywa-
nego przedmiotu, następnie pakowany przedmiot prze-
mieszcza się przez materiał opakowaniowy przy cią-
głym jego obciskaniu, aż do osiągnięcia zwężonego 
końca, przy czym po zakończeniu jednego cyklu pa-
kowania oddziela się od całego zapasu materiału taki 
odcinek, który wystarcza do zapakowania. 

Urządzenie według wynalazku cechuje się tym, że 
posiada rurę zgarniającą (20) dla pakowanego mate-
riału (28) oraz pierścieniowo usytuowane wokół rury 
zgarniającej (20) i przemieszczające się wzdłuż osi pa-
kowanego materiału (28) szczęki. Ponadto urządzenie 
zawiera mechanizm rozprężny, na którego końcach 
umieszczone są szczęki oraz urządzenie (70, 74) do na-
suwania materiału opakowaniowego (34). 

(28 zastrzeżeń) 

B65D P.236805 T 04.06.1982 

Jan LabLnowicï, Darłowo, Władysław Jagiełło, Świd-
win, Polska (Jan Łabinowicz Władysław Jagiełło). 

Wieczko do słoi 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
wieczka umożliwiającego zwiększenie szczelności zam-
knięcia słoi zaopatrzonych w wypusty stosowane przy 
zamknięciach typu Twist-Off. 

Wieczko wykonane jest z kompozycji nisko i wy-
sokociśnieniowego polietylenu zawierającej najkorzyst-
niej 65-75% nisikociśnieniowego polietylenu i ma usy-
tuowane na wewnętrznej powierzchni pobocznicy (1) 
wpustowe bruzdy (2) o zwężających się końcach. 

(1 zastrzeżenie) 

B66B P.233301 01.10.1981 

Centrum Konstrukcyjno-Technologiczne Maszyn 
Górniczych „KOMAG", Gliwice, Polska (Tadeusz Zmy-
słowski, Wojciech Skoczyński, Janusz Drewniak, Bo-
lesław Chłosta, Wiesław Koryciński). 

Wciągarka elektryczna do napędu linociągów 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie możliwości uzy-
skania do siedmiu stabilnych prędkości, bądź stopni 
rozruchowych w wyniku przełączania silników pod 
obciążeniem. 

Wciągarka składa się z roboczej części (1) i napę-
dowej części (2), które to części połączone są transmi-
syjnym wałem (3). Roboczą część (1) tworzą linowe 
bębny (4) i (5) napędzane tym samym momentem po-
przez różnicową przekładnię (6). Napędową część (2) 
stanowi obiegowa przekładnia (7) wyposażona w dwar 
silniki jednobiegowe (Ml) i (M2). Wciągarka w odmia-
nie wykonania ma napędową część (2) składającą się 
z obiegowej przekładni wyposażonej w jeden silnik 
dwubiegowy. 

Wciągarka w innej odmianie wykonania ma napę-
dową część (2) składającą się z dwuczłonowej przekła-
dni napędzanej trzema silnikami jednobiegowymi. 

(3 zastrzeżenia) 

B66D P.233336 06.10.1081 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Dźwignic i Urządzeń 
Transportowych, Bytom, Polska (Ryszard Wolski). 

Układ sterowania opóźnień podczas hamowania w 
dźwignicach 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania uk
ładu sterowania zwalniaka hamulcowego elektrohy
draulicznego eliminującego nieliniowość opóźnienia w 
funkcji położenia pedału i zmniejszającego opóźnienie 
czasowe. Układ zawierający hamulec zaciskany sprę
żyną na wale napadu, zwalniany zwalniakiem elektro
hydraulicznym, sterowanym przez układ tyrystorowy, 
charakteryzuje się tym, że zawiera czujnik przyspie
szenia (7) i zadajmik (6)f a sygnał sterujący układ ty
rystorowy (4) stanowi wzmocnioną przez wzmacniacz 
(5) różnicę sygnału z zadajnika (6) i czujnika przy
spieszenia (7). (1 zastrzeżenie) 
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B66D 
B63B 

P.238619 13.10.1982 

Toruńskie Zakłady Urządzeń Okrętowych „TOWI-
MOR", Toruń, Polska '(Krzysztof Lubicz, Ryszard Ły-
czywąk, Marek Matusiak, Stanisław Szymański, Sta-
nisław Wojdziak). 

Wciągarka zwłaszcza cumownicza z napędem hydra-
ulicznym 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
wciągarki zwłaszcza cumowniczej z napędem hydra-
ulicznym, umożliwiającej zwiększenie rozpiętości pręd-
kości biegu znaminowego i biegu szybkiego przy za-
stosowaniu jednobiegowego silnika hydraulicznego 
charakteryzuje się tym, że na wale (13) przekładni (20), 
z którym mechanicznie połączony jest jednobiegowy 
silnik hydrauliczny (3), osadzone są koła zębate (14, 15) 
oraz dwustronne sprzęgło kłowe (12) sterowane siłow-
nikiem hydraulicznym sprężynowo-powrotnym (11). 
Siłownik sprężynowo-powrotny (11) połączony jest z 

pompą pomocniczą (2) za pośrednictwem rozdzielacza 
trójdrogowego, dwupołożeniowego (8) sterowanego 
rozdzielaczem dwudrogowym, dwupołożeniowym (9), 
który połączony jest z trójzaworowym sternikiem (5), 
a sterowany rozdzielaczem trójdrogowym, dwupołoże-
niowym (7) połączonym z pompą pomocniczą (2). Roz-
dzielacz trójdrogowy, dwupołożeniowy (7) sterowany 
jest trójzaworowym sterownikiem (5) za pośredni-
ctwem przełącznika obiegu (6). (2 zastrzeżenia) 

B66F P.236858 T 08.06.1982 

Zakład Doświadczalny Instytutu Mechaniki Precy-
zyjnej, Radom, Polska (Witold Gwarek, Andrzej Rej-
czak). 

Urządzenie zabezpieczające do dźwignika 
kolumnowego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie skonstruowania 
niezawodnego urządzenia zabezpieczającego do dźwig-
nika kolumnowego z napędem hydraulicznym, unie-
możliwiającego opadnięcie podnoszonego ciężaru w 
przypadku zerwania się cięgien podwieszających ele-
menty nośne. 

Urządzenie według wynalazku charakteryzuje się 
tym, że ma pręt (2) umieszczony na zewnątrz kolu-
mny dźwignika (1) i zamocowany w swym górnym 
końcu do głowicy kolumny (1). Na pręt (2) nałożona 
jest dźwignia (3) zamocowana wahliwie do korpusu 
(4) wózka nośnego. (2 zastrzeżenia) 

i 

Dział C 
CHEMIA I METALURGIA 

C01F P.233397 08.10.1981 

Biuro Studiów, Projektów i Realizacji Inwestycji 
Przemysłu Nieorganicznego „Biprokwas", Gliwice," Poi- " 
ska (Władysław Magaczewski, Stefan Spytek, Antoni 
Marczewski, Tadeusz Reinelt). 

Sposób obróbki surowców glinonośnyeh 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
sposobu obróbki eliminującego niebezpieczeństwo 

przegrzania boksytu przy równoczesnym zachowaniu 
pożądanej jego struktury. 

Sposób obróbki surowców glinonośnyeh, zwłaszcza 
boksytu, polegający na suszeniu i równoczesnym wstęp-
nym ich trawieniu, charakteryzuje się tym, że su-
rowce suszy się suchymi gazami o temperaturze 7 0 -
-120°C, zawierającymi < 2°/o objętościowych SO2+SO,, 
krople i mgłę kwasu siarkowego o łącznej zawartości 
0,02-1 g/Nm3 oraz wilgoć w ilości 0,15-0,4 g/Nms. 
Jako gazy suszące można stosować gazy odlotowe z fa-
bryki kwasu siarkowego. ' (2 zastrzeżenia) 
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C01G P.236843 T 09.06.1982 

Politechnika Warszawska, Zakłady Wytwórcze Lamp 
Elektrycznych im. Róży Luksemburg, Warszawa, Pol-
ska (Remigiusz Rudnická. January Konopka, Jacek Ko-
ścielny, Andrzej Nessel, Edward Snopczyński, Witold 
Szymaniak). 

Sposób wytwarzania trójtlenku wolframu 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania te-
chnologii procesu umożliwiającej uzyskanie z odpa-
dów czystego trójtlenku wolframu. 

Sposób wytwarzania trójtlenku wolframu przez utle-
nianie tlenem odpadów, zawierających metaliczny wol-
fram, .pochodzących z przemysłu oświetleniowego, po-
lega na tym, że odpady wolframowe poddaje się dzia-
łaniu rozcieńczonego roztworu nadtlenku wodoru w 
temperaturze nie przekraczającej 40°C co najmniej 
przez godzinę, po czym wygrzewa je w atmosferze 
beztlenowej w temperaturze do 800°C co najmniej 
przez 0,5 godziny, a następnie ponownie poddaje się 
działaniu stężonego roztworu nadtlenku wodoru co 
najmniej przez 5 minut i wygrzewa w atmosferze czy-
stego tlenu lub w mieszaninie z innymi gazami w- tem-
peraturze nie przekraczającej 800°C. (1 zastrzeżenie) 

C02F P. 233346 06.10.1981 

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kana-
lizacji Bydgoszcz. Polska (Edward Jaroszewski, Broni-
sław Baranowski). 

Krata ręczna stosowana do oczyszczania ścieków ze 
skratek 

Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest zwięk-
szenie niezawodności działania kraty stosowanej do 
oczyszczania ścieków ze skratek. 

Krata według wynalazku charakteryzuje się tym, że 
składa się z trzech segmentów (1), między którymi 
znajduje się przelewy (5) i (4) oraz urządzenia sygna-
lizacyjnego (3) umieszczonego w drugim segmencie (1) 
kraty. (1 zastrzeżenie) 

C04B 
F27D 

P.233312 02.10.1981 

Biuro Projektów Przemysłu Metali Nieżelaznych 
„Bipromet". Katowice, Polska (Felicjan Biolik, Nor-
bert Langner, Stanisław Walawender, Kazimierz Czaj-
ka, Eugeniusz Sobczak, Zdzisław Smorawiński). 

Sposób zabezpieczenia wyłożenia ceramicznego pieców 
i urządzeń przed chemicznym oddziaływaniem alumi-

nium i jego stopów 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie znacznego ogra-
niczenia przyczepności zgarów do wyłożenia ceramicz-
nego oraz zmniejszenia strat cieplnych urządzeń. 

Sposób według wynalazku polega na zastosowaniu 
takiej warstwy wyłożenia ceramicznego, stykającej się 
bezpośrednio ze stopionym aluminium lub jego stopa-
mi, która nie zawiera krzemionki. (2 zastrzeżenia) 

C07C P. 233238 28.09.1981 

Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia", 
Kędzierzyn-Koźle, Polska (Zofia Pokorska, Renata Fi-
szer, Jerzy Witkoś, Franciszek Błaszkiewicz, Henryk 
Boebel, Paweł Smoczyński, Jan Pastuchów, Anna Bo-
lejko). 

Sposób utleniania p-ksylenu i p-toluilanu metylu w 
procesie wytwarzania dwumetylotereftalanu 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia zdol-
ności produkcyjnej instalacji do wytwarzania dwume-
tylotereftalanu. 

Sposób utleniania p-ksylenu i p-tolilanu metylu w 
procesie wytwarzania dwumetylotereftalanu, w którym 
p-ksylen i p-toluilan metylu w postaci frakcja wy-
dzielonych z następnych stadiów procesu wytwarza 
dwumetylotereftalanu utlenia się z tlenem z powie-
trza w sposób wielostadiowy, w temperaturze 125°C 
do 180°C bez katalizatorów w postaci soli organicz-
nych kobaltu i manganu lub kobaltu, manganu i ni-
klu, ewentualnie z dodatkiem soli organicznych mie-
dzi lub chromu, pod ciśnieniem 0,4 do 1,0 MPa, cha-
rakteryzuje się tym, że pnksylen dozuje się do pierw-
szego i drugiego stadium utleniania, a p-toluilan me-
tylu do pierwszego i trzeciego stadium utleniania tak, 
aby zawartość p-ksylenu w mieszaninie reakcyjnej z 
drugiego stadium utleniania wynosiła co najmniej 2% 
wagowe, a w mieszaninie reakcyjnej z trzeciego sta-
dium utleniania co najmniej 0,5% wagowych. 

(2 zastrzeżenia) 

C07C P.233344 06.10.1981 

Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne ,,Polfa", Pa-
bianice, Polska (Andrzej Zwierzak, Anna Koziarą, Ta-
deusz Gajda, Stefan Zawadzki, Stanisław Kotlicki, He-
lena Jóźwiak, Barbara Sokołowska). 

Sposób wytwarzania 2-(3,4-dimetoksyfenylo)-2-izopro-
pyloacetonitrylu 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania pro-
stej i taniej technologu procesu umożliwiającej uzy-
skanie produktu z dużą wydajnością i bez potrzeby 
dalszego oczyszczania. 

Sposób wytwarzania 2-(3,4-dimetoksyfenylo)-2-izo-
propyloacetonitrylu polega na reakcji alkilowarüa cy-
janku weratrylu bromkiem izopropylu w podwyższo-
nej temperaturze metodą katalitycznego przenoszenia 
fazowego w układzie dwufazowym ciało stałe-ciecz. 
Jako fazę ciekłą stosuje się rozpuszczalnik organiczny 
nie mieszający się z wodą, zwłaszcza benzen, a fazę 
stałą stanowi mieszanina sproszkowanego wodorotlen-
ku sodowego i węglanu metalu alkalicznego, korzy-
stnie bezwodnego węglanu potasowego. 

Katalizatorem reakcji są czwartorzędowe sole amo-
niowe, zwłaszcza wodorosiarczan tetra-n-butyloamino-
wy. 

Otrzymany produkt znajduje zastosowanie jako je-
den z substratów w wieloetapowej syntezie substancji 
czynnej preparatów stosowanych w leczeniu chorób 
serca. (1 zastrzeżenie) 

C07C P. 236707 01.06.1982 

Perwszeństwo: 2.06.1981 - Węgry (nr 1631/81) 

EGYT Gyógyszervegyészeti Gyar, Budapeszt, Węgry 
(Lajos Novák, Csaba Szántay, Attila Kis-Tamàs, Fe-
renc Jurak, István Ujvari, Bela Majoros, Je.no Fekete). 

Sposób wytwarzania pochodnych cyklopentenonu-2 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie poprawy ekono-
miki oraz uproszczenia sposobu wytwarzania pochod-
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nych cyklopentenonu stanowiących substráty do wy-
twarzania związków biologicznie czynnych. 

Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania 
pochodnych cyklopentenonu-2 o ogólnym wzorze 1, w 
którym R1 i R2 są jednakowe lub różne i oznaczają 
atom wodoru albo prostołańcuchową lub rozgałęzioną 
grupę Ci-Ci-alkilową, R3 oznacza atom wodoru lub 
grupę Ci-C4-alkoksyIową, a Y oznacza atom wodoru, 
względnie R3 i Y oznaczają wspólnie atom tlenu lub 
podwójne wiązanie. 

Cechą sposobu według wynalazku jest to, że po-
chodną dodekanodiono-2,5 o ogólnym wzorze 2, w któ-
rym R1, R2, R3 i Y mają wyżej podane znaczenie, pod-
daje się w środowisku rozpuszczalnika aprotonowego, 
korzystnie eterowego, reakcji z wodorkiem metelu al-
kalicznego lub wodorkiem metalu ziem alkalicznych 
albo dwu-Ci-Ci-alkilomidkiem litu, po czym powstały 
związek o ogólnym wzorze 3, w którym R1, R2, R3 i Y 
mają wyżej podane znaczenie, poddaje się reakcji z 
kwasem, lub zasadą po czym ewentualnie wyodrębnia 
się powstały związek o wzorze 1 z mieszaniny reak-
cyjnej. (7 zastrzeżeń) 

C07C P.238085 15.08.1980 

Pierwszeństwo: 15.08.1979 - Węgry (nr GO - 1455) 

EGYT Gyógyszervegyészeti Gyár, Budapeszt, Węgry 
(Gdzella Abrahám, Tibor Horváth, Lajos Toldy, Jánoš 
Borvemdeg, Enáre Csányi, Eva Kiss, Ilona Szente nee 
Hermann, Kálmán Tory). 

Sposób wytwarzania nowych pochodnych 1,2,2-trójfe-
nylopropenu 

Celem wynalazku jest opracowanie sposobu wytwa-
rzania nowych i o zwiększonej aktywności związków 
wykazujących działanie przeciwnowotworowe. 

Sposób wytwarzania nowych pochodnych 1,1,2-trój-
fenylopropenu o wzorze 1, w którym X i Y, takie sa-
me lub różne, oznaczają grupę fenylową ewentualnie 
posiadają podstawnik w pozycji para, każdy z pod-
stawników R2 i Ri oznacza atom wodoru, grupę alki-
lową lub hydroksyalikilową o 1-6 atomach węgla 
albo R2 i R» tworzą razem z sąsiadującym z nimi ato-
mem azotu grupę heterocykliczną ewentualnie zawie-
rającą dalszy heteroatom albo dalsze heteroatomy, któ-
re to grupy heterocykliczne posiadają ewentualnie taki 
podstawnik jak niższa grupa alkilowa lub tworzą giru-
pę guanidynową. aminoguanidynową lub nitroguani-
dynową, ich stereoizomerów i mieszanin izomerycz-
nych oraz kwasowych soli addycyjnych zasadowych 
związków o wzorze 1, polega na tym, że związek o 
wzorze 2, w któirym X i Y, takie same lub różne, oz-
naczają grupę fenylową ewentualnie posiadają podsta-

wnik w pozycji para, poddaje się reakcji z pochodną 
alkoholu o wzorze MO-CHS-CHÎ-NfRíKR») W któ-
rym M oznacza atom metalu alkalicznego a R: i Ki 
mają wyżej podane znaczenie, jak również mogą oz-
naczać chronioną grupę hydroksyaliklową o 1-6 ato-
mach węgla i ewentualnie otrzymaną pochodną ami-
nową przekształca się w odpowiednią pochodną gua-
nidyny, aminoguanidyny lub nitroguanidyny i ewen-
tualnie grupę metoksymetylową lub benzyloksylową 
poddaje się rozszczepieniu eterowemu i/lub ewentu-
alnie chronioną grupę hydroksyalkilową przeprowadza 
się w grupę hydroksyalkilową i ewentualnie z otrzy-
manej mieszaniny izomerycznej wyodrębnia się po-
szczególne stereoizomery i ewentualnie zasadowy zwią-
zek o wzorze 1 przekształca się w addycyjną sól kwa-
sową albo uwalnia się z jego addycyjnej soli kwa-
sowej. (10 zastrzeżeń) 

C07C F. 238377 14.09.1981 

Pierwszeństwo: 19.09.1980 - St. Zj. Ameryki 
(nr 188,795) 

Pfizer Inc., Nowy Jork, Stany Zjednoczine Amery-
ki. 

Sposób wytwarzania nowych 3-(2-benzoksy-4-(podsta-
wiony) fenylo)-5-cyjano-cykloalkanó\v 

Celem wynalazku jest opracowanie sposobu wytwa-
rzania nowych związków użytecznych jako substráty 
do wytwarzania związków o działaniu znieczulającym 
i przeciwwymiotnym. 

Sposób wytwarzania nowych (3-(2-benzaksy-4-(pod-
stawionyífenyloí-o-cyjanocykloalkianonów o ogólnym 
wzorze 3, w którym s oznacza liczbę 1 lub 2, W ozna-
cza atom wodoru, grupę pirydylową lub grupę o wzo-
rze 5, w którym Wi oznacza atom wodoru, chloru lub 
fluoru, z tym. że gdy W oznacza atom wodoru, to Z 
oznacza (a) grupę alkilenową o 7-11 atomach węgla; 
lub (b) grupę o wzorze -{alki)m-O-(alk*)n-, w którym 
(alki) i (alkt) oznaczają grupy alkilenowe o 1-11 ato-
mach węgla; m i n oznaczają liczbę 0 lub 1; z tym, 
że łączna liczba atomów węgla w (alki) i (alks) jest nie 
mniejsza niż 7 i nie większa niż 11, a co najmniej je-
den z symboli m i n oznacza liczbę 1; a gdy W ma 
znaczenie inne niż atom wodoru, to Z oznacza (a) gru-
pę alkilenową o 4 -7 atomach węgla; lub (b) grupę 
0 wzorze -(alki)m-0-(alki)n-, w którym (alki) i (alks) 
oznaczają grupy alkilenowe o 1-7 atomach węgla; m 
1 n oznaczają liczbę 0 lub 1; z tym, że łączna liczba 
atomów węgla w (alki) i (alki) jest nie mniejsza niż 
4 i nie większa niż 7; a co najmniej jeden z symboli 
m i n oznacza liczbę 1; polega na tym, że na związek 
o- wzorze 4 działa się cyjankiem sodu lub potasu 
i ewentualnie jeżeli to jest pożądane, dokonuje się je-
dnej lub więcej spośród następujących operacji: (a) 
redukuje się grupę ketonową związku o wzorze 3, 
z wytworzeniem odpowiedniego związku wodorotleno-
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wego; (b) przeprowadza się grupę CN w związku o 
wzorze 3 w grupę formylową. działając wodorkiem 
dwuizobutyloglinu; (c) redukuje się pochodną formy-
lową otrzymaną w etapie (b), z wytworzeniem odpo-
wiedniej pochodnej hydroksymetylowej. 

(1 zastrzeżenie) 

C07C P. 238378 14.09.1981 
C07D 

Pierwszeństwo: 19.09.1980 - St. Zjedn. Ameryki 
(:nr 188, 795) 

Pfizer Inc., Nowy Jork, Stany Zjednoczone Ameryki. 

Sposób wytwarzania nowych pochodnych 
3-(2-hydroksy-4-/podstawiony / fenylo)cykloalkanonów 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania spo
sobu wytwarzania nowych związków użytecznych w 
syntezie nowych pochodnych 3-(2-hydroksy-4-/podsta-
wionych/fenylo) cykloalkanów wykazujących własności 
znieczulające i przeciwiwymiotne. 

Sposób wytwarzania nowych pochodnych cykloalka
nów o ogólnym wzorze % w którym Ri oznacza atom 
wodoru lub grupę benzylową lub alkanokarbonylówą 
o 1-5 atomach węgla, S oznacza liczbę całkowitą 1 
lub 2, Y oznacza grupę o wzorze - C H i - C H ( O H ) -
lub - C H ( O H ) - C H t - , W oznacza atom wodoru, gru
pę pirydylową lub grupę o wzorze 4, w którym Wi 
oznacza atom wodoru, chloru lub fluoru, zi tym, że 
gdy W oznacza atom wodoru, to Z oznacza (a) grupę 
aikilenową o 5 -13 atomach węgla; lub (b) grupę o 
wzorze -(alki)m-0-<(alki)ii' w którym (alki) i (alkt) o-
znaczają grupy alkilenowe o 1-13 atomach węgla, m 
i n oznaczają liczbę O lub 1, z tym, że łączna liczba 
.atomów węgla w (alki) i (alk.) jest nie mniejsza niż 
5 i nie większa niż 13, a co najmniej jeden z symboli 
m i a oznacza liczbę 1; a gdy W ma znaczenie inne 
niż atom wodoru, to Z oanacza (a) grupę aikilenową 
o 3-^8 atomach węgla; lub (b) grupę o wzorze 
-(alki)m-0-(alk2)n, w którym (alki) i (alku) oznaczają 
grupy alkilenowe o 1-8 atomach węgla a m i n ozna
czają liczbę 0 lub 1, z tym, że łączna liczba atomów 
węgla w (alki) à (alkî) jest nie mniejsza niiż 3 i nie 
większa niż 8, a co najmniej jeden z symboli m i n 
oznacza liczbę 1 polega na tym, że utlenia się zwią
zek o wzorze 3, w którym S, Ri, Z i W mają wyżej 
podane znaczenie, z wytworzeniem odpowiedniego 
epoksydu, który następnie redukuje się amalgamatem 
glinu lub wodorem nad palladem osadzonym na wę
glu. (1 zastrzeżenie) 

C07D P.230073 10.03.1981 

Pierwszeństwo: 10.03.1980 - St. Zj. Ameryki 
(mr 128, 705) 

22.10.1980 - St. Zj. Ameryki (nr 199,142) 
09.01.1981 - St. Zj. Ameryki (nr 222, 091) 

Janssen Pharmaceutáca N.V., Beerse, Belgia. 

Sposób wytwarzania nowych pochodnych 
l-(4-arylocykloheksylo)piperydyny 

Celem wynalazku jest opracowanie sposobu wytwa-
rzania nowych związków wykazujących działanie 
psychotropowe i przeciwwymiotne. 

Sposób wytwarzania nowych l-(4-arylocykloheksy-
lo)-piperydyny o wzorze 1. w którym Ar1 oznacza ro-
dnik arylowy lub benzodioksolilowy-1,3, R oznacza 
atom wodoru lub niższą grupę alkilową, R1 oznacza 
atom wodoru, grupę cyjanową, grupę karboksylową, 
niższą grupę alkoksykarbonylową, niższą grufpę ary-
loalkoksykarbonylową, grupę kairbamylową, niższą 
grupę jedno- lub dwualkiloaminokarbonylową, niższą 
grupę jedno- lub dwu (aryloalkilo}aminokarbonylowa. 
niższą grupę (aryloalkilo)alkiloaminokarbonylową, garu-
pę hydroksylową, niższą grupę alkoksylową, niższą 
grupę alkilokarbonyloksy, grupę formylową, niższą 
grupę alkilokarbonylową, grupę arylokarbonylową, 
niższą grupę aryloalkilokarbonylową, niższy rodnik 
alkilowy, niższy rodnik alkenylowy. niższy rodnik al-
kinylowy lub rodnik cykloheksylowy, zaś A- oznacza 
dwuwartościowy rodnik o wzorze 2, w którym R2 i R3, 
jednakowe lub różne, oznaczają atom wodoru, atom 
chlorowca, rodnik trójfluorometylowy, niższy rodnik 
alkilowy lub niższą grupę alkoksylową, lub też A 
oznacza dwuwartośoiowy rodnik o wzorze 3, w któ-
rym Ar2 oznacza rodnik arylowy. a R4 oznacza atom 
wodoru, niższy rodnik alkilowy, niższy rodnik arylo-
alkilowy, niższy rodnik cyjanoalkilowy, niższy rodnik 
aminoalkilowy, niższy rodnik jedno- lub dwualkiloa-
minoalkilowy, niższy rodnik jedno- lub dwu(aryloal-
kilo)aminoalkilowy, niższy rodnik [(aryloalkilo)-alkilo-
amino]alkilowy, niższy rodnik hydroksyalkilowy, niż-
szy rodnik meraktoptoalkilowy, niższy rodnik alkoksy-
alkilowy, niższy rodnik alkilotioalkilowy niższy rodnik 
aryloksyalkilowy, niższy rodnik arylotioalkilowy, niż-
szy rodnik aryloalkoksyalkilowy, niższy rodnik arylo-
alkilotioalkilowy lub rodnik o wzorze 
-CnHm-Qp-C(=X)-Ym-R 5 , w którym n oznacza 
liczbę całkowitą od 0 do 6, Q oznacza atom tlenu, 
atom siarki lub grupę o wzorze NR6, w którym 
R6 oznacza atom wodoru, niższy rodnik alkilowy, ro-
dnik arylowy lub niższy rodnik aryloalkilowy, p ozna-
cza 0 lub 1, X oznacza atom tlenu lub atom siarki, 
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R5 oznacza atom wodoru, niższy rodnik alkilowy, rod-
nik arylowy lub niższy rodnik aryloalkilowy, m ozna-
cza C lub 1, a Y oznacza atom tlenu, atom siarki 
IUD grupę o wzorze NR6, w którym R6 ma wyżej po-
dane znaczenia, przy czym jeżeli Y oznacza atom tle-
nu, a m i p są równe 1, wówczas R5 ma znaczenie in-
ne niż atom wodoru, a jeśli p jest równe 1, wówczas 
n ma wartość różną od zera, z tym, że rodnik arylo-
wy oznacza rodnik tienylowy, pirydyny Iowy, naftale-
nylowy ewentualnie podstawiony rodnik fenyiowy z 
1-3 podstawnikami, takimi jak atom chlorowca, niż-
szy rodnik alkilowy, niższa grupa alkoksylowa, grupa 
fenylo-niższa alkiloksylowa, rodnik trójfluorometyIo-
wy, grupa nitrowa, grupa aminowa lub grupa hydro-
ksylowa, ich stereoizomerów oraz ich soli addycyjnych 
z kwasami, dopuszczalnych w lecznictwie, polega ná 
tym, że odpowiednio podstawioną piperydynę o wzo-
rze 5 N-alkiluje się cykloheksanonem o wzorze 4, w 
których to wzorach R, R1, A i Ar1 mają wyżej podane 
znaczenie, korzystnie przez mieszanie reagentów w 
odpowiednim obojętnym wobec środowiska reakcji 
rozpuszczalniku organicznym, w podwyższonej tem-
peraturze i w odpowiednim środowisku redukującym, 
jak obecność kompleksowego wodorku metalu, lub w 
obecności odpowiedniego katalizatora, takiego jak pal-
lad na węglu aktywnym lub platyna na węglu aktyw-
nym, w atmosferze wodoru i ewentualnie związki o 
wzorze 1 przeprowadza się w czynne leczniczo, nie-
toksyczne sole addycyjne z kwasami traktując je od-
powiednim kwasem, albo sole przeprowadza się w wol-
ną zasadę traktując je alkaliami, lub też wytwarza się 
stereoizomery związków o wzorze 1. 

(1 zastrzeżenie) 

C07D 
C07C 

P. 230941 T 29.04.1981 

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań, Pol-
ska (Zygmunt Kornetka, Jan Bartz. Grażyna Robotni-
kowska). 

Sposób wytwarzania nowych estrów allilowych 
kwasów N-organoaminoalkilokarboksylowych 

Celem wynalazku jest opracowanie sposobu wytwa-
rzania nowych związków, które byłyby użyteczne ja-
ko aktywatory katalitycznych reakcji hydrosililowania. 

Sposób wytwarzania nowych związków o ogólnym 
wzorze R3(R2(N)CH,)n-CH(Ri)COOCH2CH=CH!. w któ-
rym R1 oznacza atom wodoru lub niższą grupę alkilo-
wą, n oznacza liczbę całkowitą równą ,0 lub 1, Re jest 
atomem wodoru, niższą grupą alkilową, alkenylową 
lub grupą o ogólnym wzorze -(CHOnCHCR^COOCHa 
CH=CH2, w którym ni R1 mają wyżej podane zna-
czenia, R3 oznacza niższą grupę alkilową, alkenylową 
lub R2 i R3 oznaczają wspólnie 3-oksapenta-l,5-diyl lub 

grupę polimetylenową o ogólnym wzorze -(CHi)m-, 
w którym m jest liczbą całkowitą przyjmującą war-
tości od 2 do 6, charakteryzuje się tym, że estry me-
tylowe bądź etylowe kwasów N-organoaminoalkilo-
karboksylowych o ogólnym wzorze 
R4(R,)N(CH,)nCH(Ri)COOR5, w którym R1, n, Rs mają 
wyżej podane znaczenie, R4 oznacza atom wodoru, niż-
szą grupę alkilową, alkenylową lub grupę o ogólnym 
wzorze -(CH2)n-^HiR^COOR5 gdzie R5 oznacza gru-
pę metylową bądź etylową n i R1 mają wyżej podane 
znaczenie lub R3 i R4 oznaczają wspólnie 3-oksapenta-
-1,5-diyl lub grupę polimetylenową o ogólnym wzo-
rze -^{CHî)m-, w którym m ma wyżej podane zna-
czenie, podaje się reakcji transestryfikacji alkoholem 
allalowym w obecności co najmniej jednego z alkoho-
lanów I, II i III grupy układu okresowego. 

(2 zastrzeżenia) 

C07D 
C07C 

P. 230942 T 29.04.1981 

Uniwersytet dm. Adama Mickiewicza, Poznań, Pol-
ska (Jan Bartz, Zygmunt Kornetka). 

Sposób wytwarzania nowych estrów alkilowych kwasu 
N-organo-a-aminoalkilokarboksylowego -

Celem wynalazku jest opracowanie sposobu wytwa-
rzania nowych związków użytecznych jako« aktywa-
tory katalitycznych reakcji hydrosililowania. 

