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Urząd Patentowy PRL - na podstawie art. 33 i art. 78 ustawy z dnia 19 października 1972 r. o wy-
nalazczości (Dz. U. PRL Nr 43, poz. 272) - dokonuje ogłoszenia w „Biuletynie Urzędu Patentowego" 
o zgłoszonych wynalazkach i wzorach użytkowych. Ogłoszenia o zgłoszeniach drukowane w „Biuletynie" 
podane są w układzie klasowym według symboli Int. CL3 i zgodnie z § 26 ust. 4 zarządzenia Prezesa 
Urzędu Patentowego PRL z dnia 21 XII 1972 r. w sprawie ochrony wynalazków i wzorów użytkowych 
(MP z 1973 r. nr 1, poz. 4) zawierają następujące dane: 
- oznaczenie klasy i podklasy według symboli III edycji międzynarodowej klasyfikacji patentowej, t j . 

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

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

zek lub wzór użytkowy, 
- liczbę zastrzeżeń. 

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

Ogłoszenia dotyczące zgłoszeń o udzielenie patentów tymczasowych zostały oznaczone literą T za 
numerem zgłoszenia. Jeżeli po dniu takiego ogłoszenia zostanie złożony wniosek o udzielenie patentu 
(art. 26, ust. 3 u.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, zastrzeżeniami patentowymi 

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

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

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

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

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

Urząd Patentowy podaje do wiadomości konta w NBP 

1. Urząd Patentowy PRL - NBP V O/M w Warszawie 
konto: 1052-2583-222 cz. 54 dz, 91 rozdz. 9111 § 77 - opłaty związane z rejestracją 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. 64 dz. 77 rozdz. 7811 

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

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

Warunki prenumeraty podano na III stronie okładki. 

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

URZĄD PATENTOWY POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ 
Numer oddano do składu w styczniu 1983 r. Ark.wyd. 8,64, ark. druk. 8,0. Pap. druk. sat. kl IV 60 g, 

61X86. Nakład 2750+25 egz. 
Cena 200 zł INDEKS 35326 

Opolskie Zakłady Graficzne im. J. Łangowskiego w Opolu zam. 299-1301/83 



BIULETYN 
URZĘDU PATENTOWEGO 

Warszawa, dnia 25.04.1983 r. Nr 9 (245) Rok XI 

Ogłoszenia o zgłoszonych w Polsce 
I. Wynalazkach do opatentowania 

II. Wzorach użytkowych do ochrony 

I. W Y N A L A Z K I 

Dział A 
PODSTAWOWE POTRZEBY LUDZKIE 

A01D P. 238081 30.08.1982 
Pierwszeństwo: 31.08.1981 - RFN (nr P 31 34 390.2) 

Klöckner - Humboldt - Deutz AG, Gottmadingen, 
RFN. 

Kosiarka 

Zagadnieniem polegającym rozwiązaniu jest skon-
struowanie kosiarki o zwiększonej użyteczności. 

Kosiarka, charakteryzuje się tym, że ma belkę no-
żową (4) z co najmniej jednym wirującym narzędziem 
koszącym i belkę nośną (3) przegubowo mocowalną 
do kozła podwieszanego (1), która, patrząc w kierun-
ku jazdy maszyny, jest ustawiona przed belką nożo-
wą (4) i równocześnie powyżej niej tak, że punkt 
obrotu dla ruchu wahliwego belki nożowej (4) znaj-
duje się wewnątrz belki nożowej, przy czym belka 
nożowa (4) jest umieszczona na belce nośnej (3) prze-
suwnie. (4 zastrzeżenia) 

A01D P. 238082 30.08.1982 

Pierwszeństwo: 31.08.1981 - RFN (nr P 31 34 389.9) 

Klöckner - Humboldt - Deutz AG, Gottmadingen, 
RFN. 

Kosiarka 

jest Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu 
zmniejszenie awaryjności kosiarki. 

Kosiarka, która ma belkę nożową z co najmniej 
jednym wirującym narzędziem koszącym jak i belkę 
nośną przymocowaną przegubowo do belki nożowej 
i przegubowo do kozła zawieszeniowego, która pa-
trząc w kierunku jazdy maszyny jest umocowana 
przed belką nożową i powyżej belki nożowej, cha-

rakteryzuje się tym, że na belce nośnej znajduje się 
zespół ryglujący, który ma napięty element spręży-
nujący oraz ruchomy człon pośredni, który wchodzi 
do kieszeniowego złącza (22) umieszczonego na belce 
nośnej, w którym zazębia się wahliwy rygiel (23) po-
łączony z liną ciągową (29). (6 zastrzeżeń) 

A01D P. 238083 30.08.1982 

Pierwszeństwo: 31.08.1981 - RFN (nr P 31 34 391.0) 

Klöckner - Humboldt - Deutz AG, Gottmadingen, 

Kosiarka 

Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest zwięk-
szenie użyteczności kosiarki. 

Kosiarka z belką nożową z co najmniej jednym 
wirującym narzędziem koszącym oraz z belką nośną 
połączoną przegubowo z belką nożową i przegubowo 
z kozłem zawieszeniowym, ustawioną, patrząc w kie-
runku jazdy maszyny, przed belką nożową i równo-
cześnie ponad nią, charakteryzuje się tym, że belka 
nośna jest połączona przegubowo z pionową osią 
wahliwą (2) umocowaną prawie w środku za ciągni-
kiem do kozła zawieszeniowego (1) i ma poza kozłem 
zawieszeniowym (1) prawie w swoim środku poziomą 
oś wahliwą (20), dokoła której zewnętrzna (3b) część 
belki nośnej razem z belką nożową (4) może odchylać 
się za pomocą podnośnika hydraulicznego (11). 

(4 zastrzeżenia) 
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A01G P. 233408 12.10.1981 
Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (An-

toni Tarnogrodzki). 

Urządzenie do nawadniania kropelkowego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
urządzenia charakteryzującego się prostotą wykona-
nia i obsługi, nadającego się do nawadniania kropel-
kowego, zwłaszcza upraw szklarniowych. 

Urządzenie składa sią z dwóch przewodów (1) i (2) 
umieszczonych jeden w drugim. W ściankach obu 
przewodów są wykonane przelotowo otworki (3), (4), 
przez które jest przewleczone cięgno (5) bez końca. 

Między sąsiadującymi otworkami cięgno (5) ma po-
zostawione swobodnie odcinki (6) umożliwiające prze-
suwanie go w kierunku prostopadłym do osi prze-
wodów. Ścianka przewodu (1) jest zaopatrzona w wy-
pływowe otwory (T) zapewniające wypływ kropelko-
wy nawet przy wysokim ciśnieniu zasilania prze-
wodu (2). (1 zastrzeżenie) 

A01G P. 237095 T 24.06.1982 
Akademia Rolnicza, Lublin, Polska (Janusz Kalbar-

czyk, Grzegorz Urbańczyk, Edward Kubicki, Jerzy 
Zioło). 

Urządzenie do podgrzewania gleby 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
urządzenia o zwiększonej użyteczności. 

Urządzenie do podgrzewania gleby stanowi meta-
lizowana taśma poliestrowa umieszczona w rękawie 
poliestrowym i podłączona do źródła prądu. 

Urządzenie stosować można w uprawie szklarnio-
wej i produkcji szkółkarskiej. (1 zastrzeżenie) 

A01K P.237033 T 21.06.1982 
Politechnika Łódzka, Łódź, Polska (Heronim Korze-

niewski, Andrzej Lorenc). 

Kołowrotek wędkarski 

Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest opra-
cowanie kołowrotka wędkarskiego wysokiej jakości. 

Kołowrotek wędkarski jest wyposażony w prze-
kładnię złożoną z zębatego koła talerzowego i zębni-
ka, przy czym koło talerzowe i zębnik w przekroju 

normalnym mają zęby o obrysie ewolwenty, a pro-
mień odcinka koła linii zęba koła talerzowego jest 
tak dobrany, iż spełnione zostaje równanie: 

w którym: 

ß - wartość kąta wzniosu linii śrubowej zębnika 
y - wartość kąta jaki tworzy styczna do zarysu 

zęba koła talerzowego z prostą równoległą do osi 
zębnika i przechodząca przez środek geometryczny 
koła talerzowego, 

x - wartość przesunięcia hypoidalnego osi zębnika 
i prostej równoległej do tej osi i przechodzącej przez 
środek geometryczny koła talerzowego, 

r - średni promień koła talerzowego. 
(1 zastrzeżenie) 

A01N 
C07F 

P. 233900 19.11.1981 

Pierwszeństwo: 21.11.1980 - St. Zjedn. Ameryki 
(nr 209093 i nr 209094) 

Rhone-Poulenc Agrochimie, Lyon, Francja. 

Środek owadobójczy i nicieniobójczy 

Celem wynalazku jest opracowanie nowego i o 
zwiększonej aktywności środka owado- i nicieniobój-
czego oraz sposobu wytwarzania substancji czynnej 
tego środka. 

Środek owadobójczy i niecieniobójczy zawiera ja-
ko substancję czynną nowe S - III rz. alkilowe 
związki o wzorze R - P (= 0) (ORi) (SRj), w którym R 
oznacza grupę Ci-Cg-alkilową, chlorowco-Ci-Cg-alkilo-
wą, C2-Ci-aklenylową, chlorowco-C2-C8-alkenylową, 
Cj-Cs-alkinylową lub chlorowco-C2-C«-alkinylową, Ri 
oznacza grupę Ci-Cg-alkilową lub rodnik arylowy, a 
R2 oznacza grupę III rz. C-4-Ci-alkilową. 

Sposób wytwarzania substancji czynnej środka po-
lega na tym, że S-alkilowy halogenek kwasu alkilo-
fosfonotiolowego o wzorze R-P(=0) (SR»)X, w któ-
rym X oznacza atom chlorowca poddaje się w obec-
ności zasady reakcji z alkoholem o wzorze Ri OH. 

(10 zastrzeżeń) 

A23K P. 236978 T 16.06.1982 
Zgłoszenie dodatkowe do zgłoszenia nr P. 227384 

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska (Rudolf 
Żamojdo, Stanisław Kruczek, Andrzej Sandecki). 

Parnik na paliwo stałe 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia wy-
korzystania ciepła spalin. 
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Parnik na paliwo stałe składa się z kotła (1) i obu-
dowy palenisika (2). Kocioł (1) podzielony jest pochyłą 
przegrodą (3) na dwie części, przy czym część (4) gór-
na jest częścią parową, natomiast część (5) dolna -
częścią wodną, przy czym według wynalazku we-
wnątrz pochyłej przegrody (3) i wewnątrz płaszcza 
wodnego tej przegrody (3) zamocowany jest kanał 
spalinowy (8), który łączy komorę spalania (7) z 
króćcem (9) gazów odlotowych. W górnej części po-
chyła przegroda (3) zakończona jest pionową ścianą 
(11) z otworami, poprzez które łączy się przestrzeń 
wodną z przestrzenią parową. (2 zastrzeżenia) 

A23L P.237013 T 17.06.1982 

Akademia Rolnicza we Wrocławiu, Wrocław, Pol-
ska (Stanisław Zaleski, Bogumił Ławik, Ryszard Te-
resakiewicz, Marian Kierzkowski). 

Sposób otrzymywania produktów żywnościowych 
z wykorzystaniem krwi spożywczej 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia wy-
korzystania krwi spożywczej w postaci żeloskrzepu 
do produkcji artykułów żywnościowych o jednolitej 
i ścisłej konsystencji. 

Sposób otrzymywania produktów żywnościowych z 
wykorzystaniem krwi spożywczej przetworzonej na 
żeloskrzep oraz innych dodatków takich jak podroby, 
tłuszcz zwierzęcy i przyprawy charakteryzuje się tym, 
że krew spożywczą w postaci rozdrobnionego żelo-
skrzepu wprowadza się do artykułu żywnościowego 
w ilości do 90%. 

Produkując żelburgery lub pulpety żeloskrzep w 
ilości 10-90% osadza się na nośniku, dodaje się przy-
praw, po czym po wyrobieniu masy, formuje żelbur-
gery lub pulpety, które poddaje się obróbce termicz-
nej w oleju i łaźni wodnej. Do wyrobu pasztetów uży-
wa się żeloslkrzepu w ilości 10-40%, a do produkcji 
nadzień wyrobów garmażeryjnych 10-80%. 

(1 zastrzeżenie) 

A46D 
B29F 

P.233567 22.10.1981 

Spółdzielnia Inwalidów „Ślęza", Dzierżoniów, Pol-
ska (Leon Satory, Lucjan Tarniewicz, Zygmunt Zie-
lińsiki, Kazimierz Szabat). 

Sposób wytwarzania pędzli zwłaszcza płaskich, 
płaskich angielskich i kaloryferowych 

Sposób wytwarzania pędzli polega na tym, że por-
cję surowca, przeznaczoną na część pracującą pędzla, 
osadza się w uchwycie formującym, który wraz z czę-
ścią pracującą umieszcza się w formie wtryskowej 
wtryskarki i dokonuje wtrysku tworzywa sztuczne-

go uzyskując uformowanie oprawy pędzla wraz z 
trzonkiem oraz po zastygnięciu tworzywa trwałe po-
łączenie części pracującej pędzla z oprawą, stanowią-
cą równocześnie trzonek pędzla. (1 zastrzeżenie) 

A47C 
B60R 

P.233540 22.10.1081 

Butoripari Fejlesztési Intézet, 
(László Gergely, Béla Végh). 

Budapeszt, Węgry 

Rama okładzinowa zwłaszcza do mebli 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uproszczenia pro-
cesu i zmniejszenia jego kosztów. 

Rama ma element (1) z metalowego ceownika mię-
dzy ramionami którego są umieszczone wkładki (2) 
z materiału drewnopodobnego, służąca do mocowania 
tapicerki za pomocą gwoździ. Elementy (1) ramy są 
usztywnione za pomocą żeber (6). (6 zastrzeżeń) 

A61B P.233488 16.10.1981 

Akademia Wychowania Fizycznego, Wrocław, Pol-
ska (Stefan Kornecki, Zbigniew Nowacki, Jerzy Za-
wadzki). 

Urządzenie do pomiaru cech motorycznych 
kończyn ludzkich 

Wynalazek rozwiązuje zagadinienie opracowania 
konstrukcji urządzenia umożliwiającej prowadzenie 
pomiaru dla warunków niestabilnych. 

Urządzenie przeznaczone do pomiarów siły, kątów 
wychyleń jako efektu działania mięśni i grup mię-
śniowych na wyjściu łańcucha biokinetycznego, we-
dług wynalazku składa się z nastawialnego fotela (1), 
zamocowanego w ramie (2), do której jest przymoco-
wany przetwornik (3). Przetwornik ten jest połączo-
ny z uchwytem (4) dla dłoni za pomocą przegubu (5) 
o'trzech indywidualnie blokowanych stopniach swobo-
dy. Sygnały elektryczne z przetwornika (3) są wzmac-
niane we wzmacniaczu (6) i rejestrowane przez reje-
strator (7). Równocześnie lub niezależnie jest prowa-
dzona elektromiografia mięśnia lub ich grup. 

(3 zastrzeżenia) 

A61B 
A61N 

P.233539 22.10.1981 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Medycznej 
„ORMED", Warszawa, Polska (Roman Kępski, Fran-
ciszek Walczak, Zbigniew Plucińsiki). 

3 
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Układ pomiarowy aktywacji systemu 
bodźco-przewodzącego serca od pobudzenia 

do pobudzenia metodą nieinwazyjną 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
układu pomiarowego imało czułego na zakłócenia ze-
wnętrzne, o niskim poziomie szumów własnych, na-
dającego się dla pacjentów o różnym usytuowaniu 
przestrzennym serca, mierzącego także bardzo słabe 
sygnały aktywacji metodą bezinwazyjną bez uśred-
niania cyfrowego. 

Układ składa się z dużej ilości elektrod tzw. gór-
nych (1) umieszczonych wokół torsu pacjenta w ten 
sposób, że płaszczyzna na której leżą te elektrody (1) 
znajduje się powyżej mięśnia sercowego oraz ze 
współpracujących z nimi elektrod tzw. dolnych (2) 
znajdujących się poniżej czwartego międzyżebra, ko-
rzystnie nad koniuszkiem serca. 

Napięcia mierzone przez pary współpracujących e-
lektrod (1, 2) proporcjonalnie do rzutów wektora fali 
aktywacji podawane są na układ sumujący. 

(3 zastrzeżenia) 

Dział B 
RÓŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE; TRANSPORT 

B01D P. 233428 14.10.1981 

Spółdzielnia Pracy „Chema" w Olesinie, Olesin, 
Polska {Andrzej Marczewski, Wojciech Rycielski). 

Urządzenie do filtracji zawiesin 
. o dużej lepkości 

"Wynalazek rozwiązuje zagadnienie skonstruowania 
urządzenia umożliwiającego ciągłą filtrację lepkich 
zawiesin, zwłaszcza zawierających zanieczyszczenia 
typu galaretowatego. 

Urządzenie według wynalazku zawiera taśmę (1) 
filtracyjną bez końca, która obiega dookoła co naj-
mniej trzech obracających się w tę samą stronę wał-
ków (2), z których co najmniej jeden jest napędowy 
i dookoła co najmniej jednego wałka (3) filtracyjnego 
swobodnie zawieszonego na taśmie (1) filtracyjnej, 
podtrzymywanego i obracanego przez tę taśmę i obra-
cającego się w przeciwną stronę do pozostałych wał-
ków (2), przy czym nad wałkiem (3) filtracyjnym za-
warty jest wylot (4) dozownika zawiesiny przeznaczo-
nej do filtracji, natomiast pod wałkiem (3) filtrują-
cym zawarte jest naczynie (5) zbierające przefiltro-
waną zawiesinę. (2 zastrzeżenia) 

B01D P. 233437 13.10.1981 

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanali-
zacji, Dzierżoniów, Polska (Piotr Popiuk). 

Dysza filtracyjna do filtrów pośpiesznych 

która Celem wynalazku jest opracowanie dyszy, 
będzie prosta i tania w wykonaniu. 

Dysza filtracyjna jest przeznaczona do montowa
nia w dnach drenażowych filtrów pośpiesznych. Ma 
ona kształt graniastosłupa, przy czym podstawy gra-
niastosłupa są trapezami lub mają kształt „piłowaty" 
i posiada wewnątrz przelotowe kanaliki (1). 

Od strony wlotu i wylotu kanalików, graniastosłup 
jest otwarty. Dysza ma u dołu skos pod kątem 45°, 
spełniający rolę szczeliny. (3 zastrzeżenia) 

B01D P. 233506 20.10.1981 

Instytat Chemii Przemysłowej, Warszawa, Polska 
(Stanisław Ciborski, Kazimierz Balcerzak, Tadeusz 
Vieweger, Andrzej Krzysztoforski, Jan Maczuga, Ma-
rian Paciorek). 

Sposób usuwania związków organicznych 
i tlenków węgla z gazów odlotowych 

otrzymywanych w procesie utleniania eykloheksanu 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wyeliminowania 
emisji do atmosfery szkodliwych dla otoczenia gazów 
z przemysłowych instalacji utleniania cyfcloheksanu. 
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Sposób według wynalazku polega na tym, że gazy 
odlotowe wyprowadza się z instalacji jako dwa od-
dzielne strumienie, przy czym gazy desorbujące z cie-
kłego produktu utleniania cykloheksanu miesza się 
z powietrzem i spala w palniku, a uzyskane spaliny 
miesza się z głównym strumieniem gazów odlotowych 
tego procesu i ewentualnie z powietrzem, a następnie 
ikieruje na co najmniej jedną warstwę katalizatora, 
na którym następuje utlenianie zanieczyszczeń. 

(4 zastrzeżenia) 

B01D P.236964 T 16.06.1982 
Instytut Metali Nieżelaznych, Gliwice, Polska (Wa-

cław Traczewsiki, Andrzej Kowalski). 

Filtr do oczyszczania gazów 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
takiej konstrukcji filtru, która pozwala na stosowa-
nie do oczyszczania gazów, zwłaszcza silnie zapylo-
nych gazów przemysłowych, różnego rodzaju mate-
riałów filtracyjnych, a przede wszystkim materiałów 
o małej wytrzymałości i kruchych. 

Filtr według wynalazku charakteryzuje się tym, że 
posiada przegrodę (2), w (której wykonane są otwory 
(9), a także wyposażony jest w co najmniej jeden 
stały element dociskowy (10) i odpowiadający mu 
kształtem co najmniej jeden wyjmowalny element do-
ciskowy (11), pomiędzy iktórymi zaciska się materiał 
filtracyjny (3) wzdłuż wszystkich jego brzegów. Sta-
łe elementy dociskowe przymocowane są szczelnie do 
wewnętrznych ścian obudowy (1), a także do przegro-
dy (2), która wraz z materiałem filtracyjnym (3) od-
dziela komorę (4) gazu zanieczyszczonego od komory 
(5) gazu czystego. (3 zastrzeżenia) 

B02C P.238670 19.10.1982 

Pierwszeństwo: 23.10.1981 - RFN (nr P 31 42 042.7) 
Deutsche Babcock Werke Aktiengesellschaft, Ober-

hausen, RFN. 

Młyn z wirnikiem dmuchawy 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie umożliwienia 
równomiernego zużycia elementów dmuchawy. 

Młyn z wirnikiem (7) dmuchawy zawiera łopatki 
(12), których krawędzie wlotowe (15, 16) wystają do 
wnętrza przekroju wlotowego wirnika (7) dmuchawy, 
przy czym w części łopatek (12) krawędzie wlotowe 
(15) usytuowane są prostopadle do osi wirnika (7) 
dmuchawy, a krawędzie wlotowe (16) pozostałych ło-
patek są ukośnie ścięte. (2 zastrzeżenia) 

B03C P.237064 T 22.06.1982 
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Sta-

szica, Kraków, Polska (Władysław Pilch, Antoni Si-
wieć, Wacław Polański). 

Urządzenie do separacji magnetycznej 
materiałów sypkich 

Celem wynalazku było skonstruowanie urządzenia 
o dużej skuteczności oddzielania cząstek magnetycz-~ 
nych od niemagnetycznych. 

Urządzenie wyposażone jest w zasobnik (1) oddzie-
lanego materiału, płytę (2) wytwarzającą wędrujące 
pole magnetyczne i obrotowy bęben (3), wewnątrz 
którego umieszczony jest Układ elektromagnesów wy-
twarzających stałe pole magnetyczne, ze zgarniaczem 
(4), przy czym płyta (2) i obrotowy bęben (3) umie-
szczone są równolegle w stosunku do podawanego 
materiału oraz w leje (5 i 6) odprowadzające magne-
tyczne i niemagnetyczne składniki oddzielanego ma-
teriału. (1 zastrzeżenie) 

B05C P.237114 T 23.06.1982 
Główny Instytut Górnictwa, Katowice, Polska (Fran-

ciszek Świergot, Paweł Krzystolik, Jerzy Wroński, 
Jan Kłakus, Krystian Mendera, Barbara Wierzbicka, 
Rudolf Matera, Edward Karwat, Stanisław Trzcion-
ka). 
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Urządzenie do wykonywania pellistorów 
dla metanomierzy i eksplozymetrów 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
urządzenia umożliwiającego równomierne osadzanie 
się masy nośnikowej, stanowiącej podłoże dla katali-
zatora, na spirálkách platynowych. 

Urządzenie ma wirującą tarczą (1) ustawioną pio-
nowo na osi (2) połączonej z dźwignią (3). Na obwo-
dzie tarczy (1) znajdują się gniazda (4) w postaci pod-
wójnych otworów. W gniazdach (4) umieszczane są 
kolejno w miarę ich wykonywania pellistory. 

Tarcza (1) jest dociskana sprężyną (5) do ciernego 
kółka (6) inapędzanego poprzez pasową przekładnię (7) 
silnikiem elektrycznym <8). (1 zastrzeżenie) 

B06B 
G01N 

P. 235603 T 24.03.1982 

PAN Zakład Doświadczalny „Techpan" Instytutu 
Podstawowych Problemów Techniki, Warszawa, Pol-
ska (Tadeusz Karaś, Wiesław Stefanek). 

Głowica ultradźwiękowa do urządzeń 
diagnostycznych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
konstrukcji głowicy zapewniającej uzyskanie opty-
malnych i powtarzalnych wymiarów warstwy. 

Głowica jest wyposażona w wykonaną z termopla-
stycznego tworzywa warstwę (2) ukształtowaną w po-
staci kapsla, na dnie którego jest umieszczony prze-
twornik (1) z warstwą wypełniacza (4). 

(2 zastrzeżenia) 

B21B P.237059 T 21.06.1982 

Politechnika Lubelska, Lublin, Polska (Zbigniew 
Tętnik). 

Sposób dociskania walców podczas walcowania 
pierścieni metalowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie ekonomicznie j-
szego wykorzystania silnika napędzającego walcarkę 
oraz uzyskiwania stałej grubości walców. 

Sposób dociskania walców podczas walcowania na 
zimno pierścieni przy zastosowaniu siłowników hy-
draulicznych polega na tym, że siła docisku walców 
jest zwiększana według funkcji monotonicznie wzra-
stającej do momentu osiągnięcia żądanej średnicy 
pierścienia, a następnie utrzymywana przez czas gwa-
rantujący wykalibrowanie profilu walcowanego, po 
czym jej wartość zmniejszana jest do zera. 

(1 zastrzeżenie) 

B21C P.233374 08.10.1931 

Instytut Metali Nieżelaznych, Gliwice, Polska (Hen-
ryk Orzechowski, Andrzej Gregarek, Aleksander 
Krawczyk, Roman Świerkot, Jerzy Suszczyk). 

Sposób wytwarzania wypełnionych wewnętrznie 
prętów i drutów z metali i ich stopów 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie równomiernego 
nałożenia topnika oraz eliminacji zanieczyszczeń nie-
metalicznych w rdzeniu. 

Sposób polegający na wyciskaniu poprzez matrycę 
mostkową z równoczesnym doprowadzeniem materia-
łu wypełniającego do kotliny wyciskania, przed ma-
trycę, ze zbiornika umieszczonego poza prasą charak-
teryzuje się tym, że metal lub stop metalu wyciska 
się w stanie zestalonym, natomiast materiał wypeł-
niający doprowadza się w stanie płynnym. 

Stosunek ilości doprowadzanego czynnika wypeł-
niającego do ilości wyciskanego w tym czasie metalu 
lub stopu dobiera się tak, aby stosunek powierzchni 
przekroju poprzecznego czynnika wypełniającego do 
powierzchni przekroju (poprzecznego całego wyciska-
nego pręta lub drutu wynosił od 10 do 50%. 

Materiał wypełniający kieruje się pod ciśnieniem 
do drążonego trzpienia umieszczanego w mostku ma-
trycy, którego końcówkę każdorazowo dobiera się tak 
aby jej obrys pokrywał się z założonym obrysem 
przekroju poprzecznego rdzenia wypełniającego pręt. 

(1 zastrzeżenie) 

B21K P.233380 09.10.1931 

Politechnika Śląska im. W. Pstrowskiego, Gliwice, 
Polska (Stanisław Koncewicz, Józef Rabus, Sławomir 
Jędrzejewski). 

Sposób kształtowania uzębień wałków czterozębnych, 
zwłaszcza do wciągników ręcznych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie oszczędności 
materiału zmniejszenia pracochłonności oraz ograni-
czenia stosowania specjalistycznych narzędzi. 

Sposób kształtowania uzębień wałków czterozęb-
nych zwłaszcza do wciągników ręcznych z pręta o 
przekroju cylindrycznym polega na tym, że pręt 
o średnicy powiększonej o naddatek na obróbkę wy-
kańczającą czopów w stosunku do średnicy większe-
go czopa i długości równej w (przybliżeniu długości 
gotowego wałka lub jego wielokrotności poddaje się 
plastycznemu kształtowaniu uzębienia na gotowo pod-
czas jednoczesnego ruchu w kierunku osi wałka czte-
rech kowadeł o kształcie ich części roboczej w zało-
żeniu stanowiącym negatywne odwzorowanie kształ-
tu uzębienia, podzielonego na cztery części dwoma 
płaszczyznami przechodzącymi przez wierzchołki prze-
ciwległych zębów. (1 zastrzeżenie) 

B21C P.233425 12.10.1981 

Ośrodek Badawczo-Rotzjwojowy Pojazdów Jednośla-
dowych, Bydgoszcz, Polska (Andrzej Misiaczek). 

Urządzenie do gięcia kształtowników, 
zwłaszcza rur 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wykonywania 
procesu gięcia w cyklu półautomatycznym, co daje 
dwukrotny wzrost wydajności. 
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Urządzenie zawierające wzornik, szczękę docisko-
wą i rolki oporowe, charakteryzuje się tym, że wzor-
nik (1), którego powierzchnie robocze (2) w postaci 
wycinka koła oraz styczna do niej powierzchnia do-
ciskowa (3) mają profil dostosowany do giętego 
kształtownika (4), zaopatrzony jest w dwie osie obro-

towe (5) i (6). Oś (5) pokrywa się ze środkiem krzy-
wizny powierzchni roboczej (2), zaś oś, (6) przesunięta 
jest względem środka tej krzywizny o mimośród (7). 

Równolegle do powierzchni dociskowej (3) wzornika 
(1) umieszczona jest szczęka dociskowa (8), ;zaś wzdłuż 
tworzącej tej szczęki znajdują się rolki oporowe (10). 

(1 zastrzeżenie) 

B21C P.233490 17.10.1981 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Praemysłu Wyro-
bów Metalowych „POLMETAL", Kraków, Polska 
(Bogdan Golis, Zygmunt Steininger, Herbert Kraut-
wurst, Tadeusz Czajkowski). 

Sposób wytwarzania drutu kwadratowego, 
mosiężnego pokrytego cyną 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zmniejszenia 
pracochłonności i zapewnienia wysokiej czynności 
powierzchni drutu. 

Sposób polega na tym, że w pierwszym etapie cy-
nuje się metodą ogniową drut - półprodukt o śred-
nicy l,85±0,05 mm i ciągnie na drut okrągły o śred-
nicy l,72±0,02 mim przy użyciu smaru beztłuszczo-
wego. 

W drugim etapie drut z pierwszego etapu ciągnie 
saę ze zgniotem 10 do 30% przez ciągadło kształto-
we, zawierające w części kalibrującej przekrój w 
kształcie epitrochoidalnym. Następnie ciągnie się drut 
przez ciągadło o części kalibrującej o przekroju kwa-
dratowym 1,2x1,2 mm. (3 zastrzeżenia) 

B22C P. 223487 16.10.1981 

„Predom-Zakłady Metalowe im. Gen. Waltera 
Łucznik", Radom, Polska (Bogdan Zycki). 

Wtryskarka do modeli woskowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
konstrukcji wtryskarki, która umożliwia w sposób 
półautomatyczny wykonywanie modeli woskowych 
przy zastosowaniu formy o poziomym podziale. 

Wtryskarka ma cylinder roboczy wyposażony w u-
rządizenie wtryskowe składające się z tłoczka (16) wy-
iposażonego w sprężynę powrotną (17). 

Tłoczek (16) osadzony jest w otworze (24) dyszy 
wtryskowej (19) posiadającej kanały (20) połączone z 
kanałami (21) cylindra roboczego. (3 zastrzeżenia) 

B22D P. 238467 01.10.1982 

Pierwszeństwo: 02.10.1981 - St Zjedn. Am. (nr 307 834) 

USS Engineers and Consultants Inc., Pittsburgh, 
St. Zjedn. Ameryki. 

Zawór ślizgowy dla sterowania ~ 
wypływem ciekłego metalu z wylotu kadzi 

Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest 
zwiększenie skuteczności zaworu przy jednoczesnym 
zwiększeniu jego trwałości. 

Zawór ślizgowy dla sterowania wypływem ciekłego 
metalu z wylotu kadzi odlewniczej (12), zawiera za-
stawkę (38) przesuwną względem wylotu kadzi (12), 
zespół napędowy przemieszczający zastawkę (38) 
względem wylotu kadzi (12), zespół uszczelniającego 
docisku zastawki mający sterowany hydraulicznie si-
łownik (126) umieszczony w odpowiedniej odległości 

od przesuwnej zastawki (38) i przystosowany do wy-
twarzania siły zależnie od dopływu albo odpływu cie-
czy, układ hydrauliczny (151) połączony z siłowni-
kiem (126), dla selektywnego sterowania przepływem 
cieczy oraz zespół pręta łączącego (96), usytuowany 
pomiędzy siłownikiem (126) a zastawką (38), dla prze-
noszenia siły wytwarzanej przez siłownik (126) do 
szczelnego zamknięcia zastawką (38) wylotu kadzi (12). 

(17 zastrzeżeń) 
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B23D 
B26D 

P. 233360 07.10.1981 

Instytut Obróbki Plastycznej, Poznań, Polska 
(Zbigniew Rusinek, Paweł Pestka, Ludwik Trumpus). 

Odcinek rotacyjny 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie odcinania prze-
mieszczającej się między głowicami rotacyjnymi taś-
my w płaszczyźnie prostopadłej, gwarantujące wy-
soką jakość cięcia. 

Odcinek rotacyjny zawierający głowice rotacyjne, 
obtaczające się wzajemnie powierzchniami walcowy-
mi w ruchu obrotowym przeciwbieżnym, z których 
każda wyposażona jest w nóż tnący, charakteryzujący 
się tym, że jeden nóż tnący (3) mocowany jest na sta-
łe w rotacyjnej głowicy prowadzącej (1), a współpra-
cujący nóż (4) umocowany jest w zabieraku (5) osadzo-
nym obrotowo w rotacyjnej głowicy prowadzonej (2) 
przy czym oś obrotu zabieraka (5) leży poza środkiem 
obrotu głowicy prowadzonej (2), i że w obszarze noża 
tnącego (3) głowica prowadząca (1) ma prowadnice (6) 
przystosowane do wodzenia suwaka (5a) zabieraka (5). 

(1 zastrzeżenie) 

B23G 
B30B 

P.236945 T •16.06.1982 

Edmund Nowak, Warszawa, Polska (Edmund No-
wak). 

Sposób gwintowania na prasie hydraulicznej 
oraz urządzenie do stosowania tego sposobu 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uproszczenia 
konstrukcji głowicy gwinciarskiej, a tym samym sa-
mego procesu gwintowania. 

