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Urząd Patentowy PRL - na podstawie art. 33 i art. 78 ustawy z dnia 10 października 1972 r. o wynalaz-
czości (Dz. U. PRL Nr 43, poz. 272) - dokonuje ogłoszenia w „Biuletynie Urzędu Patentowego" o zgłoszonych 
wynalazkach i wzorach użytkowych. Ogłoszenia o zgłoszeniach drukowane w »Biuletynie" podane są w ukła-
dzie klasowym według symboli Int. Cl.3 i zgodnie z § 26 ust. 4 zarządzenia Prezesa Urzędu Patentowego 
PRL z dnia 21 XII 1972 r. w sprawie ochrony wynalazków i wzorów użytkowych (MP z 1973 r. nr 1, poz. 4) 
zawierają następujące dane: 
- oznaczenie klasy i podklasy według symboli III edycji międzynarodowej klasyfikacji patentowej tj. 

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

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

wzór użytkowy, 
- liczbę zastrzeżeń. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Urząd Patentowy podaje do wiadomości konta w NBP 

1. Urząd Patentowy PRL - NBP V O/M w Warszawie 
konto: 1052-2533-222 cz. 54 dz. 91 rozdz. 9111 $ 77 - 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. 54 dz. 77 rozdz. 7811 

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

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

Warunki prenumeraty podano na trzeciej stronie okładki. 

Egzemplarze pojedyncze można nabywać w Urzędzie Patentowym PRL - Centralny Ośrodek 
Informacji Patentowej, AL Niepodległości 188, skr. poczt. 203, 00-950 Warszawa 
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BIULETYN 
URZĘDU PATENTOWEGO 
Warszawa, dnia 06.06.1983r. Nr 12 (248) 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 

D z i a ł A 
PODSTAWOWE POTRZEBY LUDZKIE 

A01G P.237797 T 06.08.1982 
Instytut Badawczy Leśnlictwa, Warszawa, Polska 

(Zbigniew Woziński, Jan Dziubak). 
Urządzeni« do podcinania korzeni 

dużych sadzonek drzew 
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 

urządzenia umożliwiającego zmechanizowanie zabiegu 
podcinania korzeni dużych sadzonek drzew i wyelimi-
nowanie czynności związanych z powtórnym szkółko-
waniem sadzonek. 

Urządzenie jest zbudowane z zespołu ramy głównej 
(1) z zamontowanymi dwoma zespołami ramion prze-
suwnych (2), do których przymocowane są regulatory 
głębokości (3) z kołami podporowymi (4). Do tulei (8) 
zespołów ramion przesuwnych (2) przytwierdzone są 
noże podcinające (10), które są wyprofilowane w 
kształcie litery J o ujemnym kącie odchylenia ostrza 
plionowego i zerowym kącie odchylenia ostrza pozio-
mego (14). (5 zastrzeżeń) 

A01N P. 238078 30.08.1982 

Pierwszeństwo: 31.08.1981 - S t . Zjedn. Am. (nr 297, 700) 

Uniroyal Inc., Nowy Jork, Stany Zjednoczone Ame-
ryki, Uniroyal Ltd. Dan Mills, Kanada. 

Środek chwastobójczy 

Celem wynalazku jest opracowanie nowego i o zwię-
kszonej aktywiności środka chwastobójczego. 

Środek zawiera pochodną pirazolu o wzorze przed-
stawionym na rysunku, w którym R1 oznacza grupę 
haloalkilową o 1-4 atomach węgla lub grupę ROR5, 
w której R oznacza grupę alkilenową o 1-2 atomach 
węgla lub grupę alkuiidenową o 2 atomach węgla, 

zaś R5 oznacza atom wodoru, grupę alkilową o 1-4 
atomach węgla, grupę alkainoilową o 2 -5 atomach 
węgla grupę aroilową, grupę aralkanoilową o 8-10 
atomach węgla, grupę aralkilową o 7-9 atomach wę-
gla, grupę fenylową, względnie grupę fenylową pod-
stawioną, R2 oznacza grupę alkilową o 1-4 atomach 
węgla, grupę cykloalkilową o 5-6 atomach węgla, 
grupę aralkilową o 7-9 atomach węgla, grupę alka-
rylową o 7-9 atomach węgla, grupę fenylową, nafty-
lową, względnie 5- lub 6-członową heterocykliczną 
grupę zawierającą atom tleinu, siarkd lub azotu, wzglę-
dnie R2 oznacza grupę fenylową podstawioną Y ozna-
cza atom tlenu lub siarki, Rs oznacza grupę alkilową 
o 1-4 atomach węgla, grupę alkenylową o 2 -4 ato-
mach węgla, grupę alkinylową o 3-4 atomach węgla, 
grupę alkoksyalkilową o 2-6 atomach węgla lub gru-
pę alkilotioalkilową o 2-6 atomach węgla, R4 oznacza 
atom wodoru, grupę alkilową o 1-4 atomach węgla 
lub grupę trihalometylową, z tym ograniczeniem, że 
R2 nie oznacza grupy 3,4-dialkilofenylowej, względnie 
grupy 3,4-dihalofenylowej w działającej chwastobój-
czo ilości i w mieszaninę z jego nośnikiem. 

(11 zastrzeżeń) 
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A01N 
C07D 

P.238886 05.11.1982 

Pierwszeństwo: 07.11.1981 - RFN (nr P 31 44 318.4) 

Bayer Aktiengesellschaft Leverkusen, Republika 
Federalna Niemiec. 

Środek grzybobójczy oraz sposób wytwarzania nowych 
2-imidazolilometylo-2-fenylo-l,3-dioksolanów 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania no-
wego i o zwiększonej aktywności środka grzybobój-
czego oraz sposobu wytwarzania substancji czynnej 
tego środka. 

Środek grzybobójczy jako substancję czynną za-
wfiera co najmniej jeden 2-imidazolilometylo-2-feny-
lo-l,3-dioksolan o wzorze 1, w którym R oznacza 
podstawiany fenyl, R1 oznacza atom wodoru lub rod-
nik alkilowy, R2 oznacza atom wodoru, rodnik alki-
lowy lub chlorowcoalkilowy, oraz tolerowane przez 
rośliny sole addycyjne z kwasami i kompleksy z sola-
mi metali tych związków. 

Sposób wytwarzania zwdązków o wzorze 1, w któ-
rym wszystkie symbole mają wyżej podane znacze-
nie polega na tym, że pochodne 1,3-dioksolanu o wzo-
rze 2, w którym R, R1 i R2 mają znaczenie wyżej 
podane, a Z oznacza atom chlorowca lub grupę 
- 0 - S O 2 - R s , w której R3 oznacza grupę metylową 
lub p-metylofenylową, poddaje się reakcji z imidazo-
lem o wzorze 3, w którym M oznacza atom wodoru 
lub atom metalu alkalicznego, w obecności rozcień-
czalnika li ewentualnie w obecności środka wiążą-
cego kwas, po czym do tak otrzymanych związków 
o wzorze 1 ewentualnie dodaje się kwas lub sól me-
talu. 

Sposób wytwarzania pochodnych 1,3-dioksolanu o 
wzorze 2, w którym wszystkie symbole mają wyżej 
podane znaczenie polega na tym, że pochodne keto-
nowe o wzorze R-C(=O)-CH2-Z w którym R i Z mają 
znaczenie wyżej podane, poddaje się reakcji z diola-
mi o wzorze Ri-CHÍOHJ-CHÍOHJR* w którym R1 i R2 

mają znaczenie wyżej podane, w obecności obojętnego 
rozpuszczalnika organicznego i w obecności kataliza-
tora. (3 zastrzeżenia) 

A23G P.237794 T 04.08.1982 

Pomorskie Zakłady Przemysłu Cukierniczego, Byd-
goszcz, Polska (Henryk Zalas, Małgorzata Jasińska, 
Halina Wenda). 

Sposób wytwarzania i jednofazowego formowania 
wielowarstwowych piankowo-żelowych wyrobów 

cukierniczych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania ta-
kiej technologii procesu, która umożliwiałaby jedno-

fazowe formowanie korpusów warstwowych pianko-
wo-żelowych zwłaszcza agarowych i agarowo-pekty-
nowych z uzyskaniem ściślejszego połączenia warstw, 
mniejszego przylegania dolnej warstwy do form 
i urządzeń formujących oraz warunków do prowa-
dzenia produkcji w systemie potokowym. 

Sposób polega na tym, że masę cukierniczą pian-
kową z dodatkiem tłuszczu lub bez dodatku ze środ-
kiem żelującym wylewa się do form luh. urządzeń for-
mujących w temperaturze 40-90°C, korzystnie w 70°C 
i o gęstości 0,4-0,9 g/cm8, po czym natychmiast po 
rozpłynięciu się masy w równą warstwę nalewa śię 
na całą powierzchnię masy piankowej równym stru-
mieniem masę żelową-zol o temperaturze 50-105°C 
w ilości 20 -60% wagowych wyrobu, korzystnie 
40°/o, która to masa przenikając przez masę piankową 
tworzy po zżelowaniu dolną warstwę wyrobu dwu-
warstwowego piankowo-żelowego, a przy intensyw-
nym chłodzeniu masy piankowej od spodu, warstwę 
środkową trójwarstwowego wyrobu finalnego. 

Uzyskane masy piankowo-żelowe po zżelowaniu 
przy formowaniu wstępnym w płaty poddaje się 
krojeniu na korpusy, a przy wylewaniu w medium 
formierskie oddziela się uformowainie korpusy od me-
dium i poddaje czekoladowaniu lub ocukrzaniu zna-
nymi sposobami. (1 zastrzeżenie) 

A23K P.234023 27.11.1981 

Akademia Rolnicza w Krakowie, Kraków, Polska 
(Ryszard Skrzy no wsloi). 

Karma dla ryb 

Celem wynalazku jest opracowanie nowej karmy dla 
ryb. 

Karma dla ryb, zwłaszcza dla karpia sporządzana 
jest jako pasza sucha w postaci granulowanej i za-
wiera domieszkę rozdrobionych odpadów z nasion bu-
raków pastewnych lub cukrowych, powstających w 
procesie preparowania kłębków buraka na nasiona 
jednokiełkowe, przy czym domieszka ta wynosi od 
10 do 40 procent w stosunku wagowym do masy 
sporządzanej karmy. (1 zastrzeżeniie) 

A23K P. 239179 23.11.1982 

Pierwszeństwo: 28.11.1981 - Wielka Brytania 
(nr 8136006) 

Pfizer Corporation, Colon, Republika Panama. 

Mieszanka paszowa dla drobiu i sposób wytwarzania 
mieszanki paszowej 

Celem wynalazku jest opracowanie mieszankii pa-
szowej zwiększającej efektywność wykorzystania 
paszy oraz wzrost drobiu. Celem wynalazku jest rów-
nież opracowanie sposobu wytwarzania takiej mie-
szanki. 

Mieszanka paszowa dla drobiu zawiera paszę dla 
droMu oraz czynnik aktywny, który stanowi hormon 
pobudzający wydzielanie tyrotropiny w ilości od 5jig 
do 100 \ig na 1 kg paszy, korzystnie w ilości 10 ^g 
do 50 ng na 1 kg paszy. 

Sposób wytwarzania mieszanki paszowej polega na 
dodawaniu do konwencjonalnej paszy dla drobiu hor-
monu pobudzającego wydzielanie tyrotropiny w ilo-
ściach wyżej podanych, przy czym hormon rozpuszcza 
się w rozpuszczalniku, następnie obojętny nośnik ad-
sorbuje otrzymany roztwór, po czym nośnik suszy, się 
i miesza się otrzymany proszek z paszą. Jako obojętny 
nośnik stosuje się pył celulozowy a jako rozpuszczal-
nik etanol. (6 zastrzeżeń) 
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A24D P.235586 23.03.1982 

Pfterwszeństwo: 12.03.1981 - St. Zjedn. Am. 
(nr 243, 168) 

Brown and Williamson Tobacco Corporation, Ken-
tucky, Stany Zjednoczone Ameryki (Robert R. Jahn-
som). 

Filtr papierosowy 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie skonstruowania 
filtra papierosowego oczyszczającego dym z maksy-
malnej iloścti smoły i stałych cząstek przy zachowa-
niu maksimum własności smakowych dymu. 

Filtr papierosowy zawiera porowaty element filtra-
cyjny (10,30) owinięty nieporowatą otoczką (12) albo 
usytuowany w tulejce (32) z tworzywa sztucznego. 
Filtr (2,6) ma wykonane na obwodzie wzdłużne rowka 
(14,34), rozciągające się wzdłuż filtra na określonej od-
ległości, otwarte od strony ustnika. Filtr (2,6) jest 
połączony z wałeczkiem tytoniu albo papierosem (3,7) 
i owiriięty osłonką (16,36) mającą przelotowe perfora-
cje (18,38) łączące się z rowkami (14,34). 

(21 zastrzeżeń) 

A47O P. 236289 05.05.1982 

Jerzy Tyszka, Kalisz, Polska (Jerzy Tyszka). 

Ozdoba choinkowa, zwłaszcza na szczyt choinki 

Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania konstru-
kcji ozdoby choinkowej świecącej. 

Ozdoba ma przezroczystą obudowę (1), z otworem 
przez który wsunięty jest do środka pręt zakończony 
z jednej strony małą żaróweczką (2), a z drugiej stro-

ny - uchwytem mocującym ozdobę do drzewka. Ża-
rówka zasilana jest dwoma przewodami przechodzą-
cymi wewnątrz tego pręta i pobierającymi prąd 
z gniazda popularnych „świeczek" choinkowych, po 
usunięciu z niego „świeczki" (żarówki) lub z podwie-
szonej na tych przewodach bateryjki. 

(1 zastrzeżenie) 

A61D P.238399 28.09.1982 

Pierwszeństwo: 29.09.1981 - St. Zjedn. Am. (nr 306850) 

Syntex (USA) Inc., Palo Alto, Stany Zjednoczone 
Ameryki. 

Urządzenie wszczepiające z magazynkiem 
przeszczepów 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
konstrukcji urządzenia zapewniającej automatyczne 
przestawianie magazynu przeszczepów przed kolejnym 
dokonaniem zabiegu na poszczególnych zwierzętach. 

Urządzenie wszczepiające z magazynkiem przeszcze-
pów do podskórnego lub domięśniowego wszczepiania 
piigułek i im podobnych w organizm zwierząt wed-
ług wynalazku ma mechanizm do przemieszczania ma-
gazynka (100) przeszczepów mającego szereg stano-
wisk (102) zawierających pigułki. Ponadto urządze-
nie ma układ do automatycznego wyciągania igły (33) 
z wszczepianego ładunku dla osadzenia pigułki w 
zwierzęciu, układ do automatycznego wyrzucania zu-
żytych lub pustych magazynków (100) przeszczepów 
dla zapobieżenia fałszywemu osadzaniu przeszczepów 
oraz zespół do ustawiania w jednej linii d stabilizacji 
magazynka (100) przeszczepów i urządzenia wszcze-
piającego. (12 zastrzeżeń) 

A61K P. 233993 26.11.1981 

Warszawskie Zakłady Zielarskie „Herbapol", Pru-
szków, Polska (Halina Strzelecka, Janina Kamlińska, 
Ryszard Olszews-ki, Alicja Orkiszewska, Magdalena 
Šwieciulska). 

Sposób otrzymywania białczanu garbników 
z surowców roślinnych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
takiej metody wytwarzania białczanu garbników, któ-
ra byłaby wydajna i dawała nietoksyczne dla orga-
nizmu człowieka białczany. 
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Sposób otrzymywania białczanu garbników z su-
rowców roślinnych na drodze wytrącamia garbników 
z roztworów charakteryzuje się tym, że surowiec ro-
ślinny zawierający garbniki pirogallowe, pirokatechi-
nowe lub ich mieszaniny ekstrahuje się rozpuszczal-
nikami polarnymi, następnie pozbawiony rozpuszczal-
ników organicznych ekstrakt zadaje się roztworem 
mleka zawierającym 1-4 cz. wag. białka w stosun-
ku do 1 cz. wag. garbnika i mieszaninę ogrzewa się 
w temperaturze 50-90° ewentualmie z dodatkiem al-
dehydu niskocząsteczkowego w ilości 0,001-0,01 cz. 
wag. na 1 cz. wag. garbnika w czasie 0,5--1 godz., po 
czym wytrącony osad oddziela się i utrwala w znany 
sposób. (3 zastrzeżenia) 

A61K P.234100 04.12.1981 

Instytut Przemysłu Zielarskiego, Poznań, Polska 
(Zenon Olszewski, Janusz Pluta, Bogumiła Jernas). 

Sposób otrzymywania trwałego wyciągu z kory 
kondurango 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
prostego sposobu uzyskiwania wyciągu z kory kon-
durango klarownego przez długi okres czasu i o nie-
zmienionej ilośoi substancji biologicznie czynnych. 

Sposób polega ma tym, że najpierw z kory kondu-
rango uzyskuje się wyciąg płynny znanym sposobem 
na drodze perkolacji trójstopniowej, potem dodaje 
się roztwór alkoholowy silnie dysocjującego ługu do 
PH = 7, następnie przyspiesza wytrącainiie osadu i w 
końcu wydzielony osad odfiltrowuje się od płynnego 
wyciągu. (3 zastrzeżenia) 

A61K P. 239343 T 03.12.1982 

Ryszard Drewniak, Edward Długosz, Iwonicz Zdrój, 
Józef Karaś, Warszawa, Polska (Ryszard Drewniak, 
Edward Długosz, Józef Karaś). 

Preparaty kosmetyczne 

Celem wynalazku jest wykorzystanie soli mineral-
nych zawartych w wodach mineralnych uznanych za 
lecznicze. 

Preparaty kosmetyczne do kąpieli, pielęgnacji wło-
sów, skóry i zębów charakteryzują się tym, że zawie-
rają jako sole mineralne 8-90 części wagowych na 
100 części wagowych preparatu sole uzyskane z wód 
mineralnych uznanych za lecznicze. (1 zastrzeżenie) 

A63H P.234016 26.11.1981 

Włodzimierz Sylwester Ginter, Malbork, Polska 
(Włodzimierz Sylwester Ginter). 

Zabawka z napędem grawitacyjnym 

Celem wynalazku jest zwiększenie asortymentu za-
bawek z napędem grawitacyjnym. 

Zabawka z napędem grawitacyjnym składa sdę 
z drabinki (1) oraz ruchowego, obracającego się 
i przesuwającego się w dół elementu (4). 

Ruchomy element (4) ma na obydwóch końcach 
gniazda (2), współdziałające ze szczebelkami (3) dra-
binki (1). Gniazda (2) mają na jednym końcu przekrój 
kołowy, drugi zaś kondec jest rozchylony na kształt 
litery „V", a część środkowa stanowi szczelinę o sze-
rokości dostosowanej do szerokości szczebelków (3) 
drabinki (1). (l zastrzeżenie) 

Dział B 
RÓŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE; TRANSPORT 

B01D 
C07C 

P.234064 01.12.1981 

Politechnika Poznańska, Poznań, Polska (Andrzej 
Łukowski, Andrzej Olszanowski, Jan Szymainowskli, 
Maciej Wiśniewski). 

Sposób wytwarzania środka do sporządzania 
hydrofobowych roztworów ekstrahujących jony 

metali nieżelaznych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zmniejszenia 
ilości nieaktywnych produktów ubocznych w procesie 
wytwarzania hydroksymu o ogólnym wzorze 1, w któ-
rym Rj oznacza grupę alkilową prostołańcuchową lub 
rozgałęzioną, nasyconą lub nienasyconą zawierającą 
4-20 atomów węgla, a R2 oznacza atom wodoru, chlo-
rowca albo grupę nitrową lub niższą grupę alkilową, 
będącego substancją aktywną roztworów ekstrahują-
cych jonu metali nieżelaznych. 

Sposób wytwarzania związków o wzorze 1 polega-
jący na tym, że pochodną alkilofenolu o ogólnym wzo-
rze 2, gdzie Ri oraz R2 mają wyżej podane znaczenie 
poddaje się w środowisku wodnego roztworu silnej 

zasady acylowaniu chlorkiem benzylidyinu ii uzyskany 
keton oksymuje się, według wynalazku charakteryzuje 
się tym, że podczas acylowania pochodnej alkilofe-
nolu o ogólnym wzorze 2 chlorkiem benzoili lub chlor-
kiem benzylidyinu mieszaninę reagujących substratów 
poddaje Się emulgowaniu. . (3 zastrzeżenia) 
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B01D P.234075 03.12.1981 

Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Warszawa, Polska 
(Franciszek Tużnik, Andrzej Lis, Paweł Pietraszek, 
Witold Olszewski). 

Sposób klarowania cieczy z oddzielania osadów 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
sposobu umożliwiającego na krótszej drodze i w krót-
szym czasie dokładne oddzielenie zawiesiny oraz uzy-
skanie dobrze sklarowanej cieczy. 

Sposób klarowania cieczy li oddzielania osadów cha-
rakteryzuje się tym, że reagent wspomagający proces 
oddzielania zawiesin i klarowania cieczy jest dopro-
wadzany do zanieczyszczonej cieczy przed jej wlotem 
do strefy oczyszczalnia, prędkość przepływu cieczy 
oczyszczanej maleje w strefie oczyszczania od wlotu 
cieczy do strefy do wylotu ze strefy, a przy wylocie, 
ciecz oczyszczana uzyskuje prędkość zbliżoną do pręd-
kości przepływu cieczy wzdłuż wylotu osadu z wielo-
strumieniowej strefy sedymentacji w czasie przepły-
wu cieczy przez strefę, oczyszczania w strefie wlo-
towej w pierwszej fazie następuje koagulacja i floku-
lacja osadów i zawiesin, a w strefie wylotowej z ko-
mory oczyszczania zawiesina tworzy warstwę zawie-
szonego osadu, przez który przepływa z odpowiednio 
niewielką prędkością ciecz oczyszczana, ze strefy oczy-
szczania ciecz przepływa do wielostrumieniowej stre-
fy osadzania, a sklarowana oczyszczona ciecz wypły-
wa z górnej części strefy osadzania wieloma stru-
mieniami. (2 zastrzeżenia) 

B01D P.237802 T 06.08.1982 

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska (Włady-
sław Nadwodnik, Kazimierz Wiika, Andrzej Lenar-
czyk, Ewa Wypychowska, Zdzisław Bechtold, Andrzej 
Matynia, Bogusława Wierzbowska). 

i 
Krystalizator próżniowy 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
konstrukcji katalizatora umożliwiającej prowadzenie 
procesu w korzystnych warunkach kinetycznych i hy-
drodynamicznych. 

Krystalizator, mający postać poziomego zbiornika 
cylindrycznego, podzielonego wewnątrz na szereg ko-
mór pionowymi przegrodami umożliwiającymi prze-
pływ zawiesiny wzdłuż krystalizatora, a oddzielają-
cymi przestrzenie parowe poszczególnych komór, we-
dług wynalazku charakteryzuje się tym, że przynaj-
mniej począwszy od drugiej komory (2) krystalizatora 
zainstalowana w nim jest pionowo mieszająca strumie-
nica (4), której wylot zasilającej dyszy (6) znajduje 
się bezpośrednio nad dnem zbiornika (1), przy czym 
przegrody są dwuczęściowe. 

Przegroda zbiornika ma dolną część (4) o mniejszej 
powierzchni niż górna część (3), a obie te części (3) 
i (4) znajdują się wobec siebie w dobranym oddale-
niu i ich powierzchnie częściowo nakładają się. 

(2 zastrzeżenia) 

B01D P.237825 T 06.08.1982 

Biuro Projektowania i Realizacji Inwestycji „Che-
mitex", Łódź, Polska (Jan Chudobiński). 

Układ regeneracji adsorbenta w stacji sprężania 
i osuszania powietrza 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie regeneracji ad-
sorbenta w stacji sprężania i osuszania powietrza 
przy ograniczonym zużyciu energii. 

Układ składa się z szeregowo połączonych: sprężar-
ki (1), jednej z dwóch przestrzeni przeponowego wy-
miennika ciepła (2), chłodnicy końcowej sprężarki (3), 
drugiej z dwóch przestrzeni przeponowego wymiennii-
ka ciepła (2), nagrzewnicy (7), kolumny wypełnionej 
regenerowanym adsorbentem (6), chłodnicy (8). 

(1 zastrzeżenie) 

B01J 
C01C 

P.237735 T 02.08.1982 

Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska (Józef 
Hajduk, Andrzej Barańsiki). 

Sposób redukcji katalizatora żelazowego 
do syntezy amoniaku 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie skrócenia czasu 
redukcji katalizatora oraz zwiększenie zdolności pro-
dukcyjnej amoniaku. 

Sposób redukcji katalizatora żelazowego do syntezy 
amoniaku charakteryzuje się tym, że gaz redukcyjny 
pobrany z pracującej jednostki syntezy amoniaku osu-
sza się na adsorbencie stałym, a następnie wprowa-
dza się do redukowanego katalizatora pod ciśnieniem 
1-2 MPa. (12 zastrzeżeń) 

B01J P.238514 05.10.1982 

Pierwszeństwo: 05.10.1981 - St. Zjedn. Am. (nr 308,653) 

Union Carbide Corporation, Old Ridgebury, Road, 
Danbury, Stany Zjednoczone Ameryki. 

Katalizator srebrowy do wytwarzania tlenku etylenu 
i sposób wytwarzania katalizatora 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia 
wydajności katalizatora srebrowego. Katalizator spo-
rządza się przez impregnowanie porowatego nośnika 
rozpuszczalnikiem zawierającym sól srebra i obróbkę 
impregnowanego nośnika, powodującą odłożenie sre-
bra na powierzchni nośnika. Po odłożeniu srebra noś-
nlik impregnuje się cieczą zawierającą ponad 30o/o 
objętościowych organicznego rozpuszczalnika tworzą-
cego kompleks z jonem srebra i związek co najmniej 
jednego metalu - promotora, w ilości wystarczającej 
do odłożenia żądanej ilości kationu metalu na nośni-
ku. Zaimpregnowany nośnik poddaje się z kolei 
obróbce powodującej odłożenie promotora. 

(17 zastrzeżeń) 
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B01J 
F16J 

P.239206 24.11.1982 

Pierwszeństwo: 26.11.1981 - Austria (A 5098-81) 

Voest-Alpine Aktengesellschaft, Wiedeń, Austria 
(Johan Stadler). 

Urządzenie do zamykania otworu załadowczego 
w naczyniach ciśnieniowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie konstrukcji ta-
kiego urządzenia zamykającego w naczyniach ciśnie-
niowych, które zapewniając nieruchome, pyłoszczelne 
połączenie z zasobnikiem materiału wsypowego rów-
nież zapewniałoby łatwe zamykanie i otwieranie na-
czymia. 

Urządzenie według wynalazku składa się z pokrywy 
(2) opuszczanej do wnętrza autoklawu (1) przez napęd 
zamocowany od zewnątrz autoklawu (1). Otwór zała-
dowczy ma przy tym pierścieniowe obrzeże (7) zacho-
dzące na powierzchnię (17) uszczelniającą pokrywy (2). 

(12 zastrzeżeń) 

B03B P.237942 T 16.08.1982 

Zabrzańska Fabryka Maszyn Górniczych „POWEN", 
Zabrze, Polska (Adolf Szczęsny, Reiner Kleinert, An-
toni Jędo). 

Sito odwadniające odśrodkowe 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
konstrukcji sita odwadniającego odśrodkowego o ma-
łych gabarytach i małej masie, a dużej wydajności. 

Sito ma w jednej obudowie (1) kilka stożkowych 
wkładek (2) umieszczonych kolejno pod sobą d zasila-
nych oddzielnymi dyszami (3). Wyklarowana na 
górnej sitowej wkładce (2) ciecz spływa lejem (4) do 
obwodowej rynny (5), a następnie rurowymi przepu-
stami (6) na spływową powierzchnię (9) d do odpro-
wadzenia (10) cieczy wyklarowanej. Ciecz wyklaro-
wana na najniższej sitowej wkładce (2) spada na spły-
wową powierzchnię (9). 

Koncentrat z wszystkich sitowych wkładek (2) zsu-
wa się do odprowadzenda (7) w osi sita. 

Sito może być stosowane w procesach odwadnia-
nia, odmulania, wzbogacania i klasyfikacji kopalin. 

(7 zastrzeżeń) 

B05B P.234024 27.11.1981 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Meblarstwa, Poznań, 
Polska (Edward Borowicz, Wacław Czarnota, Feliks 
Czech, Teofil Krajewski, Zygmunt Strugalská, Bole-
sław Usarewicz, Barbara Włażlińska, Aleksander Zuk). 

Pistolet do nakładania kleju topliwego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uproszczenia 
konstrukcji i obsługi pistoletu do klejów topliwych. 

Pistolet składa się z pojemnika (1), termicznej izo-
lacji (2), elementów grzejnych (4), termostatu (5), gło-
wicy (6), wymiennych dysz (7), rękojeści (9), zaworu 
(10), doprowadzenia prądu (11) oraz sprężonego po-
wietrza (12). 

Istotą wynalazku jest umieszczenie elementów 
grzejnych (4) centralnie w pojemniku (1) oraz gło-
wicy (6). Stały termostat (5) jest zabudowany w dol-
nej części głowicy (6). Kanalik (8) doprowadzający 
stopiony klej z pojemnika (1) do dyszy (7) jest umiej-
scowiony między elementami grzejnymi (4). Zakoń-
czenie przewodu doprowadzającego sprężone powtie-
trze (12) znajduje się w górnej części pojemnika (1). 

(3 zastrzeżenia) 

B05B P.237676 T 27.07.1982 

Politechnika Krakowska, im. Tadeusza Kościuszki, 
Kraków, Polska (Michał Dyląg, Wacław Krzanowski). 
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Rozpylacz dyskowy cieczy 

Wynalazek rozwiązuje zagadndenie opracowania 
rozpylacza przeznaczonego do stosowania w urządze-
niach wymagających znacznego i jednorodnego zdy-
spergowania cieczy, zwłaszcza w suszarkach rozpyło-
wych. 

Rozpylacz charakteryzuje się tym, że w dyskowym 
korpusie (1) znajduje się komora zasilająca (3), z któ-
rej odśrodkowe wyprowadzone są na pobocznicę (5) 
korpusu (1) kanały (4) o prostokątnym przekroju po-
przecznym. Względem każdego otworu wylotowego 
kanału (4) na pobocanicy (5) wykonane są równoległe 
do osi obrotu wnęki. (2 zastrzeżenia) 

B12B P.233765 09.11.1981 

Fabryka Przyrządów ii Uchwytów „PONAR-BIAL", 
Białystok, Zakład Nr 1 Wiodący, Białystok, Polska 
(Romuald Zamąciński, Czesław Klimczuk). 

Samocentrujący uchwyt tokarski 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
konstrukcji uchwytu, która umożliwiałaby bardzo do-
kładne ustalenlie pierścienia napędowego zabezpiecza-
jąc jednocześnie pokrywę mechanizmu napędowego 
szczęk uchwytu. 

Samocentrujący uchwyt tokarski ma pierścień na-
pędowy (6) ustalony poosiowo płytkami oporowymi 
(4), które jednym końcem umieszczone są w jego wy-
tłoczeniu (6), zaś drugim w pogłębionych miejscowo 
prowadnicach szczęk mocujących. Pokrywa (7) i płyt-
ki oporowe (4) są ze sobą połączone śrubami (8) 
umieszczonymi w otworach korpusu (1) uchwytu. 

(1 zastrzeżenie) 

B21B 
B21D 

P.237814 T 05.08.1982 

Wyższa Szkoła Pedagogiczna, im. Powstańców Ślą-
skich, Opole, Polska (Jan\Tarasek, Adam Trzaska, 
Wiktor Waleszczyk). 

Sposób walcowania rur 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zmtnáejszenia 
odpadów w procesie walcowania rur. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że do 
tulei z dnem wprowadza się na walcarce przepycho-
wej trzpień walcowniczy z częścią czołową, roboczą, 
ukształtowaną w postaci stożka lub zredukowanego 
walca z zakończeniem stożkowym i dokonuje się czę-
ściiowego przebicia dna przy wprowadzenie tulei 
z dnem do pierwszej klatki walcowniczej, nadając 
kształt przebitemu otworowi w dnie postaci walca 
0 zmniejszonej średnicy lub postaci stożka o śred-
nicy większej, mniejszej od średnicy trzpiienia i zbież-
nego w kierunku wylotu, lub też tuleję z dnem pod-
daje się wstępnie przebiciu dna na oddzielnym sta-
nowisku przy pomocy przebijaka, w kształcie zredu-
kowanego walca, zakończonego stożkiem lub przebi-
jakiem zakończonym stożkiem. 

