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

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

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

wzór użytkowy, 
- liczbę zastrzeżeń. 

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

Ogłoszenia dotyczące zgłoszeń o udzielenie patentów tymczasowych zostały oznaczone literą T za nu
merem zgłoszenia. Jeżeli po dniu takiego ogłoszenia zostanie złożony wniosek o udzielenie patentu (art 20 
ust. 3 u.o.w.), Urząd Patentowy ogłasza o wniosku w „Wiadomościach Urzędu Patentowego". 

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

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

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

leży 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 nu

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

Urząd Patentowy PRL podaje do wiadomości konta w NBP: 

1. Urząd Patentowy PRL - NBP V O/M w Warszawie 
konto: 1052-2583-222 cz. 54 dz 91 rozdz. 9111 § 77 - opłaty związane i rejestracją i ochroną 
wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów zdobniczych, znaków towarowych; 
opłaty za skargi i odwołania. 

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

§ 43 - 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 są podane na III 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 24.10.1983 r. Nr 22 (258) 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 

A01B P. 235967 13.04.1982 
F15B 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy „Hydropneumat", 
Wrocław, Polska (Zdzisław Czyszek, Mieczysław Dą
browski, Marian Rosiński). 

Układ hydrauliczny pługa, zwłaszcza do gleb 
zakamienionych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zabezpieczenia 
układu przed nadmiernym napełnieniem olejem, na
dającego się szczególnie do wieloskibowego pługa 
ciągnikowego, przeznaczonego do pracy na glebach 
zakamienionych. 

Układ według wynalazku charakteryzuje się tym, 
że przed zaworem dławiącym (15) włączony jest za
wór przelewowy (17) ograniczający ciśnienie napeł
nienia układu, przy czym wyjście zaworu przelewo
wego (17) ma połączenie poprzez przewód giętki (8) 
z rozdzielaczem (11). (3 zastrzeżenia) 

A01C P. 235958 14.04.1982 

Kombinat Rolny „Redło", Redło, Polska (Edmund 
Rynkiewicz). 

Zaprawiarka do ziarna i nasion 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie skonstruowania 
urządzenia do zaprawiania przedsiewnie na mokro 
ziarna i nasion przeciw chorobom i szkodnikom roś
lin. 

Zaprawiarka do ziarna i nasion na mokro, przewoź
na, zawierająca przenośnik ślimakowy z koszem za
sypowym i pojemnikiem na zaprawę z mieszadłem 
hydraulicznym ma zbiornik do zaprawiania ziarna 
i nasion (4) zawierający komorę dozującą (3) połączo
ną poprzez zmienną szczelnie (5) z komorą herme
tyczną (6), przy czym komora hermetyczna (6) posiada 
dysze rozpylające (7) połączone z pojemnikiem na za
prawę (10) poprzez pompę przeponową (9), ponadto w 
dolnej części komory hermetycznej (6) umieszczone 
jest mieszadło mechaniczne (8). (3 zastrzeżenia) 

A01C P. 239441 T 08.12.1982 

Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych, Poznań, 
Polska (Ferdynand Miller, Telesfor Brzóstowicz, Cze
sław Laskowski). 

Zaprawiarka 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie skonstruowania 
zaprawiarki o budowie monobloku do zaprawiania na
sion kilkunastu roślin oprawnych o znaczeniu gospo
darczym, w tym sześciu zbóż, przy użyciu cieczy tech
nologicznej w formie zawiesiny zaprawy proszkowej 
w wodzie bądź w postaci roztworu. 
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Zaprawiarka ma mieszalnik (6) wyposażony w zbior
nik (7) ze studzienką (8) i sitem wlewowym (9), przy 
czym w studzience (8) zbiornika (7) umieszczony jest 
wirnik (11) oraz obudowa (10) pompy. Wirnik (H) 
pompy spełnia funkcję podawania cieczy do zbiorni
ka wyrównawczego (13) oraz funkcję mieszania cie
czy w zbiorniku (7) mieszalnika (6). (1 zastrzeżenie) 

AOIN P. 235708 30.03.1982 
C07D 

Pierwszeństwo: 
30.03.1981 - Japonia (nr 47816) 
01.09.1981 - Japonia (nr 138044) 
28.10.1981 - Japonia (nr 173364) 
09.11.1981 - Japonia (nr 180046 i nr 180047) 
10.11.1981 - Japonia (nr 180547) 
12.11.1981 - Japonia (nr 182024 i nr 182025) 
28.12.1981 - Japonia (nr 211414) 
02.02.1982 - Japonia (nr 15899) 

Sumitomo Chemical Company, Limited, Osaka, Ja
ponia (Eiki Nagano, Shumichi Hashimoto, Ryo Yoshi-
da, Hiroshi Matsumoto, Hiromichi Oshio, Katsuzo Ka-
moshita). 

Środek chwastobójczy i sposób wytwarzania 
N-(4-chlorowco-2-fluoro-5-podstawionego 

fenylo(-3,4,5,6-tetrahydroftalimidu 

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

Środek zawiera jako substancję czynną związki 
o wzorze ogólnym 1, w którym X oznacza atom chlo
ru lub bromu a R oznacza grupę alkilową o 1-8 ato
mach węgla, grupę alkenylową o 3 - 4 atomach węgla 
lub grupę alkinylową o 3 - 4 atomach węgla. 

Sposób wytwarzania związków o wzorze 1 polega 
na reakcji związku o wzorze 2 z bezwodnikiem kwa
su 3,4,5,6-czterowodoroftalowego. (13 zastrzeżeń) 

A01N 
C07D 

P.236946 16.06.1982 

Pierwszeństwo: 
16.06.1981 - Japonia (nr 93315/1981) 
04.12.1981 - Japonia (nr 196035/1981) 

Sumitomo Chemical Company Limited, Osaka, Ja
ponia (Eiki Nagano, Shunichi Hashimoto, Ryo Yoshi-
da, Hiroshi Matsumoto, Katsuzo Kamoshita). 

Środek chwastobójczy i sposób wytwarzania 
nowych pochodnych hydantoiny 

Celem wynalazku jest opracowanie nowego środka 
działającego chwastobójczo na różne rodzaje chwa
stów trawiastych, turzycowatych i szerokolistnych, 
a równocześnie nietoksycznego dla różnych roślin 
uprawnych oraz sposobu wytwarzania substancji czyn
nej tego środka. 

Środek charakteryzuje się tym, że obok obojętnego 
nośnika lub rozcieńczalnika zawiera jako czynną sub
stancję nowo pochodną hydantoiny o ogólnym wzo
rze 1, w którym X oznacza atom chloru lub bromu, 
Y oznacza grupę - C H t - , atom siarki - S - lub gru
pę - S O i - i R oznacza rodnik alkilowy o 1-4 ato
mach węgla, rodnik allilowy albo rodnik propargi-
lowy. 

Zgodnie z wynalazkiem, związki o wzorze 1, w któ
rym X, Y i R mają wyżej podane znaczenie, wy
twarza się w ten sposób, że związek o wzorze 2, w 
którym X i R mają wyżej podane znaczenie, poddaje 
się reakcji ze związkiem o wzorze 3, w którym Y ma 
wyżej podane znaczenie i R' oznacza atom metalu 
alkalicznego albo rodnik alkilowy, prowadząc tę re
akcję w obojętnym rozpuszczalniku w temperaturze 
od pokojowej do temperatury wrzenia użytego roz
puszczalnika, po czym na wytworzony nowy związek 
o wzorze 4, w którym X, Y, R i R' mają wyżej po
dane znaczenie, działa się alkanolanem metalu alka
licznego, powodując zamknięcie pierścienia. 

(22 zastrzeżenia) 

A01N 
C07F 

P.237088 24.06.1982 

Pierwszeństwo: 
24.06.1981 - St. Zjedn. Am. (nr 276,986 i nr 276,987) 
16.02.1982 - St. Zjedn. Am. (nr 349,261 i nr 349,262) 
12.05.1982 - St. Zjedn. Am. (nr 377,122 i nr 377,121) 

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

Środek grzybobójczy i sposób wytwarzania nowych 
pochodnych 1,2,4-triazolu stanowiących substancję 

aktywną środka 

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

Środek grzybobójczy, zawierający sustancję aktyw
ną, obojętny ciekły lub stały nośnik i ewentualnie 
substancję powierzchniowo czynną, charakteryzuje się 
tym, że jako substancję aktywną zawiera związek 
o wzorze ogólnym 1, w którym każdy z podstawni
ków Qi i QJ oznacza niezależnie atom wodoru lub 
grupę metylową, n oznacza liczbę 1, Ri oznacza grupę 
C j -Cu alkilową, C i - C , cykloalkilową, grupę nafty-
lową lub grupę o wzorze ogólnym 2, każdy z pod
stawników Rł i R« niezależnie oznacza grupę C i - C , 
alkilową, C i -C i cykloalkilową, grupę o wzorze ORt 
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gdzie R6 oznacza atom wodoru lub grupę d - C 4 alki
lową lub grupę o wzorze ogólnym 2, w którym każdy 
z podstawników Ř4 i R5 oznacza niezależnie atom wo
doru, atom chlorowca, grupę o wzorze -OCH 3 , - O C F 3 , 
- S C H ł , -SO2CH1, grupę fenylową, grupę fenylową 
podstawioną atomem chlorowca i/lub grupą C j - C 4 al
kilową iAub grupą trójfluorometylową, grupę fenoksy-
lową, grupę fenoksylową podstawioną atomem chlo
rowca iAub grupą C x -C 4 alkilową i/lub grupą trój
fluorometylową, grupę trójfluorometylową, grupę C x -C 4 
alkilową lub grupę cykloheksylową, przy czym R2 i R3 
nie mogą jednocześnie oznaczać grup hydroksylowych, 
lub R2 . i R3 łącznie tworzą mostek 1,2- lub 1,3-, 
lub 1,4-glikolowy, bądź też nienasycony mostek 1,4-gliko-
lowy, podstawiony co najwyżej czterema grupami al
kilowymi o co najwyżej 4 atomach węgla, sole z pro-
tycznymi kwasami związku o wzorze ogólnym 1 lub 
jego kompleksy z jonami metali. 

Sposób wytwarzania związków o wzorze ogólnym 1, 
polega na tym, że pochodną chlorometylosilanu o wzo
rze CliSi(R,)CHzCl w którym R» ma wyżej podane 
znaczenie, poddaje się w środowisku odpowiedniego 
rozpuszczalnika reakcji ze związkiem o wzorze RiM, 
w którym Ri ma wyżej podane znaczenie a M ozna
cza atom sodu, litu lub resztę o wzorze MgX, gdzie 
X oznacza atom bromu, chloru lub jodu, w tempe
raturze od 80°C do 40°C i wytworzony chloromety-
losilan poddaje się reakcji z 1,2,4-triazolem, jego 
3-metylową pochodną lub z jego 3,5-dwumetylową 
pochodną lub z ich solami z metalem alkalicznym, 
w środowisku polarnego rozpuszczalnika aprotyczne-
go zwłaszcza eteru lub ketonu, w temperaturze od 
0°C do 150°C. (6 zastrzeżeń) 

A01N 
C07D 

P. 237490 15.07.1982 

Pierwszeństwo: 
17.07.1981 - W. Brytania (nr 8122142) . 
05.02.1982 - W. Brytania (nr 8203369) 

May and Baker Limited, Dagenham, Wielka Bry
tania (Leslie R. Hatton, Edgar W. Parnell, David 
A. Roberts). 

Środek chwastobójczy i sposób wytwarzania 
nowych pochodnych N-fenylopirazolu 

Celem wynalazku jest opracowanie nowego środka 
zwalczającego chwasty szerokolistne i trawiaste przed 
wzejściem, a zwłaszcza po wzejściu roślin oraz spo
sobu wytwarzania substancji czynnej tego środka. 

Środek według wynalazku- charakteryzuje się tym, 
że* jako czynną substancję zawiera co najmniej jedną 
nową pochodną N-fenylopirazolu o ogólnym wzorze 

4, w którym R12 oznacza atom chloru, R" oznacza 
atom wodoru, fluoru lub chloru, R" oznacza atom 
wodoru lub fluoru i R1* oznacza atom wodoru, fluoru 
lub chloru, przy czym gdy R" oznacza atom fluoru, 
wówczas R u oznacza atom fluoru lub chloru, albo 
każdy z symboli. R12, R ł ł i R1* oznacza atom fluoru, 
a Ru oznacza atom wodoru lub fluoru. 

Związki o wzorze 4, w którym wszystkie symbole 
mają wyżej podane znaczenie, wytwarza się zgodnie 
z wynalazkiem w ten sposób, że związek o wzorze 5, 
w którym R12, R", R u i RM mają wyżej podane zna
czenie, poddaje się cyklizacji. (18 zastrzeżeń) 

A0IN P. 240920 07.03.1983 

Pierwszeństwo: 10.03.1982 - W. Brytania (nr 8206999) 

Lilly Industries Limited, Londyn, Wielka Brytania 
(Patrick Ryan, Earl Jackson). 

Środek regulujący wzrost roślin 
» 

Celem wynalazku jest opracowanie środka regulu
jącego wzrost roślin o aktywności większej niż aktyw
ność jego składników. 

Środek zawiera pirymidynometanol o podanym wzo
rze, w którym R oznacza grupę CFi, (CFt)zH lub 
CaHs albo jego sole addycyjne z kwasami w ilości 
0,025-3,5 kg/ha oraz zawiera chlorek chloromequatu 
stosowany w ilości 0,1-3,5 kg/ha. (16 zastrzeżeń) 

A22C P. 240660 18.02.1983 

Pierwszeństwo: 
20.02.1982 - R e p u b l i k a Federalna Niemiec (nr 3206274.5) 

Nordischer Maschinenbau Rud. Baader GmbH+CO 
KG, Lubeka, Republika Federalna Niemiec. 

Urządzenie do filetowania ryb 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
konstrukcji urządzenia ekonomicznej w produkcji. 

Urządzenie do filetowania odgłowionych ryb, za
opatrzone w narzędzie złożone z pary noży tarczowych 
dla wycinania zawartości brzusznej oraz prowadzenia 
dla podpierania brzuchów ryb, charakteryzuje się 
tym, że każdy z noży tarczowych (2) narzędzia do wy
cinania jest wyposażony w element przenoszący z kra-
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wędźią prowadzącą (2), przesuwny bezpośrednio przez 
rybę i osadzony wahljwie na osi (10) narzędzia tnącego 
(1) do otwierania jamy brzusznej i wycinania zawar
tości brzucha. Przy przesuwie odsłania się pierwotnie 
przez element nośny zakryte ostrze (6), a dolny skraj 
kręgosłupa podnosi na poziom łączącej się z narzę
dziem tnącym prowadnicy osi (7). (5 zastrzeżeń) 

A23J P.239626 T 17.12.1932 

Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego, Wroc
ław, Polska (Jerzy Ziobrowski, Eugeniusz Gajos). 

Sposób wytwarzania sztucznego kawioru 
i urządzenie do wytwarzania sztucznego kawioru 

Celem wynalazku jest opracowanie sposobu wytwa
rzania sztucznego kawioru o cechach sensorycznych 
podobnych do kawioru naturalnego oraz urządzenie 
do realizacji tego sposobu. 

Sposób polega na tym, że 20-25°/o gorący roztwór 
żelatyny handlowej zawierający 0,2% soli, około 1% 
zhomogenizowanego mlecza rybnego, na przykład mle
cza śledziowego oraz barwnik spożywczy studzi się do 
ok. 40°C a następnie wkrapla do oleju o temp. ok. 
6°C z szybkością co najwyżej 3 krople na sek., tak 
aby warstaw kulek uformowanych w oleju nie była 
wyższa niż 10 cm. Olej z uformowanymi kulkami 
chłodzi się utrzymując temperaturę 6°C, następnie 
oddziela się ziarenka kawioru i umieszcza się je w 
opakowaniu stosując zalewę z oliwy z dodatkiem tra
nu w ilości 10°/o, soli 0,5% oraz ewentualnie gluta
minianu sodu. 

Urządzenie składa się ze zbiornika (1) z kranikami 
(6) usytuowanymi w odległości co najwyżej 5 cm je
den obok drugiego, umieszczonymi na dnie zbiornika 
(1), pod którym znajduje się zbiornik (2) z króćcem 
(4) doprowadzającym olej po ostudzeniu i z króćcem 
(5) odprowadzającym olej ogrzany oraz z wyjmowa
nym sitem (3) z uchwytami (7), przy czym wysokość 
warstwy oleju w zbiorniku (2) wynosi co najmniej 
50 cm. (2 zastrzeżenia) 

A23K P.239775 T 27.12.1982 

Kazimierz Bieliński, Janikowo, Polska (Kazimierz 
Bieliński). 

Receptura koncentratu białkowo-witamino wo-
-mineralnego KG - w 2 wersjach: KG 1 - dla 

rosnącego ptactwa wodnego (gęsi, kaczki), KG 2 -
dla ptaków reprodukujących w okresie nieśności 

Celem wynalazku jest opracowanie takiego kon
centratu dla gęsi i kaczek w okresie nieśności i poza 
tym okresem, który dostarczałby ptactwu wszystkich 
niezbędnych składników pokarmowych w odpowied
niej proporcji. 

Koncentrat określony symbolem KG 1 przeznaczo
ny dla gęsi i kaczek rosnących zawiera: poekstrak
cyjna śruta sojowa 86,6°/o, Polfamix Z 2,0%, kreda 
pastewna 10,0%, fosforan paszowy 1,0%, sól pastewna 
0,4%, KG 2 - przeznaczony dla stada tzw. podsta
wowego, w okresie nieśności zawiera odpowiednio: 
71,1%, 2,4%, 24,0%, 2,0%, 0,5%. (1 zastrzeżenie) 

A23L P.235999 16.04.1982 

Centralne Laboratorium Przemysłu Koncentratów 
Spożywczych, Poznań, Polska (Jadwiga Cieślak, Ed
ward Nowak, Jerzy Szumała, Henryk Switek, Halina 
Klupś). 

Sposób wytwarzania makaronu błyskawicznego 

Celem wynalazku jest opracowanie takiego sposobu 
wytwarzania makaronu błyskawicznego, który pozwa
lałby uzyskać makaron odznaczający się krótkim 
okresem przygotowania do spożycia. 

Sposób polega na tym, że z mąki otrzymanej z psze
nicy, proszku jajecznego, soli i glutaminianu sodu, 
otrzymuje się mieszaninę i tę mieszaninę, bezpośred
nio po nawilżeniu do zawartości 25 -35% wilgotności, 
poddaje się procesowi ekstruzji w temperaturze 
170-200°C i wreszcie formowaniu i suszeniu. 

Makaron otrzymany tym sposobem jest gotowy do 
spożycia po około 3 minutach od momentu zalania 
wrzącą wodą. (1 zastrzeżenie) 

A61B P.233530 20.10.1981 

Akademia Wychowania Fizycznego, Poznań, Polska 
(Andrzej Lisiecki, Wiesław Lambui, Jacek Cabański). 

Układ do ciągłej rejestracji dynamicznych parametrów 
ruchu człowieka, zwłaszcza kończyn górnych, 

w badaniach ergonomicznych wioślarzy 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie umożliwienia 
natychmiastowego uzyskiwania w sposób ciągły wy
ników badania. 

Układ według wynalazku ma wejście sygnałowe 
bramki (8) siły lub momentu siły połączone z wyj
ściem integracyjnego przetwornika napięcie-częstotli
wość. Wejście sygnałowe bramki (9) przesunięcia linio
wego lub kątowego połączone jest z wyjściem prze
twornika obroto-impulsowego (5), a wejścia sterujące 
bramek (8 i 9) połączone są z wyjściem komparatora 
(6) siły lub momentu siły, wytwarzającego sygnał 
bramkujący, który podawany na jedno z wejść bram
ki czasu (10), sterowany jest dodatkowo sygnałem ze
garowym. Jedno z wejść komparatora (6) połączone 
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jest z wyjściem czujnika (3) pojawienia się siły lub 
momentu siły, a jego drugie wejście połączone jest 
z wyjściem czujnika (1) siły lub momentu siły. Wyj
ścia bramek (8, 9, i 10) połączone są z wejściami blo
ku liczącego (11), którego wyjścia połączone są z wej
ściami zespołu rejestrującego. 

Sygnały elektryczne z czujników siły lub momentu 
siły poddawane są obróbce elektronicznej. 

(3 zastrzeżenia) 

A61C P. 239500 T 10.12.1982 

Przedsiębiorstwo Produkcji Rynkowo-Eksportowej 
„Stolmar", Czekanów-Gliwice, Polska (Józef Kraszew
ski, Jan Łukowski, Stanisław Mysłowski, Janusz Grze
siak, Franciszek Grosman). 

Wszczepy zębowe 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
takiej konstrukcji wszczepu, która zapewniałaby ko
rzystny układ nacisków w procesie żucia i nie po
wodowałaby powstawania niekorzystnych' dla orga
nizmu ogniw elektrochemicznych. 

Przedmiotem wynalazku są wszczepy zębowe stoso
wane jako sztuczny filar protetyczny przy braku zę
bów kilku i przy braku zupełnym zębów. 

Wszczep zębowy endoprotezy okrężnej zaopatrzony 
jest w dwa występy (1) przeznaczone do chirurgicz
nego wszczepiania w kącie żuchwy. Podstawa wszcze
pu (5) ma odgałęzienia (2 i 6) w części przedniej, słu
żące do chirurgicznego oparcia na trzonie żuchwy w 
okolicy bródkowej. (1 zastrzeżenie) 

A61C P. 239501 T 10.12.1982 

Przedsiębiorstwo Produkcji Rynkowo-Eksportowej 
„Stolmar", Czekanów-Gliwice, Polska (Józef Kraszew
ski, Jan Łukomski, Stanisław Mysłowski, Janusz Grze
siak, Franciszek Grosman). 

Wszczep zębowy 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wyeliminowania 
zjawiska miażdżenia kości w trakcie zakładania 
wszczepu. 

Przedmiotem wynalazku jest wszczep zębowy śru
bowy do stosowania jako filar protetyczny przy ubyt
ku pojedynczym zęba. Wszczep zębowy ma filar (3) 
oraz podstawę (5). Podstawa (5) o kształcie ostrosłupa 

B01D P. 236071 20.04.1982 

Biuro Studiów, Projektów i Realizacji Inwestycji 
Przemysłu Nieorganicznego „Biprokwas", Gliwice, 
Polska (Jacek Ajdukiewicz, Stanisław Janusz, Antoni 
Marczewski, Ludwik Piszczek, Eugeniusz Krajewski, 
Andrzej Mączyński). 

ma najkorzystniej trzy wybrania wzdłuż tworzą
cej ostrosłupa. Powierzchnie nie wybrane wzdłuż two
rzącej ostrosłupa zaopatrzone są w gwint (4) śru
bowy. (1 zastrzeżenie) 

A61G P. 236062 21.04.1982 

Lignifer Ipari Szövetkezet, Isaszeg, Węgry (László 
Vass). 

Stół do przeprowadzania sekcji zwłok 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
funkcjonalnej, higienicznej, łatwo przemieszczamej 
konstrukcji stołu. 

Stół do przeprowadzania sekcji zwłok ma płytę (4) 
z obrzeżem (5), umywalkę (7) i odpływ (6) do odpro
wadzania wody. 

Nad płytą (4) stołu (1) usytuowane są półki (11, 14), 
przeznaczone do przeprowadzania sekcji mózgu i or
ganów, oraz półka (12) do odkładania i gromadzenia 
narzędzi i instrumentów. Półki (11, 12, 14) umieszczo
ne są na stojakach (8, 9), których puste wewnątrz no
gi opierają się na obrzeżu (5) stołu i mogą się po nim 
przemieszczać. Przy stole umieszczona jest bateria (15) 
do wody zimnej i ciepłej, która dostarcza wodę po
przez dwa węże (17). Strumień wody regulowany jest 
za pomocą pedału (18). Nogi (10, 13) stojaków (8, 9), 
na których usytuowano półki są wewnątrz puste, aby 
mogła nimi odpływać woda. (16 zastrzeżeń) 

Sposób i instalacja do neutralizacji i oczyszczania 
przemysłowych gazów kominowych, zawierających 

duże ilości pyłów i tlenków siarki 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
skutecznego sposobu neutralizacji i oczyszczania ga
zów przez oddzielenie pyłów i wytrącenie związkami 

Dział B 
RÓŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE; TRANSPORT 
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alkalicznymi tlenków siarki oraz skonstruowania 
instalacji do realizacji tego sposobu. 

Sposób polega na tym, że wstępnie zrasza się współ-
prądowo gazy zawiesiną lub roztworem związków al
kalicznych, kilkakrotnie zmieniając ciśnienie gazów 
w granicach od 20 do 450 N/m2, przy czym nadwyżka 
stechiometryczna związków alkalicznych, korzystnie 
tlenku lub węglanu wapnia, nad związkami siarki 
wynosi od 10 do 15%. Następnie gazy kieruje się pro
stopadle do lustra wody i wprowadza do skrubera 
wielopółkowego z ruchomym złożem, zraszanego cie
czą alkaliczną z nadmiarem od 25 do 30% związku 
alkalicznego nad tlenkami siarki. 

Instalacja do neutralizacji i oczyszczania gazów 
kominowych złożona jest z płuczki (2) wielozwężko-
wej i skrubera (7) wielopółkowego, współpracujących 
z mieszalnikami (12, 13) i zbiornikiem (15) sedymen
tacyjnym. Płuczka (2) ma od 3 do 5 zwężek (3) o otwo
rach malejących w kierunku przepływu gazów rów
nomiernie od 0 do 6% średnicy otworów. Płuczka (2) 
zraszana jest cieczą alkaliczną z kolektora (18), w 
którym miesza się ciecz doprowadzaną ze zbiornika 
mieszalnika (12) z wodą ze zbiornika (15) sedymen
tacyjnego. (4 zastrzeżenia) 

B01D P.241792 03.05.1983 

Zakłady Koksownicze im. Powstańców Śląskich, 
Zdzieszowice, Polska (Czesław Olczak, Romuald Mo
rawski, Zbigniew Butkiewicz, Edward Mielczarek). 

Urządzenie do oczyszczania gazu koksowniczego 
1 gazów kwaśnych, pochodzących z procesów 

odsiarczania, z cyjanowodoru 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zmniejszenia ko
rozji aparatury i emisji tlenków azotu do otoczeniaf 

Urządzenie charakteryzuje się tym, że pomiędzy 
absorberem (2) benzolu i naftalenu a absorberem (6) 
siarkowodoru znajduje się absorber (4) cyjanowodoru, 
zaś za chłodnicą gazów (14) znajduje się absorber (15) 
cyjanowodoru z gazów siarkowodorowych, którego 
przewód (21) roztworu nasyconego cyjanowodorem, 
o także przewód (20) roztworu nasyconego cyjanowo
dorem z absorbera (4) gazu koksowniczego, łączą się 
ze zbiornikiem (19) roztworu nasyconego cyjanowodo
rem. Zbiornik (19) połączony jest przewodem (22) od
prowadzającym poprzez pompę (23) i przewód (24) do
prowadzający z absorberem (26) powyżej desorbera 
(27) cyrkulacyjnego, a ten absorber (26) ma u dołu 
przewód (25) doprowadzający gaz koksowniczy od-
amoniakowany, odsiarczony, i odbenzolowany, a u gó
ry przewód (28) gazu oczyszczonego z desorbowanym 
cyjanowodorem, zaś poniżej desorbera (27) cyrkula
cyjnego ma przewód (29) łączący się poprzez pompę 

(30) cyrkulacyjną, przewód (31) tłoczny z przewodem 
(24) doprowadzającym roztwór nasycony cyjanowodo
rem oraz ma przewód (32) odprowadzający, przez któ
ry łączy się ze zbiornikiem (33) retencyjnym. Zbior
nik (33) łączy się poprzez pompę (34) i przewód (35) 
roztworu odcyjanowanego z absorberem (15) cyjano
wodoru z gazów siarkowodorowych, a poprzez prze
wód (35) chłodnicę (39) i przewód (37) z absorberem 
(4) cyjanowodoru. Absorber (4) ma u góry przewód 
(40) do uzupełnienia roztworu i u dołu regulator (41) 
poziomu, a zbiornik (19) roztworu nasyconego cyjano
wodorem, ma przewód (42) odprowadzający olej. Na
tomiast zbiornik (33) retencyjny ma przewód (43) od
prowadzający olej, zaś absorber (15) cyjanowodoru 
z gazów siarkowodorowych mu u góry przewód (17) 
gazów siarkowodorowych schłodzonych, a do przewo
du (37) tego absorbera (15) podłączony jest przewód 
(38) uzupełniający obieg. (1 zastrzeżenie) 

B01D P.241793 03.05.1983 

Zakłady Koksownicze im. Powstańców Śląskich, 
Zdzieszowice, Polska (Czesław Olczak, Romuald Mo
rawski, Zbigniew Butkiewicz, Edward Mielczarek). 

Sposób oczyszczania gazu koksowniczego i gazów 
kwaśnych pochodzących z procesów odsiarczania, 

z cyjanowodoru 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
ekonomicznego sposobu oczyszczania gazów z cyjano
wodoru, powodującego zmniejszenie korozji aparatu
ry węzła regeneracji. 

Sposób polegający na tym, że gaz spręża się do 
ciśnienia około 1 MPa i schładza się do temperatury 
poniżej 303°K, a następnie gaz koksowniczy oczyszcza 
się z benzolu, przez absorbcję w oleju płuczkowym, 
i z siarkowodoru metodą węglanowo-próżniową, 
a jednocześnie, roztwór węglanu potasu, uzyska
ny z procesu odsiarczania tego gazu, regeneruje się 
poprzez destylację próżniową, a otrzymany zregene
rowany roztwór stosuje się ponownie do absorbcji 
siarkowodoru z gazu koksowniczego, zaś otrzymane 

, gazy siarkowodorowe chłodzi się do temperatury po
niżej 303°K i kieruje się do utylizacji, charaktery
zuje się tym, że sprężony i ochłodzony gaz koksow
niczy po odbenzolowaniu a przed odsiarczaniem, od-
cyjanowuje się przez absorbcję w wodzie, a otrzy
many roztwór wodny cyjanowodoru, z tego odcyja-
nowania, miesza się z roztworem nasyconym, otrzy
manym z odcyjanowania gazów siarkowodorowych 
powstających z odsiarczania gazu koksowniczego, a na
stępnie, z mieszaniny tych roztworów usuwa się cy
janowodór za pomocą oczyszczonego i mającego ciś
nienie od 0,005 MPa do 0,01 MPa gazu koksowniczego 
i stosuje się tę mieszaninę do absorbcji cyjanowodo
ru zarówno z gazu koksowniczego jak i z gazów siar
kowodorowych. (3 zastrzeżenia) 
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B01F 
D21C 

P.235988 13.04.1982 

Zgłoszenie dodatkowe do patentu nr 87177. 

Akademia Techniczno-Rolnicza im. J. J. Śniadec
kich, Bydgoszcz, Polska (Zygmunt Kin, Jerzy Jawor
ski). 

Sposób otrzymywania dyspergatora 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie usprawnienia 
technologii procesu. 

Sposób polega na tym, że ług posiarczynowy zadaje 
się mlekiem wapiennym do pH 11 i ogrzewa się w 
czasie od 60 do 180 minut (korzystnie 120 minut) 
w temperaturze 375 K, a następnie mieszaninę reak
cyjną zobojętnia się dwutlenkiem węgla oraz węgla
nem sodowym do otrzymania dyspergatora o pH 8, 
przy czym odfiltrowany węglan wapniowy oczyszcza 
się i suszy do otrzymania zdyspergowanego węglanu 
wapniowego. 

Wynalazek może znaleźć zastosowanie w przemyśle 
chemicznym, papierniczym lub spożywczym. 

(1 zastrzeżenie 

B03C P.235994 14.04.1982 

Ośrodek Badawczo Rozwojowy Maszyn Zgrzebnych 
i Czesankowych Wełny „Befamatex", Bielsko-Biała, 
Polska (Józef Kmiecik, Zbigniew Koper). 

Separator dla surowca włókienniczego transportowego 
pneumatycznie rurociągiem 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
konstrukcji separatora posiadającej możliwość takie
go dobrania jego geometrii która umożliwiałaby sku
teczne czyszczenie z odpadów dowolnego surowca. 

Separator zawiera cyklon (1) o regulowanej wyso
kości, składający się z górnego cylindra (5) i dolnego 
cylindra (6) nałożonych współosiowo i obrotowo na 
siebie. Cyklon (1) z mimośrodowo osadzonym wyloto
wym króćcem (8) połączony jest poprzez trójnik (2), 
teleskopowy odcinek (3), zespół dwu łuków (4) z wen
tylatorem promieniowym. (1 zastrzeżenie) 

B05B 
A01B 

P.240766 24.02.1983 

Pierwszeństwo: 25.02.1982 - Węgry (nr 580/82) 

Debreceni Mezőgazdasági Gépgyártó és Szolgálta
tó Vállalat, Debreczyn, Węgry (László Ladányi, Sán
dor Király, Gyözö Székely). 

Głowica wyrzucająca pianę, zespół sterujący oraz 
urządzenie z nich złożone, głównie do znakowania 

pianą w rolnictwie 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
urządzenia wytwarzającego pianę o lepszych para
metrach w porównaniu do znanych rozwiązań oraz 
dającego się łatwo sterować. 

Urządzenie cechuje się tym, że składa się z głowicy 
(10) wyrzucającego pianę i włączonego przed nią urzą
dzenia sterującego (11), przy czym do głowicy (10) 
wyrzucającej pianę jest dołączony element wzmacnia
jący (12) do wytwarzania piany, który to element jest 
utworzony z wielowarstwowego sita. 

Zespół sterujący cechuje się tym, że człon roboczy 
jest sterowany za pomocą ciśnienia medium płyną
cego w przewodzie (6) medium regulacyjnego. Gło
wica (10) ma oddzielne przewody: przewód (1) do 
podstawowego składnika piany i przewód (2) do ma
teriału pianotwórczego, jak również smoczek. Prze
wód (1) jest połączony z dyszą mieszającą, a prze
wód (2> z dyszą smoczka. (6 zastrzeżeń) 

B21C P.241657 25.04.1983 

Huta Baildon, Katowice, Polska (Franciszek Witek, 
Władysław Zachariasz, Jan Urbaczka, Małgorzata La
sak, Elżbieta Borucińska). 

Sposób przerobu walcówkl ze stali niskowęglowej 
chromowo-aluminiowej 

Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest po
lepszenie własności użytkowych elementów grzejnych 
wykonanych z drutu. 

Sposób według wynalazku polega na stopniowym 
przeciąganiu walcówki i zmiękczaniu jej drogą prze
sycania po raz pierwszy po co najmniej dwóch cią
gach. (1 zastrzeżenie) 

B21J P. 235989 14.04.1982 

Zakłady Hutniczo-Przetwórcze Metali Nieżelaznych 
„Hutmen", Wrocław, Polska (Zbigniew Stasiewicz, Jan 
Matusiak, Ryszard Sochacki, Antoni Malec, Mieczy
sław Ratajski, Stanisława Myśliwiec, Józef Mrugała, 
Zdzisław Kosek, Stanisław Machalica). 

Urządzenie do obsługi matryc 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zapewnienia 
obsługi matryc bez rysowania i niszczenia narzędzi 
oraz zmniejszenia uciążliwości wymiany matryc. 
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Urządzenie wyposażone jest w ramę (8), na której 
od strony tłoczenia zamontowana jest suwliwie w 
prowadnicy (7) napędzana płyta narzędziowa (6) z po
lerką <11) i napędzanym chwytnikiem elektromagne
tycznym matryc (10). Po przeciwległej stronie zamon
towany jest napędzany elektromagnetyczny chwytnik 
pierścienia oporowego (12). Płyta narzędziowa (6) 
i chwytniki (10, 12) napędzane są siłownikami (9, 13, 
14). (2 zastrzeżenia) 

B21F P. 235987 13.04.1982 

Instytut Metalurgii Żelaza im. St. Staszica, Gliwice, 
Polska (Tadeusz Prajsnar). 

Sposób przygotowania powierzchni wsadu dla potrzeb 
wielostopniowego ciągnienia drutu 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zapewnienia do
brego zabierania smaru przez powierzchnię walcówki, 
wyeliminowania zarysowań i zerwań drutu oraz nad
miernego zużycia ciągadeł i smaru. 

Sposób przygotowania powierzchni wsadu, szczegól
nie walcówki mechanicznie odzendrowanej lub elek
trochemicznie wytrawionej według wynalazku polega 
na tym, że wsad poddaje się dodatkowej apreturze po 
wierzchni, polegającej na korygowaniu mikrochropo-
watości przez odciskanie chropowatości zadanej za 
pomocą moletowanych lub śrutowanych profilowych 
wykrojów rolek lub walców, przez które przeciąga sie 
wsad z redukcją jego przekroju i przejściową zmianę 
kształtu. (5 zastrzeżeń) 

B22C P. 235978 15.04.1932 

Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa, Polska 
(Grzegorz Derecki, Maciej Asłanowicz, Krzysztof Do
magało, Krystyna Sabok, Jerzy Szymański). 

Masa formierska i rdzeniowa 

Celem wynalazku jest skrócenie czasu utwardzania 
masy oraz wyeliminowanie zjawiska wiązania skoru
powego. 

Masa formierska i rdzeniowa, zawierająca jako spoi
wo żywicę furfurylowo-mocznikowo-formaldehydową 
utwardzoną substancjami o charakterze kwaśnym, 
według wynalazku charakteryzuje się tym, że zawie
ra żywicę furforylowo-mocznikowo-formaldehydową, 
odwodnioną na drodze procesu azeotropowego do za
wartości wody poniżej 5% wagowych. (1 zastrzeżenie) 

PATENTOWEGO Nr 22 (258) 1983 

B23G P. 235957 14.04.1982 

Biuro Projektowo-Konstrukcyjne Mechanizacji Bu
downictwa „ZREMB", Warszawa, Polska, Przedsiębior
stwo Produkcji Sprzętu Budowlanego „PROKOM", 
Międzychód, Polska (Janusz Stańczyk, Jan Misiura). 

Gwinciarka mechaniczna 

Celem wynalazku jest opracowanie konstrukcji 
gwinciarki umożliwiającej nacinanie gwintów walco
wych i stożkowych na wszystkich średnicach, a także 
gwintów krótkich, średnich i długich. 

Gwinciarka mechaniczna do gwintowania rur, prę
tów itp., w której podczas pracy głowica gwinciarska 
wykonuje ruch obrotowy, natomiast element gwinto
wany zamocowany jest w uchwycie, wraz z którym 
wykonuje ruch posuwisty w kierunku głowicy, we
dług wynalazku charakteryzuje się tym, że ma gło
wicę gwinciarską, w której korpusie jest osadzona 
obrotowo tarcza (7) sterująca i tarcza (8) ustawcza, 
przy czym obie tarcze (7, 8) są ułożyskowane na tulei 
(9) sterującej, osadzonej współosiowo i suwliwie w 
korpusie (6) i naprężonej sprężyną (10). Tarcze (7, 8) 
sterująca i ustawcza w czasie pracy są między sobą 
zblokowane ryglem (11) trwale połączonym z tuleją 
(9) sterującą. Tarcza (8) ustawcza poprzez wskaźnik 
(12) jest ustalana i mocowana do korpusu (6) za po
mocą śruby (13), a tarcza (7) sterująca, poprzez 
wzdłużne otwory (14, 15) w tarczy (8) ustawczej i kor
pusie (6) jest sztywno połączona łącznikiem (16) 
z obrotowo osadzoną na korpusie (6) tarczą (17) ha
mulca taśmowego, którego taśma (18) jest zamocowa
na do obudowy wrzeciennika (2). Korpus (6) głowicy 
od strony tarczy (7) sterującej jest zamknięty pokry
wą (19) z gniazdami, w których są osadzone promie
niowe noże (21) nacinające. Występy noży (21) są osa
dzone suwliwie w spiralnych kanałach tulei (7) ste
rującej. W zależności od długości nacinanego gwintu 
tuleja (9) sterująca jest wyposażona w odpowiednią 
tarczę (24) lub (25) oporową. (2 zastrzeżenia) 

B23K P. 236031 19.04.1982 

Rybnicka Fabryka Maszyn „Ryfama" - Przedsię
biorstwo Państwowe, Rybnik, Polska (Wojciech Sko-
lik, Andrzej Bulenda, Henryk Rojek). 