Sposób gwintowania na prasie hydraulicznej za 
pomocą gwintownika połączonego za pomocą wału 
Cardana z wrzecionem głowicy gwinciarskiej polega-
jący na tym, że gwintownik (I) znajduje się w chwili 
zamknięcia narzędzia w położeniu, w którym jest 
oddalony od czoła gwintowanego otworu (9) o od-
ległość d równą dobiegowi gwintownika, zaś proces 
nacinania gwintu odbywa ' się w trakcie głównego 
ruchu roboczego wykonywanego przez stemple (8), (8a), 
(8b), narzędzia, natomiast wykręcanie gwintownika 
(1) z nagwintowanego otworu (9) odbywa się w poło-
żeniu płyty dociskowej (6) unieruchamiającej obra-
biany materiał (20). 

Urządzenie do gwintowania stanowiące prasę hy-
drauliczną podwójnego działania z szybkim dobie-
giem wyposażoną w głowicę gwinciarską, charakte-
ryzuje się tym, że obudowa wrzeciona zajmuje stałe 
położenie osiowe względem górnej płyty narzędziowej 
(15). (2 zastrzeżenia) 

B23K P. 233534 20.10.1981 

Instytut Metali Nieżelaznych, Gliwice, Polska (Hen-
ryk Orzechowski). 

Sposób wytwarzania spoiw w postaci drutu 
do lutowania miękkiego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wytwarzania 
spoiw w postaci drutu do lutowania miękkiego, głów-
nie ze stopów cynowo-ołowiowych, charakteryzują-
cych się wysoką jakością przy zawężeniu tolerancji 
wymiarowej. 

Sposób polegający na wyciskaniu prasówki i ciąg-
nieniu charakteryzuje się tym, że podczas całego 
procesu wyciskania, wlewki utrzymuje się w tem-
peraturze 300-480 K. 

Pomiędzy operacjami wyciskania i ciągnienia pro-
wadzi się proces walcowania na zimno z całkowitym 
wydłużeniem od 3 do 25, korzystnie 8. Proces ciąg-
nienia przeprowadza się na ciągadłach o kątach części 
stożkowej większych od 24° przy jednostkowych wy-
dłużeniach od 1,02 do 1,15. (1 zastrzeżenie) 

B23K P. 238823 02.11.1982 

Huta Baildon, Katowice, Polska (Robert Gryt, Sta-
nisław Jarząbek). 

Sposób i przyrząd do przylutowania płytki 
z węglika spiekanego do wiertła ze stali narzędziowej 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uproszczenia 
czynności związanych z przy lutowaniem płytki do 
wiertła. 
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Sposób polega na przylutowaniu płytki do Wiertła 
za pomocą lutowania w postaci pręcika o średnicy 
zbliżonej do grubości płytki i długości większej od 
szerokości płytki, umieszczonego na dnie gniazda pół-
otwartego, w którym osadzana jest płytka i stapianiu 
drogą grzania indukcyjnego. 

W czasie lutowania wiertło jest nachylone pod ką-

Przyrząd do lutowania składa się z dwóch pryzm 
(6, 7), z których pryzma (6) ma rowek odpowiadający 
kształtom ostrza lutowanej płytki (8), a pryzma (7) 
ma rowek odpowiadający kształtom lutowanego 
wiertła (9), przy czym pryzmy (6, 7) są nachylone pod 

x n 
kątem - do - rad do poziomu i pomiędzy pryzma-

6 3 
mi (6, 7) jest umieszczony induktor (10). 

(4 zastrzeżenia) 

B23P P. 233402 09.10.1981 

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu 
Elementów Wyposażenia Budownictwa „Metalplast", 
Poznań, Polska (Henryk Lamch, Bronisław Skórek). 

Podajnik czopów w urządzeniu do wytwarzania 
zawiasów czopowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uproszczenia 
konsttrukcji podajnika i zwiększenia jego niezawod-
ności. 

Podajnik czopów, złożony z pionowo rozmieszczo-
nej kolumny (2) spoczywającej na poziomej podsta-
wie (3) i z kosza (4) wspartego na kolumnie (2), za-
opatrzony w pionowy przewód (5) rozmieszczony 
wewnątrz kolumny oraz poziomy przewód (8) roz-
mieszczony współosiowo z trzpieniem (9) tłocznika 
wbijającego czopy (11) ma mechanizm dozujący po-
jedyncze czopy w postaci suwaka (7) rozmieszczonego 
w gnieźdzei (6) poniżej wylotu przewodu pionowego 
(5) i poprzecznie do niego, sprzężonego poprzez me-
chanizm dźwigniowy z tłocznikiem wbijającym czo-
py. Poziomy przewód (8) jest rozmieszczony korzyst-
nie poniżej gniazda (6) poprzecznie względem kierun-
ku przesuwu suwaka (7) oraz jest przesunięty wzglę-
dem wylotu przewodu pionowego (5). 

Suwak (7) ma korzystnie postać płytki zawierającej 
krawędź czołową (15) oraz rozmieszczony po prze-
ciwległej stronie wodzik (12). Najkorzystniej gdy su-
wak (7) ma profilowe wycięcie (16) o kształcie obrysu 
czopa rozmieszczone przy krawędzi czołowej (15). 

(4 zastrzeżenia) 

B23Q P.233321 06.10.1981 

Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa, Pol-
ska (Jan Piaskowski, Krzysztof Grzegorzewicz, Cze-
sław Sizymankiewicz, Stefan Szwaj, Tadeusz Niewia-
domski). 

Uchwyt klinowy przelotowy głowicy pokrętnej 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia ży-
wotności uchwytu poprzez zmianę jego konstrukcji. 

Uchwyt charakteryzuje się tym, że ustawiona sy-
metrycznie względem osi rury obsado we j (7) parzysta 
liczba klinów (3) ma zakrzywioną powierzchnię we-
wnętrzną o promieniu 'krzywizny TÓwnym promienio-
wi zewnętrznej powierzchni rury (7), wyłożoną wkład-
kami ciernymi (9) i płaską powierzchnię zewnętrzną 
pokrytą materiałem o mniejszym współczynniku tar-
cia o stal niż wkładki (9), nachyloną pod kątem a do 
osi rury (7) i współpracującą ze ścianami boczny-
mi {4). Kąt a jest większy od kąta tarcia między tą 
powierzchnią a ścianą boczną (4), a mniejszy od kąta 
tarcia wkładek (9) o rurę (7). (1 zastrzeżenie) 

B24B P.233330 07.10.1981 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Obrabiarki i Urzą-
dzeń Specjalnych, Poznań, Polska (Henryk Bukowski, 
Lech Kalinowslki). 

Obrabiarka do szlifowania bocznych 
powierzchni brył obrotowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uproszczenia 
konstrukcji układu kinematycznego obrabiarki i do-
kładnego wstępnego ustawienia tarcz ściernych wzglę-
dem szlifowanych powierzchni. 

Obrabiarka do szlifowania bocznych powierzchni 
brył obrotowych, zwłaszcza bocznych bieżni we-
wnętrznych pierścieni łożysk walcowych ma dwa nie-
zależne wrzeciona (1, 2) z zabierakami (5, 6) i tarcza-
mi ściernymi (3, 4), przy czym wrzeciono (1) usytuo-
wane jest powyżej, a wrzeciono (2) poniżej osi wrze-
ciona (7) przedmiotu obrabianego. Osie wrzecion (1, 
2) tarcz ściernych (3, 4) tworzą z osią wrzeciona (7) 
przedmiotu obrabianego kąt a. 

Wrzeciona (1, 2) mają niezależne Układy diamento-
wania bocznego ściernic (3, 4) oraz wspólne zespoły: 
posuwu, kompensacji, doskoku i diamentowania czo-
łowego. 

Wynalazek znajduje zastosowanie szczególnie w 
przemyśle łożysik tocznych. {3 zastrzeżenia) 
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B29D P.233324 02.10.1981 

Zakłady Tworzyw Sztucznych „Gainrat-Erg", Ja-
sło, Poláka (Witold Kosińffki, Adam Mazur, Rafał Wa-
łach, Marian Wrzosek, Jan Kołodziej). 

Urządzenie do automatycznego kielichowania rur 
z tworzyw sztucznych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
urządzenia umożliwiającego kielichowanie w sposób 
automatyczny krótszych od nominalnych odcinków 
rur oraz zagadnienie unieruchomienia linii wytłacza-
nia w przypadku awarii urządzeń kielichujących. 

Urządzenie składające się z podgrzewacza końcó-
wek rur, głowicy formującej kielich, urządzenia za-
ciskowego do mocowania rur w czasie formowania 
kielicha oraz podajnika przemieszczającego poprzecz-
nie odcinki rur w linii wytłaczania, złożonej z wytła-
czarki ślimakowej, urządzenia schładzającego, odcią-
gu o programowo zmiennej szybkości dla odcinkowe-
go pogrubiania ścianek wytłaczanej rury i przeci-
narki według wynalazku charakteryzuje się tym, że 
ma podgrzewacz (6) usytuowany na stałe obok toru 
wytłaczanej rury (1) w odległości od przecinarki od-
powiadającej najdłuższemu seryjnemu odcinkowi ru-
ry, a podajnik odcinków rur stanowią trzy równole-
głe rynny (7, 8, 9) poprzecznie wy chyme, z których 
rynna (7) pokrywa się z torem wytłaczania i ma ru-
chome wychylnie tylko jedno skrzydło (7a) oraz wy-
posażona jest w niewychylną nakładkę (7b), a rynny 
(8, 9) usytuowane równoległe do osi podgrzewacza (6) 
i głowicy (11) kielichującej są podparte wznosząco na 
siłownikach (10), przy czym podgrzewacz (6) i głowi-
ca (11) osadzone są w prowadnicach poziomych i na-
pędzane siłownikami o regulowanych skokach, a u-
rządzenie zaciskowe ma szczęki (15) wychylne w pła-
szczyźnie pionowej. (3 zastrzeżenia) 

B32B P.237032 T 21.06.1982 

Zakłady Tworzyw Sztucznych „ERG", Gliwice, Pol-
ska (Kazimierz Biernacki, Zbigniew Wyderka, Alicja 
Zgadzaj, Eleonora Miąsko). 

Sposób wytwarzania fenolowych tworzyw 
warstwowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wytwarzania fe-
nolowych tworzyw warstwowych o dobrych własno-
ściach mechanicznych i dielektrycznych. 

Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania 
fenolowych tworzyw warstwowych, zwłaszcza pra-
sowanych zwijano-prasowanych i zwijanych w posta-
ci płyt, rur, prętów lub innych wyprasek przez u-

twardzanie w podwyższonej temperaturze nośników 
organicznych lub nieorganicznych nasyconych mody-
fikowanymi żywicami fenolowymi. 

Sposób polega na tym, że jako spoiwa impregna-
cyjne stosuje się wodno-alkoholowo-acetonowy roz-
twór żywicy fenolowej typu rezolowego skondensowa-
nej z kalafonią talową dodaną w ilości maximum 20% 
wagowych. 

Roztwór żywicy zawiera 60-70% wagowych suchej 
masy, pH jego wynosi 7-8 , a wagowo średni ciężar 
cząsteczkowy wynosi maximum 700, a temperatura 
utwardzania wynosi 145°C. {6 zastrzeżeń) 

B41K P.236935 T 14.06.1982 

Akademia Techniczno-Rolnicza, Bydgoszcz, Polska 
(Roman Wiatr, Jan Piątkowski, Andrzej Pawlak). 

Rolka barwiąca 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie równomiernego 
nanoszenia barwnika na datownik, dzięki ciągłemu 
nasączaniu okładziny filcowej barwnikiem. 

Rolka barwiąca położona jest w pozycji poziomej 
i ma wewnątrz tulei (1) zbiornik na barwnik. 

Przedmiot wynalazku może być zastosowany w ma-
szynach stemplujących używanych do obróbki prze-
syłek pocztowych. (1 zastrzeżenie) 

B41K P.236936 T 14.06.1982 

Akademia Techniczno-Rolnicza, Bydgoszcz, Polska 
(Roman Wiatr, Jan Piątkowski, Andrzej Pawlak). 

Sposób stemplowania druków 
zwłaszcza manipulacyjnych i urządzenie 

do stosowania tego sposobu 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie mechanicznego 
stemplowania druków zwłaszcza manipulacyjnych. 

Sposób stemplowania charakteryzuje się tym, że 
wałek datownika z osadzonymi na nim datownikami 

wykonując jeden obrót nanosi odcisk stempla datow-
nika na druk manipulacyjny, nadając mu jednocze-
śnie ruch posuwisty powodujący usunięcie go ze 
ze strefy działania datowników. 

Stemplownica składająca się z układu napędowego 
przenoszącego ruch obrotowy z silnika poprzez prze-
kładnię pasową na wałek (9) datowników (6) oraz 
poprzez przekładnię zębatą na wałek (12) rolki stem-
plującej (14) i z rolki barwiącej (17) charakteryzuje 
się tym, że obudowa wykonana jest najkorzystniej 
w kształcie prostopadłościanu z nachylową płytą czo-
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łową, w której znajduje się prowadnica, a na pozio-
mym wałku datownika <9) zamocowane są datowniki 
stemplujące (6). (2 zastrzeżenia) 

B69T P.233407 12.10.1981 

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów 
„MERA-PIAP", Warszawa, Polska (Marian Fahrycy, 
Jan Winiecki). 

Urządzenie hydrauliczne 
przeciwdziałające poślizgowi k6t 
w czasie hamowania samochodu 

Urządzenie stanowi Układ pulsacyjny (A) włączony 
bocznikowo w obwód układu hamulcowego" i składa 
się z tłoika (2) podpartego sprężyną (5) oraz z układu 
napędowego napędzającego ten tłok (5), uruchamia-
nego za pośrednictwem włącznika (6) świateł stop sa-
mochodu, przy czym układ napędowy slkłada się z 
silnika i z krzywki lub z elektromagnesu i genera-
tora. 

Urządzenie ma zastosowania w samochodach po-
siadających hydrauliczny układ hamulców. 

(3 zastrzeżenia) 

B62D P. 236874 T 12.06.1982 

i dobry dostęp do mechanizmów oraz umożliwiałaby 
stosowanie grubych powłok izolacyjnych dla wyci-
szenia i ocieplenia tych mechanizmów. 

Karoseria ma pokrywy (1), stanowiące ścianę bocz-
ną i górną, zamocowane na zawiasach (18) i podno-
szone przy pomocy cylindrów hydraulicznych (3), za-
mocowanych do wsporników ściany (2). 

Karoseria wyposażona jest w podpory blokujące (7), 
zamocowane przegubowo na ramie (5). 

(2 zastrzeżenia) 

B63B P. 237039 T 21.06.1982 

Bolesław Rybarczyk, Wrocław, Polska (Bolesław 
Rybarczyk). 

Kadłub statku 
« 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie osiągania wy-
maganego zanurzenia jednostki bez konieczności do-
datkowego działania balastem stałym lub wodnym 
przy jednoczesnym zachowaniu dobrej nawigacji i 
zwiększenia stateczności kursowej. 

Kadług statku pełnowypornościowego z wycięciem 
w podwodnej części charakteryzuje się tym, że wy-
cięcie (2) ukształtowane na całej długości kadłuba (1) 
ma stały przekrój poprzeczny o ksiztałcie prostokąt-
nym i jest osłonięte od strony dziobu zewnętrznym 
poszyciem (3). (3 zastrzeżenia) 

B65D P.236932 T 14.06.1982 

Zakład Doświadczalny Mechanizacji Przemysłu 
Farmaceutycznego przy Krakowskich Zakładach Far-
maceutycznych „Polfa", Kraków, Polska (Władysław 
Popiel, Andrzej Mueller, Ryszard Ditrich). 

Opakowanie 

Celem wynalazku jest wprowadzenie takich zmian 
w konstrukcji znanego opakowania, które umożliwią 
łatwe i całkowite zerwanie folii aluminiowej z całej 
powierzchni gniazda dozującego. 
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Opakowanie składa się z wytłoczki <1) wyposażo-
nej w pojemnik (3) z gniazdem dozującym (4) i jest 
nakryte folią zgrzaną z brzegami wytłoczki (1) i po-
wierzchnią otaczającą gniazdo dozujące (4). W zawi-
nięte brzegi (2) wytłoczki wsunięta jest nakładka (6). 

W okolicy gniazda dozującego (4) jest wykonane 
wgłębienie (10), które z jednej strony sięga brzegu (9) 
z trójkątnymi wycięciami (11), a z drugiej strony ma 
kształt półokręgu. Szerokość wgłębienia (10) jest rów-
na średnicy półokręgu. (1 zastrzeżenie) 

B65G P. 233486 15.10.1981 

Kopalnia Węgla Kamiennego „Miechowice", By-
tom, Polska (Paweł Krzywania, Norbert Stanek). 

Wózek do przemieszczania przedmiotów ciężkich 
o kształtach prostopadłościanów 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
konstrukcji wóz<ka umożliwiającej swobodne prze-
mieszczanie umieszczonego na nim urządzenia, oraz 
unieruchamianie tego urządzenia w dowolnym miej-
scu. 

Wózek przeznaczony do przemieszczania przedmio-
tów ciężkich w pozycji pionowej ma podstawę (1) bę-
dącą jego konstrukcją nośną, do której za pomocą 
trzpieni (6) są przymocowane symetrycznie dwie pary 
dwuramiennych dźwigni (2) i (3). 

Każda z tych dźwigni na jednym końcu ma zamo-
cowane kółko jezdne <4), a drugim końcem jest połą-
czona przegubowo z dźwignią (5) w kształcie tkabłą-
ka. Ponadto w środku kabłąka tej dźwigni do pod-
stawy (1) wózka jest zamocowany uchyinie zaczep (8) 
utrzymywany w położeniu roboczym za pomocą śru-
bowej sprężyny (9). (1 zastrzeżenie) 

B65G P. 233489 16.10.1981 

Przedsiębiorstwo Robót Górniczych, Mysłowice, 
Polska (Franciszek Šwierz, Gerard Krupa, Stanisław 
Chmiel, Michał Šwierz). 

Wywrotnica wozów kopalnianych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia 
sprawności technicznej urządzenia oraz zmniejszenia 
jego gabarytów. 

Wywrotnica wozów (kopalnianych składająca się z 
podstawy (1) wyposażonej w siłownik (10) połączony 
przegubem (9) z ruchomą paletą (2), na której posa-
dawiany jest wóz (3) charakteryzuje się tym, że pa-
leta (2) za pośrednictwem czopów (5) osadzonych od-
powiednio w gniazdach (6) połączona jest rozłącznie 
z podstawą (1), tworząc jednocześnie oś obrotu. Pa-
leta (2) wyposażoina jest też w czopy (7) osadzone 
obrotowo w otwartych gniazdach (8) podstawy (1). 
Czopy (5) znajdują się powyżej przegubu (9) łączące-
go siłownik (10) z paletą (2), a czopy (7) powyżej czo-
pów (5). (1 zastrzeżenie) 

B65G P. 236902 T 

Biuro Projektów Górniczych 
Polska (Julian Birakowsłci). 

12.06.1982 

„Gliwice", Gliwice, 

Łącznik zsuwni 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zmiany kąta 
ustawienia zsuwni względem przenośnika bez wymia-
ny łącznika przez co możliwa jest regulacja prędkości 
zsuwania się materiałów. 

Łącznik zsuwni z urządzeniem wypełnionym mate-
riałem sypkim ma od strony tego urządzenia część 
nieruchomą (2) a od strony zsuwni część ruchomą (1), 
które to części połączone są ze sobą przegubem (3). 

(1 zastrzeżenie) 

B65G P. 237665 27.07.1982 

Pierwszeństwo: 29.07.1981 - St. Zjedn. Ameryki 
(nr 288029) 

Quadracast, Inc., Canton, St. Zjedn. Ameryki. 

Urządzenie czerpakowe do pobierania 
materiałów masowych 

Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest opra-
cowanie konstrukcji urządzenia, w którym czerpak 
połączony roboczo z urządzeniem transportowym mo-
że być przesuwany w tył i w przód prostoliniowo lub 
po łuku. 

Urządzenie czerpakowe do pobierania materiałów 
masowych ze stosów usypanych wzdłuż linii prostych 
lub łukowych, charakteryzuje się tym, że .posiada ra-
mę (19) z rozstawionymi pionowymi skrajnymi czło-
nami podporowymi (22), klatkę (23) usytuowaną po-
dłużnie pomiędzy tymi skrajnymi członami podporo-
wymi (22) i podpartą na nich, zespół do przesuwania 
ramy i klatki w dowolnym kierunku bocznie wzglę-
dem klatki (23) w stronę stosu (48) zgromadzonego 
materiału masowego, przy czym klatka (23) zawiera 
kanałowe bieżnie (24) mające człony w obiegu zam-
kniętym, usytuowane w odstępie wokół klatki (23) i 
tworzące jej obrzeże, zaś te rozstawione bieżnie ma-
ją postać kanałowych żeber (24) otwartych na ze-
wnątrz i biegnących półkoliście wokół przynajmniej 
dolnej części klatki, zakrzywione ściany połączone 
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pomiędzy sąsiednimi parami kanałowych żeber, za-
kończone krawędziami po każdej stronie klatki i u-
sytuowane podłużnie względem klatki, ścianki prze-
grodowe sięgające wewnętrznie ku dołowi i podłuż-
nie względem klatki (23) od górnych krawędzi za-
krzywionych ścian, przenośnik taśmowy (29) o obie-
tgu zamkniętym usytuowany podłużnie poniżej płyt 
przegrodowych od jednego końca klatki (23) do sta-
nowiska wyładowania przenośnika przy drugim końcu 
klatki, łańcuch (36) biegnący wzdłuż każdej bieżni dla 
poruszania się zamkniętym obiegiem wzdłuż bieżni, 
zespół (30, 32) do przesuwania łańcuchów w dowol-
nym kierunku ipo trasie ich ruchu, szereg wiader (25) 
zamontowanych przegubowo w odstępach na łańcu-
chach (36) i usytuowanych pomiędzy każdą sąsiadu-
jącą parą łańcuchów (36), iprzy czym wiadra (25) w 
jednym szeregu są zamontowane przestawnie wzglę-
dem wiader (25) w następnym sąsiadującym szeregu 
wiader, oraz zespół (44) do uwalniania materiału za-
czerpniętego przez wiadra z każdego wiadra (25) w 
trakcie jego ruchu w górę wzdłuż jednej strony klat-
ki (23) za górną krawędzią zakrzywionej ściany klatki. 

(10 zastrzeżeń) 

B66C P. 233480 17.10.1981 

Ośrodek Badaweao-Rozwojowy Technicznej Obsługi 
Rolnictwa, Żdżary k/Łodzi, Polska (Sylwester Kopa-
nia, Kazimierz Balik, Aleksander Kulesza, Fabian 
Zaborski). 

Układ automatycznego ogranicznika udźwigu 
maszyn roboczych 

zwłaszcza żurawi teleskopowych 

Układ według wynalazku charakteryzuje się tym, 
że sygnał (Si) rzeczywistej wielkości obciążenia jest 
równolegle podawany na wejścia (Uxi) i (Ux2) kom-
paratorów (5, 6), a sygnał dopuszczalnej wielkości 
obciążenia podawany jest równolegle na wejścia (Ui) 
i (Uj) komparatorów (5, 6) przez nastawne rezystory 
<7, 8). 

Wyjścia komparatorów (5, 6) połączone są z wej-
ściami układów cyfrowych (11, 12, 13), których wyj-
ścia połączone są z diodami luminescencyjnymi (14, 
15, 16). Całość tworzy cyfrowy układ logiczny. 

(2 zastrzeżenia) 

B66C P.236926 T 14.06.1982 

Fabryka Maszyn Budowlanych „FAMABA", Gło-
gów, Polska (Stanisław Młynarczyk). 

Żuraw jezdniowy z przesuwnym wysięgnikiem 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie przemieszczania 
wysięgnika wzdłuż osi żurawia za pomocą siłownika 
hydraulicznego zmiany wysięgu, przy zachowaniu 
prostego układu kinematycznego. 

Żuraw ma w dolnej części wysięgnika (1) wzdłuż 
jego osi dwie prowadnice (2) i (6), z którymi prze-
suwnie zespolone są elementy obrotowych połączeń 
wysięgnika (1) z platformą (4) i siłownikiem hydrau-
licznym (8) zmiany wysięgu. (3 zastrzeżenia) 

B66C P.237091 T 21.06.1982 

Fabryka Maszyn Budowlanych „Famaba", Głogów, 
Polska (Ryszard Grabański, Franciszek Miřkowski, Mi-
rosław Szynner, Wojciech Osmólski). 

Nośny segment konstrukcji członu 
wysięgnika żurawia . 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie umożliwienia 
zwiększenia udźwigu żurawia przy zachowaniu do-
tychczasowego gatunku stali lub stosowania dotych-
czasowych parametrów udźwigu przy użyciu gorszych 
gatunków stali. 

Na końcach członu podstawowego (1) zamocowane 
są uchwyty mocująco-regulacyjne (2) w postaci kon-
strukcji skrzynkowej służące do mocowania i regula-
cji cięgien (3). Obydwa nagwintowane końce dwóch 
cięgien (3) osadzone są w odpowiednio ukształtowa-
nych gniazdach uchwytów mocująco-regulacyjnych (2). 
Regulację naciągu cięgien uzyskuje się za pomocą na-
prężania połączenia śrubowego. 

Równomierny naciąg cięgien (3) za pomocą śrub po-
woduje wstępne sprężenie konstrukcji członu wysięgni-
ka do wielkości gwarantującej swobodne, liniowe 
przemieszczanie się wysuwnych członów wysięgnika. 

Nośny segment konstrukcji członu wysięgnika prze-
znaczony jest dla żurawi samochodowych i samo-
jezdnych. (2 zastrzeżenia) 
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Dział C 
CHEMIA I METALURGIA 

C02F P.237071 T 22.06.1982 

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska (Ed-
ward Gomółka, Bogusława Gomółka, Zygmunt Ko-
walski, Józef Gębalski, Janusz Rybka). 

Sposób jednoczesnego usuwania produktów 
naftowych i detergentów z wód i ścieków 

Wynalazek roziwiązuje zagadnienie opracowania 
Skutecznego sposobu oczyszczania wód i ścieków przy 
niewielkim zużyciu reagentów i małej energochłon-
ności. 

Sposób jednoczesnego usuwania detergentów i pro-
duktów naftowych z wód i ścieków polega na tym, 
że proces prowadzi się co najmniej dwuetapowo, przy 
ciągłym przepływie ścieków, przy czym w pierwszym 
etapie strąca się je chlorkami, korzystnie chlorkiem 
baru, a w drugim etapie prowadzi się ich koagulacje 
siarczanami, korzystnie siarczanem glinu. 

(2 zastrzeżenia) 

C03C P. 237045 T 18.06.1982 

Politechnika Gdańska, Gdańsk, Polska (Jerzy Rze-
chuła, Henryk Warachim). 

Sposób wytwarzania topnika do ceramicznych 
farb naszkliwnych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
technologii procesu umożliwiającej uzyskanie produk-
tu o wyższej czystości przy jednoczesnym obniżeniu 
'kosztów energetycznych procesu. 

Sposób według wynalazku polega 'na tym, że z wod-
nego roztworu azotanu ołowiawego, 'boraksu lub kwa-
su borowego i szklą wodnego wspólnie wytrąca się 
osad wodorotlenków o proporcji w przeliczeniu na 
tlenek ołowiu: trójtlenek boru : dwutlenek krzemu 
1 : (0-M,0) : (l,5-i-4,0), przy użyciu wody amoniakalnej. 

Otrzymany osad wodorotlenków filtruje się, suszy 
i praży w temperaturze 400-H800cC. (1 zastrzeżenie) 

C04B P.233470 15.10.1981 

Gliwickie Zakłady Materiałów Ogniotrwałych, Gli-
wice, Polska (Elżbieta Witkowska-Woinik, Błażej Soł-
tysik, Józef Gruca, Stanisław Pawłowski, Stanisław 
Kluczewski, Alicja Pawełek). 

Sposób wytwarzania wyrobów ogniotrwałych 
do wypalania ceramiki 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
sposobu umożliwiającego uzyskanie wyrobów odpor-
nych na wstrząsy cieplne i o dużej wytrzymałości 
mechanicznej w zakresie wysokich temperatur. 

Sposób wytwarzania wyrobów ogniotrwałych do 
wypalania ceramiki, zwłaszcza porcelitu i fajansu, po-
lega na tym, że wyroby formuje się z 'masy zawiera-
jącej 60-80% wagowych palonki glinokrzemianowej 
0 uziarnieniu poniżej 2 mm oraz 20-40% wagowych 
spoiwa muliitowonkordierytowego, a następnie suszy 
1 wypala w temperaturze 1320-1380°C, iprzy czym 
palonka glinokrzemianowa zawiera co najmniej 30% 
wagowych AI2O3 oraz do 15% wagowych MgO, zaś 
spoiwo raulitowo-ikardierytowe zawiera 40-80% wa-
gowych kaolinu pławionego i/lub glin ogniotrwałych 
surowych, 15-30% wagowych technicznego tlenku 
glinu, 5-10% wagowych tlenku magnezu oraz 5-15% 
wagowych krzemianu cyrkonu i/lub tlenku chromu 
jako stabilizatorów. (3 zastrzeżenia) 

C04B P.233472 15.10.1981 

Akademia Górniczo-Hułnicza im. St. Staszica, Kra-
ków, Polska (Krystyna Gustaw, Anna Włodarczyk). 

Mieszane spoiwo wapienne 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
spoiwa o korzystnych własnościach wytrzymało-
ściowych, nadającego się do wykonywania zapraw 
murarskich i tynkarskich w przemyśle materiałów 
budowlanych. 

Mieszane spoiwo wapienne zawiera w swoim skła-
dzie odpadową krzemionkę pofiltracyjną w ilości 
63-68% wagowych oraz wapno palone mielone w ilo-
ści 32-37% wagowych. (1 zastrzeżenie) 

C04B P.233473 15.10.1981 

Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica, Kra-
ków, Polska (Krystyna Gustaw, Anna Włodarczyk). 

Cement wapienno pucolanowy 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
cementu wapienno-pucolanowego charakteryzującego 
się łatwością wytwarzania oraz korzystnymi własno-
ściami wytrzymałościowymi. 

Cement wapienno-pucoilanowy zawiera w swoim 
składzie odpadową krzemionkę ipofiltracyjną w ilości 
61-66% 'wagowych, wapno palone mielone w ilości 
29-34% wagowych oraz gips w ilości 5% wagowych. 

(.1 zastrzeżenie) 

C04B P.237113 T 23.06.1982 

Zakłady Dolomitowe „Szczakowa", Jaworzno, Pol-
ska (Justyn Stachurski, Bolesław Bolek, Andrzej 
Stachańczyk, Stefan Płatek). 

Sposób produkcji dolomitu prażonego 
i ogniotrwałej masy przy jego udziale 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uzyskania masy 
ogniotrwałej nadającej się do budowy i regeneracji 
trzonów pieców służących do wytapiania stali. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że roz-
drobniony dolomit surowy wypala się w piecu obro-
towym w temperaturze 1550-1750°C przy użyciu do 
wypalania mieszanki składającej się z 90-99% węgla 
i 1-10% zgorzeliny lub innego surowca żelazonośnego 
zmielonych wspólnie do granulacji poniżej 1 mm lub 
poniżej 2 mm. 

Przy udziale tego dolomitu o granulacji 0-5 , 0 -7 
lub 0-10 mm wytwarza się ogniotrwałe masy dolo-
mitowe zawierające 96-99% dolomitu prażonego 
i 1-4% oleju bezwodnego mineralnego lub innej 
substancji nawilżającej, przy czym w skład masy 
może wchodzić także zamiast dolomitu prażonego 
5-15% klinkieru magnezytowego o zawartości po-
wyżej 80% MgO o granulacji 0-0, 06, 0-0,5 lub 
0 - 1 mm. (i zastrzeżenie) 

C07C P. 233423 12.10.1981 

Przedsiębiorstwo Przemysłowo-Handlowe „Polskie 
Odczynniki Chemiczne", Gliwice, Polska (Zbigniew 
Mikus, Józef Kasprzyk, Tadeusz Rybotycki). 

Sposób wytwarzania monooksymu dwuacetylu 
o wysokiej czystości 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
sposobu prostego w praktycznej realizacji, bezpiecz-



Nr 9 (245) 1983 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO 15 

niejszego niż znane sposoby pod, względem zagrożeń 
toksykologicznych oraz przebiegającego z dobrą wy-
dajnością. 

Sposób według wynalazku polega na nitrozowaniu 
mieszaniny metyloetyloketonu z alkoholem alifatycz-
nym azotynem sodu lub potasu, w obecności stężone-
go kwasu solnego i w temperaturze 40-55°C. 

(1 zastrzeżenie) 

C07C P.233447 15.10.1981 

Ashland Oil, Ashland, St. Z jed. Am. 

Sposób wytwarzania bezwodnika kwasu izomasłowego 

Sposób według wynalazku dotyczy procesu wytwa-
rzania bezwodnika kwasu izomasłowego w reakcji 
Kocha, w której jako środowisko reakcji lub kata-
lizator stosuje się ciekły bezwodny HF, który można 
odzyskiwać w zasadzie całkowicie w postaci bezwod-
nej, nadającej się do zawracania do obiegu. 

Sposób wytwarzania bezwodnika kwasu izomasło-
wego polega na tym, że propylen poddaje się karbo-
nylowaniu w obecności znacznego molarnego nad-
miaru ciekłego, bezwodnego fluorowodoru, w wyniku 
czego otrzymuje się mieszaninę reakcyjną fluorku 
izobutyrylu i nieprzereagowanego fluorowodoru, któ-
rą poddaje się destylacji w celu odzyskania zawraca-
nego do obiegu strumienia fluorowodoru, pozostałość 
stanowiącą fluorek izobutyrylu hydrolizuje się częś-
ciowo w obecności akceptora fluorowodoru, otrzymu-
jąc produkt hydrolizy składający się zasadniczo 
z fluorku izobutyrylu, bezwodnika kwasu izomasło-
wego i kompleksu fluorowodoru z akceptorem fluoro-
wodoru, po czym usuwa się kompleks stanowiący 
ciało stałe, a produkt hydrolizy poddaje się frakcjo-
nowanej destylacji, otrzymując frakcję górną fluorku 
izobutyrylu do ponownego użycia w reakcji hydro-
lizy. (5 zastrzeżeń) 

C07C P. 233555 23.10.1981 

Ashland Oil, Inc., Ashland, St. Zjedn. Am. 