Następnie tuleję poddaje się w znany sposób wal-
cowaniu, a po zdjęciu z trzpienia nagrzewa się rurę 
1 walcuje na reduktorze z naciągiem, dokonując re-
dukcji średiniicy samej rury oraz jej grubości ścianki. 

(2 zastrzeżenia) 

B21C P.233182 23.09.1981 

Huta Stalowa Wola, Kombinat Przemysłowy, Sta-
lowa Wola, Polska (Rajmund Nowak, Stanisław Olak, 
Stefan Dołęga). 

Ciągarka ławowa z napędem hydraulicznym 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uproszczenia 
konstrukcji, obniżenia kosztów produkcji oraz zmniej-
szenia gabarytów ciągarek. 

Ciągarka ławowa z napędem hydraulicznym wózka 
ciągnącego (5) ma jeden zasilany przez pompę <9) 
siłownik hydrauliczny (6) o długości maksymalnej od-
powiadającej połowie skoku roboczego wózka (5), któ-
ry jest sprzężony z cięgnowym układem powielającym 
skok tłoka (8). Siłownik hydrauliczny (6) jest usy-
tuowany w pozycji pionowej przy końcu ławy (2) cią-
garki, a cięgno (22) układu powielającego skok tłoka 
(8) od wózka (5) biegnie przez koła linowe (21), (20), 
(16), (19) i (17) do miejsca zamocowania (23) na cylin-
drze (18). W układzie tym dwa koła ruchome (16) 
i (17) osadzone są na końcu tłoczyska (7), a koła (19) 
jako stałe mocowane jest do części nieruchomej (18) 
siłownika (6) lub ciągarki. 

Ponadto ciągarka jest wyposażona w cięgnowy 
układ powrotu wózka ciągnącego (5) do położenia 
wyjściowego składający slię z cięgna (24), przeciwcię-
żaru (25) i kół linowych (26), (28), (27), poprzez które 
cięgno (24) biegnie do miejsca zamocowania (29) na 
wózku (5). (3 zastrzeżenia) 
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B21D P.233970 24.11.1981 

Fabryka Urządzeń Okrętowych „RUMIA", Rumia, 
Polska (Henryk Pingot, Jan Strzelecki, Mieczysław 
Krępa, Henryk Jagoda, Andrzej Aleksiejew, Tadeusz 
Wesserling). 

Urządzenie do wytwarzania pakietów do 
plaszczowo-rurowych wymienników ciepła 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
konstrukcji urządzenia do wytwarzania pakietów, w 
których ilość rzędów rurek wynosi powyżej 5, oraz 
uproszczenia montażu przegród. 

Urządzenie stosowane jest w szczególności przy wy-
twarzaniu pakietów, w których co kilkanaście do kil-
kudziesięciu owiewek umieszczono na wiązce rurek 
przegrodą wymuszającą zmianę kierunku przepływu 
czynnika. 

Urządzenie ma postać prostokątnej sztywnej ramy 
(1), w której osadzone są dwie pionowe prowadnice 
(2) oraz dwie śruby (3), których długości są większe 
od maksymalnej długości wytwarzanych pakietów. Na 
śrubach (3) umieszczone są nakrętki (4) łożyskowo 
osadzone w obudowach trwale związanych z nośną 
belką (5). Na nośnej belce (5) wsparty jest hydra-
uliczny siłownik (7) dwustronnego działania. Do tło-
czyska (23) siłownika (7) przymocowany jest popy-
chacz (6), służący do nasuwania owiewek na rurki 
pakietu. Nad dolną poprzeczką ramy (11) przytwier-
dzona jest robocza płyta (17) z nakładkami, z którą 
to płytą skojarzona jest ruchoma płyta (20) zawie-
szana na mechanizmie śrubowym (22), przy czym 
płyta ruchoma wyposażona jest w piloty (21) z tym, 
że rozstaw osadzenia pilotów jest odwzorowany z 
rozstawu otworów w ścianie sitowej wymiennika. 

(3 zastrzeżenia) 

B23C P.234178 04.12.1981 

Wrocławskie Zakłady Przemysłu Maszynowego Leś-
nictwa „DOLPIMA", Wrocław, Polska, (Józef Śmie-
szek, Mieczysław Krupa). 

Sposób frezowania krzywoliniowych 
powierzchni bocznych detali 

Sposób w którym skrawające narzędzie wykonując 
ruch obrotowy zachowuje stałe położenie względem 
korpusu frezarki polega na tym, że do stołu (1) fre-
zarki pionowej zamocowuje się tokarski, hydrauliczny 
kopiał (4) pod kątem (a) o wielkości 60° względem 
kieruku (5) przesuwu wzdłużnego stołu (1) frezarki 
pionowej. Obrabiany detal (6) mocuje się w specjal-

nym uchwycie (7) trwale mocowanym na tokarskim 
hydraulicznym kopiale (4). 

Wzornik (8) odtwarzający żądany krzywoliniowy 
kształt powierzchni bocznej obrabianego detalu (6) 
łączy się z korpusem (3) frezarki pionowej poprzez 
wspornik (9), którego położenie względem korpusu (3) 
ustawia się w sposób regulowany. Detal (6) mocuje 
się w uchwycie (7) w ten sposób, aby w jednym tak-
cie obróbki kąt narastania żądanej krzywej powierz-
chni bocznej obrabianego detalu (6) względem kie-
runku (5) był nie większy od 90° zaś analogicznie 
mierzony kąt spadku żądanej krzywej nie był więk-
szy od 30°. (2 zastrzeżenia) 

B23C P. 237722 T 30.07.1982 

Centrum Komputerowych Systemów Automatyki 
i Pomiarów „MERA-ELWRO", Wrocław, Polska (Sta-
nisław Kopaczyński). 

Frez walcowo-czołowy z mechanicznym mocowaniem^ 
płytek skrawających trójkątnych 

Przedmiotem wynalazku jest frez walcowo-czołowy, 
którego konstrukcja umożliwia wielokrotne wykorzy-
stywanie płytek skrawających o gabarytach zmniej-
szonych wskutek ostrzenia stępionych krawędzi. 

W korpusie (8) freza walcowo-czołowego wykonane 
jest wybranie, w którym umieszczona jest płytka 
skrawająca (4) i płytka regulacyjna (1). Płytka re-
gulacyjna (1) przesuwa się w kanałku (9) korpusu za 
pośrednictwem wypustu prowadzącego (2). Przesunię-
cie to uzyskiwane jest poprzez zmianę położenia na-
krętki regulacyjnej (7), o kanałek której opiera się 
występ mocujący (3) płytki (1). Płytka skrawająca (4) 
dociskana jest do korpusu (8) śrubą (5) poprzez płytkę 
dociskową (6). (1 zastrzeżenie) 

B23K P.234025 27.11.1981 

Instytut Spawalnictwa, Gliwice, Polska (Ryszard 
Michalski, Jerzy Wrona, Andrzej Misz), 
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Sposób kształtowania tarciowego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie usunięcia, wy-
stępującego przy stosowaniu znanych sposobów, ogra-
niczenia w uzyskiwaniu żądanych kształtów spęcza-
nia obrabianych elementów. 

Sposób stopniowego kształtowania tarciowego jed-
nego lub jednocześnie dwóch takich samych elemen-
tów wykonanych z żelaza, stopów żelaza, metali nie-
żelaznych, stopów metali nieżelaznych lub tworzyw 
sztucznych charakteryzuje się tym, że miejsce kształ-
towania elementu lub elementów nagrzewane jest 
ciepłem tarcia co najmniej dwukrotnie, a ustalone 
z góry przerwy w procesie tarcia tpl, tp2... tpn), reali-
zowane poprzez odsunięcie od siebie trących się po-
wierzchni, wykorzystywane są do ostygnięcia obszaru 
kształtowania, wykonania określanych zabiegów tech-
nologicznych lub do innych celów, przy czym w zależ-
ności od potrzeby wartości liczbowe parametrów de-
cydujących o intensywności wydzielania się ciepła, 
między innymi siły osiowej (FI, F2, ... Fn), a także 
czasu tarcia (Ul, U2, ... ttn) dla poszczególnych eta-
pów procesu tarcia (A, B, ... N) mogą być takie same 
lub różne, również takie same lub różne mogą być 
czasy kolejnych przerw. (1 zastrzeżenie) 

B23K P.234087 02.12.1981 

Stocznia Szczecińska im. Adolfa Warskiego, Szcze-
cin, Polska (Tadeusz Bałazy, Edward Machała). 

Przyrząd do mocowania próbek spawalniczych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie, opracowania 
takiej konstrukcji przyrządu do mocowania próbek 
spawlniczych przeznaczonych do obróbki na frezarce, 
która pozwoliłaby uniknąć zmian liniowości próbki 
i konieczności stosowania dużych sił przez obsługę 
frezarki podczas jej mocowania. 

Przyrząd ma dwa zespoły mocujące osadzone na 
podstawie (1) przystosowanej do mocowania na stole 
frezarki. Każdy zespół macujący ma przytwierdzony 
do podstawy (1) wspornik (2) i siłownik (3). Do wspor-
nika (2) są zamocowane dwa łączniki (4) z otworami. 
Wewnątrz łączników (4) jest osadzona wahliwie na 
osi dźwigniia (6) z podporą (7) o regulowanej wyso-
kości opartą o tłoczysko (8) siłownkia (3). We wspor-
niku (2) i dźwigni (6) są osadzone szczęki (9) do mo-
cowania próbki spawalniczej (2 zastrzeżenia) 

B23Q 
F16B 

P.237741 T 02.08.1982 

Biuro Projektowo-Technoloiczne „Techmaprojekt-
Gdańsk", Gdańsk, Polska (Kazimierz Gnat). 

Zacisk mocujący 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
uproszczonej konstrukcji zacisku mocującego o nie-
wielkich gabarytach, zapewniającej chowanie elemen-
tów mocujących oraz pełną automatyzację czynności 
zamocowywania i odmocowywainia. 

Zacisk mocujący napędzany i sterowany oddziel-
nym mechanizmem napędowym charakteryzuje się 
tym, że zawiera mocującą śrubę (2) osadzoną w kor-
pusie (1), na której znajduje się sprzęgiełko utwo-
rzone z górnej tulei (4) i dolnej tulei (5) z umieszczo-
nymi na nich rozpierającymi sprężynami (6) i (7). 
Mocująca śruba (2) zawiera mocującą nakrętkę (3) za-
zębioną z dolną tuleją (5). (2 zastrzeżenia) 

B24B P.234002 27.11.1981 

Instytut Obróbki Skrawaniem, Kraków, Polska 
(Włodzimierz Wilk, Tadeusz Rozwadowski). 

Listwa prowadząca podtrzymki do szlifowania 
bezkłowego, przelotowego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie konstrukcji 
listwy prowadzącej podtrzymki zapewniającej regu-
lację wysokościowego położenia każdej wkładki pro-
wadzącej, zgodnie ze stopniem jej zużycia. 

Listwa prowadząca zaopatrzona jest w korpus (1), 
w którym utwierdzone są obok siebie co najmniej 
trzy wkładki prowadzące (2) szlifowany przedmoit. 
W korpusie (1) pod wkładkami prowadzącymi umie-
szczone są wkęty regulacyjne z elementami pośredni-
mi w postaci kołka z zaokrąglonymi końcami. Wkła-
dki prowadzące (2) mocowane są do (korpusu (1) płyt-
kami zaciskowymi (7) dzielonymi co najmniej jedną 
szczeliną na nierozłączne części. (3 zastrzeżenia) 

B25B P.237760 T 02.08.1982 

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewi-
sza, Rzeszów, Polska, Edward Rejman, Stanisław 
Orzechowski). 
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Przyrząd do demontażu i montażu pierścienia 
i łożyska pólosi samochodu osobowego 

Wynalazek rozwiązuje problem konstrukcji przy-
rządu, który nie powodowałby powstawania odkształ-
ceń trwałych półosi samochodu osobowego, zwłaszcza 
marki Fiat 125P, 132 i Polonez podczas demontażu 
i montażu pierścienia i łożyska tej półosi. 

Przyrząd składa się ze śruby zaopatrzonej w tuleję 
i nakrętkę (3) oraz korpusu (4) cylindrycznego i jego 
obejmy (5). Tuleja ma kołnierze (6), pomiędzy który-
mi umieszczony jest kołnierz dna korpusu (4) mają-
cego w dnie otwór (8) osiowy, a na jego czole we 
wnętrzne ścięcie (10) i kołnierz na który jest nało-
żona obejma (5) cylindryczna z otworem (11) osiowym 
w jej dnie. Do ścięcia (10) przylega tarcza stożkowa 
dwudzielna z otworem osiowym, o którą opiera się 
pierścień (15) z wybraniem (16) pod łożysko (17), pół-
osi (24). (2 zastrzeżenia) 

B28B P.233997 26.11.1981 

Biuro Projektowo-Kanstrukcyjne Mechanizacji Bu-
downictwa „Zremb", Warszawa, Polska (Eugeniusz 
Baca, Jerzy Paczkowaki, Lucjan Golis). 

Urządzenie do wyciągania podkładu odlewniczego 
spod bloku masy, zwłaszcza betonu komórkowego 

Celem wynalazku jest opracowanie konstrukcji 
takiego urządzenia, która przy zapotrzebowaniu mniej-
szej mocy zapewnia prawidłową pracę i nie powo-
duje uszkodzenia bloku masy. 

Urządzenie zestawione jest z przestrzennej ramy (1) 
ustawionej na hydraulicznych cylindrach (2), wyposa-
żonej w dwuszczękowy chwytak (3) i z torów jez-
dnych w postaci dwu poziomych belek (4) ustawio-
nych na podporach (5), oraz z wózka (6) ustawionego 
na tym' torze. Wózek (6) ma zaczepy (7) do łączenia 
go z podkładem (8) odlewniczym i jest wyposażany w 
mechanizm jezdy złożony z silnika (9), który poprzez 
przekładnię (10) napędza koła (11) zębate obtaczające 
się, po zębatkach (12) zamocowanych do belek (4) toru 
jezdnego. (4 zastrzeżenia) 

B29D P.234067 01.12.1981 

Instytut Przemysłu Tworzyw i Farb, Gliwice, Pol-
ska (Bogdan Thomalla, Eugeniusz Tyrka, Władysław 
Trojan). 

Sposób wytwarzania płyt i kształtek z nienasyconych 
żywic politestrowych 

Celem wynalazku jest wykorzystanie materiału od-
padowego w procesie wytwarzania płyt i kształtek 
z nienasyconych żywic poliestrowych. 

W sposobie tym wykorzystuje się odpady powstałe 
przy wykrawaniu kształtek z niedotwardzonych jesz-
cze poliestrowych nienapełnianych lub napełnianych 
napełniaczami jak sadza lub kreda, lub włókno szkla-
ne lub krzemionka i inne których zawartość w mie-
szaninie wynosi od 0 do 50%. W czasie trwania pro-
cesu formowania stosuje się temperaturę formy od 20 
do 200°C a najkorzystniej 80-170°C oraz ciśnienie 
0,3 do 50 MPa w czasie 1 do 20 minut. 

(3 zastrzeżenia) 

B29F P.233571 22.10.1981 

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemy-
słu Elementów Wyposażenia Budownictwa „Metal-
plast", Poznań, Polska (Ryszard Byczkowskd, Krzy-
sztof Kólak, Marian Tratwal, Jerzy Dymaczewski, Ta-
deusz Leśniczak). 

Urządzenie do wytwarzania profili 
z tworzyw sztucznych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
urządzenia o prostej konstrukcji ;i nie wymagającego 
używania wielu współpracujących ze sobą wytłacza-
rek. > 

Urządzenie do wytłaczania w jednej operacji tech-
nologicznej profili z tworzyw termoplastycznych zło-
żonych z co najmniej trzech fragmentów o różnych 
właściwościach flizyko-mechanicznych, przy czym co 
najmniej dwa fragmenty są wykonane z tego samego 
materiału, składające się z głównej głowicy wytłacza-
jącej i co najmniej jednej dodatkowej głowicy wy-
tłaczającej doprowadzającej tworzywo o różniących 
się właściwościach do ustraika głównej głowicy cha-
rakteryzuje się tym, że na drodze doprowadzającej 
tworzywo z dodatkowej głowicy (2) do ustnika głów-
nej głowicy (1), w pobliżu wylotu otworu wzdłużnego 
(5) dodatkowej głowicy (2) jest umieszczony prosto-
padle do tego otworu rozdzielacz (15) i co najmniej 
dwa twory łączące rozdzielacz (15) z ustnikiem głów-
nej głowicy (1) poprzez kanały. (2 zastrzeżenia) 



Nr 12 (248) 1983 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO 11 

B30B 
B27M 

P.234197 10.12.1981 

Zakłady Płyt Wiórowych, Suwałki, Polska (Jan Wą-
dołowski, Stanisław Szawioła, Franciszek Złoch, Ta-
deusz Marchowski, Ryszard Szeligowski, Franciszek 
Jędruszczak, Jerzy Znaniecksi, Henryk Makarewicz). 

Kolektor medium w systemie cyrkulacyjnym 
płyty grzejnej prasy hydraulicznej do wytwarzania 

płyt lignocelulozowych, zwłaszcza wiórowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia 
powierzchni przekroju poprzecznego ścian kolektora 
i zmianę ich kształtu przez zastąpienie przekroju pro-
stopadłościennego przekrojem kolistym co daje prze-
dłużenie żywotności płyty i zapewnia szczelność sy-
stemu cyrkulacyjinego. 

Kolektor składa się z co najmniiej dwóch połączo-
nych ze sobą posobnie za pomocą spawów (3) metalo-
wych segmentów (4) i (5) o przekroju kwadratowym 
lub prostokątnym. W osi »każdego segmentu (4) i (5) 
znajduje się wywiercony równolegle do dłuższego boku 
kanał (6) połączony za pomocą wciskowej tulei (8) 
z odpowiednim kanałem (7) posobnie usytuowanego 
segmentu (4) i (5). (2 zastrzeżeniia) 

B32B 
E04B 
E04D 

P.234014 26.11.1981 

Stocznia Szczecińska im. Adolfa Warskiego, Szczecin, 
Polska (Sławomir Gajda). 

Powłoka izolacyjna 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zmniejszenia 
obszaru penetracji czynnika korodującego w przy-
padku uszkodzenia powłoki ochronnej. 

Powłoka według wynalazku zawiera warstwę skła-
dającą się z zespołów kostek (1), z których każdy od-
dzielony jest od zespołów sąsiednich tej warstwy i ze-
spół takd tworzy szczelną i odrębną całość. Zespoły 
kostek (1) uszczelnione są za pomocą cienkich i wiot-
kich płatów izolacyjnych (3), pokrywających powierz-
chnie podstawy tych zespołów i obramowujących także 

ich obrzeża oraz odgraniczone są od siebie rzędem 
kostek separujących (4). Na powierzchni pierwszej 
warstwy powłoki przyklejony jest płat izolacyjny (5), 
który na zewnętrznej stronie pokryty jest barwną 
osłoną malarską (6). (4 zastrzeżenia) 

B32B 
C08L 

P. 234103 04.12.1981 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Barwni-
ków „Organika" Zgierz, Polska (Lech Blechowski, 
Aleksander Braun, Bożena Czajkowska, Józef Urban, 
Jerzy Switka, Bohdan Zakrzewski, Elżbieta Wsułek, 
Genowefa Mejsner, Stanisław Koch). 

Folia wiskozowa lakierowana 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania folii 
wiskozowej lakierowanej przeznaczonej na zgrzane 
opakowania, posiadające wysoką wytrzymałość zgrze-
wu na zrywanie oraz optymalną adopcję nadruków 
pigmentowych. 

Folię wiskozową przepuszcza się przez urządzenie, 
gdzie zostaje poddana obustronnemu powlekaniu ma-
są lakierniczą, po uprzednim nałożeniu substancji ko-
twiczącej. Masa lakiernicza zawiera: 520-560 części 
wagowych octanu izopropylowego, 340-380 części wa-
gowych toluenu, 44-52 części wagowych plastyfiko-
wanej nitrocelulozy, 18-22 części wagowych ftalanu 
dwucykloheksylowego, 2,7-3,3 części wagowych ftala-
nu dwubutylowego, 0,8-1,4 części wagowych parafi-
ny, 0,3-0,5 części wagowych kwasu behenowego, 0 ,2-
-0 ,3 stearynianu glinowego, 0,6-0,9 wosku Karnauba, 
9-11 części wagowych żywicy kalafoniowo-maleino-
wej. Ilość nałożonej masy lakierniczej wynosi 1,75 g/m* 
folii. (1 zastrzeżenie) 

B32B 
C09J 
C08L 

P. 234104 04.12.1981 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Barwni-
ków „Organika", Zgierz, Polska (Lech Blechoski, Alek-
sander Braun, Bożena Czajkowska, Józef Urban, Je-
rzy Switka, Bohdan Zakrzewski, Władysław Nadwod-
nik, Tadeusz Jabłoński, Jerzy Szklarewicz). 

Taśma samoprzylepna 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
taśmy samoprzylepnej o podwyższonej kohezji masy 
lepnej i przedłużonej żywotności lepiszcza, w porów-
naniu ze znanymi rozwiązaniami. 

Warstwą nośną w taśmie według wynalazku jest 
folia wiskozowa, powleczona z jednej strony substan-
cją kotwiczącą i nałożoną na nią masą lepną, a z dru-
giej strony środkiem antyadhezyjnym. Jako masę 
lepną stosuje się mieszaninę: 152-168 części wago-
wych kauczuku izoprenowego, 30-34 części wagowych 
żywicy kalafoniowo-maleinowej, 0,8-2,4 części wago-
wych oleju parafinowego, 0,28-0,34 części wagowych 
pochodnej dwuoksydwufenylometanu, 0,28-0,34 części 
wagowych metalono-bis(2-hydroksy-3-trójmetylenome-
tano-5-etylo)benzenu, 19-i21 części wagowych benzyny 
ekstrakcyjnej, 9-11 części wagowych bezwodnego 
alkoholu etylowego. Ilość substancji kotwiczącej na-
kładanej na folię wynosi 20 g/m2 jak również ilość 
masy lepnej nakładanej na warstwę kotwiczącą wy-
nosi 20 g/m* folii. (1 zastrzeżenie) 

B60G 
B60S 

P. 2398S1 28.12.1982 

Kombinat Urządzeń Mechanicznych „Bumar-Łabędy" 
- Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Mechanicz-
nych, Gliwice, Polska (Ryszard Trzaskuś). 
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Urządzenie podporowe pojazdu gąsienicowego, 
układającego prowizoryczny most z przęseł wożonych 

na tym pojeździe 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
konstrukcji urządzenia podporowego pojazdu gąsieni-
cowego, układającego prowizoryczny most z przęseł 
wożonych na tym pojeździe. 

Urządzenie jest usytuowane z przodu pojazdu i ma 
dwie płyty oporowe symetryczne względem wzdłużnej 
płaszczyzny pojazdu, o szerokości nieco mniejszej od 
połowy szerokości pomiędzy wewnętrznymi krawędzia-
mi prawej i lewej gąsienicy pojazdu. Każda płyta 
oporowa (1), jest przegubowo połączona co najmniej 
w dwóch miejscach z jednym końcem ramy (3), której 
drugi koniec jest przegubowo połączony w dwóch 
miejscach ze wspornikami (5), utwierdzonymi do dol-
nej części, przedniej dolnej skośnej płyty korpusu (6) 
pojazdu. Rama (3) na swoim boku od strony gąsie-
nicy, w pobliżu osi wahania ramy (3) względem 
wsporników (5), ma utwierdzony czop (7) o osi rów-
noległej do osi wahania ramy (3), który jest przegu-
bowo połączony z jednym końcem siłownika (8), któ-
rego drugi koniec jest przegubowo połączony ze wspor-
nikiem (9), utwierdzonym do górnej części, przedniej 
dolnej skośnej płyty korpusu (6) pojazdu. 

(3 zastrzeżenia) 

B60M P. 237748 T 02.08.1982 

Centralne Biuro Projektowo-Badawcze Budownictwa 
Kolejowego, Warszawa, Polska (Norbert Klar, Jerzy 
Wrotek, Tadeusz Tkaczyk). 

Bramkowa konstrukcja wsporcza sieci trakcyjnej 
odporna na uszkodzenia słupów bramki 

Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest opra-
cowanie połączenia rygla ze słupem bramki pozwala-
jącego na ograniczone odkształcenia bramki w przy-
padkach awarii jednego ze słupów. 

Konstrukcja składająca się ze słupów połączonych 
rozłącznie z ryglem za pomocą nakładek oraz sworzni 
charakteryzuje się tym, że górne nakładki (3) umożli-
wiają ruchy przegubowe z ograniczonym przesuwem, 
zaś dolne nakładki (4) pozwalają tylko na ruchy prze-
gubowe. (1 zastrzeżenie) 

B60P 
B65G 

P.233959 24.11.1981 

Instytut Transportu Samochodowego, Warszawa, 
Polska (Edward Borkowski, Ryszard Czajka, Jerzy 
Dobosz, Marek Gołaszewski). 

Przenośnik rolkowy do przemieszczania towarów 
na skrzyni ładunkowej samochodu 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
chowanej, trwałej konstrukcji przenośnika, umożliwia-
jącej opuszczanie jej poniżej poziomu podłogi. 

Przenośnik składa się z czterech szyn ceownikowych 
zwróconych głónymi półkami do dołu, wpuszczonych 
w położeniu spoczynkowym w podłogę skrzyni ładun-
kowej samochodu, z zamocowanymi w bocznych pół-
kach szyn rolkami tocznymi. 

Przenośnik według wynalazku charakteryzuje się 
tym, że ma w kilku miejscach szyn (1) ceownikowych 
zamocowane płytki z pryzmami spoczywającymi na 
rolkach wsporników (6) zamocowanych do konstrukcji 
nośnej skrzyni ładunkowej samochodu, do której za-
mocowane są również cztery siłowniki pneumatyczne 
(3), których tłoczyska połączone są sworzniami z szy-
nami ceownikowymi. Siłowniki pneumatyczne (3) za-
silane są ze zbiornika ciśnieniowego (8) połączonego 
z instalacją pneumatyczną samochodu poprzez zawór 
(9) przepływowy. Pomiędzy zbiornikiem ciśnieniowym 
(8) i siłownikami pneumatycznymi (3) umieszczone są 
dwa zawory sterujące, z których każdy steruje dopro-
wadzeniem powietrza do pary siłowników pneuma-
tycznych (3), w których obwodach zamontowane są 
czujniki ciśnieniowe, połączone z lampką sygnaliza-
cyjną w kabinie kierowcy. (1 zastrzeżenie) 

B61F P.239165 22.11.1982 

Pierwszeństwo: 24.11.1981 - RFN (nr P 3146 444.0) 

Waggon Union GmbH, Siegen, Republika Federalna 
Niemiec. 

Ułożyskowanie zestawu kołowego pojazdów szynowych 
w ramie wózka 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie takiego prowa-
dzenia osi w wózku, aby umożliwić optymalne usta-
wienie promieniowe zestawów kołowych na łuku toru, 
również w przypadku toru nierównego, aby wielkość 
składowej nastawiającej zestawy kołowe, powstającej 
podczas jazdy po łuku, była zależna od obciążenia 
oraz aby wymiana elementów konstrukcyjnych była 
prosta a koszt wytwarzania ekonomicznie opłacalny. 

Ułożyskowanie w ramie wózka za pośrednictwem 
obudów łożysk lub tych obudów i adapterów bezpo-
średnio w ostojnicach wózka, bez pośrednictwa ele-
mentów sprężynowych, gdy resorowanie pudła wago-
nu następuje za pomocą kołyski wózka, a ostojnice są 
ze sobą połączone w sposób zapewniający odporność 
na ścinanie charakteryzuje się tym, że do górnej 
powierzchni obudowy łożyska osi lub adaptera (40) 
tej obudowy przytwierdzona jest podporowa płyta (10) 
mająca na zewnątrz powierzchnię (13) oparcia, za-
krzywiona w kierunku obrotowo-równoległym do ze-
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stawu kołowego. Na ostojnicy (1) ramy wózka nad 
płytą (10) jest przytwierdzona nieruchomo podporowa 
nakładka (21), mająca powierzchnię oparcia płaską lub 
zakrzywioną ku dołowi. Między płytą (10) i nakładką 
(21) jest umieszczony toczny wahacz (15) zaopatrzony 
w boczne prowadnice. Powierzchnie przylegania wa-
hacza (15) odpowiadające powierzchniom oparcia pły-
ty (10) podporowej i nakładki (21) są zakrzywione 
obrotowo-równoległe do tych powierzchni. 

(7 zastrzeżeń) 

B63C P. 234108 04.12.1981 

Stocznia Szczecińska im. Adolfa Warskiego, Szcze-
cin, Polska (Aleksander Czeczko, Jerzy Kołogrecki, 
Edmund Prusiński, Krzysztof Cywiński). 

Układ instalacji zaopatrzenia wodnego 
komory hiperbarycznej 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wyeliminowania 
konieczności wykonywania czynności regulujących 
przez obsługę. 

Układ instalacji według wynalazku zawiera ciśnie-
niowy zbiornik (1) wody, połączony rurociągami 
z urządzeniami sanitarnymi (16), (17) i (18) komory 
hiperbarycznej (13), przy czym połączenie to jest bez-
pośrednie i pośrednie, za pomocą dwu równoległych 
odcinków rurociągów (19) i (20). Ciśnieniowy zbiornik 
(1) wyposażony jest w sygnalizatory poziomu (10) 
i (11), sprzężone z zespołem presostatów (3), (4), (5), 
i (6) za pomocą układu sterowania (14). 

Zespół prosostatów składa się z dwóch podzespołów, 
z których pierwszy, zawierający presostaty (3) i (4), 
nastawiony jest na ustalone minimum różnicy ciśnie-
nia między komorą hiperbaryczną (13) a ciśnieniowym 

zbiornikiem (1), natomiast zespół drugi, zawierający 
presostaty (5) i (6), jest nastawiony na ustalone mak-
simum tej różnicy, przy czym podzespół pierwszy ste-
ruje zaworem (7) włączonym na drodze przepływu 
sprężonego powietrza ze źródła zasilania do ciśnie-
niowego zbiornika, a podzespół drugi steruje zawo-
rem włączonym na drodze upustu sprężonego po-
wietrza z tego zbiornika do atmosfery. 

Dla uzupełnienia poziomu wody w ciśnieniowym 
zbiorniku, zbiornik ten wyposażony jest w zawór (12) 
regulowany układem sterowania (14). (3 zastrzeżenia) 

B65G 
EG4G 

P. 234061 01.12.1981 

Gdańskie Przedsiębiorstwo Budowlane, Gdańsk, 
Polska (Jan Oniszczuk). 

Urządzenie do transportu pionowego 
pakietu płaskich elementów, 
zwłaszcza płyt betonowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie bezpiecznego 
i szybkiego załadunku i rozładunku drobnych ele-
mentów budowlanych na środki transportu kołowego. 

Urządzenie stanowią dwie wzdłużne belki (1 i 2) 
rozłącznie ze sobą sprzężone dwoma cięgnami samo-
ściągającymi się w kierunkach wzdłużnym i poprzecz-
nym. Cięgna są osadzone na belkach (1 i 2) jednym 
swym ramieniem (3) obrotowo a drugim ramieniem 
(4) rozłącznie. (4 zastrzeżenia) 

B65G P.234097 03.12.1981 

Centralny Ośrodek Badawczo-Projektowy Górnictwa 
Odkrywkowego „Poltegor", Wrocław, Polska (Ferdy-
nand John, Grzegorz Mazur, Lucjan Pawliński, Stani-
sław Brzeziński). 

Przyrząd do odczepiania zestawu krążników od ramy 
przenośnika taśmowego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie budowy takiego 
przyrządu, który byłby przenośny, prosty w budowie 
i nadający się do stosowania bez względu na budowę 
ramy przenośnika. 

Przyrząd według wynalazku jest wyposażony w si-
łownik (1), którego korpus (3) ma dwie listwy (4) usy-
tuowane na przedłużeniu siłownika (1). W listwach 
osadzone są sworznie (5, 6) łączące. Między listwami 
(4) osadzony jest prowadnik (7) oparty o siłownik (1) 
i zaopatrzony w zaczepy (13) usytuowane z jednego 
boku poza listwami (4). (4 zastrzeżenia) 
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B66C P.233960 24.11.1981 

Instytut Transportu Samochodowego, Warszawa, 
Polska (Edward Borkowski, Ryszard Czajka, Jerzy 
Dobosz, Marek Gołaszewski, Andrzej Oskierko). 

