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Urząd Patentowy PRL na podstawie art. 33 i art. 78 ustawy z dnia 19 października
1972 r. (Dz U Nr 43 poz. 272) w „Biuletynie Urzędu Patentowego" dokonuje ogłoszenia o zgłoszonych o udzielenie ochrony prawnej wynalazkach i wzorach użytkowych.
Ogłoszenia o zgłoszeniach drukowane są w „Biuletynie" w formie przedłożonej
przez zgłaszających i zawierają następujące dane:
— oznaczenie klasy i podklasy według narodowej klasyfikacji patentowej,
— numer zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego,
— datę zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego,
— datę uprzedniego pierwszeństwa — jeżeli je zastrzeżono,
— imię i nazwisko lub nazwę zgłaszającego,
— miejsce zamieszkania lub siedzibę oraz kraj zgłaszającego,
— imię i nazwisko wynalazcy (współtwórców),
— tytuł wynalazku lub wzoru użytkowego,
— niezależne zastrzeżenia patentowe zgłoszenia, a do zgłoszeń dokonanych po
31 grudnia 1972 r. zamiast zastrzeżeń — skrót opisu wynalazku lub wzoru użytkowego wraz z figurą rysunku najlepiej obrazującego wynalazek lub wzór użytkowy.
W okresie sześciu miesięcy od daty ogłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego,
osoby trzecie mogą:
1) osobiście zapoznawać się w Urzędzie Patentowym PRL z opisem wynalazku lub
wzoru użytkowego, zastrzeżeniami patentowymi i ochronnymi, rysunkami wynalazku
lub wzoru użytkowego oraz sporządzać z nich odpisy;
2) nadsyłać do Urzędu Patentowego uwagi co do istnienia przeszkód uniemożliwiających udzielenie patentu (świadectwa ochronnego).
Odpowiednio uzasadnione pod względem faktycznym (dokumentacja dowodowa)
i prawnym uwagi należy nadsyłać w dwóch egzemplarzach na adres: Urząd Patentowy PRL, 00-931 Warszawa, Aleje Niepodległości 188.
Ponadto w Urzędzie Patentowym można zamawiać odbitki kserograficzne dokumentów wymienionych w punkcie 1), przy czym w zamówieniu należy:
a) podać numer „Biuletynu Urzędu Patentowego", w którym dokonano ogłoszenia
o zgłoszeniu,
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: 1529-91-53856 cz. 54 dz. 91 rozdz. 9111 § 77 — opłaty związane z 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 Warszawie
konto: 1529-91-53856 cz. 54 dz. 74 rozdz. 7511
§ 45 — wpłaty z tytułu sprzedaży wydawnictw.
§ 44 — wpłaty za usługi poligraficzne i mikrofilmowe.
3. Urząd Patentowy PRL — NBP V O/M w Warszawie
konto: 1529-98-53856 — wpłaty za powołanie biegłego.

Egzemplarze zdeaktualizowane można nabywać w JrzęśUie Patentowym PRL— Central.:y
cji Patentowej, 00-931 Warszawa, Al. Niepodległości 133
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Nr 8, Rok I

Ogłoszenia o zgłoszonych w Polsce
wynalazkach^do opatentowania
la

(P. 143648)

30.09.1970.

Kopalnia Węgla Kamiennego Makoszowy, Zabrze,
(Stefan Tokaj, Joachim Szarek).
Napęd stołu przebierczego wstrząsanego stosowany
w górnictwie do ręcznego wzbogacania urobku, posiadający dwa drążki, jarzmo i łącznik z wałkiem, łączące przekładnię z płytą stołu, znamienny tym, że posiada ślizgi (3), po których prowadzone są ruchem posuwisto-zwrotnym umocowane obrotowo na końcach
wału (2) wodziki (6).

lc

(P. 139939)

10.04.1970.

Patent dodatkowy do patentu głównego nr 64057.
Instytut Metali Nieżelaznych, Gliwice, (Mirosław Tadeusz Oktawiec, Teresa Izdebska, Maria Norman-Wójcik, Erwin Białas, Leszek Dobrowolski, Wiesław Mączka, Borys Rynans, Kamil Ölender).

la

(P. 147386)

6.04.1971.

Wyższa Szkoła Inżynierska, Bydgoszcz, (Mirosław
Bądzyński).
Sposób rozdziału lub wzbogacania mieszanin ziarnistych, o ziarnach różniących się wielkością, gęstością
lub kształtem, znamienny tym, że rozdzielaną lub
wzbogacaną mieszaninę przesypuje się przez większe
od ziarna otwory zasobnika częściowo lub całkowicie
z podziałem na odpowiednie porcje.
lb

(P. 146241)

15.02.1971.

Instytut Metalurgii Żelaza, im. Stanisława Staszica,
Gliwice, (Jan Biczysko, Zygmunt Pociecha, Józef Sobota, Krzysztof Jędrzejowski).
Elektromagnetyczny filtr do usuwania zawiesin paramagnetycznych i ferromagnetycznych, znamienny
tym, że posiada komorę obudowy, w której zabudowane są magnesy szczelinowe (2), najlepiej płytkowe,
przy czym źródło zasilania elektromagnesów znajduje
się na zewnątrz obudowy i jest połączone przez wyłącznik sterujący (6).

Sposób flotacji kopalin użytecznych, zwłaszcza rud
miedzi, cynku i ołowiu polegający na wprowadzeniu
do procesu mielenia jako odczynnika zbierającego mieszaniny dwumerkaptobenzotiazolu i dwufenyloguanidyny, przy czym mieszanina ta zawiera od 5 do
50'% wagowych dwufenyloguanidyny według patentu
Nr 64057, znamienny tym, że dwumerkaptobenzotiazol
rozpuszcza się w zawiesinie wodorotlenku wapnia
(mleka wapiennego), a dwufenyloguanidynę w alkoholu dwuacetonowym, a następnie odczynniki miesza się
intensywnie ze sobą i łącznie wprowadza do procesu
mielenia.

2b

(P. 146008)

4.02.1971.

Zakład Badawczy Przemysłu Piekarniczego, Warszawa, (Mirosław Protasiewicz, Kazimierz Sadkiewicz).
Miesiarka do ciasta przeznaczona do miesienia
wszelkich zaczynów i ciast, znamienna tym, że posiada
dzieżę (1) o profilu epicykloidy lub epitrochoidy i miesidło (2) dzielące dzieżę (1) na kilka komór zmieniających swoją objętość podczas ruchu miesidła (2), przy
czym kształt miesidła i jego ruch jest zharmonizowany
z profilem dzieży w ten sposób, że w czasie obiegu
krawędzie miesidła (2) ślizgają się po ściankach dzieży
(1), a krawędzie dzieży po ściankach miesidła (2).

2
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Sposób badania potencjału własnego warstw geologicznych, przez które przechodzi otwór wiertniczy,
w którym przemieszcza się co najmniej jedną elektrodę do pomiaru potencjału dla uzyskiwania jednego
pomiaru, przedstawiającego funkcję zmian potencjału
własnego w zależności od głębokości tej jednej elektrody, znamienny tym, że przemieszcza się dodatkowy
element do pomiaru parametru elektrycznego, o jednej
elektrodzie, dla przeprowadzania drugiego pomiaru,
przedstawiającego funkcję zmian potencjału własnego
w zależności od głębokości tego dodatkowego elementu
i wykonuje się pomiar wyjściowy, zależny funkcjonalnie od składników tego pierwszego i drugiego pomiaru,
w zakresie różnych pasm częstotliwości, dający wskazanie potencjału własnego warstwy geologicznej.

4g

(P. 154985)

26.04.1972.

Pierwszeństwo: 28.04.1971 — NRD.
VEB Schwermaschinenbau „Karl Liebknecht" Magdeburg — Kombinat für Dieselmotoren und Industrieanlagen, Magdeburg, NRD (Erhard Herzog, Peter
Johst).

Urządzenie do wykonywania sposobu według zastrz.
1—8, znamienne tym, że układ przetwarzający sygnał
jest połączony z dodatkowym elementem do mierzenia
parametru elektrycznego, podtrzymywanym przemieszczalnie wraz z pierwszą elektrodą, dla otrzymywania
drugiego sygnału, przedstawiającego zmiany potencjału
własnego w zależności od głębokości tego dodatkowego
elementu, przy czym daje on pomiar wyjściowy, zależny funkcjonalnie od składników pierwszego i drugiego sygnału w zakresie różnych pasm częstotliwości,
przedstawiający potencjał własny warstwy geologicznej.

Palnik do gazu ziemnego bogatego w składniki obojętne o wysokiej zawartości azotu i małej długości płomienia, znamienny tym, że umieszczone jeden w drugim kanały powietrzny (1) i gazowy (2) mają wyloty
skierowane do obmurówki (3) palnika, która posiada
w stronę wnętrza pieca wklęsłe wyrobienie (4) wykonane jako sklepienie zapłonowe, a w głębi wyrobienia
(4) ma przestawny od zewnątrz, prowadzony w kanale
powietrznym (1) element odchylający (5), przy czym
dysza (6) wylotu gazu w kanale powietrznym (1) przy
zasadzie przymusowego doprowadzenia powietrza zawiera promieniowo wpadające do kanału powietrznego (1) otwory (7), a przy zasadzie samozasysania powietrza, wlot (8) kanału powietrznego i wylot (9) kanału gazowego są wykonane jako iniektor.

5a

(P. 146299)

17.02.1971.

Zakłady Konstrukcyjno-Mechanizacyjne Przemysłu
Węglowego, Gliwice, (Winicjusz Leszczyński, Zygmunt
Biernat, Zbigniew Syguła, Andrzej Skowron).

5a
(P. 144760)
2.12.1970.
Pierwszeństwo: 3.12.1969 — Stany Zjednoczone Ameryki.
Societe de Prospection Electriąue Schlumberger, Paryż, Francja, (Nick A. Schuster).

Przyrząd do nawijania zwojów żerdzi wiertniczych
przeznaczonych do maszynowego zwiercania górotworu, znamienny tym, że ma śrubowy trzpień (2) osadzony na wspornikowej podstawie (3) z odkrytą powierzchnią śrubową pierwszego zwoju oraz kalibrującą
głowicę (1) wyprofilowaną do współpracy z odkrytym
zwojem trzpienia (2).
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Urządzenie do odgazowania płuczki wiertniczej składające się z komory, do której ślimak napędzany silnikiem elektrycznym przetłacza zgazowaną płuczkę
z koryta na urządzenie rozpraszające płuczkę znajdującą się w komorze, znamienne tym, że urządzenie rozpraszające stanowi użebrowana tarcza stożkowa (8),
a gaz pobierany jest przez filtr (4) z górnej komory (3)
oddzielonej od komory (2), w której znajduje się tarcza (8) siatką (10).

5a

(P. 147371)

6.04.1971.

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica
Instytut Górnictwa Podziemnego, Kraków, (Mieczysław
Hobler).
Sposób pobierania prób skal w wyrobiskach górniczych, znamienny tym, że w wyrobisku górniczym wykonuje się wnękę, niszę lub wcinkę o gładkich ścianach, którą dzieli się w pionowej płaszczyźnie symetrii
na dwie części za pomocą podwójnej przegrody z materiału elastycznego, po czym w przeciwległych caliznach wnęki przeprowadza się, w tym samym czasie,
urabianie skał różnymi technologiami urabiania, a następnie urobione skały przesiewa się i waży, oddzielnie
dla każdej wnęki i wyznacza się wychód sortymentów,
udział poszczególnych klas ziarnowych i rozdrobnienie
dla zastosowanych technologii urabiania.

5a

(P. 147440)

9.04.1971.

Kopalnia Węgla Brunatnego „Adamów",
(Eugeniusz Gorczowski, Zdzisław Benben).

Turek,

Zwijarka spiral do żerdzi wiertniczych, znamienna
tym, że składa się z rolek stożkowych (1), (2) i (3) oraz
wieńca zębatego (4) stożkowego, napędzanego za pomocą koła zębatego stożkowego (6), przy czym wycięcie w talerzu wieńca zębatego (4) i rolki stożkowe (1),
(2) i (3) tworzą szczelinę (7) zbieżną w kierunku większej średnicy rolki stożkowej (1).

5a

(P. 148601)

28.05.1971.

Instytut Naftowy, Kraków, (Jan Małecki, Stanisław
Nowak, Jerzy Koźmic).

14.06.1971.

Biuro Projektów Kopalnictwa Surowców Chemicznych, Chorzów, (Alojzy Kosuń).
Sposób eksploatacji otworowej złóż siarki pozbawionych bocznych osłon nieprzepuszczalnych dla wody
i płytko zalegających, znamienny tym, że obszary złoża
eksploatuje się gniazdami okonturowanych pól eksploatacyjnych wygrzewanych gorącą wodą wtłaczaną
wewnątrzkonturowo otworami zasilającymi, przy czym
natężenie i kierunek przepływu wody reguluje się
przez depresjowanie złoża w strefie pomocniczych
otworów odprężających, a siarkę wytapianą wydobywa
się otworami eksploatacyjnymi odwierconymi na konturach tych pól.
Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz. 1
znamienne tym, że posiada zasilające otwory (2) bez
gazodźwigów i eksploatacyjne otwory (3) wyposażone
w eksploatacyjną zasilającą rurę (11), której wylot zagłębiony pod swobodne zwierciadło wody złożowej
zaopatrzony jest w dławiącą kryzę (12).