Układ podajnika drutu spawalniczego w urządzeniu 
do automatycznego układania spoin 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zautomatyzowa
nia procesu układania spoin w miejscach trudnodo
stępnych. 

Układ cechuje się tym, że głowica (3) podajnika (4) 
wyposażona jest w trwale zamocowany wahacz (5) ob-
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taczający się za pośrednictwem ułożyskowanych krąż
ków (6) i (7) wzdłuż obrzeży (8) kształtowej płyty (I), 
będącej stałym elementem suportu (2) automatu spa
walniczego. (4 zastrzeżenia) 

B23Q P. 236102 21.04.1982 

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów „ME-
RA-PIAP", Warszawa, Polska (Tadeusz Sołtyk, Zbig
niew Rudnicki, .Marek Petz). 

Urządzenie skrawające przeznaczone zwłaszcza do 
współpracy z robotem przemysłowym 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wyeliminowania 
wpływu siły ciążenia na sygnały pomiarowe oraz 
ułatwienie przenoszenia słabych sygnałów elektrycz
nych z obrotowych części na nieruchome urządzenia. 

Urządzenie, w którym wielkość wytworzonego syg
nału sterującego uzależniona jest od wielkości kąta 
skręcania wałka napędzającego narzędzie skrawające, 
według wynalazku charakteryzuje się tym, że na wał
ku ma osadzone dwie, obracające się względem siebie 
tarcze (6) i (7), pomiędzy którymi umieszczona jest 
przesuwnie tuleja (8) połączona z suwakiem (9), któ
rego przesuw formuje sygnał sterujący. (6 zastrzeżeń) 

B24B P.239639 T 20.12.1982 

Instytut Obróbki Skrawaniem, Kraków, Polska (Wła
dysław Czech, Jacek Tota, Stefan Parvi, Leszek Ry-
marczyk). 

Sposób wykonywania powierzchni walcowej 
wypukłej 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wykonywania 
powierzchni walcowej wypukłej w powtarzalny spo
sób, w krótkim czasie obróbki. 

Sposób polega na tym, że obrabiany przedmiot do
ciska się do powierzchni wklęsłej o kształcie stożka, 
przy czym przedmiotowi obrabianemu nadaje się ruch 
oscylacyjny posuwisto-zwrotny w stosunku do po
wierzchni obrabiającej. Kąt wierzchołkowy stożka 
spełnia zależność - = a r c t g - t dla której T oznacza 

2 r 
średni promień krzywizny przedmiotu obrabianego 
zaś r - średni promień skrawającej powierzchni stoż
kowej. (1 zastrzeżenie) 

B24B P. 240620 17.02.1983 

Huta Baildon, Katowice, Polska (Zdzisław Grabe-
usz). 

Sposób i urządzenie do obróbki luźnym ścierniwem 
wnętrza przedmiotu 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia in
tensywności obróbki luźnym ścierniwem ścian we
wnętrznych przedmiotu z półzamkniętą powierzchnią 
wewnętrzną. 

Sposób polega na mechanicznym rozrzucaniu ścier
niwa po wnętrzu przedmiotu, przy równoczesnym je
go obrocie. Ścierniwo rozrzuca się z prędkością więk
szą niż obraca się przedmiot, najlepiej w przeciwnym 
kierunku. 

Urządzenie do realizacji tego sposobu składa się 
z trzpienia (1) zakończonego główką o profilu płet-
wowym (2), osadzonego w pierścieniu (3). Pierścień 
(3) jest zrobiony z materiału sprężystego, najlepiej 
z gumy i jest ściśnięty pomiędzy główką (2) i pier
ścieniem sprężystym (5). 

Główka (2) ma ściany (6, 7, 8, 9) rozłożone syme
trycznie w stosunku do osi trzpienia (1), przy czym co 
najmniej jedna para ścian jest równoległa (6, 9) lub 
przecinająca się (7, 8). (7 zastrzeżeń) 

B26D P. 236068 20.04.1982 

Okręgowy Zarząd Lasów Państwowych, Poznań, 
Polska (Ireneusz Hernik). 

Rozdrabniacz mechaniczny do gałęzi 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
rozdrabniacza o szerokim zakresie stosowania oraz 
prostej i lekkiej konstrukcji. 

Rozdrabniacz jest zawieszony na ciągniku i jest wy
posażony w zespół wirujących noży. 

Rozdrabniacz . składa się z ramy zaopatrzonej w 
konstrukcję wsporczą (2), przeznaczoną do zawiesza
nia rozdrabniacza na ciągniku oraz dwóch płyt osło
nowych (8) i dwóch kół podporowych (12) zamocowa
nych obrotowo w piaście (11), na końcu belki (3) oraz 
zespołu napędowego odbierającego moc i obroty z sil
nika ciągnika, za pośrednictwem wału przegubowo-
-teleskopowego, przystawki napędowej (5), sprzęgła 
przeciążeniowego (6) i przekładni kątowej (4) przeno
szącej napęd na wirnik bijakowy (7). 

W czasie ruchu roboczego rozdrabniacz jest oparty 
o podłoże na odpowiednio w pionie wyregulowanych 
kołach (12) oraz płozach (9). 

Na wale (14) przenoszącym moc i obroty od ciąg
nika są zamocowane trwale, ale rozłącznie dwa ze
społy bijakowe (10) i (13) w dwóch różnych płasz
czyznach i przesunięte względem siebie wokół osi ob
rotu o 90°. 

Zespół bijakowy (10) i (13) jest wyposażony w dwa 
odchylné noże (17) połączone przegubowo z dwoma 
odchylnými ogniwami pośrednimi (16), które również 
przegubowo połączone są z kołnierzem piasty (15). 
Taka konstrukcja umożliwia przesuwanie się rozdrab
niacza gałęzi w czasie pracy, bez zatrzymań, również 
w przypadku kiedy zespoły bijakowe (10) i (13) na
potkają w zasięgu swego działania na duże opory, 
na przykład pniaki. (3 zastrzeżenia) 
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B26D P.236110 23.04.1982 

Wolbromskie Zakłady Przemysłu Gumowego „Sto
mil", Wolbrom, Polska (Tadeusz Konsor, Bogdan Gla
nowski, Zdzisław Pacia, Karol Tracz, Kazimierz Kur). 

Urządzenie do cięcia wzdłużnego pasów 
tkaninowo-gumowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
konstrukcji zapewniającej dużą dokładność i bardzo 
dobrą prostoliniowość cięcia oraz możliwość pocięcia 
pasa na całej szerokości. Urządzenie wyposażone jest 
w wymienne obrotowe zestawy nożowe (6), przesunię
te względem siebie zarówno wzdłuż jak i w poprzek 
osi ciętego pasa (47), z nożami tarczowymi (18). Nad 
zestawami wymiennymi (6) i osadzoną wymienną pły
tą ślizgową (19), w której znajdują się prostokątne 
wycięcia (20), na płycie ślizgowej (19) zamocowane w 
odpowiednich odległościach ślizgi rozporowe (21) oraz 
wyprofilowane rolki dociskowe (23) z odpowiednimi 
wycięciami. (1 zastrzeżenie) 

B26D P.236111 23.04.1982 

Wolbromskie Zakłady Przemysłu Gumowego „Sto
mil", Wolbrom, Polska (Tadeusz Konsor, Władysław 
Banyś, Ryszard Osuch, Kazimierz Kur, Andrzej Pe
rek). 

Urządzenie do cięcia odpadów gumowych zwłaszcza 
tkaninowo-gumowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie podniesienia ja
kości i wydajności cięcia odpadów. 

Urządzenie wyposażone jest w tarczę (8) z obustron
nie zamocowanymi oprawkami (10) i osadzonymi czo
łowymi nożami tnącymi (9), współpracującymi dwu
stronnie z kątowymi stalicami (41), przy czym górny 
wałek ciągnący (32) jest dociskany nastawnym cię
żarkiem (38) poprzez widełkową dźwignię (36) oraz 
wodziki i obsady. (1 zastrzeżenie) 

B26F P.236109 23.04.1982 

Wolbromskie Zakłady Przemysłu Gumowego „Sto
mil", Wolbrom, Polska (Bogdan Glanowski, Tadeusz 
Konsor, Władysław Banyś, Zdzisław Pacia. Andrzej 
Perek). 

Urządzenie do'wzdłużnego przesuwu pasa 
,tkaninowo-gumowego z regulacją skoku 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
konstrukcji urządzenia umożliwiającej dokładny, po
wtarzalny przesuw wzdłużny pasa na określoną dłu
gość oraz współpracę z głowicami wielonarzędziowy-
mi. 

Urządzenie wyposażone jest w obudowę (5), do któ
rej przytwierdzono siłownik (6), który poprzez tłoczy-
sko (7) ramiona (8), sworznie (9) zamocowano do 
wspornika (10) przytwierdzonego do płyty (11). W pły
cie (11), zamocowano dwie kolumny (12) mogące się 
przesuwać poprzez tuleje (13) w obudowie (5). Do ko-

i u m n (12), połączonych jarzmem (13), w tulejach za
mocowano suwliwie dwie kolumny (15) z przytwier
dzonymi klinem rozporowym (16), utrzymywanym w 
napięciu sprężynami (17), przy czym klin rozporowy 
(16) ma podłużne wycięcia, poprzez które śrubami 
przymocowano kamienie rozporowe, utrzymywane w 
napięciu do klina rozporowego (16) sprężynami ścią
gającymi. . (1 zastrzeżenie) 

B27K P.239722 T 24.12.1982 

Instytut Technologii Drewna, Poznań, Polska (Olech 
Lewandowski). 
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Sposób usuwania przebarwień z drewna wywołanych 
zwłaszcza przez grzyby siniznowe 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
skutecznego sposobu usuwania przebarwień zwłaszcza 
siniznowych z drewna. 

Sposób według wynalzaku polega na tym, że prze
barwione elementy drewniane impregnuje się roztwo
rem utleniającym zawierającym od 10% do 30% nad
tlenku wodoru i roztworem uaktywniającym zawie
rającym od 1% do 35% wodorotlenku amonu i/lub 
od 0,5% do 50% aminy alifatycznej i/lub pierścienio
wej, a następnie elementy drewniane nagrzewa się 
do momentu uzyskania przez nie naturalnej barwy 
drewna. (6 zastrzeżeń) 

B28B P. 236027 19.04.1982 

Biuro Projektów Przemysłu Betonów „Biprodex'', 
Warszawa, Polska (Janusz Karwowski, Mirosław Proc-
carini). 

Sposób i urządzenie do formowania z betonu 
zbrojonego jednocześnie dwóch belek o jednakowym 

przekroju na całej długości 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie formowania z be
tonu zbrojonego jednocześnie dwóch belek o jedna
kowym przekroju na całej długości, zwłaszcza formo
wania belek o przekroju dwuteowym lub teowym. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że przed 
odsunięciem boków formy od belki formowanej i przed 
odsunięciem belki od rdzenia środkowego, następuje 
wymuszony przesuw wzdłużny boków formy i rdze
nia we wzajemnie przeciwnych kierunkach. 

Urządzenie według wynalazku składa się z ramy 
nośnej, środkowego rdzenia i boków podłużnych for
mujących. 

Boki podłużne (2) posiadają wsporniki (2a), przez 
które przechodzą dwie pary sworzni (7) i (10) two
rzące przeguby współpracujące z wkładką cylindrycz
ną (8) i tuleją nośną (5), na której spoczywa podkład 
(3) z formowaną belką (B). Wkładka cylindryczna (8) 
jest naciskana sprężyną (6), a położenie jej w pro
wadnicy rurowej (9) zależy od naciągu cięgna lino
wego (12) uruchamianego ręczną korbą poprzez ze
staw kół kierujących i dźwignie. Prostopadle do osi 
wzdłużnej urządzenia osadzony jest w ramie nośnej 
wałek, na którym zamocowane są trzy mimośrody, 
z których dwa zewnętrzne współpracują z dźwignia
mi przesuwającymi boki podłużne, a środkowy współ
pracuje z dźwignią przesuwającą rdzeń środkowy. (1) 
urządzenia. (7 zastrzeżeń) 

B28B P. 239608 T 16.12.1932 

Zdzisław Pitera, Boguchwała woj. Rzeszów, Polska 
(Zdzisław Pitera). 

Sposób wytwarzania płytek betonowych elewacyjnych 
z zewnętrzną fakturą wzorzystą 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uzyskania pły
tek betonowych elewacyjnych z zewnętrzną fakturą 
wzorzystą zastępujących tynki zewnętrzne budynków. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że pół
suchą mieszankę betonową o składzie 25 -35% wa
gowych cementu, 65 -75% wagowych piasku o ziar
nistości do 2 mm, 5 -10% wagowych wody oraz do 
0,2% wagowych pigmentu po zasypaniu do formy, 
której dno stanowi matryca-negatyw, poddaje się wi
bracyjnemu zagęszczaniu z równoczesnym jej praso
waniem pod ciśnieniem nie większym niż 10 kPa, 
a po wyjęciu płytek z formy suszy się je na powiet
rzu w atmosferze wilgotnej. (1 zastrzeżenie) 

B29H P. 236108 23.04.1982 

Wolbromskie Zakłady Przemysłu Gumowego „Sto
mil", Wolbrom, Polska (Władysław Banyś, Tadeusz 
Konsor, Zdzisław Pacia, Bogdan Glanowski, Stanisław 
Marchewka, Mieczysław Piś). 

Urządzenie do wulkanizacji pasów tkaninowo-
-gumowych w obwód zamknięty 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie umożliwienia 
wulkanizowania dowolnej ilości pasów tkanino wo-
-gumowych równocześnie. 

Urządzenie wyposażone jest w prowadnice (2) za
mocowane do korpusu (1) po obu stronach, do których 
poprzez rolki zamocowano wspornik (4) z przytwier
dzoną formą wulkanizacyjną (5) i płytą grzejną (6), 
równocześnie wspornik (4) wyposażono po obu stro
nach w grzebienie rozdzielające (7) odpowiednio wy
profilowane w stosunku do profilowej płyty (10) 
osadzonej na płycie osadczej nurnika, przy czym do 
prowadnic (2) w dolnej części zamocowano nastawne 
oporne zderzaki (11). (1 zastrzeżenie) 

B29H P. 239116 T 08.12.1982 
B29C 

Chemiczna Spółdzielnia Pracy „Technochemia", Wo
la Worowska k/Grójca, Polska (Longin Skawiński, 
Ludmiła Płuciennik, Janusz Domański). 

Urządzenie do cięcia recepturek zwłaszcza 
lateksowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie skonstruowania 
urządzenia przystosowanego do dużych różnic grubo
ści ciętych węży lateksowych. 

Zgodnie z wynalazkiem na wałkach (1, 2) walca ro
boczego (4) i walca dociskowego (5) są osadzone współ-
środkowo po dwie rolki dystansowe (7, 8), chroniące 
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ostrza noży tnących tego walca roboczego (4), a na 
łożyska (9, 10) wałków (1, 2) jest wywierany stały do
cisk o sile (P) za pomocą elementu podatnego, na 
przykład sprężyn (11). (1 zastrzeżenie) 

B30B P. 235990 14.04.1982 

Zakłady Hutniczo-Przetwórcze Metali Nieżelaznych 
„Hutmen", Wrocław, Polska (Zbigniew Stasiewicz, Jan 
Matusiak, Ryszard Sochacki, Antoni Malec, Mieczy
sław Ratajski, Stanisława Myśliwiec, Józef Mrugała, 
Zdzisław Kosek, Stanisław Machalica). 

Suwak matrycowy, zwłaszcza do pras hydraulicznych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
konstrukcji suwaka matrycowego, zapewniającej od
biór ciepła z układu narzędziowego w procesie tło
czenia na prasach hydraulicznych. 

Suwak matrycowy ma korpus, pierścień osadczy, 
pierścień dociskowy oraz ślizgi. W pierścieniu osad-
czym osadzona jest oprawa matrycowa. Na obwodzie, 
pomiędzy korpusem a pierścieniem osadczym suwak 
ma szczelinę chłodzącą z przegrodą (9) oraz otworami 
dopływowym i odpływowym (10, 11) czynnika chło
dzącego. (2 zastrzeżenia) 

B30B P. 236004 14.04.1982 

Zakłady Aparatury Elektrycznej „MERA-REFA", 
Świebodzice, Polska (Zbigniew Bernasiński). 

Prasa pneumatyczna 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie regulowania siły 
docisku prasek pneumatycznych. 

Praska charakteryzuje się tym, że suwak (5) ma 
kształt tulei, w której umieszczono pakiet sprężyn 
talerzowych (6) opartych z jednej strony o trzpień 
mocujący (8), a z drugiej o nakrętkę napinającą (7) 
wkręconą w suwak (5) wzdłuż prowadzenia stanowią
cego trzpień (9), którego skok regulowany jest na
krętką (10). (1 zastrzeżenie) 

B32B P. 239466 T 09.12.1982 

Politechnika Gdańska, Gdańsk, Polska (Jan Koz
łowski, Ryszard Szymczak). 

Rdzeń zbrojony laminatowego poszycia 
przekładkowego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
rdzenia zbrojonego laminatowego poszycia przekład
kowego, szczególnie przydatnego dla małych jedno
stek pływających. 

Rdzeń zbrojony według wynalazku charakteryzuje 
się tym, że zbrojenie stanowią przesycone spoiwem 
chemoutwardzalnym pasma (4) włókna ciągłego, któ
rych sąsiadujące ze sobą odcinki ułożone na prze
mian, skrośnie w płycie (1) z tworzywa komórkowego 
i na jej powierzchni, przy czym odstępy między skroś-
nymi odcinkami pasma (4) wynoszą od 1 do 4 gru
bości płyty (1), zaś średnica pasma (4) jest nie mniej
sza niż 4°/o tej grubości. Znajdujące się na powierzch
ni płyty (1) odcinki pasm (4) umieszczone są w row
kach (2) i nie przecinają się ze sobą. (2 zastrzeżenia) 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Informa
tyki „MERA-BŁONIE", Błonie k/Warszawy, Polska 
(Józef Wójcik, Artur Korgul). 

Sposób określania położenia zespołu roboczego 
oraz serwomechanizm do ustalania położenia 
roboczych zespołów wykonawczych, zwłaszcza 

w drukarkach 

Sposób według wynalazku polega na wprowadzeniu 
do ośrodka informacyjnego elementu modulacyjnego 
z naniesionymi dwoma pasmami z substancji zakłó
cającej ten ośrodek. Dwa wymienione pasma są w 
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stosunku do siebie równomiernie przekoszone na ca
łej długości, a uformowany między nimi „przezroczy
sty" klin w czasie ruchu zespołu moduluje strumień 
ośrodka informacyjnego. Serwomechanizm według 
wynalazku ma układ detekcyjny (21) ustalający prio
rytety dla pętli regulacji zgrubnej i dokładnej w za
leżności od uchybu regulacji (Ez) oraz ma układ (22) 
wypracowujący z sygnału położenia zgrubnego sygnał 
aktualnego położenia dokładnego. 

Układ detekcyjny (21) składa się z analogowego 
komparatora okienkowego (33), dwóch analogowych 
członów mnożących (34, 35) dwóch nastawnych rezy-
storowych zadajników wartości wskaźników prioryte
tów (37, 38) dla obydwu pętli regulacyjnych analogo
wego członu sumującego (36) oraz bramki logicznej 
„NIE" (39), połączonych między sobą. (5 zastrzeżeń) 

B41F P. 235980 15.04.1982 

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

Drukarka mozaikowa 

Przedmiotem wynalazku jest drukarka mozaikowa 
o dużej szybkości druku, w której wydruk odbywa 
się w dwóch równoległych wierszach jednocześnie. 
Drukarka charakteryzuje się tym, że ma dwie gło
wice drukujące (1) i (2) umieszczone jedna pod drugą 
w stosunku do osi bębna (3) i przesuwające się rów
nolegle do siebie w przeciwnych kierunkach. 

(1 zastrzeżenie) 

B62D P. 235945 13.04.1982 
B65G 

Zakład Transportu Przemysłu Mięsnego, Koszalin, 
Polska Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Technicznej 
Obsługi Rolnictwa, Żdżary k/Łodzi, Polska (Henryk 
Płatek, Władysław Kucharczyk, Waldemar Konopko, 
Sylwester Kopania, Józef Siwek, Mieczysław Ząbik). 

Pomost ładunkowy do wielopoziomowego transportu 
zwłaszcza zwierząt 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
bezpiecznej, stabilnej i prostej w obsłudze konstruk
cji służącej do transportu zwierząt w kilku poziomaeh 
i napędzanej hydraulicznie. 

Pomost charakteryzuje się tym, że w szkieletowej 
konstrukcji (5), ruchoma podłoga (6) jest napędzana 
przy pomocy poziomo usytuowanych siłowników hy
draulicznych (1, l'), które poprzez jarzma (3, 3', 9, 9') 
są zawieszone na górnych dźwigniach (4), a dźwignie 
(4) są podwieszone do belki nośnej (11) szkieletowej 
konstrukcji (5). Do jarzm (3, 3', 9, 9') są podwieszone 
dolne dźwignie (2), do których z kolei za pośredni
ctwem przegubowych połączeń (13), jest podwieszona 
ruchoma podłoga. (6). 

W obwodzie zasilania siłowników hydraulicznych 
(1, l') są umieszczone zawory blokujące (15, 15') i za
wór (16) wyrównujący obciążenie siłowników hydrau
licznych (1, l'). 

Pomost znajduje szerokie zastosowanie we wszy
stkich urządzeniach do transportu zwierząt i może 
być montowany na podwoziu samochodowym, kolejo
wym, itp. (10 zastrzeżeń) 

B62D P. 236073 20.04.1982 

Sanocka Fabryka Autobusów „Polmo-Autósan", Sa
nok, Polska (Włodzimierz Kowalczyk, Jan Posadzki, 
Władysław Majda). 

- Uszczelnione cienkościenne metalowe nadwozie 
pojazdu 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
konstrukcji nadwozia, która byłaby lekka i prosta w 
wykonawstwie, a jednocześnie zabepieezałaby skutecz
nie wnętrza nadwozia przed przedostawaniem się po
wietrza z zewnątrz. 

Nadwozie ma wielokrotne uszczelnienie połączeń 
arkuszy blach poszycia zewnętrznego (12) ściany bocz
nej lewej, ściany bocznej prawej, ściany przedniej, 
które łączone są i uszczelniane uszczelką (14) oraz 
włożone we wgłębieniu słupka (10) o przekroju ome-
gowym i dodatkowo łączone ze słupkiem (10), stano
wiąc tym samym profil zamknięty. Natomiast poszy
cie zewnętrzne (12) ściany bocznej prawej, ściany 
bocznej lewej, ściany tylnej i ściany przedniej łączo
ne są i uszczelniane z obrzeżem dolnym ramy przez 
zgrzewanie i dodatkowe zawinięte na krawędzie 
obrzeża dolnego ramy, w górnej zaś części poszycie 
zewnętrzne (12) ściany bocznej lewej, ściany bocznej 
prawej zgrzewane są do belki obramowania okna (16) 
oraz dodatkowo uszczelnione uszczelką okienną (15), 
ponadto do krawędzi obramowania okna (16) poszycie 
zewnętrzne (12) dościśnięte jest odbojnica (17) z wkład
ką gumową (18). Węzły narożne łączące szkielety ścia
ny bocznej lewej, ściany bocznej prawiej, ściany tyl
nej, ściany przedniej oraz dachu mają połączone ob
ramowania ściany bocznej lewej, ściany bocznej pra
wej, ściany tylnej, ściany przedniej i dachu, a po
szycie zewnętrzne (12) ściany bocznej lewej, ściany. 
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bocznej prawej, dachu, ściany tylnej oraz ściany 
przedniej jest łączone do obramowań tych ścian i do
datkowo łączone ze sobą, jak też zawinięte na kra
wędzie obramowań. (2 zastrzeżenia) 

B65D P. 233412 12.10.1981 

Biuro Projektów Przemysłu Kruszyw, Kamienia Bu
dowlanego i Surowców Mineralnych, Kraków, Polska 
(Wacław Chrząszczewski, Leszek Morawa, Krzysztof 
Florek). 

Urządzenie do odbierania i zestawiania elementów 
płytowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
prostej konstrukcji o małych gabarytach, umożliwia
jącej ustawienie płytek w pozycji pionowej w ukła
dzie warstwowym. 

Urządzenie odbierająco-podające składa się z ram
ki (3) z uchwytami zaciskowymi (4), przemieszczanej 
wzdłuż prowadnic (7) ^a pośrednictwem linki (5) 
i krążków (6) przez cylinder (8). Pomiędzy ramką (3) 
i końcem linki (5) umieszczony jest wyłącznik (9). 
Ramka (3) z płytkami (1) opuszczana jest. na boczną 
ściankę palety (10) i po zwolnieniu uchwytów (4) wy
cofywana do górnej pozycji wyjściowej. Po napełnie
niu palety (10) obraca się ona względem krawędzi 
dolnej o 90° tak, że płytki (1) w pozycji pionowej 
spoczywają na podkładach palety (10). (3 zastrzeżenia) 

B65D P. 240924 08.03.1983 

Pierwszeństwo: 
09.03.1982 - St. Zjedn. Am. (nr 356.601) 

Dart Industries Inc., Northbrook, Stany Zjednoczo
ne Ameryki. 

Pojemnik z pokrywą 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
hermetycznie szczelnego pojemnika z pokrywą, przez 
zapewnienie właściwego ustawienia pokrywy w trak
cie wciskania jej do położenia uszczelniającego. 

Pojemnik z pokrywą, zawierający ściankę obwodo
wą (12), ściankę spodnią (18) oraz pokrywę (50) ma
jącą część środkową i człon uszczelniający (54) współ
pracujący z obrzeżem uszczelniającym pojemnika, 
charakteryzuje się tym, że posiada na pokrywie (50) 
i na ściance obwodowej (12) elementy naprowadza
jące (30, 68) współpracujące ze sobą dla ustawienia 
członu uszczelniającego (54) względem obrzeża uszczel
niającego tak, aby pokrywa (50) mogła być właści
wie dopasowana na pojemniku. (8 zastrzeżeń) 

B65G P. 238837 02.11.1982 

Pierwszeństwo: 
02.11.1981-Wielka Brytania (nr 8132923) 

Parsons Controls Limited, Stourport, Wielka Bry
tania. 

Przenośnik łańcuchowy, zgarniakowy 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zmniejszenia ma
sy zgarniaka przenośnika, przy zachowaniu J£go od
powiedniej wytrzymałości i odporności na ścieranie. 

Przenośnik ma zgarniakowe pręty (2) połączone 
z parą łańcuchów, przemieszczających się centralnie 
w panwiach albo rynnach, przy czym pręty (2) mają 
ustytuowane centralnie gniazdowe części (4), o profilu 
odpowiadającym usytuowanym poziomo ogniwem łań
cucha, z występami (10), współpracujące z zewnętrz
nymi częściami ogniw i wgłębienia (12, 14), miesz
czące przylegające ogniwa oraz ustalające płytki (20), 
współpracujące z gniazdowymi częściami (4). 

(3 zastrzeżenia) 

B65G P. 235878 08.04.1982 

Bydgoskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego, 
Bydgoszcz, Polska (Kazimierz Wierzbicki). 
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Podkłady do transportu i składowania elementów 
prefabrykowanych typu Z i Zl 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zmniejszenia 
uszkodzeń elementów prefabrykowanych podczas tran
sportu i składowania. 

Istotą wynalazku jest to, że elementy typu Z lub 
Zl (6) z wmontowanymi hakami transportowymi (9) 
w czasie transportu i składowania układa się na pa
rze podkładów zbudowanych z .podkładu utrzymują
cego (1) wykonanego z drewna lub kształtownika sta
lowego, do którego mocuje się na śruby, gwoździe (7) 
lub spaw płaskownik (2) z ogranicznikiem stabiliza
cyjnym (3) i trzpieniem utrzymującym (4) oraz pod
kłady klinowe (5) przymocowane za pomocą śrub, 
gwoździ (8) lub spawu. (1 zastrzeżenie) 

B65G P. 236083 22.04.1981 

Biuro Studiów i Projektów Urządzeń Hutniczych 
„Hutmaszprojekt", Katowice, Polska (Henryk Osman, 
Wiesław Filochowski, Romuald Sianko). 

Obrotowy przenośnik hakowy do przenoszenia 
nosiwa, zwłaszcza kęsów hutniczych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
przenośnika o, uproszczonej konstrukcji przy zacho
waniu niezawodności działania. 

Przenośnik ma poziomy wał, na którym są osadzo
ne ramiona (1) wyposażone w haki (5), zawieszone 
obrotowo na sworzniach (6) na końcach ramion (1). 

Przenośnik nadaje się do stosowania zarówno w 
ruchu ciągłym jak i w ruchu cyklicznym - w obu 
kierunkach, także dla kęsów gorących. (2 zastrzeżenia) 

B65G P.238836 02.11.1982 

Pierwszeństwo: 
02.11.1981 - Wielka Brytania (nr 8132922) 

Parsons Controls Limited, Stourport, Wielka Bry
tania. 

Przenośnik łańcuchowy, zgarniakowy 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
konstrukcji przenośnika, w której zgarniak posiadał
by zmniejszoną masę przy zachowaniu odpowiedniej 
wytrzymałości i odporności na ścieranie. 

Przenośnik zawiera ruehome pręty (16), każdy ma
jący centralną część (20) i końcowe przedłużenia (18), 
przy czym każde przedłużenie (18) ma prostokątny 
otwór (26), w którym usytuowany jest pasowany prze
stronnie odstępnik (32), mający grubość nieznacznie 
większą od grubości przyłączonej części końcowego 
przedłużenia (18) w kierunku ruchu przenośnika oraz 
ma łącznik (2) mający wypukłą część (48) i szczęki 
(38), współpracujące z odstępnikiem (32) i połączone 
z odstępnikiem (32) za pomocą śruby przechodzącej 
przez szczęki (38). (4 zastrzeżenia) 

B65H P.233080 18.09.1981 

Krakowska Fabryka Kabli i Maszyn Kablowych, 
Kraków, Polska (Leopold Malinowski, Stanisław Ka
sprzyk, Stanisław Miś, Jacek Chachlowski). 

Urządzenie do pasemkowania i przewijania nici 
o różnych własnościach fizycznych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zapewnienia 
ustawienia właściwego naciągu dla każdej nitki pa
semka oraz uzyskania stałej wielkości ustawionego 
naciągu przy zmieniającej się szybkości nawijania. 

Urządzenie, składające się z zespołu hamulców 
i kompensatora naciągu, charakteryzuje się tym, że 
toczny hamulec stanowi stojąca hamująca tarcza (6) 
z trzpieniem, na którym osadzona jest obrotowa ha
mująca tarcza (7) z cylindryczną bieżnią (8), nato
miast kompensator naciągu pasemka stanowi sprężyna 
z oczkiem przymocowana do wspornika. 

(2 zastrzeżenia) 
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B65H P.236107 23.04.1982 

Wolbromskie Zakłady Przemysłu Gumowego „Sto
mil", Wolbrom, Polska (Zdzisław Pacia, Tadeusz Kon-
sor, Bogdan Glanowski, Wiesław Waśniowski, Marian 
Bański). 

Urządzenie do mocowania i naprowadzania 
formy profilowej 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
konstrukcji urządzenia umożliwiającej ciągłą produk
cję pasów profilowych o dokładnej podziałce profili. 

Urządzenie wyposażone jest w kilka lub kilkanaście 
korpusów zabudowanych względem osi płyty grzejnej 
(1) w odpowiednich odległościach, w których zabudo
wano po dwie obrotowe rolki (3) o osiach pionowych' 
osadzone na sworzniach oraz po jednej rolce (5) o osi 
poziomej zamocowanej na sworzniu. Od strony czo
łowej profilowej formy (7) zamocowano na płaszczyź
nie bocznej (8) wspornik (9) z wahliwie zamocowaną 
nakrętką pociągową (10), do której wkręcono śrubę 
pociągową (11) ułożyskowaną w obudowie łożyskowej 
(12). Na drugim końcu obudowy (12) zamocowano koło 
łańcuchowe (13) połączone łańcuchem (14) z kołem 
łańcuchowym (15), zamocowanym na wałku ułożysko-
wanym w obsadzie łożyskowej a równocześnie na 
górnej płaszczyźnie (18) formy (7) zamocowano po obu 
stronach osi formy (7) listwy profilowe (19). 

(1 zastrzeżenie) 

B66D P.235996 14.04.1982 

Kopalnia Węgla Kamiennego „Powstańców Ślą
skich", Bytom, Polska (Jerzy Jasiński, Eugeniusz 
Draszczyk, Stefan Tobór). 

Urządzenie do wymiany lin wyciągowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
konstrukcji urządzenia do zmechanizowanej wymia
ny lin wyciągowych w szybach i szybikach górniczych, 
która umożliwiałaby stosunkowo szybką wymianę za
równo lin nośnych jak i lin wyrównawczych, zape
wniając przy tym maksymalne- bezpieczeństwo pracy. 

Urządzenie ma podwozie (3) o konstrukcji ramowej, 
której kozły (4) są wyposażone 'w koła jezdne i w 
osłony zaopatrzone w zaczepy umieszczone po stronie 
zewnętrznej jezdni kołowej (8) osadzonej trwale w 
spągu wyrobiska. Na podwoziu (3) urządzenia jest za
budowany bęben połączony poprzez przekładnię (11.) 
z silnikiem napędowym (12), najkorzystniej o napę
dzie pneumatycznym, przy czym przekładnia (11) jest 
wyposażona w hamulec szczękowy (13). (1 zastrzeżenie) 

B66D P.236019 16.04.1982 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Technicznej Obsługi 
Rolnictwa, Żdżary k/Łodzi, Polska (Sylwester Ko
pania). 

Wyciągarka bębnowa z przekładnią obiegową 
umieszczoną wewnątrz jej zamkniętego bębna 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
prostej i ekonomicznej konstrukcji wciągarki, przy 
jednoczesnym zwiększeniu jej uniwersalności i zakre
su przenoszonych momentów. 

Wciągarka charakteryzuje się tym, że ma co naj 
mniej dwa oddzielne koła wieńcowe (16, 11), przy 
czym koło wieńcowe (16) jest unieruchomione, a koło 
wieńcowe (11) jest ruchome. 

Koło wieńcowe (16) jest unieruchomione przez za
stosowanie elementu sprzęgłowego (15) mocowanego 
do jarzma (13), unieruchomionego wykorbieniem (14), 
w korpusie (19) wciągarki. 

Korpus bębna (17) wciągarki jest konstrukcją dzie
loną w płaszczyźnie pokryw (12, 6). 

Wciągarka znajduje zastosowanie we wszystkich 
urządzeniach dźwigowych i dźwigowo-transportowych. 

(5 zastrzeżeń) 

Dział C 
CHEMIA I METALURGIA 

C01B 
B01J 

P.236039 20.04.1982 

Biuro Studiów, Projektów i Realizacji Inwestycji 
Przemysłu Nieorganicznego „Biprokwas', Gliwice, Pol
ska (Jan Płonka, Bolesław Koczewski, Henryk No
wicki). 

Sposób zasilania i urządzenie zasilające pieców 
przemysłowych do spalania siarki lub oleju 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uzyskania jed
norodnego vskładu mieszaniny paliwowo-powietrznej 
zapewniającego równomierny przebieg procesu spala
nia. Sposób zasilania pieców do spalania siarki lub 
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oleju, polega na tym, że paliwo miesza się z po
wietrzem przed wprowadzeniem do pieca, wtryskując 
je do cienkiej warstwy powietrza wirującej na ob
wodzie otworu wylotowego do komory spalania pie
ca, w proporcjach wynikających z reakcji spalania. 
Urządzenie zasilające piece do spalania siarki lub 
oleju ma postać komory wirowej, posiadającej kanał 
wlotowy (1) powietrza owinięty wokół otworu wylo
towego (3) do pieca o przekroju poprzecznym stop
niowo zmniejszającym się w miarę zwijania go po 
obwodzie, zakończony ściętym stożkiem (2) przecho
dzącym w cylindryczny otwór wylotowy (3), w któ
rego osi zamontowany jest koncentrycznie główny 
palnik wirowy (6), a promieniowo w kanale wlotowym 
(1) zabudowany jest dodatkowy palnik. (2 zastrzeżenia) 

C01B P. 239531 T 14.12.1982 
B01J 

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska (Jolanta 
Grzechowiak, Jerzy Grzechowiak, Bohdan Radomyski, 
Wiesław Niedźwiedź, Mirosław Marcinkowski). 

Sposób wytwarzania sferycznych glinokrzemianów 
jako sorbentów i nośników katalizatorów 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uzyskania glino
krzemianów o wysokiej czystości przy wielokrotnie 
zmniejszonej ilości ścieków. 

Sposób wytwarzania sferycznych glinokrzemianów 
z mieszaniny roztworów soli glinu z roztworem związ
ków krzemu przez formowanie otrzymanej mieszani
ny, suszenie i kalcynację, charakteryzuje się tym, że 
do kwaśnego roztworu zawierającego 70 do 80 g 
Al/dcm* roztworu wprowadzą się od 0,1 do 5°/o soli 
amonowej, korzystnie węglanu amonowego lub azota
nu amonowego, następnie dodaje się w temperaturze 
od 0 do 40°C, przy ciągłym mieszaniu, zakwaszony 
kwasem azotowym w ilości od 1 do 10*Vo wagowych 
roztwór krzemionki, w ilości pozwalającej na wpro
wadzenie od 1 do 30°/o, w przeliczeniu na gotowy pro
dukt, dwutlenku krzemu, a do powstałego zolu do
daje się urotropinę w ilości od 1:1 do 1:5 w sto
sunku do ilości glinu, otrzymaną mieszaninę impreg
nuje się roztworem soli metali aktywnych w ilości 
od 0,1 do 40°/o wagowych. (1 zastrzeżenie) 

C01B P. 239601 T 15.12.1982 

Główny Instytut Górnictwa, Katowice, Polska (Zyg
munt Dębowski, Bronisław Nowok, Zdzisław Cze
chowski, Marek Kiełczewski, Krzysztof Babeł). 

Sposób otrzymywania granulowanego węgla 
aktywnego ze spiekających' węgli kamiennych 

Granulowany węgiel aktywny otrzymuje się ze 
zmielonego węgla kamiennego spiekającego i lepisz
cza w postaci 1-10°/9 roztworu wodnego soli alka
licznej karboksymetylocelulozy o takim stopniu pod
stawienia grupami karboksymetylenowymi, aby w 
alkalicznej karboksymetylocelulozy o takim stopniu 
podstawienia grupami karboksymetylenowymi, aby w 
temperaturze 293 K roztwór miał lepkość od 0,01 do 
1,00 Pa.s. Spiekający węgiel kamienny miesza się 
z roztworem wodnym soli alkalicznej karboksymety
locelulozy w stosunku 25-40 na 100 jednostek masy 
węgla, dodając do węgla od razu całą odmierzoną 
objętość roztworu. Z uzyskanej pasty węglowo-lepisz-
czowej wytłacza się granulki, które suszy się, karbo
nizuje i aktywuje. (2 zastrzeżenia) 

C01F P. 236078 22.04.1982 

Instytut Przemysłu Wiążących Materiałów Budow
lanych, Opole, Polska (Józef Szylicki, Elżbieta Ko-
sacka). 