Sposób wytwarzania nowych estrów alillowych kwa-
su N-organo- -aminoalkilokarboksylowego o ogólnym 
wzorze (R1)(R2)NCH(R*)COOCHłCH=CHł, w którym 
R1 oznacza atom wodoru, grupę alkilową lub alkeny-
lową, *R2 oznacza grupę alkilową lub alkenylową, przy 
<*zym R1 i R2 są równe lub różne lub oznaczają wspól-
nie 3-oksapenta-l,5-diyl lub grupę polimetylenową o 
ogólnym wzorze -(CH,)n, w którym n jest liczbą cał-
kowitą przyjmującą wartości od 2 do 6 a R8 oznacza 
grupę alkilową polega na poddaniu a-chloroestru alli-
lowego o ogólnym wzorze R 3 CHC1COOCHÍCH=CH 2 I 
w którym R3 ma wyżej podane znaczenie, reakcji z 
aminą o ogólnym wzorze (R7R2)NH, W którym R1 i R2 

mają wyżej podane znaczenie. Reakcję prowadzi się 
w obecności wody, alkoholu allilowego, alkoholu alli-
lowego z dwumetyloformamidem lub rozpuszczalnika 
organicznego obojętnego w stosunku do substratów 
reakcji i nierozpuszczającego chlorowodorku aminy 
o ogólnym wzoorze (R1)(RS)NH«HC1 w którym R1 i R2 

mają wyżej podane znaczenie, w przedziale tempera-
tur od temperatury pokojowej do temperatury wrze-
nia składników reakcji. Produkt wyodrębnia się z 
mieszaniny poreakcyjnej. (9 zastrzeżeń) 

C07D P.230943 T 29.04.1981 

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań, Pol-
ska (Zygmunt Kornetka). 

Sposób wytwarzania nowych związków typu 
3-(N-morfolino)-propiomianów allilu 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania me-
tody przyłączania amin do a, ß-^nienasyconych estrów 
allilowych. Sposób otrzymywania nowych związków 
typu ß-(N-morfolino)-propionianow allilu o ogólnym 
wzorze 1 w którym R oznacza atom wodoru lub gru-
pę metylową, charakteryzuje się tym, że morfolinę 
poddaje się reakcji addycji do akrylanu allilu o wzo-
rze ogólnym H.C=C(R)COOCH2CH=CHi, w którym 
R ma wyżej podane znaczenie, w środowisku alkoho-
lu allilowego, w temperaturze pokojowej. 

Nowe związki otrzymane sposobem według wyna-
lazku znajdują zastosowanie jako aktywatory katali-
tycznych reakcji hydrosililowania. (1 zastrzeżenie) 
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C07D P. 230944 T 29.04.1981 

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań, Pol-
ska (Zygmunt Kornetka). 

Sposób wytwarzania nowych estrów alkilowych 
kwasu N-morfolinoalkilokarboksylowego 

Celem wynalazku jest opracowanie sposobu wytwa-
rzania nowych związków użytecznych jako aktywato-
ry, katalitycznych reakcji hydrosililowania. 

Sposób wytwarzania nowych estrów allilowych kwa-
su N-anorfolinoalkilokarboksylowego o ogólnym wzo-
rze 1, w którym R1 oznacza atom wodoru lub niższą 
grupę alkilową, n oznacza liczbą całkowitą równą 0 
lub 1. charakteryzuje się tym, że ester metylowy bądź 
etylowy kwasu N-morfolinoalkilokarboksylowego pod-
daje się transestryfikacij octanem allilu w obecności 
alkoholanów II grupy układu okresowego i w obec-
ności niewielkich ilości alkoholu, korzystnie metylo-
wego, etylowego lub allilowego jako katalizatora. 

(6 zastrzeżeń) 

C07D P. 232258 17.07.1981 

Pierwszeństwo: 18.07.1980 - Węgry (nr 1798/80) 

Egyt Gyógyszervegyészeti Gyár, Budapeszt, Węgry 
(Sándor Bátori, György Hajós, András Messmer, Pál 
Benkó, László Pallos, Lujza Petócz, Katalin Grasses, 
Ibolya Kosóczky, Eva Toncsev née Ravasz). 

Sposób wytwarzania nowych skondensowanych 
pochodnych as-triazyny 

Celem wynalazku jest opracowanie sposobu wytwa-
rzania nowych związków wykazujących działanie prze-
ciwdepresyjne. 

Sposób wytwarzania związków o ogólnym wzorze 
1, w którym Z oznacza grupę butadien-l,3-ylową lub 
grupę o wzorze 2, 3, 4 lub 5, Ri oznacza atom wodo-
ru, grupę alkilową o 1-10 atomach węgla lub grupę 
aminową RÎ oznacza atom wodoru, grupę alkilową 
o 1-10 atomach węgla lub grupę arylową o 6-10 
atomach węgla, lub grupę aryloalkilową o 6-10 ato-
mach węgla, grupę alkoksylową o 1-6 atomach wę-
gla w reszcie alkilowej ewentualnie podstawioną je-
dnym lub większą liczbą jednakowych lub różnych 
podstawników wybranych spośród grupy obejmującej 
grupę nitrową, aminową, grupę alkilową o 1-6 ato-
mach węgla, grupę alkoksylową o 1 - atomach wę-
gla, grupę hydroksylową i atom chlorowca, X~ ozna-
cza anion, przy czym gdy Z oznacza rodnik butadien-
-1,3-ylowy, to R8 ma znaczenie inne niż niepodstawio-
na grupa fenylowa, oraz ich soli dopuszczalnych pod 
względem farmaceutycznym polega na tym, że zwią-
zek o ogólnym wzorze 6, w którym Z i X" mają wy-
żej określone znaczenie, Ra oznacza atom wodoru lub 
grupę alkilową o 1-10 atomach węgla a R« oznacza 

łatwoodszczepialną grupę opuszczającą, poddaje się cy-
klizacji i ewentualnie do otrzymanego związku o ogól-
nym wzorze 1, w którym Ri oznacza atom wodoru 
wprowadza się grupę alkilową o 1-10 atomach wę-
gla lub grupę aminową i ewentualnie anion X~ w wy-
tworzonym ziwiązku o ogólnym wzorze 1 zastępuje się 
innym anionem X-. (5 zastrzeżeń) 

C07D P. 234928 25.01.1982 

Pierwszeństwo: 24.01.1981 - RFN (nr P 31 02 373.8) 

Henkel KGaA, Düsseldorf, Republika Federalna 
Niemiec. 

Sposób wytwarzania nowych N-podstawionych 
poliglicydylourazoli 

Celem wynalazku jest opracowanie sposobu wytwa-
rzania nowych związków, które swą skutecznością 
wyraźnie przewyższałyby cyklofosfamid i fluorouracyl. 

Sposób wytwarzania związków o wzorze ogólnym 
1, w którym R oznaczają grupę glicydylową o wzorze 
ogólnym 2, przy czym Ri oznacza atom wodoru lub 
grupę alkilową o 1-4 atomach węgla, albo dwie gru-
py R oznaczają grupę glicydylową o wzorze ogólnym 
2. a pozostałe grupa R oznacza atom węgla, wodoru 
i ewentualnie zawierającą heteroatomy grupę z, po-
lega na tym, że urazol albo monopodstawiony grupą 
Z urazol poddaje się reakcji z epichlorowcohydrynami 
odszczepieniem chlorowcowodoru i ewentualnie grupą 
epoksydową jednej z grup glicydylowych tak otrzy-
manego triglicydylourazolu przeprowadza się w gru-
pę Z. 

Związki wytwarzane sposobem według wynalazku 
są skuteczne przeciw różnym postaciom białaczki oraz 
złośliwym nowotworom, jak przeciw rakowi płuc, ra-
kowi okrężnicy, czerniakom, ependymoblastowi oraz 
mięsakom. (9 zastrzeżeń) 

C07D P.235000 09.02.1982 

Pierwszeństwo. 09.02.1981 - St. Zj. Ameryki 
(nr 239 923) 

Pfizer Inc., Nowy Jork, Stany Zjednoczone Ameryki. 
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Sposób wytwarzania pirbuterolu lub jego analogów 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania ta-
kiiej metody wytwarzania pirbuterolu, w której uni-
kałoby się wytwarzania związków siarki, a pierścień 
epoksydowy ulegałby otwarciu w warunkach łagod-
niejszych niż w sposobach znanych. 

'Sposób wytwarzania pirbuterolu lub jego analogów 
o ogólnym wzorze 1. w którym R oznacza atom wo-
doru lub rodnik metylowy albo rodnik hydroksyme-
tylowy polega na tym, że związek o wzorze 5, w któ-
rym R1 oznacza rodnik benzylowy i R2 oznacza atom 
wodoru lub rodnik metylowy, albo R1 i Ra razem o-
znaczają grupę o wzorze 3, poddaje sdę reakcji z,III-
-rzęd. butyloaminą, po czym otrzymany związek o 
wzorze 6, w którym R1 i R2 mają wyżej podane zna-
czenie, poddaje się hydrogenolizie albo solwolizie po-
łączonej z hydrogenolizą. 

Związki o wzorze 1 są znanymi środkami powodu-
jącymi rozszerzanie oskrzeli. (3 zastrzeżenia) 

C07D P. 235150 19.02.1982 

Pierwszeństwo: 20.02.1981 - Japonia (nr Sho 56-23122) 
Nihon Tokushu Noyaku Sedzo K.K. Tokio, Japonia. 

Środek chwastobójczy oraz sposób wytwarzania 
podstawionych pochodnych czterowodoropirymidynonu 

Celem wynalazku jest opracowanie nowego i o 
zwiększonej aktywności środka chwastobójczego oraz 
sposobu wytwarzania substancji czynnej środka. 

Środek chwastobójczy jako substancję czynną za-
wiera nowe podstawione pochodne czterowodoropiry-
midynonu o wzorze 1, w którym symbole Ar są je-
dnakowe lub różne i oznaczają grupę -naftyłową lub 
grupę fenylową podstawioną takim podstawnikiem 
jak atom chlorowca, niższy rodnik alkilowy, alkoksy-
lowy, grupa nitrowa, cyjanowa, niższa grupa alkdlo-
karbónylowa, alkoksykarbonylowa, grupa trójfluoro-
metylowa lub fenoksylowa, przy czym w przypadkach, 
w których występuje kilka podstawników w grupie 
fenylowej mogą one być jednakowe lub różne. 

Sposób wytwarzania związków o wzorze 1 polega 
na reakcji związku o wzorze Ar-NH-(CH s)s-Y, w 
którym Y oznacza atom chlorowca ze związkiem o 
wzorze Ar -N=C=O. (4 zastrzeżenia) 

C07D P.235275 01.03.1982 

Pierwszeństwo: 23.03.1981 - St. Zj. Ameryki 
(nr 246, 503 i nr 246. 504) 

Pfizer Inc., Nowy Jork, Stany Zjednoczone Amery-
kd. 

Sposób wytwarzania dwuestru metanodiolu 
z pochodnymi kwasu penicylanowego 

Celem wynalazku jest opracowanie sposobu wytwa-
rzania nowych związków wykazujących działanie prze-
ciwbakteryjne. Sposób wytwarzania dwuestrów meta-
nodiolu, w której jedna z grup hydroksylowych me-
taniodiolu zestryfikowana jest grupą karboksylową he-
tacyliny, lub jej analogiem p-hydroksy- zaś druga 
grupa hydroksylowa metanodiolu zestryfikowama jest 
1,1-dwutlenkiem kwasu penicylanowego, polega na re-
akcji l.l-dwutlenku-penicylinianu 6'-(2-amkio-2-feny-
loacetamidojpenicylonoiloksymetalu albo jego analogu 
p-hydroksyfenylowego z acetonem. (1 zastrzeżenie) 

C07D P.237854 10.08.1982 

Pierwszeństwo: 11X8.1981 - Kanada (nr 383,592) 
Uniroyal Ltd., Don Mills, Kanada. 

Sposób wytwarzania 2-((2-hydroksyetylo)tio)-3-keto-N-
-fenylobutanamidu 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania ta-
niej i prostej metody wytwarzania 5,6-dihydro-2-me-
tylo-N-f enylo-1,4-oksatiino-3-karboksamidu będącego 
substancją czynną znanego środka grzybobójczego. 

Sposób wytwarzania tego związku polega na tym, że 
2-((2-hydroksyetylo)tio)-3-keto-N-fenylobutanamid, bę-
dący związkiem pośrednim w procesie jego wytwarza-
nia otrzymuje się w wyniku reakcji dwusiarczku di-
-(2-hydroksyetylu) z acetoacetanilidem w zjonizowanej 
postaci. (10 zastrzeżeń) 

C07D P.238268 10.12.1981 

Pierwszeństwo: 11.12.1980 - Wlk. Brytania 
(nr.8039659) 

Lilly Industries Limited, Londyn, Wielka Brytania. 
V 
Sposób wytwarzania nowych pochodnych 

benzodiazepiny 

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

Sposób wytwarzania nowych pochodnych benzodia-
zepiny o ogólnym wzorze 2, w którym R1, R8, 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, grupę nitrową, alkoksylową o 
1-4 atomach węgla, chlorowcoalkoksylową o 1-4 a-
tomach węgla, alkilotio o 1-4 atomach węgla lub gru-
pę fenylosulonylową, R5 oznacza grupę o wzorze 3, 
w którym R7 oznacza atom wodoru lub rodnik alkilo-
wy o 1-6 atomach węgla, R8 oznacza atom wodoru 
lub rodnik alkilowy o 1-4 atomach węgla a n ozna-
cza 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 tniazolowego i oznacza 
atom wodoru, rodnik alkilowy o 1-10 atomach węgla, 
cykloalkilowy o 3-7 atomach węgla, cykloalkiloalkilo-
wy o 3-7 atomach węgla w części cykloalkilowej i 
1-4 atomach węgla w części alkilowej, rodnik feny-
lowy, benzylowy lub acylowy lub ich soli addycyjnych 
z kwasami, polega na tym, że poddaje się reakcji 
zamknięcia pierścienia związek o ogólnym wzorze 5, 
w którym R1. RE, R3, R4 i R4 mają wyże^ podane zna-
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czenie, przy czym podstawnik R6 jest przyłączony do 
odpowiedniego atomu azotu w pierścieniu, i ewentu-
alnie utlenia się związek, w którym n oznacza 0 a 
R7 ma znaczenie inne niż atom wodoru. 

(1 zastrzeżenie) 

C07D P. 238284 17.09.1982 

Dolnośląskie Zakłady Chemicznie „ORGANIKA", Ża-
rów, Polska (Danuta Gnzybowska, Jerzy Serwatka, 
Władysław Jędrzejewski, Bogdan Pudło Canuta 
Bryk). 

Sposób wytwarzania N-cykloheksylo-2-benzotiazylosul-
fcnamidu 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
sposobu wytwarzania wymienionego produktu finalne-
go o dobrej jakości i z dużą wydajnością. 

Sposób wytwarzania N-cykloheksylo-2-benzotiazylo-
sulfenamidu z soli metalu alkalicznego 2-merkapto-
benzotiazolu i cykloheksyloaminy, przebiegającego w 
stadium pośrednim poprzez wytrącenie soll cyklohe-
ksyloamoniowej 2nmerkaptobenzotiazolu, którą następ-
nie poddaje się procesowi utleniania według wyna-
lazku charakteryzuje się tym, że zawiesinę soli cyklo-
heksyloamoniowej 2-merkaptobenzotiazolu otrzymuje 
się przez zmieszanie roztworu wodnego soli metalu 
alkalicznego lub ziem alkalicznych 2-merkaptobenzo-
tiazolu z użytym w nadmiarze kwaśnym wodnym roz-
tworem soli cykloheksyloaminy i kwasu niieutleniaja-
cego. Korzystne jest utrzymywanie pH roztworu soli 
cykloheksyloaminy i kwasu nieutleniającego w grani-
cach 2 -3 . (3 zastrzeżenia) 

C07D P. 238376 17.07.1981 

Pierwszeństwo: 18.07.1980 - Węgry (nr 1798/80) 

Egyt Gyógyszervegyészeti Gyár, Budapeszt, Wągry 
(Sandor Batori, Gyorgy Hajos, Amdrás Messmer, Pál 
Benkó, László Pallas. Lujza Pet6cz, Katalin Grasser, 
Ibolya Kosóczky, Ewa Toncsev née Ravasz). 

Sposób wytwarzania nowych skondensowanych 
pochodnych as-triazyny 

Celem wynalazku jest opracowanie sposobu wytwa
rzania nowych związków wykazujących działanie 
przed wdepresyj ne. 

Sposób wytwarzania nowych związków o ogólnym 
wzorze 1, w którym Z oznacza grupę butadien-l,3-ylo-

wą lub grupę o wzorze 2, 3, 4 lub 5, Ri oznacza gru-
pę alkilową o 1-10 atomach węgla lub grupę arylo-
wą o 6-10 atomach węgla, lub grupę aryloalkilową 
o 1-6 atomach węgla w reszcie arylowej o 1-3 ato-
mach węgla w reszcie alkilowej, ewentualnie podsta-
wioną jednym lub większą liczbą jednakowych lub 
różnych podstawników wybranych spośród grupy pod-
stawników obejmującej grupę aminową, grupę nitro-
wą grupę alkilową o 1-6 atomach węgla, grupę al-
koksylową o 1-6 atomach węgla, grupę hydroksylową 
lub atom chlorowca. Rs oznacza atom wodoru, grupę 
alkilową o 1-10 atomach węgla lub grupę arylową 
0 6-10 atomach, węgla lub grupę aryloalkilową o 
6-10 atomach węgla w reszcie arylowej i 1-3 ato-
mach węgla w reszcie alkilowej, «wentualnde podsta-
wioną jednym lub większą liczbą jednakowych lub 
różnych podstawników wybranych z grupy podstaw-
ników obejmujących grupę nitrową, aminową, grupę 
alkilową o 1-6 atomach węgla, grupę hydroksylową 
i atom chlorowca, X~ oznacza anion, polega na cykli-
zacji związków o wzorze 6. (6 zastrzeżeń) 

C07D P. 238597 02.06.1981 

Pierwszeństwo: 03.06.1980 - Wągry (nr 1386/80) 

EGYT Gyôgyszervegyészeti Gyár, Budapeszt. Wą
gry (Pál Benkó, Daniel Bózsing, Janos Gundel, Kóa-
roly Magyar).' 

Sposób wytwarzania nowych pochodnych 1,4-dwutlen-
ku metylochinoksaliny 

Celem wynalazku jest oprarowande sposobu wytwa* 
rzania nowych związków przyspieszających wzrost 
wagi ciała zwierząt hodowlanych oraz wykazujących 
właściwości przeciwbakteryjne. 

Sposób wytwarzania nowych pochodnych 1,4-dwu-
tlenku metylochinoksaliny o wzorze ogólnym l w 
którym Rł oznacza atom wodoru lub niższą grupę al
kilową, R2 oznacza grupą hydroksylową, R* oznacza 
atom wodoru lub R2 i R8 tworzą razem wiązanie, Q 
oznacza atom węgla lub azotu, A oznacza atom wo
doru, gruipą hydroksymetylową, niższą grupą alkilową, 
grupą fenylo-niższą alkilową lub niższą grupą alko-
ksykarbonylową, n ejst równe 0 lub 1, B oznacza gru
pę nitrową lub cyjanową, atom chlorowca, grupą fe-
nylową ewentualnie podstawioną atomami chlorowca 
lub grupami nitrowymi grupę pirydynową, chinolilo-
wą lub grupę o wzorze ogólnym 2, w którym R5 ozna
cza atom wodoru lub niższą grupą alkilokarbanylową. 
a R4 oznacza grupą nitrową lub aminową, grupą trój-
fluorometylową, niższą grupą alkilową lub niższa gru
pę alkoksylową, albo też A i B, wraz z sąsiaduiącym 
atomem węgla, z którym są połączone, tworzą 5- lub 
6-członowy pierścień heterocykliczny, ewentualnie 
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podstawiony, który zawiera nie więcej, niż dwa iden-
tyczne lub różne heteroatomy azotu i/lub tlenu i/lub 
siarki i ewentualnie jeden lub dwa egzocykliczne a-
tomy tlenu i/lub siarki i/lub grupy iminowe, pod wa-
runkiem, że w przypadku, gdy Q oznacza atom azotu, 
to n jest równe 0 a B oznacza grupę o wzorze ogól-
nym 2, a ponadto pod warunkiem, że w przypadku 
gdy Q oznacza atom węgsa, to B nie oznacza grupy 
o wzorze ogólnym 2, lub biologicznie dopuszczalnych 
soli addycyjnych z kwasem związku o wzorze ogól-
nym 1 wykazującego charakter zasadowy, polega na 
utlenieniu związku o wzorze 3. w którym R1, RB, R', 
Q, A, B i n mają wyżej podane znaczenie. 

Otrzymane związki mogą być składnikiem dodatków 
pokarmowych, koncentratów paszowych i pasz dla 
zwierząt. (5 zastrzeżeń) 

C07D P.238598 02.06.1981 

Pierwszeństwo: 03.06.1980 - Węgry (nr 1386/80) 

EGYT Gyógyszervegyészeti Gyár, Budapeszt, Węgry 
(Pál Benkó, Daniel Bózsing, Jánoš Gundël, Károly 
Magyar). 

Sposób wytwarzania nowych pochodnych 
1,4-dwutlenku metylochinoksaliny 

Celem wynalazku jest opracowanie sposobu wytwa-
rzania nowych związków przyspieszających wzrost 
wagi zwierząt hodowlanych oraz wykazujących właś-
ciwości przeciwbakteryjne. 

Sposób wytwarzania nowych pochodnych 1,4-dwu-
tlenku metylochinoksaliny o wzorze ogólnym 1, w któ-
rym R1 oznacza atom wodoru lub niższą grupę alkilo-
wą, R* oznacza grupę hydroksylową, R* oznacza atom 
wodoru, Q oznacza atom węgla, n jest równe 0 lub 
1, albo też A i B, wiraż z sąsiadującym atomem wę-
gla, z którym są połączone, tworzą grupę 4-okso-2-
-tióno-5-tiazolidynylowąN i biologicznie dopuszczalnych 
soli addycyjnych z kwasem związku o wzorze ogól-
nym 1 wykazującego charakter zasadowy, polega na 
reakcji związku o wzorze ogólnym 2, w którym Hlg 
oznacza atom chlorowca, R oznacza niższą grupę alki-
lową a R1 ma wyżej podane znaczenie, z dwutiokar-
baminianem amonowym o wzorze H4NS-C(=S)-NH2-

Otrzymane zwdązM mogą być składnikiem dodat-
ków pokarmowych, koncentratów paszowych i pasz 
dla zwierząt, (3 zastrzeżenia) 

C07D P.238599 02.06.1981 

Pierwszeństwo: 03.06.1980 - Węgry (nr 1386/80) 
EGYT Gyógyszervegyészeti Gyár, Budapeszt, Węgry 

(Pál Benkó, Daniel Bózsing, Jánoš Gundel, Károly 
Magyar). . 

Sposób wytwarzania nowych pochodnych 
1,4-dwutlenku metylochinoksaliny 

Celem wynalazku jest opracowanie sposobu wytwa-
rzania nowych związków przyspieszających wzrost wa-
gi ciała zwierząt hodowlanych oraz wykazujących 
własności przeciwbakteryjme. 

Sposób wytwarzania nowych pochodnych 1,4-dwu-
tlenku metylochinoksaliny o wzorze ogólnym 1, w 
którym Rł oznacza atom wodoru lub niższą grupę al-
kilową, R2 i R8 tworzą razem wiązanie, Q oznacza 
atom węgla lub azotu, A oznacza atom wodoru, grupę 
hydroksymetylową, niższą grupę alkilową, grupę fe-
nyloniższą alkilową lub niższą grupę alkoksykarbony-
lową, n jest równe 0 lub 1. B oznacza grupę nitrową 
lub cyjanową, atom chlorowca, grupę fenylową ewen-
tualnie podstawioną atomami chlorowca lub grupami 
nitrowymi, grupę pirydynową, chinolilową lub grupę 
0 wzorze ogólnym 2, w którym R5 oznacza atom wo-
doru lub niższą grupę alkilofcarbonylową, a R4 ozna-
cza grupę nitrową lub aminową, grupę trójfluoromety-
lową, niższą grupę alkilową lub niższą grupę alkoksy-
lowa albo też A i B, wraz z sąsiadującym atomem 
węgla, z którym są połączone, tworzą 5- lub 6-czło-
nowy pierścień heterocykliczny, ewentualnie podsta-
wiony, który zawiera nie więcei, niż dwa identyczne 
lub różne heteroatomy azotu i/lub tlenu i/lub siarki 
1 ewentualnie jeden lub dwa e^zocykliczne atomy tle-
nu i/lub siarki iAub grupy iminowe, pod warunkiem, 
że w przypadku, gdy Q oznacza atom azotu, to n jest 
równe O a B oznacza grupę o wzorze ogólnym 2 a 
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ponadto pod warunkiem że w przypadku gdy Q ozna-
cza atom węgla, to B nie oznacza grupy o wzorze 
ogólnym 2, i biologicznie dopuszczalnych soli addy-
cyjnych z kwasem związku o wzorze ogólnym 1, wy-
kazującego charakter zasadowy, polega na odwodnie-
niu związku o wzorze ogólnym 1, w którym R2 ozna-
cza grupę hydroksylową a Rł oznacza atom wodoru. 

Otrzymane związki mogą być składnikiem dodatków 
pokarmowych, koncentratów paszowych i pasz dla 
zwierząt. (3 zastrzeżenia) 

C08F P.237981 24.12.1979 

Pierwszeństwo: 27.12.1978 - RFN (nr P 2856383.9) 

Chemische Fabrik Stockhausen GmbH, Kreield, Re-
publika Federalna Niemiec. 
Sposób wytwarzania polimerów a, ß-nienasyconych N-

-podstawionych amidów kwasu karboksylowego 

Celem wynalazku jest opracowanie środka oraz soo-
sobu wytwarzania substancji czynnej tego środka, 
który wykazywałby własności flokujące i odwadniają-
ce oraz nadawałby się do polepszania wytrzymałości 
papieru. 

Sposób wytwarzania homo- i kopolimerów, które 
zawierają jednostki powtarzające się o wzorze 1, w 
którym R1 lub R8 oznacza wodór albo metyl, R6 lub 
R7 oznaczają grupy alkilowe, korzystnie niższe grupy 
alkilowe o 1-4 atomach węgla, w szczególności grupy 
metylowe, albo grupy arylowe, albo razem tworzą 
pierścień alifatyczny, w szczególności pierścień cyklo-
pentylowy albo cykloheksylowy. n oznacza liczbę 0 
do 10 i X oznacza resztę aminy o wzorze -N(R4)(R5), 
przy czym R4 i Rs oznaczają rodniku alkilowe o 1-4 
atomach węgla, albo rodniki cykloalkilowe o 3-8 ato-
mach węgla, albo grupę amonową o ogólnym wzo-
rze 2, przy czym R8 oznacza wodór albo rodnik alki-
lowy o 1-4 atomach węgla, R4 lub R5 mają wyżej 
podane znaczenie, polega na tym, że nienasycone 
związki wyjściowe o wzorze 3, w którym R1, R2, R6, 
R7, X i n mają wyżej podane znaczenie, same albo 
z innymi dającymi się polimeryzować monomerami 
poddaje się polimeryzacji w znany sposób. 

Środek flokujący i sedymentacyjny, środek pomoc-
niczy do klarującego odwadniania szlamu, środek po-
mocniczy do odwadniania i retencji w produkcji pa-
pieru, dodatek do olejów mineralnych oraz wymie-
niacz jonowy, charakteryzuje się tym. że jako sub-
stancję czynną obok zwykłych rozcieńczalników i noś-
ników zawiera homo- i kopolimery o wzorze 1. 

(7 zastrzeżeń) 

C08L 
C08K P. 238021 24.08.1982 

Pierwszeństwo: 26.08.1981 - Francja (nr 81 16332) 

Ato Chimie, Courbe voie, Francja (Bernard Guerin, 
Pierre Poisson, Georges Sturtz). 

Trudno palne poliwęglanow» tworzywo sztuczne 

Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest opra-
cowanie trudno palnego tworzywa sztucznego. 

Trudno palne tworzywo sztuczne zawiera poliwę-
glan, zwłaszcza pochodzący od bisfenolu A, fosforowy 
środek zmniejszający palność będący pochodną kwasu 
fosfonowego oraz ewentualnie inne środki pomocnicze 
i/lub napełniacze. 

Środkiem zmniejszającym palność jest półester Li, 
Na lub K kwasu fosfonowego pochodzący od węglo-
wodoru aromatycznego lub cykloalifatycznego lub aro-
matycznego związku wielopierścieniowego i stosowany 
w stężeniu wagowym 0,l‰-4‰ w stosunku do poli-
węglanu. Półester ten wytwarza się za pomocą reakcji 
Arbuzowa, odpowiedniego halogenku z fosforynem 
trójhydrokarbylowym i następnej hydrolizy dwuestru. 

(15 zastrzeżeń) 

C08L 
C09J 
D06M 

P.238340 24.09.1982 

Pierwszeństwo: 25.09.1981 - RFN (nr P 31 38 187.1) 

Chemische Werke Hüls AG, Mairl, Republika Fede-
ralna Niemiec. 

Tekstylny klej termoplastyczny 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania nie-
zbrylającego się kleiu tekstylnego. 

Tekstylny klej termoplastyczny składa się z miesza-
niny liniowego, nasyconego, wysokocząsteczkowego ko-
noMmeru (75 do 95% molowych kwasu teref talowego, 
5 do 25% molowych kwasu (izo-)ftalowego; 40 do 70%/ 
molowych butanodiolu, 30 do 60% molowych innych 
alifatycznych Hioli), nieorganicznego oroszku (0,05 do 
0,5% watîowvch, średnica cząstek: 0,5 do 3 urn), soli 
metalu alkalicznego kwasu tłuszczowego (0,01 do 0,2% 
wagowych: średnica cząstek 40 do 60 (.im) i ewentu-
alnie zwykłych substancji pomocniczych, dodatkowych. 

(1 zastrzeżenie) 

C09B P.233393 08.10.1981 

Zakłady Przemysłu Barwników „Organika-Boruta", 
Zgierz, Polska (Wiktoria Buezyńska, Jan Zimnicki, 
Zygmunt Korzeckd, Tadeusz Gruszczyński, Jerzy Gra-
nosik, Tadeusz Andrzejewski). 

Sposób wytwarzania azowych barwników 
reaktywnych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia wy-
dajności barwienia. 

Monoazowe barwniki reaktywne o ogólnym wzorze 
1, w którym R oznacza atom wodoru lub grupę alki-
lową B oznacza rodnik rozpuszczalnego w wodzie 
barwnika monoazowego wytwarza saę przez kondensa-
cję chlorku cyjanku z kwasem l-aminobenizeno-2,5-
dwusulfonowym i następną kondensację z kwasem 
aminofenolosulfonowym lub aminonaftolosulfonowym 
do otrzymania związku przejściowego o ogólnym wzo-
rze 2, w którym A oznacza resztę fenolosulfonową lub 
nafotolosulfonową, po czym związek przejściowy sprzę-
ga się ze związkiem arylodwuazoniowym do utwo-
rzenia monochlorotriazynowego barwnika. 

(2 zastrzeżenia) 
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Zjednoczone Zespoły Gospodarcze Sp. z o.o., War-
szawa Polska (Ludwik Gołkowski, Zbigniew Kraw-
czyk, Zbigniew Gabzdyl, Zbigniew Stachura, Krzy-
sztof Głuszyński). 

Parafiny narciarskie zjazdowe i sposób ich wykony-
wania 

Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest opra-
cowanie prepairatu do smarowania nart zjazdowych 
przystosowanego do warunków atmosferycznych. 

Parafiny narciarskie zawierające parafiny, woski 
syntetyczne i naturalne, kandelinę i barwniki tłusz-
czowe, charakteryzują sią tym, że posiadają różną pe-
netrację w temp. 25°C w zależności od temperatury 
śniegu; dla śniegu o 0°C penetracja wynosi 31-32 
stopni, dla śniegu o temperaturze - 5 ° do +5°C pene-
bracja wynosi 19-20 stopni, dla śniegu o temperatu-
rze - 8 ° do --5°C penetracja wynosi 11-12 stopni, a 
dla śniegu o temperaturze poniżej -8°C penetracja 
wynosi 7 -8 stopni. Wytwarzanie parafin narciarskich 
charakteryzuje się tym, że rozpuszczanie poszczegól-
nych składników odbywa się w pięciu etapach, poczy-
nając od topienia składników o najwyższej temperatu-
rze topliwości, a następne składniki wprowadza się 
po obniżeniu temperatury mieszanki do wartości kil-
ku stopni powyżej ich temperatury topliwości. 

(2 zastrzeżenia) 

C09K 
C2SC 

P.233279 01.10.1981 

Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Warszawa, Polska 
(Jerzy Wyszkowski, Stanisław Soból, Eugeniusz Toma-
niak, Tomasz Zagómy). 

Środek do nawęglania gazowego stali 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania środ-
ka pozwalającego na regulację poitencjałui węglowego 
atmosfery w granicach 0,6 do 1,7%. 

Środek według wynalazku stanowiący mieszaninę 
alkoholu dwuacetonowego i alkoholu metylowego, cha-
rakteryzuje się tym, że zawiera terpentynę w ilości 
od 2-50% objętościowych oraz ad 5-70% objętościo-
wych alkoholu dwuacetonowego, reszta alkohol me-
tylowy. (1 zastrzeżenie) 

C09K 
C08L 

P.236867 T 09.06.1982 

Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Kielce, Polska (Zdzi-
sław Czarny, Maria Stradowska). 

Środek do wytwarzania porowatej błony powierzchnio-
wej na podłożach glebowych i umożliwiającej wegeta-

cję roślinności 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
środka umożliwiającego zwiększenie odporności gleby 
na erozję î pylenie oraz przyspieszającego rozwój ro-
ślin. 