5a
5a

(P. 148766)

(P. 148842)

15.06.1971.

Fabryka Maszyn i Sprzętu Wiertniczego „Glinik",
Gorlice, (Stanisław Karlic, Tadeusz Zastępa, Józef
Słyś, Jerzy Czają, Stanisław Olbrot, Stanisław Wojnar,
Tadeusz Dutka).
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Świder gryzowy do wierceń obrotowych, znamienny
tym, że płuczka po przejściu przez centralny kanał (2)
w kadłubie świdra, kierowana jest pomiędzy wierzchołki gryzów na środkową część dna oraz tym, że
posiada zastawki (5) uniemożliwiające przepływ powrotny płuczki pomiędzy segmentami bez osiągnięcia
dna oraz potęgujące energię jej stycznego, wymywającego ruchu względem dna.

5b

(P. 143302)

(P, 153398)

Pierwszeństwo: 10.02.1971.
D. Angel Dávila Bazs Madryt, Hiszpania.

Strug węglowy do urobku węgla w przodku wzdłużnym, prowadzony ślizgowo na szynie ułożonej przed
stosem węglowym, znamienny tym, że jest wyposażony w noże poziome (12, 26, 27) nacinające swą krawędzią tnącą (19) zwróconą do spągu (18) powierzchnię (20) wznoszącą się w kierunku stosu węglowego
(13) przy położeniu krawędzi tnących noży skośnie
w górę, odrywające węgiel na powierzchni spągu przy
położeniu krawędzi tnących noży poziomym lub
w płaszczyźnie przebiegającej równolegle do spągu
(18) oraz nacinające w spągu (18) rowek (23, 24) opadający w kierunku stosu węglowego (13) przy położeniu krawędzi tnących noży w płaszczyźnie skierowanej skośnie do płaszczyzny spągu (18) i w dół.

27.07.1970.

Patent dodatkowy do patentu nr P. 131415
Zakłady Konstrukcyjno-Mechanizacyjne Przemysłu
Węglowego, Gliwice, (Włodzimierz Adámek, Eugeniusz
Kłaputek, Tadeusz Rachniowski, Janusz Kajdas, Władysław Bes, Andrzej Górecki).
Urządzenie do rabowania obudowy chodnikowej
o dwóch członach złożonych ze stojaków hydraulicznych i stropnic przesuwnych względem siebie, zaopatrzone w siłowniki do własnego przesuwania i hydrauliczny siłownik do wyrywania elementów obudowy
z miejsc ich osadzenia, przy czym wewnątrz jednego
członu mającego stojaki i stropnicę jest umieszczony
współosiowo i przesuwnie drugi człon, którego stropnica znajduje się w obrębie otworu stropnicy członu
pierwszego tak, aby mogła się przez ten otwór stykać
ze stropem według patentu nr P-131415, znamienne
tym, że stropnica wewnętrzna (2) ma uchylnie do niej
zamocowany jednym końcem wysięgnik (10) podparty
stojakiem hydraulicznym (11), a stojak hydrauliczny
(11) jest osadzony w podstawie (7), podstav/a (5) ma
siłownik (12) do podpierania łuku bocznego zamocowany w niej jednym końcem na przegubie, a podstawy
(4 i 5) są połączone sprężystym łącznikiem (6) który
jest prowadnicą podstawy (7), stropnica zewnętrzna (1)
ma prowadniki cięgna (14), najlepiej krążki łańcuchowe dla prowadzenia łańcucha, który na jednym końcu
ma uchwyt do mocowania łuku obudowy, a drugim
jest zamocowany do siłownika (13).

5b

Nr 8/1973

9.02.1972.

(P. 144155)
30.10.1970.
Pierwszeństwo: 31.10.1969 — Szwecja.
Sunę Torsten Henriksson, Kiruna, Szwecja, Ragnar
Ludvig Muotka, Kiruna, Szwecja.
Sposób wydobywania kopalin metodą odkrywkową,
w którym transport urobku na powierzchnię z poszczególnych poziomów wydobywczych zapewnia się
przez zbudowanie układu dróg, znamienny tym, że
w formacji otaczającej złoże przewidzianej do wydobycia kopaliny wykonuje się tunele łączące poszczególne poziomy eksploatacyjne z powierzchnią ziemi,
w których to tunelach buduje się znanym sposobem
drogi transportowe.
5c

Nr 8/1973
5c
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(P. 144864)

8.12.1970.

Pierwszeństwo: 18.12.1969 — Niemiecka Republika Federalna.
Karl Maria Groetschel
München, NRF.

Bergbautechnisches

Büro,

Układ sterowniczy dla hydraulicznych kroczących
zestawów obudowy górniczej, składających się z dwóch
posuwających się oddzielnymi krokami jednostek obudowy, które każdorazowo zaopatrzone są w tłoki i cylinder stanowiące popychacze zasilane czynnikiem ciśnieniowym oraz dla zasilania stojaków i popychaczy — zespół zaworów sterujących połączony jest
z przewodami doprowadzającymi i odprowadzającymi
czynnik ciśnieniowy, przy czym zespół ten zaopatrzony
jest w kilka wyjść, dowolnie przełączanych do doprowadzenia lub odprowadzenia czynnika ciśnieniowego,
znamienny tym, że zawory spustowe (15, 11; 20, 12)
kroczącej na pierwszym miejscu jednostki (B) obudowy jednego zestawu (n) i kroczącej na drugim miejscu
jednostki (A) obudowy drugiego zestawu (n-1), wyprzedzającego bieg urabiarki (4), połączone są jednocześnie pod względem zasilania z zespołem (10) zaworów sterujących, przy czym powierzchnia robocza (34)
popychacza, służąca do przesuwania kroczącej na
pierwszym miejscu jednostki (A) obudowy sąsiedniego
zestawu (n-1), połączone są jednocześnie pod względem
zasilania z zespołem (10) zaworów sterujących, zaś zawory zapinające (14, 11; 19, 12) kroczącej na pierwszym miejscu jednostki (B) obudowy jednego zestawu
(n) oraz kroczącej na drugim miejscu jednostki (A)
obudowy sąsiedniego zestawu (n-1) połączone są jednocześnie pod względem zasilania z zespołem (10) zaworów sterujących.

5c

(P. 146125)

10.02.1971.

Kopalnia Węgla Kamiennego Rymer Przedsiębiorstwo Państwowe, Niedobczyce, (Henryk Bojanowski,
Stanisław Kokot, Jacek Zając, "Władysław Konopka,
Marian Kozłowski).
Obudowa podatna wyrobisk korytarzowych z zastosowaniem kotwienia, znamienna tym, że kotwie współpracują z wykładką czyli opinką, wykonaną z wysoko
wytrzymałych i elastycznych włókien sztucznych, korzystnie w formie siatki, przy czym okładzina ta ściśle dolega do calizny górotworu dociskana doń zabudowanymi kotwiami za pośrednictwem podkładek
sztywnych i elastycznych z tym, że kotwie zabudowane są korzystnie we wklęsłych narożach wyłomu
wyrobiska, przez co elastyczna opinka dostosowuje
swój kształt do opinanej powierzchni górotworu.

5c

(P. 146165)

11.02.1971.

Zakłady Konstrukcyjno-Mechanizacyjne Przemysłu
Węglowego, Gliwice, (Stanisław Bajka, Mieczysław Nasiek, Jerzy Lengas, Leszek Mazurkiewicz).

5c

(P. 145536)

9.01.1971.

Zakłady Konstrukcyjno-Mechanizacyjne Przemysłu
Węglowego, Gliwice, Jerzy Cieślik, Zbigniew Rączka,
Kazimierz Herdzik, Stanisław Romanowicz).
Przesuwna obudowa górnicza mająca sekcje zaopatrzone w przesuwniki hydrauliczne, w których działaniem cieczy roboczej na pełny przekrój tłoka uzyskuje
się większą siłę do przesuwania sekcji, a działaniem
tejże cieczy na mniejszą powierzchnię roboczą tłoka
w komorze nadtłokowej uzyskuje się mniejszą siłę do
przesuwania przenośnika ścianowego według patentu
nr (P. 130942), znamienna tym, że ma tłoczysko (4)
przymocowane do sekcji (1), a cylinder (3) zwrócony
dnem ku zawałowi zaopatrzony w belkę lub układ belek (7) połączony z przenośnikiem (5).

Sposób głębienia szybu, zwłaszcza szybów głębionych z zamrażaniem gruntu, znamienny tym, że w zalegającej dno szybu skale (a) wykonuje się pionowe,
wąskie szczeliny (b) wzajemnie równoległe, a następnie skałę między dwoma szczelinami odspaja się od
podłoża wzdłuż powierzchni (c) bliskiej dna szczelin
(b) i odspojone bloki (d) ładuje się do środka transportu, na przykład kubła, w całości.
Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz. 1,
znamienne tym, że ma wrębnik (1) zamocowany pionowo do ramy (12) za pośrednictwem napędowego mechanizmu (8) i że ma wysięgniK (3) z zamocowanymi
na końcu belkami (14) i ramionami (2) tworzącymi
chwytak, który to wysięgnik (3) jest zamocowany do
ramy (12) za pośrednictwem pionowej belki (7), że ma
ramę (12) zamocowaną obrotowo względem osi pionowej do wózka (17) poruszającego się po poziomych belkach (19), oraz że ma w jednym lub w obydwu ramionach (2) urządzenie łupiące złożone z siłownika (16)
i pazurów (4) i (5).
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rowań suwak obrotowy, posiadający otwór sterujący,
w którym jest umieszczony zawór zamykający oraz
osadzone w jego powierzchni czołowej i przesuwane
osiowo tuleje ścinające lub uszczelniające, obracane na
płaskiej powierzchni lustra sterującego, posiadającego
na co najmniej jednym kole podziałowym kilka pokrywających się z tymi tulejami otworów połączeniowych,
natomiast zawory sterujące posiadają dwa tłoki z oddzielnymi komorami ciśnieniowymi, uruchamiane oddzielnymi przewodami sterującymi, przy czym jeden
z tłoków różnych zaworów sterujących jest połączony
przewodem sterującym z przyrządem wybierakowym,
a inne tłoki zaworów sterujących są połączone z oddzielnym układem sterującym automatyki sterowniczej.

5c

(P. 149367)

10.07.1971.

Pierwszeństwo: 9.12.1970 — Węgry
Bányászati Kutato Intézet, Budapeszt, Węgry, Mecseki Szénbányák Pécs, Węgry, Székesféhervári Könnyüfemmü, Szekesfehervar, Węgry, (József Kornuly,
Ervin Kömives, Pal Vincze, Nándor Husz, László Zachár, Imre Köhler, Károly Molnár, Janoš Virágh,
József Kaposvölgyi).
Urządzenie do łączenia przegubowego i naprężania
wstępnego stropnic obudowy wyrobisk górniczych, znamienne tym, że stropnice (1, 2) wyrobiska są połączone
ze sobą łańcuchowo swymi symetrycznie ukształtowanymi końcami za pomocą dwuprzegubowej głowicy
łączącej stropnicowej (3), przy czym trzpienie przegubowe (4, 5) głowicy stropnicowej (3) są umieszczone
odejmowalnie, niezależnie od siebie i każdy z nich jest
osadzony obrotowo.

5c

(P. 149795)

2.08.1971.

Pierwszeństwo: 10.10.1970, 4.08.1970 — Niemiecka Republika Federalna.
Gewerkschaft Eisenhütte Westfalia, Altlünen, NRF,
(Walter Weirich, Volker Behrens, Alfred Marquardt,
Werner Grommas).
Hydrauliczne urządzenie sterujące do cofanych mechanicznie jednostek obudowy górniczej w postaci rani,
kozłów i podobnych urządzeń, ze sterowaniem częściowo ręcznym i częściowo automatycznym przy podporządkowaniu jednostkom obudowy elementów sterujących, włączanych ręcznie i zaworów sterujących, uruchamianych za pomocą tłoków siłownika, do rabowania cofania i osadzania, znamienne tym, że przyrząd
wybierakowy do sterowania pomocniczego w celu
osiągnięcia wyboru pomiędzy sterowaniem ręcznym
a sterowaniem nadążnym w każdym stanie ruchu ste-

5c

(P. 153703)

26.02.1972.

Pierwszeństwo: 27.02.1971 — NRF.
Hoesch AG, Dortmund, NRD oraz Bochumer Eisenhütte, Heintzmann & Co, Bochum, NRD (Franz Gantke, Walter Zywietz, Rudolf Seiz, Heinz Eickhoff).
Obudowa łukowa lub pierścieniowa wodoszczelna do
wyłożenia podziemnych chodników, tuneli, sztolni, szybów i im podobnych zwłaszcza krzywoliniowo przebiegających z zastosowaniem połączonych betonowym wypełnieniem z calizną, jednakowych, usytuowanych jeden za drugim w kierunku trasy, stalowych segmentów profilowych o przekroju w kształcie koryta, połączonych ze sobą szczelnie w spojnach wzdłużnych
i poprzecznych, przy czym segmenty te otwartymi
stronami koryt są zwrócone w kierunku calizny, a ich
zasadniczo równolegle do kierunku trasy usytuowane
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kołnierze są różnie ukształtowane tak, że kolejno
w kierunku trasy usytuowane stalowe segmenty profilowe są ze sobą sprzęgane w obszarze spoin poprzecznych ze znacznym luzem wzdłużnym w kierunku
trasy, znamienna tym, że stalowe segmenty profilowe
mają po jednej stronie kołnierz, którego część końcowa jest pogrubiona, natomiast przeciwległy kołnierz
ma część końcową odgiętą w kierunku części dennej
segmentu, przy czym wielkość tego odgięcia jest
w przybliżeniu równa grubości pogrubionej części końcowej pierwszego kołnierza, a usytuowane kolejno
w kierunku trasy stalowe segmenty profilowe w obszarze swych spojeń poprzecznych zachodzą na znacznym odcinku na siebie swymi odmiennie ukształtowanymi kołnierzami.