Sposób otrzymywania niskosodowego tlenku glinowego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
sposobu otrzymywania niskosodowego tlenku glino
wego o zawartości fazy alfa powyżej 90%. 

Sposób polega na jednorazowym wymieszaniu kry
stalicznego wodorotlenku glinowego zawierającego ma
ksymalnie 0,3°/o tlenku sodowego z 1%> do 3°/» wod
nym roztworem chlorku amonowego, przy stosunku 
faz od 1:1 do 1:3, następnie poddaniu prażeniu w 
czasie którego następuje sublimacja związków sodo
wych. (1 zastrzeżenie) 

C02F P. 235965 13.04.1982 

Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi Zakłady Ba
dawcze i Projektowe Miedzi „Cuprum", Wrocław, 
Polska (Wojciech Krzaklewski, Józef Piasecki, Wero
nika Koczańska, Ryszard Klaja). 

Sposób biologicznej rekultywacji powierzchni 
zbiornika odpadów z flotacji rud metali 

nieżelaznych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
sposobu umożliwiającego wykorzystanie prawidłowo
ści ekologicznej jaką jest zjawisko sukcesji, w wy
niku której wkracza samorzutnie roślinność zielna 
jako dodatkowe pokrycie powierzchni zbiornika. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że na 
osuszoną i odwodnioną powierzchnię zbiornika odpa
dów, po uprzednim wykonaniu głębokiej orki, do spec
jalnie przygotowanych otworów wprowadza się zrze
zy odmian topoli euroamerykańskich, zwłaszcza Gel-
rica, Robusta, Flachslanden, 1-214, na taką głębokość 
aby górne cięcie zrzezu znajdowało się 3 - 4 cm p o - ' 
niżej powierzchni gruntu, przy czym jako nawóz mi
neralny stosuje się fosforan amonu 18°/o N, 46°/o PŽOÍ 
w następujących dawkach - inicjalna, w pierwszym 
roku wzrostu zrzezów, w ilości 150 kg/ha fosforanu 
amonu, w końcu czerwca dla warunków klimatycz
nych środkowo europejskich, podstawowa - w dru
gim roku wzrostu zrzezów stosując ją w następują
cych terminach dla warunków klimatycznych środko
wo europejskich w połowie kwietnia 300 kg/ha, w 
końcu czerwca 200 kg/ha oraz korzystnie dawka uzu
pełniająca, w trzecim i czwartym roku wegetacji 
z początkiem czerwca po 250 kg/ha fosforanu amonu. 

(1 zastrzeżenie) 

Ć02F P. 235969 13.04.1982 

Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego, Ka
towice, Polska (Jan Cukierski, Ryszard Czech, Andrzej 
Grabiański, Jarosław Rutkiewicz, Zdzisław Sitlsa). 
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Sposób biologicznego oczyszczania ścieków i komora 
cyrkulacyjna do biologicznego oczyszczania ścieków 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
sposobu i komory cyrkulacyjnej do biologicznego 
oczyszczania ścieków za pomocą osadu czynnego z na
powietrzaniem w systemie przedłużonego napowie
trzania. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że ścieki 
cyrkulują kolejno szeregowo korytami wewnętrznymi 
i korytem obiegowym i przepływają wzdłuż ścian 
działowych na przemian z jednej strony, a po zmia
nie kierunku z drugiej strony ściany działowej. 

W komorze według wynalazku ściany działowe (3) 
na przemian z jednej strony dochodzą do końca ko
ryt wewnętrznych (1), a z drugiej strony koryta we
wnętrzne (1) łączą się ze sobą, przy czym skrajne 
koryta wewnętrzne (1) są połączone korytem obiego
wym (2), a przy końcu ścian działowych (3) nie do
chodzących do końca koryt (2) są urządzenia napo
wietrzające (4). (5 zastrzeżeń) 

C02F 
B01D 

P. 236030 19.04.1982 

Biuro Projektów Przemysłu Koksochemicznego „Ko-
ksoprojekt", Zabrze, Polska (Zbigniew Palczewski, 
Stanisław Bunar). 

Zmechanizowany odstojnik wody pogazowej 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia stop
nia oczyszczania smoły od zanieczyszczeń stałych przy 
jednoczesnym zmniejszeniu energochłonności procesu. 

Zmechanizowany odstojnik wody pogazowej jest 
konstrukcji stalowej o kształcie skrzyniowym, wypo
sażony w pojedynczą komorę odstawania (2) o dnie 
dwuspadowym otrzymanym przez dwie względem 
siebie nachylone płaskie ściany. 

Na zewnątrz komory odstawania (2) uformowana 
jest komora wodna, przez którą przepływa woda po
gazowa sklarowana uprzednio w części odstojniko-
wej. 

W swej płaszczyźnie symetrii odstojnik ma umiesz
czony mechanizm jednołańcuchowego przenośnika 
zgrzebłowego (18) cechującego się periodycznym cyk
lem pracy. Zmechanizowany odstojnik wody pogazo
wej ma zastosowanie do oczyszczania kondensatu 
smołowo-wodnego w procesie koksowania węgla. 

(3 zastrzeżenia) 

C02F P.236134 23.04.1982 

Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza, Rze-
S2;ów, Polska (Marian Granops, Stefan Opaliński). 

Sposób oczyszczania wody i układ instalacji 
wodociągowej do oczyszczania wody 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie oczyszczania wo
dy dla potrzeb sztucznej nerki, aptek szpitalnych oraz 
zakładów farmaceutycznych. 

Sposób oczyszczania wody polega na tym, że z filtra 
piaskowego (1) wodę doprowadza się do filtra węglo
wego (2), w którym następuje redukcja związków fe
nolu i chloru, a następnie kieruje się ją do zmięk-
czacza kationitowego (3), gdzie kationy wapnia C a + f 

i manganu Mg + + wymieniane są na kationy sodowe 
Na1", po czym wodę kieruje się do zbiornika (4) i tło
czy pompą (5) do urządzenia odwróconej osmozy (6), 
gdzie z wody wytrąca się kationy sodu Na+ i aniony, 
a potem wodę podaje się do filtra świecowego (9), 
w którym wytrąca się pozostałe zanieczyszczenia me
chaniczne i bakteriologiczne. 

Układ według wynalazku składa się z filtra pia
skowego (1) i węglowego (2), do wyjścia którego pod
łączony jest zmiękczacz kationitowy (3) połączony ze 
zbiornikiem (4), do którego włączona jest pompa (5) 
tłocząca wodę do urządzenia odwróconej osmozy (6) 
połączonej ze zbiornikiem wody czystej (7). Układ za
wiera filtr świecowy (9), do którego dołączone są 
punkty poboru wody (10) do aparatów dializacyjnych. 

(3 zastrzeżenia) 

C02F P. 236135 23.04.1982 

Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza, Rze
szów, Polska (Marian Granops, Stefan Opaliński). 

Sposób oczyszczania wody i układ instalacji 
wodociągowej do oczyszczania wody 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie oczyszczania wo
dy, zwłaszcza dla potrzeb sztucznej nerki, aptek szpi
talnych oraz zakładów farmaceutycznych. 

Sposób oczyszczania wody polega na tym, że z filtra 
piaskowego (1) wodę doprowadza się do filtra węglo
wego (2), w którym następuje redukcja związków fe
nolu i chloru, a następnie kieruje się ją do demine-
ralizatora (3), gdzie w trakcie przepuszczania wody 
przez masy wymienne zostają wymienione kationy 
Ca + + i Mg + + na kationy wodorowe H+ , a aniony 
Ca~" i Mg-~ na aniony OH - , po czym wodę kieruje 
się do zbiornika (4), a następnie tłoczy się za pomocą 
pompy (5) do zbiornika hydroforowego (6), z którego 
doprowadza się ją do filtra świecowego (7). 

Układ instalacji charakteryzuje się tym, że do filtra 
piaskowego (1) dołączony jest filtr węglowy (2), do 
wyjścia którego podłączony jest demineralizator (3) 
połączony ze zbiornikiem (4), do którego z kolei włą
czona jest pompa (5) tłocząca wodę do zbiornika hy
droforowego (6), na wyjściu którego zainstalowany 
jest filtr świecowy (7). (4 zastrzeżenia) 
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C03G P. 235941 13.04.1982 

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Zyg
munt Zawisławski). 

Sposób utrwalania kopii kserograficznych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania ta
kiego sposobu utrwalania kopii kserograficznych, któ
ry umożliwiałby uzyskanie kopii odpornych na ście
ranie i uniemożliwiających zmianę tekstu. 

Sposób polega na tym, że równocześnie z kopią 
kserograficzną wprowadza się pomiędzy wałki roz
grzaną folię termoplastyczną, którą następnie prasuje 
się za pomocą wałków z podłożem obrazu proszko
wego kopii kserograficznej. (1 zastrzeżenie) 

C04B P. 235948 13.04.1982 

Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa, Polska 
(Zbigniew Rydz, Barbara Nowak, Jacek Popczyk, Ry
szard Kaftański). 

Środek proszkowy do powierzchniowego utwardzania 
materiałów cementowych 

Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest opra
cowanie środka proszkowego do powierzchniowego 
utwardzania materiałów cementowych i betonowych, 
trwale przyczepnego do podłoża. 

Środek proszkowy do powierzchniowego utwardza
nia materiałów cementowych i betonowych zawiera
jący wypełniacze mineralne, cement oraz pigment 
składa się z grysu łamanego, najkorzystniej granito
wego, bazaltowego, marmurowego lub , wapiennego 
0 uziarnieniu 0,10 do 5 mm w ilości 1 do 15 części 
wagowych, kruszywa otoczakowego, najkorzystniej 
kwarcowego albo piaskowego o uziarnieniu 1 do 7 mm 

-w ilości 50 do 180 części wagowych, cementu port
landzkiego albo cementu glinowego w ilości 50 do 
120 części wagowych, pigmentu mineralnego w ilości 
1 do 10 części wagowych oraz kazeiny mielonej 
o uziarnieniu 0,001 do 0,10 mm w ilości 0,1 do 1,0 
części wagowej lub kazeinianu amonu w ilości 0,05 
do 0,8 części wagowych lub polialkoholu winylowego 
w ilości 0,05 do 0,8 części wagowych. (1 zastrzeżenie) 

C04B P. 236021 16.04.1982 

Politechnika Gdańska, Gdańsk, Polska (Mirosław 
Grylicki, Roman Farański). 

Cementy hydrauliczne 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania ce
mentów ogniotrwałych oraz odpornych na działanie 
promieniowania jonizującego. 

Cementy hydrauliczne składają się z substancji hy
draulicznej oraz domieszek, w których substancję hy
drauliczną stanowią ortokrzemiany barowo-magnezo-
we i/lub ortokrzemiany barowo-wapniowo-magnezo-
we i/lub ich mieszaniny i/lub ich roztwory stałe, 
przy czym sumaryczna zawartość ortokrzemianów 
wynosi od 20% do 100% wagowych masy cementu. 

(1 zastrzeżenie) 

C04B P. 239468 T 09.12.1982 

Zakłady Surowców Ogniotrwałych „Górka", Trze
binia, Polska (Mieczysław Mularczyk, Władysław 
Stras, Jan Jamroż, Wiesław Ciupek, Zbigniew Gło
wacki, Wiesław Gołczyk). 

Sposób wytwarzania korundu spiekanego 

Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest obni
żenie w korundzie spiekanym zawartości ziarn poni
żej 3 - 4 mm. 

Sposób wytwarzania korundu spiekanego przez wy
palanie w piecu obrotowym w temperaturze 1800-
1900°C szlamu tlenkowego i/lub wodorotlenkowego, 
sporządzonego z przemielonych do uziarnienia poniżej 
0,06 mm, w tym co najmniej 60% wagowych ziarn 
poniżej 5 mikrometrów, technicznego tlenku glinu lub 
wodorotlenku glinu, ługu posulfitowego o gęstości 
1,25-1,30 g/cm' w ilości 1 -5% wagowych, wody 
i ewentualnie upłynniacza, charakteryzuje się tym, 
że do szlamów tlenkowego i/lub wodorotlenkowego 
wprowadza się chlorki magnezu i/lub wapnia w ilości 
0 , 5 - 3 % wagowych w stosunku do suchej masy szla
mu. (1 zastrzeżenie) 

C04B P. 239578 T 15.12.1982 

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska (Juliusz 
Czaja, Bożena Borkowska, Barbara Karyś, Olga Mie
rzejewska, Jolanta Filipowska). 

Beton komórkowy na bazie popiołów lotnych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania be
tonu komórkowego na bazie popiołów lotnych, nada
jącego się do zastosowania jako materiał izolacyjny 
i dźwiękochłonny w budownictwie i energetyce. 

Beton według wynalazku zawiera ciasto wapienne 
i wodę oraz ponadto od 14 do 17% wagowych żywicy 
acetonowo-formaldehydowej, od 1,7 do 2% wagowych 
wodorotlenku sodu, od 0,3 do 0,5% wagowych chlor
ku sodu, od 2 do 1% wagowego soli sodowej kwasu 
benzenoalkiłosulfonowego i od 0,3 do 1% wagowego 
węglanu sodu. (1 zastrzeżenie) 

C04B P. 239579 T 15.12.1982 

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska (Juliusz 
Czaja, Bożena Borkowska, Barbara Karyś, Olga Mie
rzejewska, Jolanta Filipowska). 

Materiał budowlany 

Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest opra
cowanie materiału budowlanego umożliwiającego uzy
skanie lekkich kształtek o zwiększonej wytrzyma
łości. 

Materiał budowlany zawiera od 15 do 20% wago
wych cementu, od 5 do 15% wagowych wapna i od 
2 do 4% wagowych wody oraz dodatkowo od 59 do 
77% wagowych popiołów lotnych i od 1 do 2% wa
gowych węglanu sodu. Materiał przeznaczony jest 
zwłaszcza do wyrobu pustaków. (1 zastrzeżenie) 

C04B P. 239580 T 15.12.1982 
C09L 

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska (Juliusz 
Czaja, Bożena Borkowska, Barbara Karyś). 

Posadzki bezspoinowe 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
szczelnych, estetycznych i nie wymagających szlifo
wania posadzek, stosowanych w budownictwie jako 
materiał podłogowy. 

Posadzki bezspoinowe, w skład których wchodzi 
cement, piasek i barwnik, charakteryzują się tym, że 
zawierają ponadto od 14 do 17% wagowych żywicy 
acetonowo-formaldehydowej, od 19 do 22% wagowych 
popiołów lotnych, od 17 do 20% wagowych ciasta wa
piennego, od 5 do 7% wagowych wodorotlenku sodu, 
od 0,2 do 2% wagowych węglanu sodu. 

(1 zastrzeżenie) 
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C04B P.239581 T 15.12.1982 

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska (Juliusz 
Czaja, Bożena Borkowska, Olga Mierzejewska, Jolan
ta Filipowska, Barbara Karyś). 

Beton komórkowy na bazie popiołów lotnych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uzyskania beto
nu komórkowego o żądanej porowatości na bazie po
piołów lotnych, znajdującego zastosowanie jako ma
teriał izolacyjny i dźwiękochłonny w budownictwie 
i energetyce. 

Beton według wynalazku zawierający cement, wap
no palone i gips, charakteryzuje się tym, że zawiera 
ponadto 0 ,5-2% wagowych soli sodowej kwasu ben-
zenoalkilosulfonowego i 0,5 do 2% wagowych węgla
nu sodu. (1 zastrzeżenie) 

C04B P.239895 T 29.12.1982 

Zakłady Surowców Ogniotrwałych „Górka", Trzebi
nia, Polska (Mieczysław Mularczyk, Władysław Stras, 
Jan Jamroż, Zbigniew Głowacki, Wiesław Ciupek, 
Wiesław Golczyk). 

Sposób wytwarzania palonek wysokoglinowych 
i mulitowo-korundowych 

Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest uzy
skanie palonek wysokoglinowych i mulitowo-korun
dowych o wysokiej wartości użytkowej. 

Sposób wytwarzania palonek wysokoglinowych 
i mulitowo-korundowych przez wypalanie w piecach 
okresowych lub tunelowych brykietów wyformowa-
nych z mieszaniny palonkowej, składającej się z tech
nicznego tlenku glinu, krzemionki krystalicznej SiOa 
w postaci piasku kwarcowego, wody i ewentualnie 
lepiszcza i ewentualnie upłynniacza, charakteryzuje 
się tym, że do mieszaniny palonkowej wprowadza się 
dodatki aktywizujące spiekanie w postaci chlorku 
magnezu lub chlorku wapnia lub ich mieszaniny i na
stępnie wypala się w iormie szlamu lub brykietów 
w piecu obrotowym. (1 zastrzeżenie) 

C07C P. 236055 21.04.1982 

Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa, Polska 
(Jerzy Białek, Janina Werle, Elżbieta Leśniewska, 
Marek Plesnar, Józef Obłój, Kazimierz Zięborak). 

Sposób wydzielania naftalenu z surowca naftalenowego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
sposobu otrzymywania czystego naftalenu z surowca 
naftalenowego przez krystalizację z rozpuszczalnika. 

Sposobem według wynalazku surowiec naftalenowy 
rozpuszcza się na gorąco w rozpuszczalniku, schładza 
i wydziela kryształy naftalenu, przy czym jako roz
puszczalnik stosuje się ciekłe pochodne furanu poje
dynczo lub w mieszaninie a najkorzystniej alkohol 
furfurylowy i/lub furfurol. (6 zastrzeżeń) 

C07C P.236166 23.04.1982 

Akademia Medyczna, Łódź, Polska (Stefan Grosz-
kowski, Liliana Najman). 

Sposób otrzymywania chlorków maleinianów 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uzyskania chlor
ków maleinianów o wysokim stopniu czystości. 

Sposób otrzymywania chlorków maleinianów o wzo
rze 1, w którym R oznacza rodnik metylowy, etylo
wy, propylowy, izopropylowy, butylowy, izobutylowy, 
alkilowy, cykloheksylowy lub benzylowy, polega na 

reakcji soli/ potasowej lub sodowej odpowiedniego 
maleinianu z tlenochlorkiem fosforu, w środowisku 
rozpuszczalników organicznych nie mieszających się 
z wodą, korzystnie benzenu. 

Związki otrzymane tym sposobem są surowcami 
wyjściowymi do syntezy estrów kwasu 1,4-piperazy-
no-3-karboksylowego, stosowanych jako środki leczni
cze o działaniu przeciwnowotworowym. 

(1 zastrzeżenie) 

C07C P.239411 T 07.12.1982 

Politechnika Łódzka, Łódź, Polska (Bogusław Król, 
Tadeusz Kaczmarski). 

Sposób otrzymywania laktobionianu wapniowego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uzyskania lak
tobionianu wapniowego o wysokiej czystości z roz
tworu po .elektrochemicznym utlenianiu laktozy. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że 1/3 
częścią roztworu po elektrochemicznym utlenianiu 
laktozy obsadza się anionit jonem laktobionowym, 
a pozostałe 2/3 części tego roztworu, po dodaniu 
chlorku wapniowego, poddaje się krystalizacji do 
otrzymania krystalicznej soli podwójnej laktobionia
nu wapniowego z chlorkiem wapniowym. Po odwiro
waniu soli podwójnej sporządza się z niej dwa roz
twory, jeden o stężeniu 6--8% i drugi o stężeniu 
17-18%, a następnie pierwszym roztworem soli pod
wójnej odmywa się resztkowe ilości laktozy ze złoża 
jonitowego, zaś drugim roztworem soli podwójnej 
prowadzi się wymianę jonową w złożu anionitu 
z uwolnieniem jonu laktobionowego a zatrzymaniem 
w złożu jonu chlorkowego. (1 zastrzeżenie) 

C07C P.239412 T 07.12.1982 

Politechnika Łódzka, Łódź, Polska (Wojciech Igna-
czak, Wiesław Kamiński, Tadeusz Paryjczak). 

Sposób otrzymywania l,2-dwuamino-4-nitrobenzenu 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
technologii procesu umożliwiającego wyeliminowanie 
niebezpieczeństwa związanego z pracą ze stężonymi 
roztworami wodzianu hydrazyny oraz metanolem. 

Sposób otrzymywania l,2-dwuamino-4-nitrobenzenu 
na drodze redukcji 2,4-dwunitroaniliny 80% wódzia-1 
nem hydrazyny w mieszaninie sześciowodnego chlorku 
żelazowego jako katalizatora, alkoholu alifatycznego 
i węgla aktywnego polega na tym, że redukcję pro
wadzi się rozcieńczonym roztworem 80% wodzianu 
hydrazyny w etanolu, w mieszaninie zawierającej 
2,4-4,3 mg sześciowodnego chlorku żelazowego,- 0,11 g 
węgla aktywnego i 0,0076 dm* etanolu na 1 g 2,4-dwu
nitroaniliny. (1 zastrzeżenie) 
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C07C P.239434 T 08.12.1982 

Politechnika Łódzka, Łódź, Polska (Andrzej Fran
kowski, Henryk Krawczyk, Mirosław Leplawy, Kazi
mierz Witkowski). 

Sposób otrzymywania dimeru oksymu 
2-chlorocykloheksanonu 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uzyskania dime
ru oksymu 2-chlorocykloheksanonu o zwiększonej 
trwałości. 

Sposób otrzymywania dimeru oksymu 2-chlorocyk
loheksanonu ná drodze reakcji cykloheksenu z chlor
kiem nitrozylu w środowisku ciekłego dwutlenku 
siarki, a następnie usunięcia z otrzymanej w wyniku 
tej reakcji zawiesiny ciekłego dwutlenku siarki, po
lega na tym, że osad otrzymany w wyniku usunięcia 
z zawiesiny poreakcyjnej ciekłego dwutlenku siarki 
przemywa się wodą o temperaturze 273-278 K do 
uzyskania pH odcieku 5 - 7 , a następnie suszy w tem
peraturze pokojowej, korzystnie pod zmniejszonym 
ciśnieniem, w obecności środka suszącego, korzystnie 
chlorku wapniowego lub pięciotlenku fosforu. 

(1 zastrzeżenie) 

C07C P. 239638 T 20.12.1982 

Politechnika Szczecińska, Szczecin, Polska (Zbigniew 
Nagay, Jerzy Myszkowski, Bohdan Koszewski). 

Sposób wytwarzania trójbutanoloaminy 

Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest opra
cowanie sposobu wytwarzania trójbutanoloaminy 
0 znacznie wyższym stężeniu i z większą wydajno
ścią. 

Trójbutanoloaminę wytwarza się według wynalaz
ku w reakcji tlenku butylenu z monobutanoloaminą 
lub dwubutanoloaminą lub ich mieszaniną w dowol
nym stosunku. Reakcję prowadzi się w temperaturze 
od 300 do 350 K, w ciągu kilkunastu godzin, w śro
dowisku aprotycznego rozpuszczalnika organicznego 
użytego w ilości od 50 do 200 ml na 1 mol butanolo-
aminy i wody użytej w ilości od 0,5 do 1 mola na 
1 mol butanoloaminy. (2 zastrzeżenia) 

C07C P.239763 T 23.12.1982 

Akademia Medyczna, Lublin, Polska (Tadeusz Tka-
czyński, Danuta Tkaczyńska, Halina Kiełczewska, Ja
nusz Stefańczyk). 

Sposób wytwarzania pochodnych 
N'-alkilo-l-fenyloetylenodiaminy 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
sposobu otrzymywania z dobrą wydajnością pochod
nych N'-alkilo-l-fenyloetylodiaminy o wzorze I, w któ
rym R oznacza atom wodoru, atom chlorowca, gruoę 
alkilową, trójfluorometylową, a R' oznacza grupę alki
lową, cykloalkilową, aryloalkilową lub dialkiloamino-
alkilenową. 

Sposób według wynalazku polega na hydrolizie po
chodnych l,2-dialkilo-5-fenylo-imidazoliny o wzorze 
ogólnym II, w którym R i R' mają wyżej podane zna
czenie, a R" oznacza grupę alkilową. Hydrolizę pro
wadzi się w środowisku wodno-alkoholowym w tem
peraturze 120-200°C. Produkt reakcji wyodrębnia się 
z mieszaniny przez oddestylowanie alkoholu i wyso-
lenie lub ekstrakcję. Związki będące przedmiotem 
wynalazku są półproduktami do syntezy środków lecz
niczych działających na ośrodkowy układ nerwowy 
i układ krążenia. (2 zastrzeżenia) 

C07D P. 239967 03.03.1981 

Polska Akademia Nauk, Instytut Chemii Organicz
nej, Warszawa, Polska (Lech Kozerski, Ewa Czerwiń
ska, Teresa Pobiedzińska). 

Sposób wytwarzania nowych pochodnych 
2,3 -d wuhydrobenzof uranu 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
sposobu wytwarzania nowych związków nadających 
się do zastosowania jako substancje służące do otrzy
mywania związków czystych lub wzbogaconych izo-
topowo. 

Sposób wytwarzania związków o wzorze 1, w któ
rym Ri i R2 oznaczają grupy alkilowe polega na cyk-
lizacji związków enamino karbonylowych o wzorze 
ogólnym 2, w którym Rt i R2 mają podane wyżej zna
czenia, z nadmiarem chinonu. Cyklizację prowadzi się 
w rozpuszczalnikach protycznych o dużej stałej die
lektrycznej, w podwyższonej temepraturze, w atmo
sferze azotu. Z mieszaniny poreakcyjnej usuwa się 
rozpuszczalnik, a produkty rozdziela na żelu krze
mionkowym na kolumnie chromatograficznej. 

(1 zastrzeżenie) 



22 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO Nr 22 (258) 1983 

CI7D P. 234605 05.01.1982 

Richter Gedeon Vegyészeti Gyár RT, Budapeszt, 
Węgry. 

Sposób wytwarzania heterocyklicznych związków 
z grupą C-acetylową 

Celem wynalazku jest opracowanie sposobu wytwa
rzania związków użytecznych jako substancje przej
ściowe w nowej syntezie tienamycyny. Sposób wy
twarzania heterocyklicznych związlców z grupą C-ace
tylową o ogólnym wzorze 2, w którym R oznacza 
grupę ochronną, odpowiednią do przejściowej ochro
ny grupy aminowej lub amidowej, a Z oznacza grupę 
alkilową, polega na tym, że na związek o wzorze 
R-NH-CH(COOZ)2, w którym R i Z mają wyżej po
dane znaczenia, działa się dwuketenem, a na otrzy
many- związek o wzorze la, który ewentualnie zawie
ra również związek H,C-CO-CHs-CO-NR-CH-(COOZ)2, 
w których to wzorach R i Z mają wyżej podane zna
czenie, działa alkoholanem metalu alkalicznego i jo
dem lub podobnym odczynnikiem i wyodrębnia z mie
szaniny reakcyjnej produkt o wzorze 2. (5 zastrzeżeń) 

C07D P.235928 09.04.1982 

Jeleniogórskie Zakłady Farmaceutyczne „POLFA", 
Jelenia Góra, Polska (Lucjan Piórkowski, Andrzej 
Potrykus, Bolesław Jaskólski). 

Sposób otrzymywania pochodnych laktamu 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
bezpiecznej metody otrzymywania pochodnych lak
tamu. 

Sposób otrzymywania pochodnych laktamu o wzo
rze ogólnym 1, w którym n oznacza liczbę całkowitą 
3 lub 4, R oznacza rodnik o wzorze -(CH2)m-COX 
w którym m oznacza liczbę całkowitą 1 lub 2, a X 
oznacza resztę o wzorach - N R i R j i/lub - O R s w któ
rych Ri i Ra oznaczają atom wodoru lub rodnik alki
lowy, cykloalkilowy, alkenylowy, alkinylowy, albo 
razem z azotem tworzą pierścień heterocykliczny, 
a Ri ozrlacza rodnik metylowy lub etylowy polega na 
tym, że laktam nie podstawiony przy atomie azotu, 
poddaje się reakcji w bezwodnym środowisku ze 
związkiem o wzorze Z - ( C H í ) m - COX, w którym Z 
oznacza atom chlorowca, a X ma podane wyżej zna
czenie, przy użyciu wodorotlenku metalu alkalicznego 
lub w obecności związku o wzorze R « - O - M e , w któ
rym R« oznacza rodnik alkilowy natomiast Me ozna
cza atom metalu I, II lub III grupy układu okreso
wego, przy czym reakcję prowadzi się w rozpuszczal
nikach typu węglowodorów aromatycznych albo ete

rów lub w mieszaninie tych rozpuszczalników, na j 
korzystniej mieszaninie toluenu i czterowodorofurantu. 

(1 zastrzeżenie) 

C07r P. 238843 03.11.1982 

Pierwszeństwo: 03.11.1981 - Węgry (nr 3274/81) 

Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Rt., Budapeszt, 
Węgry (Csaba Szántay, Lajos Szabó, György Kalaus, 
János Kreidl, György Visky, András Nemes, László 
Czibula, Mária Farkas). 

Sposób wytwarzania pochodnych eburnamoniny 

Celem wynalazku jest opracowanie sposobu wytwa
rzania znanych związków obniżających ciśnienie krwi 
i rozszerzających naczynia krwionośne w mózgu, przy 
czym sposób ten można łatwo realizować na skalę 
przemysłową uzyskując dużą wydajność wolnych od 
izomerów czystych produktów. 

Sposób wytwarzania pochodnych eburnamoniny 
o ogólnym wzorze 1, w którym R1 oznacza grupę alki
lową o 1-6 atomach węgla, a także ich izomerów 
optycznych i geometrycznych, polega na tym, że po
chodną hy droksy imino-oktahydroindolo [2,3-a]chinolizy-
ny o ogólnym wzorze 2, w którym R1 ma wyżej po
dane znaczenie, a R2 oznacza grupę alkilową o 1-6 
atomach węgla, przy czym R ł i R2 są jednakowe lub 
różne, względnie R2 oznacza atom wodoru, albo addy
cyjną sól związku o wzorze 2 z kwasem, poddaje się 
reakcji z zasadą nieorganiczną w organicznym rozpusz
czalniku protonowym lub mieszaninie rozpuszczalni
ków, ewentualnie w obecności wody lub wodnego 
roztworu kwasu mineralnego, w temperaturze 6 0 -
200°C. (4 zastrzeżenia) 

C07D P.239770 T 24.12.1982 

Akademia Medyczna, Wrocław, Polska (Leonard 
Kuczyński, Aleksander Mrozikiewicz, Jadwiga Soło-
ducho). 
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Sposób wytwarzania nowego l-morfolinometylo-2,3,4,9-
-tetrahydropirydo[2,3-c][l,4l-diazcpino-2,3,9-trionu 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
sposobu wytwarzania nowego związku wykazującego 
działanie hipotensyjne, przy znikomym działaniu to
ksycznym. 

Sposób polega na tym, że najpierw na 2-aminoni-
kotynoamid działa się nadmiarem chlorku oksalilu w 
temperaturze 403-413 K, a na otrzymany związek 
działa się nadmiarem morfoliny i formaliny w tem
peraturze 333-338'K. . (1 zastrzeżenie) 

C07D P. 239771 T 24.12.1982 

Akademia Medyczna, Wrocław, Polska (Leonard Ku
czyński, Aleksander Mrozikiewicz, Jadwiga Sołodu-
cho). 

Sposób otrzymywania nowego 
l-piperydynometylo-2,3,4,9-tetrahydropirydo-

-[2,3-e][l,4]-diazepino-2,3,9-trionu 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
sposobu wytwarzania nowego związku wykazującego 
działanie hipotensyjne, przy znikomym działaniu to
ksycznym. 

Sposób polega na tym, że najpierw na 2-amino-
nikotynoamid działa się nadmiarem chlorku oksalilu 
w temperaturze 403-413 K, a na otrzymany związek 
działa się nadmiarem piperydyny i formaliny w tem
peraturze 333-338 K. - (1 zastrzeżenie) 

C07D P. 239772 T 24.12.1982 

Akademia Medyczna, Wrocław, Polska (Leonard Ku
czyński, Jadwiga Sołoducho). 

Sposób wytwarzania nowego 
lH,2,3,4,9-tetrahydropirydo-[2,3-e][l,4]-

-diazepino-2,3,9-trionu 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
sposobu wytwarzania nowego związku stanowiącego 
półprodukt w syntezie nowych związków wykazują
cych działanie hipotensyjne. 

Sposób polega na tym, że działa się nadmiarem 
chlorku oksalilu na 2-aminonikotynoamid w tempe
raturze 403-413 K. (1 zastrzeżenie) 

C07F P. 236010 15.04.1982 

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań, Pol
ska (Bogdan Marciniec, Zenon Foltynowicz, Juliusz 
Perkowski, Paweł Rościszewski, Leszek Wachowski). 

Sposób otrzymywania butylo(metylo)chlorosilanów 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie skrócenia czasu 
trwania procesu przy jednoczesnym zwiększeniu jego 
wydajności. 

Sposób otrzymywania butylo(metylo)chlorosilanów 
o ogólnym wzorze 1, w którym R oznacza grupę me
tylową, a n liczbę całkowitą przyjmyjącą wartości od 
0 do 3, w którym olefiny w postaci gazowej poddaje 
się reakcji hydrosililowania wobec katalizatora pla
tynowego, charakteryzuje się tym, że reakcję addycji 
wodorosilanu o ogólnym wzorze 2, w którym R i n 
mają wyżej podane znaczenie, do mieszaniny gazo
wych olefin zawierającej n-buten-1 o wzorze 3 i izo-
buten-1 o wzorze 4 lub tylko do n-butenu-1 prowa
dzi się wobec katalizatora platynowego, którym jest 
kwas sześciochloroplatynowy roztworzony w cyklo-
heksanonie oraz w środowisku zawierającym od po
czątku uprzednio wytworzone produkty tej addycji 
Mieszaninę gazowych butenów stanowiących substrá
ty reakcji wprowadza się do reaktora poprzez na-
sycalnik z ciekłym wodorosilanem o ogólnym wzorze 
2. (4 zastrzeżenia) 

C07F P. 236011 15.04.1082 

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań, Pol
ska (Bogdan Marciniec, Zenon Foltynowicz, Juliusz 
Perkowski, Paweł Rościszewski, Leszek Wachowski). 

Sposób otrzymywania butylo(metylo)chlorosllanów 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie obniżenia tem
peratury procesu oraz odzysku platyny w wyniku 
możliwości oddzielenia katalizatora do produktów 
reakcji poprzez dekantację. 

Sposób otrzymywania butylo(metylo)chlorosilanów 
o ogólnym wzorze 1, w którym R oznacza grupę me
tylową a n liczbę całkowitą przyjmującą wartości od 
0 do 3, polega na poddaniu reakcji addycji, w tempe
raturze 40-90°C, wodorosilanu o ogólnym wzorze 2. 
w którym R i n mają wyżej podane znaczenie, do 
mieszaniny gazowych olefin zawierającej n-buten-1 
o wzorze 3 i izobuten-1 o wzorze 4 lub tylko do 
n-butenu-1, wobec katalizatora platynowego, który 
stanowi heterogenizowany na fosfinowej krzemionce 
kompleks platyny (II). Kompleks platyny (II) w ka
talizatorze pochodzi z redukcji kwasu sześciochloro-
platynowego wodorosilanem o ogólnym wzorze 2. 

(6 zastrzeżeń' 

C07F P. 236012 15.04.1982 

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań, Pol
ska (Bogdan Marciniec, Zenon Foltynowicz, Juliusz 
Perkowski). 



24 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - N r 22 (258) 1983 

Sposób otrzymywania butylo(metylo)chlorosilanów 
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia wy

dajności procesu. Sposób otrzymywania butylo(mety-
lo)chlorosilanów o ogólnym wzorze 1, w którym R 
oznacza grupę metylową, a n liczbę całkowitą przyj
mującą wartości od 0 do 3, w którym olefiny w po
staci gazowej poddaje się reakcji katalitycznego hy-
drosililowania polega na tym, że reakcję addycji wo-
dorosilanu o ogólnym wzorze 2, w którym R i n ma
ją wyżej podane znaczenie, do mieszaniny gazowych 
olefin zawierającej n-buten-1 o wzorze 3 i izobuten-1 
o wzorze 4, lub tylko do n-butenu-1, prowadzi się 
wobec katalizatora rodowego o wzorze 5. 

(6 zastrzeżeń) 

C08C P. 236136 23.04.1982 
C08K 

Zakłady Farb „Polifarb", Włocławek, Polska (Jad
wiga Stachowiak, Jerzy Wolniewicz, Edward Różań
ski). 
Układ utwardzający żywice poliestrowe nienasycone, 

i utwardzalna kompozycja żywicy poliestrowej 
nienasyconej 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uzyskania utwar-
dzalnej kompozycji żywicy poliestrowej nienasyconej 
przy zastosowaniu taniego utwardzacza. 

Układ utwardzający żywice poliestrowe nienasyco
ne na bazie wodoronadtlenku kumenu i naftenianu 
kobaltu, charakteryzuje się tym, że składa się z sy-
nergetycznej kompozycji utwardzacza o składzie od 
90-10% wagowych wodoronadtlenku kumenu, i 1 0 -
90% wagowych wodoronadtlenku metyloetyloketonu 
oraz przyśpieszacza jakim jest naftenian kobaltu, przy 
czym stosunek udziałów wagowych utwardzacza do 
przyśpieszacza wynosi od 2 : 0,5-1,5. 

Utwardzalna kompozycja na bazie żywicy poliestro
wej nienasyconej, zawierająca utwardzacz i przyśpie
szacz utwardzania, charakteryzuje się tym, że na 100 
części wagowych roztworu żywicy poliestrowej nie
nasyconej zawiera od 2 do 10 części wagowych ukła
du utwardzającego, składającego się z utwardzacza 
i przyśpieszacza w stosunku wagowym od 2,5: 0,5-1,5, 
gdzie utwardzacz stanowi kompozycja synergetyczna 
90-10% wagowych wodoronadtlenku kumenu, i 1 0 -
90% wagowych wodoronadtlenku metyloetyloketonu, 
a przyśpieszacz stanowi naftenian kobaltu. 

(2 zastrzeżenia) 
C08G P. 235977 15.04.1982 

Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa, Polska 
(Jan Siedlecki, Czesław Skupnik, Bronisława Kopera, 
Maciej Asłanowicz, Grzegorz Derecki).' 

Sposób wytwarzania żywic 
furfurylowo-mocznikowo-formaldehydowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uzyskania re
aktywnych żywic o znacznej stabilności właściwości 
mechanicznych. 

Sposób według wynalazku polega na azeotropowym 
odwodnieniu mieszaniny żywicy mtfcznikowo-formal-
dehydowej, monomerycznego alkoholu furfurylowego 
i obojętnego rozpuszczalnika organicznego. 

(1 zastrzeżenie) 

C08G P. 236025. 17.04.1982 

Cieszyńska Fabryka Farb i Lakierów „Polifarb", 
-Cieszyn, Polska (Józef Kozieł, Jan Konieczny). 

Sposób otrzymywania żywic alkidowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie usprawnienia 
technologii procesu przy jednoczesnym uzyskaniu ży
wic o wysokiej jakości. 