Środek do wytwarzania porowatej błony powierz-
chniowej na podłożach glebowych, charakteryzuje się 
tym że stanowi wodną emulsję lateksu butadienowo-
-styrenowego, składającą się z 20-25 części wagowych 
lateksu, 50 części wagowych wody, 2-10 części wa-
gowych krzemianu sodowego i 2-10 części wagowych 
chlorku wapniowego. (2 zastrzeżenia) 

C01G P.233375 08.10.1981 

Instytut Chemii Nieorganicznej, Gliwice, Polska 
(Krystyna Lasiewicz, Danuta Łojewska). 

Sposób wytwarzania pięciotlenku wanadu 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uzyskania pię-
ciotlenku wanadu wysokiej czystości bez uciążliwych 
procesów rafinacyjnych z rud żelaza, popiołów i żużli. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że surow-
ce wanadowe praży się z siarczanem sodowym, a 
otrzymane wanadany sodowe ługuje się wodą w tem-
peraturze 60-90°C. Roztwór hydrolizuje się przy 
pH = 8 dodając kwas siarkowy, po ochłodzeniu po-
niżej 10°C odfiltrowuje się wykrystalizowany NazSOi 
i zawraca do procesu prażenia. Natomiast roztwór 
związków wanadu zakwasza się do pH = 2 kwasem 
siarkowym i dodaje stałego siarczanu amonowego w 
ilości równei zawartości V2O5. Wytrąconą w tempera-
turze 60-95°C zawiesinę zawierającą przede wszyst-
kim (NHOSHIVIBOH, oddziela się, przemywa i praży. 

(4 zastrzeżenia) 

C10M P.234346 19.12.1981 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Stosowania i Obrób-
ki Tworzyw Sztucznych „Protoplast", Poznań, Polska 
(Leonard Płatkiewicz, Włodzimierz Dębski, Jerzy Gło-
wacki). 

Kompozycja ślizgowa i sposób wytwarzania kompozy-
cji ślizgowej 

Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest uzy-
skanie powierzchni ślizgowych maszyn i urządzeń o ni-
skim statycznym współczynniku tarcia i niewielkim 
zużyciu ściernym. 

Kompozycja ślizgowa charakteryzuje się tym, że 
złożona jest ze 100 cz. wag. niskocząstec^kowej żywic 
epoksydowej na bazie epichlorohydryny i dianu skon-
densowanej z 3-15" cz. wag. żywicy fenolowoformal-
dehydowej modyfikowanej alkoholem furfurylowyrn; 
2-15 cz. wag. rozcieńczalnika organicznego. 15-100 
cz. wag. znanych napełnaaczy nieorganicznych ewen-
tualnie 2-20 cz. wag. materiału polimerycznego 
0 właściwościach smarnych w postaci proszku. 

Kompozycję według wynalazku otrzymuje się w wv-
niku kondensacji żywic w temperaturze 150-170°C 
1 wprowadzenia do mieszaniny poreakcyjne] w tempe-
raturze około 100°C rozcieńczalników organicznych 
i napełmiaczy nieorganicznych oraz ewentualnie w tem-
peraturze 50°C materiału polimerycznego. 

(4 zastrzeżenia) 

C10M P. 236814 T 07.06.1982 

Instytut Metalurgii Żelaza im. Śt. Staszica, Gliwice, 
Polska (Tadeusz Prajsnar, Zbigniew Smolarczyk). 
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Smar ciągarski 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
smaru ze znacznie zmniejszoną ilością deficytowego 
składnika tłuszczowego, wykazującego dobre własno-
ści smarne i nie powodującego korozyjnego oddziały-
wania na powierzchnię ciągnionego drutu. 

Smar ciągarski zawiera od 10 do 80% wagowych ka-
olintu lub kaolinu i od 90 do 20% wagowych składnika 
tłuszczowego w postaci oleju ciągarskiego, mydła cią-
garskiego lub obydwu tych składników. (5 zastrzeżeń) 

C10M P. 236815 T 07.06.1982 

Instytut Metalurgii Żelaza im. St. Staszica, Gliwice, 
Polska (Tadeusz Prajsner, Zbigniew Smolarczyk, Ja-
cek Giepliński, Gerd Liszka Ryszard Lebioda, Stefan 
Bakałarz, Edward Koćwin, Włodzimierz Grzybowski). 

Smar ciągarski 

Wymala'zek rozwiązuje zagadnienie opracowania ta-
niego smaru ciągarskiego o dobrych własnościach 
smarnych i nie oddziaływującego korodująco na po-
wierzchnię drutu po ciągnieniu. 

Smar ciągarski przeznaczony do ciągnienia drutu, 
charakteryzuej się tym, że oprócz mydeł zawiera w 
swym składzie sproszkowany siarczan sodu w ilości 
od 10 do 70% całkowitej wagi smaru. (1 zastrzeżenie) 

C10M P.236816 T 07.06.1982 

Instytut Metalurgii Żelaza im. St. Staszica, Gliwice, 
Polska (Tadeusz Prąjsner, Zbigniew Smolarczyk, Ja-
cek Ciepliński). 

Smar ciągarski 

Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest opra-
cowanie smaru ciągarskiego nadającego się do zasto-
sowania dla drutów stalowych, z których po ciągnie-
niu usuwa się pozostałość smaru przez płukanie lub 
mycie wodą. 

Smar ciągarski zawiera sproszkowane saletry w 
ilości wagowej od 10 do 70%, zmieszane ze znanymi 
w stanie techniki proszkami smarowymi typu mydeł. 

(3 zastrzeżenia) 

C11D P.233250 30.09.1981 

Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa, Polska 
(Alojzy Kłopotek, Marian Zuziak, Jan Marcisiak, Je-
rzy Trzaskulski). 

Środek do alkalicznego mycia butelek 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
środka bezpiecznego w obsłudze, skutecznego w dzia-
łaniu oraz nie powodującego powstawania dużych 
ilości ścieków, znajdującego zastosowanie do mycia 
butelek w przemyśle spożywczym. 

Środek według wynalazku składa się z 12^18 czę-
ści wagowych ortofosforanu sodu, 20-36 części wa-
gowych trójpolifosforanu sodowego, 6-18 części wa-
gowych wodorotlenku sodu lub potasu, 40-50 części 
wagowych węglanu sodu, 1-2 części wagowych kar-
boksymetylocelulozy 1-4 części wagowych nonylofe-
nolu oksyetylenowego i oksypropylowanego przy czym 
stosunek ortofosforanu sodu do wodorotlenku sodu 
i trójpolifosforanu sodu zawarty jest od 1:1:2 do 
1 :2 :3 . (3 zastrzeżenia) 

C11D P.233251 30.09.1981 

Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa, Polska 
(Adam Janas, Alojzy Kłopotek, Roman Murawski, Jan 
Marcisiak, Wanda Grzelak). 

Pasta do prania oraz sposób wytwarzania pasty do 
prania 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uzyskania środ-
ka piorącego w postaci pasty o szerokim zastosowa-
niu zarówno do prania ręcznego jak i mechaniczne-
go. 

Pasta według wynalazku składa się z 500-1500 
części wagowych soli dwusodowej monoestru kwasu 
sulfobursztynowego i monoetanoloamidu kwasów ole-
jów kokosowego lub rzepakowego, 600-1200 części 

„wagowych mydeł potasowych i/lub sodowych kwasów 
tłuszczowych Ci«-C!S 50-250 części wagowych okisy-
etylenowanych alkoholi tłuszczowych Cio-CSo, 250-
-1250 części wagowych kerylobenzenosulfonianu sodo-
wego, 400-800 części wagowych oksyetylenowanego 
nonylofenolu, 200-40 części wagowych eterów poligli-
kolowych, 100-250 części wagowych soli sodowej kar-
boksymetylocelulozy 50-150 części wagowych soli 
kwasu etylenodwuaminoczterooctowego, 1200-2500 
części wagowych trójpolifosforanu sodu, 800-1600 czę-
ści wagowych węglanu sodu, 400-800 części wagowych 
kwasu fosforowego, 10-30 części wagowych pochod-
nych dwuaminostilbenosulfonowych, 5-15 części wa-
gowych błękitu kalofilowego, 5-15 części wagowych 
kompozycji zapachowej 4000-6500" części wagowych 
wody. 

Sposób wytwarzania pasty do prania polega na tym, 
że do roztworu o zawairtdsoi 4000-6500 części wago-
wych wody i 800-1600 części wagowych węglanu so-
dowego wprowadza się kwas fosforowy w ilości od 
400 do 800 części wagowych do osiągnięcia pH od 8,2 
do 9.2. a następnie po podgrzaniu do temperatury 6 0 -
-65°C rozpuszcza się 200-400 części wagowych eterów 
poliglikolowych, a po osiągnięciu lepkości roztworu 
80-100 cP(mPa-s) wprowadza się porcjami rozdrob-
niony trójpolifosforan sodowy w ilości 1200-2500 czę-
ści wagowych i miesza do całkowitego rozpuszczenia, 
następnie dodaje'się barwnik - błękit kalofilöwy w 
ilości 5-15 części wagowych, 10-30 części wagowych 
soli sodowej kwasu dwuaminostilbenosulfonowego, 
4J30-800 części wagowych nonylofenolu oksyetyleno-
wanego 5-15 molami tlenku etylenu podwyższając w 
międzyczasie temperaturę do 80-85°C i wprowadza 
się mydła potasowe lub sodowe kwasów tłuszczowych 
o długości łańcucha ClB-C32, 50-250 części wagowych 
aksyetvlenowanych alkoholi tłuszczowych o długości 
łańcucha Cio-C2B, 250-1250 części wagowych kerylo-
benzenosulfonianu sodowego, 100-250 części wago-
wych soli sodowej karboksymetylocelulozy i schładza 
się do 30-40°C wprowadzając 50-150 części wago-
wych soli sodowej kwasu etylenodwuaminoczteroocto-
wego, 500-1500 części wagowych soli dwusodowej mo-
noestru sulfobursztynowego i monoetanoloamidu kwa-
sów oleiów kokosowego lub rzepakowego oraz 5-15 

, części wagowych kompozycji zapachowej. 
(6 zastrzeżeń) 

C11D P. 233305 01.10.1981 

Instytut Technologii Nafty, Kraków, Polska (Wło-
dzimierz Montewski. Kazimierz Chłobowski, Lidia 
Burczyk, Dorota Zielińska, Henryk Maczel, Bogusław 
Szczerski,' Zbigniew Balik, Tadeusz Czyżowicz, Kazi-
mierz Glanc, Edward Mróz, Czesław Zięba). 

Sposób wytwarzania detergentów nadzasadowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania bez-
rozpuszczalnikowej metody otrzymywania nadzasado-
wych detergentów waoniowych stosowanych do usz-
lachetniania olejów silnikowych. 

Sposób wytwarzania wapniowych detergentów nad-
zasadowych z syntetycznych kwasów alkilobenzenosul-
fonowych. naturalnvch kwasów sulfonowych lub ich 
soli obojętnych i mieszanin tych kwasów z nonylofe-
nolem lub siarkowanym nonylofenolem, w obecności 
promotora typu aminy lub alkoholu wtielowodorotle-
noweso. wodorotlenku wapnia i dwutlenku weg1 a. 
prowadzi się metoda bezroznuszczalnikową, kilkusto-
pniową z zachowaniem charakterystycznego dla dane-
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go surowca stężenia wody w czasie alkalizacji, 5-25'/» 
molowego nadmiaru Ca(OH)ä i 0 - 1 0 % molowego nad-
miaru CO2. (2 zastrzeżenia) 

C21C P. 233260 28.09.1981 

Huta Florian, Świętochłowice, Polska (Edward 
Kmiecik, Jan Kasperczyk, Zbigniew Bubel, Mieczysław 
Kowalczyk, Zbigniew Gola, Władysław Ďudžik, Sta-
nisław Adamieckd). 

Sposób świeżenia kąpieli metalowej w agregatach sta-
lowniczych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania tech-
nologii procesu umożliwiającej zastąpienie importo-
wanej rudy substrátem krajowym, dotychczas stano-
wiącym odpad technologiczny. Sposób świeżenia ką-
pieli metalowej w agregatach stalowniczych polega na 
wykorzystaniu do celów świeżenia kąpieli w okresie 
topnienia i/lub rafinacji, żużla grzewczego z pieców 
hutniczych, głównie z pieców wgłębnych, przy czym 
żużel grzewczy charakteryzuje się zawartością żelaza 
w granicach 60-70% występującego pod .postaciami 
FeO i Fe-Os. (2 zastrzeżenia) 

C22C P. 233252 30.09.1981 

Instytut Odlewnictwa Kraków, Polska (Jerzy Ty-
bulczuk, Janusz Cupioł). 

Stop miedziowo-niklowo-magnezowy 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania sto-
pu zapewniającego możliwie spokojny przebieg pro-
cesu sferoidyzacji żeliwa oraz uzyskanie żeliwa odzna-
czającego się stosunkowo wysokimi własnościami wy-
trzymałościowymi. 

Stop miedzdowo-niiklowo-magnezowy stosowany do 
orodukcji żeliwa sferoidalnego, zwłaszcza żeliwa perli-
tycznego, oparty na bazie miedzi i niklu, charaktery-
zuje się tym, że zawiera 6 - 3 0 % wagowych Mg oraz 
1,2-2% wagowych Ce. (1 zastrzeżenie) 

C22C P.233278 01.10.1981 

Instytut Mechanika Precyzyjnej, Warszawa, Polska 
(Andrzej Krzanowski, Jerzy Wyszkowski, Tadeusz Bu-
rakowski. Józef Puzic). 

Stal konstrukcyjna niskostopowa, drobnoziarnista do 
nawęglania 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania stali 
konstrukcyjnej charakteryzującej się wysoką narto w-
nością zapewniającą strukturę martenzytyczną w 
rdzeniu, przy jednoczesnej ciągliwości i odporności na 
przegrzanie w czasie nawęglania, brakiem skłonności 
do zalegania austenitu szczątkowego po hartowaniu 
bezpośrednim, brakiem skłonności do przewęglania 
i bra'kiem skłonności do utlenienia wewnętrznego pod-
czas nawęglanda. 

Stal według wynalazku zawierająca w ilościach wa-
gowych: węgiel w ilości od 0,07 do 0,13% lub też od 
0,14 do 0,19%, albo też od 0,21 do 0,27% oraz od 0,17 
do 0,37% krzemu, od 0,8 do 1,2% niklu, m.in. 0,02% 
metalicznego aluminium, mangan, chrom, molibden, 
reszta żelazo charakteryzuje się tym, że zawiera od 
0,7 do 1,0% manganu, od 0,4 do 0,7% chromu i od 0,08 
do 0,15% molibdenu. (3 zastrzeżenia) 

C22C P.233280 01.10.1981 

Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Warszawa. Polska 
(Andrzej Krzanowski, Józef Trzciałkowski, Tadeusz 
Burakowski, Józef Puzio). 

Stal konstrukcyjna niskostopowa, drobnoziarnista do 
wysokotemperaturowego i próżniowego nawęglania 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania stali 
o wysokiej hartowności nadającej się do bezpośred-
niego hartowania po wysokotemperaturowym i próż-
niowym nawęglaniu w temperaturach do 1050°C bez 
obawy przegrzania w czasie nawęglania i nadmiernych 
ilości austenitu szczątkowego. 

Stal według wynalazku zawierająca wagowo od 0,11 
do 0,24% C, od 0,50 do 0,90% Mn od 0,15 do 0,35% Si, 
od 0,50 do 0,90% Cr, od 0,070 do 1.10% Ni, max 
0,040 S oraz Mo Tl, V reszta żelazo, charakteryzuje się 
tym, że zawiera od 0,08 do 0,17% Mo, od 0,06 do 
0,15%Ti i od 0,10 do 0,22% V. (1 zastrzeżenie) 

C23C P.233228 28.09.1981 

Politechnika Lubelska, Lublin Polska (Tadeusz Peł-
czyński). 

Sposób lawinowego jonowego węgloazotowania dyfu-
zyjnego metali i ich stopów i urządzenie do realizacji 

tego sposobu 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania spo-
sobu i urządzenia umożliwiających uzyskanie równo-
miernej warstwy dyfuzyjnej o zwiększonej grubości 
i twardości. 

Sposób według wynalazku polega na wzbudzeniu 
cząstek czynnika aktywnego za pomocą wysokiego na-
pięcia przemiennego w przedziale 12-60kV, przy czym 
intensyfikację jonizacji i przyspieszenie wytworzonych 
jonów dyfundujących pierwiastków uzyskuje się przez 
oddziaływanie na lawinę jonów stałym napięciem elek-
trveznym w przedziale 30-120 kV. 

Urządzenie według wynalazku składa się. z dwu-
przenikających ze sobą odcinków rur ceramicznych 
(8 i 7\. których trzy końce są zamknięte, czwarty ko-
niec (8) dolny zanurzony jest w cieczy chłodzącej (10), 
w rurze (6) w jednym końcu zamocowana jest elek-
troda wyładowcza (2) w drugim końcu elektroda wy-
ładowcza Í3) podłączone do źródła napięcia przemien-
rp*n (4V zaś w rurze (7) w górnym jej końcu umiesz-
ezemv iest przedmiot obrabiany (5) połączony z uie-
mnym biegunem źródła napięcia stałego (1), przy czym 
elektroda wyładowcza '2) połączona jest z dodatnim 
biegunem źródła napięcia stałego (1). (8 zastrzeżeń) 

C23C P. 233371 07.10.1981 

Rybnickie Zakłady Wyrobów Metalowych „Huta Si-
lesia", Rybnik, Polska (Wincenty Drzęźla, Bogdan Kno-
pik, Czesław Kozubek, Stanisław Skulski). 
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Sposób jednostronnego wytwarzania powłok z cyny 
na wyrobach stalowych metodą ogniową 

i 
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wytwarzania je-

dnostronnych powłok z cyny na wyrobach stalowych, 
zwłaszcza korpusach stalowych konwi i korpusach 

mierników pływakowych, metodą cynowania ognio-
wego. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że po-
wierzchnię zewnętrzną wyrobu pokrywa się farbą 
krzemianowo-cynkową, a następnie poddaje cynowa-
niu w znany sposób. (1 zastrzeżenie) 

Dział D 
WŁÓKIENNICTWO I PAPIERNICTWO 

D04B P.232939 04.09.1981 

Zakłady Przemysłu Dziewiarskiego „Milana", Leg-
nica, Polska (Władysław Rodziewicz, Włodzimierz 
Markiewicz). 

Urządzenie do prowadzenia brzegów dzianiny w szy-
dełkarkach płaskich 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zabezpieczenia 
wytwarzanej dzianiny przed deformowaniem się jej 

brzegów, co podwyższa jej jakość oraz usprawnia fazę 
krojenia i konfekcjonowania z niej wyrobów. 

Urządzenie składa się z dwóch prętów (1), sięgają-
cych od linii tworzenia dzianiny (5) aż do obciągają-
cych wałków (2), które w jednych końcach są zaopa-
trzone w mocujące uchwyty (3) -a w drugich nieco 
wygięte i zaopatrzone w naprężające rolki (4). 

(1 zastrzeżenie) 

D06M P.236833 T 08.06.1982 

Politechnika Łódzka, Łódź, Polska (Jerzy Kalino w-
ski, Edward Rybicki, Adam Jaros). 

Sposób apreturowania wyrobów włókienniczych po 
procesie prania 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie obniżenia ko-
sztów procesu przy jednoczesnej poprawie jakości 
apreturowanych wyrobów. 

Sposób apreturowania wyrobów włókienniczych po 
procesie prania polegający na napawaniu wyrobów 
włókienniczych, poddanych uprzednio praniu i płuka-
niu, roztworem środka apreturującego, charakteryzu-
je się tym, że jako środek apreturujący stosuje się 
wodny roztwór poliakryloamidu w takiej ilości, aby 
na 1 kg wyrobów włókienniczych przypadało nie 
mniej niż 1 g poliakryloainidu. (1 zastrzeżenie) 

Dział E 
BUDOWNICTWO; GÓRNICTWO 

E02D P. 233311 02.10.1981 

Stocznia Szczecińska im. Adolfa Warskiego, Szcze-
cin, Polska (Sławomir Gajda, Karol Szanisław Ma-
łecki). 
Sposób wyciągania podpór zagłębionych w podłożu 

i instalacja do stosowania tego sposobu 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie posadawiania 
podpór na dnie o małej wytrzymałości na nacisk i o 
konsystencji nie wykluczającej możliwości zassania 
podpór. 

Sposób mający zastosowanie przy wyciąganiu obie-
któw budownictwa wodnego i okrętowego charakte-
ryzuje się tym, że pomiędzy powierzchnię styku pod-
łoża z powierzchnią podpory tłoczy się pod ciśnieniem 
środek o konsystencji płynnej, a następnie wokół co-
najmniej części tej powierzchni wytwarza się warstwę 
utworzoną z tłoczonego środka płynnego, po czym za 
pomocą przyłożonej do podpory siły, podporę tę wy-
ciąga się z podłoża. 

Instalacja według wynalazku zawiera zespół rurowych 
przewodów (1), których wloty przyłączone są do prze-
wodu głównego (2), a ich wyloty umieszczone są na 
bocznej powierzchni podpory (3). Przewód główny (2) 
przez zawór (5) połączony jest z pompą (4), która do 
przewodu tego tłoczy wodę pod ciśnieniem. 

(3 zastrzeżenia) 
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E02D P.238496 04.10.1982 

Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodno-Inżynieryjne-
go, Wrocław, Polska (Jan Zarzycki, Edward Gąsiorek, 
Kazimierz Pieróg). 

Urządzenie do rozdzielania ścianek szczelnych, 
zwłaszcza z pali Larsena 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie rozłączenia pali 
o różnej długości oraz zwiększenie bezpieczeństwa pra-
cy. 

Urządzenie składa się z podstawy (1) z elementem 
zaczepowym (2) oraz z ruchomego wysięgnika (7) z 
otworami (8), przegubowo połączonego z tłoczyskiem 
(17) siłownika hydraulicznego (15), którego kor,pus (16) 
jest połączony na stałe poprzez przegub z podstawą 
(1). Na wysięgniku (7) poprzez trzpień łączący (11) jest 
umocowany ruchomy suwak (9) z wybraniami (10) 
współpracującymi z oddzielanym palem (18). Na pod-
stawie, na sworzniu (14) przegubu korpusu (16) siłow-
nika (15) jest zamocowana opora stała (12) mająca wy-
brania (13) do współpracy z palami (18) ścianki szczel-
nej. Otwory (8) w wysięgniku (7) są korzystnie roz-
mieszczone w odległości równej długości skoku tło-
czyska (17) siłownika hydraulicznego, dwustronnego 
działania (15) zasilanego czynnikiem roboczym ze zna-
nego układu ciśnieniowego. (3 zastrzeżenia) 

E02F P. 233240 28.09.1981 

Okręgowy Zarząd Lasów Państwowych. Katowics, 
Polska (Edward Lubos, Kazimierz Grabiński). 

Urządzenie do oczyszczania rowów zwłaszcza 
odwadniających 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie mechanicznego 
oczyszczania rowów zwłaszcza odwadniających. 

Urządzenie do oczyszczania rowów składa się z ciąg-
nika (2) zaopatrzonego w wysięgniki (3) i (4). Na wy-

s-ięgniku (3) na łańcuchu (5) jest umocowana pompa 
strumieniowa ssąco-tłocząca (6) z przewodem ssawnym 
(8). Na wysięgniku (4) na łańcuchu (9) jest umieszczo-
ny przewód tłoczący (10). (1 zastrzeżenie) 

E02F P.233244 28.09.1981 

Zgłoszenie dodatkowe do patentu nr 103955 

Wytwórnia Maszyn Górniczych >,NIWKA" irń. M. 
Nowotki, Sosnowiec, Polska (Andrzej Broen, Janina 
Budna, Aleksander Dyrda, Bogdan Dziubiński, Zdzis-
ław Grzanka, Tadeusz Młot. Zenon Pawelec, Zbigniew 
Zawada). 

Układ hydrauliczny ładowarki górniczej z bocznym 
wysypem 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zabezpieczenia 
ładowarki w drodze hydrauliczno -mechanicznej pxzed 
samostaczaniem się na pochyłościach. 

Układ ma hydrauliczne obwody „a" i „b" połączone 
poprzez zawór (4) sterujący dwoma hydrauliczno-me-
chanicznymi hamulcami (5). Zawór (4) zabudowany 
jest na przewodzie (7) łączącym gałęzie (8) wysoikich 
ciśnień z pomp (2) do rozdzielaczy (9). Przelewy przy 
położeniu zerowym rozdzielaczy (9) połączone są prze-
wodem (10) i wspólnym spływowym przewodem (11) 
i odprowadzone są do zbiornika (12). W każdym z hy-
draulicznych obwodów „a" i „b" zabudowane są ha-
mulce (5). (1 zastrzeżenie) 

E02F 
E21C 

P.233317 05.10.1981 

Ośrodek Badawczo-Roziwojowy Dźwignic i Urządzeń 
Transportowych, Bytom. Polska (Julian Wudel). 

Most skośny, dwuczłonowy, rozsuwany 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania kon-
strukcji mostu umożliwiającego pracę dodatkowo trze-
cią relacją, a mianowicie pracę na zwał i transport 
materiału przenośnikiem składowiskowym przy obni-
żeniu zainstalowanej mocy i ciężaru konstrukcji 
wsporczej. 

Most przeznaczony do zwałowarek obrotowo szyno-
wych, zawierający stałą część skośną, pośrednią z,pod-
porami okraczającymi przenośnikiem taśmowym po-
średnim z przesypami i napędem oraz częścią odsu-
waną, wyposażoną w podpory odraczające przenośnik 
składowisikowy i układ bębnów, który tworzy przewi-
nięcie taśmy przenośnika składowiskowego, charakte-
ryzujący się tym, że ma konstrukcję ramową (16) po-
łączoną z jednej strony z górną częścią konstrukcji 
wsporczej (17) części odsuwanej (2) mostu, a z dru-
giej strony połączoną przegubowo z siłownikiem hy-
draulicznym (18), który swym drugim końcem połą-
czony jest również przegubowo z konstrukcją wsipor-
czą (6) stałej części skośnej pośredniej (1) mostu. Kon-
strukcja ramowa (16) ejst zaopatrzona w dwa zesta-
wy kołowe (19) wsparte na poziomej jezdni (20) usy-
tuowanej na konstrukcji wsporczej (6) stałej części po-
średniej (1) mostu. (1 zastrzeżenie) 
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E04B P.233323 02.10.1981 

Jacek Mąchnikowski, Katowice, Tadeusz Krzyszto-
fiak, Katowice, Jerzy Pietras, Sosnowiec, Andrzej No-
coń, Chorzów, Krzysztof Cichocki, Katowice, Polska 
(Jacek Machnikowskd, Tadeusz Krzysztofiak, Jerzy 
Pietras, Andrzej Nocoń, Krzysztof Cichocki). ,. 

Konstrukcja słufcowo-ryglowa 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zamienności fun-
kcji pomiędzy elementami konstrukcji. 

Przedmiotem wynalazku jest konstrukcja słupowo-
-rygłowa składająca się z prefabrykowanych słupów 
i. rygli, połączonych ZÊ sobą za pomocą złączy śrubo-
wych. Konstrukcję stanowią stykające się ze sobą, 
osiowo usytuowane słupy (1), z których każdy składa 
się z trzech znajdujących się obok siebie elementów 
(2), (3), (4) zaopatrzonych w modularnie rozmieszczone 
otwory. Środkowy element (3) połączony jest z dwu-
dzielnym Tyglem <6), a zewnętrzne elementy (2), (4) 
zaopatrzone są w tężniki (7) połączone z poprzeczką 
zamocowaną do analogicznych, zewnętrznych elemen-
tów sąsiedniego słupa (1). (1 zastrzeżenie) 

E04C P. 236763 T 02.06.1982 

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska (Janusz 
Rębielok). 

Modularny element konstrukcyjny struktur 
przestrzennych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie konstruowania 
i montowania dowolnych form przekryć powłokowych. 

Przedmiot wynalaaku przeznaczony jest do wykony-
wania przekryć obiektów przemysłowych i obiektów 
użyteczności publicznej. 

Modularny element konstrukcyjny utworzony jest 
z jednakowych prętów (1), połączonych w zestawy 
czworoboczne, z jednakowych cięgien (3) o regulowa-
nej długości i dwóch rodzajów węzłów (4) i (5). Zestaw 
czterech prętów (1) stężony jest cięgnem (3) o regulo-
wanej długości, zamocowanym pomiędzy dwoma prze-
ciwległymi węzłami (5). Zestawy prętów (1) łączone są 
ze sobą w modularne elementy konstrukcyjne za po-
mocą krzyżujących się ukośnie usytuowanych cięgien 
(3) o regulowanej długości W połączeniach prętów 
(1) w zestawy i zestawów prętów (1) w modularne ele-
menty, stosowane są węzły (4) do łączenia samych 
końcówek (2) prętów (1) oraz węzły (5) do łączenia 
końcówek (2) prętów (1) oraz zaczepów cięgien (3) o 
regulowanej długości. (6 zastrzeżeń) 

E04C 
E04B 

P.238019 24.08.1982 

Fabryka Mebli Okrętowych „FAMOS", Starogard 
Gdański, Polska (Jerzy Steńczyk, Andrzej Sobierajski, 
Andrzej Kiecol, Andrzej Makarski, Zbigniew Jezierski, 
Jan Gołębiowski, Zbigniew Baranowski, Krzysztof 
Kremky). ' 

Płyta izolacyjna do budowy ścian działowych 
i szalunkowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia izo-
lacji termicznej połączenia płyt dzięki zwiększeniu po-
wierzchni styku obrzeży. t 

Płyta składająca się z rdzenia izolacyjnego wykona-
nego' z materiału włóknistego umieszczonego między 
dwiema okładzinami metalowymi charakteryzuje się 
tym, że okładziny (1) mają zagięte obrzeża (9, 9') 
wzdłużne tworzące z jednej strony wypust (7) zewnę-
trzny z przeciwnej zaś strony wypust (3) łączący. 
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Rdzeń (5) płyty zawiera na przeciwległych obrzeżach 
rowki (6) stanowiące gniazda dla wypustów (3) łączą-
cych, a zagłębienia (2) zewnętrzne płyty stanowią 
gniazda dla wypustów (7) zewnętrznych. 

Okładziny (1) mają taki sam kształt i są odwróco-
ne względem siebie o kąt x radianów. 

(2 zastrzeżenia) 

E21C P.237750 03.08.1982 

Pierwszeństwo: 04.09.1981 - RFN (nr P 31 35 029.1-24) 
Halbach und Braun Industrieanlagen, Wuppertal, 

Republika Federalna Niemiec. 

Napęd wrębiarki przesuwanej po rynnie przenośnika 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie prowadzenia 
wrębienia również przy jeździe wrębiarki w górę 
i eliminacji stosowania kołowrotu z liną ochronną. 

Napęd wrębiarki (2) przesuwanej po rynnie (1) prze-
nośnika przodkowego zawierający szynę jezdną (3) po-
łączoną ze zwróconą ku podsadzce boczną ścianą ryn-
ny i ułożony w szynie jezdnej łańcuch napędowy (4) 
dla zazębiającego się z łańcuchem napędowym, napę-
dzanego gwiazdowego koła łańcuchowego (5) wrębiar-
ki (2) oraz dołączony do bocznej ściany rynny od stro-
ny przodka węglowego, prowadzący strug kształtow-
nik (6) z górnym i dolnym kanałem łańcuchowym dla 
łańcucha (8) struga przy czym górna strona kształtow-
nika (6) wykonana jest jako bieżnia (9) dla kół jezd-
nych (10) wrębiarki (2) charakteryzuje się tym, że łań-
cuch (8) struga wykonany jest jako łańcuch nośny 
wrębiarki i swym górnym odcinkiem połączony jest 
z wrębiarką (2), a w danym przypadku ze strugiem 
ślizgowym (14). Na łańcuch nośny (8) działa zespół na-
pędowy (12), który z jednej strony ustawia się auto-
matycznie na prędkość marszową wrębiarki (2), a z 
drugiej strony, przy postoju wrębiarki (2) w nachylo-
nej warstwie geologicznej utrzymuje wrębiarkę w o-
siągniętej pozycji i zabezpiecza przed ześlizgnięciem. 

(4 zastrzeżenia) 

E21C P.238135 03.09.1982 

Pierwszeństwo: 05.09.1981 - RFN (nr P 31 35 253.7) 
Halbach und Braun Industrieanlagen, Wuppertal, 

Republika Federalna Niemiec. 

Narzędzie skrawające, zwłaszcza narzędzie 
strugarskie lub wrębowe 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania kon-
strukcji narzędzia skrawającego, w którym uchwyt 
noża amortyzuje jego drgania. 

Narzędzie skrawające z nożem wrębowym (1), u-" 
chwytem (2) i rozłączonym urządzeniem mocującym 
(3) nóż (1), przy czym nóż (1) wsuwany jest chwytem 
(4) w gniazdo (5) uchwytu (2). W celu amortyzacji 
drgań noża (1) chwyt (4) ma otwarte od strony pod-
stawy wybranie karbowe (10) z poprzecznie do kie-
runku pracy przebiegającą płaszczyzną podziału. 
Płaszczyzna dzieli chwyt (4) na ramiona sprężyste (12) 
i mocujące (13). (4 zastrzeżenia) 

E21D P. 233298 01.10.1981 

Centrum Kónstrukcyjno-Technologiczne Maszyn 
Górniczych KOMAG, Gliwice, Polska (Alfred Biliński, 
Andrzej Kędziora, Edward Janik, Wincenty Pretor, 
Ryszard Ser wo tka). 