5c

(P. 153824)

2.03.1972.

Pierwszeństwo: 4.03.1971 — NRF.
Ewald AG, Recklinghausen, NRF, (Heinrich Quante).
Opinka okładziny do obudowy wyrobiska w górnictwie z siatkami okładzinowymi, wykonanymi z zespawanych ze sobą prętów, z których pręty wzdłużne
napinają profil obudowy na jego stronie tylnej i są
wyposażone na ich końcach w haki, przy czym haki
dwóch mat ułożonych jedna na drugiej w kierunku
wzdłużnym zamykają profil obudowy na jego bokach,
znamienna tym, że na hakach (9) są przewidziane
oczka (14, 15), a na umieszczonych naprzeciwko siebie oczkach następujących po sobie mat (1, 2) znajdują się przeciwne złącza (16, 17), umieszczone przed
stroną przednią (18) profilu (3) obudowy.

i
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5c
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(P. 153871)
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5c

(P. 153946)

9.03.1972.

Pierwszeństwo: 13.03.1971 — NRF.
Rheinstahl AG,
Hans Winkler).

Essen,

NRF,

(Manfred

Koppers,

Łącznik do ustalania stropnicy przy podpierających
ją stojakach ramy obudowy odrzwiami, zwłaszcza dla
obudowy chodnika, składający się z głowicy podtrzymującej stropnicę oraz ze wspornika połączonego z tą
głowicą przegubowo i umieszczonego na górnym końcu stojaka chodnikowego, znamienny tym, że głowica
(3) składa się z dwóch szczęk (31) połączonych ze sobą
na stałe za pomocą mostka (32), które pod mostkiem
(32) obejmują przymocowany do górnego końca stojaka chodnikowego (2) wspornik (4), a nad mostkiem (32)
obejmują stropnicę (1) i następnie w płaszczyźnie
odrzwi, w kierunku poprzecznym do osi (21) stojaka
(2), mają przedłużenia w kształcie dźwigni, przy czym
występy (33) znajdujące się na każdym z końców tego
dźwigniowego przedłużenia umieszczone przy powierzchniach zwróconych do siebie, spoczywają z obu
stron na kołnierzu (11) stropnicy (1), przy czym górna
powierzchnia mostka (32), na której spoczywa stropnica (1), ma tak ukształtowaną krzywiznę, że punkt (35)
ułożenia stropnicy (1) znajduje się pomiędzy osią (21)
stojaka i punktem (351) ułożenia występów (33) na
kołnierzu (11) stropnicy (1), zaś głowica (3) jest na
górnym końcu stojaka chodnikowego (2) osadzona
wahliwie wokół punktu (5) obrotu.

3.03.1972.

Pierwszeństwo: 5.03.1971 — Węgry.
Bányászati Kutató Intézet, Budapeszt, Várpalotai
Szénbányák, Várpalota Országos Bányagépgyárto Vállalat, Budapeszt, Węgry (Mátyás Martinko — Ferenc
Martos, Titusz Jutas).
Urządzenie uszczelniające i udostępniające dla obudów tarczowych stosowanych w kopalniach, posiadające płyty uszczelniające służące do uszczelniania
szczelin powstałych pomiędzy sąsiadującymi członami
tarczowymi, w którym płyty te są zarówno od strony
stropu jak i podsadzki umieszczone przesuwnie
i wsparte we współosiowych prowadnicach rurowych
na tarczy zawałowej, tarczy podsadzkowej i tarczy
stropowej i w którym płyty zderzakowe płyt uszczelniających są dociskane do bocznych ścian sąsiednich członów tarczowych, znamienne tym, że na przedłużeniu
osi symetrii przynależnych do każdej płyty (5), wsuwanych jedne w drugą współosiowych prowadnic rurowych (10) (11) jest umieszczony drążek przesuwny
(18), którego jeden koniec jest połączony przegubowo
z tłoczyskiem (21) siłownika hydraulicznego (19) zamocowanego wahliwie na wewnętrznej ściance członu
tarczowego, a drugi koniec jest połączony poprzez
przeguby (13a lub 17) z płytą zderzakową (7) płyty
uszczelniającej (5).

5c

(P. 155105)

2.05.1972.

Pierwszeństwo: 3.05.1971 — NRF.
Becker — Prunte GmbH., Datteln, NRF (Hans Reiter).
Mata z kraty drucianej łącząca okładziny profiki
wyrobiska w górnictwie i budowie tuneli, której pręty

podłużne i poprzeczne są w miejscach skrzyżowania
zespawane ze sobą oraz której pręty podłużne na jed-
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nym końcu są połączone ze sobą za pomocą pręta poprzecznego i zaopatrzone w hak prostokątny, a na drugim końcu mają haki ostrokątne, znamienna tym, że
do zaopatrzonych w ostrokątne haki (7) końców (6)
prętów podłużnych (4) przyspawane są potokowo wygięte kawałki (12) prętów podłużnych, których dolna
część (17) ukształtowana jest jako również ostrokątny
hak oraz których zagięcia tworzą mające kształt
szczeliny gardziele hakowe (14) dla wprowadzania pręta poprzecznego (11) następnej maty (2).

pancerny (13) jednym stojakiem rozporowym (14), rozpartym pomiędzy stropem (15) a wspornikiem zabezpieczającym (1), przymocowanym do uchwytów (11)
rynny przenośnika (12), natomiast przy dwustronnym
upadzie trasy utwierdza się przenośnik zgrzebłowy
pancerny (13) dwoma stojakami rozporowymi (16 i 17)
obejmując najniższy punkt zmiany trasy.
Sposób zabezpieczenia według zastrz. 1, znamienny
tym, że w miarę przemieszczania się ekstremalnych
miejsc zmiany nachylenia spągu wskutek postępu
frontu roboczego przemieszcza się stojaki rozporowe 2
wraz ze wspornikami zabezpieczającymi 1, przymocowanymi za pomocą śrub 10 do uchwytów 11 rynny
przenośnika 12.

5d

(P. 144719)

30.11.1970.

Zakłady Konstrukcyjno-Mechanizacyjne Przemysłu
Węglowego, Gliwice, (Franciszek Duda, Czesław Paprotny, Czesław Magiera, Tadeusz Tłuścik).
Układ kontroli prędkości dojazdowej naczynia wydobywczego w szybie zawierający tachogenerator, znamienny tym, że kondensator (5) szeregowo jest połączony z dławikiem (6) i rezystorem regulowanym (7)
zasilanym z tachogeneratora (1) w ten sposób, że na
wyjściu różnicowego wzmacniacza, który ma lampy
wzmacniające (8) i (9) utrzymuje się sygnał proporcjonalny do różnicy prędkości zadanej i rzeczywistej
w zależności od położenia naczynia wydobywczego
w szybie.

5d

(P. 145902)

30.01.1971.

Patent dodatkowy do patentu nr P. 135648

5d

(P. 133879)

29.05.1969.

Kopalnia Węgla Kamiennego „Rymer", Niedobczyce,
(Ernest Parma, Władysław Puzio).
Sposób zabezpieczenia trasy przenośnika zgrzebłowego pancernego z rynnami przed spiętrzaniem się
w przypadku zmiennego spągu, w którym napęd i stacja zwrotna utwierdzone są stojakami rozporowymi,
znamienny tym, że w miejscu zmiany nachylenia spągu o dodatnim kącie odchylenia przy jednostronnym
upadzie trasy utwierdza się przenośnik zgrzebłowy

Zakłady Konstrukcyjno-Mechanizacyjne Przemysłu
Węglowego, Gliwice, (Jerzy Słomski, Stanisław Walkiewicz, Henryk Guttman, Stanisław Sliwiński).
Dławnica wirnika maszyny podsadzkowej, zaopatrzona w uszczelkę przebitą szeregiem dysz wzmacniających chroniących ją od obracania się wraz z wirnikiem i doprowadzających smar na powierzchnię styku, według patentu nr (P. 135648], znamienna tym, że
umieszczona jest w pokrywie (5) i opiera się na wchodzącym w tę pokrywę występie (10) oraz na pierścień
dociskowy (2), przez który otworowymi nitami (6)
i rurkami (9) smar przedostaje się do uszczelki (1),
a następnie na powierzchnię stykową (7) urządzenia.
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wo do końcówki szyny (2) za pomocą trzpienia (5)
z nakładką (6) oraz z zasuwki (7) zabezpieczającej,
umieszczonej na «iglicy (4).

(P. 148225)

5d

18.05.1971.

Główne Biuro Studiów i Projektów Górniczych —
Ośrodek Studialno-Badawczy Projektowania Górnictwa Podziemnego, Katowice, (Stanisław Małaczyński).
Naczynie skipowe o przekroju okrągłym z cięgnami
z lin stalowych, znamienne tym, że składa się z głowicy górnej (1), pierścieni cylindrycznych (10) i (11) części dolnej wysypowej (8) z zamknięciem gilotynowym
9, z cięgien z lin stalowych 4 oraz z prowadnic tocznych (12) i ślizgowej (16).
5d

(P. 148135)

Zakłady Konstrukcyjno-Mechanizacyjne
Węglowego, Gliwice, (Jerzy Miemczok).

10.02.1971.
Przemysłu

Sposób przegarnianîà urobku wzdłuż czoła calizny,
znamienny tym, że poszczególne porcje (4) urobku są
równocześnie przesuwane skokowo w kierunku wzdłużnym, przy czym, po przesunięciu następna porcja (4)
urobku zajmuje miejsce poprzedniej.
Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz. 1
utworzone z cięgna bez końca rozpiętego w płaszczyźnie poziomej wzdłuż czoła calizny pomiędzy napędem
a zwrotnią, znamienne tym, że ma co najmniej dwa
zgarniaki (9) i (10) mocowane kolejno do cięgna (8),
przy czym zgarniaki wykonują postępowy ruch posuwisto zwrotny o stałym skoku.

5d

(P. 147348)

5.04.1971.

Kopalnia Węgla Kamiennego „Milowice", Sosnowiec,
(Zdzisław Marczak, Wacław Skwara, Zenon Kaszkowiak, Marian Janowski, Tadeusz Sowula).
Rozjazd dla kolejek szynowych podwieszanych na
obudowie górniczej, znamienny tym, że składa się
z ramy (1) wykonanej ze stali profilowej w kształcie
trapezu, końcówek szyn (2) i (3) zamocowanych do ramy (1), iglicy przestawnej (4) zamocowanej przegubo-

5d

,

(P. 148606)

31.05.1971.

Patent dodatkowy do patentu nr 63022.
Wrocławskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Nr 1, Wrocław, (Henryk Dłuszyński, Włodzimierz Dołęga-Otoeki),
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Urządzenie do stosowania sposobu wydobywania
urobku spod powierzchni wody i jego klasyfikacji systemem hydraulicznym z wykorzystaniem dodatkowego strumienia wody według patentu nr 63022, polegającego na pobieraniu urobku za pomocą znanego
w swej istocie smoka przemieszczającego się po dnie
ruchem ciągłym sinusoidalnym i przenoszeniu wraz
z wodą poprzez układ znanego rurociągu ssąco-tłoczącego na zespół sit klasyfikacyjnych na których w wyniku działania zamkniętego strumienia wody rozdziela się ziarna na poszczególne frakcje oraz realizowanego urządzeniem zawierającym układ automatycznego
sterowania ruchem smoka, składający się z mechanizmu cyklicznego opuszczania i podnoszenia smoka,
z mechanizmu obrotu wysięgnikiem w płaszczyźnie poziomej oraz z mechanizmu opuszczania i podnoszenia
tegoż wysięgnika, który podtrzymuje rurociąg ze smokiem, znamienny tym, że mechanizm opuszczania
i podnoszenia smoka jest wyposażony w układ reagujący na zmianę ciśnienia w rurociągu ssącym hydromieszankę.

7c

(P. 146299)

17.02.197.1.

10a
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(P. 148924)

19.06.1971.