Sposób katalitycznego przekształcania 
kwasu izomasłowego 

lub jego funkcyjnego równoważnika 
w odpowiednią a, /î-etylenowo nienasyconą pochodną 

Kwas izomasłowy lub jego funkcyjny równoważnik 
przekształca się w kwas metakrylowy lub inne od-
powiednie pochodne przez reakcję oksydehydroge-
nacji. Reakcję prowadzi się w temperaturze 300-
500°C, kontaktując strumień gazowy zawierający 
substrat i tlen z katalizatorem według wynalazku 
jako katalizator stosuje się modyfikowany kataliza-
tor z fosforanu żelaza o gramoatomowym wzorze em-
pirycznym FePi-2Mo,oi-iOx, w którym M oznacza 
kobalt, lantan, tellur lub srebro, a x oznacza liczbę 
atomów tlenu związanych z innymi pierwiastkami 
w ich odpowiednich stanach utlenienia w katalizato-
rze. (12 zastrzeżeń) 

C07C P.237090 T 24.06.1982 

Zakład Doświadczalny „Chemipan" Instytut Chemii 
Organicznej i Instytutu Chemii Fizycznej PAN, War-
szawa, Polska (Wojciech Kulicki, Andrzej Artung, 
Jan Dworczyk, Bogusław Żukowski). 

Sposób wytwarzania monoestru benzylowego 
kwasu fenylomalonowego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wyraźnego prze-
sunięcia równowagi reakcji karboksylacji fenylo-
octanu w stronę tworzenia się monoestru benzylo-
wego kwasu fenylomalonowego oraz jednoczesnego 

umożliwienia wyodrębniania bez strat produktu 
reakcji. 

Wynalazek polega na prowadzeniu reakcji karbo-
ksylacji, za pomocą COa, fenylooctanu benzylu wobec 
fenolanu sodowego w mieszaninie dwumetyloforma-
midu i czterochloroetylenie zmieszanych w stosunku 
objętościowym 1:0,5 do 1:3. 

Po zakończeniu reakcji uzyskaną mieszaninę wpro-
wadza się do kwasu lub wodnego roztworu kwasu 
utrzymując temperaturę całości nieprzekraczającą 
20°C. Warstwę organiczną przemywa się kilkakrotnie 
a następnie wykrystalizowuje z niej fenylomalonian 
benzylu. 

Monoester benzylowy kwasu fenylomalonowego jest 
ważnym półproduktem w syntezie środków farma-
ceutycznych, a w szczególności półsyntetycznych pe-
nicylin. (2 zastrzeżenia) 

C07C P. 238404 28.09.1982 

Pierwszeństwo: 29.09.1981 - Węgry (nr 2794/81) 

Északmagyarországi Végyimiivek, Sajóbábony, Wę-
gry (Károly Balogh, József Nagy, Zoltán Pintér, 
Csaba Tar, Istyán Tóth, Erzsébet Grega, Zsolt Dom-
bay, Károly Pásztor, László Tasi, Eszter Urszin). 

Środek chwastobójczy 
i sposób wytwarzania nowych pochodnych 

karbonamido-tiolokarbaminianu 

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

Środek chwastobójczy, składający się ze stałego 
nośnika, korzystnie syntetycznego bezpostaciowego 
kwasu krzemowego albo minerału typu krzemianu 
lub siarczanu, albo z ciekłego nośnika, korzystnie syn-
tetycznej mineralnej frakcji oleju białego albo z nie 
mieszającego się z wodą organicznego rozpuszczal-
nika, zwłaszcza z chlorowcowanych lub aromatycz-
nych węglowodorów, oraz z jednej lub kilku substan-
cji powierzchniowo czynnych, korzystnie z kationo-
wych lub anionowych lub niejonowych tensydów, 
według wynalazku jako substancję czynną zawiera 
pochodną karbonamido-tiolokarbaminianu o ogólnym 
wzorze (Ri) (R2) N-CíOi-CHž-NíR^-CÍCO-S-R^ w któ-
rym R1 i R2 są jednakowe lub różne i oznaczają wo-
dór, prosty lub rozgałęziony rodnik alkilowy o 1-10 
atomach węgla, prosty lub rozgałęziony rodnik alke-
nylowy o 2-10 atomach węgla, rodnik cykloalkilowy 
o 5-6 atomach węgla albo rodnik fenylowy, albo rod-
nik fenylowy podstawiony jednym lub dwoma rodni-
kami alkilowymi o 1-3 atomach węgla albo chlo-
rowcem, albo R1 i R2 razem mogą też tworzyć grupę 
sześciometylenową, Rs oznacza prosty lub rozgałę-
ziony rodnik alkilowy o 1-5 atomach węgla, a R4 

oznacza prosty lub rozgałęziony rodnik alkilowy 
o 1-10 atomach węgla, prosty lub rozgałęziony rod-
nik alkenylowy o 2-10 atomach węgla, albo rodnik 
fenylowy lub benzylowy. 

Sposób wytwarzania substancji czynnej środka po-
lega na tym, że związek o ogólnym wzorze (Ri) (R2) 
N-C(O)-CH2-NH-R3, w którym R1, R2 i R3 mają zna-
czenie wyżej podane, poddaje się reakcji ze związ-
kiem o wzorze ogólnym C1-C(O)-S-R4, w którym R« 
ma wyżej podane znaczenie, w temperaturze 1 0 -
l00°C, ewentualnie w środowisku organicznym zawie-
rającym rozpuszczalnik, po czym związek o wzorze 1 
wyodrębnia się z mieszaniny reakcyjnej w znany 
sposób. (5 zastrzeżeń) 

C07D P. 233444 15.10.1981 

Polska Akademia Nauk, Instytut Chemii Organicz-
nej, Warszawa, Polska (Janusz Krzysztof Rybkowski, 
Janusz Swiętosławski, Andrzej Jończyk, Mieczysław 
Mąkosza, Michał Fedoryński). 
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Sposób wytwarzania chlorowodorku 
3-(/-dietyloaminoetylo)-4-metylo-
-7-karboetoksymełoksykumaryny 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia wy-
dajności wytwarzania chlorowodorku 3-(/?-dietyloami-
noetylo)-4-metylo-7-karboetoksymetoksykumaryny w 
reakcji alkilowania chlorowodorku 3-(/?-dietyloamino-
etylo)-4-metylo-7-hydroksykumaryny bromooctanem 
etylu lub mieszaniną chlorooctanu etylu i jodku me-
talu alkalicznego w obecności zasad w środowisku 
rozpuszczalników polarnych. 

Powyższa reakcja charakteryzuje się tym, że jako 
zasadę stosuje się mieszaninę stałego wodorotlenku 
sodowego i węglanu potasowego w ilości 1-10 cz. 
wag. węglanu potasowego na 1 cz. wag. wodorotlenku 
sodowego. 

Otrzymany związek stosuje się jako lek przy scho-
rzeniach układu krążenia. (1 zastrzeżenie) 

C07D P. 236740 03.06.1982 

Pierwszeństwo: 06.06.1981 - W. Brytania (nr 8117379) 
17.10.1981 - W. Brytania (nr 8131370) 

04.03.1982 - W. Brytania (nr 8206329) 

Pfizer Corporation, Colon, Republika Panama. 

Sposób wytwarzania nowej pochodnej bis-triazolu 
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 

sposobu wytwarzania nowych związków użytecznych 
w leczeniu zakażeń grzybowych u zwierząt i ludzi. 

Sposób wytwarzania 2-(2,4-dwufluorofenylo-l,3-
-bis/lH-1,2,4-triazol-l-ilo)-propanolu-2 polega na 
poddaniu 1,2,4-triazolu reakcji z 2-(2,4-dwufluorofe-
nylo)-2,3-epoksypropylo-lH-l, 2,4-triazolem. 

(2 zastrzeżenia) 

C07D P. 238538 18.12.1981 

Pierwszeństwo: 22.12.1980 - RFN (nr P 30 48 487.8) 

Cassella Aktiengesellschaft, Frankfurt/Menem, Re-
publika Federalna Niemiec. 

Sposób wytwarzania nowych, 
zasadowo podstawionych pirydazyn 

Celem wynalazku jest opracowanie sposobu wytwa-
rzania nowych i o zwiększonej aktywności związków 
użytecznych w leczeniu chorób serca. 

Sposób wytwarzania nowych, zasadowo podstawio-
nych pirydazyn o ogólnym wzorze 1, w którym R1, 

R* i R* niezależnie od siebie oznaczają atom wodoru, 
atom chlorowca, grupę hydroksylową, grupę nitrową, 
grupę trójfluorometylową, rodnik alkilowy, alkoksý-
loalkilowy, alkenylowy, alkinylowy, cykloalkilowy, 
cykloalkenylowy, fenylowy, grupę alkoksylową, hy-
droksyalkoksylową, alkoksyalkoksylową, alkenyloksy-
lową, alkinyloksylową, cykloalkoksylową, fenalkoksy-
lową, alkanoilową, acyloaminową lub grupę -NH-CO-
-Rł, przy czym R* stanowi grupę morfolinową, pipe-
rydynową lub 1-pirolidynową, albo oznaczają ewen-
tualnie podstawioną grupę ureidową, R4 oznacza 
atom wodoru lub niższy rodnik alkilowy, a W oznacza 
atom wodoru, chloru lub bromu, oraz ich soli addy-
cyjnych z kwasami, polega na tym, że związek o ogól-
nym wzorze 4, w którym R4 i W mają wyżej podane 
znaczenie, a T oznacza atom chloru lub bromu, pod-
daje się reakcji ze związkiem o ogólnym wzorze 5, -, 
w którym R1, R2 i R* mają wyżej podane znaczenie, 
i otrzymany związek ewentualnie poddaje się reakcji 
z kwasem, otrzymując sól addycyjną z kwasem. 

' (13 zastrzeżeń) 

C07D P.239426 09.02.1982 

Pierwszeństwo: 09.02.1981 - St. Zj. Ameryki 
(nr 232923) 

Pfizer Inc., Nowy Jork, Stany Zjednoczone Ame-
ryki. 

Sposób wytwarzania pirbuterolu lub jego analogów 

Celem wynalazku jest uproszczenie metody wytwa-
rzania znanych związków użytecznych jako środki 
powodujące rozszerzanie oskrzeli. 

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 2, w któ-
rym R1 oznacza rodnik benzylowy i R8 oznacza atom 
wodoru lub rodnik metylowy, albo R1 i R2 razem 
oznaczają grupę o wzorze 4, poddaje się reakcji z N-
-III-rzęd. butylobenzyloaminą, po czym otrzymany 
związek poddaje się hydrogenolizie lub solwolizie po-
łączonej z hydrogenolizą. (2 zastrzeżenia) 

C07D P. 239427 09.02.1982 

Pierwszeństwo: 09.02.1981 - St. Zj. Ameryki 
(nr 232 923) 

Pfizer Inc., Nowy Jork, Stany Zjednoczone Ame-
ryki. 

Sposób wytwarzania pirbuterolu 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
takiej metody wytwarzania pirbuterolu, w której nie 
powstawałyby produkty uboczne w postaci siarczków. 

Sposób wytwarzania pirbuterolu o wzorze 1 pole-
ga na tym, że związek o wzorze 2, w którym Y ozna-
cza rodnik benzylowy lub grupę CH3CO, ogrzewa się 
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w obecności bezwodnika kwasu octowego, po czym 
wytworzony związek poddaje się solwolizie albo sol-
wolizie połączonej z hydrogenolizą. 

Związek o wzorze 1 jest znanym środkiem powo-
dującym rozszerzanie oskrzeli. (2 zastrzeżenia) 

C07D P.239428 09.02.1982 
Pierwszeństwo: 09.02.1981 - St. Zj. Ameryki 

(nr 232 923) 

Pfizer Inc., Nowy Jork, Stany Zjednoczone Ame-
ryki. 

Sposób wytwarzania pirbuterolu 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
takiej metody wytwarzania pirbuterolu, w której nie 
powstawałyby produkty uboczne w postaci siarczków. 

Sposób wytwarzania pirbuterolu o wzorze 1 polega 
na tym, że związek o wzorze 2 ogrzewa się z, wod-
nym roztworem aldehydu mrówkowego w obecności 
słabej zasady. 

Związek o wzorze 1 jest znanym środkiem powo-
dującym rozszerzanie oskrzeli. (2 zastrzeżenia) 

C08P P.233451 14.10.1981 
Wyższa Szkoła Inżynierska im. Kazimierza Pu-

łaskiego w Radomiu, Radom, Polska (Tadeusz Janik, 
Donat Manek, Barbara Stachera). 

Sposób otrzymywania usieciowanych polidwuestrów 
i poliestrów kwasu maleinowego 

Wynalazek oparto na spostrzeżeniu, że sieciowanie 
polidwu- i poliestrów kwasu maleinowego wobec rod-
nikowego katalizatora i w podwyższonej tempera-
turze nie wymaga stosowania dodatkowo nisko-
cząsteczkowego monomeru, jeżeli polimeryzacji pod-
daje się produkty powstające w wyniku kondensacji 
niektórych dioli z maleinianem cykloheksylu. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że pod-
daje się polimeryzacji produkty kondensacji maleinia-
nu cykloheksylu z glikolami lub z zakończonymi gru-
pami hydroksylowymi: eterami lub poliesterami, lub 
estrami lub poliestrami kwasów dwukarboksylowych 
i glikoli. 

Proces prowadzi się w obecności katalizatora i w 
podwyższonej temperaturze. (1 zastrzeżenie) 

C08F P. 233573 23.10.1982 

Instytut Przemysłu Tworzyw i Farb, Gliwice, Pol-
ska (Bogdan Thomalla, Edmund Rączka, Regina Go-
łębiowska, Regina Kucharczyk). \ 

Sposób wytwarzania kopolimerów chlorków winylu 
z eterami winylowymi rozpuszczalnych 

w rozpuszczalnikach organicznych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uzyskania w 
krótkim czasie wysokiego stopnia przereagowania 
monomerów oraz uzyskania kopolimerów dających 
roztwory w rozpuszczalnikach organicznych o dużym 
stężeniu - przy zachowaniu wysokiej zawartości 
wkopolimeryzowanego chlorku winylu oraz wysokiej 
elastyczności kopolimeru. 

Proces kopolimeryzacji chlorku winylu z eterami 
winylowymi wobec środków powierzchniowo czyn-
nych, inicjatora nadtlénkowego i regulatora pH 
według wynalazku charakteryzuje się tym, że rozpo-
czynany jest przy stosunku molowym chlorku winylu 
do eteru winylowego wynoszącym od 2,15 do 4,3, 
a kończony jest w momencie gdy całkowita ilość 
wprowadzonego do procesu chlorku winylu jest 1,7 
do 2,3 razy większa od początkowej ilości chlorku 
winylu, przy czym w trakcie trwania procesu do mo-
mentu wprowadzenia całkowitej ilości chlorku winylu 
utrzymuje się ciśnienie takie, jakie wytworzyło się 
po wprowadzeniu eteru winylowego, roztworu wod-
nego i początkowej ilości chlorku winylu w tempera-
turze procesu a następnie proces prowadzi się do 
całkowitego przereagowania monomerów. 

(4 zastrzeżenia) 

C08L 
C08F 

P. 233455 14.10.1981 

Wyższa Szkoła Inżynierska im. Kazimierza Pu-
łaskiego w Radomiu, Radom, Polska (Tadeusz Janik, 
Donat Manek, Barbara Stachera). 

Polichlorowinylowa mieszanka plastizolowa 

Celem wynalazku jest otrzymanie takiej mieszanki, 
która w wyniku żelowania dawałaby wyrób odporny 
na działanie ciekłych węglowodorów. 

Polichlorowinylowa mieszanka plastizolowa, zawie-
rająca zmiękczacz polimeryzujący, katalizator nad-
tłenkowy oraz środki pomocnicze, według wynalazku 
jako zmiękczacz polimeryzujący zawiera: maleinian 
dwucykloheksylu (I), lub maleinian alkoholu alifa-
tycznego i cykloheksylu (II), lub maleinian glikolu 
i cykloheksylu (III), lub ester i/lub poliester kwasów 
dwukarboksylowych glikoli, zakończone maleinianem 
cykloheksylu (IV), lub mieszaniny I-IV. 

(1 zastrzeżenie) 
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C09B 
B43L 

F. 233439 13.10.1981 

Dolnośląskie Przedsiębiorstwo Urządzeń Górniczych 
Przemysłu Węglowego, Wałbrzych, Polska (Edward 
Glabiszewski, Aleksander Nowak, Paweł Wójcik). 

Przyrząd do trasowania linii przenikania 
brył obrotowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie konstrukcji 
przyrządu do trasowania linii przenikania brył obro-
towych. 

Przyrząd ma stały drążek prowadzący wewnętrzny 
(1), stałe ramię (7) oraz ruchomy drążek prowadzący 
zewnętrzny (2) zaopatrzony w rysik (12). 

Ramię (7) ma zacisk (8) ze śrubą (9) i taśmą, przy 
czym drążek prowadzący zewnętrzny (2) jest połą-
czony z drążkiem prowadzącym wewnętrznym (1) ru-
chomo za pośrednictwem wspornika (11) z przegu-
bami (4 i 5). 

Korzystnie jest, jeżeli ramię (7) wygięte jest w 
środkowej części, tworząc kształt litery L. 

(2 zastrzeżenia) 

C09B P. 233475 15.10.1981 

Zakłady Przemysłu Barwników „Organika-Boruta", 
Zgierz, Polska (Daniela Sitkowska, Janusz Wróblew-
ski, Anna Skoczyłaś, Władysław Popławski, Marian-
na Romanowicz, Hanna Sieraga, Anna Olczak, Ja-
nina Kaźmierczak, Krystyna Piękniewska, Wiesława 
Słowik). 

Sposób wytwarzania 
stabilnego stężonego roztworu kationowego 

benzotiazolowego barwnika 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie poprawienia 
własności użytkowych stężonego roztworu barwnika 
benzotiazolowego. 

ecw, 

Stabilny stężony roztwór kationowego benzotiazolo-
wego barwnika o wzorze 1 otrzymuje się z barwnika 
o wzorze 2 rozpuszczając go w kwasie tłuszczowym 
od 1-4 atomów węgla z dodatkiem 6-10% alkoholu 
jednowodotlenowego i ewentualnie alkoholu wielo-
wodorotlenowego. (1 zastrzeżenie) 

C09C P.233519 21.10.1981 

Ashland Oil, Inc., Ashland, St. Zjedn. Ameryki. 

Sposób wytwarzania sadzy 

Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest 
zmniejszenie energochłonności procesu. 

Sposób wytwarzania sadzy metodą piecową pole-
ga na tym, że surowiec aromatyczny poddaje się 
dysocjacji pirolitycznej do sadzy przez kontaktowa-
nie go z turbulentną mieszaniną gazów tworzących 
się przy paleniu się paliwa gazowego w obecności 
stechiometrycznego nadmiaru tlenu. Wprowadzane do 
procesu paliwo gazowe stanowią zawracane gazy od-
lotowe z reakcji pirolizy, z których przed zawraca-
niem usunięto składniki gazowe ulegające skropleniu. 

(3 zastrzeżenia) 

C10B P.235303 03.03.1982 

Pierwszeństwo: 20.10.1981 - St. Zjedn. Am. (nr 312485) 

The Pittsburg and Midway Coal Mining Company, 
Englewood, St. Zjedn. Ameryki (Bruce K. Schmid). 

Sposób termicznie sprawnego 
zintegrowanego upłynniania - gazyfikacji węgla 

Sposób termicznie sprawnego zintegrowanego upłyn-
niania - gazyfikacji węgla z wytwarzaniem nisko-
popiołowego stałego paliwa węglowodorowego jako 
głównego produktu, polega na tym, że surowiec wę-
glowy, wodór i zawracany do obiegu ciekły destylat 
stanowiący rozpuszczalnik wprowadza się do strefy 
upłynniania węgla, gdzie rozpuszcza się i uwodornia 
materiał węglowodorowy, zawarty w surowcu 
węglowym i wytwarza się zawiesinę, składającą się 
z ciekłego destylatu, normalnie stałego, rozpuszczo-
nego węgla i nierozpuszczonej pozostałości nieorga-
nicznej. 

Część normalnie stałego, rozpuszczonego węgla 
i nierozpuszczony materiał organiczny oddziela się od 
zawiesiny, tworząc zawiesinę zasilającą reaktor do 
gazyfikacji, zawierającą 15-35% wagowych orga-
nicznych próżniowych frakcji dennych, którą wpro-
wadza się do strefy gazyfikacji i konwertuje na gaz 
syntezowy, poddawany częściowo konwersji na stru-
mień gazu bogatego w wodór, wprowadzanego do 
strefy upłynniania węgla, a częściowo stosowany w 
procesie jako paliwo. (17 zastrzeżeń) 

C16G P. 238681 20.10.1982 

Pierwszeństwo: 20.10.1981 - RFN (nr P 31 41 470.2) 
12.12.1981 - RFN (nr P 31 49 273.8) 

Klöckner-Werke Aktiengesellschaft, Duisburg, RFN 
(Ludwik von Bogdandy, Siegfried Henkel). 

Sposób wytwarzania węglowodorów benzynowych 
z gazu do syntez 

Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest 
zmniejszenie energochłonności procesu. 

Sposób wytwarzania węglowodorów benzynowych 
z gazu do syntez, w którym gaz do syntez, to jest 
gaz zawierający CO i H2 miesza się w żądanych sto-
sunkach ilościowych z wodą, zwłaszcza z parą wod-
ną i mieszaninę tę wprowadza się na katalizator 
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żelazowy, charakteryzuje się tym, że jako katalizator 
żelazowy stosuje się bardzo dokładnie rozdrobnione 
krople żelaza zawieszone w gazie do syntez otrzyma-
nym podczas zgazowywania węgla w reaktorze z ką-
pielą żelaza. (8 zastrzeżeń) 

C10J P. 237937 17.08.1982 

Pierwszeństwo: 18.08.1981 - RFN (nr P 31 32 506.8) 

Hoechst AG, Frankfurt, Uhde GmbH, Dortmund, 
RFN. 

Sposób oraz urządzenie do wytwarzania 
gazu syntezowego 

Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest wy-
twarzanie gazu syntezowego (CO+H2) przez autoter-
miczne zgazowanie miałko rozdrobnionych materia-
łów bogatych w węgiel za pomocą tlenu. 

Sposób według wynalazku charakteryzuje się tym, 
że pył węglowy o wielkości cząstek 0-0,1 mm razem 
z tlenem i ewentualnie gazem dodatkowym wtryskuje 
się za pomocą dyszy do strefy zgazowania o utrzy-
mywanej w niej temperaturze 2000-2600°c. 

Utworzony, zawierający lotny popiół surowy gaz 
syntezowy z zawartą w nim energią termiczną prze-
prowadza się przez strefę redukcji wypełnioną ma-
teriałami wyjściowymi dla andotermicznej redukcji 
karbotermicznej i powiększony o gaz syntezowy po-
wstały podczas redukcji karbotermicznej, przeprowa-
dza się przez następną po niej strefę ogrzewania 
wstępnego, wypełnioną tymi samymi substancjami 
i odciąga się go o temperaturze 300-1500°C do oczysz-
czenia i konwersji i pobiera się poniżej strefy re-
dukcji produkt reakcji redukcji karbotermicznej oraz 
powstały żużel w stanie stopionym ze strefy zbior-
czej i reakcji końcowej. 

Urządzenie według wynalazku charakteryzuje się 
tym, że zawiera piec szybowy (6) składający się z ko-
mory wstępnego ogrzewania (6c), komory redukcji 
<6b), komory redukcji końcowej (6d) i co najmniej 
dwóch komór zgazowania (6a), do których jest 
wpuszczone po jednej dyszy (3) do wspólnego dopro-
wadzenia pyłu węglowego, tlenu i ewentualnie ga-
zów dodatkowych, doprowadzenie (8) dla substancji 
wyjściowych do redukcji karbotermicznej i przewód 
odlotowy (9, 12) do surowego gazu syntezowego, co 
najmniej jeden przewód odpływowy (7a, 7b) do wy-
pływu stopionego żużla i produktu reakcji w stanie 
stopionym z redukcji karbotermicznej. 

(15 zastrzeżeń) 

C10M 
C09K 

P. 233443 15.10.1981 

Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa, Polska 
(Alojzy Kłopotek, Danuta Własiuk, Gabriela Działa, 
Jadwiga Romszajd, Marianna Suliga, Ryszard Koziń-
ski). 

Środek konserwtijący chłodziw» 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
środka, który skutecznie niszczy drobnoustroje rozwi-
jające się w chłodziwach oraz nie wykazuje działa-
nia korodującego w odniesieniu do tworzyw kon-
strukcyjnych. 

Środek według wynalazku zawiera 0,5-20% wago-
wych soli czterosodowej kwasu etylenodwuaminoczte-
rooctowego, 0,5-30% wagowych aldehydu mrówkowe-
go, 1-10% wagowych trójetanoloaminy, 0,5-40% wa-
gowych azotynu sodowego i 51-72,8% wagowych 
wody. (1 zastrzeżenie) 

C10M P. 237074 T 22.06.1982 

Instytut Metalurgii Żelaza im. St. Staszica, Gliwi-
ce, Polska (Tadeusz Prajsnar, Jacek Ciepliński, Zbig-
niew Smolarczyk, Jerzy Lubojański, Jan Sitko, Jerzy 
Kopel). 

Smar ciągarski 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
smaru ciągarskiego o zmniejszonej zawartości prosz-
ków ciągarskich typu mydeł, eliminującego jedno-
cześnie skłonność drutu do korozji. 

Smar ciągarski będący mieszaniną sproszkowanych 
proszków typu mydeł lub wieloskładnikową miesza-
niną proszków typu mydeł i chlorków sodu, potasu 
lub wapnia zawierającą lub nie dodatkowo takie 
sproszkowane substancje jak wapno, kredę, talk, celu-
lozę, grafit, charakteryzuje się tym, że zawiera 
sproszkowany węglan sodu w ilości od 10 do 70% 
całkowitej wagi mieszaniny proszkowych składników 
smaru. (3 zastrzeżenia) 

C10M P. 237835 09.08.1982 

Pierwszeństwo: 11.08.1981 - Węgry (nr 3314/81) 

Csepel Autógyár, Szigetszentmiklós, Węgry. 

Pasta chłodząca i smarująca 
do obrabiania metali i innych materiałów 

oraz sposób polepszenia 
płynów chłodzących i smarujących 

Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest opra-
cowanie środków chłodzących i smarujących, które 
przy obróbce metali i innych materiałów z dużą 
szybkością skrawania zapewnią odpowiednie działa-
nie chłodzące. 

Pasta chłodząca i smarująca do obrabiania metali 
i innych materiałów zawiera wodę, 5,0-30,0% wa-
gowych bentonitu o uziarnieniu poniżej 70 um i ewen-
tualnie zwykły olej dowolnego rodzaju i ilości, który 
odpowiedni jest do stosowania do wodno-zasadowych 
płynów chłodzących i smarujących, oraz ewentualnie 
substancje dodatkowe celem polepszenia smarności. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że 
0,1-20 części wagowych substancji dodatkowych nie-
rozpuszczalnych w płynach chłodzących i smarują-
cych, przeważnie substancji zwiększających działanie 
smarowe, środka odkażającego i/albo substancji za-
pachowej miesza się z mieszaniną złożoną z 30,0-80,0 
części wagowych wody, 5,0-30,0 części wagowych 
bentonitu oraz ewentualnie 30,0-50,0 części wago-
wych zwykłego oleju i dodaje do płynu chłodzącego 
i smarującego. 

Pastę według wynalazku stosuje się przy wiórowej 
i bezwiórowej obróbce metali i innych materiałów. 

(10 zastrzeżeń) 
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CUD P. 233440 15.10.1981 

Przemysłowe Zakłady Chemii Gospodarczej „Bar-
wa", Kraków, Polska (Edward Heleski, Mariusz Su-
liński, Jerzy Wolnik, Kazimiera Hrehorowicz, Ewa 
Klimkowicz). . / 

Proszek czy szcząco-szorujący 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
proszku czyszcząco-szorującego o dużej skuteczności 
mycia przy jednocześnie nieszkodliwym działaniu na 
myte powierzchnie zwłaszcza emaliowane. 

Proszek według wynalazku zawiera 5-20 części wa-
gowych ścierniwa, najkorzystniej mączki skaleniowej, 
0,5-5 części wagowych stałych detergentów, najko-
rzystniej soli sodowych produktów poli kondensacji 
kwasu 2-naftalenosulfonowego z aldehydem mrówko-
wym, oraz środki wspomagające mycie, takie jak: 
trój polifosforan sodowy, soda, siarczan sodowy i kar-
boksymetyloceluloza. (1 zastrzeżenie) 

CUD P. 233445 15.10.1981 

Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa, Polska 
(Alojzy Kłopotek, Danuta Własiuk, Gabriela Działa, 
Jadwiga Romszajd, Marianna Suliga, Ryszard Koziń-
ski). 

Środek myjąco-dezynfekujący 
do centralnych układów chłodziw 

Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest opra-
cowanie skutecznego środka myjąco-dezynfekującego 
przeznaczonego do mycia i odkażania w jednym za-
biegu cyrkulacyinych otwartych układów chłodziw 
szlifierskich. 

Środek według wynalazku zawiera: 0,5-15% wago-
wych aldehydu mrówkowego, 5-35% wagowych 
związków kompleksowych chlorowców z niejonowymi 
związkami powierzchniowo-czynnymi, 0,5-10% wago-
wych glikolu etylenowego lub propylenowego albo 
gliceryny, 0,5-4% wagowych trójpolifosforanu sodo-
wego, 0,1-20% wagowych azotynu sodowego, 0,5-3% 
wagowych olejów silikonowych oraz 43,6-79,5% wa-
gowych wody. (1 zastrzeżenie) 

C14C P. 230860 25.04.1981 

Północne Zakłady Przemysłu Skórzanego „Alka", 
Słupsk, Polska (Gotfryd Buchwald, Teresa Targow-
ska, Lidia Orłowska, Franciszek Rak, Cezary Czepek). 

Sposób wyprawy skór bydlęcych na wierzchy 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
sposobu wyprawy skór bydlęcych na wierzchy, umoż-
liwiającego skrócenie czasu operacji moczenia i wa-
pnienia skór. 

Sposób wyprawy skór bydlęcych na wierzchy po-
legający na moczeniu skór w wodzie z dodatkiem 
środków powierzchniowo czynnych oraz alkalicznych 
i wapnieniu skór w kąpieli zawierającej siarczek so-
du, wodorotlenek wapnia, chlorek wapnia, melasę 
i środki powierzchniowo czynne, charakteryzują się 
tym, że operację moczenia skór prowadzi się w tem-
peraturze 28-30°C w kąpieli zawierającej sodę amo-
niakalną i środek enzymatyczny (garbon lub pan-
kreopon), zaś operację wapnienia skór prowadzi się 
w temperaturze 25-28°C w kąpieli zawierającej 
siarczan dwumetyloaminy oraz 1,3-2,0% wagowych 
siarczku sodu w stosunku do wagi zielonej skór, przy 
czym podczas operacji moczenia i wapnienia skóry 
są cyklicznie obracane. (7 zastrzeżeń) 

C22B P. 238898 04.11.1982 

Huta Baildon, Katowice, Polska (Władysław Krza-
nowski, Kazimierz Bukała, Tadeusz Zdebski, Kazi-
mierz Skrzypkowski). 

Sposób przeróbki skrzepów ze stopów alnico 
na wsad do produkcji magnesów trwałych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie umożliwienia 
uzyskania ze skrzepów stopu nadającego się bez 
większych zmian do wytwarzania magnesów trwa-
łych. 

Sposób polega na przerobieniu skrzepów w piecu 
elektrycznym indukcyjnym w dwóch etapach. 

W pierwszym etapie do tygla daje się odpady ze 
stopów alnico lub/i stop otrzymany według patentu 
nr 64099 razem ze skrzepami, wapnem palonym 
i fluorytem i po częściowym stopieniu przedmuchuje 
się kąpiel tlenem i ściąga żużel. 

W drugim etapie wprowadza się do kąpieli porcję 
skrzepów razem z wapnem i fluorytem, przedmuchuje 
tlenem i ściąga żużel i powtarza tę operację aż do 
czasu całkowitego wypełnienia tygla. 

(3 zastrzeżenia) 

C22C P.233531 20.10.1981 

Politechnika Śląska im. W. Pstrowskiego, Gliwice, 
Polska (Wacław Sakwa, Stanisław Jura, Jerzy Kilar-
ski, Grzegorz Tumułka, Rościsław Chrzanowski, Zby-
sław Brus, Jerzy Dolectki, Kazimáerz Wnęk, Rudolf 
Cieślar, Józef Osmann, Wojciech Poznański). 

Żeliwo wysokochromowe odporne na ścieranie 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
żeliwa wysokochromowego charakteryzującego się 
wysoką odpornością na ścieranie szczególnie w wyso-
kich temperaturach. 

Żeliwo wysokochromowe zawierające węgiel, 0 , 3 -
-1,0% krzemu, 2,5-1,0% manganu, chrom, max 0,1% 
fosforu i max 0,1% siarki, charakteryzuje się tym, że 
zawiera w procentach wagowych: 1,5-2,4% węgla, 
24,5-27,5% chromu, 1,0-4% wanadu, reszta żelazo. 

(2 zastrzeżenia) 

C22C P. 233533 20.10.1981 

Politechnika Śląska im. W. Pstrowskiego, Gliwice, 
Polsika (Wacław Sakwa, Stanisław Jura, Jerzy Kilar-
ski, Grzegorz Tumułka, Rościsław Chrzanowski, Zby-
sław Brus, Jerzy Dolecki, Kazimierz Wnęk, Rudolf 
Cieślar, Józef Osmann, Wojciech Poznański). 

Żeliwo stopowe odporne na ścieranie 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
żeliwa stopowego odpornego na ścieranie zwłaszcza 
erozyjne i strumieniowe. 

Stopowe żeliwo chromowe zawierające 1,8-3,3% 
węgla, 0,6-1,5% krzemu, mangan, chrom, poniżej 
0,08% fosforu i 0,07% siarki, charakteryzuje się tym, 
że zawiera w procentach wagowych: 1,0-3,0% man-
ganu, 5-7«/» chromu, 0,5-1.5% miedzi, reszta żelazo. 