Górnicza obudowa wisząca 

Wynalazek dotyczy obudowy górniczej zaopatrzonej 
w osłonę zabezpieczającą obsługę przed odpadającym 
węglem, a jednocześnie umożliwiającą ciągłą obser-
wację pracy maszyny urabiającej. 

Obudowa charakteryzuje się tym, że ma w górnej 
części znanej dźwigni (6) osadzoną obrotowo na sworz-
niu (5) o osi równoległej do czoła ściany, osłonę (10). 
Osłona ta jest odchylana ku ścianie za pomocą siłow-
nika hydraulicznego (11) usytuowanego między tą o-
słoną a dźwignią (6). (2 zastrzeżenia) 

E21D P.233299 01.10.1981 

Centrum Konstrckcyjno-Technologiczne Maszyn 
Górniczych KOMAG, Gliwice, Polska (Wincenty Pre-
tor, Hubert Pełka, Ryszard Serwotka, Eugeniusz Gór-
ski). 

Obudowa górnicza 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zabezpieczenia 
wszelkich nierówności stropu powstałych w czasie u-
rabiania pokładu. 

Obudowa górnicza ma stropnicę zasadniczą (1) za-
kończoną dwoma uchami. Ucho dolne (5) jest dłuższe 
od ucha górnego (4) o odcinek (A-B). Ucho górne (4) 
połączone jest na sworzniu (6) ze stropnicą wychylną 
(2). Do ucha dolnego (5) zamocowany jest jeden z koń-
ców siłownika hydraulicznego podpierającego (3), a-
drugi koniec siłownika hydraulicznego podpierającego 
(3) zamocowany jest do stropnicy wychylnej (2). Strop-
nica zasadnicza (1) ma na obydwu swych końcach wy-
chylne stropnice przednie oraz wychylne stropnice 
tylne. (2 zastrzeżenia) 
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E21D P.233300 01.10.1981 

Centrum Technologiczno-Konstrukcyjne Maszyn 
Górniczych „KOMAG", Gliwice, Polska (Kazimierz 
Świderski, Stanisław Ronianowicz, Erwin Górecki, 
Stanisław Pachuta). 

Obudowa górnicza do pokładów wysokich 

Obudowa wyposażona w pomost montażowo-napraw-
czy łatwo rozbieralny mający zastosowanie w każdym 
typie obudów charakteryzuje się tym, że pomost za-
wieszony jest na co najmniej jednym zawiesiu (2), 
mocowanym do stropnicy (1) za pomocą prętów (6) 
zamocowanych prostopadle do osi zawiesia (2). Górna 
część zawiesia (2) z prętem (6) wchodzi w podłużny 

otwór (7) w stropnicy (1). Po włożeniu zawiesia w o-
twór stropnicy i obróceniu o 90° wzdłuż osi, pręt po-
przeczny (6) zabezpiecza zawiesie (2) przed wypadnię-
ciem. Poniżej pťeta (6) zawiesie (2) ma płytkę (15) 
równoległą do dolnej płyty stropnicy (1). 

(5 zastrzeżeń) 

E21D P. 233302 01.10.1981 

Centrum Konstrukcyjno-Technologiczne Maszyn 
Górniczych KOMAG, Gliwice, Polska (Hubert Pełka, 
Wincenty Pretor, Jan Wroński, Stefan Nowaczytk). 

Górnicza obudowa zmechanizowana wisząca 
zwłaszcza dla pokładów silnie nachylonych i stromych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zmniejszenia na-
prężeń w układzie stabilizacyjnym przy rozpieraniu 
sekcji oraz możliwości znacznie swobodniejszego prze-
mieszczania się siłowników: Obudowa wyposażona 

jest co najmniej w jeden siłownik hydrauliczny (9) u-
mieszczony między dwiema sekcjami poniżej stropnic 
(1) i (la). Siłownik (9) zamocowany jest jednym koń-
cem za pomocą przegubu (13) do stojaka (6) sekcji 
pierwszej zaś drugim końcem, przegubem (12) do prze-
ciwległego stojaka (6a) sekcji drugiej. 

(1 zastrzeżenie) 

D z i a ł F 
MECHANIKA; OŚWIETLENIE; OGRZEWANIE; UZBROJENIE; TECHNIKA MINERSKA 

F01D P.233331 07.10.1981 

Zakłady Mechaniczne „Zamech", im. Gen. K. Swier-
czewskiego, Elbląg, Polska (Bolesław L. Łuniewicz). 

Stopień turbiny cieplnej 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania stop-
nia turbiny cieplnej o osiowym lub promieniowym 
kierunku przepływu czynnika roboczego, przeznaczo-
nego do pracy jako jedno wieńcowy lub wielowieńco-
wy stopień regulacyjny, albo jako pojedynczy stopień 
nieregulowany lub jako pośredni stopień pracujący^ 
w grupce stopni nieregulowanych. 

Zastosowany w rozwiązaniu aparat ekspansyjny (2) 
ma kształt wycinka pierścienia w płaszczyźnie prosto-
padłej do osi stopnia. 

Część zewnętrzna (3) lub wewntęrzna <4) aparátu 
(2) łącznie z żebrami (5) tworzą kanały ekspansyjne 
czynnika roboczego (8). W płaszczyźnie przepływu 
czynnika (8), żebra (5) mają kształt prosty albo sĄ 
wygięte do kształtu łuku koła lub posiadają inny 
kształt krzywoliniowy. Część zewnętrzna (3) lub we-
wnętrzna (4) wykonane są jako jednolite albo zesta-
wione z kilku elementów, lub wykonane są jednolicie 
z korpusem (1) komory zasilającej. 

(6 zastrzeżeń) 
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F01L P. 238197 10.09.1982 

Pierwszeństwo: 10.09.1981 - Francja (nr 81 17 177) 

Société d'Etudes de Machines Thermiques S.E.M.T., 
Saint Denis, Francja (Rémi Gurtü). 

Sposób polepszania warunków pracy silnika 
spalinowego czterosuwowego oraz silnik spalinowy 

czterosuwowy 

Sposób według wynalazku charakteryzuje się tym, 
że zmienia się współczynnik napełnienia cylindra czy-
stym powietrzem w czasie okresu uruchamiania sil-
nika, wyprzedzającego pierwszy zapłon, korzystnie 
przez zwiększenie stosunku ciśnienia wylotowego do 
ciśnienia dolotowego. 

Silnik charakteryzuje się tym, że zawiera przewód 
(20) odprowadzenia .powietrza pomiędzy przewodem-
(17) przetłaczania sprężonego powietrza ze sprężarki 
(14) i punktem na każdym kolektorze wydechowym 
(8) silnika. (6 zastrzeżeń) 

F02C P.233226 28.09.1981 

Instytut Lotnictwa, Warszawa, Polska (Julian Falę-
cki). 

Rura wylotowa silnika turbinowego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania kon-
strulkcji rury wylotowej zapewniającej współśrodkowe 
z osią rury wylotowej ustawienie łożysika turbiny OTaz 
zachowanie odpowiedniego kształtu gniazda we wszy-
stkich warunkach pracy, bez potrzeby stosowania do-

datkowych elementów konstrukcyjnych rury. Rura za-
wiera płaszcz zewnętrzny (6) połączony sztywno stój-
kami nośnymi (5) ze stożkiem wewnętrznym (3), w 
którym znajduje się poprzeczna ściana (2) z wykona-
nym gniazdem (G) na pierścień zewnętrzny łożysika 
(1) turbiny, przy czym ściana jest sztywna i osiowo 
symetryczna w okolicy gniazda (G). Według wynalaz-
ku ściana (2) jest osiowo symetryczna jako całość i 
ma sztywność zmniejszającą się promieniowo począw-
szy od gniazda (G) łożyska (1), korzystnie jest wyko-
nana w formie stożka o zmniejszającej się promienio-
wo grubości ścianek, oraz ma na obwodzie kołnierz 
zewnętrzny (K) sztywny promieniowo, a elastyczny 
osiowo, korzystnie połączony częścią walcową z czę-
ścią stożkową. Ponadto kołnierz (K) jest połączony 
punktowo z wiotkim promieniowo kołnierzem wewnę-
trznym (4) ufrmowanym w stożku wewnętrznym (3), 
przy czym punkty tych połączeń leżą w środku łuku 
pomiędzy stójkami nośnymi (5). (1 zastrzeżenie) 

F02P P. 233332 07.10.1981 
G01M , 

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Jerzy 
Kowalski, Roman Matla, Wojciech Serwański). 

Optoelektroniczny czujnik położenia wału korbowego 
silnika spalinowego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie sterowania za
płonem silnika spalinowego. 

Czujnik wyróżnia się tym, że tarcza (1, l') usytuo
wana jest w torze (T) modulowanej amplitudowo wiąz
ki promieni podczerwonych utworzonym pomiędzy 
optoelektronicznym nadajnikiem (N) promieni pod
czerwonych połączonym poprzez kłucz (KE) elektro
niczny z generatorem (GT) taktującym, a optoelektro
nicznym odbiornikiem (O) promieni podczerwonych, 
połączonym poprzez wzmacniacz (W) prądu przemien
nego z filtrem (F) częstotliwości taktującej. 

(1 zastrzeżenie) 
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F04D P.233281 01.10.1981 

Centrum Konstrukcyjno-Technologiczne Maszyn 
Górniczych KOMAG, Gliwice, Polska (Krzysztof Ko-
rowiec, Kazimierz Sławek). 

Wirowa pompa akcyjna 
Celem wynalazku jest zwiększenie sprawności pom-

py oraz przystosowanie jej do częstego włączania i 
wyłączania z ruchu. 

Wirowa pompa akcyjna, wyposażona w wirnik pro-
mieniowy z wieloma łopatkami zagiętymi do przodu 
według wynalazku ma na dolocie do wirnika (2) pom-
py, tuż przed krawędzią wlotową (4) jego łopatek co 
najmniej jedną dyszę natryskową (6). Otwór wyloto-
wy dyszy natryskowej (6) jest skierowany w kierun-
ku łopatek. Ciecz o ciśnieniu wyższym od atmosfery-
cznego jest doprowadzona do dyszy przewodem (8). 
Przepompowana przez wimik (2) ciecz wylatuje z pom-
py do wlotu (10) dyfuzora (9), gdzie następuje zamia-
na energii kinetycznej cieczy na energię ciśnienia sta-
tycznego i stąd ciecz przepływa do sieci. 

(2 zastrzeżenia) 

F15B P. 233316 05.10.1981 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn i Urządzeń 
Technologicznych, Kraśnik, Polska (Stanisław Walczak, 
Krzysztof Wysocki). 

Urządzenie do zabezpieczenia przed opadaniem 
tłoczyska siłownika przy ruchu pionowym 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uzyskania pew-
nego utrzymania tłoczyska siłownika w górnym jego 
położeniu przez dowolny okres czasu. 

Urządzenie ma podstawę, na której jest obrotowo 
osadzona tarcza zaczepowa (3) z kołkiem (5), rozdziel-

laczem (6) i popychaczem (7). Podstawa jest przy-
twierdzona do cylindra, a zaczep (8), na którym za-
wiesza się podnoszony przedmiot - do tłoczyska si-
łownika. ' (1 zastrzeżenie) 

F16D P.236897 T 11.06.1982 

Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych, Poznań, 
Polska (Marek Cywiński, Marian Mikołajczak, Maria 
Zgrabczyńska). 

Sprzęgło bezpieczeństwa z tocznymi elementami 
zabierakowymi 

Wynalazek rozwiąauje- zagadnienie zabezpieczenia 
przed zniszczeniem obrotowych mechanizmów maszyn 
roboczych w przypadku zainstnienia gwałtownych 
przeciążeń lub zablokowań. 

Sprzęgło bezpieczeństwa z tocznymi elementami za-
bierakowymi w postaci co najmniej trzech tulei sprę-
żystych umieszczonych ze wstępnym napięciem pomię-
dzy bieżniami korpusu i wału centralnego, na jednej 
z których wykonane są płytkie wgłębienia, według 
wynalazku charakteryzuje się tym, że wyposażone jest 
w jarzmo (7) z umieszczonymi w nim czopami zabie-
rakowymi (6) wraz z tulejami (5). Czopy zabierakowe 
(6) wraz z tulejami (5)> mogą być wprowadzone do 
wnętrza tocznych eleirrentów zabierakowych (1) lub 
tę znajdować się na zewnątrz tych elementów zabie-
rakowych (1). Elementem swobodnie obracającym się 
podczas pracy sprzęgła jest tuleja centralna (3> lub 
korpus (2). (4 zastrzeżenia) 

F16H P. 233265 29.09.1981 

Fabryka Maszyn i Urządzeń Przemysłu Spożywcze-
go, Kańczuga, Polska (Wojciech Wróblewski). 

Mechanizm do zamiany ruchu obrotowego na ruch po-
suwisto-zwrotny 

Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest opra-
cowanie mechanizmu do zamiany ruchu obrotowego 
na ruch posuwisto-zwrotny, z wymuszonym powrotem, 
elementu napędzanego. 

Mechanizm do zamiany ruchu obrotowego na ruch 
posuwisto-zwrotny zaopatrzony w wałek z zamocowa-
nymi na nim skośnie tarczami, charakteryzuje się tym, 
że pomiędzy tarczami (10) umieszczane są łożyska (12) 
toczne oraz pierścień (11), którego wodzik (15) osadzo-
ny jest suwliwie w widełkach (16) połączonych prze-
gubowo z suwadłem (18) napędzającym narzędzie. 

(1 zastrzeżenie) 
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F16J 
H02G 

P.233348 08.10.1981 

Zakłady Sprzętu Elektroinstalacyjnego „POLAM-
-OSPEL", Wierbka, Polska (Józef Bargieł, Romuald 
Nowicki, Stefan Waliczek). 

Uszczelka gumowa do uszczelnienia przewodów elek-
trycznych w puszkach elektroinstalacyjnych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uproszczenia 
montażu przewodów elektrycznych oraz zwiększenia 
ich szczelności. ,_ 

Uszczelka wyposażona jest w dwa'rowki profilowe 
(6) w kształcie półkola, których zewnętrzne krawędzie^ 
(7) są przesunięte względem siebie o szerokość rowka,' 
zaś wewnętrzna krawędź (8) stanowi półkole (9). Na-
tomiast krawędź w puszce instalacyjnej stanowi okrąg. 
Ponadto uszczelka od wewnętrznej strony ma dwa 
profilowe wgłębienia okrągłe: jedno wgłębienie o śred-
nicy większej (12), a drugie, stanowiące otwór (13) 
o średnicy mniejszej, przy czym wgłębienie profilowe 
o średnicy mniejszej (13) na s worm obwodzie ma do-
datkowe uszczelnienie w postaci błony sprężystej (14). 

(1 zastrzeżenie) 

F16K P.233247 30.09.1981 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy „PREDOM", War-
szawa, Polska (Włodzimierz Chomczyk). 

Zawór tłoczny samoczynny, zwłaszcza do sprężarek 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zapewnienia 
szczelności zamknięcia. 

Zawór tłoczny wyposażony jest w element ustala-
jący (4) element zamykający (1) zaworu. Element usta-
lający (4) podparty jest elementem sprężystym (7) 
zapewniającym jego przyleganie do elementu zamy-
kającego (1), a powierzchni uszczelniającej (15) tego 
elementu zamykającego (1) do gniazda (8) zaworu. 

(7 zastrzeżeń) 

F16K P.233268 29.09.1981 

Biuro Projektowo-Badawcze Przemysłu Ceramiki 
Budowlanej „Cerprojekt", Oddział we Wrocławiu, 
Wrocław, Polska (Krzysztof Chojcan, Jan Hajłasz). 

Przepustnica powietrza 

Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest zabez-
pieczenie siłownika przepustnicy przed przeciążenia-
mi w przypadku niedokładności ustawienia wyłączni-
ków krańcowych lub ich rozregulowania się. 

Przepustnica powietrza sterowana siłownikiem elek-
trycznym zawiera mechanizm sprężynowy i sprzęgło 
palcowe (3). Mechanizm sprężynowy składa się z dźwi-
gni (4) zamocowanej na wałku (6) przepustnicy i sprę-
żyny (5) zamocowanej do obudowy przepustnicy po-
wietrza (2). Wałek (6) połączony jest z siłownikiem 
elektrycznym (1) poprzez sprzęgło palcowe (3). 

(2 zastrzeżenia) 

F16K P. 233289 30.09.1981 

Kombinat Urządzeń Mechanicznych „Bumar-Łabę- \ 
dy", Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Mecha-
nicznych, Gliwice, Polska (Andrzej Skołozdra, Jan 
Kasprów, Zbigniew Pęciak). 

Zawór zwrotny, sterowany zwłaszcza do siłownika 
hydraulicznego 

Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest skon-
struowanie zaworu nie wymagającego dużej dokład-
ności wykonania. 
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Zawór według wynalazku, w którym zawieradło jest 
zestawiane z co najmniej dwóch elementów zamyka-
jących i jest sterowane za pomocą zespołu sterujące-
go - tłoka (9J i pppychacza (8), wyposażony jest w 
nastawny ogranicznik skoku popychacza. 

Korzystnie, nastawny ogranicznik skoku popychacza 
stanowi nakrętka (12) nakręcona na popychacz (8) 
usytuowana w komorze (10) tłoka (9) zespołu steru-
jącego. (2 zastrzeżenia) 

F16K P. 233306 01.10.1981 

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów „ME-
RA-PIAP", Warszawa, Polska (Antoni Zając, Stani-
sław Kołodziejski). 

Zawór elektromagnetyczny 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia nie-
zawodności działania konstrukcji zaworu oraz dokład-
ności dawkowania cieczy. ' 

Zawór, przeznaczony zwłaszcza do współpracy z wo-
domierzem w układach dawkowania cieczy według wy-
nalazku charakteryzuje się tym, że jego komora ste-
rująca (1) jest połączona z komorą membramy (3) 
przewodem przepływowym (2), z kanałem wlotowym 
(9) przewodem dopływowym (7) i z kanałem wyloto-
wym (5) przewodem odpływowym (4). Element steru-
jący (6) jest zamocowany w komorze sterującej (1) 
tak, że w jednym z dwóch położeń zamyka przewód 
odpływowy (4) i jednocześnie otwiera przewód do-
pływowy (7), powodując zamknięcie zaworu. W dru-
gim położeniu element sterujący (6) dławi lub zamy-
ka przewód dopływowy (7) i jednocześnie otwiera 
przewód odpływowy (4) powodując otwarcie zaworu. 
W kanale wlotowym (9) na wejściu przewodu dopły-
wowego (7) jest umieszczony filtr (8) cieczy wpływa-
jącej do komory sterującej (1). (5 zastrzeżeń) 

F16P 
B23K 

P.233373 08.10.1981 

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

Urządzenie zabezpieczające mechanizmy wykonujące 
ruchy przed wyrządzeniem krzywdy człowiekowi 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wyeliminowania 
możliwości włączenia się niepotrzebnie alarmu w trak-
cie procesu spawania lub zgrzewania. 

Urządzenie ma układ optyczny (4) powodujący wy-
twarzanie na elemencie światłoczułym (5) obrazu ob-
szaru gorącego (13), przy czym sygnał elementu świa-
tłoczułego (5) doprowadzony jest do układu blokady 
(18). (1 zastrzeżenie) 

F23A 
C21D 

P.233277 01.10.1981 

Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Warszawa, Polska 
(Henryk Zowczak). 

Ruszt do fluidyzowania złóż materiałów ziarnistych 
zwłaszcza w urządzeniach do obróbki cieplnej stali 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zmniejszenia mo-
żliwości zapychania się rusztu. 

Ruszt, wykonany z perforowanej płyty z doprowa-
dzeniem gazu pod płytą od góry, korzystnie centralnie, 
charakteryzuje się tym, że płyta perforowana (3) ma 
kołnierz (4), który razem z płytą (3) tworzy zbiornik 
otwarty od dołu dla gazu doprowadzanego przez jej 
perforację do złoża materiału ziarnistego (1) dla sflui-
dyzowania go, przy czym wysokość kołnierza (4) jest 
funkcją wysokości ciśnienia gazu dostarczanego pod 
płytą (3, ilości i średnicy otworów w płycie (3) oraz 
rodzajem złoża (1), a ponadto pomiędzy ścianami (5) 
urządzenia do obróbki cieplnej, a rusztem ejst swobo-
dna przestrzeń wypełniona materiałem ziarnistym usz-
czelniającym ruszt. (1 zastrzeżenie) 

F23Q P.233328 05.10.1981 

Instytut Techniki Cieplnej, Łódź, Polska (Wiktor 
Lipnicki). 
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Urządzenie do zapalania palników, zwłaszcza zasila-
nych olejem opałowym 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie skonstruowania 
urządzenia charakteryzującego się dużą efektywnością 
zapalania palników. 

Urządzenie do zapalania palników charakteryzuje się 
tym, że ma obudowę (1) wykonaną z trzech odcinków 
rur o stopniowanych średnicach, a w wolnym końcu 
ma umieszczoną nieruchomą elektrodę (2) i elektrodę 
ruchomą mocowaną do przesuwnego cięgna (4), które 
przechodzi przez nieprzesuwną podpórkę (5) i jest 
związane z ruchomym tołczkiem <6). W środkowej czę-
ści urządzenia jest mechanizm sterujący, który two-
rzą przegroda nieruchoma (8) z otworami i przegroda 
ruchoma (7), którą stanowi pierścień mocowany na 
tulejce (9) dociskanej sprężyną (10). Wewnątrz tulejki 
(9) jest prowadnica (11) cięgna (4) z mechanizmem 
zaciskowym (12) mocowanym bliżej wolnego końca 
prowadnicy (11), a drugi koniec prowadnicy (11) jest 
mocowany do zwory (13) elektromagnesu (14) moco-
wanego w końcowej części obudowy (1). 

(2 zastrzeżenia) 

F26B P. 236804 T 04.06.1982 

Instytut Przemysłu Mleczarskiego w Warszawie, Od-
dział w Olsztynie, Olsztyn, Polska (Janusz Rejewski). 

Sito szczelinowe zwłaszcza do fluidyzacji 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania sita 
szczelinowego zapewniającego równomierny rozdział 
czynnika suszącego w całym przekroju komory suszą-
cej i zapobiegającego powstawaniu pól martwych, w 
których mógłby zalegać suszony materiał. 

Sito wykonane jest z arkusza materiału (1) i ma 
otwory powstałe przez odgięcie od płaszczyzny arku-
sza - naciętych, kwadratowych elementów (3). Nacig-
cia (2) mają kształt równoramiennych krzyży z ramio-
nami załamanymi pod kątem 90°. 

Sito ma zastosowanie w suszarkach fluidyzacyjnych 
przeznaczonych do suszenia materiałów ziarnistych. 

(3 zastrzeżenia) 

Dział G 
FIZYKA 

G01F P. 233270 30.09.1981 

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów 
„MERA-PIAP", Warszawa, Polska (Jan Winiecki, Sta-
nisław Dwojak, Stanisław Kołodziejski, Janusz Pi-
skorz). 

Paliwomierz do silników zasilanych olejem napędo-
wym 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania ta-
kiej konstrukcji paliwomierza, która zapewniałaby do-
brą dokładność pomiaru i nadawałaby się do po-
wszechnego użytku. 

Paliwomierz ma czujnik masowego przepływu pali-
wa połączony z blokiem przetwarzania. Czujnik sta-
nowi pompa wtryskowa (2) wyposażona w czujnik ką-
towego położenia tłoczków (1), składający się z tar-
czy kodowej (6) i zespołu zliczającego. (3 zastrzeżenia) 

G01F P. 233287 30.09.1981 

Kombinat Urządzeń Mechanicznych „BUMAR-ŁA-
BĘDY" - Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń 
Mechanicznych, Gliwice, Polska (Grzegorz Flakus, Je-
rzy Grzybaiski). 

Układ wskaźnika poziomu cieczy zwłaszcza oleju 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania czu-
łego i niezawodnego układu wskaźnika poziomu cie-
czy, odpornego î a wstrząsy i wpływy klimatyczne, 
a przy tym dogodnego w wykonaniu i montażu w 
urządzeniach. 

Układ zawiera multiwibrator (1), z ktróego napięcie 
jest podawane na realizowany rezystancją (2) i zmien-
ną pojemnością (3) dzielnik napięcia, skąd napięcie 
poprzez filtr (4) jest przekazywane na wejście kom-
paratora (5) sterującego wzmacniaczem mocy (6) za-
silającym sygnalizator (7). (2 zastrzeżenia) 
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G01J 
G01W 

P.233325 02.10.1981 

Zbyszko Pawlak, Poznań, Polska (Zbyszko Pawlak). 

Heliometrograf 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania he-
liometrografu, zapewniającego dużą dokładność pomia-
ru i rejestracji czasu trwania nasłonecznienia. 

Heliometrograf według wynalazku składa się z son-
dvy zawierającej fotoelement (FE), połączonej z zasad-
niczą częścią ustalonego w obudowie przyrządu roz-
wiązanego w oparciu o ukałd elektroniczny, który 
stanowi obwód z zaprogramowanym progiem zadzia-
łania (S) powiązany z elektronicznym źródłem impul-
sów czasowych (G) sprzężonym z układem licząco-re-
jestrującym (LR). (1 zastrzeżenie) 

G01K P.232861 31.08.1981 

Kopalnia Węgla Kamiennego „Rozbark", Bytom, 
Polska (Jan Krzywiecki. Krystian Wanat, Bogdan 
Niespor, Józef Kamiński, Zygmunt Szołtysek, Maciej 
Zatorski). 

Termometr cyfrowy do zdalnego pomiaru temperatury 

Przedmiotem wynalazku jest termometr cyfrowy 
przeznaczony do zdalnego i wielopumktowego pomiaru 
temperatury, zwłaszcza w podziemnych wyrobiskach 
górniczych. Termometr charakteryzuje się tym, że jego 
przetwornik rezystancja-czas (6) jest połączony po-
przez komutator (7) z wielosygnałową linią pomiaro-
wą. Linia ta wyposażona jest w termistorowe czuj-
niki (15) rozmieszczone w dowolnie wybranych miej-
scach kopalni. Z drugiej strony przetwornik ten je^t 
połączony poprzez sumator (5), bramkę (9) i blok (11) 
\z rejestrem pamięciowym (13), który z kolei jest po-
łączony poprzez dekoder (14) z wyświetlaczem cyfro-
wym (4). (1 zastrzeżenie) 

G01L P. 233329 07.10.1981 

Centrum Konstrukcyjno-Technologiczne Maszyn 
Górniczych „KOMAG", Gliwice, Polska (Tadeusz Go-
czoł, Krzysztof Masłowski). 

Tensometryczny układ pomiarowy 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania uk-
ładu odpornego na zakłócenia elektryczne, zapew-
niającego dokładny pomiar wartości ciśnienia i siły 
w dołowych maszynach i urządzeniach górniczych. 

W skład układu wchodzą: tensometryczny przyrząd 
pomiarowy (PP), przyrząd rejestracyjny (PR) i zasi-
lacz (Z). We wspólnej obudowie tensometrycznego 
przyrządu pomiarowego (PP) są zabudowane: prze-
twornik tensometryczny (PT), generator sygnałów (G), 
wzmacniacz sygnałów (W), przetwornik sygnałów (PS) 
i dolnoprzepustowy filtr (K). Przetwornik tensometry-
czny (PT) jest zasilany z generatora sygnałów (G) na-
pięciem przemiennym (Sg) o przebiegu prostokątnym 
i stabilizowanej amplitudzie. Sygnał alarmowy (Spo) 
z przetwornika tensometrycznego (PT) jest kierowany 
do przyrządu rejestracyjnego (PR) jako sygnał uży-
teczny (SU) po uprzednim wzmocnieniu w wzmacnia-
czu (W), przetworzeniu w przetworniku sygnałów (PS) 
na sygnał (Sp2) o przebiegu analogowym i po odfil-
trowaniu w filtrze (F) ze składowej zmiennej o wyż-
szych częstotliwościach. (1 zastrzeżenie) 

G01L P.233337 06.10.1981 

Kopalnia Węgla Kamiennego „Czerwona Gwardia", 
Czeladź, Polska (Adam Piotrowski, Stanisław Szych, 
Henryk Talik). 

Urządzenie zabezpieczające manometry przed zanic-
szyczeniem, zwłaszcza w rurociągach wodnych 

Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest opra-
cowanie urządzenie zabezpieczającego manometry prze-
znaczone do pomiaru ciśnienia wody zanieczyszczonej 
przed zatykaniem przewodów i niszczeniem. 

Urządzenie według wynalazku ma pomiędzy zawo-
rem rurociągu a orzewodem manometru elastyczną 
membrane (1) umieszczoną w dwudzielnej obudowie 
(2) z przymocowaną do niej rurką zalewową (7) za-
wieraiacą czystą wodę względnie inne medium w za-
leżności od temperatury otoczenia. (1 zastrzeżenie) 
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G01L P.236246 T 29.04.1982 

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska (Wie-
sław Jodłowski, Wiesław Ostropolski, Marian Klince-
wicz, Mieczysław Zembrzuski). 

Układ do pomiaru ciśnienia wybuchu i prędkości je-
go narastania 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia do-
kładności i szybkości wykonywania pomiarów maksy-

malnych- wartości ciśnienia wybuchu i prędkości,jego 
narastania. 

Układ zawierający elektryczny przetwornik ciśnie-
nia charakteryzuje się tym, że szczytowa wartość sy-
gnału wyjściowego przetwornika (1) jest zapamięty-
wana w członie (2), a sygnał wyjściowy przetwornika 
(1) jest różniczkowany, po czym wartość szczytowa 
zróżniczkowanego sygnału jest zapamiętywana w dru-
gim członie (7). Sygnały wyjściowe pamiętających war-
tości szczytowe członów (2, 7) są mierzone przez po-
miarowy blok (5). 

Układ według wynalazku znajduje zastosowanie 
zwłaszcza do "określania własności wybuchowych mie-
szanin gazowych i pyłowo-gazowych znajdujących się 
w instalacjach i pomieszczeniach produkcyjnych. 

(1 zastrzeżenie) 

G01L P.236870 T 09.06.1982 

Wyższa Szkoła Inżynierska, Opole, Polska (Roman 
Ulbrich, Julita Makłowicz, Piotr Tempka, Rudolf 
Zmarzły). 

Układ i sposób pomiaru ciągłego impulsu ciśnienia 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania spo-
sobu i układu umożliwiających pomiar szykozmien-
nych, niskich spadków ciśnienia Qraz ich rejestrację 
i późniejszą obróbkę statystyczną. 

Sposób polega na pomiarze odkształcenia membrany 
(1) czujnika (2). Układ składa się z zespołu tensome-
trów (3) zmontowanego na membranie (1) czujnika (2). 
Mostek tensometryczny (3) połączony jest z wzmac-
niaczem pomiarowym (7), a następnie z przetworni-
kiem analogowo-cyfrowym (8). 

Wynalazek przeznaczony jest do pomiaru spadku 
ciśnienia w (kanałach z przepływem dwufazowym. 

(2 zastrzeżenia) 

Biuro Studiów i Projektów Urządzeń Hutniczych 
„Hutmaszprojekt"; Katowice, Polska (Józef Opyrchał, 
Władysław Cabalski, Julian Lempart, Jan Dębieć, Wa-
cław Warachim). 

Stanowisko do badań obudów górniczych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zapewnienia mo-
żliwości działania na obudowę górniczą siłami dy-
namicznymi oraz siłami statycznymi stycznymi i pio-
nowymi. 

Stanowisko do badań obudów górniczych składa się 
co najmniej z czterech ram (1) w kształcie liter „U" 
połączonych jedna za drugą ścianami bocznymi (2) 
i podstawą (3). Wewnątrz każdej ramy (1) jest usy-
tuowana trawersa (4) z zamocowanymi na bokach si-
łownikami pneumatycznymi zakończonymi ryglami 
współpracującymi z otworami (7) wykonanymi w ka-
żdej pionowej części wszystkich ram (1) obok prowa-
dnic (8) przeznaczonych do przesuwania trawersy (4). 
Obie wewnętrzne trawersy (4) są połączone poprzecz-
kami (9), w których jest wahliwie ułożyskowany im-
pulsator (10). Każda zewnętrzna trawersa (4) ma w 
dolnej części zamocowane co najmniej po dwa dwu-
stronne siłowniki hydrauliczne (11). Impulsator (10) 
i każdy dwustronny siłownik hydrauliczny (11) jest 
wyposażony w akumulator ciśnieniowy (12). Dolne koń-
ce dwustronnych siłowników hydraulicznych (11) oraz 
ozop impulsatora (10) są ułożyskowane przegubowo w 
stropie (14). Na bokach stropu (14) są zamocowane 
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pionowe listwy współpracujące z prowadnicami (8). 
W dolnej części ram (1) nad podstawą (3) jest zamo-
cowany ślizg (16), który służy do przesuwania po nim 
podłogi (17) za pomocą zespołu siłowników (18) zamo-
cowanych przegubowo do podstawy (3). 