Sposób według wynalazku polega na zastosowaniu 
do syntezy żywic alkidowych katalizatorów poliestry-
fikacji w postaci: kwasów organicznych, kwasów nie
organicznych, soli lub tlenków (między innymi: oło
wiu, wapnia, cynku, cyny), estrów kwasów organicz
nych lub nieorganicznych, najkorzystniej kwasu pa
ra toluenosulfonowego w ilości od 0,005 do 1,000 części 
wagowych w przeliczeniu na 100 części wagowych 
całkowitego wsadu surowców żywicy. Katalizatory 
wprowadzane są do środowiska reakcji w etapie 
estryfikacji jednofunkcyjnych kwasów tłuszczowych 
z alkoholami wielowodorotlenowymi i/lub w etapie 
poliestry fikacji monoestrów kwasów tłuszczowych 
i alkoholi wielowodorotlenowych z kwasami wielo
funkcyjnymi i/lub ich bezwodnikami, albo w etapie 
poliestryfikacji produktów alkoholizy z kwasami wie
lofunkcyjnymi lub ich bezwodnikami. (2 zastrzeżenia) 

C08G P. 239738 T 22.12.1982 
C09D 
H01B 

Politechnika Łódzka, Łódź, Polska (Tadeusz Skwar-
ski, Jan Ratajczyk, Stanisław Frątczak, Stanisław Ja-
roń, Elżbieta Różalska, Grzegorz Stępień, Edward 
Kruszewski, Maria Płonka). 

Sposób wytwarzania elektroizolacyjnego 
lakieru poliamidoimidowego 

Sposób według wynalazku polega na tym, że 
1,02-1,04 części molowe pierwszorzędowych dwuamin 
aromatycznych podaje się reakcji polikondensacji z 1 
częścią molową chlorobezwodnika aromatycznego kwa
su dwukarboksylowego w obecności rozpuszczalnika, 
jak N-metylopirOlidon lub N,N'-dwumetyloacetamid, 
zaś po zakończeniu reakcji wydziela się amidodwu-
aminc. Następnie 1 część molową pierwszorzędowych 
dwuamin aromatycznych poddaje się reakcji polikon
densacji z 1,02-1,05 częściami molowymi bezwodnika 
kwasowego w obecności tego samego rozpuszczalnika, 
zaś otrzymany poliamidokwas poddaje się reakcji 
kondensacji z otrzymaną wyżej amidodwuaminą w 
obecności rozpuszczalnika, korzystnie N-metylopiroli-
donu, N,N-dwumetyloformamidu z dwumetylosulfo-
tlenkiem i ewentualnie z dodatkiem trójkrezolu,! fe
nolu, ksylenu i cykloheksanonu, po czym po zakoń
czeniu reakcji otrzymaną mieszaninę reakcyjną pod
daje się homogenizacji oraz filtracji. (1 zastrzeżenie) 

C08J P. 239483 T 10.12.1982 
B29C 

Okręgowe Przedsiębiorstwo Surowców Wtórnych, 
Gdańsk, Polska (Henryk Balcerski, Wiesława Wypych, 
Bronisław Wenta, Stefan Kołakowski). 
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Sposób regeneracji tworzywa polipropylenowego 
i urządzenie do regeneracji tworzywa 

polipropylenowego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie regeneracji two
rzywa polipropylenowego, szczególnie w postaci tka
niny i dzianiny z włókien płaskich, pod kątem jego 
wykorzystania jako surowca wtórnego w procesie pro
dukcyjnym. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że two
rzywo polipropylenowe wymyte i rozdrobnione do wy
miarów poszczególnych kawałków nie większych niż 
100 cm2 lub najkorzystniej do postaci sieczki poddaje 
się zagęszczeniu w obecności inicjatora identycznego 
pod względem chemicznym lecz odmiennego struk
turą, najkorzystniej w postaci tektury polipropyleno
wej, stosowanego w ilości nie mniejszej niż 10% w 
stosunku do zagęszczanego surowca, przy czym pro
ces zagęszczania przeprowadza się kilkakrotnie, naj
korzystniej nie mniej niż siedmiokrotnie. Urządzenie 
do regeneracji tworzywa polipropylenowego w postaci 
płuczkozagęszczarki charakteryzuje się tym, że ko
morę do zagęczczania stanowi szczelny zbiornik o gład
kiej powierzchni wewnętrznej. (2 zastrzeżenia) 

C08L P. 236016 16.04.1982 

Politechnika Lubelska, Lublin, Polska (Robert Si
kora, Eugeniusz Góra, Teodor Chabroś). 

Kompozytowe tworzywo epoksydowe do regeneracji 
zużytych rur zwłaszcza przewodów tłocznych 

pogłębiarek 

Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest opra
cowanie tworzywa opartego na żywicy epoksydowej 
odpornego na dynamicznoerozyjne działanie urobku. 

Tworzywo według wynalazku składające się z ży
wicy epoksydowej Epidian 5, trójetylenoczteroaminv 
technicznej, utwardzacza Z-l oraz rozcieńczalnika, 
najkorzystniej jednoglicydowego eteru butylowoglicy-
dowe?o, przy czym stosunek wagowy żywicy do 
utwardzacza wynosi 11 : 1, charakteryzuje się tym, że 
zawiera co najmniej dwa rodzaje napełniacza różnią
cego sie rozmiarami 3 - 6 razy, najkorzystniej elek
trokorund o ziarnistości 70 w ilości 85-95% wago
wych w stosunku do żywicy i naoełniacz gruboziar
nisty najkorzystniej elektrokorund o ziarnistości 20 
w ilości 85-f-95% wagowych w stosunku do żywicy, 
przy czym ilość eteru butylowoelicydowego w sto
sunku do żywicy wynosi 10-20% wagowych. 

<1 zastrzeżenie) 

C08L P. 236050 19.04.1982 
C09K 

Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachow
nia", Kędzierzyn-Koźle, Polska (Józef Gibas, Alina 
Kowalska, Tadeusz Pietrzak, Jan Nowak, Daniel Ma
ksym iec, Gerard Bekierz, Dieter Gorning, Zdzisława 
Więckowska, Marian Sosnowski). 

Środek do czasowej ochrony antykorozyjnej 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
środka do czasowej ochrony antykorozyjnej maszyn 
rolniczych, środków transportu i innych urządzeń wy
łączonych czasowo z eksploatacji. 

Środek według wynalazku stanowi sporządzony na 
gorąco stop mieszaniny, składającej się z 30-50% wa
gowych terpaku, stanowiącego produkt odpadowy 
z procesu wytwarzania oleju talowego, o temperatu
rze mięknienia 323 K i liczbie kwasowej nie niższej 
niż 15, z 3 - 5 % wagowych pozostałości podestylacyj
nej alkilofenoli, złożonej z dwunonylofenolu, nónylor 
fenolu i wyższych polialkilofenoli, z 5 -10% wago
wych odpadu polietylenowego, otrzymywanego w pro

cesie wytwarzania polietylenu, o temperaturze mięk
nienia 313-333 K, z 8 -18% wagowych żywicy inde-
nowo-kumaronowej lub kalafonii balsamicznej, z L 6 -
26% wagowych solwentnafty oraz 20 -35% wagowych 
dwuchloropropanu, który wprowadza się po ochłodze
niu stopu mieszaniny pozostałych składników środka. 

(1 zastrzeżenie) 

C08L P. 239437 T 08.12.1982 
C04B 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy "Łożysk Tocznych, 
Kielce, Fabryka Łożysk Tocznych „Iskra", Kielce, 
Polska (Halina Chabowska, Roma Walaszczyk, And
rzej Ostaszewski, Maria Rot). 

Emulsja parafinowa do formowania wyrobów z masy 
ceramicznej 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
krajowej emulsji parafinowej do formowania wyro
bów z masy ceramicznej, służącej jako lepiszcze tech
nologiczne i jednocześnie jako środek poślizgowy. 

Emulsja według wynalazku zawiera w ilościach wa
gowych: od 25 do 45% parafiny, od 1 do 10% mie
szaniny estrów wyższych kwasów tłuszczowych 
i d-sorbitu lub pentaerytrytu, od 1 do 15% produktu 
addycji tlenku etylenu do estrów wyższych kwasów 
tłuszczowych i d-sorbitu lub pentaerytrytu, od 15 do 
63% wody oraz ewentualnie od 0 - 1 5 % środka anty-
przyczepnego. (4 zastrzeżenia) 

C08L P. 239485 T 10.12.1982 
C04B 

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Sta
szica, Kraków, Polska (Piotr Izak). 

Sposób otrzymywania folii ceramicznych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uzyskania folii 
ceramicznych o dużej elastyczności i wytrzymałości 
mechanicznei, znajdujących zastosowanie zwłaszcza 
do produkcji kondensatorów monolitycznych. Sposób 
otrzymywania folii ceramicznych polega na tym, że 
do masy ceramicznej wprowadza się wodną dyspersję 
kopolimeru styrenowo-maleinowego ze środkiem sie
ciującym i glikolem etylenowym w ilości od 5 - 2 0 % 
wagowych względnie ich mieszaninę ze znanymi pla
styfikatorami, po czym masę wylewa się na podgrze
waną taśmę stalową i suszy. (1 zastrzeżenie) 

C08L P. 239730 T 22.12.1982 
C09K 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Tworzyw Skóropo
dobnych Poromerycznych, Pionki, Polska (Zofia Pod
siadła, Lech Frankowski). 

Sposób otrzymywania płynnego materiału 
uszczelniającego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uzyskania płyn
nego materiału uszczelniającego, który jest stosowa
ny do łączenia elementów PCW oraz do uszczelnia
nia połączeń. 

Sposób według wynalazku polega na zastosowaniu 
pyłu odpadowego ze szlifowania skór syntetycznych 
zawierających poliuretan w kompozycji rozpuszczal
ników i wypełniacza mineralnego. (2 zastrzeżenia) 

C08L P. 239776 T 27.12.1982 
C08J 

Politechnika Szczecińska, Szczecin, Polska (Tadeusz 
Spychaj, Andrzej Błędzki, Zbigniew Nagay, Wacław 
Królikowski, Jerzy Myszkowski). 
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Sposób wytwarzania kompozycji epoksydowych 
o właściwościach optycznych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
sposobu wytwarzania kompozycji epoksydowych cha
rakteryzujących się korzystnymi właściwościami 
optycznymi i mechanicznymi. 

Sposób według wynalazku polega na utwardzeniu 
żywicy epoksydowej wieloaminami alifatycznymi i/lub 
bezwodnikami kwasowymi w zakresie temperatur do 
425 K, stosując jako komponenty układu utwardza
jącego butanoloaminy w ilości 0,1-100% wagowych 
kompozycji utwardzającej. 

Kompozycje epoksydowe po utwardzeniu dają bez-
baKwne i przezroczyste materiały nadające się do 
stosowania jako kleje, szczeliwa, materiały hermety
zujące lub konstrukcyjne w przemysłach optycznym 
i optoelektronicznym. (1 zastrzeżenie) 

C09C 
C03C 

P.239436 T 08.12.1982 

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Sta
szica, Kraków, Polska (Danuta Kleinrok, Krystyna 
Wodnicka, Bożena Paradowska). 

Niebieski barwnik ceramiczny 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uzyskania nie
bieskiego barwnika ceramicznego przy wykorzystaniu 
tańszego od kobaltu składnika jakim jest tlenek 
niklu. 

Niebieski barwnik ceramiczny charakteryzuje się 
tym, że zawiera: tlenek cynku w ilości 50-72%, mącz
kę kwarcową w ilości 15-35%, tlenek niklu lub 
związki niklu, twarzące podczas ogrzewania tlenki w 
ilości 2 -20%. oraz kwas borowy jako mineralizator 
w ilości 2-10%. (1 zastrzeżenie) 

C09C P.239573 T 14.12.1982 

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Sta
szica, Kraków, Polska (Danuta Kleinrok, Krystyna 
Wodnicka, Bożena Paradowska). 

Niebieski barwnik ceramiczny 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
dobrego jakościowo barwnika przy wykorzystaniu tań
szego i łatwo dostępnego źródła surowcowego. Nie
bieski barwnik ceramiczny zawiera: odpadowy suro
wiec przemysłu petrochemicznego, składający się 
z 84,5% tlenku glinu, 13% tlenku molibdenu, 1,5% 
tlenku kobaltu i 1% zanieczyszczeń, w ilości 50-65%, 
tlenek cynku w ilości 20-40%, tlenek niklu lub związ
ki niklu tworzące w czasie ogrzewania tlenek w ilości 
2 - 1 5 % oraz jako mineralizator kwas borowy w ilości 
2-10%. (1 zastrzeżenie) 

C09D P.236131 23.04.1982 

C09C P.239911 T 29.12.1982 

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Sta
szica, Kraków, Polska (Danuta Kleinrok, Krystyna 
Wodnicka, Bożena Paradowska, Joanna Szczycińska). 

Pomarańczowy barwnik ceramiczny 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
barwnika o zwiększonej trwałości termicznej oraz 
zwiększonej intensywności barwy. 

Pomarańczowy barwnik ceramiczny składa się 
z tlenku glinu w ilości 32-58% wagowych, tlenku 
cynku w ilości 2 0 - 4 5 % wagowych, tlenku żelaza w 
ilości 8 -15% wagowych oraz tlenku chromu w ilości 
7 - 1 3 % wagowych. (1 zastrzeżenie) 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Barwni
ków „Organika", Zgierz, Polska (Maria Hencei, Woj
ciech Sójka, Jerzy Grelewicz, Joanna Mędelska). 

Farba do malowania artystycznego 

Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest opra
cowanie farby nie zawierającej toksycznych rozpusz
czalników organicznych, stabilnej w masie i o dob
rych własnościach użytkowych wymalowań. 

Farba do malowania artystycznego zawiera w skła
dzie: 34-68 części wagowych zagęszczenia syntetycz
nego bezbenzynowego, 15-30 części wagowych środ
ka wiążącego na bazie pochodnych akrylowych oraz 
3,0-30 części wagowych wodnej pasty pigmentowej 
sporządzonej z pigmentu organicznego, nieorganiczne
go lub sadzy, środków anionowych i/lub niejonowych, 
alkoholu wielowodorotlenowego, aminy trzeciorzędo
wej, środka konserwującego oraz wody. Stosunek ilo
ściowy użytego do sporządzenia farby zagęstnika, 
środka wiążącego i pasty pigmentowej wynosi 
10-25 : 5 -15 : 1. (1 zastrzeżenie) 

C09D P. 236132 23.04.1982 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Barwni
ków „Organika", Zgierz, Polska (Maria Hencei, Woj
ciech Sójka, Jerzy Grelewicz, Joanna Mędelska). 

Farba do malowania artystycznego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania far
by stanowiąceń jednorodną gęstą zawiesinę barwnika, 
nierozwarstwiającą się w czasie przechowywania, cha
rakteryzującą się dobrą przyczepnością do podłoża. 

Farba do malowania artystycznego zawiera: 34-68 
części wagowych zagęszczenia syntetycznego, 15-30 
części wagowych środka wiążącego i 3-30 części wa
gowych zawiesiny barwnika zawierającego w 100 
częściach wagowych zawiesiny 10-30 części wagowych 
barwnika rozpuszczalnego w wodzie lub w rozpusz
czalniku organicznym, korzystnie barwnika z grupy 
barwników kwasowych, metalokompleksowych 1: 2, 
reaktywnych, kadziowych, 0,5-5 części wagowych 
środka anionowego i/lub środka niejonowego, 0 - 5 
części wagowych aminy trzeciorzędowej. 0-10 części 
wagowych afkoholu wielowodorotlenowego, 0,05-2 
części wagowych środka konserwującego oraz wodę. 
Stosunek użytego zagęszczenia do środka wiążącego 
do barwnika wynosi 10-25 : 5 -15 : 1. (1 zastrzeżenie) 

C10B P.241650 25.04.1983 

Zakłady Koksownicze im. Powstańców Śląskich, 
Zd-deszowice, Polska (Alfred Tramer). 

Sposób przygotowania węgla do produkcji koksu 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
sposobu polegającego na jednoczesnym optymalnym 
rozdrobnieniu i podsuszeniu węgla przeznaczonego do 
produkcji koksu. 

Sposób według wynalazku polega na wstępnym 
rozdzieleniu węgla na dwie frakcje ziarnowe, z któ
rych podziarno poddaje się podsuszaniu, natomiast 
nadziarno rozdrabnianiu. (1 zastrzeżenie) 

C10G P.236167 23.04.1982 

Instytut Technologii Nafty, Kraków, Polska (Alfred 
Bednarski, Franciszek Steinmec, Tomasz Szczurek, 
Janusz Buszek, Jacek Kapelak). 

Sposób wytwarzania kompozycji węglowodorowych 

Sposób wytwarzania kompozycji węglowodorowej 
zawierającej stałe lub ciekłe węglowodory naftowe 
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oraz polipropylen ataktyczny poprzez zmieszanie w 
stanie ciekłym, charakteryzuje się tym, że 0,1 do 20% 
wagowych polipropylenu ataktycznego lub kopolime
ru propylenowo-etylenowego ataktycznego stanowią
cego produkt uboczny z procesu produkcji polipro
pylenu stereoregularnego lub kopolimeru propyleno
wo-etylenowego etereoregularnego, i 70 do 99,9% wa
gowych stałych węglowodorów naftowych i/lub ole
jów mineralnych miesza się w stanie płynnym, a na
stępnie kontaktuje się korzystnie w temperaturze 70 
do 140°C z 0,1 do 30% wagowych substancji o włas
nościach adsorbcyjnych, takich jak aktywowane zie
mie naturalne, aktywowane bentonity i/lub węgiel 
aktywny i/lub silikażel, po czym poddaje się wydzie
leniu osadu na drodze filtracji, wirowania lub sedy
mentacji, a następnie zagęszcza znanymi dodatkami. 

(1 zastrzeżenie) 

C10M P. 239347 T 03.12.1982 

Huta im. gen. K. Świerczewskiego, Zawadzkie, Pol
ska (Janusz Madejski, Tadeusz Hatalak, Franciszek 
Kardynał). , 

Smar do smarowania technologicznego 
w obróbce plastycznej metali 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
smaru zapewniającego stabilność efektywnego sma
rowania w szczególnie trudnych warunkach eksploa
tacyjnych, eliminując straty wynikające z okresowe
go spadku efektywności smarowania występującego 
w toku eksploatacji smarów dotychczas stosowanych. 

Smar według wynalazku zawiera: 6-10 kg łoju, 
8-12 kg oleju rzepakowego, 1,2-1,6 kg wodorotlenku 
sodu, 0,3-0,6 kg wodorotlenku wapnia i 75-85 kg 
wody. (1 zastrzeżenie) 

C10M P. 239675 T 22.12.1982 

Biuro Studiów i Projektów Centralnego Związku 
Spółdzielni Inwalidów, Kielce, Polska (Stanisław 
Szczepaniak, Jerzy Wojarski). 

Smar do obróbki bezwiórowej, zwłaszcza do 
głębokiego tłoczenia na zimno 

Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest opra
cowanie smaru w oparciu o krajowe surowce. 

Smar do obróbki bezwiórowej, zwłaszcza do głębo
kiego tłoczenia na zimno wyrobów stalowych, cha
rakteryzuje się tym, że zawiera wodorozpuszczalny 
produkt reakcji kalogenu z kwasem fosforowym, zobo
jętniony alifatycznymi aminami i/lub alkanoloamina-
mi do żądanej wartości pH, przy czym jako źródło 
kalogenu stosuje się odpady skór naturalnych. 

(1 zastrzeżenie) 

C10M P. 239732 T 22.12.1982 

Zakłady Chemii Gospodarczej „Pollena-Strem", Dą
browa Górnicza, Polska (Lucjan Gajerski, Lechosław 
Rurański, Grzegorz Nowak, Lech Kruszakin, Krysty
na Kalińska). 

Sposób wytwarzania proszku ciągarskiego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zagospodarowa
nia odpadowej pozostałości po destylacji kwasów 
tłuszczowych do produkcji proszku ciągarskiego, znaj
dującego zastosowanie jako smar w procesach ciąg
nienia drutu. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że pod
daje się zmydleniu odpadową pozostałość po desty
lacji kwasów tłuszczowych za pomocą wodorotlenków 
metali alkalicznych i ziem alkalicznych, charaktery
zującą się poniższymi parametrami: 
- barwa w skali jodowej - powyżej 1076, - za
wartość substancji niezmydlających się 5 - 1 5 % wa

gowych, - liczba kwasowa 20-100 mg KOH/g, licz
ba zmydlenia 130-180 mg KOH/g, - zawartość po
piołu 1-3V» wagowych, - zawartość oksykwasów 
0 - 1 5 % wagowych oraz zawartość substancji tłusz
czowej ok. 96°/» wagowych. (1 zastrzeżenie) 

C12P P. 236033 19.04.1982 
C07C 
C08B 

Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa, Polska, 
Kutnowskie Zakłady Farmaceutyczne „POLFA", Kut
no, Polska (Ryszard Heropolitański, Maria Stasiak, 
Jolanta Sochacka). 

- Sposób wydzielania mannitolu z wywaru 
po produkcji dekstranu 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zmniejszenia 
kosztów i zwiększenia wydajności procesu wydziela
nia mannitolu. Sposób polega na tym, że wywar za
gęszcza się do 40-80<Vo suchej masy, rozcieńcza się 
alkoholem metylowym w stosunku 1-5 części obję
tościowych alkoholu na 1 część wywaru, a po 10-40 
minutowym odstanu dekantuje ciecz znad wydzielo
nego osadu dekstranu, przesącz pozostawia ponownie 
do odstania i wydzielenia surowego mannitolu. 

Mannitol w czystej postaci służy do wyrobu pły
nów, infuzyjnych stosowanych w medycynie. 

(2 zastrzeżenia) 

C12P P. 236034 19.04.1982 

Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa, Polska 
(Ryszard Heropolitański, Maria Stasiak, Barbara Mu
cha). 

Sposób wyodrębniania tetracyklin 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uzyskiwania wy
sokich wydajności izolacji i oczyszczania tetracyklin. 
Sposób wyodrębniania tetracyklin z bulionu po bio
syntezie lub z ługów po wytrąceniu tetracyklin tech
nicznych na drodze sorpcji i desorpcji przy użyciu 
żywic sorpcyjnych i jonowymiennych polegający na 
przepuszczaniu bulionu lub ługów zawierających roz
twory wodne soli tetracyklin o odczynie kwaśnym 
przez złoże słabozasadowego aniomtu z grupami funk
cyjnymi zablokowanymi anionem kwasu mineralnego 
a następnie przez złoże makroporowatej żywicy sorp
cyjnej, desorpcji antybiotyku przez przemycie złoża 
15-60% wodnym kwaśnym roztworem acetonu lub 
metanolu, wydzieleniu czystego związku znanym spo
sobem a następnie regeneracji sorbentów wodnymi 
roztworami acetonu bądź metanolu, charakteryzuje 
się tym, że złoże anionitu i żywicy sorpcyjnej po de
sorpcji antybiotyku przemywa się wodnym roztwo
rem acetonu lub metanolu o zawartości rozpuszczal
nika organicznego do 80% objętościowych z dodat
kiem wodorotlenku sodowego lub potasowego bądź 
amoniaku w ilości od 0,4 do 6% wagowych po czym 
oba złoża przemywa się wodą do odmycia rozpusz
czalnika organicznego. (3 zastrzeżenia) 

C12P P. 236056 21.04.1982 
C07C 

Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa, Kutnow
skie Zakłady Farmaceutyczne „POLFA", Kutno, Pol
ska (Ryszard Heropolitański, Maria Stasiak^ Barbara 
Wyrzykowska). 

Sposób wydzielania i oczyszczania 
mannitolu z syropu fruktozowego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wydzielania 
i oczyszczania mannitolu do czystości farmakopealnej 
nie zmniejszając przy tym wartości spożywczych sy
ropu. 
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Sposób wydzielania i oczyszczania mannitolu z sy
ropu fruktozowego, uzyskiwanego jako produkt ubocz
ny z wywaru po produkcji dekstranu polega na tym, 
że syrop fruktozowy o zawartości 40-80% suchej ma
sy rozcieńcza się alkoholem etylowym w stosunku 
1:1 do 1:5 części objętościowych, miesza się i pod
daje odstawaniu po czym rozdziela się. Ciecz używa 
się jako produkt spożywczy a osad surowego manni
tolu rozpuszcza się w wodzie, dodaje alkohol mety
lowy lub etylowy w ilości 1-4 objętości na jedną 
objętość roztworu. Roztwór pozostawia do odstania 
na przeciąg 10-30 minut, oddziela powstały osad 
dekstranu, ponownie pozostawia do odstania aż do 
wydzielenia kryształów mannitolu. Krystalizację man
nitolu można prowadzić dwukrotnie. (4 zastrzeżenia) 

C12P P. 238868 04.11.1982 
A23J 

Pierwszeństwo: 05.11.1981 - RFN (nr P-3143 947.0) 

Hoechst Aktiengesellschaft, Frankfurt nad Menem, 
Republika Federalna Niemiec. 

Sposób wytwarzania funkcjonalnego 
produktu hydrolizy białka 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
sposobu wytwarzania wysokowartościowych pod wzglę
dem żywieniowo-fizjologicznym i właściwości techno
logicznych produktów hydrolizy białka. 

Sposób wytwarzania funkcjonalnych produktów hy
drolizy złożonych z mikrobiologicznych izolatów biał
kowych o zawartości białka powyżej 90% wagowych, 
zawartości kwasów nukleinowych poniżej 2% wago
wych, zawartości lipidów poniżej 1% wagowego, zdol
ności do przeprowadzenia w stan zawiesiny 80-100%, 
zdolności do pienienia się scharakteryzowanej przez 
liczbę spieniania 4 - 7 , trwałości piany scharaktery
zowanej przez okres półtrwania 10-300 min, zdolno
ści emulgowania scharakteryzowanej przez pojemność 
emulsyjną 300-500 ml oleju/g proteiny, ciężarze 
cząsteczkowym między 125 000 i 100 daltonów, polega 
na tym, że białko mikrobiologiczne poddaje się eks
trakcji w celu zmniejszenia zawartości kwasów nu
kleinowych i lipidów oraz hydrolizie enzymatycznej 
za pomocą endoprotaz. (5 zastrzeżeń) 

C12P P. 240926 08.03.1983 

Pierwszeństwo: 
03.03.1982 - St. Zjedn. Am. (nr 355,298) 
01.11.1982 - St. Zjedn. Am. (nr 438,128) 

Genentech, Inc., San Francisco, Stany Zjednoczone 
Ameryki (Daniel Jeffrey Capon, David VanNorman 
Goeddel). 

Sposób wytwarzania interferonów zwierzęcych 

Sposób wytwarzania interferonów zwierzęcych cha
rakteryzuje się tym, że wywołuje się ekspresję genu 
kodującego interferon zwierzęcy w postaci dojrzałej 
w drobnoustroju lub hodowli komórkowej. 

(20 zastrzeżeń) 

C14C P. 235516 19.03.1982 

Pécsi Bőrgyár, Pésc, Węgry. 

Sposób wodoodpornej impregnacji skóry 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uzyskania skór 
odpornych na działanie wody, łatwych do barwienia 
i nadających się do stosowania w produkcji obuwia, 
butów z cholewami, odzieży i skórzanych obić. 

Sposób wodoodpornej impregnacji skóry uprzednio 
wapnionej, garbowanej, dwojonej i mizdrowanej, 
względnie obrobionej i wygarbowanej w inny sposób, 

polega na tym, że a) skórę natłuszcza się przy użyciu 
około 8 -14% wagowych, w odniesieniu do ciężaru 
skóry, oleistego lub mazistego środka natłuszczające
go, wolnego od środków emulgujących z grupami hy-
drofilowymi: b) środek natłuszczający utrwala się w 
skórze przy użyciu około 3 -10% wagowych, w od
niesieniu do ciężaru skóry, mieszaniny soli glinu 
i chromu (III), przez utworzenie mieszaniny soli glinu 
i chromu (III) ze środkiem natłuszczającym; oraz 
c) skórę traktuje się przy użyciu około 6 - 9 % wago
wych, w odniesieniu do ciężaru skóry, soli chromu 
(III) z kwasem tłuszczowym. (8 zastrzeżeń) 

C22B P. 239521 T 15.12.1982 

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, Pol
ska (Lucjan Pawłowski, Marek Kotowski, Henryk 
Wasąg). 

Sposób odzyskiwania chromu 
z osadów pogalwanicznych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wykorzystania 
osadów pogalwanicznych zawierających związki chro
mowe do odzysku chromu. 

Sposób polega na tym, że osady pogalwaniczne wy
suszone w temperaturze 100°C-120°C lub wyprażone 
wstępnie w temperaturze 400°C-500°C poddaje się 
termicznemu utlenianiu z dodatkiem sody, NaCl, 
Na2SO<, NaOH lub NaNO» w ilościach zawierających 
się w granicach od 100% do 150% w stosunku do 
ilości stechiometrycznych oraz z dodatkiem wypełnia
czy takich jak CaO, CaCOs, MgO, MgCO,, dolomit 
w ilościach niezbędnych do związania tlenków kwaś
nych zawartych w osadach, w zakresie temperatur 
Od 800°C do 1250°C. 

Wynalazek może znaleźć zastosowanie w każdym 
zakładzie galwanizerskim, w którym jako odpad po
wstają osady zawierające powyżej 15% chromu w 
przeliczeniu na masę suchego osadu. (1 zastrzeżenie) 

C23C P. 239495 T 11.12.1982 

Instytut Metali Nieżelaznych, Gliwice, Polska (Sta 
nisław Socha). 

Sposób wytwarzania powłok ołowiowych 
na wyrobach z miedzi 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uzyskania szczel
nych i trwałych powłok ołowiowych wykazujących 
dobrą przyczepność do podłoża miedziowego. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że wy
roby z miedzi poddaje się dwuetapowemu trawieniu, 
przy czym w pierwszym etapie wyroby trawi się w 
roztworze zawierającym w ilościach wagowych: 
15-20% kwasu siarkowego, 5 - 8 % kwasu azotowego, 
2 - J 6 % siarczanu miedzi, resztę stanowi woda, w tem
peraturze 30-35°C, natomiast drugi etap trawienia 
prowadzi się stosując roztwór trawiący o składzie wa
gowym: 8 - 1 2 % kwasu siarkowego, 2 - 5 % siarczanu 
miedzi, 2 - 3 % chlorku sodu, 0 , 5 - 1 % kwasu benze-
nodwu- i trójsulfonowego i woda do 100%, w tem
peraturze 60-70°C. Po trawieniu wyroby płucze się 
w wodzie, a następnie wprowadza je do roztworu 
topnika zawierającego w ilościach wagowych: 25-40% 
chlorku cynku, 3 - 5 % chlorku sodu, 2 - 4 % octanu 
miedzi, 1-2% fenolanu sodowego, resztę stanowi wo
da i przetrzymuje w tym roztworze przez 10-12 mi
nut. Wyroby z miedzi wyjęte z roztworu topnika za
nurza sie na 1-1,5 minuty w kąpieli ołowiowej za
wierającej oprócz ołowiu 5 -10% cyny, 1-3,2% an
tymonu, 0,01-0,05% cyrkonu, 0-,3-0,8% cvniku, 0 , 1 -
0.3% wapnia, 3 -10% bizmutu, 0,5-1,2% kadmu, 
z tym, że wprowadza -się je do tej kąpieli rooprzez 
warstwę stopionego topnika o składzie: 40-50% chlor
ku cynku, 2 - 5 % chlorku amonu, 20-30% chlorku 
cyny, 5 -10% siarczanu miedzi. 2 - 8 % siarczanu so
du, 2 - 4 % chlorku sodu, 5 - 8 % chlorku tpotasu, 1 -
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2% kwasu fenylooctowego i 2 - 4 % gliceryny, two
rzącego na lustrze kąpieli metalowej, w strefie za
nurzania, warstwę o grubości 8-10 cm. Poołowio-
wane wyroby wyjmuje się z kąpieli poprzez warstwę 
oleju i studzi na powietrzu. (1 zastrzeżenie) 

C23F P.239496 T 11.12.1982 

Instytut Metali Nieżelaznych, Gliwice, Polska (Sta
nisław Socha). 

Sposób zabezpieczenia przed utlenieniem powierzchni 
wyrobów stalowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie skutecznego za
bezpieczenia przed korozją oczyszczonych wyrobów 
stalowych przeznaczonych do późniejszej metalizacji. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że wyro
by stalowe poddaje się dodatkowej chemicznej ob
róbce, którą prowadzi się w trzech etapach. 

W pierwszym etapie wyroby stalowe wprowadza 
się do roztworu zawierającego w ilościach wagowych: 
3,2-7,8% kwasu fosforowego, 3,5-10% fosforanu 
amonowego, 5,5-13,0% kwaśnego fosforanu sodowe
go oraz wodę do 100% i trawi się te wyroby w tem
peraturze 40-85°C, w czasie 30-80 minut. Po wyję
ciu z tego roztworu rozpoczyna się drugi etap che
micznej obróbki wprowadzeniem wyrobów stalowych 
do drugiego roztworu o składzie: 10-15% octanu 
cynku, 5 -10% octanu manganowego, 2 - 3 % octanu 
amonowego, resztę stanowi woda i w roztworze tym 
o temperaturze 45-60°C wyroby przetrzymuje się 
przez 30-40 minut, po czym dodaje się kwas fosfo
rowy w takiej ilości, aby stężenie ikwasu w roztwo
rze wynosiło 5-10% i jednocześnie do tego roztwo
ru doprowadza się sprężone powietrze mieszając nim 
kąpiel przez 50-60 minut. Natomiast trzeci, etap ob
róbki chemicznej prowadzi się w roztworze, który 
zawiera w ilościach wagowych: 10-15% węglanu 
amonowego, 2 - 5 % gliceryny i 2 - 3 % glikolu, resztę 
stanowi woda, przez 10-15 minut, w temperaturze 
30-40°C. Po zakończeniu procesu wyroby wyjmuje 
się z roztworu i suszy w temperaturze 110-120 C. 

(1 zastrzeżenie) 

C21G 
C09K 

P.239677 T 22.12.1932 

Biuro Studiów i Projektów Centralnego Związku 
Spółdzielni Inwalidów, Kielce, Polska (Stanisław 
Szczepaniak, Jerzy Wojarski). 

Inhibitor trawienia w kwasie 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
inhibitora, który absorbuje się na powierzchni de
talu nie wykazując właściwości adsorbcyjmych do 
tlenków rozpuszczających się w kąpieli trawiącej. 

Inhibitor trawienia w kwasie żelaza i stali, zwła
szcza w kwasie solnym i/lub siarkowym, charakte
ryzuje się tym, że jest nim wodorozpuszczalna żywi
ca kalogenowo-mocznikowo-formaldehydowa o cięża
rze cząsteczkowym 500-50 000, otrzymana zwłaszcza 
z przetworzenia odpadów skór naturalnych lub gar
bowanych. (1 zastrzeżenie) 

C25B P.240585 15.02.1983 

Pierwszeństwo: 17.02.1982 - W. Brytania (nr 8204574) 

Imperial Chemical Industries PLC, Londyn, Wielka 
Brytania. 

Sposób instalowania membrany jonowymiennej 
w elektrolizerze 

Wynalazeik rozwiązuje zagadnienie opracowania ta
kiego sposobu instalowania membrany, który zape
wniłby utrzymanie membrany w stanie naprężenia 
podczas doprowadzania elektrolitu i podczas pracy 
ełektrolizera. 

Sposób instalowania jonowymiennej membrany 
z polimeru organicznego zawierającego grupy jono
wymienne lub ich pochodne zdolne do przekształce
nia w grupy jonowymienne w elektrolizerze, w któ
rym jonowymienną membranę rozpręża się i rozprę
żoną membranę zamocowuje się w elektrolizerze lub 
w jego części, charakteryzuje się tym, że membranę 
rozpręża się przez rozciąganie w celu zwiększenia 
pola powierzchni na jednostkę wagi membrany. 

(14 zastrzeżeń) 

C25C P.236023 16.04.1982 

Politechnika Śląska im. W. Pstrowskiego, Gliwice, 
Polska (Tadeusz Legierski, Marek Tomecki). 

Sposób prowadzenia procesu elektrorafinacji, 
zwłaszcza miedzi 

Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest 
zwiększenie wydajności procesu. 

Sposób prowadzenia procesu elektrorafinacji, zwła
szcza miedzi, polega na tym, że w czasie elektrolizy 
zmniejsza się rezystancję obwodu prądowego poprzez 
zmniejszenie rezystancji styków: ucha katodowe -
drążek katodowy oraz drążek katodowy - szyna prą
dowa w poszczególnych grupach wanien. 

(3 zastrzeżenia) 

C25D P.239610 T 16.12.1982 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Radiofonii Odbior
czej, Dzierżoniów, Polska (Stefan Grefling, Bogumiła 
Zyto). 

Sposób barwienia aluminium 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
sposobu barwienia aluminium, zwłaszcza na kolor 
jasnego złota, przy powtarzalności zamierzonych od
cieni. 

Sposób według wynalazku prowadzony metodą 
elektrolityczną w roztworach związków nieorganicz
nych, charakteryzuje się tym, że wytworzoną powło
kę anodową powierzchni dekoracyjnej poddaje się 
działaniu kąpieli, która w 1 1 roztworu zawiera 0 , 5 -
1,5 g Na tSeO. lub NaHSeO, ora 7-15 g H :S04. 

Proces prowadzi się w temperaturze otoczenia 
przez około 5 minut za pomocą prądu zmiennego 
o częstotliwości 50 Hz i o napięciu 3-15V. 

W końcowych operacjach powierzchnię zabarwioną 
płucze się w wodz;e demineralizowanej o tempera
turze 90-95°C uszczelnia się ją w czasie 10-20 mi
n u t (1 zastrzeżenie) 
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Dział D 
WŁÓKIENNICTWO I PAPIERNICTWO 

D06F P. 239415 T 07.12.1982 

Daniel Wadas, Sosnowiec, Polska (Daniel Wadas). 

Naprawa programatora pralki BIO-663 i BIO-663„S" 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania ta
kiego sposobu naprawy programatora, który zapew
niłby bezbłędną pracę programatora. 

Sposób naprawy programatora charakteryzuje się 
tym, że usztywia się - unieruchamia dźwignie sty
kowe ruchome (4) w siedzisku <6) i zaczep ze stykiem 
stałym w siedzisku (7), poprzez nałożenie żywicy epi-
dianowej z utwardzaczem. (3 zastrzeżenia) 

D21C P.236105 21.04.1932 

Zgłoszenie dodatkowe do zgłoszenia nr P. 235439 

Instytut Celulozowo-Papierniczy, Łódź, Polska (Hen
ryk Gonera, Jacek Słomczyński, Tomasz Marcinkow
ski, Jan Czubryt, Arkadiusz Szymański, Marian Ko
lasa). 

Urządzenie do rozczyniania materiałów włóknistych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
urządzenia do rozczyniania zanieczyszczonej makula
tury, umożliwiającego usuwanie zanieczyszczeń bez
pośrednio z obracającego się bębna. 

Urządzenie wyposażone jest w grabie do wygar
niania zanieczyszczeń współdziałające z obracającym 
się bębnem, zamontowane na stałe na osi, która mo
że wykonywać ruch posuwisty i ruch obrotowy. Gra
bie wprowadzane są centrycznym otworem (6) w 
ścianie czołowej (5). Ściana ta stanowi fragment je
dno- lub wielozwojowego ślimaka osadzonego na we
wnętrznej powierzchni bębna. Taką samą konstruk
cję jak ściana (5) może mieć przegroda (8). 

(3 zastrzeżenia) 

D21C P.240410 03.02.1983 

Pierwszeństwo: 03.02.1982 - St. Zjedn. Am. 
(nr 06/345770) 

Mahindra Kumar Makhija, New Delhi, Indie. 

Sposób wytwarzania pulpy z wytłoczyn 
z trzciny cukrowej 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
sposobu, pozwalającego na zmniejszenie kosztów wy
twarzania pulpy i wytwarzanych z niej produktów 
takich jak papier, jedwab sztuczny itp. Sposób cha
rakteryzuje się tym, że do wytwarzania pulpy wy
korzystuje się wytłoczyny z trzciny cukrowej stano
wiące nadmiar ,w stosunku do zapotrzebowania na 
paliwo cukrowni usytuowanych w promieniu do 
150 km. (22 zastrzeżenia) 

Dział E 
BUDOWNICTWO; GÓRNICTWO 

E02F P.238606 T 11.10.Í982 

Politechnika Śląska im. W. Pstrowskiego, Gliwice, 
Polska (Henryk Knapczyk, Andrzej Byczek). 