(3 zastrzeżenia) 

C22C P. 233569 22.10.1981 

Instytut Metali Nieżelaznych, Gliwice, Polska (Sta-
nisław Socha, Jerzy Turoń, Jan Kubas, Janusz Stęp-
niewski, Zbigniew Jedliczka). 

Sposób wytwarzania stopu cynkowego 
przeznaczonego do cynkowania rur stalowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
technologii procesu umożliwiającej uzyskanie stopu 
dobrze zwilżającego powierzchnię stali przy jej cyn-
kowaniu. 
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Sposób według wynalazku dotyczący wytwarzania 
stopu zawierającego w ilościach wagowych: 0,2-1,5% 
ołowiu, 0,002-1,2% cyny, 0,002-0,6% kadmu, 0,005-
-0,6% antymonu, 0,01-0,10% magnezu, reszta cynk, 
charakteryzuje się tym, że po stopieniu katod cynko-
wych w temperaturze 500-530°C w pierwszym piecu 
indukcyjnym kąpiel stopową pozostawia się w spo-
koju na około 30 minut, po czym ściąga się zgary 
z lustra kąpieli w studzience przelewowej, a następ-
nie wyłącza ogrzewanie i po upływie dalszych 20-30 
minut rafinuje się ciekły cynk rafinatorem zawiera-
jącym w ilościach wagowych: 46-58% chlorku amo-
nu, 20-30% kalafonii, 7-32% węglanu amonu oràz 
2-5% lepiszcza w postaci wosku, smoły bądź asfaltu. 

Po usunięciu zgarów kąpiel metalową wprowadza 
się do drugiego pieca indukcyjnego, gdzie podnosi się 
temperaturę kąpdeli cynkowej do około 500°C, oczy-
szcza lustro kąpieli ze zgarów i wprowadza zaprawę 
ołów-antymon w postaci blaszek, po czym utworzoną 
kąpiel przedmuchuje się gazowym azotem w czasie 
2 -5 minut, jednocześnie intensywnie mieszając tę 
kąpiel. Następnie po ściągnięciu zgarów z lustra ką-
pieli wprowadza się zaprawę ołów-cyna w postaci 
blaszek, miesza się intensywnie kąpiel, po czym przed-
muchuje się ją gazowym azotem tak jak poprzednio 
i w głąb kąpdeli stopowej wprowadza się metaliczny 
kadm, a po jego roztopieniu i rozprowadzeniu w ca-
łej masie kąpieli, ponownie przedmuchuje się tę ką-
piel azotem i usuwa zgary, a następnie wprowadza 
się metaliczny magnez. 

Po rozpuszczeniu magnezu d oczyszczeniu lustra 
kąpieli rafinuje się kąpiel stopową rafinatorem o 
składzie podanym poprzednio, po czym usuwa się 
zgary, kąpiel ponownie przedmuchuje azotem i po 
oczyszczeniu lustra kąpieli, stop odlewa się do form. 

(6 zastrzeżeń) 

C23C P.233456 15.10.Í981 

Instytut Tele- i Radiotechniczny, Warszawa, Polska 
(Irena Podgórska, Grażyna Kozioł, Jerzy Malinowski, 
Robert Marcinkowski, Wojciech Ziarnik, Daniel Mak-
symiec). 

Sposób przygotowania powierzchni miedzi 
do nałożenia warstw metali po wytworzeniu mozaiki 

w procesie wytwarzania płytek drukowanych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
technologii procesu umożliwiającej zastosowanie ką-
pieli roboczych o zwiększonej trwałości. 

Sposób polega na tym, że płyUki drukowane zanu-
rza się w kąpieli o temp. 5-50°C, składającej się ze 
związku nieorganicznego o stężeniu 0,1-5 M, którego 
roztwór wodny ma pH > 5; związków organicznych 
wielowodorotlenowych w zakresie stężeń 2-300 g/l 
oraz zwilżacza niejonowego o stężeniu 0,001-2 g/l, 
w czasie 0,5-20 min, a ipo wypłukaniu trawi się w 
temp 5-40°C w czasie 0,5-20 min, przy czym roz-
twór trawiący składa się z soli nadsdarczanowych 
głównie Na2S2Og o stężeniu 0,2-2 M, siarczanów w 
ilości 0,02-2 M w przeliczeniu na SO4-* oraz zwilża-
cza niejonowego o stężeniu 0,001-3 g/l. 

(1 zastrzeżenie) 

C23C F. 233457 15.10.1981 

Instytut Tele- î Radiotechniczny, Warszawa, Pol-
ska (Irena Podgórska, Jerzy Malinowski, Grażyna Ko-
zioł, Wojciech Ziarniik, Robert Marcinkowski). 

Kąpiel do poaktywacji powierzchni 
przed chemicznym nanoszeniem metalu 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
kąpieli umożliwiającej właściwe pokrycie powierzchni 
metalem podczas metalizacji chemicznej. 

Kąpiel zawiera NH4F HF i HBF4, przy czym zakres 
stosunku molowego mieści się w granicach 0,5-r-30, 
a jako środek redukujący stosowany jest związek or-
ganiczny o odczynie kwaśnym w ilości 0,01-̂ 100 g/l. 

(1 zastrzeżenie) 

C23C P. 233458 15.10.1981 

Instytut Tele- i Radiotechniczny, Warszawa, Pol-
ska (Jerzy M. Malinowski, Grażyna Kozioł, Robert 
Marcinkowski, Irena Podgórska, Wojciech Ziarnik, 
Przemysław Chrobak). 

Kąpiel do aktywacji powierzchni 
przed chemicznym nanoszeniem metali 

Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest zwięk-
szenie stabilności i efektywności katalizowania ką-
pieli do aktywacji powierzchni przed chemicznym na-
noszeniem metali. 

Kąpiel zawiera układ koloidalny, którego główny-
mi składnikami są: chlorek pałladawy, chlorek cy-
nawy oraz kwas solny. 

Zakres wartości stosunku molowego chlorku cyna-
wego do chlorku palladawego mieści się w grani-
cach od 0,05 do 150. Kąpiel zawiera ponadto związek 
stabilizujący zawierający między innymi pierwiastek 
grupy IV układu okresowego w ilości od 0,01 do 10 g. 

. (1 zastrzeżenie) 

C23C P.233479 16.10.1981 

Instytut Tele- i Radiotechniczny, Warszawa, Pol-
ska (Grażyna Kozioł, Jerzy Malinowski, Robert Mar-
cinkowski, Wojciech Ziarnik, Irena Podgórska, Miro-
sława Głośnicka). 

Kąpiel do chemicznego nakładania 
powłoki miedzianej 

Zagadnieniem podlegającym 'rozwiązaniu jest opra-
cowanie kąpieli o dużej trwałości do chemicznego na-
kładania powłoki miedzianej przy produkcji płytek 
drukowanych. 

Kąpiel do chemicznego nakładania powłoki mie-
dzianej zawiera sól miedzi dwuwartościowej, formal-
dehyd, winian sodowo-potasowy i zwilżacz niejono-
wy, a jako stabilizator zawiera związki organiczne 
o czynnej grupie -CS-NH- i związki organiczne za-
wierające atom azotu w pierścieniu, oraz sól metalu 
grupy VIII układu okresowego. 

Liczba moli winianu sodowo-potasowego przypada-
jąca na jeden atom miedzi w kąpieli zawarta jest w 
granicach 0,2-MO. (1 zastrzeżenie) 

C23C P. 233504 19.10.1981 

Instytut Tele- i Radiotechniczny, Warszawa, Pol-
ska (Grażyna Kozioł, Jerzy Malinowski, Robert Mar-
cinkowski, Irena Podgórska, Wojciech Ziarnik, Jerzy 
Celejewsiki). 

Kąpiel do chemicznego nakładania 
powłok miedzianych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania ką-
pieli o dużej trwałości do chemicznego nakładania 
powłok miedzianych. 

Kąpiel do chemicznego nakładania powłok miedzia-
nych zawiera sól miedzi dwuwartościowej, formalde-
hyd, zwilżacz niejonowy, sól metalu grupy VIII ukła-
du okresowego, wersenian dtwusodowy oraz jako sta-
bilizator zawiera związki organiczne o czynnych gru-
pach =NC-CN= i -CS-NH-. 

Liczba moli wersenianu dwusodowego przypadają-
ca na jeden gramoatoon miedzi w roztworze zawarta 
jest w granicach 0,5-10. (1 zastrzeżenie) 

C25D P.236971 T 17.06.1982 

Zakłady Koiparek i Hydrauliki „Bumar-Waryński" 
- Zakład Mechaniczny, Łosice, Polska (Ryszard Łaj-
tar, Stanisław Szczepaniak). 
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Elektrolit do nakładania 
plastycznych powłok cynkowych 

Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest opra-
cowanie elektrolitu do cynkowania w urządzeniach 
stacjonarnych i obrotowych umożliwiającego nakła-
danie błyszczących, plastycznych i o dużej wydajności 
katodowej powłok cynkowych. 

Elektrolit według wynalazku zawiera dodatek wy-
błyszczający, który składa się z produktów reakcji 
związku przedstawionego na rysunku, w którym Ri 
oznacza atom wodoru, grupę alkilową zawierającą 
1 - 4 atomów węgla, grupę ß - cyjanoetylową albo 
grupę hydrofcsyalkilową o 2 - 4 atomach węgla, 
Rj oznacza resztę alkilenową, hydroksyalkalenową 
o 2 - 6 atomach węgla w Łańcuchu, a Me oznacza 
wodór, atom metalu alkalicznego, cynk, amoniak, 
aminę lub alkanolominę i alifatycznej dwuaminy z 
epihalogenohydryną. (3 zastrzeżenia) 

C25D P. 239005 11.11.1982 

Zgłoszenie dodatkowe do zgłoszenia P. 231558. 

Krakowskie Zakłady Armatur, Kraków, Polska 
(Aleksandra Parejko, Marek Parafiński, Zbigniew Sta-
siak). 

Sposób naprawy detali poniklowanych 
z wadliwie nałożoną powłoką chromu 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania spo-
sobu umożliwiającego naprawę detali o dowolnym 
podłożu, na (którym położona jest warstwa niklu. 

Sposób naprawy detali z wadliwą powłoką chro-
mową polega na tym, że po ściągnięciu tej powłoki 
metodą chemiczną lub elektrochemiczną i dokładnym 
wypłukaniu w wodzie detal poddaje się katodowej 
aktywacji w roztworze kwasu siarkowego o stężeniu 
60 - 150 g/l przy napięciu prądu 6 V w czasie nie 
krótszym niż 10 sekund i po ponownym przepłuka-
niu detal pokrywa się ciertką warstwą błyszczącego 
niklu, a następnie nakłada się znanymi metodami 
warstwę chromu. 

Sposób według wynalazku może być stosowany za-
równo w automatach galwanizerskich jak i w wan-
nach ręcznych. (1 zastrzeżenie) 

Dział D 
WŁÓKIENNICTWO I PAPIERNICTWO 

D03D P. 233512 19.10.1981 

Łódzkie Zakłady Prototypów Maszyn i Urządzeń 
Przemysłu Lekkiego ,;Protomet", Łódź, Polska (Józef 
Wachowski, Sławomir Batranowski). 

Chwytak nitki krosna chwytakowego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania ta-
ikdej konstrukcji chwytaka, dla którego czyszczenie 
i regulację sprężyny można byłaby przeprowadzić bez 
konieczności demontażu chwytaka. 

Chwytak nitki krosna chwytakowego składa się z 
korpusu <1) i sprężny (2) umieszczonej w otworze (3). 
W korpusie (1) wzdłuż jego boków, wykonany jest 
przelotowy otwór 4). (1 zastrzeżenie) 

D06C P.236832 08.06.1982 

Aleksander Dormanow, Gdynia, Polska, Borys Dor-
imanow, Krasnodar, ZSRR, (Aleksander Dormanow, 
Borys Dormanow). 

Rama do naprężania tkanin 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uproszczenia 
konstrukcji ramy do naprężania tkanin przy jedno-
czesnym zwiększeniu jej niezawodności. 

Rama według wynalazku składa się z rozłączenie 
połączonych ramion (1) i (2), których końcówki wy-
posażone są w kątowniki (5), każdy z nich połączony 
jest ruchomo z ramionami (1) i (2). Na kątownikach 
umocowane są ograniczniki (4) obrotu ramion (1) i (2) 
vvokół własnych osi wzdłużnych. (1 zastrzeżenie) 

D06N P. 236899 T 12.06.1982 

Politechnika Łódzka, Łódź, Ośrodek Badawczo-Roz-
wojowy Tworzyw Skóropodobnych Poromerycznych, 
Pionki, Polska (Kazimierz Studniarski, Czesław Kra-
wiecki, Zbigniew Wilmański, Wiesława Kamińska, 
Anna Alabrudzińska, Piotr Siwek, Wiesław Kiepiel). 

Sposób poprawy własności higienicznych 
gotowych skór syntetycznych 

Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest pod-
niesienie wskaźnika sorpcji i desorpcji pary wodnej 
skór syntetycznych. 

Sposób poprawy własności higienicznych gotowych 
skór syntetycznych polega na tym, że gotowe skóry 
syntetyczne napawa się 3-10% wodną dyspersją ka-
zeiny lub żelatyny szczepionych pochodnymi kwasu 
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akrylowego lub metakrylowego, zawierającą dodatko-
wo 8-24% wagowych, w stosunku do masy kopoli-
meru, penetratora o odczynie obojętnym, przy czym 
proces napawania prowadzi się w temperaturze po-
kojowej stosując 20-100 g kopolimeru na 1 kg skór, 
korzystnie 60 g kopolimeru na 1 kg skór. 

(1 zastrzeżenie) 

D06N P.236931 T 14.06.1982 

Politechnika Łódzka, Łódź, Ośrodek Badawczo-Roz-
wojowy Tworzyw Skóropodobnych Poromerycznych, 
Pionki, Polska (Kazimierz Studniarski, Czesław Kra-
wiecki, Zbigniew Wilmański, Wiesława Kamińska, 
Anna Alabrudzińska, Piotr Siwek, Wiesław Kiepiel). 

Sposób poprawy własności higienicznych 
gotowych skór syntetycznych 

Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest zwięk-
szenie wskaźnika sorpcji i desorpcji pary wodnej 
skór syntetycznych. 

Sposób poprawy własności higienicznych gotowych 
skór syntetycznych polega na tym, że gotowe skóry 
syntetyczne napawa się wpierw 3-10% wodnym roz-
tworem lateksu kauczkowego lub żywicy akrylowej 
w temperaturze pokojowej stosując 10-50 g kauczu-
ku lub żywicy na 1 kg skór, korzystnie 20 g kauczu-
ku lub żywicy na 1 kg skór, a po wysuszeniu skór 
w temperaturze 105-145°C, napawa się je 3-10% 

wodną dyspersją kazeiny lub żelatyny szczepionych 
pochodnymi kwasu akrylowego lub-metakrylowego za-
wierającą dodatkowo 8-24% wagowych, w stosunku 
do masy kopolimeru kazeiny lub żelatyny, penetra-
tora o odczynie obojętnym, przy czvm proces napa-
wania kopolimerem kazeiny lub żelatyny prowadzi 
się w temperaturze pokojowej stosując 20-100 g ko-
polimeru kazeiny lub żelatyny na 1 kg skór, ko-
rzystnie 60 g kopolimeru kazeiny lub żelatyny na 
1 kg skór. (1 zastrzeżenie) 

D07B 
A01D 

P.236904 T 14.06.1982 

Politechnika Łódzka, Łódź, Polska (Władysław 
Jabłoński, Tadeusz Jackowski, Jerzy Kowalski, Zofia 
B. Zimnicka). 

Sznurek 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie umożliwienia 
zwiększenia produkcji deficytowego sznurka przy 
jednoczesnym zagospodarowaniu odpadów włókienni-
czych z włókien syntetycznych. 

Sznurek przeznaczony zwłaszcza do snopowiązałek, 
charakteryzuje się tym, że zawiera przędzę odpadko-
wą wykonaną z szarpanki włókien syntetycznych oraz 
fibrylizowaną folię polipropylenową w ilości 30-50% 
wagowych. (1 zastrzeżenie) 

Dział E 
BUDOWNICTWO; GÓRNICTWO 

E01H 
A46B 

P. 233394 08.10.1981 

Zgłoszenie dodatkowe do patentu nr 100417. 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Oczyszczania Miast, 
Łódź, Polska (Józef Wolniarski). 

Oprawka segmentu szczotki, 
zwłaszcza szczotki do zamiatarki 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uproszczenia 
technologii wykonania oprawek oraz łatwej wymiany 
i naprawy szczotek oraz wytartych pęczków włosia. 

Oprawka składająca się z dwóch jednakowych po-
łączonych ze sobą pierścieni zawiera według wyna-
lazku gniazda osadcze (5) w kształcie łukowych row-
ków, o głębokości i szerokości równej grubości pęczka 
włosia wykonanych na stykających się powierzchniach 
bocznych każdego pierścienia. (3 zastrzeżenia) 

E01H P. 233570 22.10.1981 

Dyrekcja Okręgowa Dróg Publicznych, Poznań, 
Polska (Tadeusz Grześkowiak, Bogdan Jeran, Andrzej 
Bręczewski, Jan Strychalski). 

Urządzenie do usuwania materiałów przyczepnych 
do nawierzchni zwłaszcza znaków 

poziomych na jezdni 

Urządzenie ma silnik połączony z głowicą zawiera-
jącą osie (7) usytuowane względem siebie promienio-
wo. Na osiach (7) ułożyskowane są pierścienie (9) 
zawierające na obwodzie kołki (10). 

Urządzenie służy do usuwania z jezdni warstwy 
farby, warstwy bitumicznej, skorupy w postaci pia-
sku z olejem, lub innych zanieczyszczeń, oraz do 
obróbki nawierzchni asfaltowych. (2 zastrzeżenia) 
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E02F P. 232724 20.08.1981 

Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa, Pol-
ska (Stefan Szwaj, Tadeusz Niewiadomski, Krzysztof 
Grzegorzewicz, Czesław Szymankiewicz). 

Sposób i urządzenie przeciwdziałające unoszeniu 
chwytaka liniowego podczas zamykania jego szczęk 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie dobrego zagłę-
bienia szczęk chwytaka bez konieczności jego docią-
żania, co daje w efekcie oszczędności energii elek-
trycznej. 

Sposób przeciwdziałania unoszeniu się chwytaka 
liniowego do góry podczas zamykania jego szczęk 
polega na tym, że płyty (26) wywierają nacisk, przez 
rozpierające działanie na ścianki boczne otworu, w 
wyniku przeniesienia ruchu szczęk (7) na te płyty 
(26). 

Urządzenie do stosowania sposobu składa się z płyt 
rozpierających (26), zamontowanych na zbloczu dol-
nym (2) przy pomocy czworoboku przegubowego, po-
łączonego ze szczękami (7) cięgnem (23) i cięgnem 
regulacyjnym (20), z amortyzatorami (21) i nakrętka-
mi regulacyjnymi (22) oraz z płyty przesuwnej (18), 
łączącej się przy pomocy osi (17) z łącznikami (33), 
które połączone są ze szczękami (7) za pomocą czopów 
(32) umieszczonych na szczękach (7) w takim poło-
żeniu, że zapewnia ono działanie rozpierające płyt 
(26) na ścianki otworu w początkowej fazie napełnia-
nia szczęk (7) gruntem. (2 zastrzeżenia) 

E06B P. 239270 30.11.1982 

Biuro Studiów i Projektów Energetycznych „Ener-
goprojekt", Warszawa, Polska (Janusz Kołaczkowski). 

Przylgowe drzwi przeciwpożarowe 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania pro-
stej i niezawodnej konstrukcji drzwi przeciwpożaro-
wych, .spełniających wszystkie wymagania bezpieczeń-
stwa pracy. 

Rozwiązanie stanowią dwa równoległe ze sobą ze-
spolone w sposób rozłączny skrzydła drzwiowe (11) 
i (12), pomiędzy którymi znajduje się szczelina po-
wietrzna (13) podzielona za pomocą pionowych uszcze-
lek (15) na co najmniej dwie przestrzenie o zbliżonej 
wielkości. Końce uszczelek (15) w górnej części szcze-
liny (13) są usytuowane w równych odległościach od 
siebie. 

Wewnątrz szczeliny (13), od mechanizmu zamykają-
cego (16) odchodzą elementy (19) ryglujące skrzydła 
(11) i (12) do pionowych odcinków ramy (1). Rama 
(1), obustronnie obejmująca ścianę <2), zawiera na 

całym swoim obwodzie w płaszczyźnie symetrii ścia-
ny (2) szczelinę dystansową. Do górnej części ramy 
(1) są obustronnie przymocowane ścianki pojemnika 
wypełnionego zasypką podtrzymywaną od dołu topi-
kową przegrodą. 

Ścianki pojemnika na szerokości ramy (1) są nachy-
lone do płaszczyzny poziomej pod kątem a równym 
lub większym od kąta naturalnego zsypu zasypki. 

(5 zastrzeżeń) 

E21C P.232879 02.09.1981 

Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi, Zakład Do-
świadczalny „Cuprum", Lublin, Polsika (Narcyz Ku-
nysz). 

Sposób zmniejszenia zagrożenia tąpaniami 
przy komorow o-filarowych systemach 

eksploatacji złóż rud 

Sposób polega na tym, że na skrzydle frontu eks-
ploatacyjnego prowadzonego wzdłuż pola starych zro-
bów, wyrobisko wentylacyjne utrzymuje się w zro-
bach wąskimi podatnymi filarami międzykomorowy-
mi, znajdującymi się w fazie pozniszczeniowej pod-
porności. (1 zastrzeżenie) 

E21C P.233527 20.10.1981 

Centrum Konstrukcyjno-Technologiczne Maszyn 
Górniczych KOMAG, Gliwice, Polska (Krzysztof Ma-
durowicz, Robert Skrzydło, Ryszard KMoń). 

Bęben przewodowy do ruchomej 
maszyny górniczej 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie (bezpośredniego 
połączenia przewodu zasalającego, oponowego z napę-
dowym silnikiem elektrycznym maszyny górniczej bez 
pośrednictwa pierścieni ślizgowych. 

Bęben przewodowy jest dwustronnie ułożyskowany 
w konstrukcji <4) maszyny górniczej. W jego wnętrzu 
jest zamocowany na stałe do ściany bocznej (13) sil-
nilk elektryczny (10) swoim kołnierzem (11). Przez 
otwór (15) ściany bocznej (13) jest wyprowadzany na 
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zewnątrz wał napędowy (14) silnika elektrycznego 
(10). Koniec nawiniętego na bębnie przewodu opono-
wego (5) jest poprzez otwór (8) w płaszczu bębna 
wprowadzany bezpośrednio do skrzyni zaciskowej (9) 
silnika elektrycznego (10). (1 zastrzeżenie) 

E21C P. 236691 31.05.1982 

Pierwszeństwo: 15.10.1981 - ZSRR (nr 3346201) 

Gosudarstvennyj Proektno-Kostruktorskij i Ekspe-
rimentalny Institut Ugolnogo Mašinostroenia „Gipro-
uglemaš", Moskwa, ZSRR (Feliks Zinovievič Masovič, 
Vladimír Nikotovič Chorin, Anatoly Pavlovic Markov, 
Aleksandr Abramovič Ptiikis, Vasili Emelianovič Ro-
manenko). 

Kombajn do wybierania kopalin użytecznych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zmniejszenia do-
prowadzanej energii i zwiększenia mocy kombajnu 
podczas pracy w cienkich pokładach. 

Kombajn zawierający zamocowane na przeciwle-
głych końcach korpusu (1) dwa uchwyty (2, 3) z za-
mocowanymi na każdym z nich ślimakowymi częś-
ciami roboczymi (6, 7) charakteryzuje się tym, że na-
pęd ślimakowych części roboczych (6, 7), zawierający 
trzy silniki (15, 16, 17) wykonany jest tak, że silniki 
(15, 17) wprawiają w ruch własną, ślimakową część 
roboczą (6, 7), zaś trzeci silnik (16) za pomocą me-
chanizmu zmiany połączenia kinematycznego silników 
jest podłączony do tego z silników (15, 17), który na-
pędza pierwszą, w kierunku ruchu kombajnu pod-
czas wybierania, ślimakową część roboczą (6, 7). 
Wszystkie silniki (15, 16, 17) są zamontowane w kor-
pusie (1) kombajnu. (6 zastrzeżeń) 

E21D P.233435 12.10.1981 

Kopalnia Węgla Kamiennego „Wieczorek", Kato-
wice, Polska (Tadeusz Szwajca, Erwin Kozioł, Janusz 
Krawczyk, Zenon Kwiecień, Jerzy Bargieł, Edward 
Sciusk, Stanisław Mikołajczyk). 

Sekcja ścianowej obudowy 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia sta-
bilności obudowy i możliwości stosowania obudowy 
dla lokalnych warunków stropowych. 

Sekcja ścianowej obudowy przeznaczona jest dla 
ścian prowadzonych na podsadzkę płynną. 

Sekcja składa się ze spągnicy (1) oraz przedniej 
i tylnej stropnicy (2) i (3) połączonych ze sobą za-
wiasowo, ramieniem (4) lemniskatowej prowadnicy. 
Ramię (4) połączone jest ze stropnicami (2) i (3) za 
pośrednictwem przedniego i tylnego łącznika (5) i (6) 
oraz ze spągnicą (1). 

Podpory (7) przedniej stropnicy (2) i podpory (8) 
tylnej stropnicy (3) oparte są swym dolnym końcem 
o ramię (4) lemnisikatowej prowadnicy. 

Punkt oparcia podpory (8) tylnej stropnicy (3) o Ta-
mie (4) znajduje się między osią przechodzącą przez 
punkty zamocowania łączników (5) i (6) w spągnicy 
(1) a osią przechodzącą przez punkty zamocowania 
łączników (5) i (6) w ramieniu (4). 

(2 zastrzeżenia) 

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

F01N P. 239219 25.11.1982 

Kombinat Urządzeń Mechanicznych „Bumar-Łabę-
dy" Ośrodek Badawczoi-Rozwojowy Urządzeń Mecha-
nicznych, Gliwice, Polska (Adam Filutowski). 

Tłumik wydechu silnika 
o parzystej liczbie cylindrów 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie konstrukcji tłu-
mika wydechu silnika o parzystej liczbie cylindrów 
umożliwiającego wzrost mocy maksymalnej silnika 
przy jednoczesnym zmniejszeniu głośności oraz jed-
nostkowego zużycia paliwa. 

Tłumik ma wnętrze płaszcza podzielone poprzeczną 
przegrodą (5) na dwie komory (6) i (7) o równej obję-
tości, a rury wlotowe (3) i (4) spalin wprowadzone 
na obu końcach górnej połówki (1) płaszcza do jego 
wnętrza, przebiegają każda przez swoją komorę, od-
powiednio (6) i (7) w kierunku wycięcia o kształcie 
litery U w poprzecznej przegrodzie (5), z którą ich 
końce łączą się pod kątem ostrym na części obwodu, 
a na części obwodu rury te łączą się łagodnie ze so-
bą w ten sposób, że tworzą jeden krotki odcinek we-
wnętrznej rury utwierdzonej- do górnej połówki (1) 
płaszcza. 

Wewnątrz komór (6) i (7), każda rura wlotowa od-
powiednio (3) i (4) patrząc w kierunku przepływu 
spalin, ma pierwszą część perforowaną (9) łączącą 
się płynnie z przewężeniem (10) przekroju rury, któ-
re z kolei łączy się płynnie z drugą częścią perforo-
waną (11), a wewnętrzna rura łączy się płynnie z ze-
wnętrzną rurą odlotową (12) spalin, która wchodzi 
współosiowo w cylindryczny element (13), zamknięty 
na wejściu pierścieniowym denkiem (14). 

Koniec rury odlotowej (12) ma kielichowe zakoń-
czenie (15) utwierdzone do wewnętrznej ściany cylin-
drycznego elementu (13) przed jego wylotem, zaś ru-
ra odlotowa (12) w części wchodzącej do cylindrycz-
nego elementu (13) jest perforowana i również cylin-
dryczny element (13) w pobliżu krawędzi stanowią-
cej ujście z niego spalin jest perforowany. 

(7 zastrzeżeń) 
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F02P P.237044 T 18.06.1982 
Zakłady Metalowe „Predom-Dezamet" im. Tadeusza 

Dąbala, Nowa Dęba, Polska (Stanisław Wrona). 

Układ zapłonowy iskrownika elektronicznego 
do silników spalinowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
prostej konstrukcji układu zapłonowego nie wymaga-
jącej zewnętrznego zasilania napięciem stałym, za-
pewniającej prawidłowe jej działanie także w zakre-
sie wysokich obrotów silnika, charakteryzującej się 
niezawodnością. 

Układ zapłonowy iskrownika elektronicznego do 
silników spalinowych ma obwód formowania impul-
sów wyzwalających złożony z układu równoległego 
(RjC2) i diody (D3), włączonych szeregowo pomiędzy 
niepołączony z masą koniec cewki wyzwalania (I4) 
a bramką tyrystora (Th) oraz rezystor (Ri), połączo-
nego równolegle do cewki wyzwalania (La). Na rdze-
niu cewki zasilającej (Li) umieszczone jest dodatko-
we uzwojenie (L'i) zwarte na krótko. (2 zastrzeżenia) 

F04B 
G01D 
B43K 

P. 233536 22.10.1981 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Medycznej 
„Ormed", Warszawa, Polska (Maciej Surdykowski, 
Adam Kostrzewa). 

Pompka, zwłaszcza do zasilania atramentem 
zespołu piszącego w urządzeniach rejestracyjnych 

Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest u-
sprawnienie obsługi urządzeń rejestracyjnych. 

Zbiornik (1) Dosiada kanał (A), którym doprowa-
dzany jest atrament do pióra rejestratora. Do 
zbiornika (1) dołączony jest mieszek sprężysty (4) 

uszczelniony pierścieniem (T), przy czym drugostron-
nie mieszek sprężysty (4) połączony jest z tuleją (5), 
w której zamocowana jest rurka prowadząca (3), przy 
czym tuleja (5) zatkana jest odgórnie korkiem (2) z 
otworem (B). (3 zastrzeżenia) 

F04B P. 236972 T 17.06.1982 
Wyższa Szkoła Morska, Szczecin, Polska (Henryk 

Galus, Jerzy Kuriata). 

Sposób wytwarzania wysokiej próżni 

Sposób wytwarzania wysokiej próżni, polegający 
na uzyskaniu próżni wstępnej a następnie poprawie-
niu stanu próżni poprzez sorpcję gazów pozostałych 
w elemencie opróżnianym, według wynalazku polega 
na tym, że w elemencie opróżnianym umieszcza się 
materiał ferroelektryczny, którym są na przykład 
kryształy siarczanu trójglicyny zwane TGS, usytu-
owany na płytce metalowej i podnosi się jego tem-
peraturę do temperatury odpowiadającej temperatu-
rze ferroelektrycznej przemiany fazowej poprzez pod-
grzanie płytki metalowej, a następnie obniża się tem-
peraturę materiału ferroelektrycznego poprzez wyłą-
czenie podgrzewania płytki metalowej. 

(3 zastrzeżenia) 

F04D P.233398 09.10.1981 

Kombinat Typowych Elementów Hydrauliki Siło-
wej „PZL-Hydral", Wrocław, Polska (Edward Dobko-
wski). 

Serwonastawnik elektrohydrauliczny 

Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest opra-
cowanie serwonastawnika elektrohydraulicznego z 
mechanicznym sprzężeniem zwrotnym nadającego się 
do regulacji pojemności skokowej pomp i silników 
hydraulicznych ze zwiększoną dokładnością. 

Serwonastawnik z silnikiem momentowym zawiera 
osadzoną na rurce skrętnej zworę połączoną ze szty-
wną wydłużoną osią oraz mocowaną poprzecznie 
dźwignią (5), do końców której zaczepione są dwie 
sprężyny (14, 15), przy czym koniec jednej ze sprężyn 
(14) połączony jest z obrotową dźwignią (13) sprzężo-
na kinernatycznie z tarczą wychylną (21) pompy lub 
silnika hydraulicznego (23). (1 zastrzeżenie) 
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F04D 
F04F 

P. 237066 T 23.06.1982 

Wytwórnia Lekkich Konstrukcji Stalowych „Mosto-
stal", Siedlce, Polska (Jacek Dutkiewicz). 

Pompa wirowa zwłaszcza do ciekłych metali 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
konstrukcji pompy do ciekłych metali, takich na 
przykład jak roztopiony cynk, eliminującej możliwość 
krzepnięcia metalu w górnych częściach pompy, znaj-
dujących się ponad zwierciadłem roztopionego me-
talu. 

Zgodnie z wynalazkiem pompa wirowa ma otwartą 
konstrukcję nośną z nieosłoniętym wałkiem napędo-
wym (2) zespołu napędowego (1), stanowiącą najko-
rzystniej tuleję osłonową (3) ze wzdłużnym wycięciem 
na całej swej długości, o szerokości równej co naj-
mniej 1/3 jej obwodu, a wałek napędowy (2) jest za-
opatrzony w końcówkę (8) z profilowanym gniazdem, 
na przykład kwadratowym, w którym jest osadzony 
rozłącznie czop wałka (9) z zamocowanym wirnikiem 
(19) pompy (7), przy czym wałek napędowy (2) jest 
osadzony obrotowo w tulei osłonowej (3) w dwóch 
łożysikach (10) utrzymywanych tarczami (11), które są 
zaopatrzone w otwory przelewowe (12). 

(2 zastrzeżenia) 

F04D P.239025 T 12.11.1982 

Zabużańska Faibryka Maszyn Górniczych „Powen", 
Zabrze, Polska (Adolf Szczęsny, Wiesław Kańtoch). 

Układ odciążenia osiowego 
pomp wielostopniowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
konstrukcji układu odciążenia osiowego pomp wielo-
stopniowych umożliwiającego wydłużenie czasu pracy 
pierścieni oporowych i ślizgowych pomp przetłaczają-
cych ciecze zanieczyszczone ciałami stałymi, na przy-
kład wodę kopalnianą. 

Układ według wynalazku charakteryzuje się tym, 
że ma pierścieniową komorę (3) utworzoną w wiru-
jącej tarczy (1), do której z dławiącej szczeliny (11) 
doprowadzona jest pompowana ciecz i połączoną z 
wyrównawczą komorą (4), przy czym pierścieniowa 
komora (3) ma na swym obwodzie otworki (5) łączą-
ce jej wnętrze z przestrzenią (6) o obniżonym ciśnie-
niu. (2 zastrzeżenia) 

F15B P.233427 14.10.1981 

Przemysłowy Instytut Maszyn Budowlanych, Ko-
byłka, Polska {Władysław Bortkiewicz, Igor Cwiet-
kow, Jewgienij Matwiejczuk, Gieorgij Manzaruko). 