(4 zastrzeżenia) 

G01N P.233242 28.09.1981 

Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica, Kra-
ków, Polska (Jan Karp, Stanisław Pytko, Adam Ma-
zur, Stanisław Skrzypek, Józef Dulba). 

Sposób określania stopnia zmęczenia elementów ma-
szyn" 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie umożliwienia 
okrelśenia stopnia zmęczenia elementów maszyn w 
sposób nieniszczący i nie wymagający przygotowania 
badanej powierzchni elementu. 

Sposób określania stopnia zmęczenia elementów ma-
szyn polega na wykonaniu rentgenowskiego zapisu linii 
dyfrakcyjnych elementu maszyny w stanie wyjściowym 
oraz zapisu uzyskanego po cyklicznym obciążeniu ele-
mentów, a następnie przeprowadzeniu analizy szero-
kości połówkowej lub całkowej linii dyfrakcyjnych 
przed i po obciążeniu elementu. (1 zastrzeżenie) 

G01N P.233276 01.10.1981 

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska, (Ale-
ksandra Sokołowska, Alicja Mazurek Rusek, Gabriel 
Wałaszewski, Andrzej Michalski, Elżbieta Sokołowska, 
Zygmunt Tomanowski, Andrzej Olszyna). 

Sposób wytwarzania elektrody zwłaszcza ogniwa gal-
wanicznego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania ele-
ktrody wrażliwej na jony wodorowe obecne w elek-
trolicie w całym zakresie pH. 

Sposób wytwarzania elektrody polega na tym, że na 
płvtkę demiesIkowanego, mono/krystalicznego ^krzemu 
albo na nodłoże metaliczne, albo na płytkę manokry-
stalicznego krzemu z wytworzonym źródłem i drenem, 
korzystnie pokryta ultracienką warstwą SiO- nanosi 
się cienka warstwę azotku boru, tlenku tantalu, dia-
mentu lub mieszaniny azotku boru i tlenku boru. 

(3 zastrzeżenia) 

G01N 
G01M 

P. 236759 T 02.06.1982 

Politechnika Lubelska, Lublin, Polska (Piotr Tar-
kowsiki', Gabriel Szymaniak). 

Urządzenie do badania wytrzymałości zmęczeniowej 
na naprężenia kontaktowe powierzchni stożkowych 
zwłaszcza rozpylaczy silników z zapłonem samoczyn-

nym 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania kon-
strukcji urządzenia zapewniającej odtworzenie rzeczy-
wistych warunków współpracy dwóch powierzchni 
stożkowych tirzy występowaniu cyklicznie powtarzają-
cych sie naoireżeń kontaktowych. 

Urządzenie składa się ze stożkowo zakończonej igli-
cy walcowni (1) oüieraiacej się stożkowym zakończe-
niem o stożkowe nieruchome gniazdo (2) badanej orób-
ki i prowadzonej w górnej części w otworze cylin-
drycznym <3). Nat>e_d w ruchu zwrotnym iglicy prze-
kazywany jest iglicy przez dźwignie (4) jednoramien-
na, złączoną z iglicą zamocowana obrotowo w jednym 
końcu na osi (5), nat>ędzana w drugim końcu obraca-
jąca sie krzywka (6), naciskana od strony orzeciwnei 
i eue v stale naoiętą sorężyna (7) naciskowa, x>rty czym 
współpracujące powierzchnie stożkowe zanurzone są 
w cieczy, korzystnie w oleju napędowym. 

(1 zastrzeżenie) 

G01P P.233288 30.09.1981 

Kombinat Urządzeń Mechanicznych „BUMAR-ŁA-
BĘOY", Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Me-
chanicznych, Gliwice, Polska (Jan Pawełko). 

Układ komparatora stosunku prędkości 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania nie-
zawodnego w działaniu układu komparatora stosunku 
prędkości, odpornego na zakłócenia, nie wymagające-
go okresowych kontroli i regulacji. 

Układ zawiera dwa przetworniki sygnałów wejścio-
wych (1 i 2) - prędkości obrotowej na sygnał elek-
tryczny. Sygnały z przetworników sygnałów wejścio-
wych są podawane \ do układów przekształcających 
(3 i 4) sikąd, przekształcone w logiczne sygnały często-
tliwościowe, są przekazywane do układu szeregowania 
impulsów (5). Z tego układu impulsy wraz z sygna-
łem korekcji (18) sterują układem bramkowania (13) 
bramkującym ciągi impulsów podawane z matrycy 
(14) na wejścia licznika rewersyjnego (15). Sygnał 
przekroczenia zera z licznika rewersyjnego jest poda-
wany do układu wypracowywania logicznego sygnału 
komparacji. 

Do matrycy podawane są ciągi impulsów z kaskady 
(17) przetwarzającej impulsy z dzielnika częstotliwo-
ści (18) zasilanego z generatora (20). 

Układ komparatora stosunku prędkości ma zasto-
sowanie w pojazdach mechanicznych do porównywa-
nia prędkości obrotowych wału wejściowego i wyj-
ściowego zespołu elastycznego przenoszenia mocy. 

(4 zastrzeżenia) 
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G01P P.233303 01.10.1981 

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Górnictwa 
Odkrywkowego „Poltegor", Wrocław, Polska {Edward 
Sobczyński. Gerard Wilczek). 

Sposób i układ do pomiaru poślizgu taśmy na bębnie 
napędowym przenośnika taśmowego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania spo-
sobu i układu zapewniających prawidłowy i rzetelny 
pomiar poślizgu taśmy na bębnie napędowym prze-
nośnika w całym zakresie jego pracy, zwłaszcza prze-
nośnika użytkowanego w górnictwie. 

Sposób według wynalazku charakteryzuje się tym, 
że mierzy się oddzielnie częstotliwość obrotów bębna 
nienapędowego oraz częstotliwość obrotów bębna na-
pędowego, a obydwa sygnały przekształca się na sy-
gnały prądowe, które odejmuje się, a różnicę porów-
nuje się z sygnałem obrotów bębna napędowego. 

Układ według wynalazku stanowią dwa jednakowe 
zespoły. Każdy zespół zawiera czujnik indukcyjny (1,1') 
połączony poprzez człon wzmacniający (2,2'), genera-
tor impulsu (3,3'), człon inercyjny (4,4') ze wzmacnia-
czem (6,6'). Wyjście zespołu podłączonego do bębna 
napędowego (B) jest połączone poprzez inwerter (8) 
z sumatorem (10) oraz komaparatorem (11). Wyjście 
zespołu podłączonego do bębna nienapędowego (A) 
jest połączone z wejściem sumatora (10). Inwerter (8) 
jest połączony z komparatorem (11) za pośrednictwem 
dzielnika napięcia (9). (5 zastrzeżeń) 

G01P P. 233347 07.10.1981 

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

Urządzenie pomiarowe wskazujące chwilową wartość 
poślizgu kół pojazdu po nawierzchni 

Przedmiotem wynalazku jest urządzenie pomiarowe 
wskazujące chwilową wartość poślizgu kół pojazdu po 
nawierzchni drogi, przeznaczone do pojazdów mają-
cych co najmniej jedną oś swobodnie obracającą się, 

zwłaszcza do maszyn i ciągników rolniczych i drogo-
wych. Urządzenie charakteryzuje ©ię tym, że ma na-
dajnik (5) prędkości powiązany kinematycznie z ko-
łem (1) napędzającym pojazd i nadajnik (4) prędko.ści 
powiązany kinematycznie z kołem (2) swobodnie to-
czonym, dołączone do układu (6) realizującego funkcję 
S = (Vn-V)Vn gdzie: S - wielkość poślizgu względ-
nego, Vr. - prędkość obwodu koła napędzającego, V -
prędkość obwodu koła swobodnie toczonego, przy czym 
do wyjścia układu (6) dołączony jest miernik (7) wska-
zujący wartość poślizgu względnego. (1 zastrzeżenie) 

G01R P.232890 01.09.1981 

Politechnika Gdańska, Gdańsk, Polska (Jerzy Kuch-
ta, Henryk Rzepa). 

Sposób i urządzenie do pomiaru charakterystyki prą-
dowońapięciowej elementów i ukałdów elektronicz-

nych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie szybkiego i auto-
matycznego pomiaru charakterystyki prądowo-napię-
ciowej elementów i układów eletkronicznych oraz 
przyrządów półprzewodnikowych, który umożliwia w 
sposób jednoznaczny określić kierunek wykreślania 
mierzonych krzywych. 

Sposób polega na tym, że mierzony przyrząd pobu-
dza się monotonicznym przebiegiem analizującym 
0 części narastającej i opadającej, a następnie sygnał 
proprocjonàlny do pobudzania i/lub sygnał proporcjo-
nalny do odpowiedzi mierzonego przyrządu przetwarza 
się na sygnały kluczowane w przedziale czasu odpo-
wiadającym tej części przebiegu analizującego, w któ-
rej zaprogramowano wyróżnienie części charaktery-
styki, po czym rejestruje się je znaną metodą impul-
sową. 

Urządzenie ma klucze elektroniczne (3 i 5), przy 
czym wejście pierwszego klucza (3) połączone jest 
z wyjściem badanego elementu (2) lub z ^wyjściem 
dzielnika napięcia analizującego, a jego wyjście połą-
(4), natomiast wejście drugiego klucza (5) dołączone 
czone jest z wejściem układu odchylania poziomego 
jest do gorącego punktu rezystora pomocniczego (R) 
włączonego szeregowo pomiędzy badny element (2) 
1 generator przebiegu analizującego (1), a wyjście dru-
giego klucza (5) połączone jest z wejściem układu od-
chylania pionowego (6), ponadto wejścia sterujące ele-
ktronicznych kluczy (3 i 5) połączone są z wyjściem 
generatora impulsów prostokątnych (7), którego wej-
ście jest z kolei połączone poprzez przerzutnik mono-
stabiiny (8) i detektor przejścia przez zero (9) z od-
powiednim wyjściem generatora przebiegu analizu-
jącego (1). (2 zastrzeżenia) 

G01R P.233209 28.09.1981 

Instytut Technologii Elektronowej, Warszawa, Pol-
sika (Jacek Ornoch, Janusz Kaniewski). 
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Sposób określania wgłębnego profilu koncentracji no-
śników w związkach półprzewodnikowych A m B v 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania spo-
sobu pozwalającego określić profil zmian koncentra-
cii nośników w szerokim zakresie. 

Sposób polega na tym, że pomiędzy znajdujący się 
na płytce półprzewodnika ze szlifem skośnym kon-
takt omowy, a ostrzową sondę pomiarową przykłada 
się ciąg impulsów, ' z których każdy jest wyłączany, 
gdy wartość prądu osiągnie zadany poziom z płaskiego 
obszaru charakten^styki I -V , a pomiar napięcia prze-
bicia przy zadanym poziomie prądu oraz dobranym 
promieniu i nacisku sondy określa koncentrację noś-
ników w zakresie od 1017cm~* do powyżej 1020cm-8, w 
każdym punkcie szlifu skośnego. 

(1 zastrzeżenie) 

G01R P.239039 15.11.1982 

Polskie Koleje Państwowe, Centralny Ośrodek Ba-
dań i Rozwoju Techniki Kolejnictwa, Warszawa, Pol-
ska (Jerzy Jakubowicz, Janusz Woldański, Waldemar 
Kupczyk). 

Układ elektroniczny do pomiaru fazy, zwłaszcza w ob-
wodzie zasilania przekaźnika torowego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania uk-
ładu o prostej budowie, małych gabarytach i łatwej 
obsłudze. 

Układ ma dwa ograniczniki amplitudy (1 i 2). Wyi-
ście jednego oaranicznika amplitudy (1) iest oołączone 
z kolektorem tranzystora (3), a wyjście drugiego ogra-
nicznika amplitudy (2) jest połączone z baza te<*o 
tranzystora (3). Fmiter tego tranzystora (3) jest połą-
czony poprzez ogniwo uśredniające (4) z miernikiem 
prądu (5). wyskalowanym w jednostkach kąta. 

Układ ma zastosowanie głównie przy pomiarze fazy 
w obwodzie zasilania przekaźnika torowego. 

(1 zastrzeżenie) 

G01S P. 233349 08.10.1981 

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąb-
rowskiego, Warszawa, Polska (Kazimierz Dzięciołow-
ski, Bogusław Smólski, Bronisław Stec). 

Układ odbiornika ostrzegawczego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania uk-
ładu odbiornika ostrzegawczego, zwłaszcza do wykry-
wania sygnałów radarowych, ostrzegającego o śledze-
niu'obiektu przez radary, charakteryzującego się dużą 
czułością i szerokim zakresem. przeszukiwanych czę-
stotliwości. Układ ma szerokopasmową antenę spiral-
ną (1), która jest połączona z modulatorem (3) przez 
bierny ogranicznik mocy (2) o własnościach filtrują-
cych, a modulator (3) jest połączony z detektorem ko-
incydencyjnym (6) przez detektor szerokopasmowy (4) 
i wzmacniacz wizyjny (5), przy czym zarówno modu- -
lator (3), jak i detektor koincydentalny (6) są poiączo-
ne z generatorem modulującym (8) przez przełącznik 
(9) w położeniu drugim, natomiast w położeniu pierw-
szym detektor koincydencyjny (6) ma drugie wejście 
połączone ze wzmacniaczem wizyjnym (5), a wyjście 
detektora koincydencyjnego (6) jest dołączone na stałe 
do końcowego układu sygnalizacji (7). (1 zastrzeżenie) 

G01I P. 236813 T 07.06.1982 

Zjednoczone Zakłady Urządzeń Jądrowych „POLON'', 
Zakład Urządzeń Dozy metrycznych, Bydgoszcz, Polska 
(Mirosław Niewiadomski, Wiesław Nowicki). 

Sposób pomiaru poziomu skażeń promieniotwórczych 
terenu 

Wynalazek rozwiązuej zagadnienie opracowania spo-
sobu pozwalającego na zwiększenie dokładności po-
miaru poziomu skażeń promieniotwórczych terenu, 
spowodowanych przez opad po wybuchu jądrowym. 

W sposobie według wynalazku sondą pomiarową 
o charakterystyce kierunkowej mierzy się poziom pro-
mieniowania rozproszonego w powietrzu nad terenem 
skażonym substncjami promieniotwórczymi. Wynala-
zek ma zastosowanie przy rozpoznawaniu wielkości 
skażeń, prowadzonym z pojazdu mechanicznego. 

(1 zastrzeżenie) 

G06F P.233274 01.10.1981 

Politechnika Śląska im. W. Pstrowskiego, Gliwice, 
Polska (Krzysztof Tonnenberg). 

Monitor graficzny 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania mo-
nitora, którego konstrukcja pozwoliłaby na wykreśle-
nie danego obrazu metodą zobrazowania konturowego 
lub metodą wybierania liniowego lub część obrazu je-
dną z metod, a pozostałą część drugą z metod. 

Monitor według wynalazku ma pamięć obrazu (1), 
w której zapisane są parametry opisujące obraz i ko-
dy określające rodzaj pracy monitora dla tych para-
metrów. Zawartość pamięci obrazu (1) przekazywana 
jest do zespołu sterującego (2), który w zależności od 
kodu uruchamia generator linii (3) i cyfrowy genera-
tor wektorów (krzywych) (6) i steruje intensywnością 
świecenia poszczególnych punktów na ekranie (5) lub 
uruchamia analogowy generator wektorów (krzywych) 
(4) i steruje intensywnością świecenia poszczególnych 
krzywych na ekranie (5). Częstotliwość pracy genera-
tora linii (3) i analogowego generatora wektorów 
(krzywych) (4) dobrana jest tak, że cały obraz wykreś-
lony jest w czasie krótszym niż czas, przy którym wy-
stępuje migotanie obrazu. (2 zastrzeżenia) 
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G06F P.236853 T 07.06.1982 I 

Zakłady Urządzeń Komputerowych „Mera-Elzab". 
Zabrze, Polska (Marian Odyniec). 

Układ elektroniczny do monitorowania linü 
transmisji danych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania u-
kładu do ciągłej obserwacji stanów logicznych bipo-
larnych linii przesyłania danych, stosowanego zwłasz-
cza do kontroli interfejsów w informatyce. 

W układzie pomiędzy masą sygnałową i linie inter-
fejsu podłączona jest wymagana ilość obwodów (A) 
składających się z przeciwsobnie połączonych diod e-
lektroluminescencyjnych (Dj), (Dj) dostarczających 
trójstanowej informacji. Wartość rezystora (RJ) pod-
łączonego szeregowo do diod elektroluminscencyjnych 
(Di), (Ds), przez który przechodzi sygnał, jest tak do-
brana że obwód nie przeciąża interfejsu, a płynący 
prąd zapewnia wystarczającą intensywność świecenia 
diod. Wytypowane obwody (A) posiadają zewnętrzne 
końcówki (C) podłączone do dowolnie wybranego pun-
ktu gniazda testowego (B). (2 zastrzeżenia) 

G06K P. 233269 29.09.1981 

Zaikłady Mechaniczno-Precyzyjne „Mera-Błonie", 
Błonie k/Warszawy Polska (Jan Nazarewicz, Marcin 
Pytlakowski). 

Układ czujnika optoelektronicznego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania u-
kładu czujnika optoelektronicznego, niezawodnego w 
działaniu, stosowanego w urządzeniach peryferyjnych 
elektronicznych maszyn cyfrowych, w serwomechaniz-
mach i urządzeniach pomiarowych. 

Układ ma źródło światła (1) zasilane napięciem sta-
łym oraz wykrywający obecność przesłony detektor 
(4), który podaje sygnał na wejście układu kształtują-
cego (6). Układ kształtujący (6) wysterowuje sygnały 
na zacisk wyjściowy (7). Z wyjścia układu kształtują-
cego (6) jest sterowany układ modulujący (8) posiada-
jący wyjście połączone ze źródłem światła (1). 

Źródło światła (1) jest zasilane wysokim napięciem 
jedynie przez cześć czasu pracy urządzenia, dziejki 
czemu zwiększa się żywotność tego źródła światła (1). 

(1 zastrzeżenie) 

GUB P.233352 08.10.1981 

Obedineni Savodi sa Sapametjavasti Ustrojstva, Sta-
ra Zagora, Bułgaria. 

Ceramiczna głowica ferrytowa 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania gło-
wicy o zwiększonej gęstości i niezawodności zapisu 
i odczytu informacji cyfrowej. 

Ceramiczna głowica ferrytowa do magnetycznej pa-
mięci płytowej, stosowanej w technice obliczeniowej, 
składa się z kompletnego przewodu magnetycznego, 
złożonego z magnetycznego przewodnika zapisująco-
-odczytowego (1) zaopatrzonego w cewkę (2), dwóch 
kasujących tunelowych przewodników magnetycznych 
(3) zaopatrzonych w drugą cewkę oraz dwóch cera-
micznych płyt podporowych (5). Kompletny przewód 
magnetyczny jest zamocowany trwale w czołowym 
otworze (6) obudowy (7). Z tyłu obudowy (7) wypro-
wadzone są końce obydwu cewek. Kompletny przewód 
magnetyczny jest połączony z masą. Tylna strona o-
budowy (7) jest zamknięta pokrywą (8), która podob-
nie jak i obudowa jest wytkonana z ferrytu magne-
tycznie mięikkiego. którego współczynnik wydłużal-
ności liniowej jest równy współczynnikowi wydłużal-
ności liniowej kompletnego przewodu magnetycznego. 
Pokrywa (8) jest przymocowana do obudowy za oo-
moca niskotemperaturowego spawu, szklanego, które-
go współczynnik wydłużakiości liniowej jest równy 
współczwmikowi wydłużalności liniowej kompletnego 
przewodu maímetyczmešo i obudowy. Końce cewek 
sa wyprowadzone poprzez nłytę przyłączową sztywno 
zamocowaną do pokrywy (6) obudowy (7), przy czym 
kompletny przewód magnetyczny jest uziemiony rów-
nież ponrzez tę płytę. Wewnętrzna powierzchnia obu-
dowy (7) jest powleczona przewodzącą prąd warstwą 
(12), uziemioną poprzez płytę przyłączową (11). 

(1 zastrzeżenie) 
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D z i a ł H 
ELEKTROTECHNIKA 

H01B P. 238188 09.09.1982 

Pierwszeństwo: 10.09.1981 - Włochy (nr 12620 A/61) 
Giovanni Schiapparelli, Tiglieto (Genová), Włochy. 

Sposób wytwarzania rurki ochronnej oraz rurka 
ochronna zwłaszcza do celów elektrotechnicznych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zmniejszenia ko-
sztów wytwarzania rurki ochronnej. 

Sposób charakteryzuje się tym, że podaje się liczne 
nietkane nitki przędzy (2) ze szpul w snowarskiej ra-
mie natykowej poprzez pokrytą filcem rolkę (5) wy-
równującą naprężenie nitek przędzy oraz przez pło-
chę tkacką (6) do zespołu (7) prowadzącego przędzę, 
zawierającego nieruchomy element do rozprowadzenia 
nitek przędzy wokół rdzenia podłużnie i wzajemnie 
równolegle, nawija się przynajmniej jedną nitkę przę-
dzy (3) wokół równoległego szeregu tkanych nitek 
przędzy (2, 3) za pomocą żywicy oraz suszy dla uzys-
kania żądanej rurki ochronnej. 

Rurka ochronna charakteryzuje się tym, że zawiera 
liczne wzajemnie rcwnoległe, nietkane nitki przędzy 
(2), biegnące podłużnie względem rurki (1) i owinię-
te wokoło spiralnie przynajmniej -jedną, inną nitką 
przędzy (3) zaś cały układ nitek przędzy (2, 3) jest 
zimpregnowany substancją żywiczną. 

(10 zastrzeżeń) 

H01H 
H03K 

P. 233308 01.10.1981 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej, Gdy-
nia, Polska (Witold Michał Fredrych). 

Wyłącznik czasowy, zwłaszcza do instalacji 
oświetleniowej 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania wy-
łącznika o uproszczonym układzie, dużej niezawod-
ności działania oraz małym poborze mocy. 

Wyłącznik czasowy, realizujący odmierzanie czasu 
poprzez rozładowanie pojemności kondensatora za po-
mocą rezystancji charakteryzuje się tym, że układ za-
silający wyłącznika składa się z rezystora (Rt) połą-
czonego szeregowo z kondensatorem (C2) i diodą Ze-
nera (Di). Równolegle do kondensatora (C2) i rezystora 
(Ej) dołączony jest poprzez styki (1, 4) przekaźnika 

(P) rezystor (Ri) lub kondensator (Cj). Do diody Zene-
ra (Di) dołączona jest szeregowo dioda (DO z konden-
satorem (Cs). Elementy układu są tak dobrane, że w 
fazie pracy, napięcie w punkcie (A) jest niższe od na-
pięcia przebicia diody Zenera (Di) i napięcia znamio-
nowego przekaźnika (P), a w fazie rozruchu (włącza-
nia), prąd płynie dodatkowo przez element (Ci) lub 
(Ri) powodując powstanie napięcia w punkcie (A) 
przekraczającego napięcie przebicia diody Zenera (Di 
i równocześnie zadziałanie przekaźnika (P). 

Układ nadaje się szczegclnie do sterowania insta-
lacją oświetleniową, prądu zmiennego 220 V. 

(1 zastrzeżenie) 

H01H P. 236817 T 07.06.1982 

Politechnika Łódzka, Łódź, Polska (Andrzej Soko-
łowski). 

Napęd elektrodynamiczny do szybkiego otwierania 
zestyków łączników elektrycznych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania na-
pędu elektrodynamicznego do szybkiego otwierania 
zestyków łączników elektrycznych, zwłaszcza wyłącz-
ników ograniczających, a szczególnie wyłączników 
szybkich prądu stałego. Napęd wyposażony w dwie 
usytuowane współosiowo i blisko siebie cewki, z któ-
rych jedna jest nieruchoma, a druga połączona me-
chanicznie ze stykiem ruchomym wyłącznika, charak-
teryzuje się tym, że końce uzwojeń obydwu cewek 
(1 i 6) są połączone razem, a początki ich uzwojeń w 
chwili wystąpienia w torze wyłącznika z góry zada-
nej wartości prądu zakłóceniowego są zasilane krót-
kotrwałym impulsem prądu o dużej wartości szczyto-
wej. (3 zastrzeżenia) 

H01H P. 236834 T 08.06.1982 

Politechnika Łódzka, Łódź, Polska (Ryszard Lasota). 



44 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO Nr 8 (244) 1983 

Stycznik hybrydowy prądu stałego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
stycznika zapewniającego znaczne ograniczenie ener-
gii łuku elektrycznego palącego się na stykach łącz-
nika przy wyłączaniu prądu oraz zapewniającego 
stworzenie przerwy izolacyjnej pomiędzy źródfem za-
silania a odbiornikiem po wyłączeniu stycznika. 

Stycznik hybrydowy prądu stałego, w którym rów-
nolegle do styków toru głównego stycznika zestykowe-
go są dołączone dwie gałęzie zawierające tyrystory 
wyłączający i pomocniczy oraz rezystory i kondensa-
tor, charakteryzuje się tym, że anoda tyrystora po-
mocniczego (14) jest włączona za pośrednictwem vu-
zwojenia pierwotnego transformatora (6) pomiędzy 
styki dwóch zestyków (1 i 2) stycznika zestykowego, 
którego tor prądowy zawiera co najmniej trzy zesty-
ki (1, 2 i 3) połączone szeregowo. Bramka tyrystora 
pomocniczego (14) jest dołączona za pośrednictwem re-
zystora (5) i. progowego elementu przełączającego (4) 
do wspólnego połączenia styków drugiego i trzeeiego 
zestyku (2 i.3) stycznika zestykowego. Katoda tyrys-
tora pomocniczego (14) z jednej strony jest przyłączo-
na pomiędzy styk trzeciego zestyku (3) stycznika ze-
stykowego, a odbiornik (15), a z drugiej strony za po-
średnictwem kondensatora (10) jest połączona z kato-
dą tyrystora wyłączającego (8), do którei iest dołączo-
ny jeden koniec uzwojenia wtórnego transformatora 
(6), a drugi koniec tego uzwojenia jest Dołączony z 
bramką tyrystora wyłączającego (8), którego anoda 
poprzez dławik (7) jest połączona z anoda tvrvstora 
pomocniczego (14). ^odatkowo r>omiędzv bramkę, a 
anode tyrystora wyłączającego (8) iest włóczona dio-
da (9) zabezpieczająca złącze bramka^katoda te?o ty-
rystora (8). (1 zastrzeżenie) 

H01H P. 236889 T 11.06.1982 

Politechnika Łódzka, Łódź, Polska (Andxzej Soko-
łowski). 

Napęd elekrodynamiczny łącznika elektrycznego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania na-
pędu elektrodynamicznego przeznaczonego do szyb-
kiego otwierania zestyków łączników elektrycznych, 
zwłaszcza wyłączników ograniczających, a szczególnie 
wyłączników szybkich prądu stałego, umożliwiające-
go jednoczesne otwieranie zestyków kilku łączników 
o różnych przerwach zestykowych. 

Napęd, wyposażony w dwie usytuowane współosio-
wo cewki, charakteryzuje się tym, że cewka ruchoma 
(1) jest trwale złączona z dźwignią (2) zamocowaną o-
brotowo w przegubie (3) i połączoną ze stykiem ru-
chomym (6) co najmniej jednego łącznika elektrycz-
nego (7). (1 zastrzeżenie) 

H01M P. 236898 T 11.06.1982 

Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samocho-
dowej, Sulejówek, Polska (Jan Przyłuski, Zygmunt 
Marczenko, Mirosław Mojski, Józef Romanowski, Ja-
nusz Tytus Janecki, Edward Choroński). 

Sposób podwyższania parametrów pracy akumulatorów 
ołowiowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania spo-
sobu pozwalającego na podwyższenie wartości prądo-
wych i pojemnościowych akumulatorów kwasowo-oło-
wiowych oraz na przedłużenie czasu ich eksploatacji. 

Sposób polega na wprowadzeniu do akumulatoro-
wego kwasu siarkowego wodnego roztworu soli dwu-
sodowej kwasu etylenodiaminopolikarboksylowego o 
stężeniu od 1 do 10 g/l i siarczanów glinu - 5-50 
g/l, magnezu - 1-60 g/l, kobaltu - 2-30 g/l, cynku 
- 1-80 g/l. kadmu - 60-280 g/l, ceru - 2-15 g/l 
lub prazeodymu - 2-15 g/l. 

Ilnść roztworu soli w przeliczeniu na 1 litr kwasu 
siarkowego o gęstości od 1,15 g/ml do 1,28 g/ml wyno-
si oč 10 ml do 60 ml. 

Podwyższenie wartości prądowych i pojemnościo-
wych akumulatorów kwasowo-ołowiowych oraz na 
przedłużenie czasu ich eksploatacji. (2 zastrzeżenia) 

H01R 
G08B 

P. 233333 07.10.1981 

Politechnika Warszawska. Warszawa, Polska (Wi
told Kotlewski, Krzysztof Bęhnowski, Jan Pawlikow
ski,). 

Złącze współosiowe liniowego detektora pożaru 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania złą
cza, które mogłoby być stosowane wtedy gdy liniowy 
detektor nożaru ma postać cienkościennej rurki. 

Złącze według wynalazku wyróżnia się tym, że o-
orawa (1) wtyku osadzona iest w cylindrycznym kor-
rmsie (2). nrzy czym jeden koniec korousu (2) połączo
ny iest rozłącznie z cylindryczną tuleja (3), zaś drugi 
koniec pouczony iest rozłącznie z jednym końcem cy
lindryczne! osłony (4) łączówki. 

Dru<ri koniec korousu mg co naimniej dwa wysteoy 
(5) onorowe. w których^ iest osadzonv pierścieniowy 
zestvk ífi* «lektrveznv oraz łączówka (7) okadzona je-
dnvm końcem «uwliwie swvmi m naimniei dwoma 
wpłebie^ipmi Í8) ooorowymi, maiaca kształt cvlin-
drvoTinei tulei <"> zmiennym nrzekroiu noorzecznym. 
z^art^trToni na drugim końcu w sprężysty uchwyt (9) 
Hotoktor^ Í10) pożaru. 

Natomiast drugi kon'ec oslo^v ti) wv-rosažonv je^t 
w o« ki wo ii.qvtuowanv ot^ór ' I t ) ustalaiacv in rv>mo-
ra sorężystego uchwytu (9) liniowy detektor (10) po
żaru. (2 zastrzeżenia) 
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H01R P.234773 20.01.1982 
Pierwszeństwo: 29.09.1981 - Jugosławia (nr P 2346/81) 

Kolektor p.o., Idrija, Jugosławia (Boris Kogej, Józe 
Potoćnik). 

Uzupełnione wykonanie półwyrobu komutatora 

Wynalazek charakteryzuje sią tym, że elementy o-
sadcze segmentów komutatora wykonuje sią z wew-
nętrznej warstwy płaszcza komutatora bezwiórowo po-
przez spaczenie materiału leżącego wewnątrz pierwot-
nego zarysu „A", przy czym materiał wypływa głów-
nie w kierunku promieniowym, zaś wzdłużne żebra 
(2) mają po dwie wzdłużne wypływki (2a) przedzie-
lone ostro wyciętymi rowkami wzdłużnymi (3). Wy-
pływki (2a) po spłaszczeniu za pomocą trzpienia two-
rzą wypływki osadcze (2b). (5 zastrzeżeń) 

H01S F. 233245 29.09.1981 
Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntfezy 

im. Sylwestra Kaliskiego, Warszawa, Polska (Ludwik 
Pokora). 

Laser na swobodnych elektronach 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
przestrajalnego częstotliwościowo impulsowego lasera 
dużej moçy. „, 

Laser na swobodnych elektronach z wykorzystaniem 
impulsowej wiązki elektronów i konwencjonalnego re-
zonatora Fabry-Perroťa wyróżnia się tym, że ma ma-
gnetyczną strukturę spowalniającą (1) osadzoną kon-
centrycznie - współosiowo na próżnioszczelnym cy-

lindrze zawierającym rezonator laserowy (2, 3), a źró-
dłem impulsowej wiązki elektronów (6) jest urządze-
nie typu „plasma-tocus" (5), przy czym wiązka elek-
tronów (6) jest wprowadzana z urządaenia „plasma-
-focus" (5) poprzez przegrodę foliową (8) i jest wpro-
wadzana do rezonatora (2, 3) poprzez przegrodę folio-
wą (9) o zmiennej grubości za pomocą układu magne-
tycznego odchylającego (4) pod małym kątem i z nie-
wielkim przakoszeniem względem osi optycznej rezo-
natora (2, 3). Ponadto magnetyczna struktura spowal-
niająca (1) ma periodyczną strukturę przestrzenną i 
jest osadzona koncentrycznie wewnątrz długiego so-
lenoidu (7) wytwarzającego stałe pole magnetyczne 
skupiające wiązkę elektronów wewnątrz rezonatora 
(2, 3). (4 zastrzeżenia) 

H01S P.233246 29.09.1981 
Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy 

im. Sylwestra Kaliskiego, Warszawa, Polska (Ludwik 
Pokora). 

Laser Comptonowski 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania la-
sera o przestrajalnej częstotliwości. 