Dwupołożeniowy lemiesz spychakowy 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie skonstruowania 
dwupołożeniowego lemiesza spycharkowego z ograni
czeniem obciążeń oddziaływujących na lemiesz i punk
ty umocowania go z pojazdem. 

Lemiesz ma skrzydła (1) i (2) oraz wysuwny ele
ment środkowy (3). Wysuwanie i wsuwanie elementu 
środkowego (3) dokonywane jest za pomocą siłowni
ków (6) wywołujących obrót dźwigni (4) i (5), przy 
jednoczesnym obrocie skrzydeł (1) i (2) wokół punk
tów podparcia (9). Przemieszczanie punktów podpar

cia siłowników (6) prowadzi do ryglowania i odry-
glowania skrzydeł (1), (2) w położeniu czołowym za 
pośrednictwem dźwigni. Ryglowanie skrzydeł (1), (2) 
w położeniu pługa dokonywane jest przez sprzęganie 
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elementów umieszczonych na skrzydłach i wycięć 
lemiesza. Synchronizacja wysuwu elementów (3) le
miesza i obrotu skrzydeł (1), (2) dokonywana jest ze
społem stale zazębionych kół zębatych (7), (8). 

(1 zastrzeżenie) 

E04B 
E04G 
B27K 

P.241713 28.04.1983 

Pracownie Konserwacyjne Zabytków, Oddział Wroc
ław, Wrocław, Polska (Zdzisław Boguszyński,* Zbi
gniew Burski, Ryszard Párosa, Jerzy Romanowski, 
Andrzej Zygmunt). 

Sposób i urządzenie do denaturacji życia organicz
nego w materiałach porowatych lub substancjach 

sypkich 

Wynalazek rozwiązuje zadanie techniczne w pełni 
skutecznego i pozbawionego narażeń toksycznych spo-
sobu denaturacji życia organicznego w różnych je
go farmach, zwłaszcza owadów, grzybów, pleśni i mi
kroorganizmów. 

Sposób według wynalazku polega na napromienio-
wywaniu danego obiektu mikrofalami o częstotliwoś
ci 900-6000 MHz, najpierw w sposób ciągły, aż do 
wytworzenia w całej objętości materiału tempera
tury 323-348 K, a następnie cyklicznie dla podtrzy
mania wytworzonej temperatury przez czas co naj 
mniej 1 minuty. 

Urządzenie według wynalazku ma mikrofalowy ge
nerator (1) i co najmniej jeden promiennik (2) oraz 
zespół czujników (5) temperatury połączonych z mier
nikiem (7) temperatury. Wyjście tego miernika (7) 
połączone jest z członem (4) sterowania znajdującym 
się w torze pomiędzy zasilaczem (3), a generatorem 
(1). Do członu (4) sterowania przyłączone jest ponad
to wyjście członu (8) czasowego. (2 zastrzeżenia) 

EÖ4B 
E04G 
B27K 

P.241714 28.04.1933 

Pracownie Konserwacji Zabytków, Oddział Wroc
ław, Wrocław, Polska (Zdzisław Boguszyński, Zbi
gniew Burski, Ryszard Párosa, Jerzy Romanowski, 
Andrzej Zygmunt). 

Sposób blokowania migracji wody w elementach 
przestrzennych i urządzenie do skrośnego nagrzewania 

elementów przestrzennych 

Wynalazek rozwiązuje zadanie techniczne tworze
nia przepon szczelnych i równomiernie nasyconych 
środkiem hydrofobizującym oraz budowy urządzenia 
nagrzewającego w wygodny sposób obszar elementu 
poddanego impregnacji. 

Sposób blokowania migracji wody, szczególnie w 
elementach przestrzennych murowych lub drewnia
nych, polega na uprzednim napromieniowywaniu ob
szaru, w którym tworzy się przeponę hydrofobową, 
mikrofalami o częstotliwości 900-6000 MHz, aż do 
wytworzenia w głębi temperatury 310-373 K, a na
stępnie na wprowadzeniu przez kanały (3) wykona

ne w elemencie środka hydrofobizującego do tego ob
szaru. Urządzenie do nagrzewania składa się z mi
krofalowego generatora (1) i przenośnych promien
ników (2), które najkorzystniej umieszcza się w ka
nałach elementu. Urządzenie ma czujniki (5) tempe
ratury .połączone z miernikiem (S) temperatury połą
czonym poprzez decyzyjny układ (7) z zasilaniem (8) 
generatora (1). (4 zastrzeżenia) 

E21C P.235992 14.04.1982 

Centrum Konstrukcyjno-Technologiczne Maszyn 
Górniczych „KOMAG", Gliwce, Polska (Piotr Sopora, 
Karol Fros). 

Bezsięgnowy mechanizm posuwu maszyn górniczych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
takiej konstrukcji mechanizmu posuwu, która mo
głaby być stasowana w trudnych warunkach górni
czych pofałdowanych i nierównych spągów. 

Bezcięgnowy mechanizm posuwu maszyn górniczych 
ma koło napędowe, którego torem jezdnym są pozio
me sworznie (11) trwale zamocowane w stałej odleg
łości (t) od blach głównych (1) wspornika. Elastycz
nymi węzłami utrzymującymi ciągłość toru jezdnego 
są gniazda (5) wraz z kołyskami (8). Gniazda (5) za
opatrzone w półkuliste wycięcia (6) przymocowane są 
trwale na obu końcach blach głównych (1) i wspor
nika. W gniazdach (5) sąsiadujących z sobą wsporni
ków umieszczone są z odpowiednimi luzami obwodo
wymi kołyski (8) o specjalnym kształcie. Każda ko
łyska (8) ma dwa sworznie (8) zamocowane w niej 
trwale w odległości (t) od siebie, przy czym osie 
sworzni (9) znajdują się na Wysokości osi sworzni (11) 
toru jezdnego. (4 zastrzeżenia) 

E21C P.226900 16.04.1932 

Kopalnia Węgla Kamiennego „Czerwone Zagłębie', 
Sosnowiec, Polska (Jerzy Mendrek, Alfred Malczyk, 
Janusz Kordás, Edward Pałgan, Zdzisław Królica). 

Sposób eksploatacji grubych pokładów węgla 
z podsadzką hydrauliczną 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia 
bezpieczeństwa pracy przy eksploatacji grubych po
kładów węgla zwłaszcza w warunkach zagrożenia tą
paniami na podsadzkę hydrauliczną z zastosowaniem 
obudowy zmechanizowanej osłonowej oraz obudowy 
ostatecznej drewnianej. 
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Sposób eksploatacji polega na tym, że sekcje obu
dowy osłonowej ustawia się w wybieranym polu w . 
układzie po dwie lub trzy sekcje w zestawie z odstę
pem między poszczególnymi zestawami 1,1-1,5 m 
przy czym odstęp ten stanowi przejście dla obsługi 
pola. Przejście zabudowuje się budynkiem drewnia
nym w ten sposób, że najpierw na stropnicach sekcji 
obudowy osłonowej zakłada się stopnice drewniane 
w odpowiedniej odległości od siebie. Między strop
nicami drewnianymi bezpośrednio nad przejściem za
kłada się stropnice drewniane okrągłe oraz podciągi 
podparte stojakami. (1 zastrzeżenie) 

E21D P. 235998 16.04.1932 

Kopalnia Węgla Kamiennego „Powstańców Ślą
skich", Bytom, Polska (Wojciech Swarbuła, Roman 
Kafka, Antoni Stanienda, Krzysztof Nowak). 

Zmechanizowana obudowa osłonowa 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zabezpieczenia 
przestrzeni roboczej ściany w miejscach, w których ze 
względu na szerokość urządzeń odstawczych dotych
czas pozostawała diuża, niczym nie podparta po
wierzchnia odsłoniętego stropu. 

Zmechanizowana obudowa osłonowa przeznaczona 
do obudowy wnęk ścianowych charakteryzuje się 
tym, że ma dodatkową stropnicę zamocowaną prze
gubowo na stropnicy zasadniczej (2) za pomocą 
uchwytu (8). Stropnica dodatkowa składa się z me
talowej płyty (3) wzmocnionej od dołu poprzecznymi 
i podłużnymi żebrami (4), które od strony ociosu ścia
ny są zakończone poprzecznie zamocowanym prętem 
stalowym (5), a_pd strony przeciwnej końce żeber 
wystające poza płytę (3) są zaopatrzone w otwory 
montażowe. Ponadto obie stropnice są ze sobą połą
czone za pomocą siłownika hydraulicznego (7) zamo
cowanego do wsporników przyspawanych do części 
dolnych tych stropnic. (1 zastrzeżenie) 

Kombinat Dźwigów Osobowych „Zremb", Warsza
wa, Polska (Karol Kisielewski). 

Pompa wyporowa tłokowa z napędem ręcznym, 
zwłaszcza do czerpania wody pitnej 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wyeliminowania 
zjawiska zamarzania wody w pompie przy niskich 
temperaturach otoczenia. 

Pompa jest zestawiona ze znanych elementów: ko
lumny (4), rury przepływowej (10), cylindra (15), tło
ka (20) połączonego cięgnem (9) z ramieniem robo
czym (1). Cylinder (15) wraz z tłokiem (20) umiesz
czony jest poniżej zwierciadła cieczy. 

Regulowany zawór odpływowy (14) znajdujący się 
na rurze przepływowej (10) oraz izolacja (11) pompy, 
pozwalają na eksploatowanie pompy także w okresie 

E21D P. 236007 15.04.1982 

Centrum Konstrukcyjno-Technologiczne Maszyn 
Górniczych „KOMAG", Gliwice, Polska (Tadeusz Wa-
rot, Andrzej Kędziora, Tadeusz Welz, Jan Kulesza). 

Kotwiarka ścianowa 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia 
wydajności oraz bezpieczeństwa pracy kotwiarki ścia
nowej. 

Kotwiarka składa się z jezdni (1) w postaci koryta 
otwartego od góry, związanego z przenośnikiem ścia
nowym oraz wózka z prowadnikiem (12) prowadnicy 
(17) kotwiarki (19). Wózek jest wyposażony w płytę 
nośną (5), do której jest zamocowany wychylnie po
przez obrotnicę (10) prowadnik (12). Płyta nośna (5) 
jest przesuwana po jezdni (1) za pośrednictwem ro
lek (7). 

Kotwiarka jest sterowana za pomocą pulpitu mo
cowanego do wózka kotwiarki. Kotwiarka ścianowa 
przeznaczona jest do wiercenia otworów w stropach 
i ociosach wyrobisk ścianowych oraz do osadzania 
w tych otworach kotwi celem związania bezpośrednich 
warstw otaczających wyrobisko górnicze ze skałami 
położonymi w głębi górotworu. (4 zastrzeżenia) 

zimowym. Pompa pozwala na czerpanie wody z głę
bokości 20 m, jest przystosowana do osadzania w stu
dniach kopanych i wierconych. W celu zmniejszenia 

Düiai F 
MECHANIKA; OŚWIETLENIE; OGRZEWANIE; 

UZBROJENIE; TECHNIKA MINERSKA 

F04B P. 235654, 26.03.1932 



Nr 22 (258) 1983 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO 33 

sił roboczych na ramieniu roboczym (1) pompy umiesz
czono odciążnik nastawny (2), który równoważy cię
żar cięgna (9) i tłoka (20). Pompa .posiada od strony 
stykającej się z cieczą powłokę antykorozyjną. 

(4 zastrzeżenia) 

F04B P. 236065 19.04.1982 

Zakład Doskonalenia Zawodowego, Katowice, Pol
ska (Roman Kocielski, Rudolf Richert, Jerzy Gwioź-
dzik). 

Ręczna pompa hydrauliczna 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
konstrukcji pompy o zwiększonej niezawodności w 
stosunku do znanych rozwiązań. 

Pompa składa się z głowicy (1), zbiornika medium 
hydraulicznego oraz dźwigni, a jej działanie jest dwu-
drożne. Głowica (1) pompy wyposażona jest w zespół 
tłoczny, dwa zawory (5) kierunkowe, dwa przyłącza 
oraz w zaczep dźwigni. Do głowicy (1) pompy moco
wany jest zbiornik medium hydraulicznego. Komora 
górna (16) zaworu (5) ma popychacz (18), a komora 
dolna (17) wyposażona jest w walcowaty wodzik (19) 
usytuowany pomiędzy dwiema kulkami (20). Wodzik 
(19) wraz z kulkami (20) jest swobodnie zawieszony 
w medium hydraulicznym wypełniającym komorę (17). 
Gniazda (21) zaworów (5) połączone są kanalikami 
z gniazdem zespołu tłocznego. Komorę górną (16) za
woru (5) połączono kanalikiem ze zbiornikiem me
dium, a komorę dolną (17) z przyłączem. 

(1 zastrzeżenie) 

F04D P.236115 23.04.1982 

Zgłoszenie dodatkowe do zgłoszenia nr P. 232056 

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

Sprężarka przepływowa 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie osiągnięcia wy
sokich parametrów pracy sprężarki, przy znacznym 
zmniejszeniu wymiarów promieniowych w stosunku 
do znanych sprężarek. 

Sprężarka przepływowa zawierająca w obudowie 
odśrodkowy wirnik i nieruchomy dyfuzor pomiędzy 
którymi, współśrodkowo usytuowany jest napędzany 
dodatkowy odśrodkowy wirnik wyposażony w odśrod
kowy łopatkowy wieniec (4), charakteryzuje się tym, 
że odśrodkowy łopatkowy wieniec (4) w swojej tyl
nej części przechodzi w osiowy łopatkowy wieniec (4a). 

Sprężarka według wynalazku może być stosowana 
w dwuwałowych silnikach turbinowych do napędu 
śmigłowców, samolotów, a także dalekobieżnych au
tobusów i samochodów ciężarowych. (1 zastrzeżenie) 

F04D P.241217 T 25.03.1983 

Zabrzańska Fabryka Maszyn Górniczych „POWEN", 
Zabrze, Polska (Andrzej Korczak, Janusz Lamboj, 
Andrzej Wróblewski, Wiesław Kańtoch, Mirosław Ku
rowski, Stanisław Inglot). 

Pompa wirowa, odśrodkowa, wielostopniową 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
konstrukcji pompy z symetrycznymi układami wir
ników o dopływach po przeciwnych stronach, pozwa
lającymi na zachowanie możliwie małej średnicy wa
łu, dławnic i wlotów do wirników, na łatwą wymia
nę dławnic w środkowym członie oraz na ciągłą kon
trolę ich zużycia. 

Pompa wirowa według wynalazku charakteryzuje 
się tym, że ma łączniki (3) i (4), łączące niskociśnie
niowy zespół (1) i wysokociśnieniowy zespół (2), w 
których osadzone są środkowe łożyska (8) i (9). Łoży
ska te oraz wielowypustowe sprzęgło (7), łączące po
łówki (5) i (6) wału, osadzone są we wspólnej olejo
wej komorze (21). (2 zastrzeżenia) 

F15B P.235856 07.04.1982 

Zakład Podzespołów Radiowych „Omig", Warsza
wa, Polska (Ryszard Jarosz, Tadeusz Gimpel). 

Dociskacz hydrauliczny 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zapewnienia 
prawidłowego tłoczenia ze stałą siłą docisku. 

Dociskacz hydrauliczny składa się z cylindra (1) 
zamkniętego rozłącznie pokrywą dolną (2) i górną (3). 
W cylindrze (1) znajduje się tłok (4) połączony po
przez trzpień (5) z ruchomą płytą (6) wraz z nakład
ką (7). Tłok (4) wyposażony jest w swej osi w za
wór (8), w którego korpusie (8'), nad gniazdem (9), 
znajduje się grzybek (10) w postaci tłoczka z kana-
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łami (10'). Grzybek (10) osadzony jest na prowadni
ku (12), -który ma wyprofilowaną końcówkę (12'). Gór
na część prowadnika (12) ma nakrętkę (14) z gwin
tem zewnętrznym, zespoloną z prowadnikiem koł
kiem (13). Nakrętka (14) ma sprężyny (11). Końców
ka (12') prowadnika usytuowana jest w ochronnej tu-
lei (19). W dolnej pokrywie (2) usytuowany jest ma
nometr (18). Tłok (4) jest wyposażony w zawór zwrot
ny (16). Zawór (8) ma szczeliny (15). Górna część za
woru (8) usytuowana jest wewnątrz tulei (17). 

(3 zastrzeżenia) 

F16B 
A47B 
A47C 

P.235689 29.03.1982 

Wacław Długosz, Gdańsk, Andrzej Bansleben, So
pot, Polska (Wacław Długosz, Andrzej Bansleben). 

Sposób konstruowania elementów wyposażenia 
wnętrz, zwłaszcza mebli skrzyniowo-płytowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uproszczenia 
montażu i demontażu mebli oraz ich transportu, 
a także zwiększenia możliwości wykorzystania tego 
samego mebla w innym układzie przestrzennym 
i zmniejszenia asortymentu łączników. 

Sposób polega na łączeniu poszczególnych ścian 
mebli złączami elastycznymi, działającymi jak zawias. 

(2 zastrzeżenia) 

F16C 
A01B 

P. 240605 T 16.02.1983 

Pierwszeństwo: 18.02.1982 - Czechosłowacja 
(nr 1120-82) 

Agrozet Prostějov, koncernový podnik, Prostějov, 
Czechosłowacja-

Wał przegubowy 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zapewnienia 
możliwości uzupełnienia smaru pomiędzy powierzch
niami pracującymi nie wyjmowalnych części telesko
powych wału. 

Wał, zawierający dwie wsuwane jedna w drugą 
teleskopowe, zamknięte rury profilowe, z których 
wewnętrzna jak i zewnętrzna rura profilowa ma w 
przekroju dwie części wierzchołkowe, które przecho
dzą w ścianki łączące, charakteryzuje się tym, że po

między zwróconymi do siebie stronami ścianek łączą
cych (22) wewnętrznej rury profilowej (2) są utwo
rzone dwie wzdłużne komory smarowe (4). 

(4 zastrzeżenia) 

F16D P. 235991 14.04.1982 

Kombinat Metalurgiczny Huta im. Lenina, Kraków, 
Polska (Lesław Ostromęcki, Józef Brożek). 

Sprzęgło 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
konstrukcji sprzęgła umożliwającej w sposób łatwy 
i stosunkowo szybki przestawienie współpracujących 
wałów względem siebie o wymagany kąt obrotu. 

Sprzęgło, mające wykonane na płaszczyznach czo
łowych ząbki oraz łukowe nacięcia na śruby łączące, 
charakteryzuje się tym, że jego jedna połowa ma 
tuleję (10), która na powierzchni zewnętrznej ma wy
konane rowki (9), przy czym podobne rowki (9) wy
konane są na wewnętrznej powierzchni otworu pia
sty (4), zaś w rowkach (9) umieszczone są i zawulka-
nizowane do piasty (4) elastyczne wkładki (11). 

(1 zastrzeżenie) 

F16F P.235979 15.04.1982 

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów 
„MERA-PIAP", Warszawa, Polska (Ludwik Przybyl
ski, Andrzej Mitas, Piotr Iwaniak, Bohdan Stawiń
ski). 
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Amortyzator pneumo-hydrauliczny 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
konstrukcji amortyzatora nadającej się do zastosowa
nia w urządzeniach małej mocy. 

Amortyzator pneumo-hydrauliczny, znajdujący za
stosowanie w urządzeniach mechanicznych napędza
nych wysokociśnieniowymi elementami pneumatycz
nymi dwustronnego działania, których ruch jest ogra
niczony za pomocą zderzaków mechanicznych, cha
rakteryzuje się tym, że ma siłownik pneumatyczny 
(1), którego tłoczysko (2) jest związane mechanicznie 
z tłoczyskiem (3) amortyzatora hydraulicznego (4). 

(1 zastrzeżenie) 

F16H P. 236051 19.04.1982 

Wyższa Szkoła Inżynierska, Koszalin, Polska (Woj
ciech Kacalaik). 

Przekładnia ślimakowa 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie likwidacji luzów 
przekładni przy zachowaniu korzystnych właściwości 
dynamicznych przekładni. 

Przekładnia charakteryzuje się tym, że jej ślimak 
(1) ma przynajmniej w części swego uzwojenia wy
drążenie osiowe o średnicy równej lub. nieco większej 
od średnicy dna wrębów. Ślimak (lf jest osadzony 
suwliwie na trzpieniu (3) i ustalony osiowo. 

(3 zastrzeżenia) 

F16H P. 236092 22.04.1982 

Centrum Konstrukcyjno-Technologiczne Maszyn 
Górniczych, „KOMAG", Gliwice, Polska (Stefan Kor
pás, Jerzy Gawol, Jan Lęgowski, Tadeusz Witt). 

Przekładnia obiegowa zębata 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zmniejszenia 
strat energii przy wprowadzaniu w ruch obrotowy 
mas dodatkowych oraz zmniejszenia obciążeń dyna
micznych łożysk. 

Przekładnia, znajdująca zastosowanie w ciągnikach 
łańcuchowych charakteryzuje się tym, że ma jarzmo 
w kształcie wałka mimośrodowego (3), mającego wy
branie w części mimośrodowej po stronie maksymal
nego wysunięcia mimośrodu. (1 zastrzeżenie) 

F16J P. 235871 06.04.1982 

Zakład Doświadczalny Budowy Urządzeń i Apara
tury Doświadczalnej Przemysłu Farb i Lakierów 
DOZAFIL, Wrocław, Polska (Emil Bartnik). 

Uszczelnienie wału wirnika pompy wirowej 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wyeliminowania 
krzepnięcia cieczy tłoczonej przez pompę, pomiędzy 
pierścieniami uszczelniającymi, co powodowało szyb
kie niszczenie uszczelnień a przy cieczach łatwopal
nych samozaipalanie się. (2 zastrzeżenia) 

F16K P. 235866 06.04.1982 
F17B 

Ośrodek Techniki i Organizacji Remontów „TECH-
NOREM", Kraków, Polska (Tadeusz Górski, Ryszard 
Belcarz). 

Urządzenie oddechowe o wysokiej wydajności 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zmniejszenia 
oporów przepływu gazu przez zawór, zwiększenia 
powierzchni prześwitu w stanie otwarcia bez zwięk
szenia jego gabarytów oraz zwiększenia wydajności 
całej konstrukcji. 

Urządzenie oddechowe, składające się z trzech 
zasadniczych zespołów: bezpiecznika ogniowego, ukła
du zaworowego i dyfuzora (łącznika), charaktery
zuje się tym, że układ zaworowy stanowi korpus (9), 
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w którym zamocowane są wałki (7, i 8), ułożysko-
wane w tulejach (6). W wałkach (7) i (8) osadzone są 
przegrody (12) i (13). Wałki (7) i (8) zakończone są 
wielorowkami, na których osadza się koła zębate (1) 
i (2) lub dźwignię (10). 

Zakres przemieszczania się przegród (12) i (13) jest 
ograniczony listwami (11) i (14). Na dźwigni (10) jest 
osadzony z możliwością regulacji ciężarek (15). Wałki 
(7) i (8) wraz z przegrodami (12) i (13) mają możli
wość dokładnego ich usytuowania w korpusie (9) po
przez pierścień dystansowy (5), pierścień ślizgowy (4) 
i nakrętki (3). (3 zastrzeżenia) 

F16K P. 235933 13.04.1982 

Warszawskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryj
nych Budownictwa Przemysłowego „Hydrocentrum-1", 
Warszawa, Polska (Konrad Pataj, Maciej Dąbrowski, 
Henryk Przybylski). 

Układ i zawór do sterowania, zwłaszcza młotem 
pneumatycznym 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia wy
dajności sprężarki oraz poprawienia parametrów ro
boczych młota. 

Układ do sterowania, zwłaszcza młotem pneuma
tycznym, za pomocą zaworu sterującego dopływem 
czynnika ciśnieniowego nad i pod bijak mkrta, cha
rakteryzuje się tym, że korpus zaworu (2) przytwier
dzony jest do cylindra młota (1) i ma okna (3 i 4), po
krywające się z oknami w cylindrze, z których jedno 
(4) służy do doprowadzenia czynnika ciśnieniowego 
pod bijak (5), natomiast drugie - (3) - do odpro
wadzania czynnika ciśnieniowego po wykonaniu pra
cy. Czynnik ciśnieniowy, powodujący ruch roboczy 
bijaka, doprowadzony jest do komory nad bijakiem 
dwoma przewodami (6), których wlot usytuowany jest 
w bocznej ściance zaworu, przy czym układ zaopa
trzony jest w dodatkowy kanał (7), łączący przestrze
nie nad i pod bijakiem. 

Zawór zawierający suwak poruszający się w cy
lindrze i odsłaniający okna w korpusie zaworu cha
rakteryzuje się tym, że suwak (8) ma niejednakowe 
powierzchnie denka i czoła tak dobrane, że wielkość 
siły sprężonego ciśnienia w komorze nad bijakiem, 
działająca na czoło i wymuszająca jego ruch posu
wisto-zwrotny, regulowana jest diafragmą w korpu
sie zaworu, przy czym skok suwaka (8) ograniczony 
jest pierścieniowymi zderzakami (9 i 10), zaś czynnik 
ciśnieniowy doprowadzony jest z zewnątrz dwoma 
kanałami (11 i 12), z których jeden (11) ma wlot w 
dnie korpusu i stanowi drogę czynnika ciśnieniowego 
podnoszącego suwak zaworu, zaś drugi - (12) ma 

wlot w bocznej ściance korpusu i stanowi drogę 
czynnika ciśnieniowego nad bijak poprzez przewo
dy (6). (3 zastrzeżenia) 

F16L P.236116 -23.04.19S2 

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

Szybkozłączna rura okładzinowa 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
konstrukcji rury o zwiększonej nośności złącza oraz 
szybkości jej montażu w kolumnę. 

Szybkozłączna rura okładzinowa składa się z rury 
(1) z czopem (2) i mufą (10). Czop (2) ma pierścienio
we wybranie (3) o przekroju trapezowym pod sprę
żysty pierścień (4). Powierzchnia wybrania (3) jest 
nachylona do osi czopa (2) pod kątem od 60° do 75°. 
Mufa (10) ma pierścieniowe wybranie (11), którego 
powierzchnia nachylona jest do osi tej mufy pod ką
tem od 78° do 84°. Sprężysty pierścień (4) łączący 
odcinki rur ma jedną powierzchnię nachyloną do 
osi tego pierścienia pod kątem od 60° do 75°, a dru
gą powierzchnię - pod kątem od 78° do 84°. 

(1 zastrzeżenie) 
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F16M 
F16B 

P.239550 T 16.12.1982 

Kombinat Remontowo-Budowlany Przemysłu Ce
mentowego, Wapienniczego i Gipsowego, Zakład Pro-
jektowo-Konstrukcyjny, Radom, Polska (Jan Wietes
ka, Ryszard Pakiełło, Zbigniew Bicki). 

Układ podkładek regulacyjnych pod łapy maszyn 
i urządzeń, zwłaszcza pod silniki elektryczne dużej 

mocy 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zapewnienia 
szybkiego i dokładnego ustawienia osi maszyny bez 
potrzeby unoszenia i podkładania pod łapy podkładek 
płaskich. 

Układ składający się z wzajemnie stykających się 
podkładek charakteryzuje się tym, że pod każdą 
z łap są dwie pary (3, 5) wahliwych podkładek (16, 
9, 10, 18), których powierzchnie walcowe (4, 6) są ze 
sobą skrzyżowane, a dwie powierzchnie styku oo naj
mniej jednej z podkładek (16, 9, 10, 18) tworzą klin. 

(4 zastrzeżenia) 

F16M P. 239551 T 16.12.1982 

Kombinat Remontowo-Budowlany Przemysłu Ce
mentowego, Wapienniczego i Gipsowego - Zakład 
Projektowo-Konstrukcyjny, Radom, Polska (Jan Wie
teska, Czesław Niemczyk, Ryszard Pakiełło, Zbigniew 
Bloki). 

Urządzenie do ustawiania w osi maszyn, a zwłaszcza 
silników elektrycznych dużej mocy 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zapewnienia 
szybkiego i dokładnego ustawienia osi maszyny bez 
potrzeby jej unoszenia. 

Urządzenie charakteryzuje się tym, że w płytach 
ustawczych (1) zamocowanych do łap maszyn, w osiach 
śrub fundamentowych (2) jest otwór gwintowany (18) 
z wkręconym w niego korkiem (9), gdzie styk (19) 
spodu korka (9) z podkładką (12) leżącą na podkład
ce wyrównawczej (13) jest powierzchnią kulistą, a dol
na podkładka kulista (6) spod nakrętki śruby funda
mentowej (2) przylega do wierzchu płyty (1). 

(3 zastrzeżenia) 

F16N 
F16C 

P.239659 T 20.12.1982 

Stocznia im. Komuny Paryskiej, Gdynia, Polska 
(Emil Budyś). 

Urządzenie do smarowania łożyska linii steru 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zapewnienia nie
zawodnego i racjonalnego dozowania smaru. 

Urządzenie do smarowania łożyska linii steru, w 
którym napęd smarownicy związany jest z obrotem 
trzonu sterowego, charakteryzuje się tym, że do ste
rowego trzonu (3) lub elementu z nim związanego za
mocowana jest krzywka (1), z iktórą styka się rolka# 
(4) zamocowana obrotowo do smarownicy (5). 

i(2 zastrzeżenia) 
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F17C 
F15B 

P.236093 22.04.1982 

Jan Chobian, Warszawa, Edward Mihułka, Micha
łowice, Polska (Jan Chobian, Edward Mihułka). 

Układ do zabezpieczania butli z gazami technicznymi 
przed zapowietrzeniem 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
układu zabezpieczającego butle z gazami techniczny
mi przed ich całkowitym wyczerpaniem i zapowietrze
niem. 

Układ zawiera elektryczny łącznik ciśnieniowy (1) 
sterowany sprężonym gazem znajdującym się w bu
tli (3). Elektryczny łącznik ciśnieniowy (1) jest pod
łączony do układu sterowania półautomatu lub auto
matu spawalniczego. (2 zastrzeżenia) 

F21V P. 236040 20.04.1982 

Paweł Beno, Piotr Gałecki, Warszawa, Polska (Pa
weł Beno, Piotr Gałecki). 

Oprawka pośrednia do żarówek 

Przedmiotem wynalazku jest oprawka pośrednia do 
żarówek, umożliwiająca połączenie mechaniczne ża
rówki o cienkim trzonku z oprawką żarówkową przy
stosowaną do żarówek o grubym trzonku, mająca 
styk krążkowo-pazurowy osadzony poosiowo w ścia-v 

nie dolnej, charakteryzuje się tym, że jest wykona
na z tworzywa nieprzewodzącego elektrycznie i ma 
co najmniej jeden styk boczny (11) przewodzący elek
trycznie, osadzony w ścianie bocznej, realizujący po
łączenie elektryczne powierzchni nagwintowanej ża
rówki o cienkim trzonku z powierzchnią wewnętrz
ną nagwintowaną oprawki żarówkowej, przystosowa

nej do żarówek o grubym trzonku, za pomocą jego 
ukształtowanych garbów rozprężnych (12, 12a) o pro
filach w przybliżeniu odpowiadających gwintowi .ża
rówki o grubym trzonku oraz gwintowi wewnętrzne
mu oprawki żarówkowej przystosowanej do żarówek 
o cienkim trzonku. Pierwszy koniec oczkowaty sty
ku (11) przylega sprężyście do powierzchni czołowej 
pierścienia blokującego (8), wkręconego w część na
gwintowaną kołnierza (9) tej oprawki (la). Drugi ko
niec oczkowaty styku (11) jest wsparty o dno ślepe
go otworu kształtowego (7) ściany bocznej, wykona
nego równolegle do osi symetrii. Garby rozprężne (12, 
12a) styku (11) są umieszczone w otworze kształto
wym (10) ściany bocznej, wykonanym prostopadle do 
osi symetrii. (5 zastrzeżeń) 

F23D 
F27B 

P.236127 22.04.1982 

Przedsiębiorstwo Montażu i Dostaw Pieców Tune
lowych, Kraków, Polska (Edward Paruch, Kazimierz 
Oliwa, Jacek Pietrzykowski). 

Palnik gazowy z wewnętrzną rekuperacją powietrza 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
palnika nie narażonego na intensywne nagrzewanie 
korpusu. 

Palnik gazowy składa się z króćca dolotowego (1), 
korpusu (5), przegrody (3) korpusu wewnętrznego (6) 
w którego tylnej części znajdują się otwory (7) i ło
patki żwirowujące (8), zaś w przedniej części nasadka 
stabilizująca (9) z wkładką stabilizującą (10) i otwo
rami stabilizującymi (11). Korpus (5) i przegroda (3) 
tworzą płaszcz zewnętrzny (2) palnika, zaś przegroda 
(3), korpus wewnętrzny (6). oraz nasadka stabilizują
ca (9) płaszcz wewnętrzny (4) palnika. Wynalazek ma 
zastosowanie w piecach obrotowych przy wysokiej 
temperaturze spalania. (1 zastrzeżenie) 

F25B P.239660 T 20.12.1982 

Centralne Laboratorium Chłodnictwa, Łódź, Pol
ska (Marek Michniewicz', Jerzy Oberg). 

Przemysłowe urządzenie chłodnicze z odzyskiwaniem 
ciepła wysokotemperaturowego oraz sposób odzyski
wania ciepła wysokotemperaturowego w przemysło

wych urządzeniach chłodniczych 

W urządzeniu chłodniczym według wynalazku po
między sprężarką (1), a skraplaczerr (3) wmontowa
ny jest wymiennik (2) ciepła tak, że jeden koniec 
wymiennika (2) ciepła połączony jest ze sprężarką (1) 
zaś drugi ze skraplaczem (3). Jednocześnie pozostałe 
dwa końce wymiennika (2) ciepła połączone są prze
wodem (6) doprowadzającym i przewodem (7) odpro
wadzającym płyn użytkowy. 
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Sposób według wynalazku polega na tym, iż od
zyskuje się ciepło przegrzania czynnika chłodniczego 
w stanie lotnym, przy czym ^topień suchości pary po 
wyjściu z wymiennika (2) jest nie mniejszy niż 0,9. 

(3 zastrzeżenia) 

F26B P.236106 23.04.1982 

Wolbromskie Zakłady Przemysłu Gumowego „Sto
mal", Wolbrom, Poláka (Tadeusz Konsor, Bogdan Gla-
nowski, Andrzej Perek, Karol Tracz, Marian Bański, 
Stanisław Kajda). 

Urządzenie odciąga jąco-suszące skonfekc jonowanych 
węży 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
urządzenia umożliwiającego prowadzenie procesu su
szenia skonfekcjonowanych węży w sposób ciągły. 

nie pozwalającego na powstawanie szkodliwych stę
żeń stosowanych w klejach rozpuszczalników nie po
wodującego sklejania się częściowo skonfekcjonowa-
nego węża, ani też jego deformacji. 

Urządzenie charakteryzuje się tym, że komora (1), 
na dwóch przeciwległych bokach (2) ma ułożyskowa-
nych kilka lub kilkanaście wyprofilowanych rolek (4) 
napędzanych pojedynczymi kołami łańcuchowymi (5) 
przez łańcuch (6), który otrzymuje napęd z podwój
nego koła łańcuchowego (7) napędzanego łańcuchem 
(8), przy czym profil każdej następnej profilowej rol
ki (4) jest przesunięty w stosunku do poprzedniej 
o pewną wielkość poczynając od rolki (4) usytuowa
nej przy otworze wejściowym (14), a kończąc na wy
profilowanej rolce (4), przy której usytuowana jest 
wyprofilowana rynna. (2 zastrzeżenia) 

Dział G 

FIZYKA 

G01B P.235940 13.04.1982 

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Zyg
munt Zawisławski, Włodzimierz Zych). 

Sposób pomiaru grubości warstw nadrukowany;h na 
odbitkach drukarskich i kopiach kserograficznych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie pomiaru gru
bości warstw nadrukowanych, za pomocą promienio
wania jądrowego, co pozwoliło uniezależnić źródło 
promieniowania od czynników zewnętrznych, jak 
również na dowolnym podłożu w sposób nieniszczący 
badaną warstwę nadrukowaną. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że na
świetla się promieniami o natężeniu (Ió) ze źródła 
promieniowania (1), podłoże (3) warstwy nadrukowa
nej (4), korzystnie w pobliżu warstwy nadrukowanej 
(4) i określa się natężenie promieniowania (Io), za 
pomocą detektore (2), po czym naświetla się promie
niami o natężeniu (Ió) ze źródła promieniowania (1) 
podłoże (3) z warstwą nadrukowaną (4) i określa się 
natężenie promieniowania (I) za pomocą detektora (2), 
zaś z różnicy natężenia promieniowania (Io) oraz na
tężenia promieniowania (I) określa się grubość war
stwy nadrukowanej (4). (3 zastrzeżenia) 
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G01B P.235942 13.04.1932 

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Zyg
munt Zawistowski, Włodzimierz Zych). 

Sposób pomiaru grubości warstw, zwłaszcza magne
tycznych na dowolnym podłożu 

Wynalazek rozwiązuje zaggdnienie pomiaru gruboś
ci warstw magnetycznych na dowolnym podłożu, bę
dących w ciągłym ruchu niezależnie od kierunku 
przesuwania. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że naświe
tla się promieniami o natężeniu (I») emitowanymi 
przez jądra atomowe pierwiastków promieniotwór
czych, podawanymi ze źródła promieniowania (1), 
podłoże (4) warstwy magnetycznej (5) i określa się 
za pomocą detektora promieniowania (3) natężenie 
(Ii) promieniowania przechodzące przez podłoże (4), 
po czym naświetla się promieniami o natężeniu (Io) 
podawanymi ze źródła oromieniowania (1), warstwę 
magnetyczną (5) na podłożu (4) i określa się za po
mocą detektora promieniowania (3) natężenie (I:) pro
mieniowania, zaś z różnicy natężeń (Ii) oraz natę
żeń (Ii), wyznacza się grubość warstwy magnetycznej 
(5). (3 zastrzeżenia) 

G01B 
G01D 

P.235976 15.04.1982 

PAN Centrum Badań Kosmicznych, Warszawa, 
Polska (Stanisław Nowak, Janusz Sylwester). 

Czujnik do pomiaru zmian kąta 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
konstrukcji czujnika o zwiększonym zakresie pomia
rowym oraz zwiększonej czułości. 

Cz-ujnik zawiera element sprężysty (1), łączący ra
miona (2, 3) mierzonego kąta, a na elemencie sprę
żystym umieszczony jest tensometr oporowy (4), po
łączony z aparaturą kontrolno-rejestrującą (5). 

Czujnik według wynalazku ma zastosowania w 
procesach ciągłej kontroli obracających się wzajem
nie ramion kąta. (3 zastrzeżenia) 

G01D 
B66C 

P.235723 31.03.1982 

Przemysłowy Instytut Maszyn Budowlanych Kobył
ka, Polska- (Jerzy Błaszkowski, Mieczysław Kurek, 
Krzysztof Boguszewski, Bogusław Wachowicz). 

Przetwornik współrzędnej kątowej na sygnał zakodo
wany cyfrowo 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania ta
niej konstrukcji przetwornika o podwyższonej do
kładności odczytu. 