Układ zabezpieczający w sterowaniach 
hydraulicznych 

Wynalazek roawiązuje zagadnienie wyeliminowania 
powstawania przypadkowych ciśnień powodujących 
zakłócenia w sterowaniu, tzw. „przesterowanie" urzą-
dzeń napędzanych hydraulicznie. 

Układ zabezpieczający w sterowaniach hydraulicz-
nych, zawiera wyłącznik elektrohydrauliczny (15) po-
łączony przez zawór zwrotny dwudrożny <14) z ob-
wodem odbiornika hydraulicznego (6), w którym 
wskutek działania ciśnienia roboczego wyłącznik hy-
drauliczny (15) powoduje włączanie lub wyłączanie 
prądu w elektromagnesach zaworów dwudrożnych 
(12) i (13) zamontowanych na przewodach sterujących 
suwakiem (5) od rozdzielacza (8) sterującym drugim 
odbiornikiem hydraulicznym (7). (1 zastrzeżenie) 

F16B 
B64D 

P.236977 T 

Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego 
lec", Mielec, Polska (Kazimierz Kita). 

16.06.1982 

„PZL-Mie-

Mechanizm odczepiający, 
zwłaszcza ogniwo liny spadochronu hamującego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
konstrukcji mechanizmu wymagającej użycia małej 
siły do pokonania tarcia wywołanego naciskiem ra-
mienia dźwiigni na element oporowy mechanizmu od-
czepiającego. 

Mechanizm stanowi korpus (1), którego jeden ko-
niec (2) zakończony jest szczęką podtrzymującą (15), 
dźwignia dwuramienna (3) zamocowana obrotowo na 
sworzniu (4) ze szczęką podtrzymującą dolną i po-
wierzchnią oporową na drugim jej końcu oraz mecha-
nizm blokujący. (2 zastrzeżenia) 
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F16C P.237016 T 17.06.1982 

Politechnika Lubelska, Lublin, Polska (Zbigniew 
Tętnik). 

Łożysko toczne z obudową 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
konstrukcji łożyska z obudową dzieloną, umożliwia-
jącego szybkie i łatwe jego rozłączanie. 

Łożysko z obudową, składające się z czopa i zło-
żenia igiełkowego, według wynalazku ma zewnętrzny 
półpierścień łożyskowy (3), którego bieżnia (4) zakoń-
czona jest obustronnie powierzchniami (5) stycznymi 
do bieżni (4) odchylonymi na zewnątrz, a jego obu-
dowa (6) osadzona jest przegubowo na sworzniu (7), 
którego oś jest prostopadła do osi ozopa (1). 

(2 zastrzeżenia) 

F16D P. 233513 19.10.1981 

Fabryika Urządzeń Mechanicznych „PONAR-
-OSTRZESZÓW", Ostrzeszów, Polska (Jerzy Koniecz-
ny, Tadeusz Matýsek, Józef Rudnická, Franciszek Szy-
mański, Zygmunt Hyla, Bogdan Lachowski). 

Sprzęgło elektromagnetyczne 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
konstrukcji sprzęgła o uproszczonej technologii wy-
konania i zmniejszonej pracochłonności. 

Sprzęgło wielopłytkowe ma przewody (2) i (3) wy-
prowadzone najczęściej jednym otworem (5) i zgrze-
wane do pierścienia (1) oraz korpusu (4). 

(1 zastrzeżenie) 

F16F P.236975 T 16.06.1982 

Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-Mie-
lec", Mielec, Polska (Kazimierz Kita, Edward Jana-
szek). 

Amortyzator dwukomorowy 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
uproszczonej konstrukcji amortyzatora o ulepszonych 
własnościach eksploatacyjnych. 

Amortyzator dwukomorowy, zwłaszcza samolotów 
rolniczych ma gazową komorę niskiego ciśnienia (a) 
o zmiennej objętości, usytuowaną pomiędzy ze-
wnętrzną gładzią tłoczyska (1) a wewnętrzną gładzią 
cylindra (2), zamkniętą tłokiem (3) i stałym pierście-
niem <6), a w tłoczysku (1) znajduje się tłok pływa-
jący (4), oddzielający w nim komorę (b) wysokiego 
ciśnienia od komory (f) cieczowej. (2 zastrzeżenia) 

F16F 
B63G 

P.237119 T 24.06.1982 

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

Układ elektrolityczny do tłumienia 
podwodnej fali uderzeniowej 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
układu o zwiększonej skuteczności działania. 

Układ składa się z chronionych powierzchni, stano-
wiących jednocześnie elektrody (1 i 2) oddzielone war-
stwą izolacyjną (3). Do elektrod przez tyrystor (5) 
jest podłączony kondensator (4). Tyrystor jest uru-
chamiany sygnałem pochodzącym od sondy (7) po-
przez wzmacniacz (6). 

Warstwę ochronną stanowią pęcherzyki gazu 
powstałe w wyniku elektrolizy wody zachodzącej od 
impulsu prądu z wyładowania kondensatora (4). 

(1 zastrzeżenie) 
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F16F 
B63G 

P. 237120 T 24.06.1982 

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

Układ do tłumienia podwodnej fali 
uderzeniowej 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
prostego układu o zwiększonej skuteczności działa-
nia. 

Układ stanowi umieszczony wokół kadłuba obiektu 
pływającego (1) zespół miniaturowych ładunków wy-
buchowych (2). Ładunki są podłączone do źródła prą-
du (3) przez tyrystor (4), spełniający rolę wyłącznika. 
Do bramki tyrystora jest podłączona sonda (5) reagu-
jąca na ciśnienie fali uderzeniowej, umieszczona w 
pewnej odległości od chronionej powierzchni. 

(1 zastrzeżenie) 

F16J P. 233406 09.10.1981 

Instytut Maszyn Spożywczych, Warszawa, Polska 
(Eugeniusz Karczsmarczyfc, Stanisław Smatrk-usz). 

Układ uszczelniający 

Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest opra-
cowanie układu uszczelniającego przeznaczonego do 
oddzielania dwódh różnych ośrodków organicznych 
równocześnie ruchomym i nieruchomym elementem 
względem siebie. 

Układ złożony jest z obudowy (1) cylindrycznej 
wewnątrz której osadzone są dwa pierścienie (4) typu 
„Simmerring" rozdzielone wkładką pierścieniową (5). 
Po obu stronach wkładki pierścieniowej między war-
gą (6) pierścienia (4) uszczelniającego a elementem 
obrotowym (7) utworzone są poduszki obwodowe (8) 
wypełnione płynem smarującym. (1 zastrzeżenie) 

F16J 
E21B 

P.236958 T 15.06.1982 

Kopalnie i Zakłady Przetwórcze Sdarki „Siarkopol", 
Tarnobrzeg, Polska (Eugeniusz Chwałek). 

Uszczelnienie połączeń rurowych gwintowych, 
zwłaszcza połączeń rur okładzinowych 

w otworach wydobywczych siarki 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie poprawy szczel-
ności połączeń rurowych. 

Uszczelnienie ma umieszczony w 
między odcinkami rur połączonymi 
złączki (3) pierścień stalowy (1) 
uszczelkami (2). 

przestrzeni po-
przy pomocy 

z elastycznymi 
(1 zastrzeżenie) 

F16K P. 233442 15.10.1981 

Instytut Chemii Fizycznej PAN, Warszawa, Polska 
(Jerzy Zieliński). 

Zawór dozujący 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie umożliwienia do-
zowania małych porcji gazów w badaniach laborato-
ryjnych, takich jak chromatografia gazowa i kataliza. 

Zawór mający komorę dozującą według wzoru cha-
rakteryzuje się tym, że w jego korpusie (1) znajduje 
się jedna lub więcej szczelin bocznikowych (Bl), (B2) 
i ... (Bn), z których szczelina (Bl) jest połączona z ka-
nałem (Gd) gazu dozowanego, a szczelina (B2) jest po-
łączona z kanałem (Gn) gazu nośnego. 

W umieszczonym w gnieździe korpusu (1) rucho-_ 
mym elemencie (2) są wykonane dozujące komory. 
(P). Element (2) jest połączony z odpowiednim zespo-
łem napędowym. Zawór nadaje się szczególnie do 
dozowania próbek o objętościach od 1 mm8 do 100 
mm8. (1 zastrzeżenie) 



30 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO Nr 9 (245) 1983 

F16L P.233413 12.10.1981 

Biuro Studiów, Projektów i Realizacji Inwestycji 
Przemysłu Nieorganicznego „Biprakwas", Gliwice, 
Polska (Edward Leśniak, Jacek Ajdukiewicz, Czesław 
Tuchowski). 

Sposób wykonywania przyłączy do aparatów 
i rurociągów w czasie ich pracy 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie umożliwienia 
wykonywania przyłączy do aparatów i rurociągów 

-podczas ich pracy, niezależnie od substancji w nich 
zawartej, w szerokim zakresie podciśnień i nadciś-
nień w stosunku do otaczającej atmosfery. 

Sposób 'polega na osłabieniu ścianki urządzenia w 
miejscu wykonania przyłącza przez wycięcie w niej 
rowka o głębokości mniejszej od grubości ścianki te-
go urządzenia, przymocowaniu do urządzenia wokół 
wspomnianego rowka kołnierza lub króćca z kołnie-
rzem o średnicy większej od średnicy miejsca ogra-
niczonego rowkiem, przyłączeniu śruby do osłabionej 
ścianki urządzenia, zabudowaniu do wspomnianego 
kołnierza urządzenia odcinającego w pozycji otwartej 
wraz ze szczelną komorą pośrednią, po czyni wyrwa-
niu jej poza urządzenie odcinające, a następnie zam-
knięciu urządzenia i 'zdemontowaniu 'komory pośred-
niej. (1 zastrzeżenie) 

F16L P. 235496 T 16.03.1982 

Państwowy Ośrodek Maszynowy, Olszanica, Polska 
(Bolesław Szybist, Franciszek Karchowiec, Tadeusz 
Wójcik, Jarosław Maślak). 

Zestaw elementów złącza do przewodu 
elastycznego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wyeliminowania 
możliwości przecinania warstw guimy i oplotu meta-
lowego węża elastycznego ipodczas zaciskania nasadki 
na ten wąż oraz zagadnienie poprawy techinologicz-
ności konstrukcji elementów złącza. 

Zestaw składający się z łącznika (1) z zakończeniem 
kulistym zaopatrzonego w nakręjfckę (3) oraz z tu-
lejki zaciskowej (2) według wynalazku charakteryzuje 
się tym, że łącznik (1) z otworem osiowym ma na 
swej zewnętrznej powierzchni cylindrycznej co naj-
mniej dwa wybrania (4), a od strony części kulistej 
ma kołnierz (5) oraz ikanałek (6), natomiast tulejka 
zaciskowa (2) wykonana z blachy stalowej w kształ-
cie kubka cylindrycznego ana wywinięte obrzeże (8), 
a w dnie otwór (7) kołowy o średnicy równej średni-
cy kanałka (6) łącznika <1). (1 zastrzeżenie) 

F16L P. 237055 T 18.06.1982 

Główny Instytut Górnictwa, Katowice, Polska (An-
drzej Lisowski, Aleksander Bier, Wojciech Jurkow-
ski). 

Wykładzina gumowa wewnętrznej 
ścianki rury stalowej 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wyeliminowania 
konieczności stosowania dotychczasowych urządzeń 
i sposobów odgazowywania przestrzeni pomiędzy wy-
kładziną gumową i wewnętrzną powierzchnią rury 
stalowej. 

Wykładzina gumowa ma postać wytłoczonego rę-
kawa (2) z surowej mieszanki gumowej, przywulkani-

zowywanego do wewnętrznej powierzchni rury sta-
lowej. 

Na całej długości zewnętrznej powierzchni wytło-
czonego rękawa <2) są wykonane odpowietrzające 
rowki (3), dla odgazowywania w procesie wulkani-
zacji przestrzeni pomiędzy tym rękawem i wewnętrz-
ną ścianką gumowanej rury stalowej. 

Odpowietrzające rowki (3) są wykonane korzystnie 
w podłużnej osi wytłoczonego rękawa (2) lub spiralnie 
wokół jego podłużnej osi. (3 zastrzeżenia) 

F16L 
F16B 

P.237122 T 24.06.1982 

Bogusław Malski, Pustynia k/Dębicy, Polska Marek 
Kamycki, Rzeszów, Polska (Bogusław Malsiki, Marek 
Kamycki). 

Złącze dżwigniowo-hakowe 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania pro-
stej konstrukcji złącza, umożliwiającego w razie po-
trzeby montaż rur pod kątem w zakresie 0° - 10°. 

Złącze stanowi głowica (1) o wydłużonej powierz-
chni kulistej zaopatrzona w rowek (2) obwodowy 
z umieszczonym w nim pierścieniem (3) uszczelnia-
jącym oraz kielich (4) o profilu wewnętrznym stano-
wiącym negatyw głowicy (1). 

Kielich (4) zaikończóny jest częścią cylindryczną (5) 
z wykonanymi na obwodzie otworami (6) pod śruby 
(7) zaciskowe pierścienia oporowego (8) zaopatrzonego 
w uszy (9), w których zamontowane są przegubowo 
haki <10 i 11), przy czym hak (10) połączony jest roz-
łącznie z dźwignią (12) zaciskową. (1 zastrzeżenie) 

F16N 
F04B 

P.233551 22.10.1981 

Zakłady Automatyki „Mera-Polna", Przemyśl, Pol-
ska (Roman Rymsza, Grzegorz Liick). 

Pompa smarownicza wielowylotowa 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania kon-
strukcji pompy o zwiększanej szczelności. 

Pampa smarownicza wielowylotowa ze sterowaniem 
tłokowym, przeznaczona do centralnego smarowania 
współpracujących powierzchni maszyn, według wy-
nalazku ma rozrząd ssania i tłoczenia, składający się 
z tłoków sterujących <2) osadzonych obrotowo w kor-
pusie <1) i rozmieszczonych obwodowo w stosunku do 
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osi pompy, oraz z osadzonej sztywno na wale (6) 
pompy tarczy (4) z krzywką o zarysie łukowym 
i zamknięciu kinematycznym. Każdy z tłoków steru-
jących <2) ma co najmniej dwa kanały (7) i mimo-
środową główkę (9) współpracującą z krzywką tar-
czy (4). (3 zastrzeżenia) 

F23N P.233318 05.10.1981 

Zakłady Zmechanizowanego Sprzętu Domowego 
„Predom-Termet", Świebodzice, Polska (Tadeusz Pę-
kał, Czesław Butrymowicz, Grażyna Wojaczek, Ro-
man Tadeuszak, Edmund Madetko). 

Urządzenie zabezpieczająco-wyłączające 
gazowy grzejnik na wypadek nieodpowiedniego 

ciągu kominowego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie poprawy bez-
pieczeństwa użytkowania gazowych grzejników pra-
cujących w pomieszczeniach gdzie czasowo może wy-
stąpić zanik ciągu kominowego. 

Urządzenie według wynalazku charakteryzuje się 
tym, że w celu samoczynnego wyłączenia grzejnika 
gazowego z pracy w warunikach pojawienia się nie-
dostatecznego ciągu kominowego luib gdy jest on prze-
ciwnie skierowany, został wprowadziony do zespołów 
sterujących dodatkowy układ zabezpieczająco-wyłą-
czający, który składa się z czujnika temperaturowe-
go (1), przetwornika impulsów temperaturowych (2), 
mechanizmu przeniesienia ruchu (7) oraz zespołu od-
cinającego dopływ gazu (8) wbudowanego w obieg 
wodno-grzewczy <9) lub w obwód zasilania gazowe-
go (6). (1 zastrzeżenie) 

F26B P. 233563 20.10.1981 

Biuro Projektów Przemysłu Paszowego, Kraków, 
Poláka (Jerzy Wilczek, Eugeniusz Garbacz, Zenon 
Szumera). 

Urządzenie do chłodzenia i suszenia materiałów 
sypkich, a zwłaszcza granulatu paszowego 

Urządzenie stosowane w przemysłowych wytwór-
niach pasz ma dwa kanały (3) i (4) doprowadzające 
powietrze do chłodnicy <1). 

W jednym kanale (3) znajduje się nagrzewnica (5) 
powietrza, a w drugim zespół parowacz- (8) -skrap-
lacz (10) urządzenia ziębniczego, które ma również 
dodatkowy skraplacz (12) umieszczony poza kanałem 

(3 zastrzeżenia) 

F27D 
F27B 

P. 233381 09.10.1981 

Politechnika Śląska im. W. Pstrowskiego, Gliwice, 
Polska (Jan Pałasz, Stanisław Mierzwiński). 

Piec przemysłowy zwłaszcza szybowy 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zmniejszenia 
ilości pyłu w gazach odlotowych dzięki odpowiednie-
mu przepływowi areozolu w górnej części pieca. 

Piec ma górną część szybu (2) poszerzoną i wydłu-
żone kanały kieszeniowe (4) przechodzące w króćce 
odprowadzające gazy (5). (2 zastrzeżenia) 
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F28D P.233391 08.10.1981 

Politechnika Poznańska, Poznań, Polska (Tadeusz 
Bes, Paweł Cieśliński). 

Rekuperator płaszczowo-rurowy 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wzrostu stopnia 
turbulencji, a tym samym wzrostu współczynnika 
wnikania ciepła. 

Rekuperator płaszczowo-rurowy składający sią z 
cylindrycznego płaszcza (1), w którego wnętrzu zabu-
dowane są trwale lub wymiennie, na pąku gładkich 

rur (2), płaskie zaburzające przegrody (3) z otworami 
(4) dla rur rekuperatora, a przegrody (3) usytuowane 
są prostopadle do osi podłużnej płaszcza (1) oraz 
równolegle między sobą charakteryzuje się tym, że 
każda następna przegroda zaburzająca względem 
przegrody poprzedniej ma progresywne kątowe skrę-
cenie wokół osi płaszcza (1). Kąt skręcenia zawarty 
jest w granicach od 0° do 180°. 

Pojedyncza zaburzająca przegroda (3) ma postać 
okrągłej płytki, z cienkiej blachy, o średnicy w przy-
bliżeniu równej wewnętrznej średnicy płaszcza, z co 
najmniej dwoma wycięciami (5) na obwodzie. 

W danej przegrodzie obwodowe łuki między wycię-
ciami (5) mają jednakową długość. (6 zastrzeżeń) 

F28D P.237023 T 17.06.1982 

Politechnika Śląska im. W. Pstrowskiego, Gliwice, 
Polska (Marek Pronobis, Marceli Baran). 

Wymiennik ciepła z rur wzdłużnie ożebrowanych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie konstrukcji wy-
miennika ciepła z rur wzdłużnie ożebrowanych po-
zwalającego na intensyfikację wymiany ciepła. 

W wymienniku ciepła żebra (1) ustawione są pod 
kątem do kierunku przepływu czynnika omywającego 
korzystnie pod kątem 30 do 45°. (1 zastrzeżenie) 

Dział 6 
FIZYKA 

G01B P. 232177 13.07.1981 

Centralne Laboratorium Optyki, Warszawa, Polska 
(Maksymilian Pluta). ' 

Urządzenie do pomiaru szczytowej 
długości fali świetlnej 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
prostej i dokładnej konstrukcji urządzenia. 

Urządzenie do pomiaru szczytowej długości fali 
świetlnej zawiera dwa polaryzatory (Pi) i (P2) oraz 
umieszczony między nimi pryzmat dwójłomny Wol-
lastona (W). Poza tym urządzenie zawiera szczelino-
wą przysłonę apreturową (D) umieszczoną w płasz-
czyźnie ogniskowej przedmiotowej kondensora (K). 

Szczelina (Q) tej przysłony jest regulowana i jej 
szerokość jest tak dobierana, aby w płaszczyźnie o-
brazowej (n') obiektywu mikroskopowego (Ob) po-
wstawały kontrastowe prążki interferencyjne, będące 
wynikiem interferencji dwóch fal świetlnych powsta-

łych z jednej w wyniku dwójłomnego działania pry-
zmatu Wollastrona (W). Szczelina (Q) przysłony (D) 
musi być zorientowana równolegle do krawędzi ła-
miącej pryzmatu (W). 

Kondensor (K), obiektyw (Ob) i okular (Ok) są 
składnikami typowego mikroskopu. Płaszczyzna obra-
zowa (JÍ*) obiektywu (Ob) stanowi równocześnie płasz-
czyznę przedmiotową okularu (Ok). Pryzmat Wolla-
stona (W) jest przesuwany w kierunku poprzecznym 
za pomocą śrubyt mikrometrycznej (S). 

(1 zastrzeżenie) 

G01C P. 233466 14.10.1981 

Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartogra-
ficzne, Szczecin, Polska (Wiesław Tyszkiewicz, Ry-
szard Kuszyński). ' ] 

Przyrząd naprawczy kompensatorów 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie umożliwienia 
łatwego ustawiehia i ustalenia położenia wahadła na-
prawianego kompensatora niewelatora geodezyjnego. 

Przyrząd charakteryzuje się tym, że jego podtrzym-
ka (4), na której .zamocowana jest obrotowo przy po-
mocy wkręta (17) podpórka wahadła (16) osadzona 
jest wycięciem (19) na zamocowanej do ścianki tyl-
nej śrubie zakończonej nakrętką zaciskową (16). Za-
mocowany w podtrzymce (4) do każdej z jej dwu 
bocznych krawędzi trzpień (12) przeprowadzony jest 
przez wycięcie w każdej z obydwu płyt bocznych (2). 

(i zastrzeżenie) 
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G01C P. 233566 22.10.1981 

Pracownie Konserwacji Zabytków Oddział w Lubli-
nie, Lublin, Polska (Albert Witkiewicz, Wiesław Ro-
dzik, Henryk Cholewa, Andrzej Polański, Tadeusz 
Okieńczyc). 

Znak pomiarowy do fotogrametrycznej 
inwentaryzacji i pomiarów ruchu 

przestrzennego skarp 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
konstrukcji znaku pomiarowego, umożliwiającej pre-
cyzyjną, ciągłą obserwacją ruchów mas ziemnych w 
miejscach zagrożonych lub rejonach pracy punktu po-
miarowego. 

Znak pomiarowy stanowi rura osłonowa (1). We-
wnątrz rury (1) umieszczona jest rura (3) stabilizowa-
na betonem (2), zakończona w dolnej części ostrzem 
(4), a u góry sworzniem pomiarowym (5) z łbem ku-
listym (6). Osłonowa rura (1) zamocowana jest za po-
mocą plastycznego betonu (7) w betonowym kręgu (8), 
który zamknięty jest pokrywą (9). (1 zastrzeżenie) 

G01H P.233474 15.10.1981 

Stocznia Szczecińska im. Adolfa Warskiego, Szcze-
cin, Polska (Marek Gniewek-Węgrzyn). 

Sposób pomiaru drgań i układ do pomiaru drgań 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
sposobu i układu, pozwalających na pomiar drgań w 
dowolnym miejscu konstrukcji wałów Grimma, sto-
sowanych na statkach wodnych. 

Sposób charakteryzuie się tym, że z różnicy sygna-
łów uzyskiwanych z bezwładnościowych czujników 
drgań zamocowanych na końcu i początku konstruk-

cji, na której mają być mierzone drgania, określa się 
chwilową wartość drgań w dowolnym miejscu kon-
strukcji. 

Układ ma bezwładnościowe czujniki drgań (Ci, Cj, 
Cj i C4) zamocowane na wewnętrznej powierzchni o-
słony wału śrubowego, z których dwa (C3 i C4) za-
mocowane są rozłącznie z możliwością przemieszcza-
nia wzdłuż wewnętrznej powierzchni osłony. Czujni-
ki są połączone z przedzmacniaczami mocy (Pi, P* P3 
i P4)» wyjścia których są połączone z wielokanałowym 
rejestratorem (Rw) oraz zaciskami dwupołożeniowych 
przełączników (Wi i Wa), za pomocą których sygnały 
wprowadzane są do filtrów pasmowych (Fi i Fj), z 
których następnie sygnały wprowadzane są do fazo-
mierza (PM) i zacisków dwupołożeniowego przełącz-
nika (W3) połączonego z analizatorem (A) poprzez 
integrator (I). (2 zastrzeżenia) 

G01J P. 233580 23.10.1981 

Pabianicka Fabryka Żarówek „POLAM-Pabianice", 
Pabianice, Polska (Krzysztof Rygiel, Kazimierz Ur-
bankiewicz, Krzysztof Pawlikowski). 

Układ do pomiaru parametrów fotoelektrycznych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
układu zapewniającego odczyt wartości strumienia 
świetlnego, napięcia i prądu za pomocą jednego przy-
rządu pomiarowego. 

Układ zawiera zespół zasilający (A) stanowiący tor 
sygnału zasilającego oraz zespół (B) stanowiący tor 
sygnału fotoelektrycznego. Zespoły te sprzężone są 
poprzez ogniwo footoelektryczne (F). Napięcie zasila-
jące (U) podawane na blok sterowania (US), a na-
stępnie poprzez rezystor wzorcowy (R) na żarówkę 
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(2) przekazuje sygnał świetlny na fotoogniwo (F), 
które zamienia sygnał świetlny na sygnał elektrycz-
ny. Sygnał ten przetworzony następnie we wzmacnia-
czu (W) wraz z sygnałami elektrycznymi pochodzący-
mi z rezystora wzorcowego (R) i zacisków (a, b) ża-
rówki (2) podawane są niezależnie na blok pomiaro-
wy (BP), z którego w dowolnej kolejności są poda-
wane na woltomierz (V). 

Układ przeznaczony jest do pomiaru parametrów 
fotoelektrycznych zwłaszcza żarówek. (1 zastrzeżenie) 

G01L 
H04R 

P.236986 T 18.06.1982 

Wyższa Szkoła Inżynierska, Opole, Polska (Roman 
Ulbrich). 

Urządzenie do wstępnego naprężania 
membrany kołowej, zwłaszcza w membranowym 

czujniku ciśnienia 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie umożliwienia 
wykonywania dynamicznych pomiarów niewielkich 
ciśnień za pomocą czujnika membranowego. 

Urządzenie, mające dwie połączone ze sobą pokry-
wy, według wynalazku charakteryzuje się tym, że 
pomiędzy wewnętrznymi, zaukosowanymi powierzch-
niami czołowymi pokryw (2) umieszczone są pierście-
nie (3), których zewnętrzne powierzchnie są zukoso-
wane. 

Kąt zukosowania pokryw (2) i pierścieni (3) jest 
jednakowy. Między płaskimi powierzchniami pierście-
ni (3) umieszczona jest w sposób trwały membrana 
(1). (2 zastrzeżenia) 

G01L P.237128 T 25.06.1982 

Politechnika Łódzka, Łódź, Polska (Wojciech Szmel-
ter, Mirosław Janiszewski, Krzysztof Gniotek). 

Układ do pomiaru maksymalnej 
wartości siły mięśni 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
układu zapewniającego natychmiastową informację 
o wartości maksymalnej siły mięśni, niezbędnej do 
oceny sprawności funkcjonalnej mięśni, szczególnie 
ludzkich. 

Układ zawiera układ tensometryczny (1) przetwa-
rzający wartość siły mierzonej na wartość napięcia 
elektrycznego, którego wyjście jest połączone z wejś-
ciem układu progowego (2), z wejściem układu róż-
niczkującego (3) oraz wejściem pomiarowym wolto-
mierza cyfrowego (4) z przerwanym obwodem taktu-
jącym. 

Wyjście układu progowego (2), formującego impuls 
w chwili, gdy napięcie z układu tensometrycznego 
(1) przekroczy określoną wartość, jest połączone z 
wejściem licznika czasu (5) mierzącego czas pomiaru 
siły, po przekroczeniu określonej wartości, zaś wyjś-
cie układu różniczkującego (3) jest połączone z wejś-
ciem układu logicznego (6), którego wyjście jest po-

łączone z drugim wejściem licznika czasu (5). Nadto 
układ logiczny (6) jest sprzężony zwrotnie z wolto-
mierzem cyfrowym (4) z przerwanym obwodem tak-
tującym, (i zastrzeżenie) 

G01N P. 231922 29 06.1981 

Centralne Laboratorium Optyki, Warszawa, Polska 
(Maksymilian Pluta). 

Urządzenie do pomiaru dwójłomności włókien 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie umożliwienia 
prowadzenia pomiaru w środowisku gazowym, w 
szczególności w powietrzu. 

Urządzenie składa się z monochromatora (FK), po-
laryzatorów (Pi) i (P2), kondensora (K), przysłony 
aperturowej kondensora (K) z otworem szczelino-
wym (Q), stolika (T), na którym spoczywa mierzone 
włókno (B), obiektywu (Ob) oraz soczewki (SB), któ-
ra wraz z okularem (Ok) stanowi lunetkę krótko-
ogniskową do obserwacji transformaty fourierowskiej 
mierzonego włókna. 

Mierzone włókno dwójłomne (B) znajduje się w 
płaszczyźnie przedmiotowej (n) obiektywu (Ob). Nor-
malny obraz mikroskopowy tego włókna tworzy się 
w płaszczyźnie obrazowej (Jt') obiektywu i jest obser-
wowany za pomocą okularu (Ok) po wyłączeniu so-
czewki Bertranda (SB) z biegu promieni świetlnych. 

(1 zastrzeżenie) 

G01N P.233424 12.10.1981 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Automatyki i Urzą-
dzeń Precyzyjnych „MERA-POLTIK", Łódź, Polska 
(Włodzimierz Sieradzki). 
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Sposób mierzenia wilgotności materiałów, 
zwłaszcza włókienniczych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
sposobu umożliwiającego bezpośredni pomiar wilgot-
ności materiałów o małych stratach dielektrycznych, 
zwłaszcza materiałów włókienniczych. 

Sposób oparty na pomiarze przewodności ośrodka, 
który stanowi dielektryk plus woda, polega na u-
mieszczeniu badanego materiału w polu elektroma-
gnetycznym o modulowanej częstotliwości wytwarza-
nym przez cewkę tworzącą wraz z kondensatorem 
obwód rezonansowy zasilany z generatora. 

Drugi koniec cewki uziemia się w celu odpro-
wadzenia ładunków elektrostatycznych z materiału. 
Mierzone na wyjściu obwodu rezonansowego napię-
cie jest miarą badanej wilgotności. (1 zastrzeżenie) 

G01N P. 233463 16.10.1981 

Zarowskie Zakłady Materiałów Ogniotrwałych, Ża-
rów, Polska (Jadwiga Wójcicka, Henryk Feszter, Oty-
lia Krajewska). 

Sposób oznaczania ilościowej zawartości Fe2C>3; 
w ogniotrwałych materiałach glinokrzemianowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie umożliwienia 
wykonania analiz chemicznych metodą bezpośrednie-
go miareczkowania bez użycia alkoholu etylowego. 

Sposób polega na dodaniu, w czasie oznaczania jo-
nów żelazowych Fe+8 w surowcach, mieliwach, ma-
sach i wyrobach ogniotrwałych, jako wskaźnika 5% 
"wodnego roztworu kwasu salicylowego, sporządzone-
go przez rozpuszczenie kwasu salicylowego w wodzie 
w podwyższonej temperaturze z dodatkiem wody 
amoniakalnej. (3 zastrzeżenia) 

G01N 
O01B 

F. 233481 17.10.1981 

Zakłady Porcelany Elektrotechnicznej „ZAPEL" 
im. L. Waryńskiego, Boguchwała, Polska (Euzebiusz 
Janas). 

Sposób określania przebiegu spiekania 
mas ceramicznych na podstawie oznaczania 

skurczliwości wyrobów wypalanych 
w piecach przemysłowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
sposobu określania przebiegu spiekania mas cera-
micznych na podstawie zmian długości wyrobów wy-
palanych. 

Oznaczanie skurczliwości wyrobów prowadzi się na 
wózku czynnego pieca przemysłowego, na którym u-
stawia się izolator ceramiczny i mocuje do niego 
listwę z materiału o nieznacznych zmianach wymia-
rów pod wpływem temperatury, przechodzącą przez 
trzon wózka. Pod trzonem mocuje się stały wskaźnik 
z końcówką. 

Przed rozpoczęciem wypalania dokonuje się pomia-
ru długości izolatora oraz nanosi na listwę znak leżą-
cy naprzeciw końcówki wskaźnika. W trakcie procesu 
wypalania dokonuje się pomiaru wielkości przemiesz-
czania się znaku wraz z listwą, względem końcówki 
wskaźnika. 

Wielkość przemieszczenia odpowiada zmianie dłu-
gości izolatora, a wielokrotny pomiar tej wartości 
w trakcie procesu wypalania pozwala na wykonanie 
•wykresu zmiany długości izolatora w określonym 
czasie. (4 zastrzeżenia) 

CrOlN P.233491 17.10.1981 

Kombinat Urządzeń Mechanicznych „Bumar-Łabę-
dy" - Zakłady Mechaniczne „Łabędy", Gliwice, Pol-
ska (Wiesław Bachman, Ryszard Pitera, Jerzy Malarz, 
Hyszard Duśko). 

Sposób i urządzenie do oziębiania przedmiotów, 
a zwłaszcza próbek do badania udarności 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zapewnienia 
uzyskania i utrzymania określonej temperatury pró-
bek. 

Sposób oziębiania polega na tym, że naczynie, w 
którym umieszczona jest np. próbka, zanurza się 
w naczyniu napełnionym częściowo cieczą oziębia-
jącą. 

Temperaturę cieczy niezamarzającej reguluje się 
przez zmianę głębokości zanurzenia naczynia w cie-
czy oziębiającej. 

Urządzenie składa się z dwóch naczyń, z których 
jedno stanowi termos (1) napełniony częściowo cieczą 
oziębiającą (2). Drugie naczynie (3) napełnione czę-
ściowo cieczą niezamarzającą (10) jest zawieszone na 
statywie i jest wstawione do termosu (1). Naczynie 
(3) wykonane jest z materiału o dużym przewodnic-
twie cieplnym, a od strony zewnętrznej do dna ma 
przytwierdzony element (5) w postaci trójkątnej płet-
wy. Pomiędzy naczyniami (1) i (3) osadzone są usz-
czelki (4). (2 zastrzeżenia) 

G01N P.236959 T 15.06.1982 

Politechnika Białostocka, Białystok, Polska (Kazi-
mierz Cywiński). 