Przesuwny pomost ładunkowy 
z elektromechanicznym mechanizmem dźwignikowym 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uproszczenia 
konstrukcji pomostu przy zapewnieniu równomiernego 
i płynnego przesuwu platformy ładunkowej. 

Przesuwny pomost ładunkowy z elektromechanicz-
nym mechanizmem dźwignikowym składa się z ramy 
w kształcie zbliżonej do litery C, do której w tylnej 
części przymocowane sąd wa stałe koła jezdne, a w 
przedniej części przymocowane jest wychylne wraz 
z widelcem z osadzoną dźwignią koło skrętne. Do 
podłużnicy ramy przymocowana jest pionowa kolum-
na, w której ułożyskowana jest współosiowo śruba 
napędowa z nakrętką nośną, na której oparty jest 
wahliwie wieszak nośny, z przymocowaną platformą 
ładunkową, której płyta zajmuje położenie prostopad-
łe do kolumny. 

Pomost według wynalazku charakteryzuje się tym, 
że ma na kolumnie (2) oraz na poręczy platformy 
ładunkowej (5) umieszczone przyciski (6) i (7) słu-
żące do sterowania pracą kołnierzowego silnika elek-
trycznego (3), ustawionego pionowo na płycie przy-
mocowanej od spodu do podłużnicy ramy nośnej (1) 
i kolumny (2). 

Silnik (3) poprzez przekładnię pasową napędza śru-
bę napędową. Do wieszaka nośnego (4) przymocowane 
są dwa wyłączniki końcowe, które ograniczają ruch 
nakrętki nośnej w górę i w dół poza granice gwintu 
śruby napędowej. (1 zastrzeżenie) 

B66C P.233972 24.11.1981 

Biuro Studiów i Projektów Urządzeń Hutniczych 
„Hutmaszprojekt", Katowice, Polska (Tomasz Millak, 
Leszek Gruszczyński, Alfred Klonk). 

Urządzenie do transportu kręgów, 
a zwłaszcza kręgów wielotonowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zapewnienia 
pełnej sztywności konstrukcji. 

Urządzenie według wynalazku ma trawersę (6) sta-
nowiącą główny element nośny, połączoną za pomocą 
teleskopów (5) z przestrzenną ramą (4). Rama ma 
w górnej części cztery rolki oporowe (7) utrzymujące 
cały układ jeżdżący po podwieszonej jezdni w ściśle 
ustalonych płaszczyznach, w tym w płaszczyźnie pio-
nowej przesuwu teleskopów (5). Napęd mechanizmu 
podnoszenia składa się z silnika elektrycznego prze-
kładni i bębna (8) oraz dwu lin, z których jedna prze-
chodzi przez rolkę kierującą, a położenie przenoszone-
go ciężaru określone jest przez sygnalizator świetl-
ny (3). (1 zastrzeżenie) 

B66C P.234060 01.12.1981 

Przedsiębiorstwo Realizacji Obiektów Wieżowych 
„PROWBUD", Gliwice, Polska (Stanisław Strzyżew-
ski). 

Żuraw wysokościowy 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie poszerzenia pola 
roboczego żurawia na całej przestrzeni dwustronnego 
wysięgnika, przy jednoczesnej możliwości montażu 
i demontażu żurawia na placu budowy. 

Żuraw składa się z głowicy stałej (1) i głowicy 
obrotowej (2), przy czym na głowicy obrotowej (2) 
znajduje się dwustronny wysięgnik (4) z układem 
krążków zewnętrznych i wewnętrznych na narożach 
ramion wysięgnika (4). Na głowicy obrotowej osadzone 
są wciągarki podnoszenia (6) i (7) oraz wciągarka cier-
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na (8). Liny tworzą układ zamknięty, łącząc krążki 
zewnętrzne i wewnętrzne poprzez wodzak (17) i blo-
cze (18). 

Urządzenie nadaje się do budowy obiektów wyso-
kich, zwłaszcza kominów przemysłowych. 

(3 zastrzeżenia) 

B66C 
B65G 

P. 237711 T 29.07.1982 

Fabryka Maszyn i Urządzeń „ZEMAK-FAMAK", 
Kluczbork, Polska (Andrzej Chwał, Wiesław Głowacz). 

Kleszcze szynowe 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
konstrukcji kleszczy o skutecznym zacisku siłą tarcia, 
dostosowanej do różnego rodzaju szyn jezdnych. 

Kleszcze szynowe, służące do ustalania urządzeń 
przeładunkowych na podwoziu szynowym, mają szczę-
ki (1) i (2) mocowane na sworzniu (3). Napęd przeno-
szony jest ze śruby (6) przez wahacz (4) z końcówką 
kulistą (5) i wyposażony w dociski (8) na szczęki (1) 
i (2), które dodatkowo łączy się z wahaczem (4) cięg-
nami (9) i (10). (4 zastrzeżenia) 

B66C P.237720 T 30.07.1982 

Fabryka Maszyn Budowlanych FAMABA, Głogów, 
Polska (Franciszek Mirkowski, Ryszard Grabański, 
Mirosław Szyrner, Wojciech Osmólski). 

Nośny segment konstrukcji członów 
wysięgnika żurawia 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie umożliwienia 
stosowania dodatkowych elementów sprężonych rów-
nież na członach wysuwnych wysięgnika. 

Nośny segment konstrukcji wysuwnych członów żu-
rawia składa się z bloków osadczych związanych roz-
łącznie z uchwytami (2). Element sprężający (3) osa-
dzony jest w sposób regulowany w gnieździe (4) 
uchwytu (2). Bloki osadcze związane są przez po-
wierzchniowe użebrowanie zewnętrzne (5) z konstruk-
cją skrzynkową członu wysuwnego (6) wysięgnika żu-
rawia. (1 zastrzeżenie) 

B66C P. 237721 T 30.07.1982 

Fabryka Maszyn Budowlanych „FAMABA", Gło-
gów, Polska (Przemysław Grabański, Ryszard Gra-
bański, Krzysztof Kasprzyk, Franciszek Mirkowski, 
Stanisław Młynarczyk, Wojciech Osmólski, Mirosław 
Szyrner). 

Kadłub ramy podporowej żurawia 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
kadłuba o prostej konstrukcji, zapewniającej równo-
mierny rozkład naprężeń na całą powłokę krzywoli-
niową oraz umożliwiającej wbudowanie zbiornika 
oleju hydrauliczego w segment pośredni. 

Kadłub ramy podporowej żurawia składa się z seg-
mentu wieńca obrotowego (1), który przez odpowiednie 
elementy złączne przenikają do segmentu pośredniego 
(3), przy czym segmenty połączone są ze sobą nie-
rozłącznie. Segment (1) połączony jest z pochwą po-
przeczną (4) nierozłącznie, natomiast segment (3) po-
łączony jest rozłącznie z pochwą poprzeczną (4). Seg-
menty wzmacniane są wewnątrz żebrami poprzeczny-
mi wygiętymi w kształcie figur płaskich, łącząc 
w konstrukcję nośną górną i dolną powłokę segmen-
tów. 

Kadłub ramy podporowej przeznaczony jest dla 
żurawi samochodowych i samojezdnych. (2 zastrzeżenia) 

B66D 
B66B 

P.234062 01.12.1981 

Kopalnia Węgla Kamiennego „Wałbrzych", Wał-
brzych, Polska (Bogdan Bednarek, Marian Szulc, Wła-
dysław Suława, Stefan Kiełbik). 

Hamulec bezpieczeństwa kołowrotu kopalnianego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie konstrukcji urzą-
dzenia hamującego samoczynnie kołowrót kopalniany, 
po przekroczeniu jego prędkości dopuszczalnej. 

Istota hamulca polega na zastosowaniu dodatkowego 
bieżnika hamulcowego zamocowanego trwale na bęb-
nie linowym (13) od strony przekładni obiegowej (15). 
Ponadto zastosowano dodatkowo ciężar zawieszony na 
końcu dźwigni kątowej łączącej elementy cierne ha-
mulca. Ciężar ten jest połączony z siłownikiem pneu-
matycznym (7), który jest sterowany za pomocą elek-
trozaworu (10). Wyłącznik odśrodkowy tego elektro-
zaworu jest umieszczony przy kołnierzu bębna lino-
wego (13). Do kołnierza są przyspawane krótkie od-
cinki pręta stalowego rozmieszczone w jednakowych 
odstępach na całym obwodzie tego kołnierza. 

(1 zastrzeżenie) 
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B66D P.234070 02.12.1981 

Kombinat Urządzeń Mechanicznych „Bumar-Łabędy" 
- Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Mecha-
nicznych, Gliwice, Polska (Stanisław Drzensla, Adam 
Scisłowicz). 

Siłownikowy mechanizm podnoszenia, 
zwłaszcza do żurawia hydraulicznego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
takiej konstrukcji mechanizmu, która eliminowałaby 
konieczność każdorazowego obciążania mechanizmu 
podczas zbliżania się do siebie wielokrążków wcho-
dzących w jego skład. 

Mechanizm zawiera dwusekcyjny bęben linowy 
z nawiniętą na sekcje liną podnoszącą. Sekcje są 
sztywno połączone ze sobą oraz z usytuowanym mię-
dzy nimi kołem zębatym ułożyskowanym w uchu (5) 
tłoczyska (6) siłownika (7). Wieniec koła zębatego jest 
częściowo odsłonięty, a koło jest zazębione z zębatką 
(8) usytuowaną równolegle do osi tłoczyska. 

Koło zębate jest zabezpieczone przed rozłączeniem 
się z zębatką za pomocą zespołu oporowego. 

(4 zastrzeżenia) 

Dział C 
CHEMIA I METALURGIA 

C01B P. 237803 T 06.08.1982 

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Zakłady Włó-
kien Wiskozowych „Chemitex-Wistom", Tomaszów Ma-
zowiecki, Polska (Władysław Nadwodnik, Kazimierz 
Wika, Andrzej Lenarczyk, Ewa Wypychowska, Zdzis-
ław Bechtold, Andrzej Matynia, Bogusława Wierzbow-
ska). 

Sposób otrzymywania dziesięciowodnego 
siarczanu sodowego 

z kąpieli przędzalniczych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania ta-
kiego sposobu otrzymywania uwodornionego Cu(SO4)2, 
który mógłby być prowadzony w jednym wieloko-
morowym aparacie z wyeliminowaniem wstępnego 
schładzania. 

Sposób otrzymywania dziesięciowodnego siarczanu 
sodowego z kąpieli przędzalniczych, w którym sto-
suje się adiabatyczne odparowanie części wody 
z układu krystalizacyjnego, a przez to zatężenie 
i schłodzenie kąpieli i wydzielenie krystalicznego dzie-
sięciowodnego siarczanu sodowego. 

Według wynalazku polega na tym, że powrotną ką-
piel przędzalniczą schładza się poddając próżniowej 
wielostopniowej operacji, najpierw przeprowadzając 
co najmniej dwustopniowe odparowanie, a następnie 
co najmniej dwustopniową krystalizację, przy czym 
przynajmniej do procesu krystalizacji doprowadza się 
roztwór pokrystalizacyjny otrzymany w wyniku roz-
działu faz. Korzystne jest doprowadzenie roztworu 
pokrystalizacyjnego do tych stopni krystalizacji, w 
których zachodzi on w temperaturach niższych od 
temperatury nasycenia roztworu siarczanem sodowym. 

(2 zastrzeżenia) 

C01B 
B01J 

P.239831 29.12.1982 

Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa, Polska 
(Ryszard Mostowicz, Józef Berak). 

Sposób otrzymywania wysokokrzemowego zeolitu 
typu ZSM-5 o jednorodnych kryształach 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wyeliminowania 
skomplikowanego procesu granulowania zeolitu. 

Sposób otrzymywania zeolitu typu ZSM-5 o stosun-
ku molowym SiO2(Al2O)3 ^ 30, polegający na wyso-
kotemperaturowej krystalizacji hydrożelu glinokrze-
mionowego, prowadzonej w obecności kationów me-
tali alkalicznych i/lub kationów metali ziem alkalicz-
nych, według wynalazku charakteryzuje się tym, że 
kationy wprowadza się w postaci soli słabych kwa-
sów pojedynczo lub w mieszaninie, ewentualnie z do-
datkiem soli mocnych kwasów. Sole wprowadza się 
w ilości równej lub większej od ilości wprowadzonego 
glinu. Kationy można także wprowadzać w postaci 
mieszaniny wodorotlenku i soli słabego kwasu. 

(5 zastrzeżeń) 

C02F P. 234031 30.11.1981 

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Wal-
demar Szymanek). 

Sposób oczyszczania ścieków 
z zawartością substancji organicznych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
sposobu ułatwiającego proces oczyszczania oraz za-
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pewniającego optymalne wykorzystanie przestrzeni 
zajmowanej przez rów. 

Sposób oczyszczania ścieków z zawartością substan-
cji organicznych, za pomocą błony biologicznej, utwo-
rzonej na wkładkach w postaci sieci przestrzennych 
kanałów o ściankach równoległych do kierunku prze-
pływu ścieków, które w procesie ciągłym są napo-
wietrzane, charakteryzuje się tym, że wkładki (3) 
umieszcza się w rowie (1) cyrkulacyjnym otwartym, 
korzystnie w kształcie meandru. (1 zastrzeżenie) 

C02F P. 234099 03.12.1981 

Instytut Kształtowania Środowiska, Oddział w Ka-
towicach, Centrum Ochrony Środowiska, Katowice, 
Polska (Marian Jacek Łączny, Władysław Wilgusie-
wicz, Jerzy Kmiecik). 

Sposób zestalania ścieków 
i płynnych odpadów komunalnych i przemysłowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
takiego sposobu zestalania ścieków i płynnych odpa-
dów komunalnych i przemysłowych, w wyniku któ-
rego zostałby utworzony zestalony monolit praktycz-
nie nieprzepuszczalny dla wody. 

Sposób według wynalazku charakteryzuje się tym, 
że ze ścieków i płynnych odpadów sporządza się za-
wiesinę z dodatkiem popiołów lotnych z węgli ka-
miennych lub brunatnych w określonym stosunku 
wagowym. Przy zmniejszonej płynności ścieków i od-
padów do zawiesiny dodaje się wody w ilościach za-
pewniających koncentrację w wymaganym zakresie. 

(3 zastrzeżenia) 

C02F \ P. 237679 T 27.07.1982 

Fabryki Akcesoriów Meblowych, Chełmno, Polska 
(Zbigniew Duszkiewicz, Alicja Byner). 

Kąpiel do unieszkodliwiania ścieków 
zawierających związki miedzi 

w neutralizatorze obróbki bezpośredniej 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
kąpieli przyśpieszającej unieszkodliwienie ścieków 
zawierających związki miedzi. 

Kąpiel składa się z wodnego roztworu zawierającego 
od 5 do 20 mg/l siarki w postaci siarczku sodowego 
lub koncentratu siarkowego, od 15 do 30 g/l węglanu 
sodowego, od 0,8 do 1,5 g/l wodorotlenku wapnia. 

(1 zastrzeżenie) 

C03C P. 234105 04.12.1981 

Jeleniogórskie Zakłady Optyczne, Jelenia Góra, Pol-
ska (Anna Nowak). 

Krzemianowe szkło optyczne 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia 
współczynnika załamania światła w szkłach krzemia-
nowych przy niewielkim wzroście ciężaru właściwego 
szkła. 

Szkło krzemianowe -zawiera w % wagowych: 4 2 -
- 4 5 SiO,, 6 -9% B2O3, 14-17% Na^+KjjO, 6 - 8 % 
ZrO2, 2 - 6 % CaO+ZnO oraz 14-18% TiO2. 

(2 zastrzeżenia) 

C07C P. 233923 18.ll.1981 

Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, Polska (Ta-
deusz Lesiak, Jerzy Nowakowski, Renata Kulikow-
ska). 

Sposób wytwarzania 
nowych pochodnych aromatycznych diizocyjanianów 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania spo-
sobu wytwarzania nowych pochodnych aromatycznych 
diizocyjanianów wykazujących aktywność herbicydo-
wą w testach hamowania kiełkowania nasion gor-
czycy i hamowania wzrostu korzeni ogórków oraz 
aktywność insektycydową w stosunku do much do-
mowych. Sposób wytwarzania związków o wzorze ogól-
nym przedstawionym na rysunku, w którym X ozna-
cza atom chloru lub grupę metoksylową, zaś R ozna-
cza grupy alkoksylowe o 1-6 atomach węgla albo 
grupę N,N-dialkiloaminowe o 2-12 atomach węgla, 
na drodze reakcji l,l-dichloro-2,2-bis(4-chloro-3-izocy-
janianofenylo)etylenu lub l,l-dichloro-2,2-bis(4-meto-
ksy-3-izocyjanianofenylo)etylenu z alifatycznymi alko-
holami albo z alifatycznymi N,N-dialkiloaminami. 

(1 zastrzeżenie) 

C07C P.234027 27.11.1981 

Instytut Ciężkiej Snytezy Organicznej „Blachownia", 
Kędzierzyn-Koźle, Poslka (Ireneusz Morawski). 

Sposób wydzielania kwasu akrylowego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
czystej metody wydzielania kwasu akrylowego oraz 
takiej, która nie powodowałaby zapolimeryzowania 
kolumny rektyfikacyjnej. 

Sposób wydzielania kwasu akrylowego ze stężo-
nych roztworów na drodze ich rektyfikacji w obec-
ności inhibitorów polimeryzacji polega na tym, że 
stężony roztwór kwasu akrylowego poddaje sęi rekty-
fikacji w obecności kompozycji inhibitującej polime-
ryzację, składającej się z hydrochinonu, fenotiazyny 
i powietrza lub fenotiazyny, dwuetylodwutiokarbami-
nianu miedzi i powietrza lub hydrochinonu, dwuety-
lodwutiokarbaminianu miedzi i powietrza, przy czym 
stążenia hydrochinonu, fenotiazyny i dwuetylodwutio-
karbaminianu miedzi w kompozycjach wynoszą 500 
ppm każdego inhibitora, natomiast powietrze dopro-
wadza się w ilości 0,1-10 m3. (1 zastrzeżenie) 

C07C P.234028 27.11.1981 

Instytut Ciężkiej Snytezy Organicznej „Blachownia", 
Kędzierzyn-Koźle, Polska (Ireneusz Morawski). 

Sposób wydzielania metakrylanu metylu 

Celem wynalazku jest opracowanie czystej i nie 
powodującej zapolimeryzowania kolumny rektyfika-
cyjnej metody wydzielania metakrylanu metylu ze 
stążonych roztworów na drodze ich rektyfikacji w 
obecności inhibitorów polimeryzacji. 

Sposób polega na tym, że stężony roztwór metakry-
lanu metylu poddaje się rektyfikacji w obecności kom-
pozycji inhibitującej polimeryzację, składającej się 
z hydrochinonu i fenotiazyny lub fenotiazyny i dwu-
etylodwutiokarbaminianiu miedzi lub hydrochinonu 
dwuetylodwutiokarbaminianiu miedzi, przy czym stę-
żenia hydrochinonu, fenotiazyny i dwuetylodwutiokar-
baminianiu miedzi wynoszą 150 ppm każdego inhibi-
tora. (1 zastrzeżenie) 
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C07C P. 234046 30.11.1981 

Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia", 
Kęazierzyn-Koźle, Polska (Alina Kowalska-Kiedik, 
Włodzimierz Podstawa, Zdzisława Więckowska, Marian 
Sosnowski, Stanisław Kotlicki, Stanisław Pięta). 

Sposób wytwarzania izobutylobenzenu 

Celem wynalazku jest opracowanie takiego sposobu 
wytwarzania izobutylobenzenu, który umożliwiałby 
uzyskanie odpowiedniej czystości produktu tak, aby 
mógł być on stosowany w syntezie leków antyreuma-
tycznych. 

Sposób polega na reakcji chlorobenzenu z sodem 
metalicznym w toluenie jako rozpuszczalniku do ben-
zenosodu, w temperaturze do 40°C, benzenosodu z to-
luenem do benzylosodu oraz benzylosodu z chlorkiem 
izopropylu i według wynalazku charakteryzuje się 
tym, że z mieszaniny poreakcyjnej zawierającej poni-
żej 1,5% chlorobenzenu, uzyskanej w reakcji 1 mola 
chlorobenzenu z 1,8-2,2 molami sodu w 2-5 molach 
toluenu oddestylowuje się minimum 50°/o powstałego 
benzenu z częścią toluenu, następnie całość chłodzi 
i wprowadza 1,2-1,6 mola toluenu, po czym dozuje 
się 0,4-0,7 mola chlorku izopropylu w ten sposób, 
aby temperatura nie przekroczyła 35°C, utrzymując 
ją przez minimum 60 minut po wdozowaniu chlorku 
izopropylu, po czym oddziela powstałą fazę stałą od 
cieczy. (1 zastrzeżenie) 

C07C P. 234072 02.12.1981 

Politechnika Łódzka, Łódź, Polska (Jan Kraska, Zyg-
munt Boruszczak). 

Sposób dwuazowania amin aromatycznych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
takiego sposobu dwuazowania, w którym środki dwu-
azujące nie byłyby toksyczne i lotne zaś rozpuszczal-
niki niełatwopalne. 

Sposób dwuazowania amin aromatycznych o wzorze 
ogólnym Ar-NH2 , w którym Ar oznacza resztę aro-
matyczną o wzorze ogólnym 2 lub 3, w których Z i R 
oznaczają razem lub niezależnie od siebie atom wo-
doru, chloru, bromu, grupę metylową, metoksylową, 
etoksylową, nitrową, zaś X i Y oznaczają razem lub 
niezależnie od siebie atom wodoru, chloru, bromu, 
fluoru, grupę metylową, metoksylową, etoksylową, 
trójmetylową, nitrową, karboalkoksylową, nadto Xi Y 
oznaczają także razem lub niezależnie od siebie grupę 
sulfonoamidową, grupę karboamidową, przy czym Y 
zajmuje w pierścieniu, aromatycznym położenie okreś-
lone we wzorze 2 numerem 3, 4 lub 5, polega na 
tym, że na aminy działa się roztworami azotynów 
glikoli lub azotynów eterów glikoli o wzorze ogólnym 
O N - O - C H 2 - C H 2 - O - W , w którym W oznacza atom 
wodoru, grupę metylową, etylową, n-butylową, 2-hy-
droksyetylową, 2-metoksyetylową, 2-etoksyetylową, 2-
-n-butoksyetylową, w glikolach etylenowych lub ete-
rach glikoli etylenowych, w środowisku glikoli etyle-
nowych lub eterów glikoli etylenowych, korzystnie 
glikolu etylenowego, glikolu dwuetylenowego, eteru 
jednometylowego glikolu etylenowego lub dwuetyle-
nowego, eteru jednoetylowego glikolu etylenowego 
lub dwuetylenowego, eteru jedno-n-butylowego gliko-
lu etylenowego lub dwuetylenowego względnie mie-
szanin tych rozpuszczalników ewentualnie zawierają-
cych do 50% wagowych wody, w obecności kwasów 
mineralnych lub organicznych, korzystnie kwasu siar-

kowego, solnego, fosforowego, benzenosulfonowego, 
p-toluenosulfonowego, p-dodecylosulfonowego lub mie-
szanin tych kwasów dodawanych w ilościach stechio-
metrycznych względnie z 1-5-krotnym nadmiarem, 
w temperaturze 0-45°C. (2 zastrzeżenia) 

C07C P. 238735 26.10.1982 

Pierwszeństwo: 02.11.1981 - St. Zjedn. Am. (nr317.223) 

Ifizer, Pnc, Nowy Jork, Stany Zjednoczone Ame-
ryki. 

Sposób wytwarzania l-(3-benzyloksyfenylo)-l,l-
-dwumetyloheptanu 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
bardziej wydajnej metody wytwarzania znanych 
związków będących produktami pośrednimi w synte-
zie 2-podstawionych 5-(l,l-dwumetyloheptylo)fenoli 
użytecznych jako środki przeciwbólowe. 

Sposób wytwarzania l-(3-benzyloksyfenylo)-l,l-dwu-
metyloheptanu polega na tym, że l-(3-benzyloksyfe-
nylo)-l-metyloheptanol-l poddaje się reakcji z nad-
miarem wodnego roztworu chlorowodoru, otrzymany 
w ten sposób l-(3-benzyloksyfenylo)-l-chloro-l-mety-
loheptan poddaje się następnie reakcji z 1-3 równo-
ważnikami molowymi trójmetyloglinu w obojętnym 
wobec środowiska reakcji rozpuszczalniku w tempe-
raturze -20° do 10°C. (4 zastrzeżenia) 

C07D P. 232234 15.07.1981 

Pierwszeństwo: 16.12.1980 - Węgry (nr 3001/81) 

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

Sposób wytwarzania 7-podstawionych benzopiranów 

Celem wynalazku jest opracowanie sposobu wytwa-
rzania nowych związków użytecznych w leczeniu cho-
rób serca. 

Sposób wytwarzania związków o wzorze 1, w któ-
rym Rj i R2 oznaczają atom wodoru, grupę alkilową 
o 1 do 6 atomach węgla, hydroksyalkilową, alkenylo-
wą, cykloalkilową, fenyloalkilową lub dwumetoksy-
fenyloalkilową, R3 oznacza atom wodoru, grupę alki-
lową o 1 do 4 atomach węgla lub grupę fenylową; R4 
oznacza atom wodoru; R5 oznacza atom wodoru lub 
grupę fenylową; lub R4 i R5 łącznie stanowią wiążącą 
parę elektronową między drugim a trzecim atomem 
węgla pierścienia benzopiranowego; R i R, oznaczają 
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atomy wodoru lub łącznie stanowią atom tlenu; n 
oznacza liczbę 1 lub 2; z tym ograniczeniem, że pierś-
cień piranowy może mieć tylko jeden podstawnik 
alkilowy lub fenylowy polega na tym, że na związek 
wzorze 3, w którym Z = grupa -CH^CH 2 lub 

oznacza atom chlorowca działa się aminą (4 zastrzeżenia) 

C07D P. 232568 10.08.1981 

Pierwszeństwo: 11.08.1980 - St. Zjedn. Am. (nr 176889) 
08.07.1981 - St. Zjedn. Am. (nr 281438) 

American Cyanamid Company, Wayne, Stany Zjed-
noczone Ameryki. 

Sposób wytwarzania nowych pochodnych 
cefalosporyny 

Celem wynalazku jest opracowanie sposobu wy-
twarzania nowych związków wykazujących własności 
przeciwbakteryjne. 

Sposób wytwarzania związków o wzorze 1, w któ-
rym R = H lub podstawnik o symbolu Ri, który ozna-
cza grupę Ci-Ce-alkilową polega na tym, że związek 
o wzorze 3, w którym R2 oznacza grupę zabezpiecza-
jącą poddaje się reakcji z PCh, otrzymany chlorek 
kwasowy poddaje się następnie reakcji ze związ-
kiem o wzorze 5 i z wytworzonego w ten sposób 
związku usuwa się ugrupowanie R2. (1 zastrzeżenie) 

C07D P.235579 23.03.1982 
Pierwszeństwo: 23.03.1981-St. Zjedn. Am. (nr 246.453) 

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

Sposób wytwarzania pochodnych 1,1-dwutlenku 
kwasu penicylanowego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uproszczenia 
i zwiększenia wydajności procesu wytwarzania zna-
nych związków użytecznych jako produkty pośred-
nie do wytwarzania związków o działaniu przeciw-
bakteryjnym 

Sposób wytwarzania estrów chlorowcometylowych 
1,1-dwutlenku kwasu penicylanowego o wzorze 1, w 
którym X oznacza Cl, Br, J polega na tym, że pod-
daje się reakcji ester o wzorze 6, w którym n ozna-
cza zero, 1 lub 2; X oznacza atom chloru, bromu lub 
jodu, Y oraz Z oznaczają atom chloru lub bromu, 
albo Y oznacza atom wodoru i Z oznacza atom chlo-
ru lub bromu, i jeśli n oznacza zero, lub 1, produkt 
redukcji poddaje się utlenieniu. (25 zastrzeżeń) 

C07D P. 238418 29.09.1982 

Pierwszeństwo: 30.09.1981 - Węgry (nr, 2812/81) 

Richter Gedeon Vegyèszeti R. T., Budapeszt, Węgry. 

Sposób wytwarzania estrów kwasu winkaminowego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie skrócenia i upro-
szczenia sposobu wytwarzania estrów kwasu winka-
minowego. 

Sposób wytwarzania estrów kwasu winkaminowego 
racemicznych i optycznie czynnych o wzorze 1, w 
którym R1 i R2 niezależnie oznaczają grupę alkilową 
o 1 do 6 atomach węgla polega na tym, że na ester 
oksymu ośmiowodoro (2,3-a) chinolizyny o wzorze 2, 
w którym R1 i R2 mają wyżej podane znaczenie, 
działa się wodnym roztworem kwasu siarkowego lub 
jego soli, w 80 do 110°C, a otrzymaną 14-epimeryczną 
mieszaninę epimeryzuje się lub rozdziela, znanym 
sposobem i, jeżeli to jest pożądane, rozdziela race-
miczne estry kwasu winkaminowego. (7 zastrzeżeń) 

C07D P. 288422 27.11.1981 

Pierwszeństwo: 28.11.1980 - Włochy (nr 26323A/80) 

Istituto De Angeli S.p.A., Mediolan, Włochy. 
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Sposób wytwarzania nowych imidazolilofenyloatnidyn 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania spo-
sobu wytwarzania nowych związków o zwiększonej 
w stosunku do znanych związków tego typu, aktyw-
ności inhibitującej wydzielanie kwasu żołądkowego. 

Sposób wytwarzania związków o wzorze 1, w któ-
rym R, Ri i R», takie same lub różne, oznaczają atom 
wodoru lub niższą grupę alkilową, a Rs oznacza gru-
pę alkilową, alkenylową lub alkinylową o łańcuchu 
prostym lub rozgałęzionym, grupę cyjanową, grupę 
hydroksylową, ewentualnie podstawioną grupę cyklo-
alkilową lub cykloalifatyczną grupę alkilową, grupę 
bicykliczną, grupę aryloalkilową lub arylową ewen-
tualnie podstawioną atomem chlorowca, grupą mety-
lową, metoksylową lub metylenodioksylową, albo Rs 
oznacza ewentualnie podstawioną grupę heterocyklo-
alkilową lub grupę heterocykliczną, które mogą rów-
nież zawierać dalszy heteroatom, i ich nietoksycznych, 
kwasowych soli addycyjnych, polega na tym, że 
związek o wzorze 2, w którym R i Ri mają wyżej 
podane znaczenie a B oznacza grupę cyjanową, ace-
tylową, kąrboetoksylową lub karbamylową, poddaje 
się reakcji z aminą o wzorze H2N-R^ w którym R2 
ma wyżej podane znaczenie. (22 zastrzeżenia) 

C07D P.238689 T 31.12.1931 

Politechnika Łódzka, Łódź, Kutnowskie Zakłady 
Farmaceutyczne, Kutno, Polska (Adam Redliński, Eu-
geniusz Kaczur-Kaczyński, Janusz Burski, Maria Siu-
da, Zdzisław Majer, Wanda Przepiera, Maciej Klauze). 

Sposób oczyszczania surowego N-(2-hydroksyetylo)-
-amidu 1,4-di-N-tlenku kwasu 3-metylo-2-chinoksalo-

ilowego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
czystej i wydajnej metody oczyszczania znanego 
związku przeciwbakteryjnego. 

Sposób oczyszczania surowego N-(2-hydroksyetylo)-
-amidu 1,4-d i N-tlenku kwasu 3-metylo-2-chinoksalo-
ilowego na drodze krystalizacji polega na tym, że 
krystalizację prowadzi się dwukrotnie, najpierw 
z układu rozpuszczalników N-N-dwumetyloformamid/ 
/chloroform zmieszanych korzystnie w stosunku ob-
jętościowym 2: 3, zawierającego dodatkowo roztwór 
kwasu solnego w takiej ilości, aby pH układu wyno-
siło 2-6, korzystnie 3-4, a następnie z układu roz-
puszczalników N,N-dwumetyloformamid/chłoroform 
zmieszanych korzystnie w stosunku objętościowym 
2 : 3. (1 zastrzeżenie) 

C07D P.239265 01.03.1932 

Pierwszeństwo: 23.03.1981 - S t . Zjedn. Am. 
(nr 246.503 i nr 246.504) 

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

Sposób wytwarzania dwuestru metanodiolu 
z pochodnymi kwasu penicylanowego 

Celem wynalazku jest opracowanie sposobu wytwa-
rzania nowych i o zwiększonej aktywności związków 
o działaniu przeciwbakteryjnym. 