Przetwornik ma na osadzonym obrotowo wałku (1) 
ustaloną względem niego tarczę kodową (2), na któ
rej usytuowane nośniki informacji (4) zgrupowane są 
na półprostych wyprowadzonych z osi obrotu, roz
stawionych w podziałce kątowej (a). Z korpusem 
przetwornika połączony jest sztywno zestaw usy
tuowanych parami po różnych stronach tarczy (2) 
fotodiod (5), jako źródeł światła, i fototranzystorów 
(6), jako czujników impulsu. Pary te usytuowane są 
w odległościach od osi obrotu tarczy kodowej (2) 
równych odległościom nośników informacji (4) od 
niej. Tarcza kodowa (2) wyposażona jest dodatkowo 
w zespół nośników informacji (7) rozmieszczonych 
na jej obwodzie w rjodziałce (a). Natomiast z korpu
sem przetwornika połączony jest sztywno dodatkowy 
zestaw usytuowanych w tejże odległości fotodiod (8) 
i fototranzystorów (9), rozmieszczonych w podziałce 
kątowej (3), równej 3/4 podziałki (a). (1 zastrzeżenie) 
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G01D 
GUB 

P.239475 T 10.12.1982 

Pierwszeństwo: 13.06.1982 - MTP Poznań 
(19/54 MTP/82) 

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska (Jan Po
ręba, Janusz Karbowski, Stefan Mikołajewski). 

Sposób i układ do rejestracji odstępów czasowych 
między zdarzeniami 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
sposobu i układu, umożliwających rejestrację odstę
pów czasowych między zdarzeniami, przeznaczonych 
zwłaszcza do rejestracji odstępów czasowych między 
błędami transmisji danych lub między zakłóceniami 
impulsowymi w miernictwie cyfrowym, pozwalają
cych na otrzymanie pełnej statystycznej informacji 
o analizowanych zdarzeniach. 

Sposób polega na detekcji zdarzeń i sygnalizowa
niu ich występowania imipulsami przy wykorzystaniu 
sygnału (Iz) podstawy czasu i sygnału (Ib) zdarzeń. 
Informacje są rejestrowane na perforowanej taśmie 
papierowej. W liczniku (2) zlicza się liczbę impulsów 
sygnału (Iz) podstawy czasu, a w momencie pojawie
nia się sygnału (Ib) występienia zdarzenia wpisuje się 
stan licznika (2) do buforowej pamięci (4) za pomoeą 
trzech sterujących wpisem informacji sygnałów (Iw), 
(Id) oraz (la) ze sterującego członu (3), który jest ste
rowany impulsami sygnału (Ib) wystąpienia zdarze
nia. 

Układ ma detektor wystąpienia zdarzenia, którym 
jest miernik (1) stopy błędów, licznik binarny (2), 
człon sterujący (3), pamięć buforową (4), rejestr (5) 
oraz perforator (8) taśmy papierowej. (6 zastrzeżeń) 

G01F P.236133 23.04.1982 

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława 
Dąbrowskiego, Warszawa, Polska (Stanisław Kozimor, 
Stanisław Malinowski, Andrzej Pieniężny, Marian To-
łoczko, Bernard Jurewicz). 

Sposób pomiaru poziomu i ilości węgla w zbiorniku' 
akumulacyjnym i urządzenie do tego sposobu 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
sposobu i urządzenia pozwalających na ciągłą i do
kładną kontrolę aktualnego poziomu i ilości węgla. 

Sposób oparty na radiolokacyjnej metodzie pomia
ru odległości przy pomocy urządzenia o fali ciągłej 
z modulacją częstotliwości, charakteryzuje się tym, 
że jest realizowany na bazie jednej anteny o wąskiej 
charakterystyce kierunkowej i sygnału odniesienia 
wytwarzanego poprzez celowe niedopasowanie w to
rze mikrofalowym. 

Urządzenie charakteryzuje się tym, że sterowane 
z modulatora (11) źródło (10) promieniuje sygnał mi
krofalowy poprzez układ rozdzielający (12) i jedną 
antenę nadawczo-odbiorczą (8) umieszczoną wewnątrz 
zbiornika (1) pod jego stropem (7) o osi promienio--
wania skierowanej na otwór wylotowy (3) zbiornika 
(1), .który !po odebraniu jest zdudniany w detektorze 
mikrofalowym (13) i wzmacniany we wzmacniaczu 
(14), a następnie podany do układu standaryzacji (15) 
umieszczonego nad stropem (7) zbiornika (1) skąd 
przesyłany jest do bloku pamięci (19) podtrzymujah 
cej wskazania w przypadku jego gwałtownego zani
ku, a następnie do bloku wskaźnikowego (23) znajdu
jącego się w pomieszczeniu dyspozytorskim (28) linią 
przewodową (20), (21), (22), w którym zespół (24) prze
twarza sygnał odbierany do [postaci zapewniającej 
jednoczesne sterowanie wskaźnika poziomu węgla (25) 
oraz wskaźnika ilości węgla (27), przy czym gdy od
ległość między poziomem (5) w zbiorniku (1), a ante
ną (8) jest większa od odległości zawartej między 
anteną (8), a poziomem krytycznym (4) to stan ten 
sygnalizowany jest iprzez układ alarmu (26), a linia 
przewodowa (20), (21), (22) jest połączona jednocześ
nie z dwoma identycznymi blokami wskaźnikowymi 
(23). (3 zastrzeżenia) 

G01F P.239260 T 29.11.1982 

Wyższa Szkoła Inżynierska im. J. Gagarina, Zielo
na Góra, Polska (Marek Nizio). 

Urządzenie do pomiaru małych przepływów cieczy, 
zwłaszcza paliwa do silników 

Celem wynalazku jest opracowanie konstrukcji urzą
dzenia do objętościowego pomiaru paliwa lub innej 
cieczy, zliczającego cyklicznie małe dawki o znanej 
objętości. 

Urządzenie, stanowiące znaną elektromagnetyczną 
pompkę membranową, której elektromagnes połączo
ny jest z licznikiem zliczającym ilość zadziałań i ste
rowany tym samym napięciem, charakteryzuje się 
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tym, że napięc ie p o d a w a n e jest równocześnie na e l ek 
t romagnes (1) przez wyłącznik (2) sprzęgnię ty z r u 
chomą częścią (3) rdzen ia i m e m b r a n ą (4) o r az na 
e l ek t romagne tyczny licznik (5) połączony z e l e k t r o 
magnesem. (1 zastrzeżenie) 

G01F P.239461 T 23.12.1982 

Pol i t echnika Świę tokrzyska , Kielce, Po l ska (Krzy
sztof Jeziorski , Andrze j Sęk, Ryszard Sobociński , H e n 
r y k Sońta) . 

Sposób i urządzenie do ciągłego okreś lan ia zużycia 
pa l iwa przez silniki spalinowe na badawczych s t a n o 

wiskach h a m o w n i a n y c h 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie op racowan ia 
sposobu i urządzenia , umożl iwia jących ciągłe ok re ś 
lanie zużycia p a l i w a przez si lniki spa l inowe na b a 
dawczych s t anowiskach hamownianych , p racujących 
za równo w us ta lonych , j ak i w n ieus ta lonych w a r u n 
kach pracy . 

Sposób w e d ł u g w y n a l a z k u polega na t y m , że sy
gnał o ilości m a s y pa l iwa w naczyniu p o m i a r o w y m 
(6) p rze twarza się w układzie p r ze twa rza j ącym (3) na 
sygnał napięciowy, a nas tępn ie okreś la się różnicę 
pomiędzy d w o m a w y b r a n y m i s t a n a m i tego sygnału . 
Różnica ta podzielona przez czas pomiędzy tymi s t a 
n a m i s tanowi wielkość zużycia pa l iwa . 

Urządizenie ma uk ład p rze twarza jący (3) połączony 
z zawieszonym na s t a tywie (U czujnikiem siły (2), 
na k t ó r y m zawieszona jest szalka (5) z naczyniem p o 
m i a r o w y m (6) połączonym z zaworem t ró jd rożnym 
(10) przez p rzewód pa l iwa (9). Naczynie p o m i a r o w e 
(6) połączone jes>t także z p rzewodem prze lewowym 
(11) poprzez r u r k ę p rze lewu pa l iwa (7), k t ó r a zakoń
czona jest t ł umik iem w y p ł y w u (8). (10 zastrzeżeń) 

G01K P.239612 T 17.12.1982 

Akademia Górniczo-Hutnicza, im. S t an i s ł awa S t a 
szica, Kraków, Po l ska (Jerzy K a r w a c k i , Maciej B r z e 
ziński). 

Sposób se lek tywnego pomia ru t e m p e r a t u r y i czujnik 
t e rmoe lek t ryczny do se lektywnego pomia ru t e m p e 

r a t u r y 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie op racowan ia 
sposobu i czujnika, umożl iwiających dok ładny p o 
m i a r t e m p e r a t u r y wybranego miejsca m e t a l u i p o 
zwala jących na ograniczenie w p ł y w u t e m p e r a t u r y są
siednich w a r s t w na wskazywaną przez czujnik t e m 
p e r a t u r ę mierzonej w a r s t w y me ta lu . 

Sposób se l ek tywnego pomia ru t e m p e r a t u r y polega 
na tym, że t e r m o e l e m e n t umieszcza się w b a d a n e j 
w a r s t w i e zgodnie z k i e r u n k i e m g rad i en tu t e m p e r a 
t u ry . 

Czujnik wed ług wyna lazku , s t anowi t e rmoe lemen t , 
k t ó r y ma spoinę (1) o rozwinię te j powierzchni , u m i e 
szczoną pomiędzy e k r a n a m i (3), k tó re są tak u s y t u o 
wane , że ciepło jest odb ie rane od b a d a n e j w a r s t w y 
na drodze p romien iowan ia . T e r m o e l e m e n t w r a z 
z e k r a n a m i (3) zna jduje się w osłonie och ronne j (4). 

(2 zastrzeżenia) 

G01L P.236094 21.04.1932 

Po l i t echn ika Poznańska , Poznań , Po l ska (Jerzy J ó -
zepczyk, J anusz P ło tkowiak) . 

M e m b r a n o w y t ensomet ryczny p rze tworn ik ciśnienia 

Wyna lazek rozwiązuje zagadnienie wye l iminowan ia 
w p ł y w u zmian t e m p e r a t u r y czynnika c iśnieniowego 
na wyn ik i pomia rów, zwiększenia czułości p r z e t w o r 
n ika oraz dak ładnośc i i powtarza lnośc i pomia rów. 

P r z e t w o r n i k sk ł ada się z cy l indrycznego ko rpusu 
(1) z p rzy łączen iowym gniazdem (2) a p a r a t u r y w s k a 
zującej i u s y t u o w a n e j p ros topad le do osi k o r p u s u p o 
m i a r o w e j m e m b r a n y (3). Na p o m i a r o w e j m e m b r a n i e 
nak le jony jest czynny t ensomet r (4). W korpus ie (1), 
pod m e m b r a n ą pomia rową (3), zna jdu je się s ta ła p r z e 
s t rzeń (5), wype łn iona cieczą i z amkn ię t a h e r m e t y c z 
nie pośrednią m e m b r a n ą (6) o pomi ja ln ie m a ł e j sz tyw
ności, w y k o n a n ą z c ienkiej folii. Tensomet r czynny (4) 
połączony jest z k o m p e n s a c y j n y m t e n s o m e t r e m (7), 
nak le jonym na w e w n ę t r z n e j powierzchn i ścianki 
bocznej ko rpusu (1), 'powyżej m e m b r a n y p o m i a r o w e j 
(3), przy czym ich końcówki w y p r o w a d z o n e są do 
przyłączeniowego gniazda (2). K o r p u s (1) ma w y k o 
n a n y w ściance bocznej na ca łym obwodzie k a n a ł 
chłodzący (8). (1 zastrzeżenie) 

G01L P.239462 T 23.12.1982 

Po l i t echn ika Świę tokrzyska , Kielce, Po l ska (Krzy
sztof Jeziorski , Andrze j Sęk, . Ryszard Sobociński , 
H e n r y k Sońta) . 
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Sposób i urządzenie do ciągłego określania mocy 
silników spalinowych na badawczych stanowiskach 

hamownianych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
sposobu i urządzenia umożliwających ciągłe okreś
lanie mocy silników spalinowych na badawczych sta
nowiskach hamownianych, a zwłaszcza w nieustalo
nych warunkach ich pracy. 

W sposobie według wynalazku sygnał o wartości 
siły momentu reakcyjnego hamulca hydraulicznego 
przetworzony na sygnał napięciowy doprowadza się 
do zespołu operacyjnego (5), do którego jednocześnie 
doprowadza się sygnał napięciowy z obrotomierza (7). 
W zespole operacyjnym (5) tworzy się iloczyn tych 
dwóch sygnałów, przy czym iloczyn ten jest propor
cjonalny do chwilowej wartości mocy silnika. 

Urządzenie ma zespół operacyjny (5) połączony 
z obrotomierzem (7) oraz z układem przetwarzającym 
(4), który jest połączony z czujnikiem siły (1) zamo
cowanym na statywie (3), który usytuowany jest na 
korpusie (6) hamulca hydraulicznego. (10 zastrzeżeń) 

G01M 
H02P 

P.237668 T 27.07.1982 

Centralne Biuro Projektowo-Badawcze Budownic
twa Kolejowego, Warszawa, Polska (Wiesław Gor-
czak). 

Zespół elektryczny do badania prądnic i prób silników 
lokomotyw spalinowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wykonywania 
badań prądnic, uruchamiania silników spalinowych w 
hamowni i prób obciążeniowych silników spalinowych 
w hamowni, za pomocą jednego zespołu elektryczne
go. Zespół zawiera silnik napędowy <1) prądu prze
miennego zasilany z sieci (2), sprzężony z prądnicą 
badawczą (3), połączony rozłącznie za pomocą sprzę
gła (4) i elektrycznie (5) z prądnicą badaną (6). 

(4 zastrzeżenia) 

G01M P. 239566 T 14.12.1982 

Janusz Dybowski, Sopot, Polska (Janusz Dybowski). 

Minidiagnoskop samochodowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
nowoczesnego układu diagnoskopu samochodowego 
wbudowanego na stałe do samochodu i umożliwiają
cego ciągły pomiar parametrów elektrycznych i eks
ploatacyjnych samochodu, a tym samym zapewnia
jącego należytą jego eksploatację. . 

Minidiagnoskop samochodowy według wynalazku 
składa się z czujników (1-4) : temperatury silnika (1), 
ciśnienia oleju (2), parametrów elektrycznych układu 
zapłonowego (3) oraz parametrów eksploatacyjnych 
samochodu (4), układów dopasowujących (5), zespołu 
przetwornika wielkości mierzonych utworzonego 
z przetwornika (6) napięcie na częstotliwość i ukła
du (7) formowania impulsów wyjściowych dołączo
nego do samochodowego obrotomierza (8). Układy (5) 
i zespół (6, 7) są połączone z układem (9) wybiera
nia rodzaju pomiaru. Do układów dopasowujących 
(5) dołączony jest układ (10) przekroczenia stanu kry
tycznego. Układy (9 i 10) połączone są z wyświetla
czem (11). Wszystkie układy dołączone są do zasila
cza (12).. (3 zastrzeżenia) 

G01N P.235946 13.04.1932 

Instytut Komputerowych -Systemów Automatyki 
i Pomiarów, Wrocław, Polska (Henryk Stýbel, Jerzy 
Hamberg). 

Naczynie przepływowe, zwłaszcza do mocowania za
nurzeniowych czujników konduktometrycznych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie umożliwienia 
okresowego usuwania osadów z badanego medium 
oraz czyszczenia czujnika bez potrzeby demontowania 
go z naczynia przepływowego. 

W naczyniu według wynalazku, między cylindrycz
nym łącznikiem (6) a wieszakiem (14) w korpusie 
(1) jest zamocowany osadowy zbiornik (10), który w 
górnej części jest zakończony kołnierzem (12), we
wnątrz którego jest usytuowana cylindryczna uszczel
ka (13), natomiast wspomniany zbiornik (10) jest za
kończony wlotowym króćcem (11). (1 zastrzeżenie) 
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G01N P. 236919 15.06.1982 

Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa, Polska 
(Paweł Friedrich, Wiesław Płaczek, Leszek Mynarz, 
Tadeusz Tarasiuk). 

Urządzenie do badania wytrzymałości rur z tworzyw 
sztucznych na ciśnienie wewnętrzne 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie umożliwienia 
osiągnięcia żądanego ciśnienia próby w sposób łagodź 
ny, utrzymania tego ciśnienia z wymaganą dokład
nością w dowolnie długim czasie, uzupełniania ubyt
ków medium w próbkach spowodowanych ich od
kształcaniem bez zmiany uprzednio nastawionego 
ciśnienia oraz wyłączenia układu w momencie pęk
nięcia próbki. 

Urządzenie, w skład którego wchodzą dwa zasadni
cze układy - układ grzejny, stanowiący termostato
waną komorę grzejną z ciekłym medium grzejnym, 
wyposażoną w elementy pomocnicze jak grzałki elek
tryczne, uchwyty dla próbek zanurzonych bezpośred
nio w medium grzejnym, przyłączki do szeregowego 
łączenia prób itp., oraz układ pneumatyczno-hydrau-
liczny, charakteryzuje sis tym, że zasadniczą część 
układu pneumatyczno-hydraulicznego stanowi prze
kładnia pneumatyczno-hydrauliczna, której tłok 
o mniejszej średnicy połączony jest z jednej strony 
z badaną próbką (12), znajdującą się w komorze 
grzejnej (2), poprzez zawory (6), (9), manometry (10, 
20), nagrzewnicę (7), a z drugiej strony przez zawo
ry (6, 8) z siecią zasilania wodą. Natomiast tłok tej 
przekładni o średnicy większej połączony jest przez 
zawór (8), zbiornik wyrównawczy (4) i reduktor gazu 
(5) z siecią dostarczającą gaz, korzystnie powietrze. 

(4 zastrzeżenia) 

G01N 
E02D 

P.236982 T 16.06.1982 

Politechnika Lubelska, Lublin, Polska (Jan Kukieł
ka, Ryszard Bociani. 

Urządzenie do pomiaru odkształceń ośrodka grunto
wego, zwłaszcza pod wpływem ujemnych temperatur, 

zmian wilgotności i obciążeń zewnętrznych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
konstrukcji urządzenia umożliwiającej dokonywanie 
pomiarów odkształceń ośrodków gruntowych powo
dowanych różnymi czynnikami zewnętrznymi i elimi
nującej ich błędy spowodowane obciążeniem zewnętrz
nym. 

Urządzenie składa się z płytki (1) mocowanej na/lub 
w badanym ośrodku z tuleją (2), w której mocowany 
jest czujnik (3) do pomiaru lub rejestracji odkształ
ceń, dotykający swoją nóżką płytki (4) zagłębionej 
w badanym ośrodku. (1 zastrzeżenie) 

G01N 
F16L 

P.238058 27.08.1982 

Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa, Polska 
(Paweł Friedrich, Wiesław Płaczek, Stanisław Brze
ziński, Jerzy Gasizewski). 

Uchwyt do rur z tworzyw sztucznych badanych na 
ciśnienie wewnętrzne w temperaturach do 200°C 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wyeliminowania 
konieczności wstępnego uplastyczniania końca rury 
oraz zniekształcania pierwotnego kształtu rury, a tak
że zapewnienia równomiernego rozłożenia sił zaciska
jących na jej obwodzie. 

Uchwyt według wynalazku stanowi komplet dwóch 
uchwytów - uchwytu górnego i dolnego, nakładanych 



Nr 22 (258) 1983 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO 45 

na przeciwległe końce badanej rury, przy czym je
den z nich korzystnie górny, ma dodatkowo otwór 
z przewodami łączącymi badaną rurę. z układem hy
draulicznym aparatu badawczego, odpowietrzającym 
i napełniającym rurę medium, a drugi uchwyt ko
rzystnie dolny stanowi zamknięcie końca rury. Poje
dynczy uchwyt składa się z dwóch podstawowych, 
rozdzielnych części - pokrywy (1) i- obejmy (2) -
łączonych ze sobą za pomocą łączników, korzystnie 
śrub, przy czym ich wielkość i kształt, jak też ilość 
i wymiary łączników dostosowane są do wielkości 
i ikształtu badanych rur. (2 zastrzeżenia) 

G01N P. 239263 T 29.11.1932 

Politechnika Białostocka, Białystok, Polska (Marek 
Gawrysiak, Stanisław Jarmołówicz). 

Stanowisko do badania ścieralności elementów maszyn 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie umożliwienia 
prowadzenia szybkiej i jednoznacznej oceny odpornoś
ci na ścieranie elementów maszyn i próbek znajdu
jących się w stałym kontakcie z glebą lub z innym 
materiałem ściernym. 

Stanowisko składa się z pojemnika (1) wypełnione
go ścierniwem (2) i z urządzenia mocującego oraz 
z dwóch odrębnych, hydraulicznych układów napę
dzanych. Urządzenie mocujące składa się z podstawy 
(3), na której osadzony jest obrotowo wieniec zębaty 
(4) wspólnie z ramieniem (5). Do końca ramienia (5) 
przymocowana jest obrotowa tarcza (6) z osadzonymi 
elementami lub próbkami (7). Układy napędowe wień
ca zębatego (4) i obrotowej tarczy (6) stanowią sil
niki elektryczne (11 i 8), silniki hydrauliczne (12 i 9) 
i pompy hydrauliczne (14 i 10) wraz z podzespołem 
sterującym. (1 zastrzeżenie) 

G01N P.239497 T 13.12.1932 

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska (Zdzi
sław Samsonowicz, Jan Jankowski). 

Sposób określania pcłożenia granic rozdziału struktur 

Sposób polega na badaniu odkształceń powierzchni 
badanych elementów pod działaniem penetratorów 
obciążonych siłą osiową i na porównaniu wielkości 
odkształceń materiału elementów z odkształceniami 
wzorcowymi. Penetratory wgłębia się w materiał ba
danego elementu w co najmniej dwóch miejscach, 
usytuowanych w pobliżu teoretycznego położenia każ
dej granicy rozdziału struktur. Sposób przeznaczony 
jest szczególnie w odlewnictwie metali, jako czyn
ność wstępna do selekcji odlewów wielostruktural-
nych. (4 zastrzeżenia) 

G01N P. 239532 T 14.12.1932. 

Wyższa Szkoła Inżynierska, Cpole, Polska (Józ?f 
Kędzia, Edward Brzostek). 

Spcsób pomiaru stopnia zestarzenia oleju, 
zwłaszcza transformatorowego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowan ;a 
sposobu opartego na pomiarze własności elektrosta
tycznych oleju. 

Sposób'według wynalazku polega na tym, że bada
ny olej przepuszcza się przez rurkę (3) do zbiornika 
pomiarowego (4) i mierzy stopień elektryzacji oleju 
za.pomocą miernika prądu (6). (1 zastrzeżenie) 

G01N P.239565 T 14.12.1982 

Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla, Zabrze, Pol
ska (Mieczysław Kordiuk, Andrzej Stańczyk, Stefan 
Gawliński, Jacek Mbczurad). 

Sposób pomiaru ścieralności materiałów 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie umożliwienia 
prowadzenia pomiarów ścieralności materiałów kon
strukcyjnych w wysokich temperaturach z wyelimi
nowaniem błędów pomiarowych wynikających z przy
padkowych zjawisk maskujących. 

Sposób pomiaru ścieralności materiałów konstruk
cyjnych przez ziarniste i kawałkowate materiały sta
łe w wysokich temperaturach polega na tym, że prób
kę badanego materiału o kształcie połączonych pod
stawami walca i stożka ściętego z otworami osadza 
się na obrotowym wale i umieszcza w piexnowej ru
rze pieca. Następnie na powierzchnię górną próbki 
nasypuje się określoną ilość ścierającego materiału 
stałego o zadanej granulacji i przykłada docisk o sta
łej wartości, a próbkę wprowadza się w ruch obro
towy. (1 zastrzeżenie) 

G01N P.239746 T 23.12.1982 

Uniwersytet Śląski, Katowice, Polska (Marian Blach-
nik, Mieczysław Wołek, Adam Gołąb, Jerzy Zych). 

Przyrząd do wykrywania pęknięć i innych wad ma
teriałowych w prętach i drutach ferromagnetycznych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
przyrządu umożliwiającego wykrywanie pęknięć i in
nych wad materiałowych w prętach i drutach fer
romagnetycznych bez przerywania procesu technolo
gicznego. 

Przyrząd składający się z czujnika, układu pomia
rowego i sygnalizatora, charakteryzuje się tym, że 
ma^netowód czujnika składa się z dwóch magne
tycznych zespołów, z których pier wszy' zespół składa 
się z jarzma (1) zaopatrzonego w trzy rdzenie (2, 3, 1) 
z cewkami (5. 6) na dwóch zewnętrznych rdzeniach 
(2, 4), a drugi zespół składa się z jarzima (7) zaopa
trzonego w dwa rdzenie (8, 9) z cewkami (10, 11). 
Obydwa jarzma są skręcone. po linii śrubowej i za
mocowane na przemian wewnątrz cylindrycznej obu
dowy (12) tak, aby wszystkie rdzenie (2, 4, 8, 9) skie-
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r o w a n e były p a r a m i pros topadle w różnych płaszczy
znach w s t o s u n k u do osi (I) badanego prę ta , przy 
czym każdy rdzeń (2) lub (4) c e w k i jednego zespołu 
jes t ułożony w j edne j osi (II) lub (III) względem 
rdzen ia (8) l u b (9) cewki drugiego zespołu. Cewki 
(5, 6, 10, 11) są połączone w układzie pe łnego mos tka , 
w k t ó r y m na jedne j p a r z e p rzec iwleg łych gałęzi są 
umieszczone cewki (5, 10), a na d rug ie j cewki (6, 11). 

(3 zastrzeżenia) 

G01N P. 241873 09.05.1983 

A k a d e m i a Medyczna , Wrocław, Po l ska (Waler ia 
Olechnowicz-Stępień , R o m u a l d Banach , Wojciech Ci 
sowski , El iza L a m e r - Z a r a w s k a ) . 

Sposób oznaczania obecności skopo laminy lub j e j soli 
w zespole a lka lo idów Boldo 

Wyna lazek rozwiązuje zagadn ien ie umożl iwien ia 
w y k r y c i a obecności skopo laminy l ub je j soli j a k o 
zanieczyszczenia w s u r o w c a c h lub p ó ł p r o d u k t a c h za 
wiera jących zespół a lka lo idów Boldo oraz okreś lenie 
je j przybl iżonej ilości. 

Sposób wed ług w y n a l a z k u polega na p o r ó w n a w c z e j 
anal izie ch romatogra f i czne j na p ł y t k a c h że lowych w o 
bec skopiny j a k o subs tanc j i wzorcowej . Na ws tęp ie 
zespół a lka lo idów Boldo podda je s ię dzia łaniu m o c 
ne j zasady, na jkorzys tn ie j roz tworu wodoro t l enku 
sodowego, a nas t ępn ie nanos i się na p ły tk i że lowe 
wobec skopiny. Obecność skopo laminy l u b je j soli 
s twie rdza się w p r z y p a d k u wys tąp ien ia poza sze re 
giem p l a m zespołu a lka lo idów Boldo, p l a m y skopiny, 
k tó r e j współczynnik migrac j i Rf oraz b a r w a zasadn i 
czo różni się od war tośc i współczynnika Rf i b a r w y 
zespołu a lka lo idów Boldo w okreś lonych w a r u n k ó w 
chromatograf i i . (1 zastrzeżenie) 

G01P P. 239533 T 14.12.1982 

Wyższa Szkoła Inżynie rska , Opole, Po l ska (Józef 
Kędzia , E d w a r d Brzostek) . 

Sposób pomia ru prędkośc i p rzep ływu cieczy 
w ru roc iągach 

Wyna lazek rozwiązuje zagadnienie umożl iwienia 
p rowadzen i a p o m i a r ó w p r z e p ł y w u cieczy n i e p r z e w o -
dzących p rąd e lek t ryczny oraz wye l iminowan ia zabu
rzeń p r z e p ł y w u w czasie pomia ru . 

Sposób wed ług w y n a l a z k u polega na z a m o c o w a n i u 
wewną t r z rurociągu, sondy m e t a l o w e j izolowanej od 
pozostałej części ru roc i ągu p r z e k ł a d k a m i izolacyjny
m i . Do sondy dołącza się m i e r n i k p r ą d u , k tó rego 
wskazan ia określa ją na tężen ie p r z e p ł y w u w r u r o 
ciągu. (1 zastrzeżenie) 

G01R P.236032 19.04.1982 

In s ty tu t Łączności, Warszawa , Po l ska (Andrzej Ba-
bij). 

Sposób i u k ł a d pomia ru częstotl iwości e lek t rycznych 
sygna łów s inuso ida lnych z modulac ją a m p l i t u d y 

Wyna l azek rozwiązuje zagadnien ie op racowan ia 
stposobu i u k ł a d u umożl iwia jących szybki i dok ł adny 
pomia r częstotl iwości sygnału o poziomie niższym od 
.poziomu szumów. 

W sposobie wed ług w y n a l a z k u mie rzony sygnał (fs) 
podda je się procesowi p rzemiany częstot l iwości w h e -
t e r o d y n o w y m odbiorn iku (3) z syntezą częstotl iwości 
w h e t e r o d y n a c h (4). Uzyskany sygnał (fp) poś redn ie j 
częstotliwości wzmacn ia się i ogranicza we w z m a c n i a -
czu-ogran iczn iku (5) i n a s t ę p n i e f i l t ruje się w w ą s k o 
p a s m o w y m , ś ledzącym fi l trze (6) w układz ie pę t l i 
fazowej . Nas tępn ie t ak p r z e t w o r z o n y sygnał poddaje 
się p rocesowi powie lenia częstotl iwości, na jko rzys t 
niej dz ies ięc iokrotnego w f i l t rze-powielaczu (7). Czę
s tot l iwość powielonego sygnału (lOfp) mierzy się w 
p o m i a r o w y m układz ie (8) częstościomierza (9), a w i e l 
kość częstotl iwości mierzonego sygnału (fs) wyznacza 

się z zależności (fs = f h - p ), gdzie (fh) s t anowi 
10 

częstotl iwość he te rodyny , przy k tó re j pomia r częstot l i 
wości (lOfp) w y k o n a n o częstościomierzem (9). 

Uk ład wed ług w y n a l a z k u m a h e t e r o d y n o w y odbior
n ik (3) z syntezą częstotl iwości w h e t e r o d y n a c h (4), 
k tó rego wyjście pośrednie j częstotl iwości jes t połą
czone poprzez u k ł a d (5) wzmacn iacza -ogran iczn ika 
z w ą s k o p a s m o w y m f i l t rem (6) w układzie pęt l i fazo
wej . Wyjście tego f i l t ru (6) jest połączone z wejściem 
l i l t ru -powie lacza (7). Wyjście fil tru-tpowielacza (7) 
jest połączone z p o m i a r o w y m wejśc iem częstościomie
rza (9), k tórego wzorzec (10) jest jednocześnie połączo
ny z wejśc iem odnies ienia h e t e r o d y n (4) odb io rn ika 
(3). (2 zast rzeżenia) 

G01R 
GŐ5F 

P.239447 T 10.12.1982 

J a c e k Bel ino-Studziński , Krzysztof Łagu tko , A n 
drze j Roman , Warszawa , Po l ska ( Jacek Be l ino -S tu 
dziński , Krzysztof Ł a g u t k o , Andrze j R o m a n ) . 

Z e s t a w zas i la jąco-pomiarowy 

Wynalazek rozwiązuje zagadn ien ie o p r a c o w a n i a ze
s t a w u zas i la jąco-pomiarowego do zasi lania uk ładów 
i urządzeń e lek t ron icznych s tab i l izowanymi nap ięc ia 
mi i p r ą d a m i s t a łymi o r az do p o m i a r ó w napięć i prą
dów s ta łych, rezys tancj i , t e m p e r a t u r y i t e s towan ia 
u k ł a d ó w TTL. Zes taw z a w i e r a d w u s t o p n i o w y uk ład 
kontrol i t e m p e r a t u r y (4), połączony z t r a n s f o r m a t o 
r e m zasi la jącym (3), czujnikiem t e m p e r a t u r y (5), 
w e n t y l a t o r e m (2) i wyłącznik iem e l e k t r o m a g n e t y c z 
n y m (1), cyfrowy b lok pomia rowo-p rzewta r za j ący (10) 
połączony z b lok iem prze łączania funkcj i i z ak re su 
(11), zas i lany z t r a n s f o r m a t o r a zasi lającego (3) oraz 
d isplay cyf rowy (9), połączony z b lokiem prze łącza
nia funkcj i i zakresu (11) i cyf rowym blokiem p o -
mia rowo-p rze twa rza j ącym (10). (3 zastrzeżenia) 
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G01R P.239538 T 14.12.1932 

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Sta
szica, Kraków, Polska (Marian Noga, Witold Rams, 
Jerzy Skwarczyński, Marian Lany). 

Czujnik do wykrywania zwarć zwojowych 
w silnikach indukcyjnych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
czujnika pozwalającego na zwiększenie selektywności 
pomiaru niesymetrii wewnętrznej uzwojenia w po
staci zwarcia zwojowego. Czujnik według wynalaz
ku ma cewki (1) umieszczone współosiowo z osią 
wirnika (5) w przestrzeni ograniczonej boczną po
wierzchnią wirnika (5) i płaszczyzną tarcz łożysko
wych (3). (1 zastrzeżenie) 

G01R P.2396S4 T 20.12.1932 

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska (Zbi
gniew Radzimski, Zbigniew Maternia). 

Zespół do pomiaru średnicy wiązki elektronowej 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie cipracowania ze
społu, który nie wymagałby wzmacniania sygnałów 
przed podaniem ich na wejście oscyloskopu. 

Zespół do pomiaru średnicy wiązki elektronowej 
składający się z układów: odchylającego i wzmacnia
jącego, oscyloskopu oraz pomiarowego pręta (4), usy
tuowanego . w obszarze odchylania. elektronów, cha
rakteryzuje się tym, że układ wzmacniający stanowi 
fotodioda (5), umieszczona w obudowie (1) w (płasz
czyźnie równoległej do płaszczyzny pierścienia (2), do 
którego jest przymocowany pomiarowy pręt (4). 

Zespół jest przeznaczony do stosowania w apara
turze elektronowiązkowej jak: elektronowe mikro
skopy analizujące i urządzenia do naświetlania 
wiązką elektronową. (1 zastrzeżenie) 

G01S P. 236020 16.04.1932 

Politechnika Gdańska, Gdańsk, Polska (Andrzej 
Dyka). 

Sposób filtracji poprawiającej rozdzielczość wgłębną 
systemów echolokacyjnych i układ do poprawy roz

dzielczości wgłębnej systemów echolokacyjnych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie poprawy roz
dzielczości wgłębnej systemów echolokacyjnych wy
korzystujących impuls o obwodzie .prostokątnej. W 
sposobie według wynalazku obwiednię odebranego 
sygnału poddaje się filtracji w układzie filtru linio
wego o module funkcji przenoszenia (H/jco) o opisa
nej wzorem: 

T | H(j(o) | = | A(jco) | cosinco 
gdzie: | A(jco) | - moduł funkcji przenoszenia o cha
rakterystyce filtru dolnoprzepustowego; w - pulsacja; 
T - czas trwan a impulsu lokacyjnego. 

Następnie sygoał wyjściowy poddaje się operacji 
prostowania jednopołówkowego eliminując część sy
gnału o niepożądanej polaryzacji. 

Układ według wynalazku ma wzmacniacz (1), któ
rego wejście jest połączone z wejściem linii opóźnia
jącej (2), przy czym wyjścia wzmacniacza (1) i linii 
opóźniającej (2) dołączone są do wejścia sumatora 
dwuwejściowego (3). Wyjście sumatora (3) jest dołą
czone do wejścia układu różniczkującego (4). 

Wyjście układu różniczkującego (4) dołączone jest 
do wejścia prostownika jednopołówkowego (5), które
go wyjście jest wyjściem całości układu. (6 zastrzeżeń) 

G01S P.236085 22.04.1982 

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława 
Dąbrowskiego, Warszawa, Polska (Jan Łozak, Kazi
mierz Dzięcicłowski). 



48 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO Nr 22 (258) 1983 

Układ nadajnika skalowania lokacyjnego urządzenia 
odbiorczego zasypanych osób 

Przedmiotem wynalazku jest układ nadajnika ska
lowania lokacyjnego urządzenia odbiorczego do zdal
nej lokacji zasypanych osób oraz pojemnik, w któ
rym umieszczony jest układ nadajnika. Układ zawie
rający jednostopniowy nadajnik zaopatrzony w an
tenę magnetyczną wyróżnia się tym, że ma układ 
stabilizacji (2) napięcia zasilania nadajnika (1) i pro
stownik (3) ładowania akumulatora (4) przez przełącz
nik rodzaju pracy (5), przy czym w cyklu „ładowa
nia" akumulator (4) zbocznikowany diodą Zenera (9), 
połączony przeciwsobnie z diodą świecącą (13) jest 
połączony z siecią przez diodę prostowniczą (11) i re
zystor ograniczający (10), natomiast w cyklu „praca" 
akumulator (4) jest ipołączony z nadajnikem (1) przez 
szeregowy tranzystor (6), który ma włączony pomię
dzy kolektorem i bazą rezystor (8), a baza tranzysto
ra jest połączona z masą układu przez diodę Zene
ra (7). 

Pojemnik składa się z czterech komór. W skrajnych 
komorach (2, 3) cylindrycznych są umieszczone an
tena magnetyczna i bateria akumulatorów. Natomiast 
w jednej części (4) komory środkowej znajdują się 
generator i stabilizator napięcia, a w drugiej (5) gnia
zdo z przełącznikiem. (1 zastrzeżenie) 

G02B P. 235744 01.04.1932 

Instytut Łączności, Warszawa, Polska (Julian Ko
war, Konstanty Boufał, Jerzy Molga, Tomasz Kiepas). 

Precyzyjny mechanizm przesuwu z regulowaną silą 
docisku, zwłaszcza do urządzenia do elektrycznego 

zgrzewania odcinków światłowodu 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie umożliwieni 3 
programowania siły docisku, niezbędnej w procesie 
zgrzewania odcinków światłowodu, w celu otrzyma
nia złącza o jednorodnej strukturze. Urządzenie za
wiera nieruchomy korpus (1), śrubę .popychającą (2) 
do przesuwu zgrubnego, śrubę ryglującą (3) do pre
cyzyjnego przesuwu stolika (4) mikromanipulatora, 
zderzak (5), dźwignię dwuramienną (6) o dużym prze
łożeniu, pierścienie ograniczające (7) i (9), sprężynę 
dociskową (8), kulkę (10) oraz sprężynę powrotną (11). 

(1 zastrzeżenie) 

G02B P. 239733 T 24.12.1982 

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska (Irena 
Barycka, Irena Zubel, Ryszard Kaszubski). 

Sposób wytwarzania płaskich siatek miedzianych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wyeliminowania 
konieczności stosowania w procesie wytwarzania sia
tek .szklanych płytek importowanych, palladu oraz 
aparatury próżniowej. 

Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania 
płaskich siatek miedzianych stosowanych w mikro
skopii elektronowej jako podłoża, na których umiesz
cza się materiał obserwowany, w lampach analizu
jących jako siatki zbierające elektrony wtórne, oraz 
jako siatki dyfrakcyjne. 

Sposób polega na tym, że jako podłoże stosuje się 
płytkę krzemową, którą utlenia się dla uzyskania 
warstwy dwutlenku krzemu o grubości 0,3-1 (.im, ,po 
czym na drodze fotolitografii i chemicznego trawie
nia wykonuje się w warstwie dwutlenku krzemu 
ścieżki o konfiguracji siatki, a następnie nanosi się 
wstępną, cienką warstwę miedzi przez zanurzenie w 
roztworze zawierającym jony miedzi i jony fluorko
we, po czym wstępną cienką warstwę miedzi pogru
bia się na drodze elektrolitycznej aż do uzyskania 
wymaganej grubości siatki. (2 zastrzeżenia) 

G03D P. 235960 14.04.1932 

Jednostka Wojskowa 3423, Lublin, Polska (Stanisław 
Pawluk, Stefan Pechciński, Stanisław Kloc, Ryszard 
Pieńkos). 