Sposób skracania czasu prób na starzenie 
mechano-elektryczne dielektryków polimerowych 

Sposób polega na dynamicznym przykładaniu siły 
dQ 

w początkowym momencie elektromechanicznych 
dt 

prób przy zachowaniu tego samego poziomu sił np. 
rozciągających Q. 

Wynalazek znajduje zastosowanie w badaniach la-
boratoryjnych skracania czasu zużycia xe próbek izo-
lacji wysokonapięciowej, opartej na polimerach, po-
przez wykorzystanie makrorysy. (1 zastrzeżenie) 

G01N P. 236985 T 18.06.1982 

Wyższa Szkoła Inżynierska, Opole, Polska (Roman 
Ulbrich, Marek Duchna, Zbigniew Mościpan, Bogdan 
Sajewicz, Rudolf Zmarzły). 

Układ i sposób automatycznego 
pomiaru lepkości 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
układu i sposobu pozwalających na automatyczny po-
miar lepkości za pomocą wiskozymetru rotacyjnego. 
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Sposób polega na przetwarzaniu impulsów prądo-
wych niezbędnych do wyznaczania lepkości na wiel-
kości cyfrowe za pomocą przetworników analogowo-
-cyfrowych. 

Układ tworzą jednostka licząca (7) połączona na 
wyjściu z przetwornikiem analogowo-cyfrowym (6) 
oraz koderem stałych (5), a na wyjściu z cyfrowym 
urządzeniem odczytowym (8), z tym że jednostka li-
cząca (7) połączona jest także z blokiem sterowania 
(4). (2 zastrzeżenia) 

G01P P. 233547 21.10.1981 

Zakłady Mechaniki Precyzyjnej Unitra-Magmor", 
Gdańsk, Polska (Józef Rawłuszko). 

Sposób badania nierównomierności 
pasków magnetofonowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wyeliminowania 
z uzyskiwanego sygnału nierównomierności sygnałów 
z innych źródeł, a tym samym ulepszenie procesu 
pomiaru. 

Sposób polega na mierzeniu występującej nierów-
nomierności ruchu koła zamachowego przez dolno-
przepustowy filtr przy zmniejszonym n- krotnie pro-
mieniu bieżni koła i zwiększonej (1 + x) - krotnie 
długości swobodnych odcinków paska oraz zmniej-
szonym n2(l + x) - krotnie sumarycznym momencie 
bezwładności koła wałka i tarczy. (1 zastrzeżenie) 

G01R P. 233549 22.10.1981 

Instytut Tele- i Radiotechniczny, Warszawa, Pol
ska (Piotr Tafel). 

Sposób pomiaru pojemności 

Wynalazek, rozwiązuje zagadnienie opracowania 
sposobu pozwalającego uzyskać dobrą dokładność po-
miaru, a rozdzielczość porównywalną z typowym 
przetwornikiem analogowo-cyfrowym. 

W sposobie według wynalazku sygnał z generatora 
(1) sygnału zmiennego dzielony jest w układzie dzie-
lenia (2) przez ustaloną liczbę, następnie jest deteko-
wany przez detektor napięcia (4) i porównywany przy 
użyciu komparatora analogowego (5) z sygnałem, któ-
ry powstaje z sygnału tego samego generatora (1) 
sygnału zmiennego po przepuszczeniu tego sygnału 
przez człon sprzęgający RC (9, 8) i zdetekowaniu tego 
sygnału przez drugi detektor napięcia (6). C oznacza 
mierzoną pojemność, a R drabinkę rezystywną, któ-
rej załączaniem steruje rejestr aproksymacyjny (10), 
na którego wyjściach cyfrowych po zakończeniu po-
miaru znajduje sie cyfrowa wartość mierzonej po-
jemności. (1 zastrzeżenie) 

G01R P.233550 22.10.1981 

Instytut Tele- i Radiotechniczny, Warszawa, Pol-
ska (Leszek Kozłowski, Zdzisław Kołodziejczyk). 

Układ do wykonywania odchyłek procentowych 
od nominalnej wartości, zwłaszcza dla 
cyfrowych przyrządów pomiarowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
układu pozwalającego na szybkie i bezpłędne określe-
nie procentowej różnicy pomiędzy zaprogramowaną 
wartością nominalną, a wartością odczytową w polu 
cyfrowym miernika oraz umożliwiającego zmianę no-
minału bez konieczności zmiany oprogramowania gra-
nic tolerancji. 

Układ ma miernik (1), którego wyjście cyfrowe po-
łączone jest z licznikiem rewersyjnym (2) i kompara-
torem (3). Nastawnik cyfrowy (4) połączony jest z 
komparatorem (3), jak również z programowanym dziel-
nikiem częstotliwości (5) połączonym z licznikiem re-
wersyjnym (2). Ponadto układ zawiera generator tak-
tów (8) połączony za pomocą układu bramkującego 
(6) z programowanym dzielnikiem częstotliwości (5) oraz 
licznikiem dziesiętnym (7) połączonym z deszyfrato-
rem (9). (1 zastrzeżenie) 

G01R P.237094 T 23.06.1982 

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska (Woj-
ciech Fuliński). 

Analizator harmonicznych napięć i prądów 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia 
dokładności pomiaru modułu harmonicznych napięć 
i prądów o przebiegach odkształconych występują-
cych w sieciach energetycznych. 
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Analizator harmonicznych, działający na zasadzie 
całkowania przebiegu badanego w określonych prze-
działach czasowych, charakteryzuje się tym, że jest 
wyposażony w pętlę synchronizacji częstotliwości 
sygnałów regulujących przedziały czasu całkowania 
z częstotliwością badanego przebiegu, w skład której 
wchodzą detektor fazy (8), który porównuje fazę jed-
nego z sygnałów wyjściowych sterującego członu (7) 
z fazą przebiegu badanego przebiegu, w skład której 
wchodzą detektor fazy (8), który porównuje fazę jed-
nego z sygnałów wyjściowych sterującego członu (7) 
z fazą przebiegu badanego, integrator (11) i genera-
tor (12). 

Analizator według wynalazku znajduje zastosowa-
nie w pomiarach elektroenergetycznych. 

(1 zastrzeżenie) 

G01R P.237115 T 23.06.1982 

Główny Instytut Górnictwa, Katowice, Polska (Ro-
man Dworok, Paweł Krzystolik, Aleksander Klima, 
Jerzy Hawlicki). 

Układ do testowania impulsu 
strzałowego zapalarek elektrycznych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
układu umożliwiającego testowanie impulsu strzało-
wego we wszystkich typach zapalarek, w tym również 
najnowszych wyposażonych w układy blokady odpalania 
przy nadmiernej rezystancji obwodu strzałowego o-
raz w układy zabezpieczające iskrobezpieczeństwo 
tego obwodu. 

Układ testujący ma dołączony do wyjścia diodowe-
go mostka prostowniczego (D3, D4, D5 i I>6) stabiliza-
tor (ST), którego wyjście jest połączone z kondensa-
torem (C2) i wejściem członu progowego (UP1). 

Układ ma ponadto drugi kondensator (Cl) i drugi 
człon progowy (UP2), wzajemnie równoległe i do-
łączone do wyjścia diodowego mostka prostowniczego. 

Do wyjścia członu progowego (UP2) dołączone są 
szeregowo dwa sygnalizatory optyczne (LI, L2) na-
tomiast do punktu wspólnego tych szeregowo połą-
czonych sygnalizatorów optycznych dołączone jest 
wyjście członu progowego (UP1). 

Pomiędzy wejściowymi zaciskami (Z) układu i dio-
dowym mostkiem prostowniczym znajdują się rezy-
story (R18, R19, R20) o rezystancji równej maksymal-
nej dopuszczalnej rezystancji obwodu strzałowego ba-
danej zapalarki oraz człon wstępnego zwierania 

(UWZ). Wejście tego członu jest połączone równolegle 
z wejściowymi zaciskami (Z), a jego wyjście jest po-
łączone równolegle z wejściem diodowego mostka 
prostowniczego i w stanie spoczynkowym jest elek-
trycznie zwarte. . (3 zastrzeżenia) 

G01R P.237121 T 24.06.1982 

Wyższa Szkoła Marynarki Wojennej im. Bohaterów 
Westerplatte, Gdynia, Polska (Antoni Skrzydlak, Ja-
nusz. Kwasniewski). 

Układ sygnalizacji przerw 
w zasilaniu obwodów elektrycznych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
układu sygnalizacji przerw w zasilaniu obwodów 
elektrycznych prądem zmiennym. 

W układzie według wynalazku do badanego zestyku 
(Z) podłączony jest równolegle układ tyrystora (Ty) 
z diodą świecącą (L) przez obwód sprzęgający (Ci, Di, 
Ri. C2, D2, R2, D3, R3) oraz odwracacz fazy zbudowa-
ny na tranzystorach (Ti, T2). Obwód tyrystora jest 
zasilany z oddzielnego źródła napięcia (U). Układ 
sygnalizuje przerwy w zasilaniu w czasie trwania za-
równo dodatniego, jak i ujemnego półokresu napię-
cia. (2 zastrzeżenia) 

G01S P.237061 T 21.06.1982 

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska (Jerzy 
Golanowski, Juliusz Bednarek). 

Sposób pomiaru czasu propagacji ' 
impulsów ultradźwiękowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wyeliminowania 
błędu systematycznego pomiaru czasu propagacji po-



38 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO Nr 9 (245) 1983 

wodowanego dyskryminacją amplitudową odbiorczego 
impulsu ultradźwiękowego. 

Sposób pomiaru czasu propagacji impulsów ultra-
dźwiękowych, w którym wykorzystuje się impuls 
wyzwalający nadawczy impuls ultradźwiękowy i ob-
wiednię odbiorczego impulsu ultradźwiękowego, cha-
rakteryzuje się tym, że za pomocą dodatkowego im-
pulsu (Us2> wyzwala się pomocniczy sygnał elektrycz-
ny (Up), po czym zrównuje się ze sobą nachylenia 
przednich zboczy obwiedni (Uo) i sygnału pomocni-
czego (Up) oraz ich położenia na osi czasu i mierzy 
się czas (t) między początkami impulsów (Usi, USJ) 
wyzwalających nadawczy impuls ultradźwiękowy 
i sygnał pomocniczy (Up). 

Sposób według wynalazku znajduje zastosowanie 
zwłaszcza do pomiarów odległości i pomiarów pręd-
kości impulsów ultradźwiękowych za pomocą ukła-
dów pomiarowych z przetwornikami ultradźwiękowy-
mi o dużej dobroci, pracującymi w obecności zakłóceń 
w środowisku sprężystym o zmiennych w czasie wa-
runkach propagacji. (2 zastrzeżenia) 

G03C P.237028 T 21.06.1982 

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska (Włady-
sław Markocki, Zbigniew Zakrzewski). 

Sposób wytwarzania halogenosrebrowych emulsji 
radiograficznych, zwłaszcza bromosrebrowych 

i brotnojodosrebrowych 

Celem wynalazku jest opracowanie sposobu wytwa-
rzania halogenosrebrowych emulsji radiograficznych 
0 podwyższonej czułości w stosunku do ich ziarni-
stości na promieniowanie rentgenowskie, gamma 
1 elektronowe. 

Istota wynalazku polega na tym, że w fazie wzro-
stu kryształów w czasie sporządzania emulsji poddaje 
się je sensybilizacji redukcyjnej za pomocą znanych 
sensybilizatorów dla wytworzenia odpowiedniej liczby 
atomów wolnego srebra w postaci wysokozdyspergo-
wanej stanowiących efektywne pułapki dziur pozy-
tywnych we wnętrzu tych kryształów, po czym po 
zakończeniu fazy wzrostu kryształów poddaje się je 
w znany sposób siarkowo-złotawej lub redukcyjno-
-siarkowo-złotawej sensybilizacji powierzchniowej dla 
wytworzenia w przypowierzchniowych warstwach 
kryształów halogenków srebra centrów domieszko-
wych zwanych centrami czułości, które stanowią prze-
de wszystkim odpowiednio głębokie pułapki dla fo-
toelektronów. (1 zastrzeżenie) 

G05F 
G01R 

P.233467 14.10.1981 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Metrologii Elek-
trycznej „MERA-LUMEL", Zielona Góra, Polska 
(Zbigniew Lange, Andrzej Olencki). 

Sposób i układ do wytwarzania 
wzorcowego przebiegu przemiennego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wytwarzania 
wzorcowego przebiegu przemiennego o dokładnie zna-

nej i stabilnej wartości płaskiej części przebiegu prze-
miennego w wybranych odcinkach czasu i niezależnej 
od procesów przejściowych powstających w momen-
tach przejść sygnału przez wartość zero. 

Sposób charakteryzuje się tym, że sygnały sterujące 
poziomem ograniczenia części dodatniej i ujemnej 
przebiegu przemiennego w regulatorach amplitudy 
wytwarza się w zależności od średnich wartości na-
pięcia wyjściowego w wybranych odcinkach czasu. 

Układ złożony z generatora przebiegu przemienne-
go i regulatora amplitudy charakteryzuje się tym, że 
sygnały sterujące (A i B) poziomem ograniczenia czę-
ści dodatniej i ujemnej przebiegu doprowadzone do 
regulatora amplitudy (R) pochodzą odpowiednio z 
wyjść integratorów (II i 12), których wejścia poprzez 
klucze (Pl i P2) są załączane w wybranych odcinkach 
czasu i są połączone z wyjściami komparatorów (Kl 
i K2). 

Wejścia (1) komparatorów są połączone z wyjściem 
(Uw), a wejścia (2) odpowiednio ze źródłami napięć 
odniesienia (Uol i UO2). 

Wynalazek znajduje zastosowanie w metrologii 
elektrycznej. (2 zastrzeżenia) 

G05G P.236976 T 16.06.1982 

Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-Mie-
lec", Mielec, Polska (Kazimierz Kita, Edward Jana-
szek). 

Dźwignia dwuramienna 
układów sterowania zdalnego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uproszczenia 
konstrukcji dźwigni przy zachowaniu sprawności blo-
kowania i zmniejszeniu jej gabarytów. 

Dźwignia dwuramienna układów sterowania zdal-
nego o przynajmniej dwu stanach blokady składa się 
z płaskownika (7) sprężystego, którego krótsze ramię 
(14) jest wygięte kolisto z przewężeniem (18) na u-
chwyt linki i powtórnie wygięta do środka, tworząc 
ucho (4) z otworami (10) pod tulejkę (9), stanowiącą 
oś obrotu dźwigni (7). (2 zastrzeżenia) 

G08C 
H04L 
G02B 

P.237116 T 24.06.1982 

Dyrekcja Okręgu Poczty i Telekomunikacji, Lu-
blin, Polska (Andrzej Czemow, Wojciech Hermanow-
ski). 

Sposób i urządzenie 
do transmisji sygnałów binarnych, 

zwłaszcza w torach światłowodowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie transmisji sy-
gnałów binarnych, zwłaszcza w torach światłowodo-
wych. 
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Sposób według wynalazku polega na tym, że sta-
nom logicznym " 1 " i "0" na wejściu nadajnika przy-
porządkowuje się ciągi impulsów binarnych o wypeł-
nieniu U/ti+t2 i tï/ti-f-tî, a początek ciągu impulsów 
binarnych określa zmiana stanu logicznego na wej-
éciu nadajnika. 

Urządzenie według wynalazku charakteryzuje się 
tym, że wejście przetwornika elektrooptycznego (6) 
znajdującego się w nadajniku (A) połączone jest z 
wyjściem układu przetwarzającego sygnał wejścio-
wy (5), a jego wejścia połączone są z wyjściem ukła-
du opóźniającego przebieg wejściowy (3) i wyjściem 
układu generującego przebieg o wymaganym wypeł-
nieniu (4), a wejścia układów (3) i (4) połączone są 
z wyjściem układu odmierzającego czas opóźnienia (2), 
którego wejście połączone jest z wyjściem detektora 
amiany stanu wejściowego (1), zaś do wejść układów 
(1) i (3) doprowadzony jest sygnał wejściowy. Wyj-
ście przetwornika elektrooptycznego (6) poprzez tor 
światłowodowy (C) sprzężone jest z wejściem prze-
twornika optoelektronicznego (7) znajdującego się w 
odbiorniku (B). 

Wyjście przetwornika (7) połączone jest z wejściem 
wzmacniacza sygnału (9), do którego dołączony jest 
korzystnie wzmacniacz prądu stałego (8), a jego wej-
ście połączone jest z wyjściem układu sumującego 
<10), którego wejścia są dołączone do wyjść detektora 
szczytu ujemnego (11) i detektora szczytu dodatnie-
go (12). 

Ich wejścia są wspólnie połączone i dołączone do: 
wyjścia wzmacniacza sygnału (9), do wejścia układu 
odtwarzającego pierwotną postać sygnału (14) i do 
wejścia detektora zmiany stanu sygnału przetworzo-
nego, którego wyjście połączone jest z wejściem ukła-
du odmierzania czasu (15), a jego wyjście połączone 
jest z wejściem układu odtwarzającego pderwotną po-
stać sygnału (14). (2 zastrzeżenia) 

GUB P. 233505 20.10.1981 

Zakłady Radiowe im. M. Kasprzaka, Warszawa, 
Polska (Maciej Przeradzki, Stanisław Ger lach, Ja-
nusz Makowski). 

Zespól auto-stopu mechanicznego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wyłączania na-
pędu magnetofonu przy zatrzymaniu taśmy magne-
tycznej. 

Zespół auto-stopu mechanicznego zawiera czujnik 
ruchu taśmy magnetycznej, wahliwą dźwignię auto-
-stopu (2), kółko auto-stopu (4), wyrzutnik wyzwala-
nia zapadki (6). 

Czujnik ruchu taśmy stanowi para cierna utworzo-
na przez bieżnię kółka sprzęgła dowijania (1) i zamo-
cowana trwale na wahliwej dźwigni auto-stopu (2), 
sprężyna płaska (3) z elementem ciernym. Wahliwa 
dźwignia auto-stopu (2) ma kształtowe ramiona, jed-
no współpracujące z mimośrodem na kółku auto-
-stopu (4), drugie współpracujące z wyrzutniłriem 
wyzwalającym zapadkę.. Kółko auto-stopu (4) jest na-
pędzane przekładnią zębatą (5) zawierającą zębnik na 
obracającej się stale części sprzęgła i wieniec zębaty 
na kółku auto-stopu. 

Wahliwa dźwignia auto-stopu (2) jest ułożyskowa-
na na osi sprzęgła dowijania. (3 zastrzeżenia) 

G21F 
G01N 

P.233543 20.10.1981 

Zgłoszenie dodatkowe do patentu nr 102161 

Zjednoczone Zakłady Urządzeń Jądrowych „PO-
LON" - Zakład Urządzeń Przemysłowych „Polon", 
„Kraków, Polska (Tomasz Potocki, Witold Toma-
szewski, Ryszard Więckowski). 

Przystawka sterująca źródłem radioizotopowym 
w pojemniku 

Wynalazek dotyczy ulepszenia przystawki sterują-
cej źródłem radioizotopowym w pojemniku według 
patentu nr 102161, zawierającej silnik elektryczny 
przemieszczający źródło w pozycję roboczą oraz pła-
ską sprężynę powrotu sprowadzającą to źródło w po-
zycję ochronną. 

Przystawka według wynalazku ma zespół śrubo-
wy (5) połączony poprzez sprzęgło (3) z osią silnika 
elektrycznego (1), do której zamocowana jest znana 
spiralna sprężyna powrotu (2). Przystawka ta ma 
także przełączniki (Pi, P2) sprzężone mechanicznie 
z zespołem śrubowym (5). Poprzez jeden z mich (Pi) 
zasilany jest silnik (1) oraz elektromagnes (4) bloku-
jący sprzęgło (3), a poprzez drugi (P2) istnieje połą-
czenie z przewodem sygnalizacji oraz z masą układu. 
Przystawka ma także układ sterowania elektrycznego 
i sygnalizacji. (2 zastrzeżenia) 



40 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO Nr 9 (245) 1983 

Dział H 
ELEKTROTECHNIKA 

H01C P. 233494 19.10.1981 

Centrum Nauko wo-Produkcýj ne Mikroelektroniki 
Hybrydowej i Rezystorów „Uraitra-Telpod", Kraków, 
Polska (Piotr Buczek, Krzysztof Rzechonek). 

Sposób kształtowania napięciowej charakterystyki 
regulacji rezystora zmiennego warstwowego 

Przedmiotem wynalazku jest sposób kształtowania 
napięciowej charakterystyki regulacji rezystora 
zmiennego, warstwowego, przeznaczony do powtarzal-
nej produkcji potencjometrów. 

Sposób kształtowania napięciowej charakterystyki 
regulacji rezysitora zmiennego, warstwowego, przy 
stosowaniu korekcji rezystorów korekcyjnych, polega 
na tym, że naniesioną warstwę rezystywną przedziela 
się ścieżkami przewodzącymi o charakterze odczepów, 
między które nanosi się równolegle do ścieżki wła-
ściwego rezystora zmiennego, rezystory korekcyjne 
korygujące przebieg charakterystyki. (1 zastrzeżenie) 

H01F P.233564 21.10.1981 

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Sta-
szica, Kraków, Polska (Adam Komarzewski, Tadeusz 
Sidor). 

Łącze transformatorowe 
z transformatorem wirującym 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
łącza, którego konstrukcja zapewniałaby łatwą obsłu-
gę-

Łącze transformatorowe z transformatorem wirują-
cym składające się z transformatora wirującego, za-
wierającego uzwojenie nieruchome sprzężone induk-
cyjnie z osadzonym na tarczy obrotowej uzwojeniem 
w kształcie pierścienia, oraz z aparatury przetwarza-
jącej (4), połączonej poprzez demodulator z uzwoje-
niem nieruchomym, przy czym uzwojenie w kształcie 
pierścienia jest połączone poprzez przetwornik pomia-
rowy z czujnikiem pomiarowym, charakteryzuje się 
tym, że uzwojenie w kształcie pierścienia (3) jest po-
łączone z przetwornikiem pomiarowym (6) szeregowo 
poprzez modulator kluczujący (8) i prostownik (9), 
przy czym przetwornik pomiarowy (6) jest połączony 
również z modulatorem kluczującym (8), zaś z uzwo-
jeniem nieruchomym (1) jest połączony generator 
zasilający (10). 

Łącze znajduje zastosowanie przy pomiarach wiel-
kości nieelektrycznych obiektów wirujących. 

(1 zastrzeżenie) 

H01F P.237953 18.08.1982 

Pierwszeństwo: 18.08.1981 - Finlandia (nr 812543) 

Väinö Karjalainen, Rühimäki, Finlandia. 

Układ sprzęgający dla łączenia i rozmagnesowywania 
elektromagnesów zasilanych prądem stałym 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
układu sprzęgającego do elektromagnesów zasilanych 
prądem stałym, zwłaszcza elektromagnesów dużej 
mocy. 

Układ charakteryzuje się tym, że dwa spolaryzo-
wane kondensatory (Cl, C2) są dołączone równolegle 
do cewki (L) elektromagnesu (M), które to konden-
satory są ze sobą połączone szeregowo tak, że ich 
jednakowe bieguny są ze sobą połączone. Ponadto 
przeciwnie skierowane diody (Dl, D2) są równolegle 
dołączone do każdego kondensatora (Cl, C2). W obwo-
dzie magnesowania (1) znajduje się operacyjny wy-
łącznik (K). (7 zastrzeżeń) 

H01G P.233552 22.10.1981 

Instytut Tele-i Radiotechniczny, Warszawa, Polska 
(Marek Heger, Marek Swiderski). 

Sposób i urządzenie do wykonywania 
powłoki izolacyjnej na elementach elektronicznych, 

szczególnie kondensatorach elektrolitycznych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
sposobu i urządzenia umożliwiających obięcie bezpo-
średnio na elemencie długości rurki termokurczliwej 
zapewniającej częściowo zaizolowanie powierzchni 
czołowej elementu, szczególnie elementu o dużej 
średnicy korpusu cylindrycznego. 

Sposób w którym element elektroniczny wprowa-
dza się do rurki termokurczliwej, charakteryzuje się 
tym, że obcięcie rurki termokurczliwej następuje na 
powierzchni walcowej pilota kształtującego rurkę 
termokurczliwą poza jego powierzchnią czołową. 

W urządzeniu według wynalazku nóż obcinający 
(9) posiadający ruch dosuwania i odsuwania po każ-
dym obcięciu ustawia się na końcach tej samej śred-
nicy koła względem nieruchomego wspornika (14) 
oraz wykonuje ruch obiegowy wokół pilota kształ-
tującego o wielkość co najmniej jednego obrotu. 

(3 zastrzeżenia) 
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H01H P.236903 T 14.06.1982 

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

Tor główny wyłącznika ograniczającego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uproszczenia 
konstrukcji toru głównego wyłącznika ograniczającego 
oraz skrócenia czasu własnego wyłącznika. 

Tor główny wyłącznika ograniczającego wyposażo-
ny w samoczynny człon wyłącznikowy z komorą ga-
szeniową i cewką wydmuchową, charakteryzuje sią 
tym, że do samoczynnego członu wyłączni ko wego (1) 
jest dołączony równolegle rozłącznik (2) z napędem 
elektrodynamicznym (4). Samoczynny człon wyłączni-
kowy (1) jest wyposażony w wieloprzerwowy układ 
zestyków o elektrodynamicznym odrzucie styków ru-
chomych o bardzo małej masie lub w samoczynny 
człon topikowy. (3 zastrzeżenia) 

H01H P. 236927 T 14.06.1982 

Politechnika Łódzka, Łódź, Polska (Ryszard La-
sota). 

Przekaźnik hybrydowy prądu stałego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
przekaźnika pozwalającego na znaczne skrócenie cza-
su palenia się łuku elektrycznego na stykach prze-

kaźnika zestykowego oraz zapewniającego stworze-
nie przerwy izolacyjnej w obwodzie po wyłączeniu 
prądu elektrycznego. 

Przekaźnik złożony z przekaźnika zestykowego oraz 
łącznika tranzystorowego, charakteryzuje się tym, że 
do połączonych razem jednego styku zestyku zwier-

nego (1) oraz styku ruchomego zestyku rozwierno-
-zwiernego (2) przekaźnika zestykowego jest dołączo-
ny emiter tranzystora (4) typu p-n-p. 

Kolektor tego tranzystora (4) jest połączony ze sty-
kiem nieruchomym otwartego zestyku rozwierno-
-zwiernego (2), zaś baza tranzystora (4) jest połączona 
ze stykiem nieruchomym zamkniętego zestyku roz-
wierno-zwiernego (2) oraz za pośrednictwem rezysto-
ra (6) jest połączona z ujemnym biegunem (-E) źród-
ła zasilania, którego dodatni biegun (+E) jest połą-
czony z drugim stykiem zestyku zwiernego (1). 

(2 zastrzeżenia) 

H01H P. 237015 T 17.06.1982 

Politechnika Łódzka, Łódź, Polska (Zbigniew Bar-
toszewski, Bolesław Bolanowski, Andrzej Sokołow-
ski). 

Główny tor łącznika elektrycznego 

Główny tor prądowy łącznika elektrycznego wypo-
sażony w cewkę wydmuchową połączoną ze stykiem 
nieruchomym i rożkiem opalnym umieszczonym obok 
styku nieruchomego, charakteryzuje się tym, że ko-
niec tego rożka opalnego (3) jest umieszczony na 
drodze styku ruchomego (6), bliżej tego styku (6) niż 
styk nieruchomy (1). Rożek opalny (3) jest zamoco-
wany przegubowo w korpusie łącznika. 

(1 zastrzeżenie) 

H01L P. 233528 20.10.1981 

Naukowo-Produkcyjne Centrum Półprzewodników 
- Zakłady Przemysłu Elektronicznego „Kazel", Ko-
szalin, Polska (Izydor Rudnicłri, Zdzisław Ziemiński, 
Tomasz Witowski). 

Sposób łączenia płytek 
półprzewodnikowych z podłożami 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
takiego sposobu, który umożliwiałby zmniejszenie 
kosztów wytwarzania przyrządów półprzewodniko-
wych 

Sposób łączenia płytek półprzewodnikowych z pod-
łożami pośrednią warstwą złota przez wytworzenie 
eutektyki polega na tym, że na płytkę półprzewodni-
kową, przed wykonaniem połączenia, nanosi się na-
parowywaniem lub chemicznie cienką warstwę złota, 
a następnie dozłaca galwanicznie na grubość niezbęd-
ną do wytworzenia stopu eutektycznego. 

(1 zastrzeżenie) 
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H01M P. 236906 T 14.06.1982 

Aleksander Stolarz, Janusz Stolarz, Łódź, Polska 
(Aleksander Stolarz, Janusz Stolarz). 

Sposób regeneracji akumulatorów kwasowych 
w obudowie z tworzywa sztucznego plastyfikowanego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
sposobu umożliwiającego przywrócenie akumulatoro-
wi pełnej sprawności użytkowej. 

Sposób polega na tym, że w górnej części obudowy 
akumulatora obcina się monowieczko, usuwa elektro-
lit, zużyte i uszkodzone płyty, czyści się cele, po 
czym zakłada się nowe płyty, wykonuje się między 
nimi połączenia, monowieczko łączy się z powrotem 
z obudową metodą spawania, zgrzewania lub kleje-
nia, ołowiowe końcówki biegunów łączy się przez 
kołkowanie, zalewanie stopionym ołowiem lub za-
ciska, po sprawdzeniu jakości połączeń i szczelności 
obudowy, wypełnia się elektrolitem i ładuje prądem 
elektrycznym. (2 zastrzeżenia) 

H01R P.233409 12.10.1981 

Dolnośląskie Zakłady Wytwórcze Aparatury Precy-
zyjnej „EMA-FAEL", Ząbkowice ŠL, Polska (Edward 
Filiczkowski, Włodzmierz Wojtas, Stanisław Serafin). 

Łącznik elektryczny przyciskowy, 
zwłaszcza do obwodów drukowanych 

Przedmiotem wynalazku jest łącznik elektryczny 
przyciskowy przystosowany do mocowania na płyt-
kach z obwodami drukowanymi, przeznaczony do 
łączenia elektrycznych obwodów sterowniczych i syg-
nalizacyjnych. 

W korpusie łącznika na wspólnej osi umieszczone 
są po dwa występy półkoliste (6) i dwa występy 
wklęsłe (7) tworzące między sobą przestrzeń, w któ-
rą wprowadza się półkoliste zaczepy (8) klawisza (3), 
co tworzy wahliwe łożysko klawisza (3) względem 
korpusu (1). Łożysko to zasłonięte jest osłonką (4) 
mocowaną do klawisza (3), stanowiącą* oznaczenie 
barwne lub opisowe funkcji łącznika w obwodzie. 

(4 zastrzeżenia) 

H01R P.233415 13.10.1981 

Zakłady Wytwórcze Aparatury Wysokiego Napię-
cia „ZWAR" im. Dymitrowa, Warszawa, Polska (Hen-
ryk Almert). 

Sposób wykonywania elektrycznych elementów 
stykowych złożonych z różnych materiałów 

w szczególności dla styków składanych aparatów 
i urządzeń elektroenergetycznych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
sposobu pozwalającego na znaczne skrócenie czasu 
wytwarzania elektrycznych elementów stykowych. 

W sposobie według wynalazku wykorzystuje się 
operację kształtowania korpusu stykowego (7) do jed-
noczesnego kształtowego połączenia go z nakładką 
stykową (1) wcześniej ukształtowaną i umieszczoną 
w gnieździe (4) matrycy razem z przygotówką (5) 
poddawaną następnie naciskowi stempla (6). 

Płynięcie materiału przygotówki (5) pod naciskiem 
stempla powoduje ukształtowanie korpusu stykowego 
i połączenie go z nakładką stykową (1). 

(1 zastrzeżenie) 

H01R P.233478 15.10.1981 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Aparatury Mane-
wrowej „ORAM", Łódź, Polska (Edward Filiczkowski, 
Edward Janik). 

Napęd wychylny przycisku sterowniczego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania na-
pędu wychylnego o prostej budowie i technologii wy-
twarzania, stosowanego w przyciskach sterowniczych. 

Napęd wychylny według wynalazku składający się 
z korpusu, w którym jest umocowana dźwignia dzia-
łająca na człon napędowy, utrzymywany w położeniu 
spoczynkowym za pomocą sprężyny zwrotnej, cha-
rakteryzuje się tym, że kołnierz (8) dźwigni (7) znaj-
duje się pomiędzy kołnierzem (5) członu napędowego 
(2), na który działa sprężyna zwrotna (3), a kołnie-
rzem (9) pokrywki (6), umocowanej zatrzaskowo w 
korpusie (1). (2 zastrzeżenia) 
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H01R P.233574 23.10.1981 

Spółdzieinii Inwalidów Aparatury Elektrotechnicznej 
„Pokój", Łódź, Polska (Janusz Majchrowicz, Bogdan 
Tomaszek). 

Zaczep sprężysty złączki elektrycznej 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
zaczepu z blokadą uniemożliwiającą spadanie złączki 
z listwy montażowej. 

Zaczep ma poziomą krzywkę (1) ruchomą obrotowo 
na poziomym sworzniu (5) zamocowanym w korpusie 
(4) złączki i blokowaną z góry oporowym ruchomym 
kołkiem (7) pionowym. Górna część kołka (7) oraz 
górna łukowa krawędź (2) krzywki (1) i jej płasko 
ścięta krawędź (3) wystają poza korpus (4). Krzywka 
(1) pod sworzniem (5) jest oparta od dołu na docisko-
wej sprężynie (8). (2 zastrzeżenia) 

H01S P.233452 14.10.1981 

Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy, 
Warszawa, Polska (Jan Piotrowski, Jerzy Król). 

Głowica laserowa 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
głowicy, której konstrukcja pozwoliłaby na montowa-
nie pręta laserowego i lampy wyładowczej poza kor-
pusem głowicy. 

Głowica laserowa, lasera YAG: Nd o działaniu 
ciągłym z wymuszonym chłodzeniem wodnym pręta 
laserowego, lampy wyładowczej i korpusu głowicy 
charakteryzuje się tym, że wewnątrz korpusu z 
plexiglasu (4) z wydrążonymi licznymi kanałami (15) 
prowadzącymi chłodziwo w części środkowej, znaj-
duje się sześciokątne wydrążenie, uszczelnione od gó-
ry pierścieniem gumowym (5) dociskanym przez po-
krywę korpusu (11). 