Impulsowy laser Comptonowski dużej mocy zawiera-
jący silne, impulsowe źródło elektronów i pomocniczy 
laser impulsowy dowolnego typu charakteryzuje się 
tym, że źródło wiązki elektronów (1) i laser pomoc-
niczy (9) są ustawione na jednej osi przeciwsobnie, 
z niewielką tolerancją kątową, przy czym oś ta w 
punkcie spotkania obh wiązek (3) jest przecięta skoś-
nie przez oś optyczną rezonatora wyznaczonego zwier-
ciadłami (4, 5), z których jedno (5) ma zerową trans-
misję, a drugie (4) jest częściowo przepuszczające o 
zmiennej transmisji pozwalające na wyprowadzenie 
wiązki wyjściowej (6) promieniowania laserowego o 
zmiennej długości fali. Jako źródło wiązki relatywis-
tycznych elektronów (1) zastosowano urządzenie typu 
„plasma-focus" (7), a kąt wewnętrzny między osią re-
zonatora (4, 5), a osią oddziaływania wiązek wynosi 
najkorzystniej 0-M5°. . (3 zastrzeżenia) 

H01T P. 236247 T 29.04.1982 
Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska (Wiesław 

Jodkowski, Wiesław Ostropolski, Marian Klincewicz, 
Mieczysław Zemhrzuski). 

Inicjator zapłonu mieszanin wybuchowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia do-
kładności wytwarzania energia powodującej zapłon 
mieszanin wybuchowych. 

Inicjator zapłonu, zawierający baterię kondensato-
rów i elektryczny żarnik charakteryzuje się tym, że 
zawiera pętlę sprzężenia zwrotnego, w której następu-
je porównywanie energii cieplnej emitowanej przez 
żarnik (3) z zadaną ilością energii, a w momencie 
zrównania się tych energii następuje odcięcie dopły-
wu prądu do żarnika (3). Sygnał proporcjonalny do 
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energii żarnika (3) jest wytwarzany przez sumatory 
(6), kwadratory (7), pomocniczy sumator (8) i inte-
grator (9Í. W komparatorze (10) następuje porównanie 
ilości energii żarnika (3) z żądaną ilością energii, a sy-
gnał wyjściowy komparatora (10) steruje wyłączeniem 
sterownika tyrystorowego (2) włączonego między ba-
terię kondensatorów (1), a żarnik (3). 

Inicjator zapłonu według wynalazku znajduje za-
stosowanie zwłaszcza w urządzeniach do pomiaru pa-
rametrów wybuchowych mieszanin gazowych i pyło-
wo-gazowych. (1 zastrzeżenie) 

H02G P.233365 07.10.1981 

Instytut Badań Jądrowych, Warszawa, Polska (Woj-
ciech Turkowski Andrzej Jerzykiewicz, Bogusław Ld-
piński). 

Wysokonapięciowa głowica kablowa 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania gło-
wicy o takiej konstrukcji, która pozwoliłaby na mi-
niaturyzację głowicy, zapewniłaby znaczną wytrzy-
małość mechaniczną i elektryczną oraz trwałość połą-
czenia układu głowicy i kabla. 

Wysokonapięciowa głowica kablowa według wyna-
lazku składa się z izolatora (2) umocowanego na izo-
lacji głównej (1) kabla na zasadzie termozacisku. Po-
między izolatorem (2), a izolacją główną (1) kabla 
znajduje się warstwa elektroizolacyjnego kleju topli-
wego (3). (3 zastrzeżenia) 

H02H 
G01R 

P. 233211 28.09.1981 

Polskie Koleje Państwowe, Centralny Ośrodek Ba-
dań i Rozwoju Techniki Kolejnictwa, Warszawa, Pol-
ska (Kazimierz Baier, Andrzej Zajączkowski, Janusz 
Dyduch, Feliks Puderecki, Danuta Zimny). 

Układ kontroli połączenia skośnego lub 
zwarcia złącza izolowanego obwodów torowych, 

zwłaszcza w kolejowych urządzeniach samoczynnej 
blokady liniowej lub stacyjnej 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania u-
kładu zabezpieczającego kolejowe urządzenia samo-
czynnej blokady przed niewłaściwą pracą w przypad-
ku galwanicznego połączenia dwóch naprzemianległych 
toków szyn sąsiadujących ze sobą dwóch różnych od-
cinków izolowanych. 

Układ według wynalazku ma przekaźnik próbkują-
cy (PP) podłączony do deszyfratora (D) oraz. włączone 
w znane układy urządzeń samoczynnej blokady linio-
wej lub stacyjnej zestyki przekaźnika próbkującego 
(PP); w obwodzie podtrzymania mą zestyk zwiemy 
(PPi), w obwodzie przekaźnika sygnałowego (PS) ma 
zestyk zwiemy (PPJ), a w obwodzie zasilania prze-
kaźnika impulsującego (I) ma zestyk przełączny 
(PPi). (1 zastrzeżenie) 

H02H P. 236865 T . 09.06.1982 

Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego, 
Szczecin, Polska (Irenusz Kupczyk). 

Układ zabezpieczający przed skutkami obniżenia się 
lub zaniku napięcia w jednej fazie, trójfazowych 

odbiorników zwłaszcza silników elektrycznych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie skutecznego za
bezpieczania silników elektrycznych i innych odbior
ników elektrycznych 3-fazowych przed skutkami za
niku napięcia w jednej fazie lub obniżenia się napię
cia do wartości niebezpiecznej dla pracy urządzenia. 
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Układ zbudowany jest z trzech kanałów fazowych 
(KF), na wyjściu których dołączony jest sumator (SU). 
sprzęgnięty jest ze sterownikiem tyrystorowym (ST) 
układem transoptora (TR2). Człon wykonawczy (CzW) 
sterowany ze sterownika tyrystorowego (ST) zasilany 
jest z tej samej fazy co zasilacz stabilizowany (ZS). 

(2 zastrzeżenia) 

H02K P. 233285 30.09.1981 

Przedsiębiorstwo Specjalnych Maszyn Elektrycznych 
Małej Mocy „MIKROMA", Września, Polska (Anatol 
Sakowicz). 

Silnik magnetoelektryczny z komutatorem 
elektronicznym 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania sil-
nika o takiej konstrukcji, która pozwoliłaby na 
zmniejszenie pulsacji momentu magnetoelektrycznego 
oraz na eliminację martwych położeń wirnika przy 
rozruchu. W silniku magnetoelektrycznym wirnik (R) 
stanowi dwubiegunowy magnes trwały, natomiast je-
go stojan (S) zawiera uzwojenia robocze (W) i dodat-
kowe (W) nawinięte na biegunach (B). Między biegu-
nami rozmieszczone są hallotroný (H), sterujące po-
przez klucze tranzystorowe (T) uzwojeniami biegunów, 
przy czym uzwojeniem danego bieguna steruje hallo-
tron umieszczony w pobliżu następnego bieguna, li-
cząc w kierunku obrotu wirnika (R). Każdy hallotron 
(H) steruje uzwojeniem jednego tylko bieguna (B), 
przy czym (I) wyjście hallotronu (H) steruje poprzez 
klucz tranzystorowy (T) uzwojeniem roboczym (W), 
a (II) wyjście tego hallotronu (H) steruje poprzez 
klucz tranzystorowy (T') uzwojeniem dodatkowym 
(W). Uzwojenie dodatkowe (W) jest nawinięte w prze-
ciwnym kierunku do uzwojenia roboczego W i jest 
z nim połączone szeregowo. 

Wynalazek jest przeznaczony do napadu urządzeń 
peryferyjnych maszyn cyfrowych. (1 zastrzeżenie) 

H02K P. 233286 30.09.1981 

Przedsiębiorstwo Doświadczalne Specjalnych Ma-
szyn Elektrycznych Małej Mocy „MIKROMA", Wrześ-
nia, Polska (Lech Eługiewicz). 

Sposób wykonania uzwojenia maszyny elektrycznej, 
zwłaszcza magneto-elektrycznego silnika 

bezrdzeniowego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania ta-
kiego sposobu, który pozwoliłby na zmniejszenie iloś-
ci zużywanej miedzi, przy zachowaniu niezmienionych 
parametrów funkcjonalnych oraz na zwiększenie od-
porności uzwojenia na zwarcia międzyzwojowe. 

Sposób polega, na tym, że pierścieniowe cewki jedno 
lub wielowarstwowe nawija się zwój przy zwoju, na-
stępnie cewki te zagina się w miejscach wyprowa-
dzeń, wywija w części przeciwległej o kąt 180° oraz 
zagina w miejscach przeciwległych do wyprowadzeń. 
Otrzymane w ten sposób elementy zestawia się w u-
zwojenie cylindryczne wsuwając każdy kolejny ele-
ment do poprzedniego. W końcowej operacji wypro-
wadzenia nawzajem przyległych elementów łączy się 
szeregowo w uzwojenie pętlicowe. (1 zastrzeżenie) 

H02K P.233310 01.10.1981 

Politechnika Gdańska, Gdańsk, Polska (Zbigniew 
Szczerba, Andrzej Grono, Zbigniew Kowalski, Walde-
mar F. Łastowski, Ryszard Pochyluk). 

Sposób badania właściwości dynamicznych prądnicy 
synchronicznej z układem wzbudzenia i regulatorem 

napięcia 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie badania właści-
wości dynamicznych prądnicy synchronicznej z ukła-
dem wzbudzenia i regulatorem napięcia. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że w cza-
sie badania prądnicę synchroniczną (1) załącza się do 
współpracy równoległej z systemem elektroenergetycz-
nym (4), a do regulatora napięcia (3) wprowadza się 
zmienioną w czasie wartość zadaną napięcia (Uz) prąd-
nicy synchronicznej (1) i mierzy się przebieg napięcia 
wzbudzenia (Uw) prądnicy synchronicznej (1), następ-
nie oblicza się przebieg napięcia (U) prądnicy syn-
chronicznej (1) z układem wzbudzenia (2) i regulato-
rem napięcia (3) o stałej wartości zadanej napięcia 
(Uz) dla przypadku pracy pojedynczej, na podstawie 
założonego przebiegu obciążenia (Q), pomierzonego 
przebiegu napięcia wzbudzenia <UW) oraz znanych pa-
rametrów technicznych prądnicy synchronicznej (1). 

Wynalazek znajduje zastosowanie głównie dla prąd-
nic synchronicznych napędzanych silnikami spalino-
wymi dla zasilania potrzeb własnych elektrowni ją-
drowych oraz dla elektrowni okrętowych. 

(1 zastrzeżenie) 

H02K P.233362 07.10.1981 

Centrum Naukowo-Produkcyjne Elektrotechniki i 
Automatyki Górniczej „EMAG" w Katowicach, Zakład 
Remontowo-Produkcyjny Maszyn Elektrycznych „DA-
MEL", Dąbrowa Górnicza, Polska (Leszek Swidersk i, 
Czesław Mazur, Zdzisław Nagas). 
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Korpus silnika elektrycznego, zwłaszcza silnika 
ognioszczelnego górniczego chłodzonego płynem 

chłodzącym 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania kor-
pusu silnika o lekkiej i zwartej konstrukcji, a zara-
zem trwałego w eksploatacji. 

Korpus charakteryzuje się tym, że ma w walcowym 
korpusie zewnętrznym (1) umieszczony mimośrodowo 
płaszcz wewnętrzny (2) obejmujący pakiet żelaza czyn-
nego stojana (4) i cały wirnik. (2 zastrzeżenia) 

H02M 
H02P 

P.237955 T 18.08.1982 

Pierwszeństwo: 20.08.1981 - Czechosłowacja 
(nr PV 6251-81) 

CKD Praha oborový podnik, Praga, Czechosłowacja. 

Układ przemiennika z własną komutacją 

Układ przemiennika z własną komutacją zawiera 
właściwy przemiennik częstotliwości (2°) dołączony 
poprzez zaciski stałoprądowe (21, 22) i indukcyjność 
wygładzającą (LI) do zacisków stałoprądowych (1.1, 
1.2) sterowanego prostownika tyrystorowego (1°), a po-
przez zaciski zmiennoprądowe (2.3, 2.4, 2.5) do obcią-
żenia (8°) oraz do prostownika diodowego (3°) i do 
prostownika tyrystorowego (4°), których zaciski (3.1, 
4.1) i (3.2, 4.2) są połączone odpowiednio poprzez im-
pedancję (Zl, Z2) oraz dołączone do dwóch gałęzi z 
szeregowo połączonymi tyrystorami (21, 22) i (31, 32), 
których wspólne punkty są połączone ze źródłem (6°) 
prądowych impulsów komutacji. Pomiędzy zacisk 
(3.1) prostownika (3°), a zacisk wejściowy (5.1) pomoc-

niczego regulatora prądu stałego (5°) jest włączony 
kondensator (Cl). 

Układ przemiennika częstotliwości z własną komu-
tacją nadaje się do stosowania do napędów jedno 
i wielosilnikowych z silnikami asynchronicznymi i syn-
chronicznymi. (2 zastrzeżenia) 

H02P P.233313 02.10.1981 

„Horyzont" Zakłady Elektronicznej Aparatury Me-
dycznej i Laboratoryjnej, Spółdzielnia Pracy, Kraków, 
Polska (Krzysztof Rutkowski). 

Układ elektronicznej regulacji obrotów silnika 
ze zwojem zwartym, zwłaszcza do mieszadeł 

laboratoryjnych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
prostego układu częstotliwościowej regulacji obrotów 
silnika, zapewniającego duży moment napędowy przy 
małych obrotach. Układ ma zasilacz (Zl) złożony z 
prostownika (Pl) mającego na wejściu przyłączony 
szeregowo kondensator bipolarny (Cl) oraz na wyj-
ściu kondensator unipolarny (C2). Biegun ujemny kon-
densatora (C2) jest dołączony do katod dwu tyrysto-
rów (Tyl) i (Ty2), o anodach połączonych z obwodem 
silnika (M), z jego szeregowo połączonymi sekcjami 
uzwojeń, odpowiednio (Ul) i (U2). Sekcje (Ul) i <U2) 
mają wyprowadzony środek uzwojeń, który połączony 
jest z dodatnim biegunem kondensatora (C2). Bramki 
tyrystorów (Tyl) i (Ty2) są. sterowane z generatora (G) 
impulsów o regulowanej częstotliwości, natomiast w 
ich anody włączony jest kondensator (C3). 

(2 zastrzeżenia) 

H03G 
H03F 

P.233334 07.10:1981 

Zjednoczone Zakłady Produkcji Aparatury Nauko-
wej, Zakład Aparatury Akustycznej „SONOPAN", Pol-
ska Akademia Nauk, Warszawa, Polska (Andrzej Bo-
gu oki). 

Układ kompensacji częstotliwościowej wzmacniacza 
operacyjnego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania u-
kładu zapewniającego stabilność wzmacniacza w sze-
rokim zakresie dynamiki sygnału wejściowego a tym 
samym umożliwiającego zwiększenie dokładności dzia-
łania wzmacniacza ifrrzy małych sygnałach. 

Układ zawiera wzmacniacz operacyjny (W) o wyj-
ściu połączonym z dwiema parami połączonych prze-
ciwsobnie i równolegle diod (Dt), (D*) i (Ds), (D<). Ano-
da diody (Di) i katoda diody (Ds) połączone są z wyj-
ściem wzmacniacza (W), a katoda diody (Di) i anoda 
diody (D2) połączone są z pojemnością kompensacyjną 
(Ck) oraz poprzez rezystor (R) z masą układu. Anoda 
diody (Da) i katoda diody (D4) połączone są z wyj-
ściem wzmacniacza (W), a katoda diody (D») poprzez 
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rezystor (Rt), a anoda diody (Di) poprzez rezystor (R» 
połączone są z wyjściem wzmacniacza (W). 

Układ służy do rozdzielania sygnałów wejściowych 
w zależności od ich polaryzacji. (1 zastrzeżenie) 

H03K 
H02M 

P.232863 31.08.1981 

Zjednoczone Zakłady Produkcji Aparatury Nauko-
wej, Zakład Aparatury Mikrofalowej „WILMER", Pol-
ska Akademia Nauk, Warszawa Polska (Marek Smo-
leński, Krzysztof Górniak). 

Przetwornik analogowo-cyfrowy 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
przetwornika o prostej konstrukcji, w którym dokład-
ność przetwarzania nie zależałaby od stałości często-
tliwości multiwibratora. 

Przetwornik zawiera multiwibrator (M) połączony 
z licznikiem (L) i pamięcią (P) oraz poprzez układ róż-
niczikujący (Cl), (Dl), (Rl) ze stabilizowanym termicz-
nie wzmacniaczem różnicowym z tranzystorami (Tl) 
i (T2). Kolektor tranzystora (Tl) połączony jest ze sta-
nowiącym kluczowane źródło prądowe tranzystorem 
(T3), którego kolektor połączony jest z pojemnością 
(C2), kluczem (K) i komparatorem (Kp), do którego też 
doprowadzane jest napięcie przetwarzane (Up). Wyj-
ście komparatora (Kp) połączone jest z undwibratorem 
(U), który następnie połączony jest z licznikiem (L) i 
pamięcią (P). (1 zastrzeżenie) 

H04B P.233210 28.09.1981 

Biuro Studiów i Projektów Przemysłowych Urządzeń 
Elektrycznych „Elektroprojekt", Warszawa, Polska 
(Henryk Polak, Józef Smaś). 

Układ pośredniczący telesygnalizacji do współpracy 
z urządzeniami telemechaniki 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania zmi-
niaturyzowanego układu, niezawodnego w działaniu, 
zapewniającego separację pomiędzy obwodami obiek-
tu nadzorowanego, a urządzeniami telemechaniki. U-
kład charakteryzuje się tym, że do obiektu nadzorowa-
nego (1) włączona jest, poprzez rezystor (R), dioda e-
lektroluminescencyjna (DE), będąca obwodem wej-
ściowym transoptora (V), a do nadawczego urządzenia 
telemechaniki (3), włączony jest fototranzystor (FT), 
będący obwodem wyjściowym transoptora (V), który 
wraz z rezystorem (R), stanowi transoptorowy układ 
pośredniczący telesygnalizacji (2). (1 zastrzeżenie) 

H04B P.236827 07.06.1982 

Pierwszeństwo: 06.10.1981 - Węgry (nr 2888/81) 

Hiradótechnikai Vallalat, Budapeszt, Węgry (József 
Kálmán, László Kiss, László Kiss, István Gölley, 
István Friedl). 

Układ wielokanałowego łańcucha transmisji sygnału, 
zwłaszcza do zbiorowego systemu antenowego, 
służący do automatycznej kontroli stanu pracy 

w danym punkcie węzłowym łańcucha i do 
przywracania w razie potrzeby przewidzianego stanu 

pracy 

W układzie według wynalazku pomiędzy wyjściem 
pierwszego źródła sygnału (15) i odpowiednim punk-
ktem węzłowym sieci (16) łańcucha transmisyjnego są 
umieszczone: pierwszy sprzęgacz kierunkowy (5), prze-
łącznik (13) i drugi sprzęgacz kierunkowy (14). Wyj-
ście źródła (15) sygnału jest połączone przez boczne 
odgałęzienie pierwszego sprzęgacza kierunkowego (5) 
z dowolnym punktem wejściowym pętli (17) regulu-
jącej poziom, która jest połączona z wyjściem regu-
lacyjnym przedwzmaoniacza (2) źródła (15) sygnału, 
podczas gdy pomiędzy dowolnym punktem wyjścio-
wym pętli (17) .regulacji poziomu i aktywnym wej-
ściem przełącznika (13) są połączone w łańcuchu: sto-
pień (10) obróbki sygnału, stopień opóźniający (11) i 
sieć logiczna (12), przy czym wyjście sieci logicznej 
jest połączone z aktywnym wejściem przełącznika (13). 

(3 zastrzeżenia) 
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H04M 
H04L 

P. 236391 12.05.1982 

Pierwszeństwo: 14.05.1981 - Szwecja (nr 8103041-3) 

Telefonaktiebolaget LM Ericsson, Sztokholm, Szwe-
cja. 

Sposób przydzielania zezwolenia na nadawanie termi-
nalów w sieci telekomunikacyjnej i układ przydziela-

nia zezwolenia na nadawanie 

Sposób przydzielania zezwolenia na nadawanie do-
wolnemu z terminali w sieci telekomunikacyjnej, 
przy przesyłaniu informacji pomiędzy terminalami, 
które są połączone ze sobą poprzez wspólną szynę pier-
ścieniową i sterowane poprzez komputer usytuowany 
w każdym z tych terminali, charakteryzuje się tym, 
że po szynie pierścieniowej obiega ramka słowa syg-
nałowego (SP), o formacie HDLC, zawierająca sło-
wo zezwolenia na nadawanie w postaci określonego 
rozkładu sygnałów, a kiedy jeden lub kilka z termi-
nali dołączonych do szyny jest w określonym stanie 
logicznym, wówczas ten terminal otrzymuje zezwole-
nie na nadawanie, który pierwszy przyjmie ten stan 
logiczny w stosunku do położenia ramki zezwolenia 
na nadawanie w pętli. 

W układzie według wynalazku logiczny obwód po-
równywania adresów (AL) odbiera wszystkie ramki 
na pierwszym wejściu i porównuje pole adresowe w 
odebranych ramkach z ustalonym adresem odpowia-

dającym rozkładowi zezwolenia na nadawanie i w 
przypadku jednakowych adresów wytwarza sygnał ste-
rowania albo dla pierwszego generatora przerywania 
(AG), albo dla drugiego generatora przerywania (AG2) 
zależnie od stanu sygnału logicznego (CFR) drugiego 
wejścia. Pierwszy generator przerywania w stanie po-
budzonym wysyła słowo przerywania (AB) w ramce 
na szynę. Drugi generator przerywania w stanie po-
budzonym wysyła słowo sygnału przerywania (AB) w 
rômce w kierunku do własnego terminala. 

(5 zastrzeżeń) 

H04N P.233284 30.09.1981 

Białostockie Zakłady Podzespołów Telewizyjnych 
„Unitra-Biazet", Białystok, Polska (Stefan Kilián). 

Układ nieliniowego kształtowania sygnału wizyjnego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania uk-
ładu pozwalającego uzyskać poprawę kształtów im-
pulsów synchronizujących, przeznaczonego zwłaszcza 

do (kształtowania wizyjnego sygnału wyjściowego z ma-
gnetowidu. 

Układ nieliniowego kształtowania sygnału wizyjnego 
ma tranzystor (T2), którego emiter połączony jest z 
emiterem tranzystora (Tl) wzmacniacza, kolektor ze 
źródłem zasilania (Uz), zaś baza z punktem połączenia 
rezystorów (R3) i (R4), które stanowią dzielnik pow-
stały w wyniku podzielenia rezystancji (Ro). Sygnał 
wyjściowy z kolektora tranzystora (Tl) wzmacniacza 
poddawany jest ograniczeniu przy pomocy ograniczni-
ka w dowolnym układzie. (1 zastrzeżenie) 

H04N 
H03D 

P. 238094 31.08.1982 

Pierwszeństwo: 31.08.1981 - St. Zjedn. Ara. 
(nr 297 556) 

RCA Corporation, Nowy Jork, St. Zjedn. Am. (Hen-
ry. Garton Lewis). 

Demodulator cyfrowy telewizji kolorowej 

Demodulator zawierający źródło sygnałów cyfro-
wych niosących informacje i źródło sygnałów odnie-
sienia, charakteryzuje się tym, że zawiera generator 
synchronizacji (22) i filtr cyfrowy (42, 44). Generator 
synchronizacji (22) wytwarza sygnał synchronizacji 
I i Q o określonym związiku fazowym względem sy-
gnału odniesienia. Filtr cyfrowy zarówno demoduluje 
jak i filtruje sygnał niosący informację w odpowiedzi 
na sygnał synchronizacji. (13 zastrzeżeń) 
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H04Q 
G08C 

P. 233377 08.10.1981 

Zjednoczone Zakłady Urządzeń Jądrowych „PO-
LON", Zakład Aparatury Elektronicznej, WaTSzawa, 
Polska (Mirosław Andrzej Stypuła). 

Elektroniczny układ wyboru adresatów w formie sy-
gnałów w kodzie BCD 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania uk-
ładu o dużej niezawodoności i szybkości działania, 
przeznaczonego do programowania urządzeń automa-
tyki i sterowania np. przeliczników programowych. 

Układ składa się z elektronicznego licznika (1), zwie-
racza (2), dekodera (6), przełącznika (4) oraz wskaźni-
ka optycznego (7). 

Do wejścia zliczającego licznika (1) doprowadzony 
jest impuls ze zwieracza (2) lub wejścia (3) impulsów 
powodujący zmianę, licznika o 1. Stan licznika odpo-
wiadający w kodzie BCD liczbie równej ilości dopro-
wadzanych impulsów stanowi wybrany adres. Przez 
przełącznik (4) adres ten jest wyprowadzany na wyj-
ście (5) układu oraz do wejścia dekodera (6), przetwa-
rzającego adres z kodu BC ; na kod odpowiedni dla 
optycznego wskaźnika (7). Po osiągnięciu maksymal-
nej pojemności licznika (1) kolejny impuls na jego 
wejściu zliczającym powoduje osiągnięcie stanu po-
czątkowego np. zero i cykl liczenia powtarza się. 

(1 zastrzeżenie) 



II. WZORY UŻYTKOWE 

D z i a ł A 
PODSTAWOWE POTRZEBY LUDZKIE 

A01B W. 68854 08.07.1982 

Bronisław Czechowski, Poznań, Polska (Bronisław 
Czechowski). 

Ręczny uprawiacz gleby 

Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest zwięk-
szenie użyteczności ręcznego uprawiacza gleby. 

Ręczny uprawiacz gleby posiadający drążek kieru-
jący z uchwytami i umieszczonym na jego końcu kół-
kiem jezdnym, charakteryzuje się tym, że ma drążek 
nośny (5) osadzony obrotowo na czopie (6) i widełkach 
(7) kółka jezdnego (8), przy czym drążek ten posiada 
na końcu drążek poprzeczny (4), na którym osadzone 
są na obejmach (2) dwa kabłąki barkowe (1). , 

(1 zastrzeżenie) 

A01D W. 68814 02.07.1982 

Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych, Poznań, 
Polska (Janusz Kaczmarek, Jerzy Pińczak, Tadeusz Za-
lewski, Zbigniew Dratwa). 

Przyrządy robocze, 
zwłaszcza do kombajnów zielonkowych 

Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest kon-
strukcja przyrządów roboczych opartych na bazie jed-
nego przenośnika ślimakowego. 

Przyrządy robocze takie jak: podbieracz pokosów, 
wielorzędowy ścinacz do kukurydzy, wielorzędowy ob-
rywacz kolb kukurydzy, bezrzędowy przyrząd do ko-
szenia kukurydzy, charakteryzuje się tym, że mają 
wspólny moduł (2), w którym osadzony jest przeno-
śnik ślimakowy (3) w łożyskach umieszczonych w ra-
mie (5) modułu (2). Rama (5) modułu (2) mocowana 
jest do kombajnu zielonkowego za pomocą uchwytów. 

(2 zastrzeżenia) 

A01D W. 68850 07.07.1982 

Wojewódzki Ośrodek Postępu Rolniczego, Kalsik, Pol-
ska (Zdzisław Gadawski, Zbigniew Gordziejewski, Ed-
ward Wierzbicki). 

Wyorywacz ładujący do buraków 

Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest zmniej-
szenie gabarytów urządzenia przy jednoczesnym zwięk-
szeniu jego użyteczności. 

Wyorywacz ładujący do buraków charakteryzuje się 
tym, że ma zespół wyorywujący kłowy (5) składający 
się z dwóch kompletów po 5 prętów wachlarżowo roz-
łożonych oraz obrotową gwiazdę oczyszczającą (12) 
obracającą się w płaszczyźnie poziomej, przy czym 
gwiazda (12) oraz przenośnik ładowaczy (8) mają wspól-
ny napęd z przekładni (14). ~ (1 zastrzeżenie) 

A47B W. 67570 30.10.1981 

Krajowy Związek Spółdzielni Meblarskich w War-
szawie Meblarski Ośrodek Pomocy Technicznej, Byd-
goszcz, Polska (Romuald Ferens). 
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System pólek naściennych 

Celem wzoru użytkowego jest opracowanie półki 
składanej o nowej konstrukcji. 

Półki tworzą segmenty kątowe (1) łączone ze sobą 
na kołki (4). Segment (1) składa się z dwóch elemen-
tów połączonych na kołki (5) i klej. Skrajne segmen-
ty (1) mogą być wzmacniane wspornikami (2) moco-
wanymi za pomocą kołków grzybkowych (3). 

(1 zastrzeżenie) 

A47B W. 68766 22.06.1982 

Spółdzielnia Pracy „Metalsprzęt", Rzeszów, Polska 
(Andrzej Krok, Stanisław Kotowicz). 

Szafa odzieżowa 

Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania konstruk-
cji szafy o podwyższonych walorach, użytkowych 
estetycznym wyglądzie, dającej się łatwo zestawić w, 
segmenty oraz łatwej w transporcie. 

Szafa przeznaczona jest głównie dla zakładów prze-
mysłowych na wyposażenie szatni. Szafa ma składane 
elementy w postaci ścianek (1) i (2) bocznych, ścianki 
(3) tylnej, sufitu (4), diwóch półek (5) i (6) oraz drzwi 
(12). 

Każdy element ma na obrzeżu wygięcia kątowe słu-
żące do usztywnienia i do wykonania otworów monta-
żowych. Wszystkie elementy wykonane są z cienkiej 
blachy i złączone razem przy pomocy śrub. Wewnątrz 
szafy, poniżej półki górnej zamocowany, jest drążek 
(17) odzieżowy, poniżej niego na ścianie (1) bocznej 
zamocowany jest wieszak (18) rzędowy. Na półce (6) 
dolnej spoczywa ociekacz (19) z podstawką (20) na bu-
ty. Na wewnętrznej stronie drzwi (12) osadzony jest 
drążek odzieżowy oraz wieszak hakowy. W ściance 
(3) tylnej wykonane są otwory do wietrzenia wnętrza. 

Na zewnętrznej stronie ścianki (1) bocznej znajduje 
się blacha maskująca, stanowiąca osłonę dekoracyjną. 

(6 zastrzeżeń) 

A47B W. 69425 15.11.1982 

Spółdzielnia Pracy Usług Motoryzacyjnych „Autome-
tal", Kłobuck, Polska (Henryk Gnoiński). 

Stolik z regulowaną wysokością blatu 

Przedmiotem wzoru jest stolik z regulowaną wyso-
kością blatu, zapewniającą łatwy i prosty sposób usta-
wiania blatu stolika na różnych poziomach, zależnie 
od potrzeb użytkownika. 

Stolik składa się z blatu (1), obudowy (2) stanowią-
cej dwie równoległe ścianki wsparte na nogach (3) 
i połączone poprzeczką (5) z łącznikiem (6) oraz me-
chanizmu podnoszącego, połączonego z korbą (4). Me-
chanizm podnoszący, wmontowany w każdą ze ścianek 
obudowy (2), stanowią dwa współpracujące ze sobą zę-
bate, stożkowe koła (9) i (10), przy czym koło (10) po-
łączone jest trwale ze śrubą (11), po której przesuwa 
się nakrętka (12). Nakrętka natomiast przytwierdzona 
jest do ruchomei listwy (8) z wysięgnikami (7) na któ-
rych sTjoczywa blat (1). 

Obroty korbą (4) wprawiają w ruch mechanizm pod-
noszący w drugiej ściance obudowy (2) przy pomocy 
łącznika (6) wmontowanego w poprzeczkę (5). 

(2 zastrzeżenia) 

A47C W. 68681 09.06.1982 

Włodzimiienz Skowroński, Łódź, Polska (Włodzimierz 
Skowroński). 

Taboret składany 

Wzór rozwiązuje zagadnienie zabezpieczenia przed 
niekontrolowanym złożeniem się taboretu składanego 
z nogami połączonymi przegubowo z> siedziskiem 
i krzyżakową konstrukcją nóg. 
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Taboret ma rygiel (5) zamocowany obrotowo do list-
wy nośnej (2), który po rozłożeniu taboretu stanowi 
zamknięcie pręta łączącego (4) nogi (3) w wycięciu (6) 
listwy nośnej (2). (lzastrzeżenie) 

A47C W. 68772 24.06.1982 

Włodzimierz Skowroński, Łódź, Polska (Włodzimierz 
Skowroński). 

Taboret składany 

Wzór rozwiązuje zagadnienie zwiększenia sztywności 
konstrukcji taboretów. 

Taboret ma rygiel (5) w kształcie pręta, osadzony 
przesuwnie w listwie nośnej (2) siedziska (1), który 
w złożonym taborecie stanowi stztywne połączenie mię-
dzy listwami nośnymi (2) i nogami (3), uniemożliwia-
jąc rozłożenie taboretu, a w rozłożonym taborecie sta-
nowi sztywne połączenie między listwami nośnymi (2) 
uniemożliwiając złożenie taboretu. (1 zastrzeżenie) 

A47F 
A47B 

W. 68795 29.06.1982 

„Format" Polonijne Przedsiębiorstwo Drzewne, Lu-
cynów k/Wyszkowa, Polska (Włodzimierz Zalewski, 
Zbigniew Sroczynski, Krzysztof Szachnowski). 