Sposób wytwarzania dwuestrów metanodiolu, w 
których jedna grupa hydroksylowa metanodiolu 
zestryfikowana jest grupą karboksylową hetacyliny 
lub jej p-hydroksyanalogu, a druga grupa hydroksy-
lowa metanodiolu zestryfikowana jest 1,1-dwutlen-
kiem kwasu penicylanowego, polega na reakcji po-
chodnej karboksylanu penicylanianu 6'-2,2-dwume-
tylo^-fenylo-S-imidazolidynonylo-l-penicylanoiloksy-

metylu lub jego p-hydroksyanalogu z pochodną 1,1-
-dwutlenku kwasu penicylanowego. 

Związki te mogą być stosowane jako doustne środ-
kwi przeciw drobnoustrojom odpornym na penicyli-
nazę. (1 zastrzeżenie) 

C07D P. 239271 30.11.1982 

Pierwszeństwo: 01.12.1981 - Francja (nr 81/22.506) 

Sanofi (Société Anonyme), Paryż, Francja (Bernard 
Labeeuw, Ali Salhi). 

Sposób wytwarzania nowych pochodnych cefalospo-
ryn podstawionych w pozycji 3 grupą heterocyklotio-

metylową 

Celem wynalazku jest opracowanie sposobu wy-
twarzania nowych związków wykazujących aktywność 
przeciwbakteryjną zwłaszcza w odniesieniu do bakterii 
jelitowych. 

Sposób wytwarzania nowych pochodnych cefalospo-
ryn o wzorze ogólnym 2, w którym Ri i Rs oddziel-
nie oznaczają grupy metylowe lub Ri i R2 tworzą 
razem grupę 1,3-propylenową, A oznacza atom wodo-
ru, kation, ester lub hemiacetal, Ra oznacza grupę 
heterocykliczną zawierającą pięć lub sześć atomów 
w tym przynajmniej jeden atom azotu polega na 
prowadzeniu kolejnych reakcji: acylowaniu 1-S-tlen-
ku 7-amino-3-bromometylo-3-cefemokarboksylanu ter-
tiobutylu odpowiednim kwasem, reakcji otrzymanego 
produktu z tiolem o wzorze RJSH, usunięciu znanymi 
metodami grup zabezpieczających umieszczonych ná 
funkcjach aminowej i kwasowej. (1 zastrzeżenie) 

C07J P. 234033 30.11.1981 

Zgłoszenie dodatkowe do patentu nr 116459 

The Upjohn Company Kalamazoo, Stany Zjedno-
czone Ameryki (Kenneth Paul Shephard, Verlan 
Henry van Rheenen). 
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Sposób wytwarzania pochodnych 17«-hydroksyproge-
steronu z androstenów 

Celem wynalazku jest uproszczenie sposobu wy-
twarzania 17a-hydroksyprogesteronu o wzorze 1, w 
którym R, oznacza atom tlenu lub grupę wodorotle-
nową, przy czym gdy R» oznacza atom tlenu to po-
między Ci i Rj oraz pomiędzy d i Cs występują po-
dwójne wiązania, natomiast gdy R3 oznacza grupę 
wodorotlenową to pomiędzy C» i Ri występuje poje-
dyncze wiązanie, a pomiędzy Cs i Ci występuje wią-
zanie podwójne; R« oznacza atom wodoru, atom flu-
oru lub grupę metylową, R« oznacza atom wodoru, 
atom fluoru, atom chloru lub atom bromu albo gru-
pę wodorotlenową, Ru oznacza (H), (H,H), (HotOH) 
(HßOH) lub (O), Ru oznacza atom wodoru lub grupę 
metylową, symbol „~" oznacza, że grupa R16 znajdu-
je się w pozycji a lub ß, symbol „ " oznacza 
wiązanie pojedyncze lub podwójne polega na tym, że 
związek o wzorze 2, w którym wszystkie symbole 
mają wyżej podane znaczenie poddaje się sulfenylo-
waniu związkiem o wzorze Ru - S - M , w którym M 
oznacza atom chlorowca, a RIT ozncza grupę alkilową 
lub ewentualnie grupę podstawioną grupę fenylową. 
Wytworzony sulfotlenek allitu poddaje się reakcji Mi-
chaela z przyłączeniem alkoholanu i następnie dal-
szym przekształceniom jak w patencie głównym. 

(3 zastrzeżenia) 

C08G P.234041 01.12.1981 

Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa, Polska 
(Witold Majewski, Mirosław Stefański, Grażyna Dmo-
wska, Janusz Stasiński, Jan Boranowski, Piotr Krzy-
żanowski, Jerzy Fejgin, Ewa Pogorzelska, Barbara 
Koper, Julianna Bojarska, Jerzy Bojarski). 

Wytwarzanie kopolimerów trioksanu w sposób 
ciągły 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania ta-
kiego sposobu wytwarzania trioksanu, który elimino-
wałby tworzenie się frakcji niestabilnej termicznie. 

Wytwarzanie kopolimerów 1,3,5-trioksanu z hetero-
cyklicznymi komonomerami w sposób ciągły i bez 
użycia rozpuszczalników według wynalazku polega na 
zastosowaniu odpowiedniego reżimu temperaturowe-
go w reaktorze ciągłym: po strefie polimeryzacji mie-
szanina reakcyjna jest chłodzona z odpowiednią szyb-
kością do określonej temperatury. Gwarantuje to mi-
nimalizowanie strat komonomerów i zwiększenie wy-
dajności procesu. (5 zastrzeżeń) 

C08K 
C08L 

P. 234084 01.12.1981 

Przedsiębiorstwo Dostaw Materiałów Odlewniczych, 
Tychy, Polska (Ewa Bilanowska, Janusz Dymczyk, 
Wanda Drozdek, Stanisław Kania, Jacek Niedziński, 
Adam Prokop). 

Kit do naprawy wad i uszkodzeń odlewów żeliwnych 
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania ta-

kiego kitu, który ma dobrą odporność na wzrost ciś-
nienia przy jednoczesnym wzroście temperatury. 

Kit według wynalazku zawiera w swym składzie 
33-36 części wagowych żywicy epoksydowej, mało-
cząsteczkowej o liczbie epoksydowej 0,50-0,58, 33-36 
części wagowych proszku żelaza, 2 -4 części wago-
wych proszku glinu, 9-12 części wagowych odpa-
dowych pyłów fenolowo-epoksydowych, oraz jako 
utwardzacz 16-20 części wagowych pochodnych ani-
liny. (1 zastrzeżenie) 

C08L P.233973 26.11.1981 

Zakłady Tworzyw Sztucznych „Erg", Gliwice, Pol-
ska (Kazimierz Biernacki, Bogumiła Budrewicz, Jan 
Ciszek, Barbara Janus). 

Sposób otrzymywania spoiwa epoksydowego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uproszczenia 
i zmniejszenia energochłonności procesu wytwarzania 
spoiwa epoksydowego. 

Sposób otrzymywania kompozycji epoksydowej 
opartej o żywice epoksydowe dianowe, utwardzacz 
p,p'-dwuaminodwufenylosulfon i addukty trójfluorku 
borowego z aminami charakteryzuje się tym, że pro-
ces mieszania żywicy i utwardzaczy prowadzi się w 
mieszaninie rozouszczalników acetonu i wyższego al-
koholu o łańcuchu węglowym Cs-C7, najkorzystniej 
izopropanolu w temperaturze 60-90°C w czasie 1,5-
- 3 godzin. (4 zastrzeżenia) 

C08L P. 237339 T 06.07.1982 

Krajowy Związek Spółdzielni Chemicznych „Che-
mix" - Ośrodek Technologii Gumy, Szczecin, Pol-
ska (Janina Mikłaszewicz). 

Mieszanka lateksowa 

Celem wynalazku jest opracowanie takiej mie-
szanki lateksowej do produkcji wyrobów lateksowych, 
które w kontakcie z miedzią lub jej związkami nie 
brązowiałyby. 

Mieszanka lateksowa zawiera przyspieszacze z eru-
py sulfenamidów i tiazoli. (2 zastrzeżenia) 

C08L P. 238443 30.09.1982 

Pierwszeństwo: 01.10.1981 - St. Zjedn. Am. (nr 307.360) 

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

Wyrób elastomeryczny stosowany do drukowania 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie poprawienia ja-
kości wyrobów elastomerycznych przeznaczonych do 
stosowania w systemie druku fleksograiicznego. 

Wyrób charakteryzuje się tym, że zawiera: poli-
merową matryce wykonaną z mieszaniny syndiotak-
tycznego 1,2-polibutadiemi i cis-M-poliizoprenu, fo-
toinicjator będący związkiem, który po napromienio-
waniu inicjuje polimeryzację i/lub sieciowanie oraz 
ewentualnie zdolnv do fotopolimeryzacji, etylenowo 
nienasycony środek sieciujący, którego typowym przy-
kładem są estry kwasu akrylowego lub metakrylo-
wego. (28 zastrzeżeń) 
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C09B P.234102 04.12.1981 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Barwni-
ków „ORGANIKA", Zgierz, Polska (Czesław Sosnow-
ski, Wacław Młynarski, Jan Gmaj, Ludgard Jawor-
ski, Bogusław Sobolewski, Janusz Kowalczyk). 

Sposób otrzymywania szczawianu zasadowej zieleni 
tró jarylometano we j 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uproszczenia 
procesu otrzymywania szczawianu zieleni malachito-
wej, oszczędności robocizny i energii oraz uzyskania 
wysokiej jakości produktu. 

Sposób otrzymywania surowego chlorku zieleni, 
wytworzonego na drodze utleniania leukozwiązku tej 
zieleni działaniem dwutlenku manganu w środowisku 
kwaśnym i wysolenia z mieszaniny poreakcyjnej do-
datkiem chlorku sodowego oraz wyodrębnienia wy-
dzielonego produktu według wynalazku charaktery-
zuje się tym, że chlorek zieleni rozpuszcza się w wo-
dzie, ewentualnie dodaje kwas szczawiowy w ilości 
odpowiadającej 0,03 do 0,06 mola na 1 mol chlorku 
zieleni trójarylometanowej, a uzyskany roztwór 
ewentualnie filtruje od części nierozpuszczalnych, po 
czym chlorek zieleni przeprowadza się bezpośrednio 
w szczawian przez wprowadzenie do klarownego 
roztworu w temperaturze - 10°C do +10°C kwasu 
szczawiowego, przy czym wydzielanie szczawianu zie-
leni można prowadzić korzystnie w obecności kwasu 
fosforowego, a następnie powstały osad szczawianu 
po zakończeniu procesu krystalizacji filtruje się i su-
szy. . (4 zastrzeżenia) 

C09C 
C03C 

P.240061 06.01.1983 

Instytut Szkła i Ceramiki, Warszawa, Polska (Ce-
cylia Dziubak, Krzysztof Kołodziejski, Wojciech Łu-
kasik, Henryk Pieczarowski). 

Sposób wytwarzania beżowego barwnika 
ceramicznego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie skrócenia cyklu 
technologicznego i obniżenia energochłonności pro-
dukcji beżowego barwnika ceramicznego. 

Sposób polega na tym. że do mieszaniny o składzie 
wyrażonym w częściach wagowych: Fe;Os 70-80, 
Cr2q, 200-300. Al*Oi 200-300 i ZnO 300-400 dodaie 
sie jako mineralizator 20*-60 części wagowych H3BO3 
lub 210--00 części wagowych CaF, względnie ich mie-
szaninę, po czym zestaw ujednoradnia się na sucho 
i wypraża w temperaturze 1500-1580 K. 

Barwnik według wynalazku służy do barwienia 
szkliw emalierskich, szkliw ceramicznych, przezna-
czonych na płytki okładzinowe, wyroby sanitarne 
i porcelitowe oraz do wytwarzania farb ceramicznych 
zarówno naszkiiwnych jak i podszkliwnych. 

(1 zastrzeżenie) 

C09K 
C07D 
C23F 

P. 233936 23.11.1981 

Instytut Chemii Przemysłowej. Warszawa, Polska 
fRożenna Dalewska, Krystyna Moskalewicz, Jerzy 
Tkaczyk, Andrzej Gruda, Zofia Machowska). 

Sposób otrzymywania imidazolinoweero inhibitora 
korozji dla potrzeb przemysłu rafineryjnego 

Celem wynalazku jest ooracowanie sposobu otrzv-
mvwania imidazolinowefro inhibitora korozii o zwięk-
szonych własnościach inhibitujących w stosunku do 
znanych inhibitorów. 

Sposób charakteryzuje się tym, że inhibitor imida-
zolinowy modyfikuje się urotropiną. Korzystnie, inhi-
bitor imidazolinowy otrzymuje się podczas kondensa-
cji dwuetylenotrójaminy z kwasami tłuszczowymi 
Cs-Cn, stanowiącymi przedgon z destylacji kwasów 
tłuszczowych pochodzenia zwierzęcego. 

(2 zastrzeżenia) 

C09K P. 234069 02.12.1981 

Irena Terlikiewicz, Jan Terlikiewicz, Kędzierzyn, 
Polska (Irena Terlikiewicz, Jan Terlikiewicz). 

Ścierniwo i sposób wytwarzania ścierniwa do obróbki 
zwłaszcza rotowibracyjnej 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
materiału i sposobu wytwarzania ścierniwa do obrób-
ki rotacyjnej, wibracyjnej lub rotowibracyjnej zwła-
szcza wyrobów z metali i tworzyw sztucznych. Ścier-
niwo według wynalazku składa się z rozdrobnionych 
skorupek pestek zwłaszcza ze śliwek, brzoskwiń, mo-
reli, czereśni, wiśni i/lub łupinek orzechów zwłaszcza 
włoskich i laskowych. 

Sposób wytwarzania ścierniwa polega na tym, że 
pestki i/lub łupinki orzechów oczyszcza się, pozba-
wia jąder, po czym suszy się, miele i klasyfikuje na 
frakcje pod względem wielkości ziarna w zależności 
od przeznaczenia. (2 zastrzeżenia) 

C10M P. 233952 23.11.1981 

Instytut Technologii Nafty, Kraków, Polska (Fran-
ciszek Steinmec, Anna Zajezierska). 

Sposób wytwarzania smaru krzemionkowego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie sposobu wytwa-
rzania smaru odznaczającego się odpornością na utle-
nianie w kontakcie z miedzią i jej stopami. 

Sposób wytwarzania smarów krzemionkowych po-
przez zdyspergowanie oleju hydrofobizowanej krze-
mionki koloidalnej, wprowadzenie dyspergatorów 
typu glikolu, 1, 2, 3 triazoli, inhibitorów utleniania 
i korozji, dodatków przeciwzużyciowych, przedwza-
tarciowych według wynalazku polega na tym, że 1, 
2, 3 triazole wprowadza się do smaru w postaci roz-
tworu w dyspergatorze. - (1 zastrzeżenie) 

C10M P.233955 23.11.1981 

Instytut Technologii Nafty. Kraków, Polska (Fran-
ciszek Steinmec, Anna Zajezierska, Tomasz Szczurek, 
Tadeusz Kulesa). 

Sposób wytwarzania smarów z dwusiarczkiem 
molibdenu 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
sposobu wytwarzania smarów o dobrych własnoś-
ciach przeciwkorozyjnych. 

Sposób wytwarzania smarów z dwusiarczkiem mo-
libdenu polega na tym, że rozpuszcza się w smarze 
0,1 do 15% wagowych produktu reakcji wodorotlen-
ków metali ziem alkalicznych z kwasem alkiloarylo-
sulfonowym o ciężarze cząsteczkowym 350 do 650 
oraz merkaptobenzotiazolem, wytworzonego przy za-
chowaniu stosunku molowego wodorotlenku metali 
ziem alkalicznych do kwasu alkiloarylosulfonowego 
oraz do merkaptobenzotiazolu 1 : (1-0-1,9) : (0,1-1,0). 

(1 zastrzeżenie) 
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C10M P. 233984 25.11.1981 

Centrum Konstrukcyjno-Technologiczne Maszyn 
Górniczych „KOMAG", Gliwice, Polska (Grzegorz 
Bartecki, Jan Miler, Ewa Wysocka, Jerzy Mańka, 
Henryk Giemza, Bernard Tománek, Mieczysław No-
sek, Eryk Makosz). 

Środek antykorozyjny 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
środka antykorozyjnego, zapewniającego skuteczną 
ochronę elementów maszyn, zwłaszcza ochronę ele-
mentów górniczej hydrauliki siłowej. 

Środek antykorozyjny w postaci smaru lub pasty, 
składający się z inhibitorów korozji, związków prze-
ciwutleniających, związków zwiększających adhezję 
oraz związków biobójczych, według wynalazku stano-
wi mieszanina znanego środka antykorozyjnego ogól-
nego przeznaczenia, w ilości 60-70 części wagowych 
oraz proszku miedzi metalicznej w ilości 24-36 częś-
ci wagowych i proszku ołowiu metalicznego w ilości 
3-8 części wagowych. Alternatywnie środek może 
również stanowić mieszanina 60-70 części wagowych 
znanego środka antykorozyjnego ogólnego przezna-
czenia oraz proszku stopu miedź-ołów w ilości 30-40 
części wagowych. W obu przypadkach ziarna prosz-
ków muszą mieć postać płatków, których największy 
wymiar liniowy nie przekracza 63 mikrometrów. 

(2 zastrzeżenia) 

C12N P. 236995 18.06.1932 

Pierwszeństwo: 17.07.1981 - Węgry 
(nr 2088/81 - 010968) 

Reanal Finomvegyszergyár, Budapeszt, Węgierska 
Republika Ludowa (László Boross, Kamilla Kowács, 
Béla Szajáni). 

Sposób wytwarzania enzymatycznych preparatów 
ze związaną cholinoesterazą 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania ta-
kiego preparatu, w którym cholinoesterazą byłaby 
związana chemicznie z podłożem, zaś podłoże byłoby 
obojętne mikrobiologicznie oraz miało takie własnoś-
ci mechaniczne, które zapewniałyby osiąganie dużych 
prędkości przepływu. Celem wynalazku jest także 
opracowanie sposobu wytwarzania takiego preparatu. 

Enzymatyczny preparat zawiera enzym cholinoeste-
reza związany z uprzednio aktywowaną związkami 
karbodwuimidowymi żywicą polimeryczné zawiera-
jącą co najmniej 0,1 mR/g grup funkcyjnych 
-COOH, złożoną z kwasu akrylowego i/lub kwasu 
metakrylowego oraz monomerów akryloamidowych 
i/lub metakryloamidowych z sieciującym związkiem 
alkilowym lub akrylowym. Enzymatyczne preparaty 
ze związaną cholinoesterazą wytwarza się poddając 
żywicę polimeryczną zawierającą co najmniej 0,1 mR/ 
/g grup funkcyjnych -COOH, złożoną z kwasu 
akrylowego i/lub kwasu metakrylowego oraz mono-
merów akryloamidowych i/lub metakryloamidowych 
z allilowym lub akrylowym związkiem sieciującym, 
aktywującemu działaniu pochodnej karbodwuimido-
wej rozpuszczalnej w wodzie lub rozpuszczalniku or-
ganicznym w temperaturze poniżej 0°C a następnie 
na zaktywowane podłoże nanosi się roztwór enzymu 
cholinoesterazy o pH 4,5 do 8,5. Uzyskany produkt 
przemywa się i suszy jeżeli zachodzi potrzeba. 

Preparaty według wynalazku mogą być stosowane 
do wykrywania związków neurotoksycznych w po-
wietrzu i wodzie. (6 zastrzeżeń) 

C12P P.237738 T 02.08.1982 

Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego, Wro-
cław, Polska (Bogusław Masłowski, Władysław Na-
pierała, Jerzy Ziobrowski, Kazimierz Zmaczyński). 

Sposób wytwarzania kwasu mlekowego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania ta-
kiego sposobu wytwarzania kwasu mlekowego, w któ-
rym możliwe byłoby prowadzenie fermentacji w spo-
sób ciągły oraz skrócenie czasu fermentacji o 3 0 -
-40"/o. 

Sposób polega na utrzymywaniu w ciągu całego 
okresu fermentacji pH na stałym poziomie zbliżonym 
do optymalnego, wynoszącym od 5,8 do 6,6, najko-
rzystniej 6,4. Jako środka neutralizującego tworzący 
się kwas mlekowy używa się mleka wapiennego w 
postaci zawiesiny 2-6 n, najkorzystniej 4 n. Zawie-
sinę tę dozuje się na podstawie zmian pH w czasie 
fermentacji. 

Mleko wapienne może być dozowane automatycz-
nie przez pH-metr-regulator. (2 zastrzeżenia) 

C21D P.237791 T 05.03.1982 

Politechnika Łódzka, Łódź, Polska (Jan Czudek, 
Stefan Gadziński, Przemysław Wasilewski). 

Urządzenie do wyżarzania wytłoczek 
w procesie tłoczenia 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
urządzenia, które zapewni zmniejszenie pracochłon-
ności oraz zmniejszenie zużycia energii elektrycznej 
w porównaniu z wyżarzaniem w piecach elektrycz-
nych. 

Urządzenie do wyżarzania wytłoczek w procesie, 
tłoczenia, zwłaszcza cylindrycznych wytłoczek z mo-
siądzu złożone z gazowego palnika i taśmy z zabie-
rakami do przemieszczania wytłoczek oraz prowadni-
cy, charakteryzuje się tym, że prowadnica (1) wytło-
czek (2), połączona z podajnikiem (3) na wyżarzane 
wytłoczki (2), ma szczelinę uzależnioną od wymiarów 
wytłoczki (2). Szczelina jest usytuowana wzdłuż stre-
fy bezpośredniego działania płomienia palnika gazo-
wego (4). (1 zastrzeżenie) 

C21D P. 237793 T 04.08.1982 

Kombinat Urządzeń Mechanicznych „Bumar-Łabę-
dy" - Zakłady Mechaniczne „Łabędy", Gliwice, Pol-
ska (Ryszard Mach, Ryszard Pitera). 

Sposób obróbki cieplnej przedmiotów wykonanych 
ze stali konstrukcyjnych hartujących się w powietrzu 

a zwłaszcza stali 18H2N4WA 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie sposobu regulo-
wania wzajemnych proporcji pomiędzy wytrzymałoś-
cią doraźną Rm i udarnością KCU podczas obróbki 
cieplnej przedmiotów wykonanych ze stali lub wy-
topów o niższej hartowności. 
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Sposób obróbki cieplnej według wynalazku polega 
na tym, że po austenityzacji w temperaturze odpo-
wiedniej dla wybranego gatunku stali przedmioty 
studzi sie. w powietrzu do temperatury 50°C powyżej 
linii przemiany martenzytycznej Ms, a dalsze studze-
nie prowadzi się w oleju lub wodzie aż do osiągnię-
cia temperatury otoczenia, następnie stosuje się nis-
kie odpuszczanie. (1 zastrzeżenie) 

C21D P.237824 T 06.08.1982 

Kombinat Urządzeń Mechanicznych „Bumar-Łabę-
dy", Zakłady Mechaniczne ,,Łabędy", Gliwice, Polska 
(Ryszard Mach, Ryszard Pitera, Zbigniew Andrze-
jewski, Bronisław Czyż). 

Wysokotemperaturowa obróbka cieplno-mechaniczna 
matrycowanych odkuwek ze stali konstrukcyjnych 

hartujących sią w powietrzu 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uzyskania wy-
maganych własności mechanicznych odkuwek ma-
trycowanych takich, jakie wymagane od wykonywa-
nych z nich części maszyn, przy minimalnej ilości 
nagrzewania, a przez to przy minimalnym zużyciu 
energii. 

Istotą wynalazku jest to, że po ostatnim gniocie 
odkuwki studzi się na wolnym powietrzu lub w ole-
ju, a najkorzystniej w strumieniu oowietrza, z szyb-
kością chłodzenia większą niż 18°C/sek. Następnie 
odkuwki odpuszcza się lub wyżarza w temperaturze 
zależnej od wymaganej twardości. (1 zastrzeżenie) 

C22B P.239540 14.12.1982 

Zakłady Górniczo-Hutnicze ,.Orzeł Biały", Piekary 
Śląskie, Polska (Zbigniew Stolarski. Robert Godula, 
Andrzej Hargesheimer, Ryszard Skrzyś, Stanisław 
Wolff. Andrzej Smrokowski. Józef Steindor, Stani-
sław Turek, Jan Gazda, Bogusław Warchoł. Ryszard 
Jurowski. Andrzej Poloczek, Marian Matuszyk, Anto-
ni Koryczan). 

Sposób otrzymywania koncentratu cynkowego 
z suchych zużytych ogniw galwanicznych 

Wynalazek rozwiązuje problem neutralizacji chlo-
rowodoru i amoniaku powstającego z rozkładu chlor-
ku amonu - składnika zużytych o<íniw, a tym sa-
mym problemu eliminacji szkodliwego wpływu tych 
f*azów na przewiewność tkanin filtracyjnych. 

Sposób polega na wymieszaniu zużytych ogniw 
galwanicznych z nawilżonym ciekłym lepiszczem, su-
rowvm pyíistym tlenkiem cynkowym w ilości 3 0 -
-5O°/o wagowo, zawierającym w swoim składzie 3 5 -
- 5 0 % Zn. 2-12°/o Pb, 3-lOtyo S, przy czym związki 
ołowiu i siarki rea?uia chemicznie z produktami roz-
kładu chlorku amonu to jest z chlorowodorem i amo-
niakiem wiążąc te gazy w chlorek ołowiu i siarczan 
amonu. (1 zastrzeżenie) 

P.234074 03.12.1981 
C08L 

CH^MA" Spółdzielnia Pracy w Olesinie. Olesin 
k. Mińska Mazowieckiego, Polska (Andrzej Marczew-
ski). 

Środek do czasowej ochrony antykorozyjnej 
powierzchni żelaza i jego stopów, zwłaszcza karoserii 

samochodowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
środka antykorozyjnego o wysokiej trwałości i od-
porności, zwłaszcza w warunkach dużej wilgotności 

powietrza. Środek charakteryzuje się tym, że zawie-
ra woski, bitumy, produkty degradacji kwasów tłusz-
czowych, ich sole i pochodne oraz zawiera pirokate-
chinę i/lub pirogallol lub związki pochodne piroka-
techiny i pirogallolu o wzorze ogólnym 1, w którym 
R oznacza co najmniej jedną resztę alifatyczną 
-(CHj)nCHj i ewentualnie resztę alifatyczną 
-COfCHJnCHa, i ewentualnie resztę alifatyczną 
-(CH2)nCH(OH)-(CH^nCH,, i względnie resztę alifa-
tyczną -(CH2)nCH(SH)-(CH2)mCH3, ząś ilości węgli 
w resztach wynoszą od 1 lub 2 do 25, przy czym 
środek jest rozpuszczony w węglowodorach alifatycz-
nych lub aromatycznych z dodatkiem alkoholi ali-
tycznych o ilości węgla od 1 do 7. (1 zastrzeżenie) 

C25C 
C25B 

P.238023 24.08.1982 

Zgłoszenie dodatkowe do zgłoszenia nr P. 221801 

Pierwszeństwo: 26.08.1981 - Australia (nr PF0434) 

Copper Refineries Pty. Limited, Townsville, Austra-
lia). 

Katoda do elektrolitycznego rafinowania miedzi 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania ta-
kiej konstrukcji katody, która zapewniłaby większy 
nacisk części końcowych pręta wieszakowego na prę-
ty stykowe. 

Katoda zawierająca pręt wieszakowy z końcowymi 
częściami spoczywającymi na podporach i elektrycz-
nych stykach, arkusz rozruchowy przyspawany do 
pręta wieszakowego oraz elementy maskujące na 
krawędziach arkusza rozruchowego, charakteryzuje 
się tym, że końcowe części (13A, 13B, 13C) pręta wie-
szakowego mają kształt zapewniający liniowy styk 
z podporami (5), na których spoczywają. 

(4 zastrzeżenia) 
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Dział D 
WŁÓKIENNICTWO I PAPIERNICTWO 

D01D P. 237739 T 02.08.1982 

Politechnika Łódzka, Łódź, Polska (Władysław 
Gundlach, Wacław Tyliński, Tadeusz Jędrzejczak, 
Władysław Teszner). 

Przegroda komory przędzącej do pneumatycznego 
wytwarzania przędzy 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie konstrukcji ko-
mory przędzącej umożliwiającej wytwarzanie przędzy 
o lepszych parametrach i w szerszym asortymencie 
w porównaniu ze znanymi rozwiązaniami. 

Przegroda komory przędzącej do pneumatycznego 
wytwarzania przędzy, którą stanowi wciśnięty w kor-
pus komory przędzącej (4) trzpień (1) zaopatrzony w 
kanał (2) do odprowadzania przędzy w postaci prze-
lotowego otworu o osi geometrycznej wspólnej z osią 
geometryczną trzpienia (1) oraz w dodatkowe kanały 
(3) do doprowadzania powietrza charakteryzuje się 
tym, że kanały (3) do doprowadzania powietrza sta-
nowią przelotowe otwory o osiach geometrycznych 
równoległych lub skośnych do osi geometrycznej ka-
nału (2) do odprowadzania przędzy. (1 zastrzeżenie) 

D01G P.237828 T 07.08.1982 

Lubuska Fabryka Zgrzeblarek Bawełnianych „Pol-
matex-Falubaz", Zielona Góra, Polska (Ryszard Łu-
kianowski, Alfred Strutyński). 

Węzeł oczyszczający bawełnę 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia 
stopnia wydalania zanieczyszczeń i odpadów z ba-
wełny, przy jednoczesnym znacznym rozluźnieniu 
pęczków surowca. 

W węźle oczyszczającym bawełnę na wspólnym 
ale (2) ułożyskowane są: zewnętrzny listwowy bę-
ben (3) i obciągnięty piłowym drutem (11) wewnętrz-
ny bęben (4), Trzepiąco-rozluźniająco-czyszczące 
listwy (5) mają krawędzie nacięte w ząbki. Bębny 
(3 i 4) od spodu obudowane są zespołem rusztów (13), 
na których pracująca krawędź nacięta jest w ząbki. 

, (1 zastrzeżenie) 

D04H P.234049 30.11.1981 

Izba Wełny, Gdynia, Polska (Ryszard Jarniewicz). 

Sposób ciągłego filcowania strumienia włókien 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
wydajnej, szybkiej metody filcowania strumienia 
włókien o szerokim zakresie jego grubości, przy jed-
noczesnym zapewnieniu właściwego stopnia wzmoc-
nienia. 

Sposób według wynalazku charakteryzuje się tym, 
że strumień włókien z udziałem włókien wełnianych 
przemieszcza się między dwiema przeciwbieżnymi 
względem siebie powierzchniami, równocześnie pod-
dając go wałkowaniu-obtaczaniu ruchem posuwisto-
zwrotnym o kierunku najkorzystniej prostopadłym 
względem kierunku przesuwu między przeciwbieżny-
mi powierzchniami. (1 zastrzeżenie) 

D06M P. 234156 03.12.1981 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Barwni-
ków „ORGANIKA", Zgierz, Polska (Lech Blechowski, 
Bożena Czajkowska, Anna Rosiak, Józef Gibas, Ge-
rard Bekierz, Olga Sawicka, Henryk Tobor, Włodzi-
mierz Glanc). 

Sposób natłuszczania włókien i przędz 

Celem wynalazku jest podwyższenie jakości przę-
dzy przez opracowanie sposobu natłuszczania włókien 
i przędz w procesie ich przerobu. Preparat natłusz-
czający zawiera w swoim składzie: 75-83% wago-
wych oleju mineralnego, 3,5-4,5% wagowych pro-
duktu reakcji, około 7 moli tlenku etylenu z 1 mo-
lem mieszaniny nienasyconych i nasyconych alkoholi 
tłuszczowych pochodzenia roślinnego o długości łań-
cucha węglowego od C« do Ca, 4,0-5,5°/o wagowych 
zobojętnionego etanoloaminami estru fosforowego 
produktu reakcji, około 10 moli tlenku etylenu z 1 
molem alkoholu laurylowego lub 1 molem alkilofe-
nolu z około 3 molami tlenku etylenu, 3 - 5 % wago-
wych produktu reakcji siarczanowania oksyetyleno-
wanego alkilofenolu z sulfonowanym kerylobenze-
nem i mocznikiem o zawartości 35-42% wagowych 
substancji aktywnej oraz dodatek wody. Kąpiel na-
tłuszczająca zawiera na 100 części wagowych wody 
5-20 części wagowych preparatu natłuszczającego. 

(1 zastrzeżenie) 

D06M P.234157 03.12.1981 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Barwni-
ków „ORGANIKA", Zgierz, Instytut Ciężkiej Synte-
zy Organicznej „BLACHOWNIA". Kędzierzyn, Polska 
(Zenon Jędrusiak, Lech Blechoski, Rajmund Nowak, 
Józef Gibas, Gerard Bekierz. Mieczysław Rychliński, ' 
Marianna Pietras, Jerzy Celejewski, Florian Zuzań-
ski). 