Instytut Technologii Drewna, Poznań, (Ryszard Babicki, Jan Stobnicki, Wacław Makarewicz, Tadeusz
Jurkowski, Stanisław Wagner, Brunon Pawlak).
Sposób wytwarzania węgla drzewnego generatorowego lub żarzonego metodą ciągłą, na drodze rozkładowej destylacji drewna i/lub innych surowców lignocelulozowych, polegający na pozyskiwaniu obok węgla
ciekłych produktów rozkładu lub na ich spalaniu, znamienny tym, że spalanie ciekłych produktów rozkładu
osiąga się przez wytworzenie trzech obiegów gazowych,
obejmujących procesy suszenia surowca, termicznego
rozkładu i chłodzenia węgla, przy czym w pierwszym
obiegu przy przeciwprądowym ruchu gazu, następuje
suszenie surowca z bezpośrednią wymianą ciepła,
w drugim obiegu przy współprądowym ruchu gazu
zachodzi termiczny rozkład surowca z bezpośrednią
i pośrednią wymianą ciepła, w trzecim obiegu w przeciwprądowym ruchu gazu następuje chłodzenie węgla
z bezpośrednią wymianą ciepła, natomiast w przypadku pozyskiwania produktów ciekłych wytwarza się
dwa obiegi gazowe, przy czym pierwszy obieg z przeciwprądowym ruchem gazu i bezpośrednią wymianą
ciepła obejmuje procesy suszenia surowca i jego termiczny rozkład, drugi obieg z przeciwprądowym ruchem gazu i bezpośrednią wymianą ciepła obejmuje
chłodzenie węgla.
Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz. 1,
W postaci najkorzystniej cylindrycznej retorty pionowej zbudowanej z dwu połączonych rozłącznie części
o jednakowej średnicy, górnej reakcyjnej i dolnej
chłodzącej, znamienne tym, że reakcyjna część (2) retorty wyposażona jest w swej górnej części w wymienne elementy w postaci wewnętrznego kolektora (3) gazowego, usytuowanego centralnie w osi pionowej retorty, przepony gazu gorącego (4) o kształcie najkorzystniej odwróconego stożka, połączonej z płaszczem retorty za pomocą przegrody (5) połączonej z płaszczem
retorty i przepony (4), natomiast w swej dolnej części
retorta ma przeponę (7) rozdzielczą gazu zimnego oraz
urządzenie wyładowcze (8).

Zakłady Konstrukcyjno-Mechanizacyjne Przemysłu
Węglowego, Gliwice, (Winiejusz Leszczyński, Zygmunt
Biernat, Zbigniew Syguła, Andrzej Skowron).
Przyrząd do nawijania zwojów żerdzi wiertniczych —
patrz str. 2,3 — kl. 5a — (P. 146299).

10a

(P. 147353)

5.04.1971.

Pierwszeństwo: 6.04.1970 — Niemiecka Republika Federalna.
Rütgerswerke Aktiengesellschaft, Frankfurt nad Menem, NRF, (Heinz-Gerhard Franek, Rolf Marrett, Manfred Meinbreckse).
Sposób wytwarzania anizotropowych i dających się
łatwo grafityzować koksów przez wytlewanie mieszanin w znacznym stopniu aromatycznych węglowodorów, znamienny tym, że zawierające nienasycone związki mieszaniny węglowodorów aromatycznych poddaje się krótkotrwałej termicznej polimeryzacji pod
zwiększonym ciśnieniem w temperaturze 300—400°C,
bezpośrednio potem poddany w ten sposób wstępnej
obróbce termicznej materiał doprowadza się do odparowania przez rozprężanie, następnie przez rozdzielenie na drodze destylacji oddziela się utworzone z nienasyconych związków polimery z produktem błotnym
od frakcji wrzących w temperaturze do około 350°C
i ten produkt błotny, ewentualnie w mieszaninie
z wrzącymi w temperaturze powyżej 220°C frakcjami
smoły z węgla kamiennego, albo wysokoaromatycznymi produktami ropnymi poddaje się wytlewaniu
w temperaturze 450~550°C i pod ciśnieniem 1—6,5 atn
w ,,delayed coker".

lOa

(P. 152602)

30.12.1971.

Pierwszeństwo: 31.12.1970 — NRF.
Rütgerswerke x\ktiengesellschaft, Frankfurt n/Menem, NRF, (Heinz-Gerhard Franek, Karl-Heinz Koch,
Rolf Marret, Manfred Meinbreckse).
Sposób wytwarzania anizotropowego i dającego się
łatwo grafityzować koksu o zawartości siarki poniżej
0,4% i zawartości wanadu poniżej 3 ppm przez wyt-
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lewanie paku smołowego z węgla kamiennego metodą
delayed-coking, po usunięciu z paku smołowego z węgla kamiennego po zmieszaniu z olejem składników
nierozpuszczalnych w chinolinie, znamienny tym, że
jako olej stosuje się do lOO'°/o, w przeliczeniu na ilość
paku, wrzących w temperaturze powyżej 120°C frakcji
wysokoaromatycznych olejów zawierających związki
nienasycone, mieszaninę paku i oleju po intensywnym wymieszaniu w temperaturze znacznie wyższej
od temperatury mięknienia użytego paku i następnym
oddzieleniu nierozpuszczonych składników przez dekantowanie, sączenie lub rozdzielanie w temperaturze
450—500°C i pod ciśnieniem 1-—6,5 atn poddaje się wytlewaniu w znany sposób i otrzymany półkoks kalcynuje się w znany sposób.

10a

(P. 155421)

16.05.1972.

10b
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(P. 154757)

15.04.1972.

Pierwszeństwo: 19.04.1972 — Stany Zjednoczone Ameryki.
FMC Corporation, Nowy Jork, USA, (Robert Theodore Joseph).
Brykiety z koksu formowanego, znamienne tym, że
posiadają cienką błyszczącą powłokę węglową, która
wypełnia pory powierzchniowe o wymiarach 5 mikronów i pokrywa całą powierzchnię.
Sposób wytwarzania brykietów z koksu formowanego, znamienny tym, że brykiety koksuje się w obecności gazu zawierającego co najmniej 10% objętościowych par węglowodorów, które krakuje się w obecności koksowanych brykietów i uzyskuje się błyszczącą powłokę węglową wypełniającą drobne pory, pokrywającą całą powierzchnię.

Pierwszeństwo: 18.05.1971 — Stany Zjednoczone Ameryki.
Standard Oil Company, Chicago, USA, (Arnold Nels
Wermerberg, Alvin Walter Frazier).
Sposób obróbki wielopierścieniowych związków aromatycznych wodorem, znamienny tym, że wielopierścieniowe związki aromatyczne w podwyższonej temperaturze i pod zwiększonym ciśnieniem w obecności
wodoru traktuje się katalizatorem, zawierającym jako
składniki aktywowany węgiel i metal alkaliczny lub
oba te metale łącznie, przy czym składniki metaliczne
katalizatora znajdują się w ilości wystarczającej do
aktywowania krakingu wielopierścieniowych związków
aromatycznych.
Katalizator do obróbki węglowodorów sposobem według zastrz. 1—12, znamienny tym, że zawiera węgiel
aktywowany, metal alkaliczny lub metal ziem alkalicznych, lub oba te metale łącznie, przy czym zawartość
składnika metalicznego wynosi 0,1—50% wagowych
w odniesieniu do ciężaru węgla.

10b

(P. 154760)

15.04.1972.

Pierwszeństwo: 19.04.1971 — Stany Zjednoczone Ameryki.
FMC Corporation, Nowy Jork, USA, (Anthony Pasquale Zampirri, Jack Trechock, Robert Theodore Joseph).

10b

(P. 148800)

14.06.1971.

Pierwszeństwo: 15.06.1970 — Niemiecka Republika Federalna.
Rütgerswerke Aktiengesellschaft, Frankfurt nad Menem, NRF, (Armin Raeithel, Heinz-Gerhard Franek,
Herbert Buffleb, Roldf Marret, Manfred Meinbreckse,
Maximilian Zander).
Sposób wytwarzania anizotropowego i dającego się
łatwo grafityzować koksu na drodze wytlewania produktu smołowego z węgla kamiennego, znamienny
tym, że wysokowrzącą funkcję smoły z węgla kamiennego i/albo pak smołowy z węgla kamiennego poddaje
się topieniu alkalicznemu w temperaturze około 280—
300°C w ciągu około 0,5—2 godzin, nie zaatakowane
składniki oddziela się przez pozostawienie do osadzenia
stopu w cieple, wymywa się do odczynu obojętnego
wodą i suszy, a następnie wytlewa się w znany sposób
w temperaturze 430—550°C i pod ciśnieniem 3—15 atn,
otrzymany półkoks kalcynuje się w znany sposób.

Sposób wytwarzania błyszczącej powłoki węglowej
na formowanych brykietach koksowych, znamienny
tym, że brykiety ogrzewa się w temperaturze nie niższej niż temperatura wypalania, w obecności katalitycznych ilości cyny lub cynku.

10b

(P. 155949)

10.06.1972.

Pierwszeństwo: 11.06.1971 — Niemiecka Republika Federalna.
Eschweiler
Bergwerks-Verein
Aktiengesellschaft,
Kohlscheid, NRF, (Walter Goossens, Wolfgang Hermann).
Sposób wstępnej obróbki cieplnej do brykietowania
na gorąco spiekającego się węgla kamiennego, który
umożliwia przy pomocy gorącego strumienia gazu brykietowanie na gorąco spiekającego się węgla kamiennego o współczynniku porowatości mniejszym niż 5,
znamienny tym, że doprowadza się obrabiany wstępnie
materiał o niesortowanych ziarnach do 14.000 yi przy
prowadzeniu poziomym do temperatury końcowej wy-
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noszącej ok. 400°C z prędkością rozgrzewania ok. 1000
C/s przy pomocy strumienia gazu, tak iż obrabiany
wstępnie materiał przetwarza się częściowo w półkoks,
częściowo w ziarna perforowane i częściowo w dobrze
zachowane ziarna z porami odgazowania.
Urządzenie do wykonania sposobu według zastrz. 1—
3, znamienne tym, że na umieszczonej poziomo, zasilanej współosiowo gorącym strumieniem gazu, prowadzącej do oddzielacza odśrodkowego (8) rurze (4) rozmieszczone są w pewnych odstępach następujące za
sobą w kierunku przepływu punkty wdmuchiwania
(6).

Nr 8/1973

ogrzewanie pierwszej lub dwóch pierwszych komór,
i ewentualnie zatężacza umieszczonego na początku
układu, w zależności od nasycenia roztworu zawartego w tej lub w tych komorach i ewentualnie w zatężaczu.
Układ do stosowania sposobu według zastrz. 1—8,
znamienny tym, że zawiera miernik (42) procentowej
zawartości kryształów lub materiałów suchych w produkcie otrzymywanym z ostatniej komory, regulator
(46) połączony z miernikiem (42), sterujący zaworem
(48) umieszczonym na przewodzie (50) zasilania roztworem nienasyconym lub parą ogrzewczą ostatniej komory, gęstościomierz (62) lub lepkościomierz produktu
zawartego w komorze pośredniej oraz drugi regulator
(60) połączony z gęstościomierzem (62), sterujący zaworem (58) umieszczonym na przewodzie zasilającym
roztworem nienasyconym lub parą komory pośredniej.

(P. 150770)
10k
28.09.1971.
Pierwszeństwo: 29.09.1970 — Niemiecka Republika Demokratyczna.
Deutsches Brennstoffinztitut Freiberg, Freiberg,
NRD, (Bodo Wolf, Heinz Martin, Johannes Garztka,
Klaus Sehöne).
Sposób wytwarzania gazów palnych zawierających
wodór z gazu ziemnego o dużej zawartości axotu i cieple spalania około 2500 kcal/m3, znamienny tym, że
w urządzeniu przeznaczonym do procesu żelazo-para
wodna do wytwarzania wodoru z pary wodnej stosuje
się dodatkowo proces rozkładu cieplno- katalitycznego,
w którym w jednym ze znanych katalizatorów rozkładu poddaje się reakcji nierozłożoną parę wodną z wymienionego uprzednio procesu częściowego przy wykorzystaniu ciepła reakcji z gazem ziemnym o dużej zawartości azotu, otrzymując gaz, który wraz z wodorem
pochodzącym z wymienionego uprzednio procesu częściowego tworzy gaz o zawartości wodoru powyżej
70% objętościowych.
Urządzenie do wykorzystania sposobu według zastrz.
1, znamienne tym, że w znanych pojemnikach do reakcji są umieszczone połączone kolejno podgrzewane
powietrze, katalizator rozkładu, masa tlenku żelaza, komora spalania i przegrzewacze pary lub podgrzewacz
powietrza, katalizator rozkładu, masa tlenku żelaza,
komora spalania i katalizator rozkładu.

12c

(P. 155921)

8.06.1972.

Pierwszeństwo: 16.06.1971 — Francja.
Fives Lille-Cail, Paryż, Francja, (Georges Windal).
Sposób regulacji krystalizatora o ruchu ciągłym zawierającego kilka komór zaopatrzonych w wiązkę rur
ogrzewczych przez które kolejno przechodzi produkt
poddawany krystalizacji i w które wprowadza się roztwór nienasycony produktu krystalizowanego, znamienny tym, że reguluje się zasilanie roztworem nienasyconym lub ogrzewanie ostatniej komory w zależności od procentowej zawartości kryształów lub materiałów suchych produktu otrzymywanego z ostatniej
komory i jednocześnie reguluje się zasilanie w roztwór nienasycony lub ogrzewanie komór pośrednich
w zależności od stanu produktu w jednej z tych komór pośrednich.
Odmiana sposobu według zastrz. 1, znamienna tym,
że reguluje się zasilanie roztworem nienasyconym lub

12d

(P. 145445)

2.01.1971.