Regał składany 

Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania konstruk-
cji regału o swobodnej zabudowie regałowej ściany 
i zmniejszonej ilości pionowych elementów wspierają-
cych. 

Regał składa się z półek (1) utworzonych z pozio-
mych listew połączonych trwale z poprzecznymi list-
wami oraz z nóg (2) łączonych na śruby (9). Poprze-
czne listwy (4) półki (1) mają poprzeczne otwory (5) 
na osi przedostatnich poziomych listew (3) półki (1). 

Listwy (3) przedostatnie są krótsze od wszystkich po-
zostałych, poziomych listew (3) o połowę grubości no-
gi (2), będącej krawędmakiem o przekroju kwadrato-
wym, mającym poprzeczne otwory (6) tworzące wraz 
z otworami <5) półek (1) kanał dla montażowych śrub 
(9) i wyposażonym w trzpień na jednym końcu oraz 
wybrania dopasowane do trzpienia na drugim końcu. 

(1 zastrzeżenie) 

A47L W. 68800 30.06.1982 

Andrzej Třepte, Warszawa, Polska (Andrzej Třepte). 

Suszarka elektryczna do obuwia 

Suszarka służy do suszenia obuwia w sposób nie po-
wodujący jego trwałych uszkodzeń w temperaturze 
nieznacznie przekraczającej temperaturę ciała ludzkie-
go. Suszarka składająca się z grzejnika elektrycznego 
(3) umieszczonego w korpusie obudowy (1) charakte-
ryzuje się tym, że korpus obudowy (1) ma kształt cy-
Ijndra zamkniętego wykonanego z materiału izolacyj-
nego. Korpus obudowy (1) pokryty jest od wewnątrz 
folią metalową (7) i zamknięty jest z obu stron krąż-
kami zamykającymi (5). (2 zastrzeżenia) 

A61G W. 68855 08.07.1982 

Akademia Medyczna, Łódź, Polska (Marian Majak). 

Krajarka do badania sekcyjnego mózgowia 

Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania konstruk-
cji krajarki przydatnej w dokonywaniu sekcji i pre-
zentacji mózgowia i jego przekrojów. 

Krajarka ma wąski stolik (2) poziomy do przeprowa-
dzania sekcji, zaopatrzony na dłuższych bokach w wy-
stające ku górze obrzeża i ma dodatkowy, szeroki sto-
lik (1) poziomy do prezentacji przekrojów mózgowia, 
stanowiący jedną płaszczyznę ze stolikiem (2). Między 
tymi stolikami, od strony stolika (1) są usytuowane 
na stałe pionowe słupki (3) z luźno wpuszczoną w nie 
przezroczystą przegrodą (4), a od strony stolika (2) 
jest umieszczony pionowy, równoległy do przegrody 
(4), przeznośny ramowy prowadnik (5) do ręcznego 
krojenia nożem. Na powierzchnię stolików (1, 2) i na 
powierzchnię przegrody jest naniesiona dowolna ilość 
milimetrowych lub centymetrowych podziałek (6). 
: , , i(l zastrzeżenie) 
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A63F W. 68727 18.06.1982 

Andrzej Tomala, Warszawa, Polska (Andrzej To-
mala). 

Magiczne płytki 

Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania konstruk-
cji zabawki wymagającej logicznego myślenia. 

Zabawkę stanowi zestaw 13-tu płytek o zróżnicowa-
nych wymiarach, umieszczonych na podstawie w okre-
ślonych wzajemnie pozycjach. (1 zastrzeżenie) 

A63F W. 68796 29.06.1982 

Polonijne Przedsiębiorstwo Drzewne „Format", Lu-
cynów k/Wyszkowa, Polska (Antoni Rosen, Zbigniew 
Sroczyński, Krzysztof Szachnowski). i 

Zabawka sznurkowa 

Zabawka sznurkowa składa się z dwu obrzeżnych 
płytek (1) wyposażonych w trzy otwory (4), środkowej 
płytki (2) wyposażonej w dwa otwory (5) oraz z linki 
(3) o zamkniętym obwodzie, która opleciona jest mię-
dzy otworami (4 i 5) płytek (1 i 2) w ten sposób, że 

przechodzi pnzelotowo przez otwory (5) środkowej 
płytki (2), a jej «zamknięte końce przechodzą przeloto-
wo przez skrajne otwory (4) obrzeżnych płytek (1) 
i obejmują i zaciskają linkę (3) przez środkowe otwory 
(4) obrzeżnych płytek (1). (1 zastrzeżenie) 

A63H W. 68842 06.07.1982 

Spółdzielnia Inwalidów „Mazowianka", Warszawa, 
Polska (Krzysztof Góral). 

Zabawka w postaci składanki segmentowej. 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowania 
konstrukcji zabawki umożliwiające jbudowanie dowol-
nych brył geometrycznych. 

Zabawka składa sie z segmentów prostokątnych (1), 
zaopatrzonych w cztery modułowe występy (2) i dwa 
odpowiadające im ksżtałtowo gniazda (3) o wymiarach 
równych grubościom tych segmentów (1), oraz z seg-
mentów prostokątnych, zaopatrzonych w sześć takich 
występów (2) i w cztery gniazda (3), jak również skła-
da się z elementów zbliżonych kształtem do podwój-
nej litery „H", zawierających wewnętrzne gniazda pro-
stokątne (7) i wdustronne wnęki (8) oraz z łączników 
(9) mających otwory przelotowe (10) dla metalowych 
osiek, a ponadto składa się ona co najmniej z czte-
rech elementów kołowych z krzyżowymi występami. 

(1 zastrzeżenie) 

A63H W. 68843 06.07.1982 

Spółdzielnia Inwalidów „Mazowianka", Warszawa, 
Polska (Edward Gąsiorowski). 

Zabawka konstrukcyjna 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowania 
takiego zestawu elementów konstrukcyjnych, który 
umożliwiałby budowanie różnych maszyn roboczych, 
pojazdów mechanicznych, dźwigów samojezdnych itp. 
urządzeń. 

Zabawka składa się z członów kwadratowych, czło-
nów okrągłych (2) i listew (7) o zróżnicowanej długo-
ści, a także z ceowników i kątowników, które to eLe-
menty są zaopatrzone w szereg otworów przelotowych 
o średnicy dostosowanej do rdzenia śrub wkręcanych 
do, prostokątnych elementów z otworami gwintowa-
nymi, jak również z kół jezdnych oraz kół linowych, 
zaopatrzonych również we współśrodkowe otwory prze-
lotowe, dostosowane do średnicy śrub, przy czym w 
skład zabawki, oprócz płaskiego klucza, wchodzi lin-
ka wraz zawieśiem hakowym. (1 zastrzeżenie) 
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Dział B 
RÓŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE; TRANSPORT 

B01D W. 68824 05.07.1982 
Kombinat Metalurgiczny Huta Katowice, Dąbrowa 

Górnicza, Polska (Augustyn Tabiś). 

Filtr do wstępnego oczyszczania gazu, 
zwłaszcza powietrza 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie zmniejszenia 
kosztów wytwarzania oraz uproszczenia budowy filtru 
do wstępnego oczyszczania gazu. 

Filtr ma zastosowanie w stacjach dokładnego oczy-
szczania jako skuteczne zabezpieczenie przed szybkim 
zanieczyszczeniem filtrów o złożonej budowie, limi-
tujących przepływ gazu. 

Rozwiązanie stanowi filtr będący zestawieniem trzech 
różnych stopni oczyszczania we wspólnej, prostej obu-
dowie. Składa się z rozbieralnego korpusu (1) dwu-
stronnie zamkniętego i podzielonego pierścieniem (9) 
na komorę filtracyjną pierwszego stopnia (5) oraz ko-
morę filtracyjną drugiego stopnia, umieszczoną w po-
krywie (13). 

W korpus (1) wrzucony jest zgrubny filtr (2) oraz 
świeca (3). (1 zastrzeżenie) 

B05B W. 68820 05.07.1982 
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Obróbki Ściernej, 

Łódź, Polska (Jan Kopycki). 

Dysza chłodziwa do szlifierek 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie poprawy 
chłodzenia tak strefy szlifowania jak i przedmiotu 
szzlifowanego. 

Pysza według wzoru zawiera na drodze strumienia 
chłodziwa labirynt utworzony z oo najmniej dwóch 
przegród (9 i 11) ustawionych w pewnej odległości od 
siebie wzdłuż strumienia cieczy i tworzących prześwi-
ty (10 i 12) kolejno przy wzajemnie przeciwległych 
ściankach (1 i 3). (1 zastrzeżenie) 

B21D W. 68794 29.06.1982 
Stocznia Gdańska im. Lenina, Gdańsk, Polska (Zbig-

niew Jędrzejak, Adam Bąk). 

Urządzenie do prostowania konstrukcji stalowych 
zwłaszcza ścian 

Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania konstruk-
cji urządzenia zapewniającego łagodne zalewanie po-
wierzchni strumieniami wody chłodzącej. 
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Urządzenie ma kolektor gazowy (3) oraz kolektor 
wodny (8), w którym osadzone są prostki rurowe (&> 
zaopatrzone w końcówki (11) o kształcie krótkiego wal-
ca, mające otwory wylotowe (12) wody chłodzącej. 
Otwory te sikierowane są pod kątem około 90° do osi 
dysz płomieniowych (5). (1 zastrzeżenie) 

B21D W. 68825 05.07.1982 

Fabryka Samochodów Małolitrażowych, Bielsko-Bia -
ła, Polska (Stanisław Borkała). 

Urządzenie do mocowania stempli w przyrządzie do 
okrawania i dziurkowania odkuwek 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie mocowania 
stempli w przyrządzie wpływające na zwiększenie ży-
wotności stempli i zmniejszenie zużycia materiałów 
i robocizny przy ich wytwarzaniu oraz montażu i de-
montażu w przyrządzie do okrawania i dziurowania 
odkuwek. 

Urządzenie składa się z oprawy (1) mającej odsą-
dzenie (5), podkładki (2) oporowej oraz z płytki (3) 
docikowej z wkrętami (4), pomiędzy którymi mieszczą 
się stemple (6). Podkładka (2) oporowa umieszczona 
jest w gnieździe (8) oprawy (1) pomiędzy odsądzeniem 
(10) stempla (6), a ścianką (9) oporową oprawy (1). 
Linia (11) podziału pomiędzy oprawą (1), a płytką (3) 
dociskową przebiega w osi symetrii oprawy (1) i osi 
symetrii stempli (6), przy czym płytka (3) dociskowa 
ma wzdłuż krawędzi styku z oprawą (1) wgłębienie 
(12) schodkowe, wymiarami i kształtem odpowiadające 
kształtowi krawędzi (13) schodkowej oprawy (1). 

(3 zastrzeżenia) 

B23B W. 68823 05.07.1982 

Kombinat Metalurgiczny Huta Katowice, Dąbrowa 
Górnicza, Polska (Stanisław Barański, Ryszard Mira-
kowsiki, Jan Jaworski). 

Głowica do obróbki wewnętrznych powierzchni kuli-
stych na wytaczarkach 

Wzór rozwiązuje zagadnienie uzyskania żądanych 
gładkości i dokładności wymiarowej oraz przeprowa-

dzenia całej operacji wytaczania bez konieczności wy-
cofywania narzędzi. 

Głowica ma rurowy korpus (2) mocowany do tulei 
wrzecionowej wytaczarki i zabierak napędzany wrze-
cionem wytaczarki i nadający ruch wahadłowy jarzmu 
(5). 

Głowica ta ma zastosowanie do obróbki skrawaniem 
oraz do dogniatania wewnętrznych powierzchni kuli-
stych, zwłaszcza o dużych średnicach i może stanowić 
standardowe wyposażenie wytaczarek. (1 zastrzeżenie) 

B25H W. 68816 05.07.1982 

Przedsiębiorstwo Projektowania i Wyposażania Za-
kładów Przemysłu Maszyn i Aparatów Elektrycznych 
„EME-PROMEL", Gliwice, Polska -(Stanisław Deren-
dal). 

Stanowisko konserwacji części maszyn 

Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania stanowi-
ska o prostej budowie, łatwego w obsłudze, umożliwia-
jącego konserwację części maszyn o różnych wymia-
rach. 

Stanowisko konserwacji części maszyn wyposażone 
w nośną konstrukcję, obrotowy żuraw roboczy podest 
z poręczami i nośną konstrukcję stołu oraz w umiesz-
czone na podeście wanny ze środkiem czyszczącym, 
charakteryzuje się tym, że w środku roboczego pode-
stu (5) jest umieszczony obrotowy żuraw (4) o wysięgu 
obejmującym podest (5), jak i umieszczone obok nie-
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go odkładcze stoły, przy czym na roboczym podeście 
(5) prostopadle do osi odkładczych stołów są umiesz-
czone wanny (1), każda po obu stronach mająca, nie-
co powyżej pokrywy (2), umieszczoną przejezdną od-
ciekową tacę (10), którą stanowi górna nośna sitowa 
blacha, mająca pod spodem pochyłą ociekową płasz-
czyznę nakie.rowującą ociekające częśoiowo do nieco 
niżej umieszczonej ściekowej rynny (11), której wylot 
znajduje się ponad krawędzią wanny (1). Odciekowe 
tace (lo) od strony roboczego stanowiska mają wzdłuż-
ne przeloty (12) dla umożliwienia dostępu do wanny 
(1). Pod odciekową tacą (lo) poniżej ociekowej płasiz-
czyzmy (13), znajduje się powietrzna ssawika (3). 

(1 zastrzeżenie) 

B26B W. 68826 05.07.1982 

Marek Jędrzejewski, Wrocław, Polska (Marek Jęd-
rzejewski). 

Przytrzymywacz do krojenia produktów spożywczych 
zwłaszcza warzyw i owoców 

Wzór rozwiązuje zagadnienie zabezpieczenia dłoni 
przed skaleczeniem w trakcie krojenia produktów spo-
żywczych, zwłaszcza warzyw i owoców w gospodar-
stwie domowym. 

Przytrzymywaoz ma szeregowo zamontowane sziple 
(1) w dowolnych odstępach w uchwycie (2). 

(1 zastrzeżenie) 

B28B 
E01B 

W. 68860 09.07.1982 

Wytwórnia Podkładów Strunobetonowych, Suwałki, 
Polska (Franciszek Butkiewicz). 

Zamykacz form 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowania 
zamykacza form o łatwym montażu i demontażu. 

Zamykacz form, zwłaszcza form do produkcji pod-
kładów kolejowych, składa się z dwóch czołownic (1) 
zawies'zonych na dwóch prętach przetykowych (2) i do-
ciskanych do ścina pionowych form dwoma klinami 
zespolonymi dociskowymi (3) tworzonymi z prętów 
jednakowej grubości, osadzonych wë wspólnej podsta-
wie o przekroju ceowym, a ponadto wyposażony jest 
w rozwieracz form (4). (4 zastrzeżenia) 

B60R W. 68846 08.07.1982 

Stanisław Teofilak, Warszawa, Polska (Stanisław 
Teofilaik). 

Blokada samochodowa 

Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest opra
cowanie blokady samochodowej zabezpieczającej przed 
kradzieżą. 

Blokada samochodowa składa się z wygiętej po łuku 
podstawy (1), łącznika (2) o kształcie prostokąta z za
okrągloną podstawą, dolnej płyty (3) wyposażonej w 
owalny otwów oraz osłonową płytę (8) połączoną z łą
cznikiem (2), trwale ze sobą połączonych, oraz z górnej 
płyty (4) wyposażonej w kabłąk mieszczący się w owal
nym otworze dolnej płyty (3) i połączonej z nią obro
towo za pomocą zawiasu (7). (1 zastrzeżenie) 

B61D W. 68496 04.05.1982 

Zgłoszenie dodatkowe do zgłoszenia nr W. 68623 

Stanisław Gryglewicz, Wanszawa, Polska (Stanisław 
Gryglewicz). 

Pociąg kolei miejskiej do jazdy po estakadzie -
kształt zewnętrzny o linii przodu i tyłu kulisto-ściętej 
z odmienną o linii przodu i tyłu owalnoopływowej 

z ostrym końcem spływu 

Pociąg kolei miejskiej charakteryzuje się tym, że 
przód i tył pociągu jest taki sam i ma kształt kuli-
stościęty z panoramiczną szybą a boki wagonów mają 
po cztery sizyby z tym, że dwie środkowe stanowią 
górne części drzwi. (2 zastrzeżenia) 

B62D W. 68803 30.06.1932 

Centralny Ośrodek Badawczo-Projektowy Górnictwa 
Odkrywkowego „Poltegor", Wrocław, Polska (Andrzej 
Salski, Edward Pagacz, Józef Gutkowski). 

Przyczepa terenowa dużej ładowności do transportu 
taśmy, zwłaszcza przenośnikowej 

Wzór użytkowy rozwiązuej zagadnienie opracowania 
prostej i tandej konstrukcji przyczepy terenowej dużej 
ładowności do transportu taśmy, zwłaszcza przenośni-
kowej stosowanej w górnictwie odkrywkowym.-

Przyczepa charakteryzuje się tym, że dolna część 
ramy ma od góry wgłębienie (3) stanowiące część po-
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bocznicy walca, a po bokach ucha (4) ze sworzniami 
(5). Promień (R) pobocznicy walca jest równy naj-
większemu promieniowi przewożonej taśmy. 

(2 zastrzeżenia) 

B63B W. 68830 07.07.1982 

Stocznia „Ustka", Ustka, Polska (Stanisław Nowicki, 
Bernardyn Marciniak, Marian Lewamdowski, Józef 
Malek, Jerzy Madey). 

Kadłub łodzi zwłaszcza ratunkowej 

Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest skon-
struowanie kadłuba łodzi ratunkowej zapewniającego 
odprowadzanie wody z wnętrza kadłuba. 

Kadłub łodzi składający sią ze skorupy zewnętrznej 
i skorupy wewnętrznej, charakteryzuej się tym, że ma 
wodoszczelną podłogę (9), usytuowaną na poziomie 
co najmniej równym z poziomem wody zaburtowej 
przy maksymalnym stanie obciążenia łodzi, oraz szczel-
ne kanały <7) wlaminowane pomiędzy wewnętrzną 
skorupę (2) a zewnętrzną skorupę (1). (1 zastrzeżenie) 

B65D W. 68779 28.06.1982 

Roman Grzona, Gdynia, Polska (Roman Grzona). 

Skarbonka , 

Wzór rozwiązuje zagadnienie wzbogacenia asorty-
mentu skarbonek. 

Skarbonkę przeznaczoną do gromadzenia monet, 
banknotów i tym podobnych przedmiotów, stanowi za-
sobnik (2) o kształcie wypełnionego d przewiązanego 
w części górnej woreczka, w zwężonej części (5) któ-

rego usytuowany jest otwór (4) wrzutowy. Woreczek 
ma płaską podstawę (1) o kształcie zbliżonym do eli-
psy. (1 zastrzeżenie) 

B65D W. 68802 05.07.1982 

Fabryka Pomocy Naukowych, Częstochowa, Polska 
(Janusz Chmielewski). 

Pojemnik zestawu narzędzi do rzeźbienia 

Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest opra-
cowanie dogodniejszego w użyciu pojemnika zestawu 
narzędzi do rzeźbienia, przeznaczonego do stosowania 
jako opakowanie magazynowo-transportowe podsta-
wowych narzędzi dla amatorów rzeźbienia w drewnie. 

Pojemnik w postaci prostokątnego pudełka, wyłożo-
nego wewnątrz tkaniną lub tworzywem sztucznym, 
charakteryzuje się tym, że trzy ściany boczne w sta-
nie zamkniętym tworzy zamek (6) błyskawiczny, za-
mocowany brzegami taśmy do ścian (1, 2) dolnej i gór-
nej, przy czym do ściany (1) dolnej zamocowane są 
uchylnie od wewnątrz dwa płaskowniki (7) metalowe, 
a do ściany (2) górnej elastyczna tasiemka (11). 

(3 zastrzeżenia) 

B65H 
B65G 

W. 68804 30.06.1982 

Centralny Ośrodek Badawczo-Projektowy Górnictwa 
Odkrywkowego „Poltegor", Wrocław, Polska (Zbigniew 
Pelczarski, Andrzej Stodolnik). 

Rozwijadło dla taśm, zwłaszcza przenośnikowych 

Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest zbu-
dowanie rozwijadła o prostej konstrukcji, łatwego w 
eksploatacji oraz samoczynnie hamującego rozwijanie 
się taśmy ze szpuli gdy zwijadło zostanie zatrzymane. 

Rozwdjadło dla taśm, zwłaszcza przenośnikowych, za-
wierające szpulę z nawiniętą taśmą zamocowaną na 
osii, charakteryzuje się tym, że ma- hamulec mecha-
niczny (6) przymocowany do belki nośnej. Hamulec (6) 
twoTzy dźwignia dwuramienna (11) mająca na jednym 
końcu obciążnilki (13) a na drugim klocek hamulcowy 
(14), który bezpośrednio przylega do ograniczeń bocz-
nych szpuli (3). (1 zastrzeżenie) 
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B65H W. 68805 '30.06.1982 

Centralny Ośrodek Badawczo-Projektowy Górnictwa 
Odkrywkowego „Poltegor", Wrocław, Polska (Zbigniew 
Pelczarski, Wiktor Roszczewski). 

Szpula dla taśm, zwłaszcza przenośnikowych 

Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest opra-
cowanie szpuli umożliwiającej nawijanie około 250 
metrów bieżącej taśmy o wadze około 30 ton przy 

jednoczesnym łatwym załadunku wału zwijadła czy 
osa rozwijadła na szpulę. 

Szpula według wzoru ma bęben w postaci rury (1) 
zakończonej po obydwu stronach tarczami (3). Bęben 
szpuli wykonywany jest z rury zewnętrznej (1) o prze-
krój kołowym i rury wewnętrznej (2) o przekroju 
kwadratowym. 

Obydwie rury (1, 2) połączone są ze sobą na koń-
cach za pomocą tarcz (3) zawierających kwadratowy 
otwór (4) o boku równym bokowi przekroju rury we-
wnętrznej (2). 

Ponadto obydwie rury (1, 2) są połączone dwoma 
pierścieniami (5). (1 zastrzeżenie) 

B66C W. 68801 02.07.1982 

Karpackie Zakłady Gazownictwa, Tarnów, Polska 
(Józef Pytel, Zbigniew Przybycień). 

Ręczny wózek do przewożenia rur 

Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest skon-
struowanie wózka umożliwiającego szybki załadunek, 
rozładunek i łatwy przewóz rury o dużej średnicy 
nie powodując uszkodzenia jej izolacji. 

Wózek do ręcznego transportu elementów długich, 
zwłaszcza rur, charakteryzuej się tym, że konstrukcja 
nośna (1) wsparta na kołach jezdnych została wyposa-
żona w uchwyt kleszczowo-nożycowy, służący do pod-
trzymywania rury podczas przewozu. (1 zastrzeżenie) 

Dział E 
BUDOWNICTWO; GÓRNICTWO 

E04C W. 68782 28.06.1982 
Wytwórnia Podkładów Strunobetonowych „KOL-

BET", Suwałki, Polska (Wiesław Michalski). 

Stożek kotwiący wiązki strunobetonowej 
Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania konstruk-

cji stożka kotwiącego nadającego się do stosowania w 
zmechanizowanym ciągu produkcyjnym. ( 

Stożek stanowiący element złącza kotwiącego prizy 
produkcji wyrobów strunobetonowych zwłaszcza pod-
kładów kolejowych ma podstawę (1) o przekroju ko-
łowym, a na swoim obwodzie rowki (2) prowadząco-
-zaciskowe lin w kształcie półkoli. W odległości około 
Vu wyskości stożek ma rowek (3) poprzecznie usytuo-
wany w stosunku do rowków prowadząco-zaciskowych 
mających szerokość większą od średnicy rowka pro-
wadząco-zaciskowego. . (1 zastrzeżenie) 

E04C W. 68833 05.07.1982 

Przedsiębiorstwo Przemysłu Betonów „Prefabet-
-Gdańsk", Gdańsk, Polska (Stanisław Czempiński). 
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Uniwersalny sprawdzian rozstawu prętów w szkiele-
cie zbrojenia 

Wzór rozwiązuje zagadnienie ustawiania szkieletów 
zbrojeń zgodnie z dokumentacją. 

Uniwersalny sprawdzian składa się z trzpie<nia (1) 
zaopatrzonego w jednym brzegu w pochwyt (7) z ram-
ki (2) o kształcie nierównoramiennego trójkąta, do 
ścianek której są utwierdzone trzpienie pomiarowe (3) 
ze sfazowanymd końcówkami (6). 

W narożach ramki (2) są utwierdzone tulejki (4) 
służące jako gniazda dla osadzenia w nich końcówki 
trzpienia. (2 zastrzeżenia) 

E04C W. 68834 05.07.1982 

Przedsiębiorstwo Przemysłu Betonów „Prefabet-
-Gdańsk", Gdańsk, Polska (Stanisław Czempiński). 

Kształtka dystansowa prętów konstrukcyjnych 

Kształtka stosowana jest w szkieletach o silnie za-
gęszczonym zbrojeniu. 

Kształtka wykonana z odcinka drutu zbrojeniowego 
składa się z pętli (1) z oczkiem, usytuowanej w środ-
kowym położeniu, z dwóch nóżek (2) i (3) zakończo-
nych półkolistymi ramionami (4) i (5) wsporczymi. 

Stosowanie kształtek dystansowych w gęsto zbrojo-
nych szkieletach zbrojeń pozwala na właściwe usy-
tuowanie wzajemne poszczególnych warstw prętów 
i prętów w poszczególnych warstwach. (1 zastrzeżenie) 

Przedsiębiorstwo Przemysłu Betonów „Prefabet-
-Gdańsk", Gdańsk, Polska (Stanisław Czempiński). 

Szablon kontrolno regulujący rozstaw wkładek szkie-
letu zbrojenia 

Wzór rozwiązuje zagadnienie uproszczenia czynno-
ści kontrolnych rozstawu wkładek w szkielecie zbro-

jenia oraz przeprowadzenia stosownej regulacji roz-
mieszczenia tych wkładek, poprzez ich rozsunięcie 
a następnie związanie. 

Szablon składa się z trzpienia (1) zaopatrzonego w 
jednym końcu w zukosowaną podwójnie końcówką 
(2), a w drugim w pochwyt (3) oraz w usytuowane w 
dolnej części zamocowane do trzpienia ramię wspor-
cze (4), zaopatrzone w skierowane w dół ramiona 
ograniczające (5) i (6). (1 zastrzeżenie) 

E04C W.68836 05.07.1982 

Przedsiębiorstwo Przemysłu Betonów „Prefabet-
-Gdańsk", Gdańsk, Polska (Stanisław Czempiński). 

Stabilizator do określania położenia prętów i szkiele-
tu zbrojenia 

Wzór rozwiązuje zagadnienie zabezpieczenia koń-
ców czół prętów przed dopływem wilgoci oraz okre-
ślenia właściwego dystansu pozostałych prętów wzglę-
dem bocznych ścianek formy lub deskowania. 

Stabilizator stanowi tulejka (1) zaopatrzona na ob-
wodzie w perforowane nacięcia (2) oraz w ściętą w 
kształcie stożka końcówkę (3). (1 zastrzeżenie) 

E04C W. 68837 05.07.1982 

Przedsiębiorstwo Przemysłu Betonów „Prefabet-
-Gdańsk", Gdańsk, Polska (Stanisław Czempiński). 

Stabilizator oczkowy prętów zbrojeniowych 

Wzór rozwiązuje zagadnienie zapewnienia właści-
wego rozstawu między prętami nośnymi, jednakowego 
usytuowania przekrojowego w konstrukcji oraz zgod-
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nej z projektem odległości od ścianek i dna formy 
lub deskowania. 

Stabilizator składa się z odcinka drutu zbrojenio-
wego, z ukształtowanymi pętlami (1) o owalnym 
kształcie oczek oraz z dwóch końcówek wsporczych 
(3) i (4), które są rozwarte ukośnie na zewnątrz wzglę-
dem siebie. (1 zastrzeżenie) 

E04C W. 68838 05.07.1982 

Przedsiębiorstwo Przemysłu Betonów „Prefabet-
-Gdańsk", Gdańsk, Polaka (Stanisław Czempiński). 

Kształtka stabilizująca pręty nośne w szkielecie 
zbrojenia 

Wzór rozwiąziuje zagadnienie zapewnienia właści-
wego rozstawu między warstwami prętów i poszcze-
gólnymi prętami w warstwach. 

Kształtka wykonana jest z odcinka drutu zbroje-
go, składa się z zaczepu (1) umieszczonego w jednym 
końcu kształtki oraz z zaczepu zatrzaskowego (2) w 
drugim końcu. Kształtka ma formę ukształtowanych 
na przemian wgłębień głębszych (3) i płytszych (4). 

(1 zastrzeżenie) 

E04C W. 68839 05.07.1982 

Przedsiębiorstwo Przemysłu Betonów „Prefabet-
-Gdańsk", Gdańsk, Polska (Stanisław Czempiński). 

Kształtka do montażu i usztywniania 
szkieletu zbrojenia 

Wzór rozwiązuje zagadnienie zwiększenia sztywno-
ści szkieletu zbrojenia oraz eliminacji wiązania pozo-
stałych na skrzyżowaniach. 

Kształtka wykonana z odcinka drutu zbrojeniowe-
ndowego, zaopatrzonego przy obu brzegach w pętle 
z oczkami (2) i (3). Pętle z oczkami usytuowane są na 
przeciwległych kocach łącznika (1), przemiennie. 

(2 zastrzeżenia) 

Ë04C W. 68840 05.07.1982 

Przedsiębiorstwo Przemysłu Betonów „Prefabet-
-Gdańsk", Gdańsk, Polska (Stanisław Czempiński). 

Łącznik montażowy, stabilizujący pręty 
stali zbrojeniowej 

Wzór rozwiązuje zagadnienie ograniczenia liczby 
pnktów wiązań krzyżujących się wkładek dzięki 
zwiększeniu sztywności zbrojenia oraz zachowania 
właściwego dystansu prętów i szkieletu zbrojenia 
względem boków i dna formy lub deskowania. 

Łącznik wykonany z drutu zbrojeniowego składa 
się z prostego odcinka (1), zaopatrzonego w jednym 
końcu w pętlę (3) i w pewnej odległości od drugiego 
końca pręta w drugą pętlę (2), skierowaną w odwrot-
nym kierunku. (2 zastrzeżenia) 

E04C W. 68841 05.07.1982 

Przedsiębiorstwo Przemysłu Betonów „Prefabet-
-Gdańsk", Gdańsk, Polaka (Stanisław Czempiński). 

Stabilizująca obejma prętów konstrukcyjnych szkie-
letu zbrojenia 

Wzór rozwiązuje zagadnienie zachowania właściwe-
go dystansu między prętami oraz umiejscowienia w 
pozycji pionowej przekroju poprzecznego prętów, 
umożliwiając tym samym optymalne wykorzystanie 
ich nośności. 

Stabilizująca obejma składa saę z pętli (1) o owal-
nym kształcie oczka, z łącznika (2) oraz klamry za-
ciskowej (3) o owalnym kształcie niezamkniętego ocz-
ka z wywiniętym pazurem. 

Stabilizujące obejmy nadają się do stosowania przy 
wykonywaniu szkieletów zbrojeń w zakładach pre-
fabrykacji i na budowach. <1 zastrzeżenie) 

E04F W. 68719 17.06.1982 

Jan Poi, Murowana Goślina, Polska {Jan Poi). 

Okładzina drewniana do ścian wewnętrznych 

Wzór rozwiązuje zagadnienie maksymalnego wyko-
rzystania materiału oraiz dowolnego składania desz-
czułek okładziny i tworzenie różnych kompozycji mo-
zaikowych. 

Deszczułki (1) na obwodzie ścian bocznych mają 
rowki (3) do osadzania łączących elementów (2), przy 
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czym w kierunku do ścian czołowych, cząści ścian 
bocznych mają wklęsłe załamania (i), powodujące 
wypukłość ścian czołowych, których powierzchnie są 
mniejsze od powierzchni tylnych ścian basowych. 

(1 zastrzeżenie) 

E21C W. 68781 28.06.1982 

Kopalnia Węgla Kamiennego „Powstańców Ślą-
skich", Bytom, Polska (Jan Klakus, Teodor Matejczyk, 
Tadeusz Biadacz, Sylwester Kramołowstoi). 

Tuleja organu urabiającego kombajnu górniczego 

P. 

Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania konstruk-
cji tulei zapewniającej większą trwałość połączeń or-
ganu urabiającego z wałem napędowym. 

Tuleja jest przeznaczona do mocowania organu ura-
biającego, kombajnu górniczego stosowanego w pod-
ziemiach kopalń do urabiania pokładów węgla. 

Tuleja charakteryzuje się tym, że jej kołnierz (8) 
ma kształt kwadratu z zaokrąglonymi kątami i jest 
osadzony w otworze (6) pierścienia dodatkowego (5). 
Pierścień ten jest połączony trwale z piastą oraz z 
organem urabiającym kombajnu. Tujela jest dodat-
kowo połączona trwale z piastą w połowie swojej dłu-
gości w co najmniej dwóch miejscach, korzystnie za 
pomocą spoin i otworów wyciętych w piaście. 

(1 zastrzeżenie) 

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

F04D 
F02M 

W. 68845 06.07.1982 

Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-Mie-
lec", Mielec, Polska (Marian Tymczakowstoi, Kazimierz 
Skarbek). 