W wydrążeniu znajduje się blok z plexiglasu z wy-
cięciem cylindrycznym w kształcie elipsy, składający 
się z dwóch połówek górnej (12) i dolnej (13). We-
wnątrz wycięcia eliptycznego znajduje się cylindrycz-
ny reflektor (14) z warstwą odblaskową na wewnętrz-
nej powierzchni, który przyjmuje kształt elipsy blo-
ku odbijacza (12 i 13), na którym znajdują się dwie 
luźno spasowane płytki odblaskowe (10). Do czół kor-
pusu głowicy (4) przytwierdzone są dwie płytki czo-
łowe (3) z wycięciami na uchwyt pręta (1) i uchwyt 
lampy (2), których osie symetrii pokrywają się z osia-
mi wyznaczonymi przez ogniska sprężystego reflek-
tora (14) mającego w przekroju poprzecznym w gło-
wicy kształt elipsy. 

W uchwycie pręta (1) i w uchwycie lampy (2) u-
mieszczone są koncentrycznie odpowiednio pręt lase-
rowy (16) i lampa wyładowcza. (3 zastrzeżenia) 

H02H P. 233493 19.10.1981 

Biuro Studiów i Projektów Energetycznych „Ener-
goprojekt", Gliwice, Polska (Edward Jacek, Jerzy 
Kleczka). 

Sposób blokady jałowych przebiegów dźwigów 
posiadających fotoimpulsator i odwzorowanie 

położenia kabiny na przekaźnikach piętrowych 

Sposób według wynalazku charakteryzuje się tym, 
że do zablokowania układu sterowniczego dźwigu wy-
korzystuje się rezerwowe zestyki tego układu, włą-
czone pomiędzy zaciski (1) cewek przekaźników pięt-
rowych piętra pierwszego (Pl) i ostatniego (Pt), po-
budzanych przez łączniki końcowe (Kl, Kt) w szybie. 

Dla dźwigów o nieparzystej liczbie przystanków 
obwód blokady składa się z dwóch zestyków, a dla 
dźwigów o parzystej liczbie przystanków z czterech 
zestyków., (3 zastrzeżenia) 

H03B 
H03K 

P.233453 14.10.1981 

Zjednoczone Zakłady Produkcji Aparatury Nauko-
wej - Zakład Aparatury Naukowej „UNIPAN", 
Warszawa, Polska (Wiktor Jarzembski). 

Strojony napięciem generator impulsów 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
generatora impulsów o szerokim zakresie strojenia 
częstotliwości, przy jednocześnie dużej prostocie bu-
dowy i niskim napięciu zasilającym. 

Generator zawiera pojemność (C) połączoną z klu-
czem rozładowującym na tranzystorze (Ti), z ładu-



44 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO Nr 9 (245) 1983 

jącym sterowanym źródłem prądowym na tranzysto-
rze (T2) oraz ze zbudowanym na tranzystorach (T3) 
i (T4) przerzutnikiem Schmitťa o regulowanej pętli 
histerezy. Przerzutnik Schmitťa poprzez tranzystor 
dopasowujący (T5) połączony jest z inwenterem (I), 
którego wyjście stanowiące wyjście generatora jest 
połączone z kluczem rozładowującym. 

Generator znajduje zastosowanie w układach pętli 
fazowych cyfrowych syntezerów częstotliwości. 

(1 zastrzeżenie) 

H04B P.233517 21.10.1981 

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Elektro-
nicznego^ Sprzętu Powszechnego Użytku „Unitra-
-COBRESPU", Warszawa, Polska (Andrzej Sochoń). 

Układ do wyciszania akustycznych zakłóceń 
w elektronicznym sprzęcie powszechnego użytku, 

zwłaszcza w odbiornikach radiowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
układu zapewniającego skuteczne wyciszanie aku-
stycznych zakłóceń w elektronicznym sprzęcie po-
wszechnego użytku zwłaszcza w odbiornikach radio-
wych, powstających przy przełączeniach i nieokreślo-
nym funkcjonalnie stanie przełączników zależnych 
np. typu „Isostat". 

W układzie zastosowano obwody złożone z szerego-
wo połączonych zestyków (b, c) wydzielonych sekcji 
(la, lb, lc, Id i 2a, 2b, 2c) przełączników (Ul, U2, U3, 
U4 i Dl., Sr, UKF) tworzących zestawy przełączni-
ków zależnych (1, 2), które stanowią obwody pobu-
dzania układu wyciszania (3). 

Zestyki (b, c) tworzące te obwody są w stanie 
zwartym przy wyłączonym stanie przełącznika. 

Przy nieokreślonym funkcjonalnie stanie zestawu 
przełączników zależnych wszystkie zestyki (b, c) są 
zwarte tworząc zamknięty obwód pobudzający układ 
wyciszania (3). Przy przełączaniu zaprogramowanych 

stacji przy pomocy przełączników zestawu (1) lub za-
kresu odbieranych fal przełącznikami zestawu (2) 
występuje chwilowy stan nieokreślony dający zam-
knięcie jednego z obwodów i podanie impulsu na-
pięciowego na monowibrator (3a) sterujący układem 
kluczującym (3c), blokując na określony czas wejście 
toru m.cz. (4). 

W przypadku długotrwałego stanu nieokreślonego 
układ kluczujący <3c) jest bezpośrednio sterowany 
napięciem pobudzania układu wyciszania podawanym 
poprzez diodę (3b). (2 zastrzeżenia) 

H05B 
H01L 

P.233554 23.10.1981 

Instytut Technologii Elektronowej, Warszawa, Pol-
ska (Jarosław Jaromiński). 

Dioda elektroluminescencyjna 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
diody, której konstrukcja umożliwia uzyskanie dużej 
sprawności optycznej oraz dokładne kształtowanie 
charakterystyki kątowej promieniowania. 

Dioda elektroluminescencyjna ze strukturą półprze-
wodnikową oraz z obudową, składającą się z części 
górnej - soczewki w kształcie wycinka kuli i części 
dolnej - korpusu, charakteryzuje się tym, że wyso-
kość soczewki jest mniejsza od wysokości granicznej 
(hgr) natomiast równa tej wysokości jedynie wów-
czas, gdy prosta łącząca punkt na obwodzie soczewki 
z punktem wspólnym osi optycznej obudowy i dolnej 
powierzchni korpusu przecina soczewkę pod kątem 
równym kątowi granicznemu (agr). 

Przekrój korpusu wzdłuż osi optycznej obudowy 
jest trapezem, którego dłuższa podstawa leży w płasz-
czyźnie, stanowiącej granicę między korpusem a so-
czewką (np. korpus obudowy jest ostrosłupem ścię-
tym prawidłowym). Struktura elektroluminescencyjna 
umieszczona jest wewnątrz reflektora o ściankach od-
bijających światło. (4 zastrzeżenia) 



II. WZORY UŻYTKOWE 

Dział A 
PODSTAWOWE POTRZEBY LUDZKIE 

A01D W. 68894 20.07.1982 

Krajowy Związek Elektrotechnicznych Spółdzielni 
Pracy - Ośrodek Rozwoju Techniki, Lublin, Polska 
(Marian Łoza, Roman Panas). 

Kopaczka wibracyjna do ziemniaków 

Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest opra-
cowanie konstrukcji kopaczki wibracyjnej zapewnia-
jącej dokładniejsze oczyszczanie ziemniaków i przy-
czyniającej się do zwiększenia jej żywotności. 

Kopaczka według wzoru użytkowego ma wytrzą-
sacze prętowe (5), w których co drugi pręt (8) przy-
mocowany jest we wgłębieniach szkieletu (7) tak, że 
osie sąsiednich prętów (8) położone są w dwóch rów-
noległych płaszczyznach. 

Koło zamachowe kopaczki ma na płaszczyźnie czo-
łowej kołowy rowek o przekroju trapezowym, w któ-
rym umieszczone są obciążniki z nagwintowanym 
otworem, w którym umieszczona jest śruba zacisko-
wa. 1 zastrzeżenie) 

A01K W. 68905 21.07.1982 

Katowickie Zakłady Metalowe „Domgos", Ruda 
Śląska, Polska (Roman Czernek, Alojzy Jojko). 

Wspornik wędki 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie usprawnie-
nia łowienia ryb na kilka wędek równocześnie. 

Uchwyt wykonany z pręta metalowego stanowi po-
ziome ramię (1) z przodu i z tyłu wyprofilowane w 
prostopadle usytuowane ucha (2) w kształcie litery 
„U", gdzie tylne ucho częścią otwartą zwrócone jest 
w dół, a ucho przednie w górę. 

W części środkowej ramię (1) trwale połączone jest 
z tulejką (3), która nałożona na podporę (5) i ustalo-
na śrubą dociskową względem gniazda podpory (5) 
łączy uchwyt ze stojakiem. 

Dolny koniec podpory (5) połączony jest nierozłącz-
nie z krótszym, poziomym ramieniem widełek, któ-
rych dwa dłuższe, pionowe ramiona (8) zakończone 
są stożkowymi ostrzami (9). (1 zastrzeżenie) 

A01M W. 68869 14.07.1982 
Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfika-

cji Rolnictwa, Warszawa, Polska (Marian Wargocki, 
Piotr Zasiewski, Stanisław Gołębiowski, Mieczysław 
Leszczyński). 

Osłona lancy opryskiwacza 

Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest opra-
cowanie osłony lancy opryskiwacza zapewniającej 
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ochronę uprawianych roślin przed kontaktem z cie-
czą roboczą podczas zabiegu chemicznego zwalczania 
chwastów w międzyrzędziach. 

Osłona lancy opryskiwacza ma ramkę (1) z uchwy-
tem (2) do mocowania lancy rozpylacza. Do ramki (1) 
mocowany jest również klosz (4) składający się z 
dwóch rozchylnych połówek (b) i (c) rozchylanych 
przez obrót na sworzniu (5). Wyregulowane położenie 
połówek (b) i (c) klosza (4) ustala się przy pomocy 
zacisku sprężynowego (6). (3 zastrzeżenia) 

A45D W. 68895 18.07.1982 

Czesław Kwaśniak, Janina Kwaśniak, Gdynia, Pol-
ska (Czesław Kwaśniak, Janina Kwaśniak). 

Szczotka do włosów 

Szczotka do włosów, składająca się z jednolitej bu-
dowy rękojeści, mającej część chwytową i część ro-
boczą charakteryzuje się tym, że część robocza jej 
rękojeści ma wykonane w niej wgłębnie liczne po-
osiowe kanały, mające w przekroju poprzecznym 
kształt jaskółczego ogona i długość równą długości 
odpowiedniego odcinka powierzchni (2) części robo-
czej rękojeści. W kanałach są osadzone łatwowymien-
nie listwowe wkładki (3), ukształtowane w postać 
trapezokształtnej listwy (4) stanowiącej co do kształtu 
jej przekroju poprzecznego i długości odzwierciedle-
nie kanału poosiowego, na których są trwale ukształ-
towane lub umocowane zęby, kołki, pręciki lub pęcz-
ki szczeciny. 

Poosiowe kanały mają osadzone w nich wkładki 
(3) o jednakowym we wszystkich rzędach rodzaju 
uzębienia, lub też kanały te mają osadzone w nich 
wkładki o niejednakowym we wszystkich rzędach lub 
parach rzędów rodzaju uzębienia. 

Szczotka według wzoru stanowi integralny zestaw 
różnych co do typu zębów wkładek (3) kojarzonych 
z jedną rękojeścią. (4 zastrzeżenia) 

A47B W. 68878 14.07.1982 

Tadeusz Jedynak, Warszawa, Polska (Tadeusz Je-
dynak). 

Regał składany 

Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania kon-
strukcji regału lekkiej i łatwej w montażu, dającej 
możliwość dowolnej zabudowy ściany. 

Regał składa się z półek (1) wyposażonych na koń-
cach w wybrania (4) oraz przelotowe otwory (5), z 
pionowych listew (2) wyposażonych w przelotowe 
otwory (6) a w górnej części w klocek, z montażo-
wych trzpieni <8) współpracujących z otworami (5) 
półek (1) i otworami (6) listew (2). 

Wybrania (4) półek (1) dopasowane są do przekroju 
pionowych listew (2). (1 zastrzeżenie) 

A47B 
B01L 

W. 68906 21.07.1982 

Zjednoczone Zakłady Urządzeń Jądrowych „PO-
LON", Zakład Radiochemicznych Urządzeń Laborato-
ryjnych, Toruń, Polska (Romuald Krause, Henryk 
Antkowiak, Franciszek Pietkuń, Remigiusz Rakotny). 

Szafka stołu laboratoryjnego 

Szafka stołu laboratoryjnego wyposażona w szufla-
dę i szafkę zasadniczą zawierająca konstrukcję sa-
monośną pozwala na budowanie ciągów stołów la-
boratoryjnych odpowiadających optymalnym warun-
kom określonego laboratorium. 

Szafka zbudowana jest z dwóch jednakowych ram 
(1) połączonych ze sobą przy pomocy łączników (4) 
i ścian bocznych (2). 

Do ram (1) w tylnej części szafki umocowana jest 
ściana tylna (3). W górnej części szafki do ram (1) 
umocowane są prowadnice (5), na których umieszczo-
na jest szuflada. 

Przednia część szafki ma drzwi osadzone na za-
wiasach. Od dołu szafka ma dno (10) mocowane do 
ram (1). Z ramami (1) od dołu połączone są rozłącznie 
nogi szafki. Wewnątrz szafki znajduje się półka (11). 
Wszystkie elementy szafki wykonane są z blachy po-
krywanej powierzchniowo. (4 zastrzeżenia) 

A47B 
B01L 

W. 68907 21.07.1982 

Zjednoczone Zakłady Urządzeń Jądrowych „PO-
LON", Zakład Radiochemicznych Urządzeń Laborato-
ryjnych, Toruń, Polska (Romuald Krause, Henryk 
Antkowiak, Franciszek Pietkuń, Remigiusz Rakotny). 

Szafka stołu laboratoryjnego 

Szafka stołu laboratoryjnego wyposażona w szufla-
dy zawierająca konstrukcję samonośną pozwala na 
budowanie ciągów stołów laboratoryjnych odpowia-
dających optymalnym warunkom określonego labo-
ratorium. 

Szafka zbudowana jest z dwóch jednakowych ram 
(1) połączonych ze sobą przy pomocy łączników (3) 
i ścian bocznych (2). 

Od strony wewnętrznej szafki, prostopadle do ram 
(1) umocowanych jest pięć par prowadnic (4), na któ-
rych umieszczone są jednakowe szuflady. Od dołu 
szafka ma dno (7) mocowane do ram (1). Z ramami 
(1) od dołu połączone są rozłącznie nogi szafki. Wszy-
stkie elementy szafki wykonane są z blachy pokry-
wanej powierzchniowo. (3 zastrzeżenia) 
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A47B 
B01L 

W. 68908 21.07.1982 

Zjednoczone Zakłady Urządzeń Jądrowych „PO
LON" Zakład Radiochemicznych Urządzeń Laborato
ryjnych, Toruń, Polska (Romuald Krause, Henryk 
Antkowiak, Franciszek Pietkuń, Remigiusz Rakotny). 

Szafka stołu laboratoryjnego 

Szafka stołu laboratoryjnego zamykana drzwiami, 
mająca konstrukcję samonośną pozwala na budowa
nie ciągów stołów laboratoryjnych odpowiadających 
optymalnym warunkom określonego laboratorium. 

Szafka zbudowana jest z dwóch jednakowych ram 
(1) połączonych ze sobą przy pomocy łączników (4) 
i ścian bocznych (2). 

Do ram (1) w tylnej części szafki mocowana jest 
ściana tylna (3). Przednia część szafki ma drzwi osa
dzone na zawiasach. Od dołu szafka ma dno (8) mo
cowane do ram (1). Z ramami (1) od dołu połączone 
są rozłącznie nogi szafki. Wewnątrz szafki znajduje 
się półka (9). Wszystkie elementy szafki wykonane 
są z blachy pokrywanej powierzchniowo. 

(3 zastrzeżenia) 

A47B W. 68910 21.07.1982 

Bogdan Waśkowski, Łódź, Polska (Bogdan Waśko-
ws-ki). 

Klocek do budowy mebli 
zwłaszcza dziecięcych 

Wzór rozwiązuje zagadnienie umożliwienia tworze-
nia różnych, prostych, podstawowych mebli dających 
się łatwo montować i demontować. 

Klocek do budowy mebli ma kształt walca, o roż-
nych średnicach i długościach, który od strony płasz-
czyzn czołowych, w osi ma wykonane otwory nie-
przelotowe (1), oraz ma szereg otworów przelotowych 
(2) o stałej podziałce, prostopadłych do osi walca 
i przechodzących przez oś walca, wykonanych w 
płaszczyznach prostopadłych do siebie, przy czym 
otwory (2) wykonane w jednej płaszczyźnie, są prze-
sunięte względem otworów (2) drugiej płaszczyzny, 
o pół padziałki. 

Łączenie klocków odbywa się za pomocą śrub, koł-
ków w proste konstrukcje. (1 zastrzeżenie) 

A47C W. 68868 12.07.1982 

Jan Głąb, Częstochowa, Polska (Jan Głąb). 

Taboret 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowa-
nia takiej konstrukcji taboretu, która przy rozłącz-
nym połączeniu siedziska z nogami gwarantuje pewne 
ich połączenie. 

Taboret ma do spodu siedziska (1) przymocowaną 
rozłącznie metalową ramę (4) w kształcie kwadratu, 
przy czym naroża metalowej ramy (4) wyposażone 
są w krążki (5) i wzmacniacze (6) połączone z meta-
lową ramą (4) nierozłącznie, zaś krążki (5) i przykrę-
cone do nich nogi są odchylone na zewnątrz wzglę-
dem pionowej osi symetrii taboretu. (2 zastrzeżenia) 



48 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO Nr 9 (245) 1983 

A47D W. 68882 15.07.1982 

Antoni Owczarek, Włodzimierz Ratowski, Andrzej 
Żak, Warszawa, Polska (Antoni Owczarek, Włodzi-
mierz Ratowski, Andrzej Żak). 

Siedzenie dziecięce 
Siedzenie dziecięce składające się z dwóch zespo-

łów: siedziska i osłony służy do przewożenia dzieci 
samochodem może być również używane jako nosi-
dełko, oraz fotelik służący dziecku przy spożywaniu 
posiłków. 

Siedzenie składa się z siedziska z oparciem (11), 
w którym znajdują się 4 otwory (12) służące do mo-
cowania w samochodzie, jak również do zamocowa-
nia pasów umożliwiających zamocowanie na plecach 
osoby przenoszącej dziecko. 

Z przodu siedziska znajduje się zespół osłony skła-
dający się z elementu górnego (6) z wgłębieniem na 
talerz oraz zespołu dolnego (9) opartego na oparciu 
siedziska i uniemożliwiającego wypadnięcie dziecka. 

(5 zastrzeżeń) 

A47G W. 68872 13.07.1982 

Mieczysław Król, Wrocław, Polska (Mieczysław 
Król). 

Wieszak bombki choinkowej 

Wieszak wykonany z tworzywa sztucznego charak-
teryzuje się tym, że w otwór (3) wsunięta jest końców-
ka (4) uchwytu (6) zabezpieczona zgrubieniem (5) 

przed przesuwaniem pionowym. Uchwyt (6) ma po-
stać paska, który przy końcu ma końcówkę (8) pro-
stopadle usytuowaną do jego powierzchni. W pewnej 
odległości nad kapturkiem (2) w uchwycie wykonany 
jest otwór (7). 

Umieszczenie końcówki (8) w otworze (7) tworzy 
połączenie zatrzaskowe pętli (9) przeznaczonej do za-
wieszania bombki na choince. (1 zastrzeżenie) 

A61F W. 68898 19.07.1982 

Antoni Bochniarz, Dzierżoniów, Polska (Antoni 
Bochniarz). 

Szpatułka do korekcji 
sygmatyzmu bocznego jednostronnego 

Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania kon-
strukcji szpatułki umożliwiającej uzyskanie wymaga-
nego ułożenia języka w trakcie ćwiczeń. 

Szpatułka ma część roboczą uformowaną z two-
rzywa sztucznego jako płaski element (1) połączony 
z rękojeścią (2) z tworzywa sztucznego za pomocą 
wspornika (3) uformowanego z drutu nierdzewnego 
w kształcie spłaszczonej litery Z. (1 zastrzeżenie) 

A61F W. 68899 19.07.1982 

Antoni Bochniarz, Dzierżoniów, Polska (Antoni 
Bochniarz). 

Sonda logopedyczna do korekcji sygmatyzmu 
przyzębowego i międzyzębowego 

Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania kon-
strukcji sondy umożliwiającej ustawienie czubka ję-
zyka względem wału dziąsłowego oraz zapobiegającej 
wysuwaniu się języka na zęby. 

Sonda ma zaporę (1) połączoną wspornikami (6) 
i (7) z rękojeścią (10) formowaną z tworzywa sztucz-
nego. Zapora (1) wykonana z drutu nierdzewnego 
ma kształt zagęszczonej fali sinusoidalnej. 

...: ; (1 zastrzeżenie) 

A61M W. 68862 12.07.1982 

Maksymilian Zakolski, Warszawa, Polska (Maksy-
milian Zakolski). 

Zawór do cewnika moczowego 

Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania kon-
strukcji zaworu umożliwiającei zamykanie jej jedną 
ręką, eliminującej możliwość zgubienia elementu za-
mykającego. 
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Zawór składa się z korpusu (1) w postaci rurki, na 
którą z jednej strony wciśnięty jest króciec (2), a z 
drugiej strony nałożona jest nasuwka (3). Nasuwka 
zamknięta jest od góry pokrywą (4) z otworem wy
pływowym. Wewnątrz nasuwki znajduje się stożko
wy korek (5), usytuowany w osi zaworu. 

(1 zastrzeżenie) 

A63H W. 68870 14.07.1982 

Elżbieta Pasik, Warszawa, Polska (Elżbieta Pasik). 

Zabawka „muchołapka" 
Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania prostej 

i łatwej w użyciu konstrukcji zabawki. 
Zabawka „muchołapka" w postaci pistoletu, wy-

konana z tworzywa sztucznego, składa się z trzech 
elementów: rękojeści (A), tulejki zakładanej na lufę 
e j e s c i (A) oraz sitka zakładanego na tulejkę. Rę-

kojeść (A) ma ukształtowany język spustowy (16) utrzy-
mywany w odpowiedniej pozycji za pomocą spręży-
ny (8). 

Natomiast tulejka ma umieszczoną wewnątrz sprę-
żynę wywołującą po zwolnieniu języka spustowego 
(16) ruch tulejki wraz z sitkiem. Sitko wraz z tulejką 
jest zabezpieczone przed zgubieniem za pomocą 
sznurka przymocowanego do tulejki i rękojeści (A). 

(1 zastrzeżenie) 

A63H W. 68888 16.07.1982 

Spółdzielnia Inwalidów „Mazowianka", Warszawa, 
Polska (Elżbieta Wojciechowska). 

Zabawka w postaci klockowej ' 
układanki mozaikowej 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowa
nia konstrukcji zabawki upraszczającej technologią 
jej wykonania i zabawka zestawiona z powtarzalnych 
dwuczęściowych sześcianów cienkościennych, wyko
nanych z tworzywa sztucznego, o bokach kwadrato
wych, przy czym obie części sześcianu są dzielone po 
przekątnej kwadratu, według wzoru charakteryzuje 
się tym, że każdy sześcian zestawu zabawki stanowi 
dwie identyczne części (1) o zróżnicowanych kolorach, 
łączone kształtowo za pomocą dwóch płaskich wy
stępów (2) i szczelin powstałych pomiędzy ściankami 
tych obu części (1) oraz występów (3), które są usy
tuowane na przemian. (1 zastrzeżenie) 

Dział B 
RÓŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE; TRANSPORT 

B01D W. 68913 23.07.1982 
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, Pol-

ska (Waldemar Buda, Andrzej Dawidowicz, Jan Rayss, 
Zdzisław Suprynowicz, Jan Wójcik). 

Urządzenie do osuszania gazów 

Będące przedmiotem wzoru użytkowego urządzenie 
do osuszania gazów jest przeznaczone do osuszania 
gazów metodą przepuszczania gazu pod ciśnieniem 
przez sito molekularne lub żel krzemionkowy. 

Urządzenie składające się ze źródła gazu oraz po-
jemnika środka osuszającego, charakteryzuje się tym, 
że pojemnik środka osuszającego składa się z korpu-
su (1), wykonanego z materiału grubościernego kwa-
soodpornego oraz z zamykających korpus (1) dekli 
(2, 3) zamocowanych w sposób stały. 

Dekiel (2) ma otwór z gniazdem gwintowym (4) 
doprowadzający gaz do pojemnika, natomiast dekiel 

(3) wyposażony jest w mikrofiltr (6) wykonany przez 
sprasowanie pod ciśnieniem dwóch lub więcej prze-
miennie ułożonych siatek. (1 zastrzeżenie) 

B21C W. 68883 14.07.1982 

Pałucka Fabryka Maszyn i Urządzeń „Zremb", Wę-
growiec, Polska (Benedykt Konieczny). 
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Urządzenie do odwijania drutu 

Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania kon-
strukcji urządzenia uniwersalnego pozwalającego na 
stosowanie drutu w kręgach o różnej wielkości. 

Urządzenie ma podstawę (1) wyposażoną w osadnik 
drutu (2) o postaci stożka ściętego i odwijak drutu 
<6) osadzony centrycznie względem podstawy (1) skła-
dający się z dwu ramion (7 i 8). 

Ramiona odwijaka tworzą między sobą kąt prosty 
przy czym jedno ramię (7) zgięte w kierunku pod-
stawy ma na końcu prowadnik (9) w postaci stożka 
z otworem a drugie proste ramię (8) ma na końcu 
oczko prowadzące (10). 

W górnej części urządzenia na odchylným ramie-
niu (11) osadzonym w podstawie umiejscowiono 
gniazdo prowadzące drut (12) o postaci stożka ścię-
tego z otworem. (1 zastrzeżenie) 

B21C W. 68884 14.07.1982 

Pałucka Fabryka Maszyn i Urządzeń „ZREMB", 
Wągrowiec, Polska (Benedykt Konieczny). 

Nawijarka drutu, zwłaszcza na szpule 

Wzór rozwiązuje zagadnienie równomiernego nawi-
jania drutu na szpule. 

Nawijarka składa się z obudowy (1) zaopatrzonej 
w dwa koła pasowej przekładni (8 i 9), w osi których 
osadzono przesuwny wał sterujący (12) zawierający 

na swej powierzchni gwint (14) z osadzoną na nim 
nakrętką (15) zaopatrzoną w prowadnik drutu (16). 

Zbliżone do siebie powierzchnie czołowe kół paso-
wych (8) i (9) zawierają wręby (10) i (11), w które 
wchodzi występ (13) wału sterującego (12). 

(1 zastrzeżenie) 

B23K W. 68922 24.07.1982 

Świdnicka Fabryka Urządzeń Przemysłowych, 
Świdnica, Polska (Jan Fiłonowicz, Marian Teper, 
Zbigniew Tokarski). 

Urządzenie do gazowego cięcia rur pod kątem 

Wzór rozwiązuje zagadnienie uproszczenia kon-
strukcji, zwiększenia jej niezawodności i umożliwie-
nia dokładnego uzyskiwania linii cięcia o żądanym 
zarysie. 

Urządzenie zawierające palnik (5) osadzony na gło-
wicy przesuwanej równolegle do ciętej rury (12) za 
pośrednictwem mechanizmu korbowego charaktery-
zuje się tym, że do przekazywania obrotów z ciętej 
rury (12) na mechanizm korbowy służy mu sprzężony 
z nim przekładnią łańcuchową (10) bęben napędowy 
(8) z nawiniętą linką (9), której wolny koniec swym 
zaczepem (11) zaczepiony jest za uchwyt technolo-
giczny (15) wykonany na ciętej rurze (12) tak, że lin-
ka (9) nawijając się na rurę (12) odwija się z bębna 
(8) powodując jego obrót. (1 zastrzeżenie) 

B23Q W. 68861 12.07.1982 

Centrala Techniczno-Handlowa, Przemysłu Precy-
zyjnego „Prema", Biuro Konstrukcji Łożysk Tocznych, 
Warszawa, Polska (Wojciech Kowalczyk). 

Prowadnica toczna 

Wzór rozwiązuje zagadnienie przenoszenia dużego 
momentu obrotowego przy zachowaniu małych gaba-
rytów prowadnicy oraz uzyskania wysokiej trwałości 
prowadnicy w trakcie eksploatacji. 
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Prowadnica toczna zwłaszcza dla robotów przemy-
słowych przeznaczona jest do przenoszenia obciążeń 
posuwisto-zwrotnych oraz momentu obrotowego. 

Prowadnica zawiera wkładki toczne (2) z usytuowa-
nymi poosiowo po obu jej stronach dwoma rzędami 
krótkich wałeczków cylindrycznych (5) pracujących 
w obiegach zamkniętych. Wkładki toczne (2) są przy-
kręcone śrubami do korpusu prowadnicowego (1) w 
wykonanych wewnątrz niego podłużnych rowkach (3) 
po czterech stronach wału prowadnicowego (4) o prze-
kroju kwadratowym. (3 zastrzeżenia) 

B25H W. 68754 22.06.1982 

Stocznia Gdańska im. Lenina, Gdańsk, Polska (Al-
fred Janicki, Wiesław Prędkiewicz, Zbigniew Wierz-
bicki, Kazimierz Chodnicki). 

Stół do prefabrykacji ram nośnych 
ścianek działowych, 

zwłaszcza wewnątrz okrętowych 

Wzór rozwiązuje zagadnienie zwiększenia uniwer-
salności urządzenia co umożliwi prefabrykowanie 
ram nośnych o różnych typoszeregach wielkości 
i większej dokładności. 

Stół charakteryzuje się tym, że rama robocza stołu 
oparta na stojakach (2) ma część stałą (14) ograniczo-
ną bokami (10, 11), bokiem przeciwległym (12) oraz 
poprzeczkę (13) i bok przesuwny (9) oraz przymiary 
długości (19). (2 zastrzeżenia) 

B29B W. 68767 22.06.1982 

Zakłady Tworzyw Sztucznych „Nitron-Erg", Krup-
ski Młyn, Polska (Zdzisław Gabryś, Jerzy Krasoń, 
Krzysztof Ksiądz, Jerzy Kuna). 

Urządzenie do transportu i chłodzenia 

Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest opra-
cowanie urządzenia do transportu i chłodzenia nitek 
lub wstęgi tworzywa sztucznego nie wymagającego 
chłodzenia za pomocą strumienia wodnego i nie po-
wodującego przylepiania się wytłaczanych nitek lub 
wstęgi do elementów transportujących urządzenia. 

Urządzenie według wzoru charakteryzuje się tym, 
że ma ruchomy element transportujący bez końca 
składający się z dwóch łańcuchów drabinkowych (6) 
połączonych ze sobą stalowymi prętami, rolki podpo-
rowe (7) i rurę (10) z szeregiem otworów skierowa-
nych na element bez końca. (1 zastrzeżenie) 

B29D 
B29C 

W. 68904 21.07.1982 

Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, Kra-
ków, Polska (Wiesław Niedźwiedź). 

Grzałka do wytwarzania kielichów 
w rurach z tworzyw sztucznych 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie umożliwie-
nia uplastycznienia końcówki rury bez naruszenia 
zmian strukturalnych materiału. 

Grzałka według wzoru użytkowego jest przezna-
czona do polowego wytwarzania kielichów w rurach 
z tworzyw sztucznych. 

Grzałka składa się z korpusu grzewczego (1) oto-
czonego izolacją termiczną (2), który za pomocą łącz-
nika (3) przykręcony jest do lustra płyty grzewczej 
(4). Korpus grzewczy (1) posiada wewnątrz rozmie-
szczone współosiowo kanały (5) o głębokości równej 
długości wytworzonego kielicha. 

(1 zastrzeżenie) 

B44B W. 68915 24.07.1982 

Fabryka Poimocy Naukowych, Częstochowa, Polska 
(Janusz Chmiedewski). 

Tępa końcówka narzędzia 

Wzór rozwiązuje zagadnienie oszczędności materia-
łu i zmniejszenia ciężaru narzędzia przy zachowaniu 
jego sztywności 

Końcówika zwłaszcza do rzeźbienia w drewnie, prze-
znaczona do stosowania w narzędziach, których ostrza 
mocowane są rozłącznie w chwytach ręcznych, lub 
maszynowych, charakteryzuje się tym, że wykonana 
jest z profilowanej blachy, (której wyprasika w środ-
ku ma wzdłużny rowek (1) po obu bokach którego 
biegną płaskie obrzeża (2), których szerokość na dol-
nej krawędzi (3), wraz z szerokością rpwka (1), jest 
mniejsza o szerokość dwóch krawędzi (4) oporowych 
od szerokości końcówki w miejscu (5), w którym 
rozpoczyna się kształtowanie ostrej 'końcówki narzę-
dzia. (1 zastrzeżenie) 
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B60P W. 68911 21.07.1982 

Centralny Ośrodek Bada wczo-Pr oj ektowy Górnic-
twa Odkrywkowego „Poltegor", Wrocław, Polska (Ed-
ward Pagacz, Andrzej Salski, Sławomir Waśniewski). 

Przyczepa dla prac naprawczych 
zwłaszcza dla prac wulkanizacyjnych 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie skonstruo-
wania przyczepy umożliwiającej wykonywanie na-
praw taśmy przenośnika taśmowego bezpośrednio na 
przenośniku taśmowym i na terenie kopalni odkryw-
kowej. 

Przyczepa według wzoru ma skrzynię ładunlkową 
(3) usytuowaną w przedniej części ramy (1), za którą 
jest umieszczony żuraw (4) oparty na dolnej części 
ramy (1), zaś za żurawiem (4) usytuowana jest kabi-
na (6). Kabina (6) jest podzielona na przednią (7) ba-
gażowo-osobową i tylną (8) bagażową. Kabina (6) ma 
przesuwny dach (9). (5 zastrzeżeń) 

B62B W. 68875 13.07.1982 

Przedsiębiorstwo Państwowe „Polmozbyt", Szcze-
cin, Polska (Lech Bieleć). 

Wózek do nadwozi samochodowych 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie skonstruo-
wania wózka umożliwiającego pewne osadzenie na 
wózku przynajmniej dwóch różnych typów nadwozi 
samochodowych. 