Płynny środek do natłuszczania włókien i przędz 

Celem wynalazku jest opracowanie nowego środka 
natłuszczającego o lepszych własnościach użytkowych 
niż własności znanych dotąd środków. 

Płynny środek do natłuszczania włókien i przędz 
w procesie ich przerobu zawiera w swoim składzie: 
75-83% wagowych oleju mineralnego, 3,5-4,5% wa-
gowych produktu reakcji, około 7 moli tlenku etyle-
nu z 1 molem mieszaniny nienasyconych i nasyco-
nych alkoholi tłuszczowych pochodzenia roślinnego 
o długości łańcucha węglowego od Cu do C!2, 4 ,0 -
- 5 , 5 % wagowych zobojętnionego etanoloaminami estru 
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fosforowego produktu reakcji około 10 moli tlenku 
etylenu z 1 molem alkoholu laurylowego lub 1 mo-
lem alkilofenolu z około 3 molami tlenku etylenu, 
3 - 5 % wagowych produktu reakcji siarczanowania 
oksyetylenowanego alkilofenolu z sulfonowanym ke-
rylobenzenem i mocznikiem o zawartości 35-42% 
wagowych substancji aktywnej oraz dodatek wody. 

(1 zastrzeżenie) 

D06N P.237667 T 27.07.1982 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Tworzyw Skóropo-
dobnych Poromerycznych Pionki, Polska (Jadwiga 
Wilczyńska, Danuta Sendys, Lech Frankowski). 

Sposób wytwarzania skóry syntetycznej 

Wynalazek rozwiązuje problem podniesienia odpor-
ności na wielokrotne zginanie skóry syntetycznej 
podczas deseniowania. 

Sposób polesa na zastosowaniu do warstwy wy-
kończeniowej skórv syntetycznej poliuretanu synte-
tycznego przez wvdluzenie prepolimeru dwuaminami 
alifatycznymi z dodatkiem aminoalkoholu. Stosunek 
dwuamin alifatycznych do aminoalkoholu mieści się 
w granicach 10 : 20. (3 zastrzeżenia) 

D06P P. 234068 01.12.1981 

Tnstvtut Włókiennictwa, Łódź. Polska (Witold Ra-
kowski. Marian Okoniewski, Józef Zawadzki). 

Sposób przygotowywania wyrobów 
z włókien keratynowych do druku 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia 
zwilżalności włókien keratynowych. 

Sposób przygotowywania wyrobów z włókien kera-
tynowych do druku dowolnymi barwnikami stosowa-
nymi do włókien keratynowych i wyrobów z nich 
wykonywanych Doler*a na tym, że przed procesem 
drukowania włókna keratynowe lub wyrobv z nich 
wykonane poddaie się modyfikacji powierzchniowej 
działaniem strumienia zionizowanego gazu w formie 
wyładowań elektrycznych w gazie przy wielkości do-
prowadzonej energii od 0,01-2.0 kWh/m2 wyrobu. 
Jako zjonizowany ?az stosuje sie azot, tlen. wodór, 
powietrze, hel, arson, dwutlenek węgla, amoniak pod 
ciśnieniem niższym od ciśnienia atmosferycznego. 

(3 zastrzeżenia) 

D07B P.237781 T 05.08.1982 

Zakłady Uszczelnień i Wyrobów Azbestowych „Po-
lonit". Łódź, Polska (Marek Pieprzyk, Zdzisław Słod-
ki, Edward Słota. Tadeusz Michalski, Bolesław Ma-
chowski, Tadeusz Janowski, Jerzy Mitera, Zdzisław 
Janiak, Jan Grabarek, Alicja Komisarczyk). 

Urządzenie do formowania rdzenia sznurów 
termoizolacyjnych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
urządzenia umożliwiającego otrzymywanie rdzeni 
sznurów z różnego rodzaju odpadów włókienniczych. 

Urządzenie składa się z korpusu (1) osadzonego 
obrotowo w płycie oplatarki, głowicy (3) z zasypo-
wym koszem (4), formującego rdzeń sznura zespołu 
wirujących rolek (5) i zespołu napędowego. Rolki na-
chylone korzystnie pod kątem od 15° do 30° wzglę-
dem pionowej osi tworzą postać leja i są wykonane 
w kształcie hiperboloidy jednopowłokowej. Ponadto 
osie tych rolek są w stosunku do siebie, jak i do 
centralnej osi pionowej całego układu prostymi skoś-
nymi. 

W dolnej części wylot korpusu (1) jest zaopatrzony 
w wymienną kryzę (20) ustalającą wielkość rdzenia 
sznura, przy czym prędkość kątowa korpusu jest tak 
dobrana, że odpowiada prędkości kątowej rdzenia u 
wylotu ale jest przeciwna co do zwrotu. 

(2 zastrzeżenia) 

Dział E 
BUDOWNICTWO; GÓRNICTWO 

E04B P. 234109 04.12.1981 

Gdański Kombinat Budowy Domów, Gdańsk, Pol-
ska (Piotr Knoblauch). 

Sposób wykonywania ścian zewnętrznych 
obiektów budowlanych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
sposobu wykonywania ścian zewnętrznych obiektów 
budowlanych o niskim współczynniku przewodzenia 
ciepła. 

Sposób według wynalazku charakteryzuje się tym, 
że między dwoma rzędami ściennych pustaków alfa 
oddalonymi od siebie nie mniej niż o 67 mm usytuo-
wuje się materiały izolacyjne, najkorzystniej kruszy-
wa lekkie naturalne i sztuczne, gruz gazobetonowy, 
trociny mineralizowane, wełnę mineralną, przy czym 
materiały izolacyjne w narożach ściany lokalizuje 
się między dwoma rzędami pustaków o łącznej eru-
bości większej przynajmniej o jedną czwartą od po-
zostałej części ściany. (1 zastrzeżenie) 

E04B P.239369 03.12.1982 

Biuro Projektowo-Technologiczne Predom-Projekt, 
Wrocław, Polska (Aleksander Szklarczyk, Antoni Zie-
nowicz). 

Przestrzenny ustrój płytowo-prętowy 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie znacznego 
zmniejszenia wskaźnika zużycia stali dla konstrukcji 
obiektów w przeliczeniu na m2, dzięki temu, że bla-
cha fałdowa spełnia rolę płyty konstrukcyjnej i jed-
nocześnie pokrycia. 

Przestrzenny ustrój płytowo-prętowy, którego skra-
towanie prętowe (4, 7) jest umieszczone poniżej ele-
mentu ściągającego (5), ma wyprofilowaną z blachy 
fałdowej płytę wypiętrzoną ku górze względem osi' 
elementu ściągającego (5), którego końce stanowią 
jednocześnie miejsce podparcia dla elementów wy-
pełniających. Profil płyty w przekroju poprzecznym 
ma kształt dwóch blach usytuowanych wzajemnie 
pod kątem, bądź ma kształt łuku. 
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Przestrzenny ustrój płytowo-prętowy przydatny 
jest zwłaszcza jako element konstrukcyjny pokrycia 
dachowego. (3 zastrzeżenia) 

E04F P.233962 25.11.1931 

Gdaskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Miejskiego, 
Gdańsk, Polska (Zbigniew Wysocki, Wanda Branic-
ká, Janina Cudzik, Andrzej Kwiatkowski, Tadeusz 
Kukowski). 

Sposób mocowania listew poziomych rusztu drewnia-
nego płyt ociepleniowych i elewacyjnych do ściany 

zewnętrznej budynku 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie mocowania 
drewnianych listew rusztu pod elewację budynku bez 
wiercenia w nich otworów na złącza. 

Sposób polega na tym, że listwy (1) mocuje sie. za 
pomocą uchwytów (3) o kształcie wyprostowanej 
litery „Z" (zet), przytwierdzając je do ściany (4) na-
krętkami (6) nakręconymi na gwintowane końce sta-
lowych kołków (5) wstrzelonych w ścianę. 

(2 zastrzeżenia) 

E04F 
E04B 

P. 237582 T 19.07.1932 

Biuro Projektowo-Badawcze Budownictwa Ogólne-
go „Miastoprojekt-Białystok", Białystok, Polska (Eu-
geniusz Basewicz, Ignacy Edward Romańczuk, Hen-
ryk Pietros, Waldemar Święcicki, Czesław Antoniuk). 

Sposób i płyta stropowa do montażu przewodów 
instalacji elektrycznej 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uproszczenia 
przejścia przewodów instalacji elektrycznej z płyt 
stropowych do puszek elektrycznych w płytach 
ściennych w budynkach wykonywanych w technolo-
gii wielkopłytowej oraz zmniejszenia kosztów tych 
robót. 

Sposób montażu instalacji elektrycznej polega na 
wyprowadzeniu z rurki ochronnej (3) w płycie stro-
powej przewodu przez puszkę elektryczną (2) do 

bruzdy (1) znajdującej się na stronie sufitowej i do-
prowadzeniu przewodu bruzdą do wnęki elektrycznej 
umiejscowionej w górnej krawędzi płyty ściennej. 

Płyta stropowa z wtopionymi rurkami ochronnymi 
od wypustów świetlnych charakteryzuje się tym, że 
od strony sufitowej ma bruzdę (1) umiejscowioną 
równolegle do krawędzi płyty sufitowej. Nad bruzdą 
(1) znajduje się puszka elektryczna (2) z doprowadzo-
ną rurką ochronną (3) od wypustu oświetleniowego 
(4). 

Bruzda (2) w płycie stropowej po jej zmontowaniu 
w budynku lokalizuje się w miejscu styku z krawę-
dzią płyty ściennej. (3 zastrzeżenia) 

E04G P.234008 25.11.1981 

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

Lekkie deskowanie ramowe 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
konstrukcji deskowania o zmniejszonym ciężarze 
i liczbie elementów składowych. 

Deskowanie według wynalazku ma poszycie (4) 
tarczy połączone z konstrukcją wsporczą złożoną 
z pionowych elementów nośnych najkorzystniej w 
postaci kątownika, którego krótkie ramię (5) przyle-
ga do poszycia (4) a dłuższe ramię (6) jest usytuowa-
ne prostopadle do poszycia (4), oodczas gdy pionowe 
elementy nośne z jednej strony usztywnione za po-
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mocą żeber dogodnie w postaci płaskowników (7) a z 
drugiej strony do dłuższych ramion (6) tarcz usytuo-
wanych naprzeciw siebie przymocowane są nieroz-
łącznie płytki mocujące (8) w postaci równoramien-
nego trapezu w przekroju pionowym, zaopatrzone w 
środku boku w otwory w kształcie ściętej od góry 
i dołu elipsy. Przez otwór płytek (8) i otwór w dłuż-
szym ramieniu (6) przełożony jest łącznik. Deskowa-
nie ramowe przeznaczone jest do formowania po-
wierzchni płaskich szczególnie o wysokości do 4,0 m, 
naroży wewnętrznych i zewnętrznych, słupów i in-
nych monolitycznych konstrukcji betonowych lub 
żelbetowych. (4 zastrzeżenia) 

E04G P. 237758 T 02.08.1982 

Główny Instytut Górnictwa, Katowice, Polska (Je-
rzy Zawora, Jerzy Kwiatek, Irena Polak). 

Sposób prostowania budynków i budowli 
wychylonych z pionu 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie prostowania bu-
dynków lub budowli nieprzystosowanych wcześniej 
do korygowania ich ustawienia, zwłaszcza na tere-
nach nierównomiernych osiadań podłoża lub wpływu 
górniczych deformacji powierzchni. 

Udało się to osiągnąć przez wykonywanie pod po-
szczególnymi partiami fundamentu (2) otworów 
wiertniczych (4) i usuwanie gruntu dla wywołania 
dodatkowego osiadania i obrotu bryły budynku (1) 
lub budowli w zamierzonym kierunku, przeciwnym 
do zaistniałych nierównomiernych osiadań. W zależ-
ności od lokalnych warunków i rodzaju konstrukcji 
grunt usuwa się od wnętrza budynku lub budowli, 
z dna otworów wiertniczych wykonywanych pionowo 
i/lub ukośnie poprzez podstawę fundamentu, bądź też 
z zewnątrz budynku lub budowli, systemem poziomych 
i/lub ukośnych otworów wiertniczych wykonywanych 
poniżej podstawy fundamentu. (3 zastrzeżenia) 

E21C P.234759 23.11.1981 

Kopalnia Węgla Kamiennego „Anna" Wodzisław 
Śl.-Pszów, Polska (Ludwik Patas, Jerzy Polok, Józef 
Grycman). 

Sanie kombajnu węglowego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie udoskonalenia 
konstrukcji sań kombajnu, w celu uzyskania możli-
wości ich stosowania w niskich pokładach węgla. 

Sanie mają na obu końcach głównej płyty, od stro-
ny zrobu, podłużne wycięcia, pozwalające na swo-
bodne umieszczenie w nich płóz (3), oraz osadzone 
nad nimi trawersy z otworem (6) nawierconym po-
wyżej głównej płyty, umożliwiającym przegubowe 
połączenie ooprzez sworzeń (7) płozy (3) z płytą. 

Sanie nadają się szczególnie przy urabianiu pokła-
dów o małej grubości. (1 zastrzeżenie) 

E21D P.233883 17.11.1931 

Kopalnia Węgla Kamiennego „Staszic", katowice, 
Polska (Edward Knapik, Bronisław Lisiecki, Stani-
sław Karmański, Marek Flak, Hubert Anczok, Zdzi-
sław Sender, Bogdan Gajda, Leonard Liduchowski, 
Mirosław Major, Andrzej Janik, Eugeniusz Junger). 

Zmechanizowana obudowa ścianowa 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
konstrukcji obudowy cechującej się korzystniejszymi 
parametrami od obudowy ramowej i zabezpieczają-
cej strop na całej swej długości. 

Obudowa charakteryzuje się tym, że do tylnej 
części ociosowej stropnicy (1), za pomocą luźnego 
przegubu (2) zamocowana jest podsadzkowa stropnica 
(3) o długości co najmniej równej długości kładu sek-
cji obudowy na płaszczyznę poziomą w jej części po-
za ociosową stopnicą (1). 

Stropnica (3) podparta jest stojakami (4) osadzony-
mi w przegubowym siedlisku (5) zamocowanym w 
sposób stały na osłonie (6) sekcji obudowy. 

(1 zastrzeżenie) 

E21D P. 233985 25.11.1981 

Centrum Konstrukcyjno-Technologiczne Maszyn 
Górniczych „KOMAG", Gliwice, Polska (Rajmund 
Kłusek, Eugeniusz Górski, Stanisław Romanowicz). 

Podpora hydrauliczna zwłaszcza dla pokładów 
tąpiących 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie umożliwienia 
przenoszenia przez podporę obciążenia dynamicznego 
o wielkości półtora raza obciążenia statycznego. 

Podpora hydrauliczna wyposażona w amortyzator 
energii ma w górnej części przedłużacza mechanicz-
nego (3) pakiet sprężyn talerzowych (11), dociskanych 
kapturem (10). Kaptur (10) ma owalny otwór (14), 
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przez który to otwór (14) przechodzi sworzeń (15) 
o przekroju kołowym. Sworzeń (15) łączy stropnicę 
obudowy ze stojakiem. Pakiet sprężyn talerzowych 
(11) spełnia rolę akumulatora energii. (2 zastrzeżenia) 

E21F P.234030 30.11.1981 

Centralne Biuro Konstrukcji Kotłów, Tarnowskie 
Góry, Polska (Paweł Kawka, Józef Grajczyk, Piotr 
Kawka). 

Osłona przeciwpyłowa 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uproszczenia 
konstrukcji i zwiększenia niezawodności działania 
osłony. 

Osłona przeciwpyłowa wykonana z tkaniny filtra-
cyjnej, osłaniająca wyloty przewodów transportują-
cych materiały sypkie oraz ładownie lub komory 
przesypowe ma postać szczelnego namiotu (1) o 
kształcie ostrosłupa ściętego, osadzonego u góry na 
rurowej ramie (2) podłączonej do wodnej instalacji 
(5) zraszania i zaopatrzonej w wodne dysze rozpyla-
jące (3) oraz wyposażonego na dole w konstrukcję 
uszczelniająco-dociskową połączoną z układem pod-
nośnikowym usytuowanym na zewnątrz namiotu (1). 

Konstrukcja uszczelniająco-dociskową składa się 
z podwójnej ramy (8) i (9), do której zamocowane są 
dolne obrzeża namiotu (1). Układ podnośnikowy skła-
da się z cięgien (12) łączących podwójną ramę (8) 
i (9) ze skrzynką zaopatrzoną w zaczepy (15), w któ-
rych osadzona jest dźwignia (16). Osłona przeciwpy-
łowa wyposażona jest we wskaźnik poziomu zasypa-
nia koleby (10). . (6 zastrzeżeń) 

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

F01P P.234101 04.12.1981 

Huta Stalowa Wola - Kombinat Przemysłowy, Sta-
lowa Wola, Polska (Szymon Cendrowski, Jan Ciosek). 

Sposób przekazywania ciepła z chłodnicy cieczowej, 
zwłaszcza pojazdów, do otaczającego powietrza oraz 

chłodnica do realizacji tego sposobu 

Wynalazek rozwiązuje problem opracowania sposo-
bu chłodzenia cieczy odznaczającego się zwiększoną 
sprawnością, który przeznaczony jest przede wszyst-
kim do chłodzenia cieczy chłodzącej silników spali-
nowych pojazdów mechanicznych i maszyn robo-
czych, oraz chłodnicy do realizacji tego sposobu. 

Sposób według wynalazku odznacza się tym, że 
chłodnica, przez którą przepływa chłodzona ciecz, 
wykonuje w polu otaczającego powietrza szybki ruch 
obrotowy. 

Chłodnica do realizacji w.w. sposobu jest obrotowo 
osadzona w podstawie stałej (13), sprzężona z dowol-
nym znanym źródłem napędu, wprawiającym ją w 
ruch obrotowy i składa się z korpusu (11) w którym 
znajdują się dopływ (14) i odpływ (15) cieczy chło-
dzonej, oraz zespołu dowolnie ukształtowanych rur 
(20) mocowanych do korpusu (11) promieniowo i sy-
metrycznie względem jego osi tak, że jeden koniec 
rur (20) ma połączenie z dopływem (14) a drugi ko-
niec z odpływem (15) cieczy chłodzonej. 

Chłodnica napędzana jest za pomocą paska klino-
wego (25) od wału silnika. (6 zastrzeżeń) 

F04B P.237823 T 05.08.1982 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Siarko-
wego „Siarkopol", Tarnobrzeg, Polska (Józef Kozioł, 
Jerzy Sapiński, Jan Krajewski). 
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Pompa nurnikowa 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie przystosowania 
pompy nurnikowej do dozowania mediów lepkich 
wymagających podgrzewania w czasie transportu, 
zwłaszcza do siarki płynnej. 

Pompa nurnikowa ma głowicę (8) umieszczoną we-
wnątrz zbiornika (7), poniżej poziomu medium. Nato-
miast jej napęd (1) znajduje się na zewnątrz tego 
zbiornika. Nurnik pompy (3) na odcinku przechodzą-
cym przez dławicę (4) ma wewnątrz korpusu kanały 
grzewcze (12), do których doprowadzone jest medium, 
korzystnie para wodna lub do których wprowadzone 
są przewody do ogrzewania elektrycznego. 

(1 zastrzeżenie) 

F04C P.237724 T 30.07.1932 

Wojewódzki Związek Spółdzielni Mleczarskich Za-
kład Remontowo-Montażowy, Koszalin, Polska (Fer-
dynand Pawłowski, Zbigniew Kwolek, Stanisław Fur-
maniuk). 

Pompa krzywkowa do płynnych środków 
spożywczych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
konstrukcji pompy o zwiększonej szczelności, obniżo-
nym hałasie, drganiach oraz masie. 

Pompa ma krzywki składające się ze sztywnego 
szkieletu (1) i masy elastyczno-sprężystej (2), nadają-
cej krzywce żądany zarys, przy czym z jednej strony 
otwory krzywek mają ścianki zaślepiające, a z prze-
ciwnej - szczelnie przylegające do wałków, elastycz-
ne występy w postaci wargi (3). 

Czoła rotorów zaopatrzono w zagłębienia (4), któ-
rych brzegi są pochylone pod kątem <p 90°. 

(2 zastrzeżenia) 

F04F P.237736 T 02.08.1932 

Kopalnia Węgla Kamiennego „Powstańców Śląs-
kich", Bytom, Polska (Krzysztof Nowak, Andrzej Su-
rowiec, Bogusław Sosinka). 

Pompa do odwadniania wyrobisk górniczych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
konstrukcji pompy eliminującej potrzebę stałej jej 
obsługi. 

Pompa, przeznaczona do odwadniania wyrobisk 
górniczych, w których poziom pompowanej wody 
zmienia się dość znacznie w czasie w zależności od 
warunków lokalnych, według wynalazku charaktery-
zuje się tym, że do części dolnej korpusu (1) ma za-
mocowane dwa wyporowe pontony (3). Natomiast 
górna część tego korpusu (1) jest połączona z prze-
ciwciężarem (6) za pomocą wspólnego cięgna przewie-
szonego przez krążek linowy (7). Krążek ten jest za-
mocowany do elementu stałego (8) obudowy wyro-
biska. Poza tym na cięgnie umieszczone są nierucho-
mo dwa palce (10) sterujące wyłącznikami krańcowy-
mi zabudowanymi przy krążku (7). (1 zastrzeżenie) 

F16C P.233995 26.11.1981 

Zjednoczone Zespoły Gospodarcze, Warszawa, Pol-
ska (Dariusz Swinarski, Boronisław Rybarczyk). 

Łożysko nakrywkowe wielokrotne 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania ta-
kiej konstrukcji łożyska, w której płytka nakrywko-
wa miałaby mniejszą sztywność, a tym samym nie 
powodowałaby zniszczenia powierzchni oporowych ło-
żyska, i nie ulegałaby wygięciu przy przyłożeniu 
większej siły wzdłuż osi. 

Łożysko nakrywkowe wielokrotne, przeznaczone 
do precyzyjnych przyrządów pomiarowych, a zwła-
szcza do manometrów, według wynalazku ma płytkę 
nakrywkową (5) w postaci sprężyny płaskiej prze-
giętej w części środkowej na wysokość ,,H". Płytka 
(5) jest osadzona obrotowo na kołu (4), który zakoń-
czony jest kołnierzem (6) oddalonym od płyty łożysko-
wej na wysokość (h). (2 zastrzeżenia) 
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F16H P. 234017 26.11.1981 

Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza, Rze-
szów, Polska (Jan Buczek, Witosław Buczek). 

Przekładnia obiegowa kątowa o ruchu precesyjnym 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie umożliwienia 
uzyskiwania bardzo dużej redukcji za pomocą tylko 
jednej pary kół zębatych. 

Przekładnia charakteryzuje się tym, że wałek (1) 
napędowy zaopatrzony jest w tarczę (2), na której 
jest ułożyskowane za pomocą łożyska oporowego (3) 
koło zębate stożkowe, sprzężone ze sprzęgłem kulo-
wym (5) związanym z obudową (6) i zazębiające się 
z kołem zębatym (7) stożkowym, osadzonym na wał-
ku (8) odbioru mocy. Koło zębate (7) ułożyskowane 
jest za pomocą łożyska oporowego (9) w pokrywie (10) 
nieruchomej obudowy (6), a koło zębate (4) ułożysko-
wane jest dodatkowo w przegubie kulowym (11), 
którego środek obrotu znajdue się w wierzchołku 
stożków tocznych kół zębatych (4 i 5). 

(2 zastrzeżenia) 

F16H P. 234018 26.11.1981 

Politechnika Rzeszowska, im. I. Łukasiewicza, Rze-
szów, Polska (Jan Buczek, Witosław Buczek). 

Przekładnia obiegowa kątowa o ruchu precesyjnym 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie umożliwienia 
uzyskiwania bardzo dużej redukcji za pomocą tylko 
jednej pary kół zębatych. 

Przekładnia charakteryzuje się tym, że wałek (1) 
napędowy zaopatrzony jest w tarczę (2), na której 
jest ułożyskowane za pomocą łożyska oporowego (3) 
koło zębate (4) stożkowe, zazębiające się kołem zęba-

tym (5) związanym z nieruchomą pokrywą (6) obu-
dowy (7), przy czym koło zębate (4) stożkowe jest 
ułożyskowane dodatkowo w przegubie kulowym (8). 
Oś obrotu tego przegubu znajduje się w wierzchołku 
stożków tocznych kół zębatych (4 i 5) stożkowych, 
a koło zębate (4) jest sprzężone za pomocą sprzęgła 
kulowego (10) z wałkiem odbioru mocy, na którym 
ułożyskowane jest koło zębate (5) stożkowe. 

(2 zastrzeżenia) 

F16H P. 234086 02.12.1981 

Politechnika Częstochowska, Częstochowa, Polska 
(Mieczysław Foltyński, Janusz Grzelka). 

Przekładnia obiegowa do maszyny z krążącym 
tłokiem 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uproszczenia 
konstrukcji przekładni oraz zagadnienie wyelimino-
wania konieczności stosowania oddzielnej przekładni. 

Przekładnia zawiera koło zębate (1) połączone trwa-
le z korpusem maszyny oraz zazębione z nim koło 
zębate (4) osadzone trwale na powierzchni czołowej 
tłoka, a ponadto zawiera koło zębate (6) osadzone 
współśrodkowo z kołem zębatym (4) i połączone trwa-
le z drugą powierzchnią czołową tłoka. Koło zębate 
(6) współpracuje z kołem zębatym (7) osadzonym 
obrotowo na wale mimośrodowym (2) maszyny. 

Przekładnia może być stosowana do silników pneu-
matycznych, zwłaszcza napędzających klucze pneuma-
tyczne. (1 zastrzeżenie) 

F16K P.233186 23.09.1981 

Przedsiębiorstwo Wdrażania i Upowszechniania Po-
stępu Technicznego i Organizacyjnego „POSTEOR" 
Oddział Gdańsk, Sopot, Polska (Józef Śmigielski). 

Zawór regulacyjny płynowy 

Wynalazek rozwiązuje zagaodnienie zapewnienia 
szczelności zaworu regulacyjnego płynowego, poprzez 
wyeliminowanie dławnicy. 

Zawór składa się z cylindrycznego korpusu (1) 
z gniazdem (2) zamykanym iglicą (4). Na korpusie (1) 
osadzony jest, wraz z magnesem (8) stałym, pierścień 
prowadzący (5), mający na wewnętrznej powierzchni 
walcowej rowek (6) prowadzący, przebiegający po 
lini śrubowej, współpracujący z kołkiem (7) zamoco-
wanym sztywno do korpusu (1). W centrum pola ma-
gnetycznego magnesu (8) umieszczony jest element (3) 
ferromagnetyczny, w postaci tulei, połączony sztyw-
no z iglicą (4). (2 zastrzeżenia) 
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F16K P. 233986 25.11.1981 

Centrum Konstrukcyjno-Technologiczne Maszyn 
Górniczych „KOMAG", Gliwice, Polska (Władysław 
Wołek, Wincenty Pretor, Jerzy Buwaj). 

Zawór szybkoupustowy 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
konstrukcji zaworu spełniającej swoje zadanie także 
w przypadku narastania ciśnienia w układzie hydra-
ulicznym w sposób dynamiczny. 

Zawór szybkoupustowy składa się z dwóch zawo-
rów upustowych. Jeden z nich pełni rolę zaworu bez-
pieczestwa działającego przy ciśnieniu niższym i na-
rastającym powoli, drugi działa przy ciśnieniu nara-
stającym dynamicznie. 

Zawór według wynalazku charakteryzuje się tym, 
że w tłoczku (2) o dużej średnicy, dociskanym do 
gniazda (10) za pomocą sprężyny (12), umieszczony 
jest zawór zwrotny zawierający element odcinający 
(20) obciążony sprężyną (21). Element odcinający (20) 
jest dociskany do siedliska (19) w kierunku otworu 
(23) w tłoku (2). (1 zastrzeżenie) 

F16K P.239452 10.12.1982 

Kombinat Urządzeń Mechnicznych „Bumar-Łabędy" 
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Mechanicz-
nych, Gliwice, Polska (Andrzej Skołozdra). 

Zawór zwrotny, sterowany, przeciążeniowy, 
dwustronny 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
konstrukcji zaworu pełniącej jednocześnie funkcję za-
woru zwrotnego i przeciążeniowego. 

Zawór złożony z dwóch jednakowych przeciwsob-
nie zabudowanych zaworów zwrotnych (1) i (2), we-
dłu* wynalazku ma pomiędzy nimi umieszczony pły-
wający dwustopniowy zespół tłokowy (3), sterujący 
zaworami zwrotnymi (1) i (2). Suwak (4) zaworu 
zwrotnego (1) bądź (2) ma część zamykającą ukształ-

towaną w ten sposób, że ma powierzchnię dławiącą 
przepływ cieczy w okresie otwierania zaworu zwrot-
nego (1) bądź (2), rozdzielającą stożkową powierzchnię 
zamykającą od stożkowej powierzchni naporu cieczy 
w okresie otwierania zaworu zwrotnego (1) bądź (2). 
Dwustopniowy zawór tłokowy (3) ma dwustronny 
trzpieniowy tłok (30) o małej powierzchni naporu 
cieczy, na którym są osadzone współosiowo i suwli-
wie dwa pierścieniowe tłoki (32) i (33) o dużej po-
wierzchni naporu cieczy, osadzone suwliwie w kor-
pusie (7) zaworu. 

Wewnątrz pierścieniowych tłoków (32) i (33) są osa-
dzone na dwustronnym trzpieniowym tłoku (30), dwie 
jednakowe sprężyny (33) i (34). Skok pierścieniowych 

• tłoków (32 i (33) jest tak dobrany, że przemieszczają 
one alternatywnie każdy suwak (4) tylko o wielkość 
potrzebną do uzyskania szczeliny dławiącej pomiędzy 
stożkową powierzchnią zamykającą a współpracują-
cym gniazdem (6), zaś skok dwustronnego trzpienio-
wego tłoka (30) jest tak dobrany, że przemieszcza 
on alternatywnie każdy suwak (4) o wielkość potrzeb-
ną do uzyskania pełnego otwarcia zaworu zwrotnego 
(1) bądź (2). (3 zastrzeżenia) 

F23D P.234029 27.11.1981 

Instytut Nawozów Sztucznych, Puławy, Polska, Za-
kłady Azotowe im. Pawła Findera, Chorzów, Polska 
(Józef Pomarański, Stefan Włoczyk, Benedykt Marci-
szewski). 

Palnik reaktora do wytwarzania gazu syntezowego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
kontrukcji palnika, w której nie powstawałaby bar-
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dzo wysoka temperatura pod jego dnem, a przez co 
żywotność palnika wydłużyłaby się. 

Palnik posiada element zewnętrzny w postaci ru-
ry, a w niej umieszczony rurowy przewód wewnętrz-
ny zakończony dnem, przy czym przewód wewnętrz-
ny (1) jest zaopatrzony w kształtkę rurową (11). Je-
den koniec tej kształtki stanowi wylot i jest osadzo-
ny w otworze dna (6), a drugi koniec stanowi wlot 
i jest osadzony w ściance przewodu rurowego we-
wnętrznego (1). (1 zastrzeżenie) 

F24H P. 234037 30.11.1981 

Energiagazdalkodasi Intézet, Budapeszt, Węgry. 

Kocioł na ciepłą wodę, gorącą wodę lub parę wodną 
opalany gazem lub olejem 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
konstrukcji kotła z w pełni wykorzystywanymi po-
wierzchniami przenoszenia ciepła, o długiej żywot-
ności, lepszej niezawodności pracy, ekonomiczniej-
szym wytwarzaniu ciepła i zmniejszonych nakładach 
materiałowych. 