Biuro Studiów i Projektów Gospodarki Wodno-Ściekowej Budownictwa Przemysłowego „Prosan", Warszawa, (Jerzy Janusz Szmidt).
Otwarte filtry pospieszne, znamienne tym, że jednostka produkcyjna składa się z kilku filtracyjnych komór połączonych ze sobą od dołu i tworzących
stały układ naczyń połączonych.
Sposób filtracji wody na filtrach według zastrzeżeń
1 i 2, znamienny tym, że surowa lub koagulowana woda wpływająca do filtracyjnej komory, jak również popłuczna woda ze zbiorczej komory transportowana jest przy pomocy hydraulicznych lewarów.
12d

(P. 147366)

3.04.1971.

Fabryka Urządzeń Okrętowych, Rumia k/Gdyni,
(Pełka Ryszard).
Filtr do cieczy oczyszczany przepływem zwrotnym
czynnika filtrowanego, znamienny tym, że posiada
obrotowo ułożyskowaną tarczę (2) z jednostronnie umocowanymi na niej koszami filtracyjnymi (3) oraz umieszczony z drugiej strony tarczy (2) kolektor zbierający (4).
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(P. 149098)

28.06.1971.

Biuro Projektów Przemysłu Metali Nieżelaznych
„Bipromet", Katowice, (Bolesław Lekston, Fryderyk
Stolarz).
Złączka pierścieniowa do łączenia, zwłaszcza dysz
z korpusem hydrocyklonu, znamienna tym, że składa
się z pierścieniowej tulejki (1) połączonej rozłącznie
z korpusem hydrocyklonu (2) o wewnętrznej średnicy
równej lub nieco większej od zewnętrznej średnicy dociskowego pierścienia (3) oraz z dociskowego pierścienia (3) z uchwytami (6) na obwodzie w którym znajduje się otwór (4) równy lub nieco wńększy od zewnętrznej średnicy dyszy (5), przy czym w tulejce (1) z co
najmniej dwóch stron na obwodzie rozmieszczone są
symetrycznie prowadnicze wcięcia (7) i (8) dla prowadzenia uchwytów (6) dociskowego pierścienia (3).

12d

przeznaczonej do zbierania w kierunku poprzecznym
w pasmo filtrujące, dzielone na pręty i korki filtrów
do wyrobów tytoniowych, zwłaszcza papierosów, znamienny tym, że taśmę materiału najpierw rozciąga się
w pierwszym kierunku w wielu kolejnych, równoległych obszarach, przy czym rozluźnia się strukturę, po
czym taśmę materiału poddaje się przynajmniej jeszcze jednemu zabiegowi rozciągania w innym kierunku w wielu kolejnych równoległych obszarach, przy
czym dla ułatwienia poprzecznego zbierania taśmy materiału, przynajmniej jeden z rozciągniętych obszarów jest skierowany w przybliżeniu w kierunku taśmy
materiału, przy równoczesnym zachowaniu zawartości
taśmy.
Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz. 1,
mające mechanizm do odwijania taśmy materiału
z rolki magazynowej i mechanizm do przeprowadzania taśmy materiału przez kolejno usytuowane stanowiska obrabiania, znamienne tym, że zawiera przynajmniej dwa stanowiska obrabiania (6, 7) i (8, 9, 10)
przeznaczone do rozciągania taśmy materiału (1), z których każde ma napędzane walce ze sprzęgającymi się
ze sobą bez stykania się, żeberkami na powierzchni
walców, przy czym kierunek tych żeberek względem
osi obrotu walców w kolejnych stanowiskach obróbki
jest różny.

(P. 154196)
21.03.1972.
Pierwszeństwo: 23.03.1971 — Szwecja.

Alfa — Lawal AB
Johan).

Tumba, Szwecja, (Lars Karl

Bęben filtracyjny obrotowo-stożkowy z perforowaną
płaszczyzną, znamienny tym, że wewnątrz bębna (2)
umieszczono wlotową rurę (5) dla doprowadzenia cieczy przeznaczonej do filtrowania i dysze (10) przeznaczone do rozpylania tej ciecz}', przy czym filtracyjne
zamknięcie (4) otacza powierzchnię bębna, obracającego się razem z filtracyjnym zamknięciem i poszerzającego się w tym samym kierunku co i bęben i wyposażonego w mniejsze usztywnienie obwiedniowej powierzchni i otwory o mniejszych wymiarach, w wyniku
czego utworzony zostaje zamknięty filtr.

12d

13

(P. 155302)
11.05.1972.
Pierwszeństwo: 13.05.1971 — Szwajcaria.

Celfil Company Establishment, Vaduz, Lichtenstein
(Paul Adolf Müller, Hans Muster).
Sposób wytwarzania taśmy materiału filtracyjnego
na filtry do wyrobów tytoniowych, zwłaszcza taśmy
papierowej z rozluźnionymi i odstającymi włóknami,

12d

(P. 158012)
Pierwszeństwo: 16.06.1971

14.06.1972.
Belgia.

Société de Prayon, Prayon, Belgia, (Armand Davister).
Sposób płukania filtrów komorowych ciągłego działania o poziomej powierzchni filtracyjnej, dokonywanego po usunięciu placka szlamowego, znamienny tym,
że doprowadza się wodę płuczącą do przestrzeni komory umieszczonej pod płótnem filtracyjnym w celu
wymycia powierzchni dolnej lub wewnętrznej tego
płótna i wewnętrznych części komory znajdujących się
poniżej tego płótna i/lub stosuje się strumienie wody
o dużej energii kinetycznej i/lub odpływ wody silnie
wzburzonej, w7 celu spowodowania ścierania mechanicznego osadów i inkrustacji utworzonych co najmniej na ścianach i płótnach filtrów w czasie filtrowania, i mechanicznego usunięcia tych osadów i inkrustacji.
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Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz. 1—
8, znamienne tym, że zawiera co najmniej jeden spryskiwacz (8) umieszczony w przestrzeni każdej komory
(1) od wewnętrznej strony płótna filtracyjnego (2).

12e

(P. 140319)
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fy odpopielania, wyposażony w zawór obrotowy (2)
i aparat wydmuchowy (3) jest połączony z rurociągiem
(4) z zasobnikiem pośrednim (5), oddzielnym dla każdej strefy odpopielania, mającym zawory (6), sterowane automatycznie, umożliwiające połączenie z dwiema pompami zbiornikowymi (8), które poprzez rurociąg tłoczny (9) i zawory (11), zsynchronizowane z zaworami (6) zasobników (5), są połączone ze zbiornikami retencyjnymi (10).

30.04.1970.

Pierwszeństwo: 2.05.1969 — Włochy.
Vtrocoke Cokapuania Giuseppe Giammarco, Wenecja, Włochy. \
Sposób oczyszczania mieszanin gazowych ze związków kwasowych poprzez stopień absorpcji, w którym
te mieszaniny gazowe są przepłukiwane absorpcyjnym
roztworem o odpowiednim składzie chemicznym oraz
stopień regeneracji, w którym zabsorbowany dwutlenek węgla i inne kwasowe gazy są wydalane, a w którym jest również wykorzystywane ciepło zawarte
w roztworze, znamienne tym, że ciepło zawarte w roztworze jest wykorzystywane przez przechodzenie roztworu poprzez oddzielne, kolejne strefy regeneracyjne
i rozprężanie go na zasadzie zmniejszenia ciśnienia,
dzięki czemu z tego roztworu wydzielana jest gazowa
mieszanina pary wodnej i dwutlenku węgla i mieszanina ta wraz z roztworem przechodzi przez te strefy
regeneracyjne, również znamienny tym, że ilość i rozmiary tych stref oraz uzyskiwany w nich kontakt są
takie, że zapewniają pełne wykorzystanie desorpcyjnego działania pary wodnej zawartej w nadmiarze
w tej wydzielanej przez rozprężanie mieszaninie gazowej dla desorpcji z roztworu dalszej ilości dwutlenku
węgla, oraz znamienny tym, że wymieniona mieszanina pary wodnej i dwutlenku węgla jest odprowadzana
na zewnątrz z ostatniej z tych stref, w której cząstkowe ciśnienie dwutlenku węgla przewyższa cząstkowe
ciśnienie dwutlenku węgla w roztworze w następnej
strefie.

12e

(P. 148121)

13.05.1971.

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica
(Międzyresortowy Instytut Technologii Materiałów Budowlanych i Ceramiki), Kraków, (Zbigniew Tokarski,
Marian Kałwa, Halina Ropska, Eugeniusz Mróz, Stefan Marcinkowski, Jan Pachowski, Tadeusz Glama, Jerzy Kmiecik, Zbigniew Pietras, Jan Hycnar, Janusz
Glinka, Antoni Paprocki, Zoja Piwowar, Jeremiasz Sobiecki).
Sposób odprowadzania popiołów lotnych spod elektrofiltrów, znamienny tym, że popioły wychwytywane
z poszczególnych stref odpopielania, odprowadza się
oddzielnie do zasobników pośrednich, przynależnych
każdej strefie odpopielania, przy czym liczba stref odpopielania, odpowiadająca liczbie frakcji popiołów wynosi od kilku do kilkunastu.
Układ urządzeń do stosowania sposobu według
zastrz. 1, zawierający leje, umieszczone pod elektrofiltrami, znamienne tym, że każdy z lejów (1) danej stre-

12e

(P. 149109)

29.06.1971.

Politechnika Warszawska, Warszawa, (Mieczysław
Sokołowski, Antoni Kiełsa, Jerzy Markiewicz, Zdzisław
Gulczyński, Józef Górnicki).
Sposób oczyszczania gazów z lotnych zanieczyszczeń,
znamienny tym, że poddawany oczyszczaniu gaz wprowadza się do zamkniętej przestrzeni komory w obszar
między elektrodami i poddaje się go działaniu wyładowań elektrycznych powstających między elektrodami głównymi najkorzystniej w postaci iskry .trzeszczącej, którą inicjuje się przez jonizowanie gazu w tym
obszarze za'pomocą wyładowań, wywołując je między
parami końcówek elektrod dodatkowych, przez co zjonizowany gaz i materiał z którego zbudowana jest co
najmniej jedna z elektrod głównych dzięki działaniu
iskry przechodzi w stan plazmy, a w tym stanie jony
gazu lub pary stanowiącej zanieczyszczenia reagują
z jonami materiału tej elektrody tworząc nielotne, łatwo oddzielające się związki, przy czym wydajność
oczyszczania gazu reguluje się zmianą mocy prądu doprowadzanego do elektrod i szybkością przepływu gazu
przez obszar między nimi, a oczyszczony gaz i nielotne
związki odprowadza się z komory w znany sposób.
Urządzenie do stosowania sposobu według zastrzeżenia 1, znamienne tym, że składa się z zamkniętej komory (1) zaopatrzonej w przewody rurowe doprowadzające i odprowadzające gaz, w której umieszczona
jest w jednym obszarze naprzeciwko siebie w regulowanej odległości, odizolowana elektrycznie od jego korpusu para elektrod głównych (2 i 5) oraz jonizująca
gaz wyładowaniami wywoływanymi między swymi
końcówkami co najmniej jedna para elektrod dodatkowych (6) inicjująca wyładowania między elektrodami głównymi (2 i 5) w postaci najkorzystniej iskry
trzeszczącej, zaś elektrody główne i dodatkowe połączone są z niezależnymi zasilającymi je źródłami prądu zmiennego poprzez transformatory, w których
uzwojenia wtórne włączone są równolegle kondensatory lub baterie kondensatorów, przy czym jedna z elektrod głównych (2) lub (5) wykonana jest z materiału
którego jony po przeprowadzeniu w stan plazmy reagują z jonami zanieczyszczeń wprowadzanego tam gazu tworząc nielotne związki, a czasowa charakterystyka wyładowań między elektrodami głównymi (2 i 5)
zależy od dobranej wartości kondensatora (11) włączonego w obwód zasilania elektrod dodatkowych.
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12g

12e
(P. 150613)
21.09.1971.
Pierwszeństwo: 23.09.1970, 20.08.1971 — Niemiecka Republika Federalna.
Metallgesellschaft
Aktiengesellschaft,
Frankfurt
n/Menem, NRF, (Paul Rudolph, Ernst Kapp, Georg
Kampf, Wolf-Rüdiger Farana).
Sposób odsiarczania gazów, znajdujących się pod
podwyższonym ciśnieniem, gorących, nasyconych parą
wodną i ewentualnie parami węglowodorów, przez płukanie za pomocą środka absorpcyjnego, znamienny
tym, że gorący gaz surowy przed odsiarczaniem chłodzi się za pomocą otrzymanego z gazu surowego kondensatu własnego, oraz że uzyskiwany przy tym ogrzany kondensat własny kontaktuje się z zimnym gazem
oczyszczonym, przy czym co najmniej częściowo odparowuje z powrotem.

12e

(P. 155008)

15

(P. 137816)

29.12.1969.

Edmund Kitowski, Barbara Kitowska, Gdańsk.
Syntezer magnetojonowy do otrzymywania soli, anionowodorów, kwasów, zasad i wodorotlenków oraz kierowania procesów jonowych typu podwójnej wymiany, znamienny tym, że składa się z magnesów (1), (2),
gdzie prostopadle do przebiegających linii sił pola magnetycznego są umieszczone rury (3) i (4), które mają
na końcu dwa rozgałęzienia rurowe (6), (7) i (5), (8) do
uzyskania w momencie przesuwania ośrodka zjonizowanego względem linii sił pola magnetycznego między
magnesami (1), (2) w rurach (6), (8) zhydratowanych
kationów, w rurach (5), (7) zhydratowanych anionów,
które z chwilą zetknięcia się ze sobą w przestrzeni na
końcach rur (6), (5) i (7), (8) dają reakcje jonowe typu
syntezy i tworzą pożądane substancje jonowe mniej
lub bardziej rozpuszczalne i zjonizowane, które można
odprowadzić z rury (9) i (10) przez wybrzuszenia (11)
zaopatrzone w otwory i zawory.