Automatyczna suszarka bębnowa do zdjęć 
fotograficznych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie utrzymywania 
stałej temperatury niezależnie od ilości suszonych 
zdjęć. 

Automatyczna suszarka bębnowa ma układ auto
matycznej regulacji naciągu taśmy (12) w postaci 
dodatkowego wałka (6) obciążonego ołowiem, przy 
czym wszystkie wałki ustalające bieg taśmy (12) są 
wykonane najkorzystniej z tekstolitu. Ponadto su
szarka ma mostkowy - najkorzystniej termistoro-
wy - układ regulacji temperatury, w którego jed
nym z ramion jest włączony termostat (10) umiesz
czany współosiowo z bębnem (1) w pobliżu górnego 
wałka zwrotnego (3) wewnątrz zamkniętego obwodu 
ruchomej taśmy (12). Powierzchnia boczna bębna \1) 
jest wykonana z polerowanej stali kwasoodpornej, 
a silnik napędowy (4) ma najkorzystniej tyrystoro
wy układ regulacji obrotów i , przełącznik zmiany 
kierunku obrotów. 
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Wewnątrz bębna (1) są umieszczone promieniowo 
trzy płaskie, połączone równolegle grzałki elektrycz
ne (2) w odstępach kątowych najkorzystniej co 120°. 
Ponadto w tylnej ściance obudowy (9) suszarka ma 
wyciąg (11) odprowadzający pary toksycznych związ
ków chemicznych wydzielanych zwłaszcza ze zdjęć 
kolorowych. (2 zastrzeżenia) 

G03G P. 235938 13.04.1982 

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Ta
deusz Zambrzycki, Zygmunt Zawisławski). 

Sposób termicznego utrwalania kopii kserograficznych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zmniejszenia 
zużycia energii elektrycznej potrzebnej do nagrzewa
nia proszku wywołującego. 

Sposób polega na tym, że obraz proszkowy usytuo
wany na podłożu, umieszcza się między elektrodami, 
składającymi się z warstwy przewodnika, na którą 
nałożona jest warstwa dielektryka, pokryta cienką 
warstwą antyadhezyjną. Elektrody zasila się napię
ciem z generatora tak, że tworzą elektryczny konden
sator, pomiędzy elektrodami którego wytwarza się 
szybkozmienne pole elektryczne, nagrzewające war
stwy dielektryków, zaś przez przewodnictwo cieplne, 
nagrzewa się proszek obrazu proszkowego. Elektrody 
dociska się siłą o wielkości co najmniej siły ciężkoś
ci jednej z elektrod. (1 zastrzeżenie) 

G03G P.235939 13.04.1982 

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Ta
deusz Zambrzycki, Zygmunt Zawisławski). 

Urządzenie obrotowe do termicznego utrwalania 
kopii kserograficznych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie termicznego 
utrwalania kopii kserograficznych przy zmniejszonym 
zużyciu energii elektrycznej. 

Urządzenie charakteryzuje się tym, że każdy wałek 
(A, B) składa się z nieprzewodzącego elektrycznie 
rdzenia (1, l'), korzystnie ceramicznego, pokrytego 
warstwą przewodzącą elektrycznie (2, 2) , na której 
jest osadzona warstwa o dużej stratności dielektrycz
nej (3, 3'), pokryta warstwą antyadhezyjną (4, 4'), 
iponadto warstwy (2, 2') połączone są elektrycznie 
z generatorem (8). (1 zastrzeżenie) 

G05B P.235673 26.03.1982 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Systemów Mechani
zacji, Elektrotechniki i .automatyki u or i uczę j , k a 
towice, Polska (Andrzej Tabor, Jan Czyż, Zenon Mo
lenda, Wiesław Balicki/. 

Sposób sterowania odczytem masy i dozowaniem 
porcji oraz układ sterowania odczytem masy i dozo

waniem porcji 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uproszczenia 
technologii dozowania oraz uzyskania wysokiej do
kładności porcjowania niezależnie od odległości 
punktu nadawy od wagi i wysypu taśmy. 

Sposób sterowania odczytem masy przepływającej 
przez dowolny punkt odcinka trasy przenośnika taś
mowego pomiędzy wagą, a wysypem taśmy, polega 
na tym, że dane z wagi taśmociągowej (1) odpowia
dające jednostkom ważonej masy materiału prze
kazuje się równocześnie z danymi z czujnika ruchu 
(2) taśmy do przesuwnego rejestru (4), którego ko
mórki są przyporządkowane odpowiednio punktom 
odcinka trasy przenośnika taśmowego (16) w prze
dziale waga taśmociągowa (1) - wysyp taśmowy (18), 
a następnie z komórki przesuwnego rejestru (4) od
powiadającej dowolnie wybranemu punktowi odcin
ka trasy przenośnika taśmowego (16) dokonuje się 
wpisu informacji do licznika masy (7), którego stan 
wyświetla się na wskaźniku (8). 

Sposób sterowania dozowaniem porcji masy prze
pływającej przez punkt wysypu taśmy polega na 
tym, że dane z wagi taśmociągowej (1) przekazuje 
się równocześnie z danymi z czujnika ruchu (2) taś
my do rejestru przesuwnego (4), którego komórki są 
przyporządkowane odpowiednio punktom odcinka tra
sy przenośnika taśmowego (16) w przedziale waga 
taśmociągowa (1) - wysyp (18). Z jednego wyjścia 
rejestru przesuwnego (4) dokonuje się wpisu infor
macji do licznika masy (7), a z drugiego wyjścia do
konuje się wpisu informacji do licznika dozującego 
(11), do którego jest doprowadzana informacja z pro
gramatora porcji (13). Porównuje się stan wypełnie
nia licznika dozującego (11) z wartością programatora 
porcji (13), a po zrównaniu się ich stanów, zatrzymu
je się napęd (17) przenośnika taśmowego (16), zeruje 
się licznik dozujący (11) oraz dokonuje się wpisu in
formacji do licznika dozującego (11) o masie zważo
nej w okresie czasu od wyłączenia napędu (17) do 
chwili zatrzymania się taśmy przenośnika taśmowe
go (16). Masa ta jest zasilana do następnej porcji. 

Układ zawiera blok wpisu (3), którego wejścia są 
połączone z wyjściami impulsowymi wagi taśmocią
gowej (1) i czujnika ruchu (2) taśmy, natomiast wyj
ście bloku wpisu (3) jest połączone z wejściem prze
suwnego rejestru (4), którego jedno wyjście jest połą
czone poprzez blok odczytu; (5) równolegle z liczni
kiem masy (7) i licznikami elektromechanicznymi (9, 
10), natomiast drugie wyjście przesuwnego rejestru 
(4) jest połączone poprzez blok odczytu (6) z wejściem 
licznika dozującego (11), połączonego równolegle 
z programatorem porcji (13), natomiast wyjście licz
nika dozującego (11) jest połączone z napędem (17) 
przenośnika taśmowego (16) i wskaźnikiem cyfrowym 
(8), przy czym wyjście impulsowe czujnika ruchu (2) 
taśmy jest połączone równolegle z wagą taśmociągo
wą (1), przesuwnym rejestrem (4) i blotkami wpisu 
(5, 6). 

Urządzenie jest przeznaczone do stosowania zwła
szcza w systemach sterowania załadunkiem węgla do 
wagonów. (3 zastrzeżenia) 
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G05D P.236029 19.04.1982 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Górnictwa Surow
ców Chemicznych „Chemkop", Kraków, Polska (Jan 
Wierzchoń). 

Regulator obrotów turbiny wodnej 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uproszczenia 
konstrukcji regulatora obrotów turbiny wodnej. 

Regulator składający się ze zbiornika oleju z umie
szczonym w nim korpusem, pompy olejowej i koła 
napędowego, charakteryzuje się tym, że w korpusie 
(2) umocowane są dwa bezwładniki (5) spełniające ro
lę suwaków hydraulicznych do regulowania przepły
wu oleju z pompy olejowej do rury wypływowej (10) 
i do siłownika jednostronnego działania (14) wypo
sażonego w sprężynę (16) sterującą otwieraniem kla
py regulacyjnej (17) turbiny. (1 zastrzeżenie) 

G05F 
G06F 
G09B 

P.233115 19.09.1981 

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Komisji Edukacji 
Narodowej, Kraków, Polska (Eustachy Berezowski). 

Komputerowy system dydaktyczny 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
systemu dydaktycznego umożliwiającego realizację 
procesu uczenia się, przy pomocy komputera, całej 
grupie uczących się przy wykorzystaniu jednego ter
minala połączonego z jednym wejściem komputero
wym. 

Komputerowy układ dydaktyczny zawiera maszy
nę cyfrową (1) połączoną z jedną końcówką kompu
tera oraz poprzez interfejs (2) z wieloma subtermi-
nalami (3). Każdy subterminal (3) zawiera równole
gle złączone: elektryczną maszynę do pisania z mo
nitorem (5), maszynę dydaktyczną (6), diaskop auto
matyczny (7), magnetofon kasetowy (8), grafoskop 
(9), kartotekę werbalną (10), i magnetowid (11). 

(1 zastrzeżenie) 

G08B P.234905 T 01.02.1982 

Wiesław Rutkiewicz, Andrzej Fliśnikowski, Walde
mar Jakubowski, Warszawa, Polska (Wiesław Rutkie
wicz, Andrzej Fliśnikowski, Waldemar Jakubowski). 

Układ zabezpieczenia mieszkań przed włamaniem 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie skutecznego 
chronienia mieszkań przed włamaniem. 

Układ według wynalazku składa się z co najmniej 
dwóch, a korzystnie możliwie dużej ilości nadajników 
sygnału włamaniowego (NSW]...n) umieszczonych w 
poszczególnych mieszkaniach (Mj,,^) oraz z co naj-
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mniej odpowiadającej ilości mieszkań odbiorników 
sygnału alarmowego (OSAj..^) umieszczonych co naj
mniej po jednym w tych samych mieszkaniach. Każ
dy nadajnik sygnału włamaniowego (NSWi.^) może 
być, zgodnie z wolą użytkownika mieszkania (MJ, 
odłączony od układu wyłącznikiem (Zi...n>. W skład 
układu wchodzą też sumator sygnału (SUM) i zasi
lacz (ZAS). 

Układ jest szczególnie przydatny do zastosowania 
w budynkach wielorodzinnych. (2 zastrzeżenia) 

G10D P. 239506 T 14.12.1982 

Bogdan Skalmierski, Gliwice, Jerzy'Dłutowski, Sta
nisławowo k/Pomiechówka, Polska (Bogdan Skalmier
ski, Jerzy Dłutowski). 

Sposób wykonania i renowacji instrumentów 
strunowych, szarpanych, zwłaszcza gitar 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie podniesienia 
walorów pudła rezonansowego takich, jak nośność, 
bárwa i emisja dźwięku. 

Sposób polega na przyklejaniu do płyty górnej in
strumentu o grubości nie większej niż 2 mm belek 
promienistych nasyconych roztworem alkalicznym 
oraz wklejeniu belki poprzecznej równoległej do pod
stawka i w jego bliskości w stanie jego wygięcia 
sprężystego w płaszczyźnie równoległej do płaszczy
zny płyty górnej, tak aby belka poprzeczna rozciągała 
część płyty górnej pomiędzy podstawkiem a górnym 
pieńkiem, natomiast ściskała część pomiędzy pod
stawkiem, a dolnym pieńkiem. 

W przypadku renowacji opisane czynności są te 
same z tym, że przed przystąpieniem do nich należy 
zdjąć z pudła rezonansowego tylną płytę, usunąć ist
niejące belki górnej płyty i w razie potrzeby pocie
nia ją do grubości nie większej niż 2 mm. 

(2 zastrzeżenia) 

G10D P.239507 T 14.12.1982 

Bogdan Skalmierski, Gliwice, Jerzy Dłutowski, Sta
nisławowo k/Pomiechówka, Polska (Bogdan Skal
mierski, Jerzy Dłutowski). 

Sposób renowacji instrumentów smyczkowych, 
zwłaszcza skrzypiec 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie podniesienia wa
lorów akustycznych pudła rezonansowego. 

Sposób polega na zdjęciu górnej płyty instrumen
tu, pocienieniu jej w razie potrzeby do grubości 
mniejszej niż 3 mm, wymianie przynajmniej jedne
go skrajnego pieńka na pieńki ustawione skośnie 
w płaszczyźnie symetrii pudła rezonansowego z roz
chylonymi wolnymi końcami, wymianie listewek po 
stronie górnej płyty pomiędzy skrajnymi pieńkami 
a środkowymi na listewki odkształcone sprężyście, 
następnie ściśnięciu wieńca boczków wraz z płytą 
dolną siłami działającymi na osi pieńków skrajnych, 
odkształceniu sprężystym tej całości do stanu likwi
dującego ukośne ustawienie skrajnych pieńków 
i przyklejeniu płyty górnej do odkształconego wień
ca boczków wraz z płytą dolną. (1 zastrzeżenie) 

Dział H 
ELEKTROTECHNIKA 

H01J P.236061 21.04.1982 

Zakłady Wytwórcze Lamp Elektrycznych „POŁAM" 
im. Róży Luksemburg, Warszawa, Polska (January 
Konopka, Maurycy Huettner, Bogdan Kapka). 

Pasta emisyjna do pokrywania katod 
niskoprężnych lamp wyładowczych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania pa
sty na bazie dwóch składników emisyjnych, co po
zwoliłoby na zmniejszenie kosztów wytwarzania 
lampy. 

Pasta emisyjna do pokrywania katod niskopręż-
nych lamp wyładowczych, zwłaszcza katod świetló
wek, zawierająca aktywne emisyjnie składniki w po
staci mieszaniny węglanów baru i wapnia, charak
teryzuje się tym, że ilość węglanów baru i wapnia 
stanowi co najmniej 96%> wagowych suchej masy, 
a zawartość węglanu wapnia wynosi 31-48% wago
wych suchej masy. (1 zastrzeżenie) 

H01J P.236113 23.04.1982 

Zakłady Elektronowe „Lamina", Piaseczno, Polska 
(Mieczysław Majewski). 

Katoda o emisji wtórnej do larnp mikrofalowych 
typu M 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie polepszenia wła
ściwości emisyjnych zimnych katod o emisji wtór
nej, stosowanych w lampach mikrofalowych o skrzy
żowanych polach. Katoda na swej czynnej powierzch
ni emisyjnej (4) ma wykonane spiralne lub współ
osiowe nacięcia (5) o profilu zbliżonym do trójkątne

go i kącie rozwarcia a w granicach od 30° do 90° 
oraz głębokości nieprzekraczającej 10% odległości 
między anodą i katodą. (1 zastrzeżenie) 

H02H 
B66B 

P.236091 22.04.1982 

Centrum Konstrukcyjno-Technologiczne Maszyn 
Górniczych „KOMAG", Gliwice, Polska (Tadeusz Byr-
czek, Zygmunt Haas, Grażyna Suwalska, Helena Ku-
mon)v 

Układ zabezpieczający przed skutkami elektrycznych 
uszkodzeń dwuuzwojeniowego tachogeneratora 

prądu przemiennego z wirnikiem zwartym 
W układzie zabezpieczającym według wynalazku, 

obwód wyjściowego uzwojenia (2) tachogeneratora (1) 
jest włączony .poprzez podwójny dławik (3) w obwód 
sterowania prądem stałym elektronicznego wzmacnia
cza (4), zasilającego sterowniczy, przekaźnik (7) ze 
stykiem (8) w obwodzie bezpieczeństwa maszyny wy
ciągowej. (1 zastrzeżenie) 
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H02H P.236114 23.04.1982 

Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-Kra-
ków", Kraków, Polska (Piotr Sosnowski). 

Układ zabezpieczający przed awaryjnym 
spadkiem napięcia zasilania 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie budowy proste
go i niezawodnego w działaniu układu zabezpieczają
cego przed awaryjnym spadkiem napięcia zasilania 
urządzeń elektromechanicznych, zwłaszcza sprzęgieł 
elektromagnetycznych, w których spadek napięcia po
niżej pewnej wartości może spowodować ich awarię. 

W układzie zabezpieczającym, zawierającym filtr 
gładzący, dzielnik napięcia i przekaźnik, - między 
diodę Zenera (9) dzielnika napięcia, a przekaźnik (11) 
włączony jest tranzystor (12) sterujący dwupozycyj-
ną pracą tego przekaźnika, sprzężonego z układem 
„START-STOP", załączającym urządzenie, którego na
pięcie jest kontrolowane. 

Dzielnik napięcia stanowią, połączone szeregowo: 
rezystor nastawczy (8), dioda Zenera (9) i dodatkowy 
rezystor (10). (2 zastrzeżenia) 

H03F P. 236084 22.04.1982 

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dą
browskiego, Warszawa, Polska (Bogusław Smólski). 

Układ wzmacniacza logarytmicznego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracqwania 
układu wzmacniacza logarytmicznego, zwłaszcza dla 
impulsów wizyjnych pracującego metodą sukcesyw
nego wzmacniania i sumowania umożliwiającego przy 
mniejszej ilości stopni wzmacniających uzyskanie za
dowalającego zakresu dynamicznego oraz uniezależ

nienie nachylenia charakterystyki od wartości współ
czynnika wypełnienia. 

Układ charakteryzuje się tym, że ma kilka stopni 
wzmacniających (1) połączonych szeregowo, a każdy 
z nich ma na wejściu i wyjściu po dwa połączenia 
z wyjściową szyną sumowania (4), pierwsze bezpo
średnie, tylko przez wtórnik emiterowy (3) i drugie 
przez dzielnik napięciowy (2) o ustalonjTn tłumieniu 
oraz identyczny wtórnik emiterowy (3). A ponadto 
wszystkie stopnie wzmacniające (1) za wyjątkiem 
pierwszego są zaopatrzone na wejściu w detektory 
szczytowe. (2 zastrzeżenia) 

H03K P.236024 17.04.1982 

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

Układ potrajania częstotliwości 
przebiegu sygnału wejściowego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
układu umożliwiającego zarówno podwajanie, jak 
i potrajanie częstotliwości przebiegu sygnału wejścio
wego. 

Układ ma jeden uniwibrator (Ul) generujący syg
nał o częstotliwości (fwe) sygnału wejściowego (Swe) 
w odpowiedzi na jego narastające zbocze i drugi uni
wibrator (U2), generujący sygnał o częstotliwości (fwe) 
sygnału wejściowego (Swe) w odpowiedzi na jego 
opadające zbocze. Wygenerowane w uniwibratorach 
(Ul), (U2) sygnały są sumowane w bramce (BI) na 
sygnał o podwójnej częstotliwości (2xfwe) sygnału 
wejściowego (Swe). Dodatnim zboczem sygnału wyj
ściowego z drugiego uniwibratora (U2) jest spowodo
wane wygenerowanie w następnym uniwibratorze 
(U3) kolejnego sygnału, opóźniającego działanie koń
cowego uniwibratora (U4). Sumowanie sygnału wyj
ściowego z bramki (BI) o podwójnej częstotliwości 
(2xfwe) i sygnału wyjściowego z końcowego uniwi
bratora (U4) o częstotliwości (fwe) sygnału wejścio
wego (Swe) w końcowej bramce (B3) daje na jej 
wyjściu sygnał (Swy) o potrójnej częstotliwości 
(3xfwe) sygnału wejściowego (Swe) układu. Układ 
przeznaczony jest do badań maszyn wirujących. . 

(1 zastrzeżenie) 
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H03K P. 238038 19.04.1982 

Zakład Elektronicznej Aparatury Pomiarowej 
„Meratronik", Warszawa, Polska (Włodzimierz Roma
niuk, Wiesław Martynow, Andrzej Pabian). 

Przetwornik analogowo-cyfrowy 
z eliminacją skutków ograniczonej szybkości 

narastania napięć 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie eliminacji skut
ków ograniczonej szybkości narastania napięć w prze
tworniku analogowo-cyfrowym pracującym na zasa
dzie podwójnego całkowania, w którym napięcie mie
rzone oraz napięcia wzorcowe są podawane poprzez 
klucze analogowe do wzmacniacza wejściowego. 

W przetworniku według wynalazku zastosowano 
klucz analogowy (K4) włączony między wyjście 
wzmacniacza wejściowego (WZM), a wejście integra
tora (INT) oraz element czasowy (EC) sterujący ten 
klucz analogowy (K4) i wejście blokujące generatora 
zegarowego (G). (1 zastrzeżenie) 

H03K P.236076 22.04.1982 

Instytut Komputerowych Systemów Automatyki 
i Pomiarów, Wrocław, Polska (Ziemowit Olejnik). 

Układ generatora 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
układu generatora o przebiegu trójkątnym i prosto
kątnym o dobrej stabilności temperaturowej i czaso
wej częstotliwości drgań, zapewniającego dużą syme
trię przebiegu. 

W układzie według wynalazku kolektor tranzystora 
(Tl) jest połączony z jednym końcem diody Ze-
nera (Dz) oraz poprzez rezystor (R6) z wejściem od
wracającym wzmacniacza (W2) i dalej poprzez rezy
stor (R5) z wejściem odwracającym całkującego 
wzmacniacza (Wl) z kolei zaś kolektor tranzystora 
(T2) jest połączony z drugim końcem diody (Dz) oraz 
przez rezystor (R8) z wejściem odwracającym wzmac
niacza (W2) i przez rezystor (R7) z wejściem odwra
cającym całkującego wzmacniacza (Wl). 

Układ ma zastosowanie głównie w technice pomia
rowej lub automatyce przemysłowej do wytwarzania 
określonych sygnałów sterujących. (1 zastrzeżenie) 

H03K P.236077 22.04.1982 

Instytut Komputerowych Systemów Automatyki 
i Pomiarów, Wrocław, Polska (Ziemowit Olejnik, Jan 
Sawicki). 

Układ dyskryminatora okienkowego z histerezą 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
układu zapewniającego uzyskanie dokładnych progów 
porównania oraz niezależność strefy histerezy do na
stawianych progów dyskryminacji. 

W układzie według wynalazku wyjście wzmacnia
cza (W3) jest połączone z polowym tranzystorem <T2), 
którego źródło poprzez rezystor (RH) jest połączone 
z zerem zasilania oraz przez rezystor (R12) z wej
ściem wzmacniacza (Wl), zaś przez rezystor (RU) 
z wejściem drugiego wzmacniacza (W2), natomiast 
bramka wspomnianego tranzystora (T2) poprzez rezy
stor (R14) jest połączona z zerem zasilania oraz z dio
dami (D2 i D3), z których jedna jest połączona 
z wyjściem wzmacniacza (Wl), a druga także z wyj
ściem drugiego wzmacniacza (W2). 

Układ ma zastosowanie w technice pomiarowej lub 
automatyce przemysłowej oraz wszędzie tam, gdzie 
istnieje konieczność porównania sygnałów analogo
wych z sygnałami odniesienia. (1 zastrzeżenie) 

H04B P.235971 14.04.1982 

Wojskowy Instytut Łączności, Zegrze, Polska (Jó
zef Jacek Pawelec, Marek Suchański, Ryszard Flo-
ryński, Stanisława Szymańska). 

Zautomatyzowany sposób oceny kanału radiowego KF 

Sposób według wynalazku polega na sondowaniu 
jonosfery, (pobieraniu próbek zakłóceń i określaniu 
przydatności kanału według median i decyli mocy 
zakłóceń oraz tłumienia sygnału użytecznego. 

Wyniki obliczeń drukowane są w postaci tabeli. 
Kryterium „jakości" kanału stanowi stosunek me

dian mocy sygnał/zakłócenie (S/N) oraz wartość tzw. 
współczynników fluktuacyjności (F), będących sto
sunkiem różnicy decyla^ górnego i dolnego do media
ny. (1 zastrzeżenie) 

H04M P. 236053 19.04.1982 

Wielkopolskie Zakłady Teleelektroniczne im. Gen. 
Karola Świerczewskiego „TELKOM-TELETRA", Po
znań, Polska (Jacek Krych, Stefan Kijak). 
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Sposób wykrywania prądu stałego centralowego 
i sygnału zewu, zwłaszcza w urządzeniach transmisji 

danych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
sposobu pozwalającego na obiektywną, niezawodną 
i szybką ocenę rodzaju prądu, jaki pojawi się w linii 
telefonicznej. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że prąd 
przychodzący z linii telefonicznej rozdziela się 
i kształtuje na dwa sygnały binarne, które następnie 
poddaje się równolegle mnożeniu logicznemu i sumo
waniu modulo 2. Na wyjściu elementu mnożenia lo
gicznego otrzymuje się sygnał świadczący o obecno
ści w linii sygnału zewu, a na wyjściu elementu sumy 
modulo 2 otrzymuje się sygnał świadczący o obec
ności w linii telefonicznej prądu stałego centralo
wego. (1 zastrzeżenie) 

H04N P. 236086 22.04.1982 

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Elektro
nicznego Sprzętu Powszechnego Użytku, Warszawa, 
Polska (Wacław Panas). 

Układ odchylania i zasilania, 
zwłaszcza dla odbiorników telewizyjnych 

Wynalazek' dotyczy układu odchylania i zasilania 
zwłaszcza odbiorników telewizyjnych i innych urzą
dzeń, w których stosowane są larrnpy katodowo^po-
miarowe z odchylaniem magnetycznym, zapewniają
cego poziome odchylanie strumienia elektronowego 
w lamoie katodowo-promieniowej orze-* wytwarzanie 
odpowiednich Drzebiegów prądowych w cewkach od
chylania poziomego oraz zasilanie innych obwodów 
urządzeń stabilizowanym napięciem. 

Układ charakteryzuje sie tym, że rbwód łączący 
klucz (Tl) z biegunem zasilania (+Uwei 5t»ry«*H 
transformator (Tri) o uzwojeniu pierwotnym (I-ITI) 
z odczepem (II), które włączone jest miedzy b'e-mn 
zasilania (+Uwe) i obwód klucza (Tl) przy pomoc v 
diody (Dl) na wejściu i diody (D2) na wyjściu uzwo
jenia. Diody te są skierowane zgodnie z kierunkiem 
przewodzenia klucza (Tl). Odczep tego uzwojenia iest 
połączony z kondensatorem (Cl), którego druga okła
dzina jest połączona z diodą (D6) skierowaną tak, 
że jej anoda jest dołączona do masv. Druga okła
dzina kondensatora (Cl) połączona jest oonrzez diode 
(D5) z kondensatorem magazynującym (C3) stanowią
cym kondensator wybierania. (3 zastrzeżenia) 

H05B P.238622 T 14.10.1982 

Jerzy Niewiarowski, Warszawa, Polska (Jerzy Nie
wiarowski). 

Grzejnik elektryczny 

Grzejnik według wynalazku ma spiralę grzejną 
IOW zatopioną w monolicie szklanym w kształcie ka
loryfera. (1 zastrzeżenie) 

H05H P. 236088 22.04.1982 

Instytut Elektrotechniki, Warszawa, Polska (Kazi
mierz Lisowski). 

Ogniwo plazmowe 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
ogniwa umożliwiającego wykorzystanie energii za
wartej w zbiorze cząstek naładowanych przez prze
tworzenie jej w energię elektryczną. 

Ogniwo plazmowe wykonane jest w postaci tune
lu, który stanowią dwie elektrody (1, 2) oraz dwie 
płyty polowe (3,4). Płyty polowe (3,4) składają się 
z płyt ognioodpornych (5) będących przewodnikiem 
prądu jedynie wzdłuż swej grubości, okładzin bocz
nych (6) wykonanych z materiału magnetycznego 
o małej stratności i dużej powierzchni oraz cewek 
(7) wytwarzających pole magnetyczne. Cewki (7) są 
podłączone do elektrod (1, 2) i zacisków (8, 9) ogniwa 
plazmowego. Wszystkie elementy (5,6,7) płyt polo
wych (3, 4), jak i same płyty polowe (3,4) są wzglę
dem siebie odizolowane elektrycznie. Między zaciski 
(P, 9) ogniwa plazmowego jest włączony układ elek
tryczny, á między okładzinami bocznymi (6) płyt po
lowych (3,4) włączony jest regulator napięcia. 

(4 zastrzeżenia) 
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Dział A 
PODSTAWOWE POTRZEBY LUDZKIE 

A01D W. 69741 17.01.1983 

Eugeniusz Barański, Wiesław Burdziłowski, Siedl
ce, Polska (Eugeniusz Barański, Wiesław Burdziłow
ski). 

Widły, zwłaszcza do przetrząsaczy siana 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie zwiększenia 
trwałości i funkcjonalności wideł oraz obniżenia 
kosztów produkcji. 

Widły charakteryzują się tym, że w sztywnym ra
mieniu (1) wykonanym ze stalowego pręta i wyposa
żonym w uchwyt (2) zamocowane są poprze zgniot 
sprężyste palce (3) wykonane w postaci sprężyn śru
bowych. Krótsze końce (4) palców (3) mają zaszlifo-
wania (5). (2 zastrzeżenia). 

A24B W. 69782 19.01.1983 

Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfika
cji Rolnictwa, Warszawa, Polska (Stanisław Kopytko). 

Wieszak igłowy do zawieszenia liści tytoniu 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowa
nia konstrukcji wieszaka umożliwiającej łatwe nakła
danie liści bez korzystania z urządzeń pomocniczych. 

Wieszak składa się z dwóch części w kształcie ra
mek, przy czym część górna wyposażona w igły (2) 
i część dolna ma odpowiednio ukształtowane zwrot
niki (3) i (6), umożliwiające nasuwanie części górnej 
w dolną oraz zatrzaski sprężynujące (4). 

(1 zastrzeżenie) 

A42B W. 69360 25.10.1932 

Krzysztof Ulanicki, Świdnika Polska (Krzysztof Ula-
nicki). 

Daszek 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie uproszcze
nia technologii wykonania i zwiększenia funkcjonal
ności przeciwsłonecznego daszka. 

Rozwiązanie charakteryzuje się tym, że zasadniczy 
element daszka (1) ma wywiniętą w kierunku piono
wym wewnętrzną krawędź tworzącą otok (2), którego 
przedłużenie stanowią paski (3) i (4), zawierające na 
końcach nacięcia (5). (2 zastrzeżenia) 

A44C W. 69739 17.01.1983 

Jerzy Wrzoskowicz, Warszawa, Polska (Jerzy Wrzos-
kowicz). 

Agrafka ozdobna z zabezpieczeniem 
przed samoczynnym rozpinaniem 

Agrafka, stanowiąca głowicę wykonaną z dowolne
go materiału z wtopionym w nią jednym końcem dru
tem sprężystym o kształcie sprężyny jednozwojowej, 
charakteryzuje się tym, że głowica zawiera kanał 
prowadzący (2) z częścią wlotową przednią (3) oraz 
częścią tylną (4). W części tylnej (4) kanału (2) wy
profilowany jest wewnętrzny występ blokujący (5). 
W kanał prowadzący (2) wprowadza się drugi, za
ostrzony koniec (9) drutu (7). (1 zastrzeżenie) 

i 
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A47B W.69362 26.10.1982 

Jan Leszczyński, Poznań, Polska (Jan Leszczyński). 

Podest do przemieszczania 
telewizora w meblościan:e 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowa
nia podestu umożliwiającego żądane ustawienie tele
wizora umieszczonego w meblościance. 

Podest ma podstawę (1) którą mocuje się śrubami 
(13) do płyty (12), będącej częścią meblościanki. Pod
stawa (1) jest połączona z obejmą (2) dla zespołu 
utworzonego przez prowadnicę (3), kątownik (4) 
i płytę dolną (5). Na płycie (5) spoczywa poprzez ło
żysko (7) płyta górna (6), przymocowana śrubą (8). 
Pomiędzy obejmą (2) a prowadnicą (3) jest umiesz
czony zespół toczny (9). Płyta górna (6) ma możli
wości przesuwu wzdłużnego oraz obrotu względem 
podstawy (1). Zaczep (11) umożliwia ustalenie poło
żenia płyty górnej (6) względem podstawy (1). 

(2 zastrzeżenia) 

A47B W.69708 07.01.1983 

Katowickie Fabryki Mebli, Katowice, Polska (Ni
kola Iwanow, Ignacy Wieszczek; Ryszard Lelőnek). 

Zestaw młodzieżowy, segmentowy 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie zwiększenia 
użyteczności i funkcjonalności zestawu meblowego. 

Istota wzoru użytkowego polega na tym, że pod 
płytą biurka (5) zestawu meblowego umieszczony jest 
ruchomy stolik (3) posiadający ściankę czołową zhar
monizowaną z sąsiednimi segmentami dolnymi (1,2). 

Za klapą we wnęce segmentu nastawnego (7) znaj
duje się wkład uniwersalny (8) tworzący półki i prze
grody. (2 zastrzelenia) 

A47D W.69747 17.01.1983 

Kłodzkie Zakłady Metalowe „Kłomet-Elektromet", 
Kłodzko, Polska (Wiesław Pietrzyk, Andrzej Gałka, 
Czesław Zając). 

Bujak dziecinny 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowa
nia składanej konstrukcji bujaka dziecinnego, dogod
nej do składowania i transportu. 

Bujak dziecinny ma kołyskę (1), w której za po
mocą sprężyn (3) jest zawieszona rama nośna (4) 
z listwami. W listwach jest ruchomo osadzona rama 
poręczy (12) i konstrukcja wsporcza (13), która w po
łożeniu kątowym jest połączona z ramą poręczy (12) 
zaciskiem śrubowym (18). W konstrukcji wsporczej 
(13) jest zawieszone oparcie i siedzisko, przy czym 
oparcie i siedzisko są połączone elementami zawia
sowymi (15c) i (17a). (4 zastrzeżenia) 

A47G W. 69713 11.01.1983 

Jan Sołtysiński, Warszawa, Polska (Jan Sołtysiński). 

Zawieszka breloczka 

Zawieszka breloka składa się z pierścienia (1), któ
ry dla zapinania kluczy rozcięty jest w miejscu (2), 
w dolnej swojej części zaopatrzonej w otwór (3), słu
żący do mocowania breloka. (2 zastrzeżenia) 
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A61H W. 69716 10.01.1983 

Wojewódzkie Zakłady Ortopedyczne, Bytom, Polska 
(Stanisław Maślanka, Andrzej Chmiel, Eugeniusz 
M. Folta). 

Końcówka oporowa, przeciwgołoledziowa do kul 
i lasek inwalidzkich 

Celem wzoru jest opracowanie prostej konstrukcji 
końcówki oporowej. 

Końcówka oporowa zawierająca gumową nasadkę 
i wysuwne ostrze, charakteryzuje się tym, że ma 
prowadzący zamek (1) z wkręconym trzpieniem (4) 
zakończonym ostrzem (5) i wkręconą gałką (3), osa
dzony w aluminiowej rurze (2), będącej dolną częścią 
kuli lub laski inwalidzkiej. Ponadto końcówka ma 
sprężynę (11) osadzoną na trzpieniu (4) między czo
łową powierzchnią prowadzącego zamka (1) a gu
mową nasadką (6), przy czym trzpień (4) zakończony 
ostrzem (5) przechodzi przez otwór (7) gumowej na
sadki (6), a gałka (3) przechodzi przez otwór (8) lub 
(9) wykonany w aluminiowej rurze (2). 

(1 zastrzeżenie) 

A61M W. 69727 13.01.1983 

Ryszard Ziętek, Szczecin, Polska (Ryszard Ziętek). 

Urządzenie do indywidualnego wstrzykiwania leków, 
szczególnie insuliny 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie umożliwie
nia samoczynnego wykonywania przez urządzenie za
strzyków. 

Urządzenie zawierające zamocowaną w korpusie 
przesuwającym się po prowadnicy jednorazową strzy
kawkę oraz urządzenie napinająco-spustowe i ręko
jeść, charakteryzuje się tym, że na przedłużeniu tło-

czyska (3) strzykawki (1) zamocowany jest zderzak 
(4) połączony z popychaczem (7), na który nałożona 
jest w tulei (9) sprężyna śrubowa (8). W przedniej 
części popychacza (7), w jego zgrubieniu, umieszczone 
jest urządzenie ryglujące (12), którego dolny kołek 
ze sprężyną współpracuje ze zwalniaczem rygla (17) 
spustu (15). (1 zastrzeżenie) 

A62B W. 69728 14.01.1983 

Główny Instytut Górnictwa, Katowice, Polska (Ed
mund Tokarzewski, Jerzy Ukraiński, Henryk Ogo
nowski). 

Pochłaniacz gazów toksycznych 

Celem wzoru jest opracowanie takiej konstrukcji 
pochłaniacza, w której stopień wykorzystania masy 
chłonnej byłby możliwie maksymalny. 

Pochłaniacz ma postać puszki (1) mieszczącej masę 
chłonną (2), której reakcji z gazem toksycznym to
warzyszy wydzielenie się ciepła. W masie chłonnej (2) 
i 'U wylotu z tej masy wdychanego powietrza, znajdu
ją się przewężenia (3) utworzone przez pierścieniowe 
przegrody,' połączone z puszką (1) prostopadle do kie
runku (K) przepływu^powietrza. Stosunek powierzchni 
pełnego przekroju puszki (1) do powierzchni prześwi
tu przewężeń (3) wynosi od 1,4 do 2. Szerokości prze
wężeń (S) wynoszą od 1/3 do 2/3 wysokości (H) masy 
chłonnej (2) pomiędzy tymi przewężeniami. 

(3 zastrzeżenia) 

A63H W. 69812 22.01.1983 

Krzysztof Kowalski, Warszawa, Polska (Krzysztof 
Kowalski). 

Klocek 

Celem wzoru jest zwiększenie asortymentu zabawek 
klockowych. 

Klocek, stanowiący jeden z elementów składowych 
kompletu do budownictwa zabawkowego, stanowi wy
drążony, kołowy walec (1), w którego górnej i dolnej 
krawędzi, na 'całym obwodzie, jest szereg prostokąt
nych wycięć (2 i 3) oraz pomiędzy nimi szereg pła
skich elementów (4 i 5). (1 zastrzeżenie) 
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Dział B 
RÓŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE; TRANSPORT 

B01D 
B30B 

W.69738 14.01.1933 

Akademia Rolniczo-Techniczna, Olsztyn, Polska 
(Witold Niemiec, Czesław Lewicki, Jan Tywończuk). 

Urządzenie do oddzielania ciał staly?h rozproszonych 
w cieczach 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowa
nia konstrukcji urządzenia charakteryzującej się ni
skim zapotrzebowaniem mocy, przy dużej sprawno
ści procesu oddzielania. 

Urządzenie ma perforowany bęben walcowo-stoż-
kowy (1) z umieszczonym wewnątrz ślimakiem, do 
którego od strony wewnętrznej zamocowany jest wy
mienny filtr (2). Na końcu części walcowej bębna (1) 
znajduje się otwór wlotowy (4), a część stożkowa za
kończona jest otworem wylotowym (5), przy. czym 
pod częścią perforowaną bębna (1) znajduje sie zbior
nik <6) na oczyszczoną ciecz, zaopatrzony w króciec 
wylotowy (7). (3 zastrzeżenia) 

B01J W.69?03 20.01.1933 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn i Urządzeń 
Chemicznych „METALCHEM", Toruń, Polska (Bogu
sław Kościelecki, Zbigniew Kociński, Henryk Rzaza). 

Wirnik rozpryskowy 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie uproszcze
nia konstrukcji wirnika rozpryskowego, przeznaczo
nego do suszarek rozpryskowych, krystalizatorów 
i absorberów. 