Kocioł, w którym powierzchnia płomiennicy ogra-
niczająca komorę paleniskową jest wykonana jako 
ścianka membranowa złożona z połączonych ze sobą 
cienkimi płytkami rur pierścieniowych (11) mieszczą-
cych czynnik przenoszący ciepło, według wynalazku 
charakteryzuje się tym, że płomiennica (1) jest wy-
konana jako bryła obrotowa o przekroju poprzecz-
nym zmieniającym się zgodnie z promieniowaniem 
ciepalnym, a od zewnątrz jest ona otoczona przez 
dopasowaną do jej kształtu, wykonaną również jako 
ścianka membranowa, konwekcyjną powierzchnią (2) 
przenoszenia ciepła, tworzącą kanał spalinowy (3), 
przy czym rury pierścieniowe (11) ścianki membrano-
wej płomiennicy (1) są umieszczone z przestawieniem 
względem rur pierścieniowych (12) ścianki membrano-
wej konwekcyjnej powierzchni (2) przenoszenia cie-
pła. (4 zastrzeżenia) 

F26B P.233991 26.11.1981 

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

Sposób suszenia rozdrobnionych cząstek roślinnych, 
zwłaszcza wysłodków lub bagassy w cukrowniach 

oraz urządzenie do stosowania tego sposobu 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
sposobu suszenia i urządzenie do tego sposobu, któ-
re umożliwiałoby otrzymywanie z suszarni pary nie 
zmieszanej z gazami spalinowymi, która mogłaby być 
wykorzystana do różnych procesów technologicznych, 
umożliwiając w ten sposób odzyskanie dużej ilości 
ciepła i wody. 

Sposób polega na tym, że wyżęte wcześniej cząstki 
roślinne doprowadza się do zamkniętej komory su-
szenia, w której podlegają one mieszaniu oraz ogrze-
waniu i suszeniu przegrzaną parą przepuszczaną przez 
wnętrze komory, a para nasyca się jednocześnie wo-
dą odbieraną tym cząstkom. 

Urządzenie charakteryzuje się tym, że komora wy-
miany ciepła (1) zaopatrzona jest w zespół rur pod-
grzewacza pary (4) połączony rurociągiem (24) z dmu-
chawą (sprężarką) (7), która z kolei połączona jest 
rurociągiem (19) z obudową wyjściową bębna stano-
wiącego komorę suszenia (2). Obudowa wyjściowa 
połączona jest rurociągiem (18) z układem pary tech-
nologicznej cukrowni. (6 zastrzeżeń) 

F26B P.237831 T 09.08.1982 

Instytut Technologii Drewna, Poznań, Polska (Ta-
deusz Haufa, Barbara Haufa, Lech Raczyński, Marian 
Wnuk). 

Sposób i urządzenie do suszenia drewna rozdrobnio-
nego zwłaszcza wiórów drzewnych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie obniżenia strat 
materiałowych i energetycznych oraz optymalizacji 
procesu. Rozwiązanie dotyczy konwekcyjnego susze-
nia rozdrobnionego drewna w układzie przeciwprą-
dowym. 

Sposób polega na tym, że rozdrobnione drewno 
najpierw poddaje się działaniu medium suszącego 
o 'temperaturze relatywnie wyższej od temperatury 
suszonego materiału i nawilżonego parą wodną ko-
rzystnie w 100%, po czym opadające swobodnie na-
wilżone i podgrzane drewno suszy się w temperatu-
rze co najwyżej 175°C. 

Urządzenie charakteryzuje się tym, że komora su-
sząca (1) o kształcie uniemożliwiającym fluidyzację, 
ma odpowiednio w podstawie i pod bocznym stro-
pem powierzchnie natarcia (2) i powierzchnie oporu 
(3), które są rozwijalne lub są nierozwijalne lub są 
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płaszczyznami. W części wierzchołkowej komora su-
sząca (1) ma mieszadło obrotowe (6) zespolone z czuj-
nikami (7) oraz elementy (8) dławiące, i wyrównu-
jące strumień gazów odlotowych. (13 zastrzeżeń) 

F26B P. 238687 21.10.1982 

Pierwszeństwo: 21.10.1981 - Węgry (Nr 3071/81) 

„Oktober 6" Mezögazdasagi Termelöszövetkezet, Na-
gyszénás, Węgry (György Bárta, József Aszlányi, Sán-
dor Bálint, Béla Hegedüs, Jánoš Hudák). 

Sposób suszenia wymagającego małych nakładów 
energii i urządzenie do suszenia wymgaającego ma-

łych nakładów energii 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zmniejszenia 
strat ciepła odprowadzanego z wysuszonym materia-
łem z medium suszącym oraz zapewnienia równomier-
ności suszenia. 

Sposób suszenia wymagającego małych nakładów 
energii zwłaszcza ziarnistych produktów rolniczych 
lub innych produktów zawierających wilgoć powierz-
chniową i związaną, prowadzony ze stałą wydajnoś-
cią, według którego suszony towar, podczas przejścia 
przez komorę suszenia styka się z medium suszącym, 
niosącym ciepło, po czym obciążone oparami medium 
suszące odprowadza się do atmosfery bezpośrednio 
lub po częściowym wykorzystaniu zawartego w nim 
ciepła, a suszony towar, uwolniony w określonym 
stopniu od wpilgoci doprowadza się do dalszej prze-
róbki lub bezpośrednio wykorzystuje, polega na tym, 
że gorące ubogie w wilgoć medium suszące z odcin-
ka przeniesienia materiału wilgoci związanej zawra-
ca się na początek przestrzeni suszącej, przy czym 
mierzy się wilgotność wilgotnego materiału wchodzą-
cego do komory suszenia oraz wilgotność materiału 
opuszczającego komorę suszenia i za pomocą tak 
otrzymanego różnicowego sygnału analogowego ste-
ruje się ilością przepuszczonego suszonego produktu, 
ewentualnie ogrzewaniem medium suszącego. 

Urządzenie, które zawiera komorę suszenia z wlo-
tem produktu suszonego i otwór wylotowy, połączo-
ny z nią poprzez kanał nadmuchowy wentylator ciś-
nieniowy medium suszącego i ewentualnie połączony 
z nią poprzez kanał zasysający wenytlator ssący me-
dium suszącego, przy czym przed lub za wentylato-
rem ciśnieniowym umieszczone jest urządzenie ogrze-
wające medium suszące, charakteryzuje się tym, że 
komora suszenia podzielona jest na odcinek pod-
grzewania i intensywnego suszenia (I i II), odcinek 
przeniesienia materiału wilgoci związanej (III) oraz 
odcinek chłodzenia (H), przy czym odcinek przenie-
sienia materiału wilgoci związanej (III) połączony 

jest z odcinkiem ogrzewania wstępnego i intensywne-
go suszenia (I i II) poprzez kanał łączący (13), nato-
miast przy wlocie (1) materiału wilgotnego i w po-
bliżu otworu wyładowczego (8) wbudowane są czuj-
niki wilgotności (2, 3), których sygnały doprowadza-
ne są poprzez przetwornik (T) do elementu nastawia-
jącego intensywność odprowadzania produktu. 

10 zastrzeżeń) 

F27B P.238736 26.10.1982 

Pierwszeństwo: 29.10.1981 - Francja (nr 8120613) 

Aluminium Pechiney, Lyon, Francja. 

Urządzenie grzewcze dla otwartych pieców do wypa-
lania z płomieniem obiegającym i sposób ogrzewania 
otwartych pieców do wypalania z płomieniem obie-

gającym 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia ży-
wotności przegród pieców do wypalania z płomie-
niem obiegającym. 

Urządzenie charakteryzuje się tym, że co najmniej 
jeden wtryskiwacz (26, 29) jest ustawiony w taki spo-
sób, że strumień paliwa jest skierowany w przeciw-
prądzie do strumienia gazu podtrzymującego palenie. 

Sposób polega na zmniejszeniu długości płomienia, 
który się kształtuje na wylocie z wtryskiwacza albo 
wtryskiwaczy paliwa, umieszczonych w części gór-
nej tych przegród, kierując strumień gazu podtrzy-
mującego palenie do wewnątrz każdej z tych prze-
gród w taki sposób, żeby jego kierunek przepływu 
był przeciwny do kierunku przepływu strumienia 
albo strumieni paliwa podczas co najmniej części cza-
su potrzebnego na ogrzewanie tych przegród. 

(7 zastrzeżeń) 

F27D P. 237799 T 06.08.1982 

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

Sposób zasilania pieca obrotowego paliwem zastęp-
czym zwłaszcza do produkcji cementu 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zasilania pieca 
zwłaszcza w przemyśle cementowym, paliwem za-
stępczym w postaci całych opon pojazdów mecha-
nicznych, co pozwala na zaoszczędzenie około 30°/o 
paliwa pełnowartościowego w stosunku rocznym. 

Sposób zasilania polega na dostarczeniu opon do 
kosza rozładowczego (1), z którego przenośnikiem (2) 
przez przesyp (3) opony dostarczane są do przenoś-
nika pionowego (4), który transportuje opony na po-
ziom górny i przez przesyp (5) przenośnikiem (6) opo-
ny dostają się do poszczególnych pieców przecho-
dząc przez zbiornik buforowy (7). Ze zbiornika (7) 
opony przenośnikiem (8) transportowane są do wa^i 
koszowej (9) i cyklicznie wsypywane do pieca. Opo-
ny stanowią 30%> paliwa pełnowartościowego i dozo-
wanie ich jest sprzężone z dozowaniem paliwa pełno-
wartościowego. (3 zastrzeżenia) 
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F27D 
F27B 

P.239166 22.11.1982 

Pierwszeństwo: 23.11.1981 - St. Zjedn. Am. (Nr 323,897) 

Allis - Chalmers Corporation, West Allis, Stany 
Zjednoczone Ameryki. 
Urządzenie wlotowe do wprowadzenia płynu lub gazu 

z zaporą przeciw cząstkom 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
konstrukcji urządzenia odpornego na zatykanie i ła-
twego do oczyszczania za pomocą przepływającego 
płynu. 

Wynalazek dotyczy urządzenia wlotowego do wpro-
wadzania płynu lub gazu poprzez płaszcz obrotowe-
go pieca z konstrukcjami przeznaczonymi do odsie-
wania i oddzielania materiału cząstkowego od otwo-
ru podczas działania pieca. 

Urządzenie wlotowe zawiera cylindryczną dyszę (9) 
tworzącą otwór (10) dla doprowadzania płynu do 
wnętrza pieca. Człon podstawy (22) przymocowany do 
jednej strony dyszy wyposażony jest w pomost (28) 
przebiegający częściowo poprzez otwór dyszy i współ-
pracujący z dyszą, aby utworzyć pierścieniową ko-
morę (30). Zwrócone ku sobie powierzchnie członu 
podstawy (22) i dyszy (9) tworzą wnękę rozdziału 
płynu dla doprowadzania płynu do pierścieniowej 
komory w celu ostatecznego doprowadzenia go do 
wnętrza pieca. (4 zastrzeżenia) 

F28F P.237777 T 03.08.1982 

Politechnika Białostocka, Białystok, Polska (Jerzy 
Bogdan Zembrowski, Andrzej Jarosław Stępniak). 

Układ podłączenia wymiennika ciepła 

Układ według wynalazku rozwiązuje zagadnienie 
możliwości eksploatowania wymiennika ciepła lub 
grupy wymienników według maksymalnych do osiąg-
nięcia wydajności cieplnych oraz sprawności. 

Układ składa się z podłączeń (1, 2, 3 i 4) z zawo-
rami odcinającymi (Al, A2, Bl i B2), do których do-
łączone są dodatkowe obejścia (6, 7, 8 i 9) z dodat-
kowymi zaworami odcinającymi (A3, A4, B3 i B4). 

Opisany układ nadaje się szczególnie do stosowa-
nia przy eksploatacji węzłów cieplnych centralnego 
ogrzewania i ciepłej wody użytkowej (1 zastrzeżenie) 

Dział G 
FIZYKA 

G01B P. 233943 24.11.1981 
\ 

Instytut Przemysłu Gumowego „Stomil", Piastów, 
Polska (Tadeusz Berezowski, Jacek Brylski, Andrzej 
Łuczko, Bogdan Felczak). 

Grubościomierz do gumy 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia ma-
ksymalnego zakresu pomiarowego czujnika przy nie 
zmniejszonej dokładności pomiaru. 

Grubościomierz do gumy jest zbudowany na za-
sadzie układu dźwigniowo-jarzmowego, który składa 
się z dźwigni (1) oraz pomiarowego tłocznika (2). 
Dźwignia (1) ułożyskowana jest w jednym końcu w 
przegubie (3), drugim zaś końcem jest oparta na no-
żu (4), który umieszczony jest na stałe w podłużnym 
otworze pomiarowego tłocznika (2). Pomiarowy tłocz-
nik (2) zakończony jest z jednej strony stopką (9), 
która styka się z mierzonym przedmiotem (10). Od 
strony przegubu (3), do dźwigni (1) dotyka stale ru-

choma kocówka (17) elektronicznego przetwornika (16) 
przesunięcia liniowego połączonego z elektronicznym 
układem odczytowym (18). (3 zastrzeżenia) 
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G01C P. 238570 08.10.1982 

Pierwszeństwo: 08.10.1981 - Dania (nr 4451/81) 

Willy Petersen, Höjbjerg, Dania. 

Znacznik do podziemnego oznaczania i sposób stoso-
wania znacznika do podziemnego oznaczania 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
znacznika o prostej konstrukcji, łatwego do umiesz-
czania w ziemi, umożliwiającego dokładne określe-
nie położenia różnych rodzajów instalacji podziem-
nej. 

Znacznik do podziemnego oznaczania stanowi obu-
dowa (2), mająca kanał (4) z wnęką (12) oraz pręt (6) 
rdzeniowy z ferrytu z nawiniętą na nim cewką (8), 
której końce są połączone kondensatorem (10). Pręt (6) 
z cewką (8) i kondensatorem (10) jest umieszczony w 
kanale (4) obudowy (7), który następnie jest wypeł-
niony materiałem dielektrycznym szczelnie zamyka-
jącym kanał (4). 

Sposób stosowania znaczników do podziemnego 
oznaczania polega na tym, że znaczniki tworzą część 
systemu geodezyjnego albo podobnego, przy czym 
znaczniki umieszcza się w ziemi poniżej powierzch-
niowych punktów geodezyjnych, umożliwiając odna-
lezienie tych punktów za pomocą odpowiedniego wy-
posażenia do puszukiwania. Każdy znacznik umiesz-
cza się pod punktem, który gdy zostanie oznaczony 
jest widzialny z co najmniej jednego oznaczonego 
punktu w rozkładzie geodezyjnym. (7 zastrzeżeń) 

G01F P.233987 25.11.1981 

Zakłady Azotowe ,,Kędzierzyn", Kędzierzyn-Koźle, 
Polska (Stanisław Kochalski, Henryk Pawlica, An-
drzej Dmytrasz, Kazimierz Wąsala). 

Przyrząd do pomiaru natężenia przepływu cieczy, 
zwłaszcza krzepnących w stosunku wysokich tem-

peratur 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie umożliwienia 
prowadzenia stabilnego pomiaru ilości naftalenu 
tłoczonego pompą do reaktora o temperaturze około 
120°C. 

Przyrząd składa się z nadajnika (1), w którym w 
dolnej części osadzona jest rurka stożkowa (2), we-
wnątrz której znajduje się pływak (3) połączony prę-
tem (4) i zakończony rdzeniem ferromagnetycznym 
(5). Środkowa część obudowy (1) stanowi komorę bu-
forowo-powietrzną (6) o pojemności obliczonej odpo-
wiednio do występującego ciśnienia w nadajniku (1). 
Część nadajnika (1) stanowiąca komorę pomiarową 
cieczy jest ogrzewana. (1 zastrzeżenie) 

G01L P. 234095 03.12.1981 

Instytut Włókien Chemicznych, Łódź, Polska (Eu-
geniusz Drzymulski, Bogdan Mac, Waldemar Cłapiń-
ski). 

Czujnik ciśnienia 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
prostej konstrukcji czujnika, zwłaszcza do pomiaru 
ciśnienia stopów polimerów, charakteryzującej się 
małą wrażliwością na uszkodzenia oraz dobrą linio-
wością i histerezą wskazań przy stosunkowo małej 
zależności wskazań od temperatury. 

Czujnik ciśnienia cieczy, zawierający układ dwóch 
membran oraz umiejscowiony pomiędzy nimi trzpień 
przenoszący wartość ugięcia membrany zewnętrznej 
na membranę wewnętrzną, z którą związany jest 
przetwornik ugięcia tej membrany na sygnał elek-
tryczny, według wynalazku charakteryzuje się tym, 
że z membraną wewnętrzną (7) związany jest prze-
twornik indukcyjny składający się z układu cewek 
(12) i rdzenia (13), umiejscowionych w korpusie (14), 
który zamocowany jest w osłonie (8) głowicy czujni-
ka, przy czym rdzeń (13) związany jest z wewnętrz-
ną membraną (7) poprzez bolec (11). (3 zastrzeżenia) 

G01 P.235157 T 18.02.1982 

Instytut Metalurgii Żelaza im. St. Staszica, Gliwice, 
Polska (Fryderyk Żyła, Andrzej Michalik). 

Czujnik nacisku do sygnalizacji obecności metalu 
w walcach 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie umożliwienia 
uzyskania sygnału jednoznacznie określającego chwilę 
wejścia metalu w walce, również dla małych war-
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tości nacisków walcowania wynikających ze stoso-
wanych technologii walcowania. 

Czujnik nacisku do sygnalizacji obecności metalu 
w walcach ma płaski element sprężysty (1) z otwo-
rem (2) i podcięciem (3) w dolnej części, z umiesz-
czoną w tym otworze (2) wkładką naciskową (4) i pły-
tą oporową (5). Pomiędzy płaskim elementem sprę-
żystym (1), wkładką nciskową (4) a płytą oprową (5) 
istnieją szczeliny. (1 zastrzeżenie) 

G01 M P.233990 25.11.1931 

Zakłady Urządzeń Technicznych PL „UNIPROT", 
Łódź. Polska (Henryk Sztyler). 

Uniwersalne stanowisko do badań siłowników 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zautomatyzowa-
nia badań siłowników oraz skrócenia czasu trwania 
tych badań. 

Stanowisko, zawierające siłownik badany połączo-
ny ze zmiennym obciążeniem, według wynalazku 
charakteryzuje się tym, że funkcję zmiennego ob-
ciążenia pełni siłownik membranowy (12) dwustron-
nego działania bez sprężyny zwrotnej. W układzie 
zasilania siłownika membranowego (12) sprężonym 
powietrzem znajduje się zadajnik pneumatyczny (1) 
oraz elektropneumatyczne zawory trójdrożne (16, 23), 
których cewki sterowane są przekaźnikami (20, 21). 

(2 zastrzeżenia) 

G01M P. 234050 30.11.1981 

Zakłady Przemysłu Metalowego H. Cegielski - Po-
znań, Poznań, Polska (Janusz Chudziński, Andrzej 
Presz). 

Sposób i urządzenie do sprawdzania tłumików drgań 
skrętnych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie umożliwienia 
dokonywania obiektywnej, niezawodnej i szybkiej 
oceny poprawności działania tłumików. 

Sposób polega na wymuszaniu drgań skrętnych 
układu z badanym tłumikiem poprzez okresowe im-
pulsy o małej wartości i pomiarze amplitudy drgań 
w funkcji ich częstotliwości. 

Układ wynalazku ma wał (1), na którym osadza się 
badany tłumik (3), a z wałem (1) związane jest źró-
dło impulsów o regulowanej częstotliwości. Na dru-
gim końcu wału (1) osadzony jest tłumik wzorcowy 
(2). (3 zastrzeżenia) 

G01M P.234071 02.12.1981 

Kombinat Urządzeń Mechanicznych „BUMAR-ŁA-
BĘDY" Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Me-
chanicznych, Gliwice, Polska (Józef Kaźmierski). 

Stanowisko do badania przekładni zębatych, zwłaszcza 
przeznaczonych do pracy pod dużym obciążeniem 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
konstrukcji stanowiska umożliwiającej badanie róż-
nych przekładni, których odchylanie od określonego 
położenia jest niewskazane. 

Stanowisko zestawione z przekładni badanej (1) 
i zamykającej (2), połączonych ze sobą przynajmniej 
jednym drążkiem skrętnym (4) oraz łącznjkiem sztyw-
nym, i napędzanych silnikiem (3), według wynalaz-
ku charakteryzuje się tym, że jeden z łączników jest 
połączony z którąś z przekładni za pośrednictwem 
przekładni obiegowej różnicowej. (3 zastrzeżenia) 

G01N 
G01P 

P.233998 26.11.1981 

Politechnika Gdańska, Gdańsk, Polska (Jerzy A. 
Ejsmont, Stanisław Taryma). 

Sposób wydłużenia w czasie zjawiska blokowania ko-
ła jezdnego przy badaniach przyczepności ogumienia 
i urządzenie do wydłużenia w czasie zjawiska bloko-

wania koła jezdnego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie umożliwienia 
uzyskania korzystnej charakterystyki hamowania ko-
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ła jezdnego podczas badania współczynnika przyczep-
ności. 

Sposób polega na wydłużeniu poślizgu za pomocą 
działania momentu bezwładności koła zamachowego 
zwiększonego od 1000% do 10 000% w stosunku do 
momentu bezwładności koła jezdnego. 

Urządzenie stanowi koło zamachowe (3) zamoco-
wane do osi jezdnej (1) i sprzężone z hamulcem (4) 
koła jezdnego (2). (2 zastrzeżenia) 

G01P P. 233944 24.11.1931 

G01N P. 239058 16.11.1982 

Pierwszeństwo: 20.11.1981 - Francja (nr 81/21733) 

Charbonnages de France, Paryż, Francja (Maurice 
Boutonnât, Gérard Rose). 

Sposób wykrywania zawartości gazu palnego w at-
mosferze oraz urządzenie do wykrywania zawartości 

gazu palnego w atmosferze 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
sposobu i urządzenia pozwalających na dokładne 
określenie zawartości gazu palnego w atmosferze. 

Sposób wykrywania zawartości gazu palnego w 
atmosferze prowadzi się dwuetapowo. W pierwszym 
etapie wykrywacz zasila się niskim napięciem i prze-
rywa się zasilanie skoro wykryje się dodatni sygnał. 
W drugim etapie, jeżeli sygnał wykryty w pierwszym 
etapie był ujemny lub zerowy, zasila się wykrywacz 
napięciem wyższym od użytego w pierwszym etapie. 

Urządzenie zawiera wykrywacz (4), wzmacniacz (5) 
sygnału wysyłanego przez wykrywacz, obwód (1) ob-
niżania napięcia regulujący poprzez dyskryminator (6) 
znak i/lub wydłużenie sygnału dostarczanego przez 
wzmaczniacz. 

Sposób i urządzenie służą przede wszystkim do wy-
krywania zawartości metanu. (6 zastrzeżeń) 

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów 
„MERA-PIAP", Warszawa, Polska (Wojciech Hanu-
la, Michał Dobrzyński, Grzegorz Świderski, Wacław 
Jaśkowski, Janusz Kiełczewski). 

Obrotomierz z czujnikiem piezoelektrycznym do po-
miaru cbrotów silnika wysokoprężnego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
obrotomierza, w którym nie występowałaby koniecz-
ność ustawiania progu czułości. 

W obrotomierzu według wynalazku sygnał wyjścio-
wy z czujnika piezoelektrycznego (1) jest podany na 
wzmacniacz (3) poprzez dzielnik napięciowy składa-
jący się z rezystora (2) i układu automatycznej re-
gulacji wzmocnienia (6) o zmiennej rezystancji wej-
ściowej, powodującej zmianę progu czułości obroto-
mierza pod wpływem sygnału wyjściowego ze 
wzmacniacza (3) i pod wpływem tylnego zbocza im-
pulsu z multiwibratora monostabilnego (4). Pod 
wpływem sygnału ze wzmacniacza (3) zmienia się 
próg czułości obrotomierza w czasie trwania tego 
sygnału, natomiast pod wpływem tylnego zbocza im-
pulsu z multiwibratora monostabilnego (4) zmienia 
się stała czasowa zmian progu czułości przy braku 
sygnału z czujnika piezoelektrycznego (1). 

(1 zastrzeżenie) 

G01R P. 233983 25.11.1981 

Polski Komitet Normalizacji Miar i Jakości, War-
szawa, Polska (Zbigniew Szpigiel, Wit Piotrowski, 
Antoni Skibiński). 

Współosiowy wzorzec tg ô 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
wzorca, którego konstrukcja umożliwiałaby otrzymy-
wanie stabilnych wartości tg Ô w zakresie częstotli-
wości do 100 MHz. 
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Współosiowy wzorzec tg Ô złożony z przewodu ze-
wnętrznego wykonanego w kształcie tulei oraz ukła-
du wewnętrznego, stanowiącego bezpośrednie połą-
czenie rezystora z kondensatorem, charakteryzuje się 
tym, że przestrzeń pomiędzy przewodem zewnętrznym 
(1), a elementem rezystora (3) i kondensatora (2) wy-
pełniona jest izolacją teflonową (4). Wzorzec od stro-
ny wejściowej ma złącze współosiowe (6), zaś od 
strony wyjściowej zwarcie (10). Pomiędzy kondensa-
torem (2), a zwarciem (10) umieszczona jest płytka 
(11), spełniająca razem z nimi funkcję dodatkowej po-
jemności równoległej. (2 zastrzeżenia) 

G01R P. 234098 03.12.1981 

Instytut Komputerowych Systemów Automatyki 
i Pomiarów, Wrocław, Polska (Andrzej Kalita, Ja-
nusz Stiasny, Bolesław Szczęśnik, Wiesław Lisowski). 

Układ sygnalizacji stanu sygnału prądowego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
układu o prostej konstrukcji i niezawodnego w dzia-
łaniu, przeznaczonego do stosowania w układach au-
tomatyki przemysłowej, głównie do współpracy z prze-
twornikami pomiarowymi i separatorami sygnałów 
prądowych. 

W układzie według wynalazku tranzystor (2) ma 
emiter zwarty z kolektorem drugiego tranzystora (3), 
a bazę z jego emiterem i poprzez rezystor z wejścio-
wym zaciskiem całego układu, z kolei zaś baza tran-
zystora (3) jest połączona z punktem wspólnym ukła-
du progowego, którego końce są połączone z koń-
cówkami rezystora (6) odpowiednio do tego zacisku 
wejściowego, do którego jest przyłączony rezystor 
współpracujący z emiterem tranzystora (3) i bazą 
tranzystora (2) oraz do zwartego emitera i kolektora 
obu tranzystorów (2 i 3) i jednocześnie z biegunem 
źródła zasilania (7). (1 zastrzeżenie) 

G02B P. 233950 23.11.1981 

Łódzkie Zakłady Kinotechniczne, Łódź, Polska (Ste-
fan Janiszewski, Henryk Nycz, Franciszek Szczepa-
nek). 

Przeglądarko-przecinarka 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wyeliminowania 
możliwości uszkodzenia przeglądanej lub przecinanej 
taśmy filmowej. 

Przeglądarko-przecinarka charakteryzuje się tym, 
że ma obudowę (1) wyposażoną w pojemnik (2) na 
zwój filmu, umieszczoną w górnej części, prostopadle 

do jej osi symetrii, prowadnicę (3) filmu ze szczeliną 
do wprowadzenia filmu i umieszczoną nad filmem zę-
batkę (4), układ optyczny składający się z rozłącznej 
lupy (5) do Drzeglądania, wyposażonej w cztery nóż-
ki (9) i matówki (6) oraz układ oświetleniowy, skła-
dający się z zambcowanej w podstawie (10) obudowy 
(1) żarówki (7) z odbłyśnikiem (8). (5 zastrzeżeń) 

G05B P. 233968 24.11.1981 

Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica, Kra-
ków. Polska (Jan Manitius, Henryk Zygmunt, Andrzej 
Seuderski, Jerzy Wyżga, Andrzej Żur, Piotr Macko). 

Układ regulacji napędu z nienawrotnym przekształt-
nikiem w obwodzie twornika 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia uni-
wersalności układu. 

Układ zawiera regulator prędkości (3), którego 
jedno wejście jest połączone z członem zadającym, 
a drugie jego wejście z prądnicą tachometryczną (11). 
Wyjście regulatora prędkości (3) jest połączone z jed-
nym z wejść bloku zadawania prądu wzbudzenia (6) 
i z wejściem bloku przełączającego (5) oraz poprzez 
łącznik (4) z wejściem integratora (2). Pozostałe dwa 
wejścia bloku zadawania prądu wzbudzenia (6) są 
połączone jedno z przełącznikiem sygnałów logicznych 
(17), a drugie z blokiem uzależnienia ograniczeń (18) 
złączonym z elementem nieliniowym (20) i blokiem 
modułu (21). 

Wyjście bloku zadawania prądu wzbudzenia (6) jest 
połączone z jednym z wejść bloku blokady impulsów 
(12) oraz, poprzez dwa indywidualne wzmacniacze (21), 
z blokiem generacji impulsów przekształtnika wzbu-
dzenia (25). Drugie wejście bloku blokady impulsów 
(12) łączy się z blokiem przetwarzania nawrotnego 
(13), a wyjście tego bloku (12) jest połączone z dru-
gim wejściem bloku przełączającego (5), którego wyj-
ście jest połączone poprzez blok ograniczeń pochod-
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nej (14) z regulatorem prądu wzbudzenia (3), który 
poprzez blok generacji impulsów (15) łączy się z 
przekształtnikiem twornika (16). (1 zastrzeżenie) 

G05D P.233961 24.11.1931 

Instytut Tele- i Radiotechniczny, Warszawa, Pol-
ska (Mirosław Grzeszykowski, Jan Kuciński). 
Układ elektroniczny do elektrycznego lub ręcznego 

nastawiania temperatur w termostacie 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia 
trwałości i niezawodności oraz obniżenia kosztów ter-
mostatu. 

Układ ma bramki z wyjściem z otwartym kolekto-
rem dołączone wyjściami (3, 4) do określonych punk-
tów obwodu mostka (Ki) do (Kn) w mostkowym ter-
moregulatorze (5). Wejścia bramek (3, 4) połączone są 
bezpośrednio lub poprzez inwertery (2) z wyjścia-
mi dekodera (1). Masa układu połączona jest z masą 
termoregulatora (5). Przełączniki (I i D), łączące 
wejścia bramek z otwartym kolektorem (3, 4) bez-
pośrednio lub poprzez inwertery (2) z masą lub z plu-
sem napięcia zasilania, zależne są grupowo tak, że 
możliwe jest włączenie jednoczesne tylko jednej pa-
ry styków z każdej grupy (I i D). Sprzężone styki 
przełącznika (P) odłączają jednocześnie napięcicie za-
silania dekodera (1) i łączą wspólne zaciski przełącz-
ników (I i D) z masą lub z plusem napięcia zasila-
nia. (2 zastrzeżenia) 

G05D P. 233999 27.11.1981 

Polski Komitet Normalizacji, Miar i Jakości, War-
szawa, Polska (Andrzej Kożdoń, Jan Oszczygieł, Ma-
rek Ziegman). 

Dwupołożeniowy regulator gęstości cieczy 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia czu-
łości regulatora. 

Dwupołożeniowy regulator gęstości cieczy, prze-
znaczony do utrzymania stałej gęstości cieczy pod-
czas wzorcowania areometrów składa się ze zbior-
nika (1) wypełnionego cieczą, w której umieszczone 
jest źródło światła (2) i czujnik światłoczuły (3), 
a między nimi znajduje się pojemnik (4) z umieszczo-
nym wewnątrz swobodnie zanurzonym pływakiem (5), 
stanowiącym stały wzorzec gęstości. (1 zastrzeżenie) 

G08C P. 234026 27.11.1981 

Politechnika Gdańska, Gdańsk, Polska (Paweł 
Hempowicz). 

Układ optoizolacyjny do galwanicznej separacji 
sygnałów 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie przekazywania 
sygnału analogowego za pośrednictwem nieliniowego 
łącza optoelektronicznego z zachowaniem liniowej za-
leżności sygnału wyjściowego od sygnału wejściowe-
go. 

Układ według wynalazku zawierający wzmacniacz 
operacyjny i jedną lub kilka par transoptorów ma 
pierwszy transoptor (3) pierwszej pary włączony mię-
dzy wyjście wzmacniacza operacyjnego (1), a jego 
wejście odwracające, tworzy pętlę ujemnego sprzęże-
nia zwrotnego. Dioda luminescencyjna pierwszego 
transoptora (3) połączona jest szeregowo z diodą lu-
minescencyjna drugiego transoptora (4) tej samej pa-
ry, przy czym fototranzystor drugiego transoptora (4) 
połączony jest ze źródłem zasilania izolowanym od 
źródeł zasilania wzmacniacza operacyjnego (1) i pierw-
szego transoptora (3), a między emiter tego foto-
tranzystora, stanowiący wyjście układu i masę włą-
czony jest rezystor (7). (2 zastrzeżenia) 

G08C 
H03K 

P.234032 30.11.1981 

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Hen-
ryk Rawa, Zygmunt Filipowicz). 

Przetwornik optoelektroniczny 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
przetwornika o dużej niezawodności działania, umo-
żliwiającego kontrolę poprawności działania prze-
twornika. 