27.04.1972.

Pierwszeństwo: 29.04.1971, 24.01.1972 — Szwajcaria.
Gebrüder Sulzer AG, Wintherthur, Szwajcaria (Max
Huber, Gerhard Schütz).
Urządzenie mieszające dla ośrodków płynnych mieszanych współrzędowo z przynajmniej jednym elementem montażowym, znamienne tym, że element
montażowy składa się ze stykających się wzajemnie
warstw tworzących kanały przepływowe, przy czym
osie wzdłużne kanałów przepływowych wewnątrz każdej warstwy przebiegają przynajmniej grupowo w zasadzie równolegle do siebie, a osie wzdłużne kanałów
przepływowych sąsiednich warstw są wzajemnie
względem siebie pochylone, przy czym kanały przepływowe przynajmniej dwóch sąsiednich warstw są
przynajmniej częściowo wzajemnie otwarte.

12g

(P. 140264)

25.04.1970.

Politechnika Wrocławska Instytut Chemii i Technologii Nafty i Węgla. Wrocław, (Bohdan Radomyski, Edward Zienkiewicz).
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Sposób otrzymywania katalizatorów, zwłaszcza do
wykańczającej hydrorafinacji olejów smarowych, polegający na nanoszeniu aktywnych składników w postaci molibdenu, kobaltu, niklu i żelaza na nośnik zawierający tlenek glinu, znamienny tym, że halogenki
molibdenu i/lub halogenki kobaltu i/lub halogenki niklu i/lub halogenki żelaza wprowadza się przez naparowywanie lub nasublimowanie w strumieniu gazu
nośnego w postaci dowolnego gazu obojętnego w temperaturze 350°—750°C na nośnik nie zawierający lub
zawierający aktywne składniki.

12g
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(P. 144982)
14.12.1970.
Pierwszeństwo: 15.12.1969 — Szwecja.

Stora kopparbergs Bergslags Aktiebolag, Falun,
Szwecja, (Per Hellman, Erik Anders Ake Josefsson).
Sposób przyśpieszania krzepnięcia kropelek stopionego, rozpylanego materiału przy wytwarzaniu proszku
przez rozpylanie strumienia stopionego materiału za
pomocą przynajmniej jednego strumienia płynu kierowanego pod wysokim ciśnieniem na strumień stopionego metalu tak, że strumień ten jest rozpylany tworząc
kropelki rozpraszane w miejscu przecięcia się tych
strumieni, które to kropelki są następnie zestalane
w celu utworzenia proszku, znamienny tym, że ruch
strumienia płynu rozpylającego wykorzystuje się jako
czynnik powodujący zasysanie i cyrkulację chłodzącego gazu obojętnego wprowadzanego do komory rozpylania i mającego temperaturę niższą od temperatury
kropelek rozpylonego materiału, przy czym strumień
płynu rozpylającego kieruje się poprzecznie w stosunku do strumienia stopionego materiału przeznaczonego do rozpylenia zmieniając tym samym kierunek tego ostatniego strumienia na kierunek zgodny z kierunkiem strumienia płynu rozpylającego tak, że gaz
chłodzący otacza kropelki przynajmniej podczas pierwszego okresu zestalania kropelek i odbiera z nich
przynajmniej część ciepła przyśpieszając tym samym
ich zestalenie.
Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz. 1
do 8, zawierające komorę rozpylania wyposażoną
w swej górnej części w otwór wlewowy do doprowadzania strumienia stopionego materiału i w jedną lub
kilka dysz doprowadzających płyn rozpylający, rozmieszczonych wokół otworu wlewowego, a w dolnej
części w urządzenie do odprowadzania otrzymanego
proszku na zewnątrz, znamienne tym, że górna część
komory rozpylania (1) w części otaczającej wypływający strumień stopionego materiału oraz strumienie
płynu rozpylającego, jest ukształtowana w postaci dyszy strumieniowej i działa jak pompa strumieniowa
w której działanie płynu rozpylającego powoduje zassanie gazu chłodzącego, przy czym w górnej części

komory znajduje się przynajmniej jeden otwór lub
otwory (9, 10) doprowadzające gaz chłodzący a w dolnej części przynajmniej jeden otwór do odprowadzania gazu chłodzącego.

12g

(P. 145640)

16.01.1971.

Kujawska Fabryka Farb i Lakierów, Włocławek,
(Feliks Kunach, Ludwik Szczęsny).
Sposób regeneracji płynnych mieszanek oczyszczających, znamienny tym, że polega na równomiernym rozprowadzeniu zanieczyszczeń w cieczy i rozfrakcjonowaniu ich na półkach sitowych w ten sposób, że zanieczyszczenia najgrubsze i najtwardsze zatrzymywane
są na półce pierwszej a zanieczyszczenia najdrobniejsze w sensie zdolności przechodzenia przez coraz to
gęstsze sita zatrzymywane są na półce ostatniej.
Instalacja do stosowania sposobu według zastrzeżenia 1, znamienna tym, że składa się z urządzenia (1)
wprawiającego w ruch obrotowy pojemnik (2) w którym znajduje się regenerowana ciecz, ssawki (5) podłączonej poprzez przewód (6) do pompy ssąco-tłoczącej (7) przewodu (8) łączącego wspomnianą pompę
z kolumną sitową (9) wyposażoną w zestaw półek sitowych (10), (11) i (12) o wzrastającej gęstości w kierunku przepływu cieczy i odbieralnika (14).

19.03.1971.
(P. 147017)
12g
Pierwszeństwo: 23.03.1970 — Niemiecka Republika Demokratyczna.

VEB Chemieanlagenbau Erfurt — Rudisleben, Rudisleben, NRD.
Urządzenie do rozprowadzania produktów wysokolepkich i posiadających skłonności do zeskorupiania
się, w postaci przesuwanej mechanicznie błonki cieczy,
przy obróbce termicznej w aparatach warstewkowych,
składające się ze wsporników, osadzonych w odstępach na zamocowanym obrotowo z umieszczonymi
między nimi przegubowo i piętrowo elementami, które
ukształtowane są częściowo w postaci skrobaków,
a częściowo w postaci wycieraków i które dociśnięte
są przez siłę odśrodkową lub siłę sprężyny do po-

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

Nr 8/1973

wierzchni grzejnej, przy czym usytuowane ślizgowo
na powierzchni grzejnej krawędzie skrobaków i wycieraków, są nachylone, znamienne tym, że skrobaki
ukształtowane są jako zbieraki (5), zaś zbieraki (5) ze
styczną do krzywizny powierzchni grzejnej (2)
w punkcie styku krawędzi zbieraka z powierzchnią
grzejną (2) tworząc kąt mniejszy niż 90°, przy czym
za zbierakiem (5) znajduje się kilka wycieraków (6),
zaś przednia krawędź przynajmniej tego wycieraka (6),
który usytuowany jest bezpośrednio za zbierakiem (5),
ukształtowana jest z odchyleniem od pionu w kierunku przeciwnym do kierunku wirowania i umieszczona jest pod kątem mniejszym niż 90° w stosunku
do poziomej przedniej krawędzi wycieraka (6),
a wszystkie' wycieraki (6) ze styczną do krzywizny powierzchni grzejnej (2) w punkcie styku ich krawędzi
z powierzchnią grzejną (2), patrząc w kierunku wirowania, tworzą w znany sposób kąt większy niż 90°.

(P. 147294)
1.04.1971.
12g
Pierwszeństwo: 12.10.1970 — Związek Socjalistycznych
Republik Radzieckich.
Vsesojuzny Nauchno-Issledovatelsky Institut Abrazivov i Shlifovania, Leningrad, ZSRR, (Mikhail Andreevich Varzanov, Vladimir Alexeevich Rybakov, Nina Evgenievna Filinenko-Borodich, Viktor Grigorievich Kondakov, Leon Izrailevich Feldgun, Valentin
Alexeevich Ponomarenko, Viktor Vasilievich Digonsky,
Valéry Mikhailovich Davidenko, Mirra Ilinichna Sokhor, Vitaly Sergeevich Pavlov, Jury Matveevich Kovalchuk, Vladislaw Sergeevich Lysanov, Mikhail Grigorievich Efros, Grigory Osipovich Gomon, Valéry Borisovich Loschinin, Vladimir Ilich Ivanov).
Sposób wytwarzania azotku boru o regularnym
układzie krystalograficznym, drogą ogrzewania w temperaturze powyżej 1000°C pod ciśnieniem powyżej
40 kbarów mieszaniny reakcyjnej zawierającej azotek
boru o heksagonalnym układzie krystalograficznym
i inicjator ułatwiający powstawanie regularnego azotku boru, znamienny tym, że jako inicjator stosuje się
jeden lub kilka borków metali alkalicznych i/lub borków metali ziem alkalicznych o takiej zawartości boru, że całkowita zawartość boru w mieszaninie reakcyjnej liczona jako zawartość pierwiastkowego boru
zwiększa się co najmniej o wartość 10% w stosunku
do zawartości stechiometrycznej boru w heksagonalnym azotku boru.

12g

(P. 147565)

15.04.1971.

Zakłady Przemysłu Tłuszczowego im. Gen. Wróblewskiego, Gdańsk, (Stefan Miłosz, Stanisław Derejczyk).
Urządzenie do ciągłego schładzania i suszenia śruty
poekstrakcyjnej, znamienne tym, że jest zaopatrzone
w przenośnik grabkowy (1) wyposażony w siatkowe
dno (2) zasilane w sprężone powietrze z wentylatora (3).

12g

(P. 151482)
10.11.1971.
Pierwszeństwo: 12.11.1970 — Wielka Brytania.

Wilkinson Sword Limited, Londyn, Wielka Brytania,
(Hugh Robert Watson).
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Pojemnik ciśnieniowy zawierający zbiornik wyposażony w dyszę wylotową sterowaną zaworem, w którym to zbiorniku znajduje się koncentrat znamienny
tym, że w zbiorniku znajduje się zasobnik zawierający
substancję organiczną, z którą materiał miotający tworzy roztwór, przy czym ciśnienie pary materiału miotającego nad roztworem jest mniejsze niż ciśnienie
pary nad czystym materiałem miotającym, a wspomniana substancja organiczna tworzy w temperaturze
pokojowej roztwór z ilością materiału miotającego odpowiadającą 15°/o swej wagi, a zasobnik uwalnia rozpuszczony w nim materiał miotający do wnętrza zbiornika w miarę dozowania zawartości pojemnika.
Sposób wytwarzania pojemnika według zastrz. 1—7,
znamienny tym, że do zbiornika wprowadza się substancję organiczną, która tworzy roztwór z materiałem
miotającym zmniejszając w ten sposób ciśnienie pary
materiału miotającego nad roztworem do wielkości ciśnienia czystego materiału miotającego i uwalnia rozpuszczony materiał miotający w celu zmniejszenia
spadku ciśnienia w wolnej przestrzeni w zbiorniku
powstającego w trakcie dozowania zawartości pojemnika.

12g

(P. 151585)
16.11.1971.
Pierwszeństwo: 31.07.1971 — Włochy.

Snam Pregetti S.p.A., Mediolan, Włochy, (Giuseppe
Gamberucci, Luigi Ruggieri).
Urządzenie wysokociśnieniowe zawierające ściankę
składającą się z jednej lub kilku nakładających się wewnętrznych powłok cylindrycznych z metalu, w szczególności ze stali węglowej, oraz z jednej lub kilku
nakładających się zewnętrznych powłok cylindrycznych, z których każda jest utworzona ze stykających
się blach, znamienne tym, że blachy zewnętrznych powłok cylindrycznych (4) są wykonane z metalu o korzystniejszych właściwościach wytrzymałościowych niż
właściwości wewnętrznych powłok cylindrycznych (1),
zaś ilość płyt jest taka, że wewnętrzna powłoka lub
powłoki cylindryczne (1) są całkowicie zakryte.
Sposób wytwarzania urządzenia wysokociśnieniowego według zastrz. 1—9, znamienny tym, że wykonuje
się cylindryczną powłokę metalową o żądanych wymiarach wewnętrznych szerokości i długości, którą to
powłokę w szczególności wykonuje się z jednej lub
więcej warstw blach metalowych spawanych wzdłużnie i/lub obwodowo, względnie z jednej lub większej
liczby rur, bądź też z rur i blach, przy czym warstwy
odpowiednie łączy się ze sobą, po czym nasuwa się na
gorąco na utworzoną powłokę cylindryczną jedną lub
większą liczbę warstw blach kutych, kalandrowanych
i spawanych lub też walcowanych, a następnie urządzenie poddaje się obróbce cieplnej lub też pozostawia
blachy w stanie dociśniętym do przyległej powłoki.
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(P. 155552)
23.05.1972.
Pierwszeństwo: 24.05.1971 — Stany Zjednoczone Ameryki.
12g

12g

(P. 153061)
24.01.1972.
Pierwszeństwo: 25.01.1971 — Włochy.