Pompa zasilająca 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie poprawy 
szczelności pompy zasilającej dla pomp wtryskowych 
spalinowych silników wysokoprężnych. 

Pompa zasilająca posiada gniazdo (1) w tulei (4) 
złożone z otwartego wytoczenia (3) i z pierścienia 
oporowego (5). (1 zastrzeżenie) 

E21F W. 68821 01.07.1982 

Główny Instytut Górnictwa, Katowice, Polska (Jó-
zef Marcol, Jerzy Sohala, Paweł Krzysztolik). 

Drabinka górniczej zapory przeciwwybuchowej 

Wzór rozwiązuje zagadnienie seryjnej produkcji 
elementów zapory przeciwwybuchowej i składania go-
towych części na dole kopalni oraz uproszczenia mon-
tażu i demontażu zapory. 

Drabinka jest wykonana <z 4 pionowo ustawionych 
prostokątnych elementów (1, 2) stanowiących pomost 
dla deseczek (3), na których umieszcza się pył ka-
mienny lub poejmniki wodne. 

Prostokątne elementy (1, 2) są obejmowane ramka-
mi zewnętrznymi (4) dystansowych prowadnic, których 
ramki wewnętrzne (5) ustalają rozstaw (S) tych ele-
mentów, (l zastrzeżenie) 
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F16B 
F04C 

W. 68808 02.07.1982 

Zakłady Urządzeń Chemicznych „Metalchem", To-
ruń, Polska (Marian Czupryniak, Janusz Kurowski). 

Pierścień zaciskowy, zwłaszcza do pomp śrubowych 
mimośrodowych 

Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania trwałej 
i prostej konstrukcji pierścienia zaciskowego, umożli-
wiającej kompensacją niepożądanej nieszczelności po-
między rotorem i statorem w pompach śrubowych mi-
mośrodoiwych. 

Pierścień zaciskowy, usytuowany na obudowie ru-
rowej (1) statora (3), mającej dwustronne nacięcia (2) 
o odpowiedniej szerokości w środkowej płaszczyźnie 
wzdłużnej według wzoru składa sią z jednolitego pier-
ścienia (5), stykającego się miejscowo z obudową ru-
rową (1) statora (3) i mającego dwa gwintowane otwo-
ry (6), usytuowane względem siebie pod kątem, ko-
rzystnie mniejszym od 90°, w które wkręcone są śru-
by dociskowe (7) wywierające nacisk, łącznie z pier-
ścieniem (5), na obudowę rurową (1) statora (3). 

(1 zastrzeżenie) 

F16H W. 68817 05.07.1982 

Kombinat Produkcji Kotłów i Urządzeń Kotłowych 
„RAFAKO" - Raciborska Fabryka Kotłów „RAFA-
KÖ", Racibórz, Polska (Henryk Smieja, Stanisław Ba-
nia, Stanisław Krupka, Jerzy trzymała). 

Przekładnia bezstopniowa z pasem klinowym 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie usprawnie-
nia działania przekładni i zwiększenia jej uniwersal-
ności stosowania. 

Przekładnia bezstopniowa z pasem klinowym, ma-
jąca dwa układy tarcz stożkowych osadzonych na wa-
łach według wzoru, charakteryzuje się tym, że na 

wale napędzanym (7) pomiędzy jego ułożyskowaniem 
a układem tarcz stożkowych (3) jest umieszczona sprę-
żyna (4) z nakrętką napinającą (9) dla okresowej re-
gulacji nacisku sprężyny (4) na tarczę stożkową (3). 
natomiast układ regulacyjny (6) przełożenia przekła-
dni osadzony ma wale silnika elektrycznego (1) ma za-
czep widełkowy dla dwukierunkowego przesuwania 
ruchomo osadzonej tarczy (2). (1 zastrzeżenie) 

F16H 
A47J 

W. 68819 05.07.1982 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Chłodni-
czych i Gastronomicznych, Bydgoszcz, Polska (Jerzy 
Morawski, Zenon Jarosz, Andrzej Łukasiewicz, Igna-
cy Götz, Andrzej Durski). 

Mechanizm przechyłu panwi, zwłaszcza patelni elek-
trycznej 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowa-
nia .prostego mechanizmu przechyłu panwi patelni 
elektrycznej z możliwością stopniowego ustalenia po-
łożenia panwii. 

Mechanizm zaopatrzony jest w śrubę (1) ułożysko-
waną w łożysku kulkowym (3) w nakładkach (4) obu-
dowy patelni (5). Na śrubę (1) nakręcona jest nakręt-
ka wodząca (6) połączona obrotowo przez sworzeń (7) 
z dźwignią (8) osi panwi (9). (1 zastrzeżenie) 

F16K W. 68799 30.06.1982 

Szczecińskie Zakłady Rejonowe Gazów Technicz-
nych „POLGAZ", Police, Polska (Jan Kłysz). 

Łącznik do ładowania butli gazem sprężonym 

Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania konstruk-
cji łącznika nie wymagającej przy jej obsłudze uży-
cia dużej siły, wykluczającej straty gazu oraz zabez-
pieczającej zawór butli przed uszkodzeniem. 

Łącznik, składający się z zaworu odcinającego 
z trzpieniem (4), połączonego z przewodem gazowym 
(1), według wzoru charakteryzuje się tym, że wew-
nątrz obudowy zaworu (2) osadzona jest kulka (3) 
stykająca się z końcem trzpienia (4) odpychającego, 
a od czoła strzemienia (5), w jego osi, zamocowany 
jest siłownik (9) z tłoczyskiem połączony z przewo-
dem (10). (2 zastrzeżenia) 
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F16K W. 68813 02.07.1982 

Zakłady Sprzętu Motoryzacyjnego „Polmo", Prasz-
ka, Polska (Eugeniusz Gaweł, Andrzej Kulig). 

Zawór odwadniający do instalacji sprężonego powie-
trza, zwłaszcza w pojazdach samochodowych i przy-

czepach 

Wzór rozwiązuje zagadniemáe wyeliminowania 
z konstrukcji zaworu pierścienia zabezpieczającego. 

Zawór składa się z korpusu (1), trzpienia (2) z osa-
dzonym na nim ciasno pierścieniem uszczelniającym 
(3) wraz z osłoną (4), oraz sprężyny (5) stożkowej, 
która opiera się swoją najmniejszą średnicą o osło-
nę (4), natomiast ostatni, największy jej zwój osadzo-
ny w rowku (6b) ma średnicę większą od średnicy 
otworu (8a) wlotu powietrza i wody o co najmniej 
wielkość przekroju drutu sprężyny. (1 zastrzeżenie) 

F16K W. 68818 01.07.1982 
B01D 

Politechnika Gdańska, Gdańsk-Wrzeszcz, Polska 
(Andrzej Pałżewicz, Ryszard Dobielewski). 

Zawór wielodrogowy, zwłaszcza do wysokociśnienio
wej chromatografii cieczowej 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie poprawy do
kładności rozdziału chromatograficznego. 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest zawór wielo
drogowy, zwłaszcza do wysokociśnieniowej chromato
grafii cieczowej. Zawór posiada walcowy trzpień (2)" 
z kanałem przelotowym (7) i osadzoną na trzpieniu 
(2) uszczelkę (3), w otwory której wciśnięte są tuleje 
(4) mocujące trzpień (2) w korpusie (1). Uszczelka (3) 
jest wtępnie ściśniętą przy pomocy dławić (8) i (12) 

połączonych ze sobą poprzez cięgła (9), belkę (10) 
i śrubę dociskową (11). 

Korpus (1) i uszczelka (3) mają korzystnie po trzy 
otwory rozmieszczone na połowie obwodu co 90°, zaś 
ramiiona kanału przelotowego (7) tworzą kąt°. 

(2 zastrzeżenia) 

F16P W. 68809 30.06.1982 

Stocznia Gdańska im. Lenina, Gdańsk, Polska (Je-
rzy Krakowski). 

Osłona części wystających 

Wzór rozwiązuje zagadnienie zwiększenia skutecz-
ności ochrony ciała przed przypadkowym uszkodze-
niem. 

Osłona ma tarczę (1) o kształcie wycinka powierz-
chni walcowej, pokrytą warstwą elastycznego two-
rzywa (2). Obrzeże (8) warstwy elastycznego tworzy-
wa (2) wystaje nieznacznie poza obręb tarczy (1). 

(3 zastrzeżenia) 

F21L W. 68780 28.06.1982 

Biuro Konstrukcyjno -Technologiczne Urządzeń Elek-
trycznych „Elektromontaż", Łódź, Polska (Eugeniusz 
Pietrasiak, Tadeusz Cocytk). < 
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Wieża oświetleniowa rozbieralna przewoźna 

Wzór rozwiązuje zagadnienie skonstruowania wieży 
oświetleniowej przewoźnej, rozbieralnej służącej do 
oświetlenia placów budowy. 

Wieża oświetleniową charakteryzuje się tym, że 
składa się ze słupa (1) o kolumnowej, kratownicowej 
konstrukcji o stałym przekroju, złożonego z 2 do 4 
segmentów (1a, 1b, 1c, 1Id) połączonych kołnierzowo, 
na szczycie którego zamocowane są dwie głowice re-
flektorowe (2) o regulowanym kącie ustawienia, dwu-
skrzydłowej pokrywy włazu (3), szafki zasilającej (4) 
i ramy podstawy (5). (1 zastrzeżenie) 

F21V 
G09F 

W. 69285 11.10.1982 

Janusz Liberkowski, Gdańsk, Polska (Janusz Liber -
kowski). -

Raster cieczowy 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowania 
nowej konstrukcji ekspozycyjnego i wystawiennicze
go rastra pionowo-płaszczyznowego z ruchomymi ele
mentami rozpraszającymi. Raster składa sie. z dolne
go zbiornika (1) i górnego zbiornika (2), pomiędzy 
którymi są przeprowadzone liczne elastyczne cięgna 
(3), mające przekrój kołowy. Każde z nich na gór
nym i dolnym końcu jest zaopatrzone w zgrubienie 
(4) w postaci stożka lub kuli, przeprowadzone w gór
nym zbiorniku (2) ze znacznym lecz regulowanym co 
do wielkości szczeliny (s) luzem przez dysze (5) 
o przekroju kołowym, osadzone przelotowo w płasz
czyźnie górnego zbiornika (2) w jego najniższym punk
cie wypełnionym cieczą oleistą (6). W dolnej części 
cięgna są przeprowadzone przez dolny zbiornik (1) 
w jego najwyższym punkcie ukształtowanym w stoż-
kokształtny punkt zamocowania (7). Są one osadzone 
ze wstępnym naciągiem tak co do wielkości dobra
nym, że zapewniane jest zachowanie prostoliniowości 
ich osi. Elastyczne cięgna (3) są osadzone w górnym 
zbiorniku (2) i dolnym zbiorniku (1) w odstępach, 
których minimalny wymiar umożliwia swobodny 
spływ po każdym z nich odrębnie kropel, oleistej 
cieczy (6) bez ich łączenia się. Kształtowa dysza (5) 
górnego zbiornika (2) ma postać tulei w górnej części 
ukształtowanej dwoma skosami w garby, a w dolnej 
części zaopatrzonej w stożkokształtne wyprowadzenie 
jej powierzchni zewnętrznej aż do utworzenia się 
ostrej krawędzi (10) spływu oleistej cieczy (6), uła
twiającej i inicjującej formowanie się jednakowych 
co do objętości kropel. (5 zastrzeżeń) 

F24C W. 68664 07.06.1982 

„PREDOM" Ośrodek Badawczo-Rozwojowy, War-
szawa, Polska (Paweł Neubairt, Jan Jędryka, Marian 
Dytrych, Marek Wasilewski, Mieczysław Naruszewicz). 

Kosz zwłaszcza do kuchenek elektrycznych i gazowych 

Celem wzoru użytkowego jest opracowanie kon-
strukcji kosza który znalazłby zastosowanie jako wy-
posażenie kuchni gazowych lub elektrycznych. 

Kosz ma zagięcia (3) w dolnej części pionowych 
prętów (1) stanowiących jego bok. Zagięcia (3) two-
rzą powierzchnię odpowiadającą powierzchni bazują-
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cej półki (5) stanowiącej wyposażenie piekarnika ku-
chni. Poniżej powierzchni utworzonej z zagięć (3) 
prętów (1) znajdują się prowadnice (6) przystosowane 
także do wymiarów półki (5) piekarnika. 

(1 zastrzeżenie) 

F24H W. 68527 07.05.1982 

Odlewnie Radomskie, Radom, Polska (Lucjan Stru-
siński, Sylwester Galas, Robert Zawadzki). 

Korek pełny do grzejników centralnego ogrzewania 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie zminàejsze-
nia zużycia materiału przy wytwarzaniu korków do 
zamykania otworów w zewnętrznych członach grzej-
ników centralnego ogrzewania. 

Korek pełny do grzejników centralnego ogrzewania 
charakteryzuje się tym, że wokół sześciokąta (3) ma 
wyprofilowane wybranie (1) • (1 zastrzeżenie) 

Dział G 
FIZYKA 

G01F W. 68797 30.06.1982 

Instytut Fizyki Jądrowej, Kraków, Polska (Józef 
Dybeł). 

Rotametr 

Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania kon-
strukcji rotametru o małych wymiarach, mającej rë-. 
gulację przepływu gazu w granicach 0-120 li-
trów/godz. 

Rotametr, stanowiący element wyposażenia płyty 
czołowej czytników termoluminetscencyjnych - labo-
ratoryjnych i automatycznych, według wozru ma po-
łączony z krućcem wlotowym (6) zawór przepływowy 
(7) zaopatrzony w pokrętło (8). Zawóir przepływowy 
(7) reguluje przepływ gazu przez stożkowy kanał 
przepływowy (2) trzonu przepływowego (1). Trzon 
przepływowy (1) jest wyskalpwany odpowiednio do 
wymaganego w czytnikach TL zakresu wielkości 
przepływu gazu, zaś długość stożkowego kanału prze-
pływowego (2) jest optymalna do współpracy z czyt-
nikami TL. (1 zastrzeżenie) 

G01F W. 68810 30.06.1982 

Stocznia Gdańska im. Lerïiina, Gdańsk, Polska (Ber-
nxd Łukaszewski, Włodzimierz Mierzwiński). 

Wskaźnik przepływu cieczy 

Wzór rozwiązuje zagadnienie zwiększenia nieza-
wodności działania konstrulkcji wskaźnika. 

Wskaźnik stanowi korpus (1), w którym za pośred-
nictwem gniazda (4) osadzony jest obrotowo wałek 
(6) z przymocowaną doń sztywną przegrodą (7). Na 
końcu wałka (6) osadzona jest krzywka (10) współpra-
cująca ze sprężyną (11) i elektrycznym przyciskiem 
sterowniczym. (3 zastrzeżenia) 

G01L 
E21D 
G01B 

W. 68857 09.07.1982 

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska (Adam 
Fiszer, Antoni Jędrzejowski, Stefan Planeta, Ryszard 
Rekowski). 
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Przyrząd do pomiaru rozwarstwień 

Wzór rozwiązuje zagadnienie zapewnienia nieza-
wodnej pracy przyrządu oraz umożliwienia odczyty-
wania wielkości przesunięć. 

Przyrząd składa się górniczej kotwy (1) z głowicą 
(2) i łbem (3) w kształcie nakrętki, ze śruby1 (4) i tulei 
(5), przy czym tuleja (5) osadzona jest w śrubie (4). 
Śruba wraz zamocowaną do niej tuleją (5) wkręcona 
jest w łeb (3) kotwy (1). Zewnętrzna powierzchnia 
tulei (5) ma postać zestawu pierścieni (6) o stałej wy-
sokości. (1 zastrzeżenie) 

G01L 
E21D 
G01B 

W. 68858 09.07.1982 

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska (Adam 
Fiszer, Antoni Jędrzejowski, Stefan Płaneta, Ryszard 
Rekowski). 

Przyrząd do pomiaru rozwarstwień 

Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania konstruk-
cji przyrządu o prostej budowie i łatwej obsłudze. 

Przyrząd składa się z górniczej kotwy (1) z głowicą 
(3) w kształcie nakrętki, ze śruby (4) z osadzoną na 
niej tuleją (5) i z pierścieni (7), osadzonych suwliwie 

na powierzchni zewnętrznej tulei (5). Śruba (4) wkrę-
cona jest w łeb (3) kotwi (1), natomiast tuleja (5) 
mocowana jest do śruby (4) za pomocą wkrętu do-
ciskowego (6). Pierścienie (7) mają średnicę zewnętrz-
ną większą od średnicy otworu badawczego (8). 

(1 zastrzeżenie) 

G01N 
B23K 

W. 68822 05.07.1982 

Kombinat Metalurgiczny Huta Ka/towdce, Dąbrowa 
Górnicza, Polska (Jerzy Malciak, Adam Krukowiecki). 

Sprawdzian spoin i przygotowania blach do spawania 

WZÓT rozwiązuje zagadnienie uproszczenia budowy 
i obsługi przyrządu. 

Sprawdzian spoin i przygotowania blach do spawa-
nia składa się z dwóch, obrotowo połączonych ramion 
(1 i 2). 

W jednym z nich wbudowana jest soczewka (4) 
o 5-krotnym powiększeniu, a obydwa są wyposażone 
w zestaw podziałek umieszczonych na odpowiednio 
ukształtowanych krawędziach, występach, otworach. 
Sprawdzian według wzoru służy do pomiaru podsta-
wowych wielkości stosowanych przy spawaniu. 

<1 zastrzeżenie) 

G01N W. 68859 09.07.1982 
\ 

Wyższa Sakoła Inżynierska im. J. Gagarina, Zielona 
Góra, Polska (Mieczysław Steliga, Stanisław Hejmej, 
Mieczysław Dopierała). 

Przenośny przyrząd do badania tłoczności blach 

Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania uniwer
salnej, przenośnej konstrukcji przyrządu, łączącej 
czynność przygotowania próbki z badaniem jej tłocz
ności. 

Przyrząd wyposażony w obsadę, w której umiesz
czona jest matryca oraz w prowadnicę z umieszczo
nym wewnątrz stemplem napędzanym od znanego si
łownika, według wzoru ma korpus (1) o kształcie 
i przekroju ceowym. W górnej części korpusu (1) 
przykręcona jest wzmacniająca go płyta (2), nato
miast w środkowej części korpusu przymocowana jest 
płyta (3) prowadnicy stemplowej. Na dolnej części ma
trycy usytuowana jest płyta (4) do ustalania położe
nia obsady z wymienną matrycą do wykrawania lub 
do wytłaczania. W prowadnicach umieszczany jest 
również wymiennie stempel do wykrawania lub wytła
czania, napędzany siłownikiem elektrycznym. 

(1 zastrzeżenie) 
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G08C 
H04B 

W. 68539 11.05.1982 

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąb-
rowskiego, Warszawa, Polska (Józef Piotrowski, Mi-
rosław Grudzień, Zygmunt Borek, Henryk Polakow-
ski, Antoni Skubis). 

Wykrywacz zmian promieniowania podczerwonego 

Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania takiej 
konstrukcji wykrywacza, która pozwoliłaby na łat-
wiejsze maskowanie głowicy wykrywającej oraz umo-
żliwiałaby umieszczenie urządzenia sygnalizacyjnego 
dalego od głowicy. 

Wykrywacz zmian promieniowania podczerwonego 
składa się z urządzenia sygnalizacyjno-alarmowego 
i głowicy optyczno-detekcyjnej w której w ognisku 
zwierciadła sferycznego (6) ustawiony jest wtórnik 
źródłowy (4) umieszczony we swpólnej obudowie z de-
tektorem piroelektrycznym i umocowany na trójra-
miennym wsporniku (3). Wykrywacz przeznaczony 
jest do ochrony pomieszczeń zamkniętych wymagają-
cych szczególnego dozoru. (1 zastrzeżenie) 

G08C 
G01G 

W. 68812 02.07.1982 

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemy-
słu Betonów „CEBET", Warszawa, Polska (Ryszard 
Dobrowolski, Czesław Kacprzak, Jacek Kopeć). 

Urządzenie do zamiany analogowej wartości kąta ob-
rotu na wartość cyfrową 

Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania nowej 
i szczelnej konstrukcji urządzenia do zamiany ana-
logowej wartości kąta obrotu na wartość cyfrową, 
który może być stosowany do wag uchylnych pracu-
jących w warunkach przemysłowych (przy zapyla-
niu). 

Urządzenie składa się z korupu (1) z pierścieniem 
uszczelniającym (3) oraz zamkniętej obudowy (2). 
W korpusie (1) zamocowana jest oś (4), na której 
z jednej strony osadzona jest tarcza kodowa (5) wyko-
nana z przeźroczystego tworzywa sztucznego z nanie-
sionym na niej metodą sitodruku kodem cyfrowym 
z drugiej zakończona elastycznym elementem sprzę-
gającym (6). 

Do korpusu (1) zamocowany jest otworowo fotoelek-
tryczny zespół czytający wyposażony w przesłonę (12) 
wykonaną z zacienionego materiału z przeźroczystą 
szczeliną znajdującą się w osi fotoelementów. Sze-
rokość szczeliny jest mniejsza od najwęższego znaku 
na tarczy kodowej. . (5 zastrzeżeń) 

Dział H 
ELEKTROTECHNIKA 

H01B W. 68848 08.07.1982 

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy „Elektro-
montaż", Warszawa. Polska (Tadeusz Sosnowski, Wie-
sław Pijewski, Ryszard Schoeneich). 

Izolator wsporczy wnętrzowy wykonany zwłaszcza 
z tworzyw sztucznych 

Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania izolatora, 
którego konstrukcja pozwoliłaby na stosowanie izola-
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tora w różnych sytuacjach montażowych. Izolator 
wsporczy ma trzon (1) o kształcie stożka ściętego o 
rozszerzonej dolnej walcowatej podstawie (2) którego 
powierzchnia boczna zaopatrzona jest w użebrowanie 
(7) zaś podstawa dolna (2) podstawa górna (5) mają 
gwintowane wtopy (4, 6). 

Izolator wsporczy jest przeznaczony do mocowania 
szyn w rozdzielnicach. (1 zastrzeżenie) 

H05K W. 68815 05.07.1982 

Zakłady Wytwórcze Urządzeń Sygnalizacyjnych, 
Katowice, Polska (Zbigniew Zębik, Józef Maszczyński, 
Józef Ogórek). 

Kaseta dla urządzeń elektronicznych 

Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania kasety, 
której konstrukcja pozwoliłaby na montowanie jej w 
różnych pozycjach i to zarówno w skrzyniach, jak i w 
szafach. Kaseta według wzoru użytkowego ma postać 
ramki utworzonej ze ścianek bocznych (1) oraz ścian-
ki dolnej (2) i górnej (3). W ściankach (2) i (3) osa-
dzone są prowadnice zespołów elektronicznych (5) 
wyposażonych w listwy zaciskowe. Do ścianek bocz-
nych (1) zamocowane są, przy pomocy wkrętów (10), 
wsporniki (9), które mogą być obracane o kąt 90°. 

(l zastrzeżenie) 



Wykaz numerowy zgłoszonych wynalazków opublikowanych w BUP Nr 8/1983 

Nr zgłoizenia 
1 

230073 
230941 T 
230942 T 
230943 T 
230944 T 
232258 
232861J 
232863 
232890 
232939: 
233209 
233210 
233211 
233213 
233226 
233227 
233228 
233229 
233238 
233240 
233241 
233242 
233244 
233245 
233246 
233247 
233250 
233251 
233252 
233260 
233261 
233265 
233266 
233268 
233269 
233270 
233271 
233274 
233275 
233276 
233277 
233278 
233279 
233280 
233281 
233284 
233285 
233286 
233287 
233288 
233289 
233292 
233298 
233299 

Int Cl.3 

2 

C07D 
C07D 
C07D 
C07D 
C07D 
C07D 
G01K 
H03K 
G01R 
D04B 
G01,R 
H04B 
HO.SH 
B24D 
F02C 
A01N 
C23C 
B23K 
C07C 
E02F 
B23Q 
G01N 
E02F 
H01S 
H01S 
F16K 
C11D 
C11D 
C22C 
C2JC 
B61L 
F16H 
B23D 
F16K 
G06K 
G01F 
A01D 
G06F 
C09G 
G01N 
F23A 
C22C 
C09K 
C22C 
F04D 
H04N 
H02K 
H02K 
G01F 
G01P 
F16K 
A47B 
E21D 
E21D 

Strona 

3 

17 
18 
18 
18 
19 
19 
37 
49 
40 
27 
40 
49 
46 

9 
32 

2 
26 

9 
15 
28 

9 
39 
28 
45 
45 
34 
25 
25 
26 
26 
11 
33 
8 

34 
42 
36 
1 

41 
24 
39 
35 
26 
24 
26 
33 
50 
47 
47 
36 
39 
34 
5 

30 
30 

Nr zgłoszenia 

1 

233300 
233301 
233302 
233303 
233305 
233306 
233308 
233310 
23331l 
233312 
233313 
233314. 
233316 
23331Î7 
233319 
233323 
233325 
233327 
233328 
233329 
233331 
233332 
233333 
233334 
233336 
233337 
233338 
233339 
233344 
233346 
233347 
233348 
233349 
233352 
233361 
233362 
233365 
233367 
233371 
233373 
2333751 
233377 
233390 
233393 
233396 
233397 
233404 
233709 
234270 T 
234315 
234346 
234773 
234828 
235000 

Int. Cl.3 

2 

E21D 
B66B 
E21D 
G01P 
C11D 
F16H 
H01H 
H02K 
E02D 
C04B 
H02P 
B61H 
F15B 
E02F 
B41J 
E04B 
G01J 
A23K 
F23Q 
G01L 
F01D 
F02P 

H01R 
H03G 
B66D 
G01L 
B32B 
B24B 
C07C 
C02F 
G01P 
F16J 
GO IS 
GUB 
B65B 
H02H 
H02G 
A22C 
C23C 
F16P 
C01G 
H04Q 
B28B 
C09B 
G01M 
C01F 
B60K 
A01N 
A61G 
AGIN 
C10M 
H0ŁR 
C07D 
C07D 

Strona 

3 

31 
13 
31 
40 
25 
35 
43 
47 
27 
15 
48 
12 
33 
28 
11 
29 
37 
4 

35 
37 
31 
32 
44 
48 
13 
37 
10 
9 

15 
15 
40 
34 
41 
42 
12 
47 
46 
4 

27 
35 
24 
51' 
10 
23 
38 
14 
11 
2 
6 
2 

24 
45 
19 
19 
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1 
235150 
235195 
235275 
236246 T 
236247 T 
236368 T 
236391 
236707 
236754 T 
236759 T 
?S6763 T 
236764 T 
236792 T 
236796 T 
236804 T 
236805 T 
236812 T 
236813 T 
236814 T 
236815 T 
236816 T 
236817 T 
236822 T 
236823 T 
236827 
236833 T 
236834 T 
236843 T 
236853 T 
236858 T 
236865 T 
236867 T 
236870 T 
236889 T 
236897 T 
236898 T 

2 
C07D 
B07B 
C07D 
G01L 
H01T 
B25B 
H04M 
C07C 
B06B 
G01N 
E04C 
B62D 
A01J 
B29B 
F26B 
B65D 
B03D 
G01T 
C10M 
C10M 
H01H 
A01G 
A01B 
H04B 
D06M 
H01H 
C01G 
G06F 
B66F 
H02H 
C09K 
G01L 
G01L 
H01H 
F16D 
HO IM 

3 

20 
7 

20 
38 
45 
10 
501 
15 
7 

39 
29 
12 

2 
10 
36 
13 

7 
41 
24 
25 
25 
43 

1 
1 

49 
27 
43 
15 
42 
14 
46 
24 
38 
44 
33 
44 

1 

237287 
237750 
237754 
237854 
237880 
237955 T 
237981 
238019 
238021. 
238022 
238085 
238094 
238135 
238187 
238188 
238197 
238199 
238251 
238268 
238284 
238289 
238340 
238375 
238376 
238377 
238378 
238403 
238496 
238513 
238569 
238597 
238598 
238599 
238619 
238673 T 
239039 

2 

A01N 
E21C 
A61K 
C07D 
A23B 
H02M 
C08F 
E04C 
C08L 
B01F 
C07C 
H04N 
E21C 
B60T 
H01B 
F01L 
A24C 
A01M 
C07D 
CÓ7D 
B23C 
C08L 
B03D 
C07D 
C07C 
C07C 
B65B 
E02D 
B21K 
A24C 
C07D 
C07D 
C07D 
B66D 
A61H 
G01R 

3 

3 
30 
5 

20 
4 

48 
23 
29 
23 

6 
16 
50 
30 
IŁ 
43 
32 
4 
4 

20 
21 

8 
23 

7 
21 
16 
17 
13 
28 

8 
5 

21 
22 
22 
14 
5 

41 



Wykaz numerowy zgłoszonych wzorów użytkowych opublikowanych w BUP Nr 8/1983 

Nr zgłoszenia 

1 

67570 
68496 
68527 
68539 
G8664 
68681 
687191 
68727 
68766 
68772 
68779 
67780 
68781 
68782 
68794 
68795 
68796 
68797 
68799 
68800 
68801 
68802 
68803 
68804 
68805 
68808 

. 68809 
68810 
68812 
68813 
68814 
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K O M U N I K A T K O M U N I K A T 

Uwaga prenumeratorzy czasopism 

I n f o r m u j e m y 

P.T. Prenumeratorów indywidualnych, że skrócony został ter-
min przyjmowania wpłat na konta bankowe administrujących 
przedsiębiorstw RS W na prenumeratę czasopism w 1983 r. 

TERMIN PRZYJMOWANIA WPŁAT NA POSZCZEGÓLNE 
OKRESY 1983 R. MIJA: 

28 lutego - na II kwartał i dalsze okresy roku bieżącego, 

31 maja - na III kwartał i II półrocze roku bieżącego, 
31 sierpnia - na IV kwartał roku bieżącego. 

Wpłaty na prenumeratę indywidualną na konta bankowe 
przedsiębiorstw RSW należy dokonywać wyłącznie w urzędach 
pocztowych nadawczo-oddawczych właściwych dla miejsca za-
mieszkania prenumeratora. 





Warunki prenumeraty na 1983 rok 
dla tytułów czasopism administrowanych przez 

Centralę Kolportażu Prasy i Wydawnictw w Warszawie 

(Tytuł) „Biuletyn Urzędu Patentowego" 
cena prenumeraty: kwart. 1300 zł, półr. 2600 zł, rocznie 5200 zł 

WARUNKI PRENUMERATY: 

1. DLA OSOB PRAWNYCH - INSTYTUCJI I ZAKŁADÓW PRACY: 

- instytucje i zakłady pracy zlokalizowane w miastach wojewódzkich i pozostałych miastach, w których 
znajdują się siedziby oddziałów RSW „Prasa-Książka-Ruch" zamawiają prenumeratę w tych oddzia-
łach, 

- instytucje i zakłady pracy zlokalizowane w miejscowościach gdzie nie ma oddziałów RSW „Prasa-
-Książka-Rueh" i na terenach wiejskich opłacają prenumeratę w urzędach pocztowych i u doręczycieli. 

2. DLA OSÓB FIZYCZNYCH - INDYWIDUALNYCH: 

- osoby fizyczne zamieszkałe na wsi i w miejscowościach gdzie nie ma oddziałów RSW „Prasa-Książ-
ka-Ruch", opłacają prenumeratę w urzędach pocztowych i u doręczycieli, 

- osoby fizyczne zamieszkałe w miastach - siedzibach oddziałów RSW „Prasa-Książka-Ruch", opłacają 
prenumeratę wyłącznie w urzędach pocztowych nadawczo-oddawczych właściwych dla miejsca za-
mieszkania prenumeratora. Wpłaty dokonują używając „blankietu wpłaty" na rachunek bankowy: 
Centrali Kolportażu Prasy i Wydawnictw w Warszawie, ul. Towarowa 28, nr konta NBP XV Oddział 
w Warszawie Nr 1153-201043-139-11. 

3. Prenumeratę ze zleceniem za granicę przyjmuje RSW „Prasa-Książka-Ruch", Centrala Kolportażu Pra-
sy i Wydawnictw, uL Towarowa 28, 00-958 Warszawa, konto NBP XV Oddział w Warszawie Nr 1153-
-201045-139-11. Prenumerata ze zleceniem wysyłki za granicę pocztą zwykłą jest droższa od prenumera-
ty krajowej o 50% dla zleceniodawców indywidualnych i o 100*/« dla zlecających instytucji i zakładów 
pracy. 

TERMINY PRZYJMOWANIA PRENUMERATY: 
- od prenumeratorów indywidualnych zamieszkałych w miastach siedzibach oddziałów RSW „Prasa-Książ-

ka-Ruch" - do dnia 28 lutego 1983 r. - na II kwartał i dalsze okresy roku bieżącego; 31 maja 1983 r. -
na III kwartał i II półrocze roku bieżącego; 31 sierpnia 1983 r. - na IV kwartał roku bieżącego, 

- od instytucji, zakładów pracy i prenumeratorów indywidualnych zamieszkałych na wsi i w małych 
miasteczkach do dnia 10 miesiąca poprzedzającego okres prenumeraty. 
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