Wirnik ma tarczę (1) z otworem osiowym, z którą 
wkrętami (2) połączony jest dysk rozpryskowy (3) ma
jący na obwodzie szereg otworów promieniowych 
osłoniętych wymiennymi tulejkami (4) wykonanymi 
z węglików spiekanych. (2 zastrzeżenia) 

B01L 
A61B 

W.69809 20.01.1933 

Zakład Aparatury Elektronicznej „KABiD - Radio
technika", Wrocław, Polska (Wacław Klimowicz). 

Statyw 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowa
nia konstrukcji statywu pozwalającej na szybkie 
i trwałe ustalenie pozycji mocowanego przedmiotu. 

Do ramienia (1) statywu zamocowana jest tarcza 
(6) z wyżłobieniami, a do wspornika (9) przymocowa
ny jest przedmiot ustawiony i nitokołki (10) wcho
dzące w wyżłobienia tarczy (6) ustalające położenie 
przedmiotu. Wałek (11) przymocowany jest z jednej 
strony do wspornika (9) a z drugiej do pokrywy (12), 
przy czym między pokrywą (12) a tuleją (7), w któ
rej osadzony jest wałek (11), umieszczono spręży
nę (13). 

Statyw wyposażony jest w obrotowy zapadkowy 
regulator położenia. (1 zastrzeżenie) 

B2ÍD W. 69735 14.01.1983 

Przedsiębiorstwo Opakowań Blaszanych ,,OPAKO-
MET", Fabryka Opakowań Blaszanych, Goleniów, 
Polska (Stanisław Oleksy, Ryszard Gabryszewski, 
Grzegorz Grunt). 

Tłocznik do tłoczenia metalowych, zakręcanych 
zakrywek pojemnika, posiadających na obwodzie 

wklęsłości dla ułatwienia uchwytu palcami, 
zwłaszcza zakrywek typu twist-off 

Wzór rozwiązuje zagadnienie uproszczenia kon
strukcji tłocznika do produkcji zakrywek pojemników 
typu twist-off. 

Tłocznik według wzoru użytkowego zabudowany 
w obudowie słupowej ma kształtownik górny (1), na 
którym odwzorowano pełny kształt denka zakrywki 
wraz ze skośnymi wyjęciami (8) na obwodzie na któ
rych swobodnie obciągane są siodłowate wklęsłości (7) 
na zakrywce kształtownik dolny (5), który ma gład
ką górną krawędź, oraz ma jednolity i gładki we
wnątrz cylindryczny stempel (4). (1 zastrzeżenie) 
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B21D W. 69787 19.01.1983 

Przedsiębiorstwo Projektowania i Dostaw Przemy
słu Obrabiarek i Narzędzi „PONAR-BIPRON" Od
dział w Zabrzu, Zabrze, Polska (Jerzy Dębicki, Emil 
Dudek). 

Giętarka rolkowa 

Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania konstruk
cji giętarki odznaczającej się prostą budową i tech
nologią wykonania oraz małymi gabarytami przy za
chowaniu cech niezbędnych dla prawidłowego kształ
towania profili o określonych parametrach. 

Giętarka rolkowa przeznaczona do kształtowania 
cienkościennych profili z taśmy metalowej ma trzy 
pary pionowych głównych rolek (6) napędzanych 
wspólnym mechanizmem napędu (2) umieszczonym 
tnv korpusie (1) giętarki oraz dwie pary poziomych 
nienapędaanych, wstępnych rolek (8) usytuowanych 
na pionowym suporcie (3) i końcową, zwijającą rol
kę (9) ułożyskowaną poziomo na czopie korbowej 
dźwigni (5) zamontowanej na poziomym suporcie 
giętarki. (1 zastrzeżenie) 

B25B W. 69304 12.10.1982 

Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi, Zakład Do
świadczalny Lubin, Polska (Józef Starzyński). 

Urządzenie do przykręcania i odkręcania nakrętek 

Wzór użytkowy dotyczy urządzenia do przykręcania 
i odkręcania nakrętek, stosowanego zwłaszcza przy 
montażu potencjometrów do płytek obwodów druko
wanych. 

Urządzenie ma pulpit sterowniczy (1), do którego 
przymocowany jest wysięg (2) w kształcie litery C, 
zaś w górnej części wysięgu (2) zamocowany jest pio
nowo silnik elektryczny (3), a pod silnikiem (3) na 
przedłużeniu wałka zamocowane jest sprzęgło cierne 
(4), pod którym mocowany jest klucz sztorcowy (5) 
z wymienną końcówką. (1 zastrzeżenie) 
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B25B W. 69737 14.01.1983 
B65B 

Przedsiębiorstwo Opakowań Blaszanych „Opako-
met", Fabryka Opakowań Blaszanych, Goleniów, Pol
ska (Julian Targosz). 

Obrotowe urządzenie chwytające metalowe kapsle 
koronkowe z pionowym wrzecionem zakończonym 

tarczą chwytową ze stałego magnesu 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie zmniejsze
nia awaryjności i hałaśliwości pracy nakładarek masy 
uszczelkowej przy produkcji kapsli koronkowych. 

Obrotowe urządzenie chwytające kapsle koronkowe 
(1) ma obrotowe, pionowe wrzeciono (5) zakończone 
od góry tarczą chwytową (3) ze stałego magnesu. 
Przez tarceę chwytową (3) i pionowe wrzeciono (5) 
przechodzi przelotowy otwór (4), do którego podłą
czona jest pompa próżniowa. (1 zastrzeżenie) 

B41B W. 69726 13.01.1983 

Zakłady Elektroniczne „ELWRO", Wrocław, Pol
ska (Romuald Rosiński, Adam Bloch, Andrzej Zgieb, 
Józef Rozumowski, Jakub Bartoszewicz, Zbigniew 
Błażuk). 
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Obudowa rolki barwiącej 
do urządzenia drukującego 

Celem wzoru użytkowego było opracowanie takiej 
obudowy, która zabezpieczałaby rolkę barwiącą 
przed wysychaniem, a także chroniłaby użytkowni
ka przed zabrudzeniem farbą drukarską. 

Obudowa rolki ma na powierzchni cylindrycznej 
uchwyt (3) oraz otwory ustalające (4), zaś na po
wierzchni bocznej znajdują się występy mocująco-
-ustalające (5). Obudowa osłania ponad połowę cał
kowitej powierzchni rolki barwiącej (1). 

(1 zastrzeżenie) 

B65B W. 69736 14.01.1983 

B62B 
B65G 

W. 69746 17.01.1983 

Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-Świd-
nik", Świdnik, Polska (Adam Krzyszycha, Henryk 
Kurzempa, Ignacy Lewandowski, Bolesław Socha, B 
man Sopiński, Stefan Żmurek). 

Międzyoperacyjny wózek transportowy 

Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania konstruk
cji wózka posiadającej możliwość składowania obra
bianych części o nieregularnych kształtach. 

Wózek zestawiony z podwozia z kołami jezdnymi 
oraz ram bocznych z uchwytarrli, charakteryzuje się 
tym, że ramy boczne mają kształt trapezu równo
ramiennego (10) składającego się z podstawy dolnej 
(11) i górnej (12) oraz ramion (13) i (14). Dolna pod
stawa (11) ram bocznych jest zaopatrzona w słupki 
(15), którymi jest zamocowana do podwozia za po
średnictwem ceowników, natomiast do górnej pod
stawy (12) jest przymocowany uchwyt (4) do pchania 
ręcznego. Ramiona (13) i (14) obu ram są zaopatrzo
ne w równomiernie rozmieszczone otwory (17)v prze
znaczone do mocowania prowadnic (18) za pomocą 
śrub, na których to prowadnicach są osadzone pół
ki (5). (1 zastrzeżenie) 

Przedsiębiorstwo Opakowań Blaszanych „Opako-
met", Fabryka Opakowań Blaszanych, Goleniów, FoJ-
ska (Stanisław Oleksy, Ryszard Gabryszewski, Grze
gorz Grunt). 

Zakrywka pojemnika mocowana przez ruch obrotowy 
o zewnętrzny gwintowany obwód ścianki 

ograniczający otwór pojemnika 

Wzór użytkowy 'rozwiązuje zagadnienie uproszcze
nia tłocznika do produkcji zakrywek pojemników typu 
twist-off. 

- Zakrywka pojemnika według wzoru użytkowego 
mająca równomiernie rozłożone wklęsłości dla po
prawienia uchwytu palcami zakrywki w czasie jej 
odkręcania lub zakręcania, charakteryzuje się tym, 
że wklęskości (1) usytuowane są skośnie do osi sy
metrii zakrywki i w przekroju poprzecznym dna tych 
wklęsłości są zasadniczo przedłużeniem ramienia tra
pezu (2), jaki stanowi przekrój rowka wypełnionego 
masą uszczelkową (3). (1 zastrzeżenie) 

B65D W. 69664 30.12.1932 

Międzyzakładowy Wspólny Klub Techniki i Racjo
nalizacji przy Wojewódzkim Związku Kółek i Orga
nizacji Rolniczych, Ciechanów, Polska (Adam Jan
kowski). 

Zamknięcie do butelek 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowa
nia zamknięcia do butelek z uszczelką wykonaną 
z surowGów krajowych. 

Zamknięcie do butelek, wykonana z przykrywki 
z brzegami karbowanymi, zaciskanymi na szyjce bu
telki i z uszczelki izolacyjnej z laminatu, charaktery
zuje się tym, że uszczelka (3) ma średnicę nieco więk
szą niż wewnętrzna odległość między przeciwległymi 
wypukłościami karbów (2) zamknięcia, i jest wciś
nięta do dna przykrywki (1). (i zastrzeżenie) 
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Dział C 
CHEMIA I METALURGIA 

C03B W. 69717 11.01.1983 

Huta Szkła Oświetleniowego „Polam-Pieńsk", 
Pieńsk, Polska (Tadeusz Dubrawski). 

Urządzenie do obcinania kloszy szklanych 
o dużych średnicach 

Wzór rozwiązuje zagadnienie skonstruowania urzą
dzenia do odcinania nadlewów kloszy w trakcie ich 
produkcji. 

Urządzenie wyposażone jest w piłę tarczową (1) 
oraz przesuwną lawetą (2) wyposażoną w rolki nośne 
(3), przy czym laweta (2) umieszczona jest na pro
wadnicach. (1 zastrzeżenie) 

C25D W. 69783 20.01.1983 

Przedsiębiorstwo Polcnijno-Zagraniczne „Polonus", 
Bytom, Polska (Zofia Lewandowska). 

Ręczna elektroda do wytwarzania galwanicznej 
powłoki metalowej 

Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania elektro
dy wygodnej do posługiwania się nią w miejscach 
trudno dostępnych. 

Ręczna elektroda do wytwarzania galwanicznej po
włoki metalowej składa się z tworzywowej tulejki (1) 
o kwadratowym przekroju poprzecznym, z głowiczki 
(2) ukształtowanej w formie prostokątnego korytka, 
z kształtki przejściowej (3), łączącej głowiczkę (2) 
z tulejką (1), o ukształtowanym .prostokątnym gniazd
ku od strony głowiczki (2), z prostokątnej, metalowej 
elektrody (5) osadzonej w gniazdku, z przyłączenio
wego przewodu (6), przeprowadzonego przez tulejkę 
(1) i przylutowanego do elektrody (5) oraz z filco
wego tamponu (7) ukształtowanego w formie złożo
nego prostokąta, osadzonego poprzez przyklejenie w 
głowiczce (2), przy czym xgłowiczka (2) ma otwory (8). 

(2 zastrzeżenia) 

Dział D 
WŁÓKIENNICTWO I PAPIERNICTWO 

D06B W. 69722 13.01.1983 

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemy
słu Włókienniczego „Południe", Bielsko-Biała, Polska 
(Michał Grudziewski, Andrzei Kluska, Jerzy Sokół, 
Marian Juźwiak, Franciszek Jeleśniański). 

Urządzenie do odcinkowego barwienia przędzy 
w procesie przewijania zwłaszcza na 

przewijarkach mechanicznych 

Urządzenie składa się z pojemnika (1). w którym 
umieszczony jest obrotowy wałek (2). Nad wałkiem 
równolegle do jego osi znajduje się pręt (3) o prze
kroju okrągłym, który na stałe połączony jest ze 
zworą elektromagnesu (6) zasilanego napięciem bez
piecznym o częstotliwości sieciowej. Pręt (3) wyko
nuje ruch drgający. Za wałkiem (2) znajduje się 
wkładka o kształcie prostokąta zaopatrzona w sprę
żynę (4) płaską oraz zgarniacz (5) nadmiaru barwni

ka. Pokrywa (8) ma dwie płaskie sprężyny (4) oraz 
zgarniacz (5) nadmiaru barwnika, których położenie 
odpowiada położeniu sprężyny i zgarniacza w po
jemniku. (1 zastrzeżenie) 
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Dział E 
BUDOWNICTWO; GÓRNICTWO 

E04B W. 69691 04.01.1983 
E02D 

Kombinat Budownictwa Miejskiego „WARSZAWA-
-ZACHÓD", Warszawa, Polska (Jan Badzio, Marian 
Romuald Jakubowski, Józef Januszko, Jerzy Krze-
picki). 

Monolityczna ściana fundamentowa 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowa
nia konstrukcji monolitycznej ściany fundamentowej 
obiektów budownictwa ogólnego o najmniejszej gru
bości technologicznej, pracującej optymalnie na ob
ciążenia statyczne, a jednocześnie pozwalającej na 
oparcie konstrukcji naziemnej budynku, nie przyczy
niającej się do powstawania rys skurczowych. 

Ściana charakteryzuje się tym, że w przekroju pio
nowym tworzy kształt dwuteownika, którego dolne 
pasmo stanowi ławę (1) fundamentową ściany, a gór
ną półkę stanowi wyprofilowany wieniec (2) podpo
rowy, zaś ściana betonowa jest jednolitym pocienio-
nym środnikiem (3), tworząc w całości hybrydową 
konstrukcję. (2 zastrzeżenia) 

E04F W. 69730 14.01.1983 

Przedsiębiorstwo Budownictwa Uprzemysłowionego, 
Wrocław, Polska (Roman Micygała, Marcin Pędzich, 
Władysław Smolak, Franciszek Sobański). 

Element zsypowo-wentylacyjny 

Gelem wzoru jest opracowanie takiej konstrukcji 
elementu, która pełniłaby zarówno funkcję zsypu jak 
i wentylacji pomieszczeń. 

Element zsypowo-wentylacyjny, stanowiący prefa
brykowany element budowlany konstrukcji cią
gu zsypowo-wentylacyjnego budynków mieszkalnych 
wznoszonych techniką wielkopłytową, według wzoru 
użytkowego stanowi utworzony ze zbrojonego betonu 
prostopadłościan (1) o przekroju poprzecznym w 
kształcie prostokąta, wewnątrz którego jest usytuo
wany wzdłużnie zsypowy kanał (6) o przekroju koło
wym oraz równolegle do niego trzy, rozmieszczone 
w jednym rzędzie wentylacyjne kanały, każdy o prze
kroju w kształcie prostokąta. W wysypowym otwo
rze (4) bocznej ściany (3) zsypowego kanału (6) jest 
osadzona rama (5), z którą jest trwale połączony zsy
powy lej (7), usytuowany ukośnie wewnątrz zsypo

wego kanału (6), a utworzony z metalowego, nośnego 
podłoża (8), wyłożonego warstwą (9) linoleum na pod
kładzie gumowym. (1 zastrzeżenie) 

E04F W. 69731 14.01.1983 

Przedsiębiorstwo Budownictwa Uprzemysłowionego, 
Wrocław, Polska (Roman Micygała, Marcin Pędzich, 
Władysław Smolak, Franciszek Sobański). 

Segment zsypowo-wentylacyjny 

Wzór rozwiązuje zagadnienie wykorzystania zsypu 
do wentylacji pomieszczeń. 

Segment zsypowo-wentylacyjny, stanowiący prefa
brykowany element budowlany konstrukcji cią?u 
zsypowo-wentylacyjnego budynków mieszkalnych 
wznoszonych techniką wielkopłytową, wedłu? wzoru 
stanowi prostopadłościan (1) o przekroju poprzecznym 
w kształcie prostokąta, utworzony ze zbrojonego be
tonu. Wewnątrz prostopadłościanu (1), wzdłuż nie jo 
jest utworzony zsypowy kanał (3) o kołowym prze
kroju poprzecznym. Równolegle względem zsypowego 
kanału (3), wewnątrz prostopadłościanu. (1) są utwo
rzone trzy, odrębne wentylacyjne kanały (4,5 i 6). 

(1 zastrzeżenie) 
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E04F W. 69732 14.01.1983 

Przedsiębiorstwo Budownictwa Uprzemysłowionego, 
Wrocław, Polska (Roman Micygała, Marian Pędzich, 
Władysław Smolak, Franciszek Sobański). 

Blok zsypowo-wentylacyjny 

Wzór rozwiązuje zagadnienie wykorzystania zsypu 
do wentylacji pomieszczeń. 

Blok zsypowo-wentylacyjny, przeznaczony do kon
strukcji zsypu i torów wentylacyjnych pomieszczeń 
technicznych i pomocniczych w wielokondygnacyjnym 
budownictwie mieszkalnym wielkopłytowym, według 
wzoru stanowi prostopadłościan (1) o przekroju po
przecznym w kształcie prostokąta utworzony ze 
zbrojonego betonu, zaopatrzony u góry w uchwyt 
utworzony z prętów zbrojenia. W części wzdłużnej, 
bocznej ściany (3) zsypowego kanału (9) jest utworzo
ny zsypowy otwór, w którym zamocowana jest rama 
(5) połączona z obudową (6) zsypowej skrzyni (7). 
Obudowa (6) jest usytuowana względem ramy (5) 
i bocznej ściany (3) pod kątem około 45°. W obudo
wie (6) jest wychylnie osadzona zsypowa skrzynia (7). 
Wewnątrz prostopadłościanu (1) są utworzone równo
legle do zsypowego kanału (9) trzy, usytuowane w 
jednym rzędzie wentylacyjne kanały. (2 zastrzeżenia) 

E21C W. 69780 18.01.1983 

JaWorznicko-Mikołowskie Zakłady Naprawcze Prze
mysłu Węglowego, Katowice-Kostuchna, Polska (Jan 
Dąbrowski, Kazimierz Dyląg, Józef Michałek, Wiktor 
Trębacz, Stanisław Matyja, Henryk Jaworski, Edward 
Zak). 

Organ urabiający kombajnów węglowych 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie konstrukcji 
organu urabiającego kombajnów węglowych znajdu
jącego zastosowanie przy mechanicznym urabianiu 
calizny węglowej, eliminującego możliwość pozosta
wiania nieurobionych mechanicznie pasów węgla przy 
stropie i na spą^u pokładu. 

Organ urabiający ma na płatach ładujących (2) za
mocowane w uchwytach mocujących dyski obroto
we (4). Na końcach zewnętrznego zarysu płatów ła
dujących (2) zamocowane są uchwyty nożowe (5) wy
posażone w noże promieniowe (6) rozchylone wzglę
dem śladu (a) .płaszczyzny przechodzącej przez środki 

NJS) uchwytów nożowych (5) na kształt wachlarza. Po-
'zioma odległość (1) między ostrzami skrajnie wychy
lonych noży promieniowych (6) jest większa od 0,3 
odległości (li) między boczną krawędzią (7) organu 
urabiającego "a najbliższym jej dyskiem obrotowym 
(4). Organ urabiający ma tarczę odcinającą, na któ
rej w uchwytach nożowych osadzone są odcinające 
noże promieniowe. (1 zastrzeżenie) 

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

F16B W. 69669 30.12.1982 

Przedsiębiorstwo Automatyki Przemysłowej „MERA-
-PNEFAL", Warszawa, Polska (Renata Kondej, Wal
demar Wolny). 

Łącznik śrubowy 

Łącznik śrubowy stanowi nakrętka (1) umieszczona 
w obejmie (2). Nakrętka (1) ma kształt wielokąta, 
a obejma (2) ma kształt zbliżony do kształtu nakrętki 
(1) z-wystającymi dwoma chwytami (3), charaktery
zującymi się pewną sprężystością. (1 zastrzeżenie) 
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F16B W. 69749 17.01.1933 

Krajowy Związek Elektrotechnicznych Spółdzielni 
Pracy - Kłodzkie Zakłady Metalowe „Kłomet-Ele-
ktromet", Kłodzko, Polska (Wiesław Pietrzyk, An
drzej Gałka, Czesław Zając). 

Zatrzask kołpakowy 

Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania prostej 
konstrukcji zatrzasku umożliwiającej ustalenie poło
żenia oraz zabezpieczenie przed wysunięciem lub roz
łączeniem elementów konstrukcyjnych. 

Zatrzask uformowany z tworzywa sztucznego jako 
jednolity element ma tulejkę zatrzaskową (1) zam
kniętą na jednym końcu kołpakiem <2), która ma we
wnątrz otworu uformowany pierścień półkolisty (la) 
wciskany w rowek (3a) końcówki (3) pręta, ośki lub 
wałka. - (1 zastrzeżenie) 

F16B W.69750 17.01.1983 

Krajowy Związek Elektrotechnicznych Spółdzielni 
Pracy - Kłodzkie Zakłady Metalowe „Kłomet-
-Elektromet", Kłodzko, Polska (Wiesław Pietrzyk, An
drzej Gałka, Czesław Zając). 

Zatrzask 

Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania konstruk
cji zatrzasku umożliwiającej poprzeczne i rozłączne 
łączenie końcówek rur z końcówkami prętów. 

Zatrzask zawiera nasadkę (1) w postaci prostokąt
nej płytki z wycięciem prostokątnym (la), która jest 
umieszczona w otworze rury <2) i nasadzona wycię
ciem prostokątnym na rowek (3a) łączonego pręta (3). 
Nasadka (1) jest zabezpieczona przed wysunięciem zá
slepka (4) z kołnierzem (4a) o średnicy równej śred
nicy zewnętrznej rury (2). (2 zastrzeżenia) 

F16B W.69753 19.01.1983 

Wiesław Steinhauf, Warszawa, Polska (Wiesław 
Steinhauf). 

Łącznik zespolony z tworzywa sztucznego 

Celem wzoru jest opracowanie uniwersalnej kon
strukcji łącznika dla elementów zabawek drewnia
nych. 

Łącznik składający się z kołka i zaczepu kulistego 
charakteryzuje się tym, że kołek ma na jednym koń
cu obwodowe nacięcia (8) o zarysie gwintowym, zaś 
drugi koniec jest zaopatrzony w kołnierz (5) i prze
cięcie (6) oraz otwór (11) z gniazdem (7). Pomiędzy 
nacięciami (8) a kołnierzem (5) znajduje się część 
walcowa (9). 

Natomiast zaczep kulisty składa się z dwóch czopów 
kulistych połączonych szyjką. ' (7 zastrzeżeń) 

F16L W. 69665 30.12.1982 

Fabryka Samochodów Osobowych POLMO, War
szawa, Polska (Tadeusz Szulejewski). 

Złącze wodne 

Celem wzoru jest uproszczenie konstrukcji złącza, 
wyeliminowanie szybkiego jej niszczenia wskutek ko
rozji oraz uproszczenie montażu i demontażu złącza. 

Złącze wodne, szybkozaciskowe, zwłaszcza do do
prowadzania czynnika chłodzącego do silnika na sta
nowisku docierania, stanowi odcinek węża (1), nało
żony jednym końcem na króciec (2) i zaciśnięty opas
ką zaciskową (3). Na drugi koniec węża (1) nałożona 
jest obejma zaciskowa (4). Obejma zaciskowa (4) zło
żona jest z dwóch półpierścieni, połączonych z jednej 
strony zawiasowo, a z drugiej skręcanych śrubą z po-
kretką. W obejmie zaciskowej (4) od strony we
wnętrznej znajduje się kanał (10), w który wchodzi 
elastyczny pierścień (11) przyklejony do węża (1). 

(1 zastrzeżenie) 
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F21V W. 69733 14.01.1983 

Leokadia Łęczycka, Bydgoszcz, Polska (Leokadia 
Łęczycka). 

Pojemnik do znicza 

* Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowa
nia konstrukcji pojemnika do znicza, która zwiększy
łaby czas wypalania się znicza. 

Pojemnik do znicza charakteryzuje się tym, że skła
da się z obudowy (1) z odpowiednio ukształtowanym 
kołnierzem (3) i czaszy (2) z wykonanymi na obwo
dzie otworami (4), osadzonej w kołnierzu (3) obudo
wy (1). (1 zastrzeżenie) 

F23D 
F27B 

W.69721 13.91.1983 

Zakłady Przemysłu Metalowego H. Cegielski, Po
znań, Polska (Leszek Dydymski, Jerzy Dobrowolski, 
Ryszard Ziemecki). 

Palnik na gaz ziemny, zwłaszcza do dopalania 
tlenku węgla w żeliwiakach 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowa
nia konstrukcji palnika pozwalającej na uzyskanie ko
rzystniejszych warunków spalania gazu, niż w zna
nych rozwiązaniach. Palnik ma w tylnej ściance obu
dowy (7), o kształcie cylindrycznym, umieszczoną dy
szę (8). Wewnątrz tej dyszy za pośrednictwem uchwy
tów (9) umocowane są elektrody zapłonowe (11). Obu
dowa (7) umiejscowiona jest w opasce mocującej (3), 
przytwierdzonej z kolei do płaszcza żeliwiaka (1). 
Palnik przystosowany jest do spalania gazu ziemne
go i realizuje proces dopalania gazów występujących 
w żeliwiakach podczas wytopu. (1 zastrzeżenie) 

F24F W. 69535 07.05.1982 

Odlewnie Radomskie, Radom, Polska (Lucjan Stru-
siński, Sylwester Galas, Robert Zawadzki). 

Korek przelotowy do grzejników 
centralnego ogrzewania 

Wzór rozwiązuje zagadnienie zmniejszenia zużycia 
materiału. 

Korek przelotowy do grzejników centralnego ogrze
wania charakteryzuje się tym, że wokół sześciokąta 
(3) ma wyprofilowane wybranie (1) oraz na czole 
sześciokąta (3) ma wybranie (2) w kształcie stożka. 

- - (1 zastrzeżenie) 

Dział H 
ELEKTROTECHNIKA 

H01M 
H01R 

W. 69751 18.01.1983 

Jerzy Baranowski, Krzysztof Baranowski, Dariusz 
Jasiński, Warszawa, Polska (Jerzy Baranowski, Krzy
sztof Baranowski, Dariusz Jasiński). 

Ochraniacz końcówek akumulatora 

Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania ochra
niacza zabezpieczającego końcówki akumulatora oraz 
zaciski przewodów przed rdzą. Ochraniacz ma kształt 
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płaskiego krążka i składa się ź osłonki (1) zbudowa
nej z dwu warstw zróżnicowanych kolorystycznie.ma-
jącej w środku okrągły otwór (2) oraz z usytuowa
nego między warstwami osłonki (1) krążka (3) z ma
teriału izolacyjnego mającego w środku okrągły 
otwór (4) o średnicy mniejszej od otworu (2), przy 
czym osłonka (1) i krążek (3) 'z materiału izolacyj
nego połączone są obrzeżnym kanałem (5). 

(1 zastrzeżenie) 

H01R W. 69777 18.01.1983 

Centrum Naukowo-Produkcyjne Elektrotechniki 
i Automatyki Górniczej, Katowice, Polska (Henryk 
Walura). 

Złączka drutowa 

Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania konstruk
cji złączki, która pozwalałaby na łączenie żył górni
czych przewodów oponowych metodą zaciągania ręcz
nym urządzeniem zaciągającym. 

Złączka ma postać dwóch symetrycznych, połączo
nych ze sobą skuwkami (1) rozzwojnych pętli (2) wy
konanych z jednego odcinka drutu o ilości co naj
mniej dwóch zwoi. Końce zwoi są odgięte pod kątem 
co najmniej 40° do płaszczyzny złączki tworząc jej 
zamknięcie. (2 zastrzeżenia) 

H01R W.69786 19.01.1983 

Południowe Zakłady Przemysłu Elektrotechniczne
go „Polam-Kontakt", Czechowice-Dziedzice, Polska 
(Karol Raszka, Tadeusz Kopeć, Rudolf Duda). 

Oprawka gwintowa do lamp elektrycznych 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowa
nia ontymalnej ekonomicznie konstrukcji kształtu 
obudowy izolacyjnej oprawki gwintowej do lamp 
elektrycznych. Spód (1) obudowy oprawki według 
wzoru tworzy prosty stożek ścięty, nałożony większą 
podstawą na mniejszą podstawę części stożkowej pła
szcza (2), zakończonego drugostronnie odsądzoną czę
ścią (3), w kształcie walca. (1 zastrzeżenie) 

H01Q W. 69729 14.01.1983 

Zakłady Przemysłowo-Usługowe „Polkát", Warsza
wa, Polska (Jerzy Kluczyński). 

Uchwyt mocujący, zwłaszcza dla mocowania 
elementów czynnych i biernych na nośniku anteny 

telewizyjnej 

Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania takiej 
konstrukcji uchwytu, która pozwoliłaby zmniejszyć 
przekroje mocowanych elementów. Uchwyt zawiera
jący śrubę ściągającą z nakrętką, charakteryzuje się 
tym, że ma nakładkę (7) z otworem (9) w grzbiecie 
(10) dla przejścia śruby ściągającej (4) oraz z wcię
ciami (12) w .bokach (11). Uchwyt ma także korpus 
(13) z otworem umieszczonym ha grzbiecie z wcięcia
mi na bokach korpusu, przy czym grzbiet korpusu 
jest osadzony we wcięciach nakładki (12), a skosy 
ścięcia korpusu są oparte o zewnętrzną powierzchnię 
nośnika anteny. (6 zastrzeżeń) 

H05B W. 69779 18.01.1983 

Ryszard Mierzwiński, Karlino, Polska (Ryszard 
Mierzwiński). 

Grzałka elektryczna, 
zwłaszcza do zbiorników wodnych 

Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania takiej 
konstrukcji grzałki, która pozwoliłaby na łatwą wy
mianę grzałki po jej zużyciu. 

Grzałka elektryczna zawiera puszkę (1) w postaci 
wydrążonego walca, połączoną w sposób rozłączny 
z tuleją łącząca (2). Tuleja łącząca (2) ma końcówkę 
stożkową (5) zbieżną w kierunku części roboczej ele
mentu grzejnego (3), przy czym element grzejny (3) 
jest umieszczony wewnątrz tulei łączącej (2). Ponadto 
element grzejny (3) swoją częścią roboczą wystaje 
poza tuleją łączącą (2). .Grzałka przeznaczona jest w 
szczególności do montowania w zbiornikach wodnych 
stosowanych między innymi w domkach jednorodzin
nych (3 zastrzeżenia) 
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229967 
233080 
233115 
233412 
233530 
234605 
234674 
234905 T 
235516 
235654 
235673 
235689 
235708 
235723 
235744 
235856 
235866 
235871 
235878 
235928 
235933 
235938 
235939 
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235941 
235942 
235945 
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235958 
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235971 
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235978 
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G05F 
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E21C 
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21 
15 
50 
14 
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12 
50 
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236020 
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236024 
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236027 
236029 
236030 
236031 
236032 
236033 
236034 
236038 
236039 
236040 
236050 
236051 
236053 
236055 
236056 
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236065 
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C01B 
F21V 
C08L 
F16H 
H04M 
C07C 
C12P 
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B62D 
H03K 
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B65G 
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G01S 
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239533 T 
239538 T 
239550 T 
239551 T 
239565 T 
239566 T 
239573 T 
239578 T 
239579 T 
239580 T 
239581 T 
239601 T 
239608 T 
239610 T 
239612 T 
239626 T 
239638 T 
239639 T 
239659 T 
239660 T 
239664 T 
239675 T 
239677 T 
239722 T 
239730 T 
239732 T 
239733 T 
239738 T 
239746 T 
239763 T 
239770 T 
239771 T 
239772 T 
239775 T 
239776 T 
239895 T 
239911 T 
240410 
240585 
240605 T 
240620 
240660 
240766 
240920 
240924 
240926 
241217 T 
241650 
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241714 
241792 
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F16M 
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C10M 
G02B 
C08G 
G01N 
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C07D 
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D21C 
C25B 
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37 
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19 
19 
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21 

9 
37 
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47 
27 
29 
10 
25 
27 
48 
24 
45 
21 
22 
23 
23 

4 
25 
20 
26 
30 
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3 
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3 
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236114 
236115 
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.236127 
236131 
236132 
236133 
236134 
236135 
236136 
236166 
236167 
236919 
236946 
236982 T 
237088 
237490 
237668 T 
238058 
238606 T 
238622 T 
238836 
238837 
238843 
238868 
239260 T 
239263 T 
239347 T 
239411 T 
239412 T 
239415 T 
239416 T 
239434 T 
239436 T 
239437 T 
239441 T 
239447 T 
239461 T 
239462 T 
239466 T 
239468 T 
239475 T 
239483 T 
239485 T 
239495 T 
239496 T 
239497 T 
239500 T 
239501 T 
239506 T 
239507 T 
239521 T 
239531 T 
239532 T 
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H02H 
F04D 
F16L 
F23D 
C09D 
C09D 
G01F 
C02F 
C02F 
C08C 
C07C 
C10G 
G01N 
A01N 
G01N 
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H05B 
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C07D 
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G01F 
G01N 
C10M 
C07C 
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D06F 
B29H 
C07C 
C09C 
C08L 
A01C 
G01R 
G01F 
G01L 
B32B 
C04B 
G01D 
C08J 
C08L 
C23C 
C23F 
G01N 
A61C 
A61C 
G10D 
G10D 
C22B 
C01B 
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3 

52 
33 
36 
38 
26 
26 
41 
18 
18 
24 
20 
26 
44 

2 
44 

2 
3 

43 
44 
30 
54 
15 
14 
22 
28 
41 
45 
27 
20 
20 
30 
11 
21 
26 
25 

1 
46 
42 
42 
12 
19 
41 
24 
25 
28 
29 
45 

5 
5 

51 
51 
28 
17 
45 
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69746 
69747 
69749 
69750 
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69780 
69782 
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69786 
69787 
69808 
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Int. Cl.3 
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B21D 
B65B 
B25B 
B01D 
A44C 
A01D 
B62B 
A47D 
F16B 
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H01R 
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A63H 
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59 
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55 
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64 
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69360 
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69691 
69708 
69713 
69716 
69717 
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69728 
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69730 
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B25B 
A42B 
A47B 
F24F 
B65D 
F16L 
F16B 
E04B 
A47B 
A47G 
A61H 
C03B 
F23D 
D06B 
B41B 
A61M 
A62B 
H01Q 
E04F 
E04F 
E04F 
F21V 
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59 
55 
56 
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Dział H - Elektrotechnika . . . . . . . . . . . . 51 

Wykaz numerowy zgłoszonych wynalazków 67 

II. Wzory użytkowe 

Str. 
Dział A - Podstawowe potrzeby ludzkie . 55 
Dział B - Różne procesy przemysłowe; Transport . . . . . . . 58 
Dział C - Chemia i metalurgia . . . . . . . . 61 
Dział D - Włókiennictwo i papiernictwo . . 61 
Dział E - Budownictwo: Górnictwo 62 
Dział F - Mechanika; Oświetlenie; Ogrzewanie; Uzbrojenie; Technika minerska 63 
Dział H - Elektrotechnika 65 

Wykaz numerowy zgłoszonych wzorów użytkowych . . . . . . 69 



MIĘDZYNARODOWA KLASYFIKACJA PATENTOWA 
(MKP) 

Kolejne edycje MKP ukazują się w odstjpach około pięciolet
nich. 

I edycja MKP została opublikowana i zatwierdzona przez Świa
tową Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO), jako podsta
wowy, międzynarodowy system klasyfikacji patentowej w paź
dzierniku 1968 r. 

W Polsce zaczęła być stosowana od 1 stycznia 1970 r. 
II edycja MKP została opublikowana i zatwierdzona w lipcu 

1974 r. W Polsce zaczęła być stosowana od 1 stycznia 1876 r. 
III edycja MKP została opublikowana i zatwierdzona w listo

padzie 1979 r. W Polsce zaczęła być stosowana od 1 stycznia 1981 r. 

Obecnie prowadzone już są prace nad IV edycją MKP, która 
zostanie opublikowana przez WIPO w lipcu 1984 r. 

Okres ważności patentów wynosi około 1 5 - 2 0 lat, w związku 
z czym do prowadzenia badań patentowych i wyszukiwań w zbio
rach retrospektywnych niezbędne jest posługiwanie się wszystkimi 
kolejnymi edycjami MKP. 

Egzemplarze archiwalne poszczególnych tomów II edycji MKP 
(tom I Wstęp i działy A, B, tom II działy C, D, E, tom III działy 
F, G, H) oraz poszczególne zeszyty lub komplety III edycji MKP 
(zeszyty od 1 do 8 działy od A do H i zeszyt 8, w którym znajduje 
się „Wstęp do MKP" wyjaśniający zasady stosowania klasyfikacji 
oraz MKP „skrócona", z dokładnością do grup głównych) można 
nabyć w Urzędzie Patentowym PRL, Centralny Ośrodek In
formacji Patentowej, Al. Niepodległości 188, skr. pocz. 208, 00-950 
Warszawa. 





I N F O R M A C J A 
o cenach i warunkach prenumeraty 

na 1984 rok - dla czasopism 
„BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO" 

cena prenumeraty: kwart. 1300 zł, półr. 2600 zł, rocznie 5200 zł 

W A R U N K I P R E N U M E R A T Y : 

1. DLA OSOB PRAWNYCH - INSTYTUCJI I ZAKŁADÓW PRACY: 

- instytucje i zakłady zlokalizowane w miastach wojewódzkich i pozostałych miastach, w 
których znajdują się siedziby Oddziałów RSW „Prasa-Książka-Ruch" , zamawiają pre
numeratę w tych oddziałach, 

- instytucje i zakłady zlokalizowane w miejscowościach, gdzie nie ma Oddziałów RSW 
„Prasa-Książka-Ruch" i na terenach wiejskich opłacają prenumeratę w urzędach pocz
towych i u doręczycieli. 

2. DLA OSÓB FIZYCZNYCH - INDYWIDUALNYCH PRENUMERATORÓW: 

- osoby fizyczne zamieszkałe na wsi i w miejscowościach, gdzie nie ma Oddziałów RSW 
„Prasa-Książka-Ruch", opłacają prenumeratę w urzędach pocztowych i u doręczycieli, 

- osoby fizyczne zamieszkałe w miastach - siedzibach Oddziałów RSW „ P r a s a - K s i ą ż k a -
Ruch", opłacają prenumeratę wyłącznie w urzędach pocztowych nadawczo-oddawczych 
właściwych dla miejsca zamieszkania prenumeratora. 

Wpłaty dokonują używając „blankietu wpłaty" na rachunek bankowy miejscowego Od
działu RSW „Prasa-Książka-Ruch" . 

3. Prenumeratę ze zleceniem wysyłki za granicę przyjmuje RSW „Prasa-Książka-Ruch" , 
Centrala Kolportażu Prasy i Wydawnictw, ul. Towarowa 28, 00-958 Warszawa, konto NBP 
XV Oddział w Warszawie Nr 1153-201045-139-11. Prenumerata ze zleceniem wysyłki za gra
nicę pocztą zwykłą jest droższa od prenumeraty krajowej o 50% dla zleceniodawców indy
widualnych i o 100% dla zlecających instytucji i zakładów pracy. 

TERMINY PRZYJMOWANIA PRENUMERATY: 
- do dnia 10 listopada - na I kwartał, I półrocze roku następnego oraz cały rok następny, 

- od dnia I-go każdego miesiąca poprzedzającego okres prenumeraty roku bieżącego. 



Cena 200 zł 

INDEKS 35326 