Snam Progetti S.p.A., Mediolan, Włochy, (Vittorio
Pattore, Bruno Notari).
Sposób wytwarzania nienasyconych nitryli, znamienny tym, że mieszaninę gazów, składającą się z alkenu,
amoniaku, tlenu lub gazu zawierającego tlen, kontaktuje się w złożu nieruchomym lub fluidyzowanym
z katalizatorem, zawierającym mieszaninę tlenowych
związków uranu, tlenowych związków telluru, tlenowych związków molibdenu i ewentualnie aktywator,
który stanowi tlenowy związek pierwiastka z grupy
I b, II a, II b, III a, III b, IV a, V a, V b, VI b lub
VIII układu okresowego pierwiastków, przy cz-ym
wymieniony powyżej katalizator ma ogólny wzór
UaTebMocMedX, w którym U oznacza uran, Te oznacza tellur, Mo oznacza molibden, Me oznacza pierwiastek aktywatora, X oznacza tlen potrzebny do wysycenia wartościowości pozostałych pierwiastków, a, b,
c i d oznaczają liczby atomów pierwiastków, wchodzących w skład katalizatora.
12g

(P. 153780)
29.02.1972.
Pierwszeństwo: 1.03.1971 — Szwecja.

Boliden Aktienbolag, Sztokholm, Szwecja (Allen Ferdinand Norrö).
Sposób zapobiegania rozcieńczaniu gazów odlotowych zawierających dwutlenek siarki uzyskiwanych
z elektrycznych pieców wytapiających koncentrat miedziowy w których stosuje się elektrodę typu Sóderberga, znamienny tym, że usuwane zawierające dwutlenek siarki gazy odlotowe z pieca, oczyszcza się
w celu usunięcia cząsteczek stałych, po czym część
oczyszczonego gazu ochładza się oraz wprowadza do
pieca w taki sposób, że przechodzi on wokół elektrody, przy czym zapobiega się wchodzeniu powietrza do
pieca przez otwór doprowadzenia elektrody.
Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz. 1
w elektrycznych piecach wytapiających koncentrat
miedziowy w których stosuje się elektrodę wzoru Soderberga, znamienne tym, że zawiera środki do usuwania z komory pieca gazów odlotowych zawierających dwutlenek siarki i kierowania tych gazów do
środków do oczyszczania gazu z cząsteczek stałych,
środków rurowych do doprowadzania części oczyszczonego gazu do środków chłodzących, środków do wprowadzania ochłodzonego gazu do pieca i kierowanie
przepływu gazu w dół wzdłuż elektrody w celu jej
chłodzenia oraz środków do zapobiegania wchodzeniu
powietrza do pieca przez doprowadzenie elektrody.

Universal Oil Products Company, Des Plaines, Illinois, Stany Zjednoczone Ameryki (David Milton Boyd).
Sposób automatycznej regulacji procesu przemiany
w reaktorze dehydrogenizacji etylobenzenu, w którym
etylobenzen zmieszany z parą przechodzi przez co najmniej dwie strefy reakcji, w wyniku czego strumień
wypływający zawiera styren, nieprzereagowany etylobenzen oraz benzen i toluen, znamienny tym, że (a)
reguluje się intensywność przebiegu reakcji w każdej
ze stref reakcji zgodnie z sygnałem wartości zadanej
dla każdej strefy, (b) analizuje się strumień produktu
wypływający z ostatniej strefy reakcji dla uzyskania
sygnałów odpowiadających ilości (1) benzenu (B), (2)
toluenu (T), (3) styrenu (S), (4) etylobenzenu (EB): (C)
określa się sygnał wskaźnika uzysku jako funkcję
(B + T)
,.x . . , . - . i.—
9 (jj) optymalizuje saę przebieg procesu przez
analizę sygnału wskaźnika uzysku i wyznaczenie wartości sygnału optymalizacji lub pierwszego sygnału, dla
każdej ze stref reakcji; (e) wyznacza się sygnał konwersji lub drugi sygnał, jako funkcję bieżącego stosunku S do EB porównanego z nominalnym stosunkiem S do EB; oraz (f) łączy się pierwszy sygnał,
z drugim sygnałem dla wytworzenia sygnału wartości
zadanej dla każdej ze stref reakcji.
Układ automatycznej regulacji do stosowania sposobu według zastrz. 1 lub 2 utrzymujący pożądany stopień konwersji oraz optymalizujący przebieg procesu,
znamienny tym, że zawiera (a) regulatory (25, 14, 64,
64', 114, 114') dla każdej ze stref reakcji do regulacji
co najmniej jednego z parametrów procesu wpływającego na intensywność przebiegu reakcji, przy czym
każdy z regulatorów ma wejście wartości zadanej regulacji; (b) analizator (18, 68, 118) strumienia reagenta
wypływającego z ostatniej strefy reakcji; (c) urządzenie (28, 145) połączone z analizatorem i wskazujące
wielkość uzysku oraz wytwarzające sygnał wskaźnika
uzysku; (d) regulator optymalny (30, 80, 130) połączony
z urządzeniem wskaźnika uzysku i zawierający komputer analizujący sygnał wskaźnika i wytwarzający
pierwszy sygnał lub sygnał optymalizacji dla każdej
ze stref reakcji; (e) regulator (21, 71, 121) przyłączony
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do analizatora (18, 68, 118) wytwarzający sygnał nominalnej konwersji lub drugi sygnał dla każdej ze stref
reakcji (f) wzmacniacze sumujące (24, 24', 46, 124, 124')
przyłączone do regulatora optymalnego (30, 80, 130), do
regulatora konwersji (21, 71, 121) oraz do regulatorów
(25, 14, 64, 64', 114, 114') regulujących intensywność
przebiegu reakcji i łączące pierwszy sygnał z drugim
sygnałem dla wytworzenia sygnału wartości zadanej
dla regulatorów (25, 14, 64, 64', 114, 114').
12g

(P. 155707)
31.05.1972.
Pierwszeństwo: 3.06.1971 — Wągry

Richter Gedeon Vegyészeti Gyár, R.T., Budapeszt,
Węgry (György Fábry, István Takáes, György Kiszely).
Element do przepuszczania pojedynczego czynnika
lub do przepływowego kontaktowania czynników tej
samej fazy lub różnych faz, w celu przeprowadzania
procesów chemicznych lub fizycznych pomiędzy kontaktowanymi czynnikami i w celu intensyfikacji tych
procesów, znamienny tym, że zawiera jeden lub więcej tworzących otwór lub otwory członów (2), które
na zasadzie odkształcenia sprężystego ich materiałów
samoczynnie zmieniają swoje kształty.

12g
(P. 156173)
21.06.1972.
Pierwszeństwo: 23.06.1971, 12.07.1971, 15.11.1971 — Stany Zjednoczone Ameryki.
The Upjohn Company, Kalamazoo, USA, (Rian Bannister).
12g:

(P. 155787)

3.06.1972.

P i e r w s z e ń s t w o : 4.06.1971 — Szwajcaria.
Seaclean SA, L u k s e m b u r g , L u k s e m b u r g (Peter Bolli,

Jean-Jacques Asper).
Sposób hydromechanicznego odzyskiwania płynu
rozlanego cienką warstwą na powierzchni innej cieczy,
nie mieszającej się z nim, znamienny tym, że odgranicza się co najmniej część tego płynu i cieczy, przy
czym zamknięcie sięga do głębokości większej niż głębokość, na której znajduje się granica faz między
płynem i cieczą, a następnie zmniejsza się powierzchnię odgrodzonej części wskutek czego grubość warstwy
płynu ulega zwiększeniu, po czym płyn odzyskuje się
przez pobieranie z pogrubionej warstwy.
Odmiana sposobu według zastrz. 1, znamienna tym,
że odgradza się wiele graniczących ze sobą porcji płynu znajdującego się na powierzchni cieczy, po czym
stopniowo zmniejsza się powierzchnię każdej z porcji
utrzymując je w granicznym położeniu i doprowadza
sukcesywnie do miejsca odzyskiwania, a następnie odbiera płyn zawarty w każdej porcji.
Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz. 1,
znamienne tym, że zawiera środki odgraniczające (3,
4, 5, 6, 7) zanurzone w układzie utworzonym z płynu
(2) nałożonego na ciecz (1) w celu odgrodzenia co najmniej części układu (8, 9) na głębokość zanurzania
większą od głębokości na jakiej znajduje się granica
faz (11) między tym płynem i cieczą, a także środki
przemieszczające, co najmniej część środków odgraniczających w celu zmniejszenia powierzchni odgrodzonej części oraz środki pobierające do odbierania płynu
zawartego w tej części o zmniejszonej powierzchni.

Sposób wytwarzania acykowanych alkilo-7-dezoksy-7-RSn-a-tiolinkozaminidów o wzorze 1, znamienny
tym, że związek o wzorze 3, w którym Ac i Acj oznaczają rodniki acylowe kwasów karboksylowych, a Alk
oznacza rodnik alkilowy o nie więcej niż 4 atomach
węgla lub rodnik o wzorze Ac1OCH2CH2—, ogrzewa
się z siarczkiem o wzorze R3X —Rt —Sn~R2^YR4,
w którym n oznacza liczbę całkowitą 1, 2, 3 lub 4, Rj
i R2 identyczne lub różne nasycone alifatyczne rodniki
węglowodorowe o nie więcej niż 18 atomach węgla,
nienasycone alifatyczne rodniki węglowodorowe o nie
więcej niż 10 atomach węgla, cykloalifatyczne rodniki
węglowodorowe o nie więcej niż 10 atomach węgla,
aromatyczne rodniki węglowodorowe o nie więcej niż
11 atomach węgla, rodniki oksa- lub tiakarbocyklicznych węglowodorów aromatycznych o nie więcej niż
8 atomach węgla, R3X i YR4 oznaczają atomy wodoru
lub łącznie nie więcej niż 3 podstawniki, w których
X i Y są identyczne lub różne i stanowią atomy tlenu
lub siarki, a R3 i R4 atomy wodoru, rodniki acylowe
kwasów karboksylowych, niższe rodniki alkilowe, niższe rodniki alkenylowe, niższe rodniki cykloalkilowe,
niższe rodniki cykloalkenylowe, niższe rodniki alkoksyalkilowe, niższe rodniki alkilotioalkilowe, rodniki
fenylowe, benzylowe, furylowe, furfurylowe, tienylowe lub tienylometylowe, zaś R1; X i R3 jeśli oznacza
tlen, a R3 rodnik alkilowy mogą łącznie stanowić rodnik oksacykloalkilowy o nie więcej niż 5 atomach węgla, o pierścieniu 3—6 członowym.
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(P. 156181)
21.06.1972.
12g
Pierwszeństwo: 23.06.1971 — Stany Zjednoczone Ameryki.
Shell Internationale Research Maatschappij N. V.,
Haga, Holandia, (Jack Wiggins Cunnigham, Elton Gordon Foster, Robert George Vanderwater).
Sposób wydzielania tlenku etylenu otrzymywanego
przez bezpośrednie utlenianie etylenu tlenem cząsteczkowym W układzie recyrkulacyjnym, w którym na
drodze absorpcji przy użyciu wodnego roztworu,
z mieszaniny gazowej opuszczającej strefę reakcyjną
uzyskuje się rozcieńczony roztwór tlenku etylenu, zawierający pewną ilość różnych zanieczyszczeń, częściowo bardziej i częściowo mniej lotnych od tlenku etylenu, po czym roztwór ten rozdziela się w pierwszym
stopniu wydzielania na frakcję zawierającą w większej
części wodę oraz na frakcję zawierającą większą część
tlenku etylenu i tych substancji z absorbatu, które są
bardziej lotne od tlenku etylenu, jak również względnie małą ilość wody i ewentualnie małe ilości innych
składników mniej lotnych od tlenku etylenu, przy
czym pożądany tlenek etylenu wydziela się z wymienionej frakcji przez dalszą obróbkę, znamienny tym,
że absorbât przed podaniem do pierwszego stopnia wydzielania poddaje się obróbce wstępnej, w wyniku której odparowuje znaczna część lotnych składników, tj.
składników bardziej lotnych od tlenku etylenu, przy
czym wymienione lotne składniki zawracane są do
układu recyrkulacyjnego.
12i

(P. 138297)

Nr 8/1973

azotu pozostający w gazie po absorpcji wymywa się
kwasem azotowym, korzystnie kwasem o stężeniu 60—
70% wagowych, czyli tak zwanym kwasem płuczącym
odpędza go z kwasu płuczącego i zawraca do strefy
absorpcji, znamienny tym, że dwutlenek azotu odpędza się z kwasu płuczącego w stopniu odgazowującym,
zainstalowanym przed stopniem absorpcji, pod ciśnieniem absorpcji i w temperaturze wyższej od temperatury w stopniu płuczącym przez podgrzanie strumieniem gazów nitrozowych, płynących ze stopnia spalania amoniaku.

21.01.1970.

Spółdzielnia Pracy Chemików „Xenon", Łódź, (Ryszard Radzynkiewicz, Eugeniusz Adolf, Dionizy Niewiadomski, Alicja Wasiak, Maria Łapinkiewicz).
Sposób wytwarzania fosforanu trójwapniowego, znamienny tym, że otrzymuje się go z wilgotnego fosforanu dwuwapniowego, ługu sodowego 10—30% i soli
wapniowych 10—45% przeprowadza się ogrzewając
mieszaninę we wrzeniu, przy czym roztwór soli wa*
pniowych przygotowuje się z azotanu wapnia, octanu
wapnia w roztwwze wodnym przez potraktowanie
kwasem octowym i azotowym do pH 5—6 i po zadaniu solą barową zmienia się amoniakiem do pH 7,2—
8,2.
121
(P. 138989)
25.02.1970.
Pierwszeństwo: 25.02.1969 — Niemiecka Republika Demokratyczna.