W przetworniku optoelektronicznym, w którym 
układ optoelektroniczny składa się z diod elektrolu-
minescencyjnych (2, 3) oraz fototranzystorów (4, 5) 
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rozdzielonych tarczą kodową (1), emitery fototranzy-
storów (4, 5) poprzez odpowiadające im dwójniki 
składające się z rezystora i diody, zawarte poprzez 
kondensator do masy, dołączone są odpowiednio do 
baz tranzystorów (6, 7) o kolektorach dołączonych 
do dodatniego bieguna źródła napięcia zasilającego 
(+U), a emiterach zwartych poprzez rezystory do 
masy i równolegle dołączonych do wejść multiwi-
bratorów astabilnych (8, 9), których sygnały wyjścio-
we w postaci ciągów impulsów o znormalizowanych 
zboczach sterują układ logiczny zawierający na wej-
ściu bramkę NAND (10) o jednym wejściu połączo-
nym z wyjściem multiwibratora astabilnego (8) i je-
dnocześnie z jednym wejściem drugiej bramki NAND 
(11), zaś o drugim wejściu połączonym z wyjściem 
drugiego multiwibratora astabilnego (9) i jednocześ-
nie z jednym wejściem trzeciej bramki NAND (12), 
gdzie drugie wejścia tych bramek (11, 12) sterowane 
są dodatkowo poprzez układ negacji logicznej (13) 
z wyjściem pierwszej bramki (10) dla uzyskania na 
wyjściach układu logicznego zsynchronizowanych cią-
gów impulsów tylko wtedy gdy tarcza kodowa (1) 
przepuszcza strumienie świetlne. (1 zastrzeżenie) 

G10H P.234047 30.11.1931 

Wyższa Szkoła Marynarki Wojennej im. Bohaterów 
Westerplatte. Gdynia, Polska (Henryk Świętonowski, 
Lucjan Gromnicki, Zbigniew Mikołajczyk). 

Układ do wytwarzania sekwencji sygnałów 
akustycznych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wyeliminowania 
możliwości przypadkowego zadziałania układu pod 
wpływem zakłóceń w sieci zasilającej oraz umożliwie-
nia stosowania jako rźódła zasilania baterii. 

Układ charakteryzuje się tym, że źródło zasilania 
(1) jest połączone z włącznikiem elektrycznym (2), 
który jest połączony ze stabilizatorem napięcia (3) 
i wzmacniaczem akustycznym (11). Stabilizator na-
pięcia (3) połączony jest z generatorem taktu (4) ukła-
dem ustalania warunków początkowych (5), liczni-
kiem (6), detektorem (7), generatorem przestrajanym 
(10) i generatorem wibrato (9). Dekoder (7), dekodują-
cy stany wyjść licznika (6), włącza odpowiednie ele-
menty matrycy motywu muzycznego (8) do genera-
tora przestrajanego (10). Sygnał z generatora prze-
strajanego (10) poprzez wzmacniacz akustyczny (11) 
przekazywany jest do głośnika (12). (1 zastrzeżenie) 

G U B P.233945 24.11.1981 

Zakłady Radiowe im. M. Kasprzaka, Warszawa, 
Polska (Stanisław Gerlach, Maciej Przeradzki, An-
drzej Piekarniak, Janusz Makowski). 

Zespół dowijania, zwłaszcza w magnetofonach 

Zespół ma na płycie montażowej (3) główne kółko 
napędowe (4), osadzone obrotowo na osi poza osiami 
talerzyków, dźwignię dowijania (1) ze sprężyną skręt-
ną i osadzonym na niej kółkiem pośrednim (2). Wza-
jemne usytuowanie odległościowe i kątowe kółka 
pośredniego (2), dźwigni dowijania (1), głównego kół-
ka napędowego (4) oraz kółka zębatego talerzyka (5) 
zapewnia wcześniejsze wzębianie głównego kółka na-
pędowego (4) z kółkiem pośrednim (2), a dopiero po-
tem kółka pośredniego (2) z kółkiem zębatym tale-
rzyka (5). Dźwignia dowijania (1) ma występ współ-
pracujący z dźwigniami przewijania (7) i hamowania 
(8) oraz ramię współpracujące z suwakiem pauzy (6). 

Zespół służy do realizacji dowijania zwłaszcza w 
magnetofonach. (4 zastrzeżenia) 

Dział H 
ELEKTROTECHNIKA 

H01F P. 234077 03.12.1981 

Zgłoszenie dodatkowe do zgłoszenia nr P. 222080 

Fabryka Transformatorów i Aparatury Trakcyjnej 
„ELTA" im. Bojowników PPR, Łódź, Polska (Zbig-
niew Borkowski). 

Magnetyczny rdzeń trójkolumnowy 
do transformatorów lub dławików 

Przedmiotem wynalazku jest blachowany, uwarst-
wiony, magnetyczny rdzeń trójkolumnowy do trans-
formatorów lub dławików, zwłaszcza o jarzmie 
wzmocnionym. 
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Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
rdzenia o konstrukcji umożliwiającej obniżenie strat. 
W każdym pakiecie blach rdzenia, według wynalaz-
ku, ciętych przeważnie pod kątem 45°, występują 
dwa kolejne cykle, a każdy kolejny cykl jednego pa-
kietu jest zwierciadlanym odbiciem odpowiadającego 
mu pod względem kolejności poprzedniego i/lub na-
stępnego cyklu. 

W iym samym cyklu przy większej szerokości każ-
dej z blach jarzmowych (1, 2, 3, 4), od szerokości każ-
dej z blach kolumnowych (5, 6, 7), wszystkie równo-
ległe do osi wzdłużnej blach kolumn odcinki (A) ła-
manych linii połączeń między blachami kolumnowy-
mi i blachami jarzmowymi są większe od prosto-
padłych do osi wzdłużnej blach kolumn odcinków 
(B) łamanych linii połączeń występujących w tym 
cyklu. (1 zastrzeżenie) 

H01H P.234076 03.12.1981 

Fabryka Transformatorów i Aparatury Trakcyjnej 
„ELTA" im. Bojowników PPR, Łódź, Polska (Tadeusz 
Ptaszyński, Krzysztof Piotrowicz, Stanisław Zganiacz, 
Tadeusz Michalski). 

Przekaźnik prądowy 

Przedmiotem wynalazku jest przekaźnik prądowy, 
stosowany jako przekaźnik nadmiarowy albo prze-
kaźnik różnicowy, zwłaszcza do trakcji. 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
przekaźnika o prostej konstrukcji, umożliwiającego 
jednocześnie uzyskanie wysokich parametrów użyt-
kowych. 

W przekaźniku prądowym według wynalazku ele-
mentem pomiarowym jest kontaktron (9) działający 
na strumień wypadkowy, pochodzący od uzwojenia 
napięciowego (7), zasilanego ze źródła prądowego (5) 
i przynajmniej jednego uzwojenia prądowego (8). 
Uzwojenia (7, 8) są tak włączone do układu, że dzia-
łający na kontaktron (9) strumień magnetyczny, po-
chodzący od uzwojenia napięciowego, jest zawsze 
zgodny ze strumieniem magnetycznym tylko jednego 
uzwojenia prądowego. 

Uzwojenie napięciowe (7) i przynajmniej jedno 
uzwojenie prądowe (8) są umieszczone koncentrycznie 
względem osi podłużnej kontaktronu (9), albo przy-
najmniej jedno uzwojenie prądowe stanowi przynaj-
mniej jedna szyna lub przynajmniej jeden przewód, 

przy krótej, względnie przy którym jest umieszczony 
kontaktron (9) pod kątem do osi wzdłużnej szyny lub 
przewodu, wynikającym z czułości kontaktronu, wo-
kół którego znajduje się uzwojenie napięciowe (7). 

(1 zastrzeżenie) 

H01H P.237761 T 02.08.1982 

Politechnika Łódzka, Łódź, Polska (Ryszard Laso-
ta). 

Przekaźnik hybrydowy prądu stałego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
przekaźnika, który nadawałby się do współpracy 
z przekaźnikami zestykowymi o dużym czasie przelo-
tu styku ruchomego. 

Przekaźnik hybrydowy prądu stałego złożony z 
przekaźnika zestykowego oraz łącznika tranzystoro-
wego, w którym jeden styk zestyku przekaźnika ze-
stykowego jest dołączony do jednego bieguna źródła 
zasilania, drugi styk tego zestyku jest połączony ze 
stykiem drugiego zestyku przekaźnika zestykowego, 
a do ich wspólnego połączenia jest dołączony emiter 
tranzystora, zaś baza tego tranzystora jest połączona 
za pośrednictwem odpowiedniego rezystora z drugim 
biegunem źródła zasilania, charakteryzuje się tym, że 
baza tranzystora (4) jest dołączona ponadto do połą-
czonych razem styków zestyków (1 i 2) przekaźnika 
zestykowego za pośrednictwem kontaktronu (9). Ko-
lektor tego tranzystora (4) jest dołączony do styku 
nieruchomego drugiego zestyku zwiernego (2) prze-
kaźnika zestykowego za pośrednictwem uzwojenia 
(10) kontaktronu (9). (1 zastrzeżenie) 

H01J P.234073 03.12.1981 

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Krzy-
sztof Jan Zawanowski, Zygmunt Jemielity). 

Układ kompensacji napięcia anodowego 
lampy rentgenowskiej 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
układu umożliwiającego zwiększenie dokładności 
kompensacji napięcia anodowego lampy rentgenow-
skiej. 

Układ zawiera transformator kompensujący (TK), 
którego uzwojenie pierwotne jest włączone jednym 
końcem do odczepu autotransformatora zasilającego 
(ATZ), a drugim końcem połączone jest z jednym 
z odczepów uzwojenia pierwotnego transformatora 
wysokiego napięcia (TRWN). Jeden koniec uzwojenia 
wtórnego transformatora kompensującego (TK) jest 
uziemiony, zaś drugi jego koniec połączony jest 
z wyjściem zespołu kluczowanych rezystancji (ZKR), 
złożonego z dowolnej liczby połączonych z sobą par 
rezystancji i klucza elektronicznego. Wejście zespołu 
kluczowanych rezystancji (ZKR) połączone jest z 
układem sterująco-synchronizującym (SS). 

(4 zastrzeżenia) 
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H02H P. 239498 13.12.1932 

Fierwszeństwo: 13.06.1982 - MTP Poznań 
(nr 39/54 MTP/82) 

Pomorskie Zakłady Aparatury Elektrycznej „EMA-
-APATOR", Toruń, Polska (Włodzimierz Strzyżewski, 
Marek Kamiński. Eugeniusz Christke, Jerzy Chudań-
ski, Andrzej Liksza). 

Układ blokady pracy tyrystorowego 
układu napędowego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
układu kontrolującego szereg istotnych wielkości 
i zjawisk występujących w napędach oraz umożli-
wiającego realizację właściwej kolejności zadziałania 
w zależności od wagi przyjętych informacji wejścio-
wych. Układ zawiera człon kontroli prądu głównego 
(1), człon kontroli prądu wzbudzenia (2), człon kon-
troli prędkości maksymalnej (3), człon kontroli kolej-
ności faz (4), człon kontroli bezpieczników i stycznika 
głównego (5), człon kontroli prędkości minimalnej 
i tachogeneratora (6) oraz człon kontroli regulatora 
(7) przy czym na człon (1) są podawane dwa sygnały 
wejściowe (JI, JII), na człon (2) jeden sygnał wejścio-
wy (Jw), na człon (3) sygnał wejściowy (UTG), na 
człon (4) dwa sygnały wejściowe (Ul, U2), na człon 
(5) sygnał wejściowy (CB), na człon (6) dwa sygnały 
wejściowe (UTG, A), na człon (7) dwa sygnały wej-
ściowe (Ureg, Q4). 

Ponadto układ zawiera przerzutnik (8), którego 
sygnałami wpisującymi jest sześć sygnałów (Wl, W2, 
W3, W4, W5, W6) od członów (1, 2, 3, 4, 5, 6), a syg-
nałem zerującym (Zl) jest sygnał wyjściowy z ukła-
du (12). Sygnałami wpisującymi przerzutnika (9) są 
dwa sygnały, pierwszy (W7) z przerzutnika (8), drugi 
(W8) z blokady (11), na której wejście są podawane 
dwa sygnały, sygnał (H) z układu sterowania i drugi 
(UTG) z tachogeneratora. Układ blokady zawiera też 
układ zerowania przerzutnika blokowania regulatora 
(10), na który są podawane trzy sygnały wejściowe, 
sygnał (CB), (UTG), (A), zaś sygnał wyjściowy (Z2) 
z układu (10) jest podawany na wejście zerujące 
przerzutnika (9). (4 zastrzeżenia) 

H02K P.239418 09.12.1982 

Wielkopolska Fabryka Maszyn Elektronicznych 
„WIEFAMEL", Poznań, Polska (Janusz Margowski, 
Waldemar Staszkiewicz). 

Maszyna elektryczna, zwłaszcza małej 
i średniej mocy 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
bezkadłubowej maszyny elektrycznej mającej dobre 
warunki chłodzenia. Maszyna elektryczna charaktery-
zuje się tym, że na zewnętrznej powierzchni blach 
(1) ma żebra chłodzące (2) stanowiące integralną 
cześć wykroju blach. W innym wykonaniu maszyna 
elektryczna ma żebra chłodzące (12) zamocowane w 
pakiecie blach (11).. (3 zastrzeżenia) 

H02M P. 236375 T 11.05.1982 

Bogusław Miedziński, Janusz Filipkiewicz, Warsza-
wa, Polska (Bogusław Miedziński). 

Elektroniczny zapłon tyrystorowy do silników 
spalinowych stykowy i bezstykowy 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
elektronicznego układu zapłonu tyrystorowego o pro-
stej konstrukcji i mniejszych gabarytach w stosunku 
do układów stosowanych dotychczas. 
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Układ charakteryzuje się tym, że wysokie napięcie 
dostarczane na świece zapłonowe jest wytwarzane 
przez podanie impulsu wysokiego napięcia groma-
dzonego na kondensatorze (C4), który zwierany jest 
z uzwojeniem pierwotnym cewki zapłonowej dołą-
czonej do punktu (C) przez tyrystor (Th) wyzwalany 
przez układ w chwili rozwarcia przerywacza dołą-
czonego w punkcie (P). Układ zapłonu tyrystorowego 
przewidziany jest do zamontowania na cewce zapło-
nowej. (4 zastrzeżenia) 

H03K P. 233969 24.11.1981 

Zakłady Teleelektroniczne „Telkom-Telfa", Byd-
goszcz, Polska (Wiktor Pujanek). 

Sposób i układ generacji impulsu trapezoidalnego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
prostego sposobu i układu do generacji impulsu tra-
pezoidalnego, typowego dla urządzeń sygnalizacji 
włamaniowej sygnału sterowania sygnalizatorami 
akustycznymi. 

Sposób polega na tym, że impulsem zewnętrznym 
wyzwala się tylko przednie zbocze generowanego im-
pulsu trapezoidalnego, przy czym czas trwania tego 
impulsu stanowi ułamek czasu trwania impulsu 
przedniego zbocza. 

Układ oprócz znanego układu generatora napięcia 
liniowo opadającego (III) zawiera dwa bloki dodat-
niego sprzężenia zwrotnego (I) i (II). Emiter tranzy-
stora (T4) drugiego bloku dodatniego sprzężenia 
zwrotnego (II) połączony jest z masą, kolektor tego 
tranzystora połączony jest z bazą tranzystora (T2), 

końcówką kondensatora (Cl) i rezystorem (R3). Punkt 
wspólny dzielnika rezystorowego (R3) i (R4) połączo-
ny jest z kolektorem tranzystora (T3), którego emiter 
połączony jest z drugą stroną rezystora (R4). Bazy 
tranzystorów (T3) i (T4) połączone są z wyjściem 
(wy) układu. (2 zastrzeżenia) 

H04H P.237817 T 05.08.1982 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Radiofonii Odbior-
czej „Diora", Dzierżoniów, Polska (Andrzej M. Łu-
gowski). 

Detektor sygnałów stereofonicznych 

Przedmiotem wynalazku jest detektor sygnałów 
stereofonicznych transmitowanych na fali zmodulo-
wanej amplitudowo sumą sygnałów stereofonicznych 
i zmodulowanej fazowo sygnałem, którego sinus po-
dwojonej wartości wyraża się stosunkiem różnicy 
sygnałów stereofonicznych do ich sumy uzupełnionej 
o składową stałą. 

Detektor sygnałów stereofonicznych zawiera tor 
(T) detekcji różnicy sygnałów stereofonicznych, któ-
rego istotną częścią składową jest detektor fazy (D). 
Wejście toru (T) połączone jest z wejściem detektora 
obwiedni (O), którego wyjście włączone jest do jed-
nego z wejść matrycy sumacyjno-różnicowej (M). 
Wyjście detektora fazy (D) poprzez wzmacniacz (W) 
połączone jest z drugim wejściem matrycy sumacyj-
no-różnicowej (M). Na wejściu toru (T) detekcji róż-
nicy sygnałów stereofonicznych włączony jest podwa-
jacz fazy (P) sygnału demodulowanego, który składa 
się z układu mnożącego (II) o swych wejściach po-
łączonych ze sobą i z dołączonego do niego filtra 
pasmowo-przepustowego (F). 

Ponadto na wejściu toru (T) detekcji różnicy syg-
nałów stereofonicznych włączony jest ogranicznik 
amplitudy (A), i wówczas na wyjściu tego toru jest 
jednocześnie włączony dodatkowy układ mnożący (I), 
którego drugie wejście połączone jest z wyjściem de-
tektora obwiedni (O). 

Poza tym przed układem mnożącym umieszczo-
nym na wyjściu toru detekcji różnicy sygnałów ste-
reofonicznych, włączony jest element nieliniowy (E) 
o charakterystyce, dzięki której jego sygnał wejścio-
wy jest funkcją sinus wiązany ze swoim sygnałem 
wyjściowym. (4 zastrzeżenia) 



II. WZORY UŻYTKOWE 

Dział A 
PODSTAWOWE POTRZEBY LUDZKIE 

A01B W. 69107 03.09.1982 

Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjno-Usługowa, Ra-
szyn, Polska (Ryszard Cyranowicz, Janusz Donarski, 
Jerzy Nowikow, Ludwik Siemiątkowski). 

Belka środkowa brony 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest belka środko-
wa brony umożliwiająca zamocowanie kompletu bron 
rolniczych w celu zaczepienia ich do maszyny pocią-
gowej na przykład traktora. 

Belka środkowa brony składa się z belki głównej 
(1) w postaci złączonych dwóch ceowników lub ką-
towników, do której w połowie jej długości zamoco-
wany jest stojak (2) w postaci prostokątnych płas-
kowników (10) wspartych na trójkątnych żebrach 
(11), po jego bokach usytuowane są na prostokątnych 
ścianach podpartych trójkątnymi żebrami (13) czopy 
(3 i 4) do połączenia z ciągnikiem, zaś pod spodem 
stojaka (2) usytuowany jest wieszak sprzężony z za-
czepem (7), a ponadto symetrycznie wzdłuż belki 
głównej (1) zamocowane są belki środkowe (6) o 
kształcie w zarysie podłużnym jako trapez, zaś w 
przekroju poprzecznym jako ceownik. (2 zastrzeżenia) 

A23N W. 69076 23.08.1982 

Eleszewska Fabryka Aparatury Przemysłu Spożyw-
czego „Spomasz", Pleszew, Polska (Marian Pera). 

Parnik 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowa-
nia takiej konstrukcji parnika, która byłaby łatwiej-
sza i bezpieczniejsza w obsłudze. 

Parnik do ziemniaków, wyposażony w kocioł (1) 
umieszczony nieruchomo nad paleniskiem (2) ma we-
dług wzoru umieszczany na dnie tego kotła (1) śli-
mak transportujący (3) uparowane ziemniaki do 
umieszczonej na końcu rury ślimakowej szatkownicy 
(8), która rozdrabnia ziemniaki. 

Dno kotła (1) parnika utworzone jest przez dwie 
nachylone płaszczyzny. Oś (4) ślimaka transportują-
cego (3) jest równoległa do krawędzi przecięcia tych 
płaszczyzn. (2 zastrzeżenia) 

A46B W. 69051 18.08.1982 

Spółdzielnia Inwalidów Niewidomych im. J. Mar-
chlewskiego, Białystok, Polska (Jan Paczowski, Sta-
nisław Koociewski). • ~ 

Szczotka do mycia rąk 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest szczotka do 
mycia rąk dwustronna, dwuczęściowa. 

Wzór rozwiązuje zagadnienie zwiększenia użytecz-
ności szczotki. 

Szczotka składa się z oprawy (5) z obsadzonym w 
niej elementem szczotkarskim (4). Długość tego ele-
mentu wynosi 2/3 długości elementu szczotkarskiego 
(5), który jest obsadzony we wkładce (2). Wkładka (2) 
połączona jest z oprawą (5) przy pomocy zatrzasku 
(6) na wcisk. Dwa boki oprawy (5) mają wykonane 
po cztery elipsowate wcięcia (7). (1 zastrzeżenie) 



46 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO Nr 12 (248) 1983 

A47B W.68999 04.08.1982 

Leszek Załucki, Toruń, Polska (Leszek Załucki). 

Półka składana 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest półka składa-
na mocowana do ściany i przeznaczona do wyposa-
żenia mieszkań lub biur. 

Półka składa się z dwóch nośnych wsporników (1), 
jednej lub więcej płyt (2) oraz zawiesi (3). Wsporniki 
mają otwory (4) wykonane na całej swej długości, 
a płyty (2) po dwa otwory (6) oraz po dwa kołki (7). 

Płyty (2) są podwieszone na wspornikach (1) za po-
mocą kołków (7) oraz zawiesi (3) zakończonych zacze-
pami (8) i (9) przy czym zaczep (9) może być ufor-
mowany w kształcie nagwintowanej końcówki z na-
krętką z zakończeniem soczewkowym. (3 zastrzeżenia) 

A47B W. 69073 23.08.1932 

Opolskie Fabryki Mebli, Opole, Polska (Eugeniusz 
Pogwizd). 

Noga, zwłaszcza do stolu 

Wzór rozwiązuje zagadnienie szybkiej i łatwej re-
gulacji wysokości mebli. 

TrzonJ3) nogi w swej górnej części wewnątrz obu-
dowy (lT ma wycięcie (4), w którym jest zapadka (6) 
wypychana sprężyną (7). Górna część zapadki swym 
występem jest w jednym z otworów (2) obudowy (1) 
ustalając w ten sposób długość nogi. (1 zastrzeżenie) 

A47L W. 69052 18.08.1982 

Spółdzielnia Inwalidów Niewidomych, im. J. Mar-
chlewskiego, Białystok, Polska (Tadeusz Szumarski). 

Zmiotko-zamiatacz 

Zmiotko-zamiatacz składa się z wkładki (2) osadzo-
nej w oprawie (1) przy zastosowaniu schodkowych 
wycięć (4 i 5). Oprawa (1) ma wykonane podłużne 
wycięcie (6) do swobodnego włożenia dłoni oraz 
otwór (7) do obsadzenia trzonka. Wkładka (2) ma ob-
sadzone w otworach elementy szczotkarskie (3). 

(1 zastrzeżenie) 

A61C W. 69113 03.09.1982 

Akademia Medyczna, Poznań, Polska (Edmund Go-
rzelańczyk, Jerzy Łakomski). 

Formówka do kształtowania korony zębowej 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowa-
nia prostej konstrukcji formówki, łatwej w obsłudze 
i wygodnej dla pacjenta. 

Formówkę stanowi klamra wykonana z paska (1) 
naciętego wzdłużnie z jednej strony (2). Końce paska 
(1) zagięte są dwukrotnie tworząc szczelinę, przez 
którą przeciągnięty jest drugi koniec (3) paska (1). 

(1 zastrzeżenie) 

A61G W. 69109 02.09.1982 

Spółdzielnia Pracy „Universum", Poznań, Polska 
(Antoni Kozak, Czesław Prause, Alfred Michalak, 
Piotr Wiszumirski, Alojzy Jakubowski). 

Trumna 

Celem wzoru jest opracowanie konstrukcji trumny 
o zwiększonej wytrzymałości, zmniejszonym ciężarze, 
wymagającej użycia mniejszej ilości surowca. 

Trumna charakteryzuje się tym, że boki (4, 10) 
1 czoła części dolnej oraz wieko (13) są płaskie. Czoła 
i wieko (13) mają kształt symetrycznych trapezów 
0 różnej wielkości. Boki (4, 10) mają kształt zbliżony 
do trapezów, u których górne podstawy są lekko 
skośne względem dolnych podstaw. Boki (4, 10), czoła 
1 wieko (13) wykonane są z desek połączonych na 
własne pióro i wpust i sklejone klejem. Wieko (13) 
przymocowane jest do łączeniowych listew (12) wy-
stających na zewnątrz poza boki (4, 10) i czoła gór-
nej części i brzegi jego odstają do wewnątrz od brze-
gów listew (12). Podstawa (3) składa się z desek po-
przecznych wzmocnionych od dołu podłużnymi 
listwami (6). (3 zastrzeżenia) 
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A62C W.69098 30.08.1982 

Zakłady Chemiczne „Organika-Azot", Jaworzno, 
Polska (Stanisław Wróbel, Benedykt Michalczewski, 
Kazimierz Pawlikowski). 

Kapturek ochronny dyszy gaśnicy 

Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania kon-
strukcji kapturka o zwiększonej funkcjonalności, 
skutecznie zabezpieczającej gaśnicę przed rozładowa-
niem w czasie transportu. 

Kapturek ochronny dyszy do gaśnicy, osadzony na 
stałe na zaworze gaśnicy, ma wgłębienie w górnej 
swojej części, w którym umieszczona jest dysza (2) 
do przyciskania palcem w celu wyzwolenia strumie-
nia środka gaśniczego, bez konieczności zdejmowania 
kapturka (4). Zamocowanie kapturka (4) stanowi jego 
gniazdo (5) wtłoczone na obwód zaworka (1), a ze-
wnętrzna obudowa kapturka (4) opiera się o pobocz-
nicę gaśnicy (6). (1 zastrzeżenie) 

A63F W. 69089 27.08.1982 

Józef Fret, Wesoła, Polska (Józef Fret). 

Logiczna układanka przestrzenna 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie uzyskania 
konstrukcji układanki zapewniającej właściwe jej 
działanie oraz zabezpieczającej przed wypadnięciem 
połączonych wzajemnie elementów. 

Logiczna układanka przestrzenna zawiera mały 
sześcian (2) w geometrycznym środku sześcianu, do 
którego zamocowane są osie (4) usytuowane zgodnie 
z przestrzennym układem osi „X, Y, Z" z zamocowa-
nymi sprężyście przegubami (3), stanowiącymi jedno-
cześnie elementy środkowe powierzchni sześcianu. 
Sześcian utworzony jest z dziewięćdziesięciu dziewię-
ciu elementów, z których sześć, dwadzieścia cztery, 
dwadzieścia cztery, dwanaście, dwadzieścia cztery 
i osiem ma identyczne kształty i wymiary, i jest po-
łączone w jedną całość za pomocą przegubów sprę-
żystych środkowego sześcianu (2), zaś dwadzieścia 
pięć elementów tworzących łącznie każdą warstwę 
boczną oraz szesnaście elementów tworzących łącznie 
każdą warstwę wewnętrzną sześcianu jest przystoso-
wanych do łącznego i równoczesnego obracania się 
wokół jednej z osi przestrzennego układu „X, Y, Z" 
w obu kierunkach o dowolny kąt będący wielokrot-
nością (7 zastrzeżeń) 

A63F W. 69093 30.08.1982 

Piotr Syryczyński, Warszawa, Polska (Piotr Syry-
czyński). 

Łamigłówka w postaci kulki 
w trójwymiarowym labiryncie 

Wzór rozwiązuje zagadnienie zwiększenia asorty-
mentu zabawek typu labiryntu. 

Labirynt przestrzenny stanowi specjalna, przezro-
czysta konstrukcja zbudowana z sześciu płaskich, 
dwuwymiarowych labiryntów przedzielonych pięcio-
ma płytkami rozdzielającymi. Konstrukcja ta umiesz-
czona jest w przezroczystym pojemniku. (5 zastrzeżeń) 
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Dział B 
RÓŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE; TRANSPORT 

B01F W. 69062 23.08.1982 

Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, 
Kraków, Polska (Waldemar Kowalik, Henryk Dziacz-
kowski, Jan Rogoziński, Grzegorz Demusiak, Luiza 
Thom). 

Urządzenie do mieszania gazów 

Wzór rozwiązuje zagadnienie zwiększenia przepus-
towości sieci średnioprężnej, poprzez zwiększenie ciś-
nienia mieszanki gazowej. 

Urządzenie według wzoru użytkowego składa sią 
z dyszy roboczej (1), części wlotowej (2) znajdującej 
się bezpośrednio przed cylidryczną komorą mieszani-
na (3) oraz dyfuzora (4). Część wlotowa ma kształt 
ściętego stożka o kącie wierzchołkowym 3 do 15°, 
a stosunek pola powierzchni przekroju (5) części wlo-
towej (2) do pola powierzchni przekroju (6) cylin-
drycznej komory mieszanina (3) wynosi 1,8 do 3. We-
wnątrz części wlotowej (2) znajduje się wylot (7) dy-
szy roboczej (1) uszczelnionej ruchowo. 

(1 zastrzeżenie) 

B23B W. 69082 25.08.1982 

Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Warszawa, Polska 
(Antoni Rutkowski). 

Osłona uchwytu tokarki 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie konstrukcji 
osłony uchwytu tokarki, która spełniałaby swoje za-
danie przy obróbce detali długich i krótkich i nie 
powodowała utrudniania obsługi. 

Istota osłony polega na tym, że jej płaszcz (1) ma 
możliwość przesuwu względem uchwytu tokarki 
wzdłuż osi toczenia a tym samym możliwość usta-
wiania w położeniu dostatecznym do długoścf obra-
bianego detalu. W tym celu osłona ma płozę (2) z po-
dłużnym rowkiem prowadzącym specjalną śrubę (3) 
oraz zacisk (4) mocujący płaszcz (1) osłony do płozy 
(2) w żądanym położeniu. (1 zastrzeżenie) 

B23K W. 69108 03.09.1982 

Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-Mie-
lec". Mielec, Polska (Wojciech Lach, Stefan Bole-
chała). 

Przyrząd do lutowania narzędzi 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowa-
nia konstrukcji przyrządu zapewniającego dokładne 
ustawienie lutowanego narzędzia względem wzbudni-
ka i o ograniczonej przewodności cieplnej. 

Posiada przegubową kolumnę, osadzony na niej 
wspornik i zespół operacyjny z elementami chwyto-
wymi o regulowanym położeniu. Zespół operacyjny 
zbudowany jest z prowadnicy (7) osadzonej przesuw-
nie na wsporniku i równoległej do niej listwy zęba-
tej (8), stanowiących łoże przesuwne (9) względem. 
Na jednym końcu łoża przesuwnego (9) zamocowany 
jest w sposób trwały wspornik z prowadnicami pio-
nowymi (10) połączony poprzez izolację (11) ze znaj-
dującymi się w ułożyskowanym korpusie (12) znanym 
uchwytem tokarskim (13), zamiennym z kłem obro-
towym. Na drugi koniec łoża (9) nałożony jest w spo-
sób przesuwny wspornik z prowadnicami pionowymi 
(14), znajdującymi się w odpowiednich otworach 
oprawki w obudowie z blokadą (15) do zamocowania 
poprzez izolację (11) ułożyskowanego kła obrotowego 
(16). (1 zastrzeżenie) 

B29H W. 69075 23.08.1932 

Poznańskie Zakłady Opon Samochodowych ,,Sto-
mil", Poznań, Polska (Czesław Kaczmarek, Roman 
Oczkowski, Zbigniew Lesiński). 

Forma do wulkanizacji ochraniaczy dętek 
samochodowych w prasach płytowych 

Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania kon-
strukcji formy o uniwersalnym zastosowaniu. 
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Forma według wzoru użytkowego składa się 
z trzech zespołów roboczych: górnego (A), środkowe-
go (B) i dolnego (C). Górny zespół roboczy (A) zbu-
dowany jest z rdzenia formującego (1) i kolumn (3) 
zamocowanych do płyty (2). Kolumny (3) zakończone 
kołnierzami (4) wyposażone są w sprężyny spychające 
(5). Środkowy zespół roboczy (B) stanowią: pierścień 
profilowy (6) i zewnętrzny kołnierz (7) wyposażony 
w otwory przeznaczone na kolumny (3). Dolny zespół 
roboczy (C) składa się z gniazda formującego (8) 
i podstawy (9). 