Wózek do nadwozi samochodowych, służący do 
osadzania nadwozia na czas składowania i transpor-
tu, składa się z prostokątnej ramy nośnej wspartej 
na kołach tocznych (3), z których jedna para posia-
da mechaniizm zwrotniczy (4). 

Na poprzeczce (2) tylnej zamocowane są wsporni-
ki tylne (5) dostosowane do wielkości nadwozia, a na 

poprzeczce (2) przedniej zamocowane są wsporniki 
przednie (6) dostosowane do nadwozia. 

Podłużnice (1) połączone są poprzeczką dodatkową 
<7) ze wspornikami (8) dostos o warnymi do innego ty-
pu nadwozia, a na przedłużnicach (1) znajdują się 
czopy (9) dostosowane do innego typu nadwozia. 

(1 zastrzeżenie) 

B62B W. 68914 23.07.1982 

Polski Związek Głuchych, Zakład Szkoleniowo-
Produkcyjny, Ostrowiec Świętokrzyski, Polska (Jerzy 
Przydafcek). 

Wózek dwukołowy 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowa-
nia budowy wózka dwukołowego składanego przysto-
sowanego do przewożenia bagażu ręcznego oraz za-
kupów. 

Wózek ma arame nośną, której ramiona boczne (1) 
mają kształt litery ,,L" z podgiętymi do góry koń-
cówkami połączonymi poprzeczką i przyspawanymi do 
nich zaczepami (3) wygiętymi do środka. Na po-
przeczce został zaczepiony w oczkach (7) wspornik 
nośny (8). Ramiona boczne (1) mają końcówki górne 
(12) wygięte do środka, a z poprzecaką górną (10) jest 
połączone w zawiasach odchylane ramię (14). 

Wózek ma ponadto torbę bagażową przytwierdzoną 
do pręta -wygiętego w kształcie litery „U" opartego 
na poprzeczce górnej (11) i zaczepionego w oczkach 
(17) do ramion bocznych (1). Do przewożenia bagażu 
ręcznego służą szelki. (1 zastrzeżenie) 

B62K W. 68902 21.07.1982 

Mieczysław Gańko, Mińsk Mazowiecki, Polska 
(Mieczysław Gańko). 

Rower dziecinny 

Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest opra-
cowanie roweru dzdecininego dającego się łatwo roz-
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bierać i składać do małych rozmiarów umożliwiają-
cych transport roweru nie tylko w bagażniku samo-
chodu ale nawet w podręcznej torbie. 

Rower dziecinny składa się z ramy (1), widelca (2) 
koła przedniego (3) z pedałami, kierownicy (5), dwóch 
wsporników <6) wyposażonych w łączniki (7) i tylne 
ikoła (8) oraz z siodełka (9). 

Rama (1) uformowana jest z rury z przodu okrą-
głej a z tyłu prostokątnej i posiada wygięcie (11) 
skierowane ku dołowi zakończone prostokątnym o-
tworem, nad którym znajduje się poprzeczny otwór 
dla śruby (34). 

Widelec (2) wyposażony jest u góry w skierowaną 
do góry rurę posiadającą poprzecznie przebiegający 
otwór na śrubę. Kierownica (5) wykonana jest z 
dwóch elementów zakończonych u dołu w wygięte po 
łuku płaskowniki wyposażone w poprzeczne otwory 
na śruby. 

Wsporniki (6) posiadają górne końce wypro-
filowane w końcówiki o przekroju kwadratowym do-
pasowane do prostokątnego otworu ramy <1) i posia-
dają wgłębienie na śrubę (34), a dolne końce wypo-
sażone we wgłębienie i poprzeczne otwory dla łącz-
nika (7). Łącznik (7) jest zamknięty z jednej strony 
tuleją wyposażoną od strony zamkniętej w kołnierz, 
a od strany otwartej posiadającą nacięcia, poprzeczne 
otwory wyposażone w występy skierowane na ze-
wnątrz i w występy skierowane do środka i współ-
pracujące z otworami wsporniki (6). Siodełko (9) wy-
posażone jest w dwie listwy (35) wyposażone w otwo-
ry na śrubę (37). (1 zastrzeżenie) 

B63B W. 68887 15.07.1982 

Politechnika Gdańska, Gdańsk, Polska (Jan Kozłow-
ski). 

Jednoosobowy kajak turystyczny 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie skonstruo-
wania kajaka zapewniającego dobrą stateczność oraz 
zwiększenie widoczności przez wioślarza, szczególnie 
w kierunku dziobu. 

Kajak ma kadłub utworzony przez dwa pływaki (1) 
o dużej smukłości, których sąsiadujące ze sobą bur-
ty (4) połączone są pomostem (5), przykryty pokładem 
(2) z otworem (3). Otwór (3) wyposażony jest w zręb-
nicę, która w części dziobowej tworzy falochron 
wznoszący się w kierunku otworu (3), a w części ru«-
fowej tworzy przedłużenie (pokładu (2) nad otworem 
(3). (1 zastrzeżenie) 

B65B W. 68893 19.07.1982 

Andrzej Wiśniewski, Kraików, Polska (Andrzej Wi-
śniewski). 

Opakowanie zwłaszcza do kwiatów ciętych 

Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest opra-
cowanie opakowania w formie torebka, przeznaczo-
nej zwłaszcza do przechowywania i przemieszczania 
wraz z wodą kwiatów ciętych. 

Opakowany „ wykonane jest z przejrzystej folii 
i charakterjzuje się tym, że dolna część ma kształt 
niewielkiego prostokąta i ma spoiny wodoszczelne, 
przy czym prostokąt ten tworzy zbiorniczek (1) na 
wodę. 

Górna część opakowania ma rozbieżne ku górze 
krawędzie (2), które łącząc się z krawędzią (6) two-
rzą kąt prosty. 

Przy krawędzi (2) i w górnej części opakowania 
przy krawędzi (6) są otwory (3) i (4) uchwytne, nato-
miast pomiędzy otworem (3) a osią opakowania jest 
nośna spoina (5), która biegnie w kierunku zbiornicz-
ka wody. (1 zastrzeżenie) 

B65D W. 68849 07.07.1982 

Zakłady Tworzyw Sztucznych „Nitiron-Erg", Krup-
ski Młyn, Polska (Marian Zaręba, Zygmunt Kolczyk, 
Józef Baran, Czesław Opala, Justyn Przybył, Zbi-
gniew Dubiel, Jan Just, Alojzy Mołdawa). 

Pojemnik 

Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest opra-
cowanie pojemników na substancje ciekłe umożliwia-
jących ich sztaplowanie podczas transportu i maga-
zynowania. 

Pojemnik według wzoru użytkowego ma kształt 
beczki ściętej dwoma pionowymi płaszczyznami (1). 
Symetrycznie do poziomej osi symetrii pojemnik po-
siada na obwodzie dwa przetłoczenia <2). W dnie po-
jemnika jest wykonane cylindryczne wgłębienie, któ-
rego średnica jest większa niż odległość zewnętrznych 
powierzchni (4), wzmacniających górną część pojem-
nika, a wgłębienie to posiada przetłoczenie stanowią-
ce uchwyt. Góra pojemnika posiada wgłębienie (6), 
którego ipłaszczyzna symetrii pokrywa się z pionową 
osią symetrii pojemnika. 

We wgłębieniu tym usytuowana jest nagwintowa-
na szyjka otworu wlewowego zamykanego nakrętką 
(8) oraz sworzeń (9), na którym umocowany jest 
obrotowo uchwyt (10). (3 zastrzeżenia) 



54 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO Nr 9 (245) 1983 

B65D W. 68909 21.07.1982 
Marek Talaga, Warszawa, Polska (Marek Talaga). 

Pojemnik na krem 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowa-
nia budowy pojemnika zapewniającego właściwe prze-
chowywanie zawartego w nim kremu. 

Pojemnik na krem stanowi zewnętrzna obudowa (1) 
osłaniająca zasobnik (2) wsparty na nóżkach (3) oraz 
wypustach (4) przylegających do wewnętrznych po-
wierzchni obudowy (1) i jest zamykany na gwint (5) 
pokrywą (6), przy czym dodatkowym zamknięciem 
jest nakładana pokrywka (7). (1 zastrzeżenie) 

B65G 
A22C 

W. 68896 21.07.1982 

Fabryka Urządzeń Odlewniczych „Fumos", Skier-
niewice, Polska (Stanisław Trojanowslki, Marian Kor-
becM, Janusz Pietrzak, Henryk Niedźwiedzki). 

Pneumatyczny podajnik komorowy 
do transportu jelit i odpadów mięsnych 

Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest za-
pewnienie płynnego transportu jelit i odpadów mię-
snych ze stanowisk roboczych do dalszej przeróbki. 

Pneumatyczny podajnik komorowy do transportu 
jelit i odpadów mięsnych Składa się z komory (1) o 
trzech częściach: cylindrycznej (B), kolektorów po-
wietrza (5) na wysokości części (A), (B), i (C) oraz 

dysz (6) łączących te kolektory z komorą (1), przy 
czym króciec cylindryczny (2) i wylot (D) komory (1) 
są zaopatrzone w płaskie zasuwy (3). 

(1 zastrzeżenie) 

B65G W. 68880 15.07.1982 
Zakłady Remontowo-Montażowe Przemysłu Mięsne-

go „Metalowiec", Bydgoszcz, Polaka (Henryk Mikusek). 

Urządzenie załadowcze tusz zwierzęcych 
na kolejkę rurową 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie mechanicz-
nego załadunku tusz zwierzęcych na kolejkę rurową 
po stanowisku obróbki poziomej. 

Urządzenie składa się z ruchomego ramienia ruro-
wego (1) połączonego jednym końcem przegubowo 
z torem ikolejki (2) a drugim końcem zawieszonym 
na cięgnie (3) oraz ramy nośnej (4) z podwieszonym 
wciągnikiem elektrycznym (5). Na ramie usytuowane 
są dwie rolki prowadzące (6) i (7) i wyłączniki krań-
cowe (8), (9), a pomiędzy wyłącznikami na cięgnie (3) 
zaciśnięte są dwa zderzaki (10) i (11). 

Urządzenie może stanowić stałe wyposażenie zakła-
dów mięsnych na stanowiskach poziomej obróbki tusz 
zwierzęcych. (1 zastrzeżenie) 
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B66F W. 68917 23.07.1982 

Zakłady Remontowo-Montażowe Przemysłu Mięsne-
go, „Metalowiec", Bydgoszcz, Polska (Henryk Miku-
sek, Benedykt Szamlewski). 

Urządzenie do załadunku i transportu 
półtusz wieprzowych lub wołowych 

zwłaszcza do załadunku pojazdów samochodowych 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie mechanicz-
nego załadunku półtusz zwierzęcych na pojazdy sa-
mochodowe. 

Urządzenie składa się z ukośnego podajnika (1) 
podwieszonego do stropu z przytwierdzonym do niego 
torem prowadzącym (5) przedłużonym stałym odcin-
kiem toru rurowego (9) oraz ruchomego odcinka toru 
(10) odchylanego w pionie w zależności od wysokości 
usytuowania torów rurowych w pojeździe - za po-
mocą cięgien (13) i wciągarki (16). (2 zastrzeżenia) 

Dział C 
CHEMIA I METALURGIA 

C02F W. 68871 12.07.1982 

_Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska (Józef 
Baraniecki, Waldemar Witkowski, Stefan Hofman). 

Demineralizator 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest demineraliza-
tor mający zastosowanie do demineralizacji wody me-
todą wymiany jonowej. 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie zwiększenia 
niezawodności działania urządzenia oraz obniżenia 
ciężaru urządzenia. 

Demineralizator składający się z kolumn jonito-
wych, przyrządów kontrolno-pomiarowych i zaworów 
sterowanych mechanicznym rozrządem, charakteryzu-
je się tym, że w podstawie (1) umocowane są kolum-
ny jonitowe (2), na których zamocowana jest obudo-
wa (3), przy czym w obudowie (3) zamocowany jest 
mechaniczny rozrząd (4) sterujący membranowymi 
zaworami. (1 zastrzeżenie) 

Dział E 
BUDOWNICTWO; GÓRNICTWO 

E04B W. 68844 06.07.1982 

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemy-
słu Bawełnianego, Łódź, Polska (Henryk Bejanowski, 
Władysław Wolniak). 

Obudowa dźwiękoizolacyjna 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie konstrukcji 
obudowy dźwiękoizolacyjnej zmniejszającej poziom 
hałasu wytwarzanego przez pracujący zespół silnik-
-pompa, zwłaszcza w przepompowni stacji uzdatnia-
nia wody technologicznej. 

Obudowa dźwiękoizolacyjna zawiera pionowe kształ-
towe elementy usytuowane prostopadle do płyty (3) 
posadowienia zespołu silnik-pompa (4), na których są 
wsparte i nachylone do wewnątrz pod kątem 30° 
kształtowe elementy (5) oraz poziome kształtowe ele-
menty (6) zamykające od góry całość konstrukcji. 

Poszczególne kształtowe elementy połączone są ze 
sobą rozłącznie znanymi elementami łączącymi (8). 

(1 zastrzeżenie) 
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E04F W. 68847 08.07.1982 

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Elektro-
montaż", Warszawa, Polska (Bogusław Wiaderek, Jo-
lanta Prus-Zajączkowska, Janusz Bursztyński, Jan 
Rechnio, Włodzimierz Wieciech). 

Listwa instalacyjna zwłaszcza naścienna 

Listwa przeznaczona do układania instalacji elek-
trycznych na ścianach, suficie budynków mieszkal-

nych wykonanych z płyt betonowych składa się z 
symetrycznej podstawy (2) o kształcie litery „C" za-
opatrzonej w przegrodę (1), zamykanej pokrywą (4) 
zaopatrzoną w elastyczne obrzeża przylgowe (3). 

(1 zastrzeżenie) 

E05C W. 68866 12.07.1982 

Fabryka Form Metalowych „Ponar-Formet", Byd-
goszcz, Polska (Gabriela Kieca). 

Zatrzask kulkowy wkręcany 

Zatrzask charakteryzuje się tym, że sprężyna ta-
lerzowa (2) jest umocowana na trzpieniu prowadzą-
cym (4) z łbem (5), w którym znajduje się otwór 
stożkowy (6) do osadzenia kulki (3), a tulejka (1) ma 
sześciokątny otwór (7) do wkręcania kluczem zatrza-

sku w suwak. Docisk sprężyny talerzowej (2) może 
być regulowany elementem dociskowym (8) wkręca-
nym w tulejkę (1) zatrzasku. 

Zatrzask według wzoru stosowany jest zwłaszcza 
do suwaków w formach. (2 zastrzeżenia) 

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

F16G W. 68892 19.07.1982 

Fabryka Części Zamiennych Maszyn Górniczych 
„OMAG", Oświęcim, Polska (Kazimierz Rzepa, Jan 
Kolęda, Leszek Kliś). 

Łącznik łańcuchowy 

Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania prostej 
konstrukcji łącznika o zmniejszonym ciężarze i ma-
łych gabarytów. 

Łącznik łańcuchowy służy do zamocowania końca 
łańcucha ogniwowego, pełniącego rolę napędu w 
kombajnach górniczych. Łącznik ma dwie płyty opo-
rowe; łańcuchową ii), w której zamocowany jest łań-
cuch ogniwowy (6) zamkiem (8), oraz trzpieniową (2), 
w której obrotowo osadzony jest trzpień (13). 

Płyty oporowe połączone są ze sobą dwoma śru-
bami (3) i (4). (1 zastrzeżenie) 

F16H W. 68901 20.07.1982 

Wyższa Szkoła Inżynierska im. Kazimierza Puła-
skiego, Radom, Polska (Kazimierz Janczak, Witold 
Piekoszewski, Marek Wiśniewski, Zygmunt Zbrow-
czyk). 
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Przekładnia łańcuchowa 
z łańcuchem tulejkowym 

Wzór rozwiązuje zagadnienie zwiększenia skutecz-
ności tłumienia drgań łańcucha. 

Przekładnia łańcuchowa z łańcuchem tulejkowym 
ma ślizgacz (4) zamocowany obrotowo na osi, dociska-
ny do łańcucha (2) sprężyną (7). (3 zastrzeżenia) 

F16J 
F15B 

W. 68863 12.07.1982 

Fabryka Zmechanizowanych Obudów Ścianowych 
„FAZOS", Tarnowskie Góry, Polska (Jerzy Rurański, 
Marceli Brol). 

Tłok 

Wzór rozwiązuje zagadnienie uproszczenia kon-
strukcji tłoka oraz jej montażu, a także zwiększenie 
jej zdolności przenoszenia sił bocznych. 

Tłok będący częścią siłownika, korzystnie hydrau-
licznego, ma osadzoną suwliwie profilową tuleję (3) 
na tłokowym drągu (2), przy czym profilowa tuleja 
(3) ma na zewnętrznej średnicy ślizgowy pierścień (5), 
a uskokiem wewnętrznej średnicy opiera się na kra-
wędzi (12) tłokowego drąga (2). 

Profilowa tuleja (3) unieruchomiona jest dzielonym 
pierścieniem (8), mającym na zewnętrznej średnicy 
ślizgowy pierścień (7), a dzielony pierścień (8) opiera 
się uskokiem wewnętrznej średnicy na krawędzi (9) 
rowka (10) tłokowego drąga (2). (2 zastrzeżenia) 

F16L 
E03B 

W. 68876 13.07.1982 

Kopalnia Węgla Kamiennego „Szczygłowice", Knu-
rów, Polska (Henryk Książczyk, Alfons KorgitD. 

Króciec hydrantowy 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowania 
konstrukcji króćca łatwej w wykonaniu, nadającej się 
do wielokrotnego użycia, spełniającej funkcję łączącą 
lub rozdzielającą ciecz. 

Króciec hydrantowy ma cylindryczny korpus (1) z 
dołączonym bocznie wylotem odprowadzającym (2). 

(4 zastrzeżenia) 

Djdał 6 
FIZYKA 

G01N W. 68912 23.07.1982 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego - Aka-
demia Rolnicza Warszawa, Polska (Andrzej Fürsten-
berg, Anna Gołębiewska, Bogumił Stryjewski, Woj-
ciech Wolski). 

Laboratoryjna sonda obrotowa 

Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania kon-
strukcji sondy umożliwiającej prowadzenie badań w 
warunkach laboratoryjnych. 

Laboratoryjna sonda obrotowa do pomiaru wytrzy-
małości na ścinanie gruntów słabonośnych ma dyna-
mometr (6), połączony z końcówką krzyżakową (5) 
przegubem Cardana (7), oraz stolik (1) z nastawką 
obrotową (2), zawierającą wycięcia umożliwiające u-
mieszczenie próbek gruntu o różnych średnicach, przy 
czym stolik połączony jest z transformatorem (4) za-

wierającym pokrętło (14), które pozwala na ustawie-
nie dowolnej prędkości obrotowej nastawki w zakre-
sie 6,5-17°/minutę. (1 zastrzeżenie) 
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Dział H 
ELEKTROTECHNIKA 

H01R W. 68877 13.07.1982 

Instytut Komputerowych Systemów Automatyki 
i Pomiarów, Wrocław, Polska (Ryszard Pędziński). 

Wtyczka złącza widowtykowego 
dla płytki montażowej 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie łączenia 
przewodów elektrycznych o przekrojach do 4 mm* 
z płytkami drukowanymi na podłożu szklano-epoksy-
dowym. 

Wtyczka wykonana jest z jednego kawałka blachy, 
ukształtowanego w ten sposób, że jedną część ma 
płaską w postaci dwóch szczęk (1, 2), a druga część 
jest tuleją (3) utworzoną przez zwinięcie blachy o 
podwójnie zawiniętych krawędziach, nałożonych jedna 
na drugą. 

W obszarze utworzonym z nałożonych krawędzi wy-
konany jest nagwintowany otwór (4), w którym jest 
usytuowany wkręt (5) przeznaczony do mocowania 
przewodów elektrycznych. (1 zastrzeżenie) 

H02G W. 68881 15.07.1982 

Stowarzyszenie Elektryków Polskich, Biuro Badaw-
cze d/s Jakości, Warszawa, Polska (Jerzy Szczucki). 

Złączka do przewodów elektrycznych 

Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania złączki, 
której konstrukcja zapewniałaby pewne połączenie 
przewodów oraz uniemożliwiałaby uszkodzenie prze-
wodów. 

Złączka elektryczna według wzoru ma metalową 
wkładkę (1), której końce (la) są zwężone do połowy 
i są zagięte pod kątem prostym. Wkładka (1) ma dwa 
otwory, w których umieszczone są wkręty (3) do mo-
cowania przewodów (6). Ponadto złączka zawiera na-
krętki (2) dociskające przewód (6) do wkładki (1). 

(2 zastrzeżenia) 

H05K W. 68879 14.07.1982 

Przemysłowy Instytut Telekomunikacji, Warszawa, 
Polska (Jerzy Skotarek). 

Obudowa złącza szufladowego 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowania 
obudowy złącza szufladowego umożliwiającej wypro-
wadzenie kabla zarówno równolegle, jak i prostopa-
dle do osi złącza. 

Obudowa charakteryzuje się tym, że jej boczne 
ścianki (1, 2) oraz ścianka tylna (5) wyposażone są 
w owalne otwory (9) wyprowadzające kabel. Ponadto 
obudowa wyposażona jest w nadlewy (12, 13) mocu-
jące i prowadzące elementy sprzęgające złącze, usy-
tuowane na górnej i dolnej ściance obudowy, przy 
krawędzi bocznej otworu gniazda złącza. 

Obudowa znajduje zastosowanie w urządzeniach 
elektronicznych. (1 zastrzeżenie) 



Wykaz numerowy zgłoszonych wynalazków 
opublikowanych w BUP Nr 9/83 

Nr zgłoszenia 

1 

230860 
231922 
232177 
232724 
232879 
233318 
233321 
233324 
233330 
233360 
233374 
233380 
233381 
233391 
233394 
233398 
233402 
233406 
233407 
233408 
233409 
233413 
233415 
233423 
233424 
233425 
233427 
233428 
233435 
233437 
233439 
233440 
233442 
233443 
233444 
233445 
233447 
233451 
233452 
233453 
233455 
233456 
233457 
233458 
233463 
233466 
233467 

Int. Cl.3 

2 

C14C 
G01N 
G01B 
E02F 
E21C 
F23N 
B23Q 
B29D 
B24B 
B23D 
B21C 
B21K 
F27D 
F28D 
E01H . 
F04D 
B23P 
F16J 
B60T 
A01G 
H01R 
F16L 
H01R 
C07C 
G01N 
B21C 
F15B 
B01D 
E21D 
B01D 
C09B 
C11D 
F16K 
C10M 
C07D 
CUD 
C07C 
C08F 
H01S 
H03B 
C08L 
C23C 
C23C 
C23C 
G01N 
G01C 
G05F 

Strona 

3 

20 
34 
32 
24 
24 
31 

9 
10 
9 
8 
6 
6 

31 
32 
23 
26 

9 
29 
11 
2 

42 
30 
42 
14 
34 

6 
27 
4 

25 
4 

18 
20 
29 
19 
15 
20 
15 
17 
43 
43 
17 
21 
21 
21 
35 
32 
38 

Nr zgłoszenia 
1 

233470 
233472 
233473 
233474 
233475 
233478 
233479 
233480 
233481 
233486 
233487 
233488 
233489 
233490 
233491 
233493 
233494 
233504 
233505 
233506 
233512 
233513 
233517 
233519 
233527 
233528 
233531 
233533 
233534 
233536 
233539 
233540 
233543 
233547 
233549 
233550 
233551 
233552 
233554 
233555 
233563 
233564 
233566 
233567 
233569 
233570 
233573 

Int. Cl.3 

2 

C04B 
C04B 
C04B 
G01H 
C09B 
H01R 
C23C 
B66C 
G01N 
B65G 
B22C 
A61B 
B65G 
B21C 
G01N 
H02H 
H01C 
C23C 
G U B 
B01D 
D03D 
F16D 
H04B 
C09C 
E21C 
H01L 
C22C 
C22C 
B23K 
F04B 
A61B 
A47C 
G21F 
G01P 
G01R 
G01R 
F16N 
H01G 
H05B 
C07C 
F26B 
H01F 
G01C 
A46D 
C22C 
E01H 
C08F 

Strona 

3 

14 
14 
14 
33 
18 
42 
21 
13 
35 
12 
7 
3 

12 
7 

35 
43 
40 
21 
39 
4 

22 
28 
44 
18 
24 
41 
20 
20 

8 
26 
3 
3 

39 
36 
36 
36 
30 
40 
44 
15 
31 
40 
33 

3 
20 
23 
17 
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Nr zgłoszenia 

1 

233574 
233580 
233900 
235303 
235496 T 
235603 T 
236691 
236740 
236832 
236874 T 
236899 T 
236902 T 
236903 T 
236904 T 
236906 T 
236926 T 
236927 T 
236931 T 
236932 T 
236935 T 
236936 T 
236945 T 
236958 T 
236959 T 
236964 T 
236971 T 
236972 T 
236975 T 
236976 T 
236977 T 
236978 T 
236985 T 
236986 T 
237013 T 
237015 T 
237016 T 
237023 T 
237028 T 
237032 T 
237033 T 
237039 T 
237044 T 

Int. Cl.3 

2 

H01R 
G01J 
A01N 
C10B 
F16L 
B06B 
E21C 
C07D 
D06C 
B62D 
D06N 
B65G 
H01H 
D07B 
H01M 
B66C 
H01H 
D06N 
B65D 
B41K 
B41K 
B23G 
F16J 
G01N 
B01D 
C25D 
F04B 
F16F 
G05G 
F16B 
A23K 
G01N 
G01L 
A23L 
H01H 
F16C 
F28D 
G03C 
B32B 
A01K 
B63B 
F02P 

Strona 

3 

43 
33 
2 

18 
30 
6 

25 
16 
22 
11 
22 
12 
41 
23 
42 
13 
41 
23 
11 
10 
10 
8 

29 
35 

5 
21 
26 
28 
38 
27 

2 
35 
34 

3 
41 
28 
32 
38 
10 
2 

11 
26 

Nr zgłoszenia 

1 

237045 T 
237055 T 
237059 T 
237061 T 
237064 T 
237066 T 
237071 T 
237074 T 
237090 T 
237091 T 
237094 T 
237095 T 
237113 T 
237114 T 
237115 T 
237116 T 
237119 T 
237120 T 
237121 T 
237122 T 
237128 T 
237665 
237835 
237937 
237953 
238081 
238082 
238083 
238404 
238467 
238538 
238670 
238681 
238823 
238898 
239005 
239025 T 
2392Î9 
239270 
239426 
239427 
239428 

Int. Cl.3 

2 

C03C 
F16L 
B21B 
G01S 
B03C 
F04D 
C02F 
C10M 
C07C 
B66C 
G01R 
A01G 
C04B 
B05C 
G01R 
G08C 
F16F 
F16F 
G01R 
F16L 
G01L 
B65G 
C10M 
C10J 
H01F 
A01D 
A01D 
A01D 
C07C 
B22D 
C07D 
B02C 
C10G 
B23K 
C22B 
C25D 
F04D 
F01N 
E06B 
C07D 
C07D 
C07D 

Strona 

3 

14 
30 

6 
37 

5 
27 
14 
19 
15 
13 
36 

2 
14 
5 

37 
38 
28 
29 
37 
30 
34 
12 
19 
19 
40 

1 
1 
1 

15 
7 

16 
5 

18 
8 

20 
22 
27 
25 
24 
16 
16 
17 



Wykaz numerowy zgłoszonych wzorów 
opublikowanych w BUP Nr 9/83 

Nr zgłoszenia 

1 

68754 
68767 
68844 
68847 
68849 
68861 
68862 
68863 
68866 
68868 
68869 
68870 
68871 
68872 
68875 
68876 
68877 
68878 
68879 
68880 
68881 
68882 
68883 
68884 
68887 

Int. Cl.3 

2 

B25H 
B29B 
E04B 
E04F 
B65D 
B23Q 
A61M 
F16J 
E05C 
A47C 
A01M 
A63H 
C02F 
A47G 
B62B 
F16L 
H01R 
A47B 
H05K 
B65G 
H02G 
A47D 
B21C 
B21C 
B63B 

Strona 

3 

51 
51 
55 
56 
53 
50 
48 
57 
47 
56 
45 
49 
55 
48 
52 
57 
57 
46 
58 
54 
58 
48 
49 
50 
53 

Nr zgłoszenia 

1 

68888 
68892 
68893 
68894 
68895 
68896 
68898 
68899 
68901 
68902 
68904 
68905 
68906 
68907 
68908 
68909 
68910 
68911 
68912 
68913 
68914 
68915 
68917 
68922 

Int. Cl.3 

2 

A63H 
F16G 
B65B 
A01D 
A45D 
B65G 
A61F 
A61F 
F16H 
B62K 
B29D 
A01K 
A47B 
A47B 
A47B 
B65D 
A47B 
B60P 
G01N 
B01D 
B62B 
B44B 
B66F 
B23K 

Strona 

2 

49 
56 
53 
45 
49 
54 
48 
48 
56 
52 
51 
45 
46 
46 
47 
54 
47 
52 
57 
49 
52 
51 
55 
50 
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SPROSTOWANIA 

Nr BUP 

2/1982 

4/1982 

10/1982 

14/1982 

4/1982 

10/1982 

7/1982 

11/1982 

12/1982 

14/1982 

14/1982 

14/1982 

14/1982 

16/1982 

16/1982 

17/1982 

17/1982 

17/1982 

17/1982 

16/1982 

16/1982 

Str. 

26 

28 

69 

30 

39 

9 

17 

15 

51 

46 

31 

79 

77 

8 

12 

11 

38 

69 

13 

16 

3 

Numer 
zgłoszenia 

P.225654 

P.226185 

W. 67160 

P.228886 

P.231996 

P.227662 

P.231312 T 

P.228037 

P.228206 

P.234252 

P.228988 

W. 67313 

W. 67374 

P.233264 T 

P.229420 

P.233811 

P.235483 

W. 67608 

P.229736 

P.229344 

P. 229426 

Jest 

Henryk Cylinka 

Sposób otrzymywania 
związków steroidowych 
z żółci ryb 

Jan Maciuś 
DOLMATEX-DOFAMA 

Karol Gardziński 

E16K 

B30K 

B30K 

B30K 

G05E 

M05B 

C03G 

B34L 

B24F 

B22B 

B30K 

B30K 

F02H 

H60R 

B30K 

Stanisław Pociask 

Antoni Wardach, 
Eugeniusz Skorupa, 
Roman Dąbrowski 

Powinno być 

Henryk Glinka 

Sposób otrzymywania 
związków steroidowych 
z żółci ryb antarktycznych 

Jan Maciaś 
POLMATEX-DOFAMA 

Karol Grudziński 

F16K 

B30B 

B30B 

B30B 

G05D 

H05B 

C03C 

B43L 

B42F 

B22D 

B30B 

B30B 

F02M 

B60R 

B30B 

Stanisława Pociask 

Antoni Wardach, Eugeniusz 
Skorupa, Roman Dąbrowski, 
Aleksander Michalkiewicz 



KOMUNIKAT KOMUNIKAT 

Uwaga prenumeratorzy czasopism 

I n f o r m u j e m y 

P.T. Prenumeratorów indywidualnych, że został skrócony ter-
min przyjmowania wpłat na konta bankowe administrujących 
przedsiębiorstw RSW na prenumeratę czasopism w 1983 r. 

Termin przyjmowania wpłat na poszczególne okresy 1983 r. mija: 

31 maja - na III kwartał i II półrocze roku bieżącego, 
28 lutego - na II kwartał i dalsze okresy roku bieżącego, 
31 sierpnia - na IV kwartał roku bieżącego. 

Wpłaty na prenumeratę indywidualną na konta bankowe przedsię-
biorstw RSW należy dokonywać wyłącznie w urzędach pocztowych 
nadawczo-oddawczych właściwych dla miejsca zamieszkania pre-
numeratora. 



WARUNKI PRENUMERATY NA 1983 ROK 
dla tytułów czasopism administrowanych przez 

Centralę Kolportażu Prasy i Wydawnictw w Warszawie 

„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 mias-
tach w których znajdują się siedziby oddziałów RSW „Prasa - Książka - Ruch" 
zamawiają prenumeratę w tych oddziałach, 

- instytucje i zakłady pracy zlokalizowane w miejscowościach gdzie nie ma oddziałów 
RSW „Prasa - Książka - Ruch" i na terenach wiejskich opłacają prenumeratę w urzę-
dach pocztowych i u doręczycieli. 

2. DLA OSOB FIZYCZNYCH - INDYWIDUALNYCH: 

- osoby fizyczne zamieszkałe na wsi i w miejscowościach gdzie nie ma oddziałów RSW 
„Prasa - Książka - Ruch", opłacają prenumeratę w urzędach pocztowych i u do-
ręczycieli, 

- osoby fizyczne zamieszkałe w miastach - siedzibach oddziałów RSW „Prasa - Książ-
ka - Ruch", opłacają prenumeratę wyłącznie w urzędach pocztowych nadawczo-od-
dawczych właściwych dla miejsca zamieszkania prenumeratora. 
Wpłaty dokonują używając „blankietu wpłaty" na rachunek bankowy: Centrali Kol-
portażu Prasy i Wydawnictw w Warszawie, ul. Towarowa 28, nr konta NBP XV 
Oddział w Warszawie Nr 1153-201045-139-11. 

i 

3. Prenumeratę ze zleceniem wysyłki za granicę przyjmuje RSW „Prasa - Książka - Ruch", 
Centrala Kolportażu Prasy i Wydawnictw, ul. Towarowa 28, 00-958 Warszawa, kont« 
NBP XV Oddział w Warszawie Nr 1153-201045-139-11. Prenumerata ze zleceniem wy-
syłki za granicę pocztą zwykłą jest droższa od prenumeraty krajowej o 50«/» dla zlece-
niodawców indywidualnych i o lOO*/o dla zlecających instytucji i zakładów pracy. 

TERMINY P R Z Y J M O W A N I A PRENUMERATY: 

- od prenumeratorów indywidualnych zamieszkałych w miastach siedzibach oddziałów RSW 
„Prasa - Książka - Ruch" - do dnia: 28 lutego 1983 r. - na II kwartał i dalsze okresy 
roku bieżącego; 31 maja 1983 r. - na Ul kwartał i II półrocze roku bieżącego; 31 sierp-
nia 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. 



Cena zł 200,-

INDEKS 35326 