Rdzeń formujący (1), profilowy pierścień (6) oraz 
gniazdo formujące (8) mogą być wyposażone w ko-
mory grzejne (10). (2 zastrzeżenia) 

B29H W. 69081 24.08.1982 

Dębickie Zakłady Opon Samochodowych „Stomil", 
Dębica, Polska (Zbigniew Ziobrowski, Władysław 
Pawlak, Antoni Baran). 

Grzejka 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowa-
nia grzejki o wzmocnionej dolnej części. 

Grzejka o zewnętrznym zarysie przekroju po-
przecznego zbliżonym do wewnętrznego zarysu prze-
kroju poprzecznego opony, służąca do rozprężania 
opon w procesie wulkanizacji, zwłaszcza opon bieżni-
kowanych, charakteryzuje się tym, że dolna część 
grzejki (1) na całym obwodzie i po obu stronach ma 
wprasowane tekstylne paski (2) z tym, że jeden brzeg 
tekstylnych pasków {2) zachodzi na boki (3) grzejki 
(1), drugi natomiast brzeg tekstylnych pasków (2) za-
chodzi na płaski spód (4) grzejki (1), przy czym ko-
rzystne jest, aby szerokość każdego z tekstylnych 
pasków (2) stanowiła 0,07-0,15 obwodu przekroju po-
przecznego grzejki (1). (1 zastrzeżenie) 

B60Q W. 69095 26.08.1982 

Leonard Lubaś, Kraków, Polska (Leonard Lubaś). 

Szkło reflektora pojazdu samochodowego 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest szkło reflek-
tora pojazdu samochodowego przeznaczonego do sa-
mochodów firmy „Mercedes", typ 200 D i 220 D oraz 
ich odmian wyprodukowanych do roku 1976. 

Wzór rozwiązuje zagadnienie zwiększenia żywot-
ności reflektorów samochodu „Mercedes". 

Szkło ma powierzchnię główną (1) gładką, nie ryf-
lowaną o profilu prostym równoległą do powierzchni 
podstawy, a powierzchnię boczną (2) ryflowaną. Kra-
wędź podstawy szkła od strony wewnętrznej ma wy-
cięcie (3) na uszczelkę. Na powierzchni głównej (1) 
znajduje się strzałka (4) wskazująca na kierunek 
przy montażu szkła do reflektora. 

Reflektor do wspomnianych wyżej samochodów 
uzyskuje się przez połączenie szkła według wzoru 
i lustra reflektora samochodu „Star" lub „Żuk". 

(2 zastrzeżenia) 

B62K W. 69097 30.08.1982 

Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-Swid-
nik", Świdnik, Polska (Edward Frańczak). 

Węzeł połączeniowy główki ramy pojazdu 
jednośladowego, zwłaszcza motocykla 

Wzór rozwiązuje zagadnienie zmniejszenia praco-
chłonności wykonania oraz zwiększenia wytrzymałoś-
ci główki ramy. 

Węzeł zestawiony z rury (1) główki ramy, belek 
ramy (3) i (4), misek (2) oraz nakładek (5) charakte-
ryzuje się tym, że rura (1) główki jest zaopatrzona 
w górnej części w otwór cylindryczny (6) zaś w dol-
nej części w dwa otwory eliptyczne (7) usytuowane 
symetrycznie względem osi (x-x) rury (1) i osi (y-y) 
otworu (6). Krawędzie tych otworów stanowią miej-
sce trwałego połączenia rury (1) główki ramy z po-
wierzchnią walcową belki górnej (3) oraz belek dol-
nych (4). (1 zastrzeżenie) 
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Dział C 
CHEMIA I METALURGIA 

C25D W.69091 26.08.1982 

Instytut Metali Nieżelaznych, Gliwice, Polska (Ge-
rard Opiełka, Andrzej Rapacz). 

Szyna prądowa do szeregowego łączenia 
elektrolizerów 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie zwiększe-
nia wytrzymałości mechanicznej szyn prądowych vv 
miejscach styku z zawieszeniami elektrod. 

Szyna prądowa o profilu zbliżonym do trójkątnego 
charakteryzuje się tym, że powierzchnie płaskie szy-
ny połączone są wyokrągleniami, przy czym promień 
każdego wyokrąglenia wynosi 0,1-0,3 długości boku 
trójkąta równobocznego opisanego na profilu szyny. 

(1 zastrzeżenie) 

Dział D 
WŁÓKIENNICTWO I PAPIERNICTWO 

D05C W. 68853 08.07.1982 

Aleksander Dormanow, Gdynia, Polska (Aleksan-
der Dormanow). 

Igła do haftowania z regulatorem wysokości 
pętli włóczki 

Igła do haftowania składa się z rurki (1), rączki 
(5), tulejki i sprężynowego regulatora (15). Rączka (5) 
wykonana jest w kształcie prostopadłościanu ze ścię-
tą skośnie powierzchnią górną i wyposażona jest w 
tulejkę do mocowania rurki (1) w rączce (5) oraz w 
sprężynowy regulator (15) wysokości pętli nici, które-
go przedni koniec zagięty jest w kształcie ogranicz-
nika (18) otaczającego rurkę (1). Drugi koniec (20) re-
gulatora (15) uprzednio przełożony przez otwór, wy-
konany w przedniej części rączki (5) i połączony 
z rowkiem (17) wykonanym na powierzchni wierzch-

niej rączki (5) zagięty jest pod kątem prostym i usta-
wiony w jednym z kilku otworów (19) wykonanych 
za rowkiem (17). (1 zastrzeżenie) 

Dział E 
BUDOWNICTWO; GÓRNICTWO 

E04G W. 69077 24.08.1982 

Bydgoskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemy-
słowego, Bydgoszcz, Polska (Adam Ligarzewski, 
Krzysztof Obuchowicz, Henryk Balbuza). 

Tarcza do odwadniania i odpowietrzania 
betonu wylewanego 

Wzór rozwiązuje zagadnienie skrócenia cyklu próż-
niowego odwadniania i odpowietrzania betonu. 

Tarcza, zawierająca płaską komorę próżniową, wy-
konaną za pomocą materiału dystansowego zasłonię-
tego tkaniną filtracyjną ma według wzoru obudowę 
(1) o kształcie prostokąta wykonaną z blachy zawi-
niętej na obwodzie przy Czym krawędzie (4) blachy 

odgięte są na zewnątrz, a wielkość odgięcia wynosi 
od 5 do 15 mm. W środkowej części obudowy zain-
stalowany jest króciec do podłączenia z instalacją 
próżniową. (1 zastrzeżenie) 
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E05B W. 69084 25.08.1982 

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, 
Legnica, Polska (Walenty Marczyński, Henryk 
Obrempalski). 

Zamek 

Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania bardziej 
trwałego niż znane zamka zasuwkowego do wykorzy-
stania w pomieszczeniach gospodarczych. 

Zamek charakter-'zuje się tym, że do czoła zasuwki 
(1) ma przymocowaną listwę (2) wyposażoną w rygle 
(3, 4) przesuwające się w zestawach prowadzących 
tulej (5, 6). (1 zastrzeżenie) 

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

F02P W. 69074 23.08.1982 

Białostockie Zakłady Podzespołów Telewizyjnych 
„Unitra-Biazet", Białystok, Polska (Barbara Lesz-
czyńska, Zbigniew Kępiński. Tadeusz Borowski, An-
drzej Sawicki, Antoni Piotrowski, Jerzy Mojsa, Sta-
nisław Gryko, Mieczysław Nitkowski, Antoni Ko-
sowski). 

Pokrywka aparatu zapłonowego 

Wzór rozwiązuje zagadnienie eliminacji uszczelki 
między pokrywą i korpusem aparatu zapłonowego 
dzięki wykonaniu od strony wewnętrznej pierścienia 
(1) nadlewka (8). 

Pokrywka ma kształt pierścienia (1) zwieńczonego 
czaszą (2) zawierającą ścięcie (3). W celu połączenia 
pokrywki z aparatem zapłonowym, pierścień (1) ma 
wykonane dwa uchwyty (4) wzmocnione żebrami (5) 
oraz wycięcie (6). Do ustalenia stałego położenia po-
krywy służy wycięcie schodkowe (7). 

Pokrywka służy do zamknięcia od góry aparatu za-
płonowego bez palca rozdzielczego. (3 zastrzeżenia) 

F16D W. 69092 27.08.1982 

Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw, 
Poznań, Polska (Edward Fedder, Andrzej Szpak). 

Sprzęgło kłowe sterowane pneumatycznie 

Wzór rozwiązuje zagadnienie uproszczenia kon-
strukcji sprzęgła oraz. ułatwienia jej wykonania i ob-
sługi. 

Sprzęgło kłowe ma w wybraniach wpustowych 12) 
tulei napędowej (1) kołki zabierakowe (3). Na tulei 
napędowej (1) zamocowany jest cylinder pneuma-
tyczny (4), wewnątrz którego osadzona jest suwliwie 
tuleja zabierakowa (8), której czoło wykonane jest 
w postaci ząbków (9) o przekroju trójkątnym. Sprzę-
gło kłowe ma ponadto koło zdawcze (10) i umieszczo-
ny pomiędzy nim a tuleją zabierakowa (8) mecha-
nizm rozporowy (11). 

Między tuleją (1) a kołem zdawczym usytuowany 
jest pierścień dystansowy (12). W cylindrze pneuma-
tycznym (4) znajduje się otwór (13), służący do prze-
pływu sprężonego powietrza. (1 zastrzeżenie) 

F16J 
F04D 

W.69422 12.11.1982 

Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi Zakłady Gór-
nicze „Polkowice". Polkowice, Polska (Piotr Maćków, 
Mieczysław Gorczewski). 

Pierścień uszczelniający wirnik wentylatora 
promieniowego 

Wzór rozwiązuje zagadnienie ograniczenia ilości 
przeciekającego przez szczelinę przywlotową powie-
trza, a tym samym zwiększenia wydajności wentyla-
tora promieniowego. 

Pierścień uszczelniający, służący do uszczelnienia 
szczeliny przywlotowej (S) między lejem wlotowym 
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(1) a tarczą Drzednią wirnika (3) w wentylatorach 
promieniowych, według wzoru ma kształt litery „Z", 
której jedno ramię usytuowane jest nad tarczą 
przednią wirnika (3), natomiast drugie ramię osadzo-
ne jest przesuwnie na leju wlotowym (1). 

(1 zastrzeżenie) 

F16K W. 68648 19.10.1981 

Zgłoszenie dodatkowe do zgłoszenia W. 68647 

Bielska Fabryka Armatur BRFA, Bielsko-Biała, 
Polska (Jan Kolber. Leopold Szczypka, Stanisław J. 
Szeląg). 

Zawieradło zaworowe 

Wzór rozwiązuje zagadnienie ułatwienia obróbki 
tokarskiej górnej części otworu w zawieradle, a w 
szczególności umożliwienia obróbki jednym kształto-
wym nożem tokarskim. 

Zawieradło charakteryzuje się tym, że powyżej 
płaskiej powierzchni pierścieniowej otwór w zawie-
radle (1) rozszerza się stożkowo aż do górnej krawę-
dzi tego zawieradła (1), przy czym kąt wierzchołko-
wy tego stożka jest równy kątom wierzchołkowym 
powierzchni stożkowych, które tworzą trapezowy ro-
wek dla pierścienia (4). (5 zastrzeżeń) 

F16K W. 69744 19.10.1981 

Bielska Fabryka Armatur „BEFA", Bielsko-Biała, 
Polska (Stanisław J. Szeląg, Leopold Szczypka, Jan 
Kolber). 

Zawieradło zaworowe 

Wzór rozwiązuje zagadnienie uproszczenia i ułat-
wienia procesu obróbki skrawaniem górnej części za-
wieradeł zaworowych niektórych typów i wielkości, 

przy jednoczesnym zapewnieniu łatwości montażu 
i demontażu rozłącznego, obrotowego połączenia za-
wieradła z wrzecionem zaworowym, oraz możliwości 
stosowania w zaworze tak zwanego uszczelnienia 
wstecznego. 

Zawieradło według wzoru charakteryzuje się tym, 
że powyżej rowka dla pierścienia rozprężnego (4) 
oraz bezpośrednio nad krótką, walcową częścią otwo-
ru w zawieradle (1), znajduje się w tym otworze 
płaska powierzchnia pierścieniowa, której większa, 
czyli zewnętrzna średnica jest nie mniejsza od śred-
nicy mierzonej w dnie rowka dla pierścienia (4), 
a dalej - aż do górnej krawędzi zawieradła (1) -
rozszerzona część tego otworu jest ponownie cylin-
dryczna. (3 zastrzeżenia) 

F17C 
A01J 

W. 69104 01.09.1982 

Zakłady Elektromaszynowe „Eda", Poniatowa, Pol-
ska (Jerzy Kuzioła, Bolesław Kręgiel, Krzysztof Iwa-
niak). 

Pojemnik izotermiczny, zwłaszcza do przechowywania 
konwi ze schłodzonym mlekiem 

Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania kon-
strukcji pojemnika pozwalającej na przechowywanie 
konwi ze schłodzonym mlekiem przez dłuższy okres 
czasu bez obawy nadmiernego wzrostu temperatury 
schłodzonego mleka. 

Pojemnik ma okrągłą podstawę (1) i kopułę (2) 
o kształcie ściętego stożka z zaokrąglonymi krawę-
dziami wykonane z materiału termoizolacyjnego. W 
podstawie (1) umieszczona jest wkładka usztywniają-
ca (3) z materiału odpornego na działanie wilgoci, zaś 
w górnej części podstawy (1) jest wykonane zagłębie-
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nie (4) na wstawienie konwi (5) i poobwodowe spłasz-
czenie (6) do jednoznacznego ustawienia kopuły (2). 
Na zewnętrznej stronie kopuła (2) ma wgłębienia (7) 
służące jako uchwyt. (1 zastrzeżenie) 

F17D 
F16L 
B65G 

W. 69088 27.08.1982 

Biuro Projektów Przemysłu Metali Nieżelaznych 
„BIPROMET", Katowice, Polska (Norbert Lison, 
Marceli Painta, Renata Kiełbo). 

Urządzenie zamykające 

Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania kon-
strukcji urządzenia zapewniającej znaczne wydłuże-
nie okresów międzyremontowych. 

Urządzenie zamykające otwory rurociągów zapylo-
nych i gorących gazów, służące do oczyszczenia ru-
rociągów z nagromadzonych pyłów podczas eksploa-
tacji, według wzoru użytkowego charakteryzuje się 
tym, że ma pokrywę (1) w kształcie wycinka ruro-
ciągu, zawieszoną poprzez dźwignię (2) na zawiasach 
(3) i zamykaną w otworze poprzez kliny (5). 

(1 zastrzeżenie) 

F23J 
E04H 

W. 69018 09.08.1982 

Przedsiębiorstwo Montażu i Dostaw Pieców Tune-
lowych, Kraków, Polska (Tadeusz Kochan). * 

Kształtka do wymurówki wielkogabarytowych 
kominów energetycznych 

Wzór rozwiązuje zagadnienie możliwości wymuro-
wywania kominów o dużych średnicach i wysokoś-
ciach przy zastosowaniu kształtki charakteryzującej 
się prostotą wykonania. 

Kształtka ma kształt prostopadłościanu, którego 
górna płaszczyzna (1) ma trapezoidalny wypust (2) 
o bocznych ścianach (3) nachylonych pod kątem a 
w stosunku do tej płaszczyzny, zaś dolna płaszczyzna 

(4) ma dwa wpusty (5) z których jeden jest umiej-
scowiony w osi wypustu (2), a boczne ściany (6) wpu-
stów (5) są nachylone pod kątem a w stosunku do 
tej płaszczyzny, przy czym wyDUst (2) i wpusty (5) 
są umiejscowione równolegle do ścian bocznych (7), 
a wysokość h wypustu (2) jest równa głębokości g 
wpustów (5). (1 zastrzeżenie) 

F24B W.69096 30.08.1982 

Ireneusz Lau, Bydgoszcz, Polska (Ireneusz Lau). 

Kominek do ogrzewania pomieszczeń 

Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania zwartej 
konstrukcji kominka o dużej sprawności, nadającej 
się dla każdego rodzaju paliwa. 

Kominek, składający się z postumentu, filarów 
bocznych i belki nadprożowej, na której umieszczony 
jest czopuch, według wzoru charakteryzuje się tym, 
że postument (9) ma niszę, tylna ściana (4) jest zuko-
sowana do przodu, zaś belka (6) stanowi zwieńczenie. 

(1 zastrzeżenie) 

Dział O 
FIZYKA 

G01L W. 69103 02.09.1982 

Jarosław Siekierczak, Poznań, Polská (Jarosław 
Siekierczak). 

Przyrząd do pomiaru ciśnienia gazów 
w butelkach z napojami 

Wzór rozwiązuje zagadnienie wyeliminowania ko-
nieczności stosowania znacznych sił udarowych w ce-
lu przebicia zamknięcia butelki, a tym samym wyeli-

minowania niebezpieczeństwa uszkodzenia lub znisz-
czenia butelki. 

Przyrząd, wyposażony w iglicę probierczą (3) oraz 
manometr (15), według wzoru charakteryzuje się tym, 
że iglica probiercza (15) osadzona jest w korpusie (1) 
za pomocą gwintów utworzonych na przebijaku (5) 
iglicy (3) i wewnątrz części mocującej (6) korpusu 
(1). 

Na zewnętrznym gwincie części mocującej (6) 
umieszczony jest chwytak (9) butelki (10). 

(2 zastrzeżenia) 
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G06K W. 68991 03.08.1982 

Krakowska Fabryka Aparatów Pomiarowych „ME-
RA-KFAP", Kraków, Polska (Karol Golda, Jacek 
Szwedowski). 

Podstawa urządzenia informatycznego, zwłaszcza 
czytnika taśmy dziurkowanej, fotoelcktrycznego 

Wzór rozwiązuje zagadnienie uproszczenia kon-
strukcji podstawy poprzez zmniejszenie ilości jej ele-
mentów składowych. 

Podstawę stanowi element jednolity (1) o kształcie 
zbliżonym do litery „U", na którym jest usytuowa-
ny wentylator (9). Ściany przeciwległe elementu (1) -
otworowa (3) i bezotworowa (4), są połączone ele-
mentami nośnymi (5), do których jest przymocowana 
płyta elektroniki (6) i płyta (2) zespołu zasilacza. W 
otworze ściany (3) jest przymocowany w sposób roz-
łączny panel (8) transportu i odczytu taśmy dziurko-
wanej. Całość konstrukcji jest otoczona osłoną (10). 

(1 zastrzeżenie) 

Dział H 
ELEKTROTECHNIKA 

H02G W. 69101 02.09.1982 

Zrzeszenie Przemysłu Ciągnikowego „Ursus", War-
szawa. Polska (Bogusław Górski). 

Wózek jezdny do podwieszania kabla energetycznego 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie uproszcze-
nia konstrukcji wózka jezdnego do podwieszania ka-
bla energetycznego zasilającego urządzenie przejezd-
ne podnośnikowe. 

Wózek ma wieszak (1) wykonany z dwóch piono-
wych płaskowników i połączonych poziomo płaskow-
nikiem (2), na którym zamocowane jest urządzenie (5) 
do podwieszania kabla energetycznego oraz płaskow-
nikiem (3) zaopatrzonym w śrubę (4) mocującą linkę 
pociągową. Na wieszaku (1) od wewnętrznej strony 
osadzone są obrotowo poziome rolki jezdne (6). 

(1 zastrzeżenie) 

H02K W. 69072 24.08.1982 

Zakłady Wytwórcze Przyrządów Pomiarowych i Sy-
stemów Minikomuterowych im. Janka Krasickiego, 
Warszawa, Polska (Witold Szklennik, Urszula Socha-
czewska). 

Wentylator indukcyjnego silnika bezpośredniego na-
pędu wrzeciona pamięci dyskowej 

Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania wenty-
latora zapewniającego oprócz wymuszania obiegu po-
wietrza chłodzącego wewnątrz silnika, odprowadzanie 
ciepła, z wirnika do intensywnie chłodzonego wenty-
latora, przez przewodnictwo cieplne. 

Wentylator według wzoru ma czołowo przylegającą 
do wirnika (3) część walcową (5), która zwiększa-
jąc swoją średnicę przechodzi łagodnie w tarczę (6) 
ze skrzydełkami (7), przy czym średnice: części wal-
cowej (5) wentylatora (1) i wirnika (3) w miejscu 
styku z wentylatorem (1) są takie same. 

(1 zastrzeżenie) 
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H05K 
G12B 

W. 69559 10.12.1982 

Stocznia Gdańska im. Lenina, Gdańsk, Polska (Wie-
sław Pedrycz,, Ryszard Masełbas). 

Obudowa aparatury elektronicznej, zwłaszcza 
zawierającej układy scalone 

Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania obudo-
wy, której konstrukcja zapewniałaby właściwe chło-
dzenie aparatury elektronicznej. 

Obudowa charakteryzuje się tym, że ma w dolnej 
części rozpraszacz powietrza (2) zaopatrzony w otwo-
ry (3), którymi wylatuje powietrze ochładzające apa-
raturę elektroniczną (6), podawane z zewnętrznej in-
stalacji poprzez króciec dolotowy (4). Obudowa we-
dług wzoru nadaje się szczególnie do stosowania w 
pomieszczeniach o dużym zapyleniu, na przykład w 
halach produkcyjnych. (2 zastrzeżenia) 



Wykaz numerowy zgłoszonych wynalazków opublikowanych w BUP Nr 12/1983 
Nr zgłoszenia 

1 

232234 
232568 
233182 
233186 
233571 
233765 
233883 
233923 
233936 
233943 
233944 
233945 
233950 
233952 
233955 
233959 
23*3960 
233961 
233962 
233968 
233969 
233970 
233972 
233973 
233983 
233984 
283985 
233986 
233987 
233990 
233991 
233993 
233995 
233997 
233998 
233999 
234002 
234008 
234014 
234016 
234017 
234018 
234023 
234024 
234025 
234026 
234027 
234028 
234029 
234030 
234031 
234032 
234033 
234037 
234041 
234046 

Int. Cl.3 

2 

C07D 
C07D 
B21C 
F16K 
B29F 
B21B 
E21D 
C07C 
C09K 
G01B 
G01P 
G11B 
G02B 
C10M 
C10M 
B60P 
B66C 
G05D 
E04F 
G05B 
H03K 
B21D 
B66C 
C08L 
G01R 
C10M 
E21D 
F16K 
G01F 
G01M 
F26B 
A61K 
F16C 
B28B 
G01N 
G05D 
B24B 
E04G 
B32B 
A63H 
F16H 
F16H 
A23K 
B05B 
B23K 
G08C 
C07C 
C07C 
F23D 
E21F 
C02F 
C08G 
C07J 
F24H 
C08G 
C07C 

Strona 
3 

18 
19 

7 
31 
10 
7 

28 
17 
22 
35 
38 
41 
39 
22 
22 
12 
14 
40 
27 
39 
44 

8 
14 
21 
38 
23 
28 
32 
36 
37 
33 

3 
30 
10 
37 
40 

9 
27 
11 
4 

31 
31 
2 
6 
8 

40 
17 
17 
32 
29 
16 
41 
20 
33 
21 
18 

Nr zgłoszenia 
1 

234047 
234049 
234050 
234060 
234061 
234062 
234064 
234067 
234068 
234069 
234070 
234071 
234072 
234073 
234074 
234075 
234076 
234077 
234084 
234086 
234087 
234095 
234097 
234098 
234099 
234100 
234101 
234102 
234103 
234104 
234105 
234108 
234109 
234156 
234157 
234178 
234197 
234759 
235157 T 
235579 
235586 
236289 
236375 T 
236995 
237339 T 
237582 T 
237667 T 
237676 T 
237679 T 
237711 T 
237720 T 
237721 T 
237722 T 
237724 T 
237735 T 
237736 T 

Int. Cl.3 

2 

G10H 
D04H 
G01M 
B66C 
B65G 
B66D 
B01D 
B29D 
D06P 
C09R 
B66D 
G01M 
C07C 
H01J 
C23F 
B01D 
H01H 
H01F 
C08K 
F16H 
B23K 
G01L 
B65G 
G01R 
C02F 
A61K 
F01P 
C09B 
B32B 
B32B 
C03C 
B63C 
E04B 
D06M 
D06M 
B23C 
B30B 
E21C 
G01L 
C07D 
A24D 
A47G 
H02M 
C12N 
C08L 
E04F 
D06N 
B05B 
C02F 
B66C 
B66C 
B66C 
B23C 
F04C 
B01J 
F04F 

Strona 
3 

41 
25 
37 
14 
13 
15 
4 

10 
26 
22 
16 
37 
18 
42. 
24 

5 
42 
41 
21 
31 
9 

36 
13 
39 
17 
4 

29 
22 
11 
11 
17 
13 
26 
25 
25 

8 
11 
28 
36 
19 
3 
3 

43 
23 
21 
27 
26 

6 
17 
15 
15 
15 

8 
30 

5 
30 
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1 

237738 T 
237739 T 
237741 T 
237748 T 
237758 T 
237760 T 
237761 T 
237777 T 
237781 T 
237791 T 
237793 T 
237794 T 
237797 T 
237799 T 
237802 T 
237803 T 
237814 T 
237817 T 
237823 T 
237824 T 
237825 T 
237828 T 
237831 T 
237942 T 
238023 
238078 
238399 

2 

C12P 
D01D 
B23Q 
B60M 
E04G 
B25B 
H01H 
F28F 
D07B 
C21D 
C21D 
A23G 
A01G 
F27D 
B01D 
C01B 
B21B 
H04H 
F04B 
C21D 
B01D 
D01G 
F26B 
B03B 
C25C 
A01N 
A61D 

3 

23 
25 

9 
11 
28 

9 
42 
35 
26 
23 
23 
2 
1 

34 
5 

16 
7 

44 
29 
24 

5 
25 
33 

6 
24 

1 
3 

1 

238418 
238422 
238443 
238514 
238570 
238687 
238689 T 
238735 
238736 
238886 
239058 
239165 
239166 
239179 
239206 
239265 
239271 
239343 T 
239369 
239418 
239452 
239498 
239540 
239831 
239851 
240061 

2 

C07D 
C07D 
C08L 
B01J 
G01C 
F26B 
C07D 
C07C 
F27B 
A01N 
G01N 
B61F 
F27D 
A23K 
B01J 
C07D 
C07D 
A61K 
E04B 
H02K 
F16K 
H02H 
C22B 
C01B 
B60G 
C09C 

3 

19 
19 
21 

5 
36 
34 
20 
18 
34 
2 

38 
12 
35 
2 
6 

20 
20 
4 

26 
43 
32 
43 
24 
16 
11 
22 



Wykaz numerowy zgłoszonych wzorów opublikowanych w BUP Nr 12/1983 

Nr zgłoszenia 

1 

68648 
68853 
68991 
68999 
69018 
69051 
69052 
69062 
69072 
69073 
69074 
69075 
69076 
69077 
69081 
69082 
69084 
69088 

Int. Cl.3 

2 

F16K 
D05C 
G06K 
A47B 
F23J 
A46B 
A47L 
B01F 
H02K 
A47B 
F02P 
B29H 
A23N 
E04G 
B29H 
B23B 
E05B 
F17D 

Strona 

3 

52 
50 
54 
46 
53 
45 
46 
48 
54 
46 
51 
48 
45 
50 
49 
48 
51 
53 

Nr zgłoszenia 

1 

69089 
69091 
69092 
69093 
69095 
69096 
69097 
69098 
69101 
69103 
69104 
69107 
69108 
69109 
69113 
69422 
69559 
69744 

Int. Cl.3 

2 

A63F 
C25D 
F16D 
A63F 
B60Q 
F24B 
B62K 
A62C 
H02G 
G01L 
F17C 
A01B 
B23K 
A61G 
A61C 
F16J 
H05K 
F16K 

Strona 

3 

47 
50 
51 
47 
49 
53 
49 
47 
54 
53 
52 
45 
48 
46 
46 
51 
55 
62 
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Str. 
Dział A - P o d s t a w o w e po t rzeby ludzkie 1 
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Dział C - Chemia i me ta lu rg i a 16 
Dział D - Włók ienn ic two i pap i e rn i c two 25 
Dział E - Budownic two ; G ó r n i c t w o 26 
Dział F - Mechan ika ; Oświet lenie ; Ogrzewanie ; Uzbrojenie; Techn ika m i n e r s k a 29 
Dział G - Fizyka 35 
Dział H - Elektrotechnika 41 
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II. Wzory użytkowe 

Str. 
Dział A - Podstawowe potrzeby ludzkie 45 
Dział B - Różne procesy przemysłowe; Transport 48 
Dział C - Chemia i metalurgia . . . . . . 60 
Dział D - Włókiennictwo i papiernictwo 60 
Dział E - Budownictwo; Górnictwo 60 
Dział F - Mechanika; Oświetlenie; Ogrzewanie; Uzbrojenie; Technika minerska . . 51 
Dział G - Fizyka 53 
D z i a ł H - E l e k t r o t e c h n i k a . 5 4 

Wykaz numerowy zgłoszonych wzorów użytkowych 68 



K O M U N I K A T K O M U N I K A T 

Uwaga prenumeratorzy czasopism 

I n f o r m u j e m y 

P.T. Prenumeratorów indywidualnych, że 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. MUA: 

28 lutego - na II kwartał i dalsze okresy roku bieżącego, 
31 maja - na III kwartał i II półrocze roku bieżącego, 

31 sierpnia - na IV kwartał roku bieżącego. 

Wpłaty na prenumeratę indywidualną ha konta bankowe 
przedsiębiorstw RSW należy dokonywać wyłącznie w urzędach 
pocztowych nadawczo-oddawczych właściwych dla miejsca zamie-
szkania prenumeratora. 



Warunki prenumeraty na 1983 rok 
dla tytułów czasopism administrowanych przez 

Centralę Kolportażu Prasy i Wydawnictw w Warszawie 

(Tytuł) „Biuletyn Urzędu Patentowego" 
eena prenumeraty: kwart. 1300 zł, półr. 2600 zł, rocznie 5200 zł 

WARUNKI PRENUMERATY: 

1. DLA OSOB PRAWNYCH - INSTYTUCJI I ZAKŁADÓW PRACY: 

- instytucje i zakłady pracy zlokalizowane w miastach wojewódzkich i pozostałych miastach, w których 
znajdują się siedziby oddziałów RSW „Prasa-Książka-Ruch" zamawiają prenumeratę w tych oddzia-
łach, 

- instytucje i zakłady pracy zlokalizowane w miejscowościach gdzie nie ma oddziałów RSW „Prasa-
-Książka-Ruch" i na terenach wiejskich opłacają prenumeratę w urzędach pocztowych i u doręczycieli. 

2. DLA OSOB FIZYCZNYCH - INDYWIDUALNYCH: 

- osoby fizyczne zamieszkałe na wsi i w miejscowościach gdzie nie ma oddziałów RSW JPrasa-Książ-
ka-Ruch", opłacają prenumeratę w urzędach pocztowych i u doręczycieli, 

- osoby fizyczne zamieszkałe w miastach - siedzibach oddziałów RSW „Prasa-Książka-Ruch", opłacają 
prenumeratę wyłącznie w urzędach pocztowych nadawczo-oddawczych właściwych dla miejsca za-
mieszkania prenumeratora. Wpłaty dokonują używając „blankietu wpłaty" na rachunek bankowy: 
Centrali Kolportażu Prasy i Wydawnictw w Warszawie, ul. Towarowa 28, nr konta NBP XV Oddział 
w Warszawie Nr 1153-201045-139-11. 

3. Prenumeratę ze zleceniem za granicę przyjmuje RSW „Prasa-Książka-Ruch", Centrala Kolportażu Pra-
sy i Wydawnictw, ul. Towarowa 28, 00-958 Warszawa, konto NBP XV Oddział w Warszawie Nr 1153-
-201045-139-11. Prenumerata ze zleceniem wysyłki za granicę pocztą zwykłą jest droższa od prenumera-
ty krajowej o 50% dla zleceniodawców indywidualnych i o 100*/« dla zlecających instytucji i zakładów 
pracy. 

TERMINY PRZYJMOWANIA PRENUMERATY: 
- od prenumeratorów indywidualnych zamieszkałych w miastach siedzibach oddziałów RSW „Prasa-Książ-

ka-Ruch" - do dnia 28 lutego 1983 r. - na II kwartał i dalsze okresy roku bieżącego; 31 maja 1983 r. -
na HI kwartał i II półrocze roku bieżącego; 31 sierpnia 1983 r. - na IV kwartał roku bieżącego, 

- od instytucji, zakładów pracy i prenumeratorów indywidualnych zamieszkałych na wsi i w małych 
miasteczkach do dnia 10 miesiąca poprzedzającego okres prenumeraty. 



Cena 200 zł 

INDEKS 35326 