VEB Chemieanlagenbau Leipzig, Lipsk, NRD,' (Armin Peter).
Sposób usuwania fluorowodoru z gazów spalinowych
pieca cementowego przy stesowaniu gipsu fosforowego
do wytwarzania kwasu siarkowego i cementu według
sposobu Müllera i Kühne polegający na płukaniu gazów spalinowych w płuczce wieżowej za pomocą wody
płuczkowej, znamienny tym, że do wody płuczkowej
dodany zostaje przed wejściem do płuczki wieżowej
gips fosforowy.
12i
(P. 139027)
26.02.1970.
Pierwszeństwo: 28.02.1969 — Niemiecka Republika Federalna.
Pintsch Bamag Aktiengesellschaft, Butzbach (Hessen), NRF, (Gerhard Oberste-Berghaus, Bieter Karau).
Sposób wytwarzania kwasu azotowego o stężeniu powyżej 70% wagowych na drodze absorpcji dwutlenku azotu, zawartego w gazach nitrozowych, w wodzie
lub w wodnym roztworze kwasu azotowego, przy czym
ciśnienie cząsteczkowe dwutlenku azotu w stopniu absorpcji podwyższa się częściowo przez sprężanie gazów
nitrozowych i częściowo przez stopień absorpcji z zastosowaniem obiegu dwutlenku azotu, a dwutlenek

12i

(P. 140455)

6.05.1970.

Polska Akademia Nauk Instytut Chemii Organicznej,
Warszawa, (Zdzisław Bruszewski).
Sposób wytwarzania czterobromku węgla przez bromowanie acetonu, znamienny tym, że jako środek bromujący stosuje się podbromin metalu alkalicznego
otrzymany przez działanie bromkiem metalu alkalicznego na roztwór podchlorynu.
12i
(P. 154381)
28.03.1972.
Pierwszeństwo: 29.03.1971, 28.06.1971, 6.08.1971 — Japonia.
Chiyoda Chemical Engineering and Construction Co.,
Ltd., Yokohama, Japonia (Masaaki Noguchi, Hiroshi
Yanagioka, Toshio Kanai, Kazuo Nishiguchi, Hideo
Hashimoto, Katuhiro Abe, Tomio Masuko, Zanichi
Mashino, Yosio Kogawa).
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Sposób oczyszczania gazu zawierającego dwutlenek
siarki, znamienny tym, że gaz styka się w przeciwprądzie z rozcieńczonym kwasem siarkowym, który absorbuje z gazu dwutlenek siarki a następnie przez absorbent przepuszcza się tlen lub gaz zawierający tlen,
w celu utlenienia rozpuszczonego dwutlenku siarki
w obecności katalizatora utleniającego, w temperaturze 40—95°C, przy czym część powstałego w wyniku
tej reakcji rozcieńczonego kwasu siarkowego stosuje
się jako absorbent dwutlenku siarki.
12i

(P. 155441)
17.05.1972.
Pierwszeństwo: 19.05.1971 — Francja.

Rhône-Progil, Francja (Jean Berthoux, Ghislain
Schwachhofer).
Sposób wytwarzania dwusiarczku węgla z węglowodorów, znamienny tym, że węglowodory poddaje się
kontaktowi z siarką w fazie gazowej i bezwodnikiem
siarkawym w temperaturze 500—1000°C, w ciągu 0,3—
10 sekund, bez użycia katalizatora.

12n

(P. 138819)

16.02.1970.

Ishihara Sangyo Kaisha, Ltd., Osaka, Japonia, (Shigeki Yamada, Kohichi Miyazawa, Hideaki Naka, Yoshio Yoshida).
Sposób wytwarzania koncentratu dwutlenku tytanu,
znamienny tym, że surowiec tytanożelazawy ługuje się
kwasem mineralnym w obecności zarodka przyspieszającego hydrolizę soli tytanu, a następnie z uzyskanego w ten sposób produktu usuwa się roztwór zawierający żelazo.

12n

(P. 156143)
20.06.1972.
Pierwszeństwo: 23.06.1971 — Belgia.

Societě de Prayon, Prayon, Belgia, (Engelhard Wilhelm Pavonet).
Sposób oczyszczania roztworu siarczanu cynku zawierającego żelazo, obejmujący kolejno wytrącenie tego żelaza przy wartości pH mniejszej od 4, pod postacią zasadowego siarczanu, jarozytu lub getytu, dekantację otrzymanego szlamu i filtrację dolnego odcieku
z dekantacji, znamienny tym, że dolny odciek filtruje
się na filtrze ciągłym o płaskiej poziomej powierzchni
filtracyjnej i przemywa się placek na tym samym
filtrze przy pomocy wody, przy czym przemywaniem
usuwa się z placka szybko i całkowicie pierwiastki
rozpuszczalne w wodzie.
12o
(P. 138303)
22.01.1970.
Pierwszeństwo: 23.01.1969 — Stany Zjednoczone Ameryki.

Merck and Go., Inc., Rahway, USA, (Meyer Sletzinger, Sandor Karady).
Sposób wytwarzania kwasu/cis-l,2-epoksypropylo/
fosfonowego, znamienny tym, że kwas /1,2-epoksyallilo/fosfonowy poddaje się redukcji.
12o

(P. 138377)
Pierwszeństwo: 28.01.1969.
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znamienny tym, że surowy dwumetylofenylokarbinol
poddaje się destylacji pod zmniejszonym ciśnieniem,
odprowadza się zatężoną pozostałość zawierającą dwumetylofenylokarbinol i acetofenon i poddaje w fazie
ciekłej, w obecności znanych nielotnych katalizatorów,
dehydratacji, podczas której odprowadza się w procesie destylacji cięższą frakcję acetofenonu i związków
wyżej wrzących a oddestylowaną frakcję lżejszą, stanowiącą mieszaninę a-metylostyrenu i wody rozdziela
się przez rozwarstwienie i ewentualnie usuwa ślady
fenolu z a-metylostyrenu w znany sposób, za pomocą
alkalicznego wodnego roztworu.

12o

(P. 138430)

27.01.1970.

Fabryka Syntetyków Zapachowych „Pollena-Aroma",
Warszawa, Polska, (Leon Krupiński).
Sposób wytwarzania racemicznych n-undekanolidu — 1,4 i n-undekanolidu — 1,5 z kwasów n-undeeylenowych lub z kwasów n-oSisyundecylowych, znamienny tym, że ogrzewa się kwasy n-undecylenowe lub
kwasy n-oksyundecylowe z kwasami sulfonowymi
i uzyskany tak surowy produkt syntezy dalej oczyszcza w znany sposób.

12o

(P. 138436)
28.01.1970.
Pierwszeństwo: 28.01.1969 — NRF.

Farbwerke
Hoechst
Aktiengesellschaft
vormals
Meister Lucius u. Brüning, Frankfurt n/Menem, NRF
(Hans Fernholz, Hans Joachim Schmidt, Friedrich
Wunder).
Sposób wytwarzania estrów aliilowych kwasów karboksylowych na drodze reakcji propylenu z tlenem
albo gazem zawierającym tlen i kwasem karboksylowym, w podwyższonej temperaturze, w fazie gazowej
w obecności katalizatora zawierającego metal szlachetny składającego się z obojętnego nośnika i ewentualnie soli metali należących do I i II grupy głównej
lub pobocznej układu okresowego pierwiastków, znamienny tym, że substancje wyjściowe prowadzi się
ponad katalizatorem zawierającym metal szlachetny
należący do VIII grupy układu okresowego pierwiastków, korzystnie pallad i 0,01—2O'°/o wagowych, korzystnie 0,1—10°/o wagowych bizmutu w postaci wolnej lub związanej.
12o

(P. 138464)
29.01.1970.
Pierwszeństwo: 30.01.1969 — NRF.

Farbwerke
Hoechst
Aktiengesellschaft
vormals
Meister Lucius u. Brüning, Frankfurt n/Menem, NRF
(Wilhelm Riemenschneider, Lothar Hörnig, Heimut
Meidert, Hans Krekeler).
Ciągły sposób wytwarzania czterochlorku węgla
przez reakcję benzenu lub mieszaniny benzenu i podstawionych chlorem węglowodorów aromatycznych lub
alifatycznych z chlorem, znamienny tym, że produkty
wsadowe przeprowadza się pod ciśnieniem powyżej
20 atn w temperaturze 100—350°C przez wstępną strefę reakcyjną wypełnioną ciekłym sześciochlorobenzenem lub roztworem sześciochlorobenzenu, a następnie
w drugim stadium reakcji poddaje się te produkty pod
takim samym ciśnieniem reakcji w fazie gazowej
w temperaturze 350—800°C.

26.01.1970.

Progil, Paryż, Francja (Ghislain Schwachhofer, Francois Contât).
Sposób
wytwarzania
czystego
a-metylostyrenu
z dwumetylofenylokarbinolu, o czystości powyżej 99,5'°/o
z surowego dwumetylofenylokarbinolu zawierającego
zanieczyszczenia takie jak kumen, butylobenzeny, acetofenon, fenol oraz wysokowrzące związki organiczne,

12o

(P. 138465)
29.01.1970.
Patent dodatkowy do patentu nr P. 129476.
Pierwszeństwo: 30.01.1969 — NRF.

Farbwerke
Hoechst
Aktiengesellschaft
vormals
Meister Lucius u. Brüning, Frankfurt n/Menem, NRF
(Hans Krekeler, Helmut Meidert, Wilhelm Riemenschneider, Lothar Hörnig).
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Sposób wytwarzania czterochlorku węgla z benzenu,
z mieszanin benzenu z chlorowanymi związkami aromatycznymi, z mieszanin benzenu z chlorowanymi
związkami alifatycznymi lub z chlorowanych związków
aromatycznych oraz z chloru w nieobecności katalizatorów w stosunkach stechiometrycznych lub przy nadmiarze chloru wynoszącym do 300% w fazie gazowej
pod ciśnieniem, przy czym w pierwszym stadium procesu składniki mieszaniny reakcyjnej przepływają
przez wstępną strefę reakcyjną w temperaturze 6—■
400°C, a w drugim stadium procesu są ogrzewane
w odpornym na korozję reaktorze w temperaturze
400—800°C, według patentu nr (P. 129476), znamienny
tym, że reakcję we wstępnej i w głównej strefie reakcyjnej prowadzi się pod ciśnieniem 200—700 atn.
(P. 138466)
29.01.1970.
Pierwszeństwo: 30.01.1969 — Stany Zjednoczone Ameryki.
Merck & Co., Inc., Rahway, Stany Zjednoczone Ameryki (Edward O. Stapley, Marion Jackson, Jerome
Birnbaum).
Sposób wytwarzania kwasu /—/ /cis-l,2-epoksypropylo/-fosfonowego przez wzrost mikroorganizmu wytwarzającego kwas /—/ /cis-l,2-epoksypropylo/-fosfonowy w wodnym środowisku pożywki w warunkach
aerobowych aż do chwili, gdy istotna aktywność antybiotyczna zostanie nadana środowisku, znamienny tym,
że dodaje się jeden lub więcej kwasów organicznych
lub ich soli do środowiska pożywki w celu zwiększenia
wytwarzania wymienionego antybiotyku.
12o

12o

(P. 138511)
31.01.1970.
Pierwszeństwo: 1.02.1969 — Węgry.

József Patáky, Krefeld, NRF.
Sposób wytwarzania nowych pochodnych kwasu glutaminowego o charakterze soli z zasadami organicznymi, wykazujących działanie miejscowe znieczulające,
znamienny tym, że reakcji poddaje się kwas L-glutaminowy z organiczną zasadą aminową, przy utrzymaniu wartości pH mieszaniny reakcyjnej 5,8—7,2, korzystnie 6,0—7,0 i wytworzoną sól ewentualnie wyodrębnia z mieszaniny reakcyjnej na drodze krystalizacji lub w inny znany sposób.
12o

(P. 138858)
8.10.1969.
Pierwszeństwo: 9.10.1968 — Japonia.

Sumitomo Chemical Company, Ltd., Osaka, Japonia,
(Akira Fujinami, Toshiaki Ozaki, Keiichiro Akiba, Sigeo Yamamoto, Katsuji Nodera, Katsutoshi Tanaka,
Tadashi Ooishi).
Sposób wytwarzania nowych pochodnych hnul u
kwasu N-fenylomaleinowego o ogólnym wzorze 1,
w którym R t oznacza atom wodoru lub chlorowca, niższy rodnik alkilowy, rodnik fenylowy lub rodnik fenylowy podstawiony chlorowcem, R2 oznacza atom wodoru, niższy rodnik alkilowy lub atom chlorowca, a X
oznacza atom chlorowca, przy czym w przypadku, gdy
Rj i R2 są atomami wodoru, X oznacza atom chlorowca inny niż chlor, znamienny tym, że ogrzewa się i odwadnia pochodne manoamidu kwasu N-fenylomaleinowego o ogólnym wzorze 12 lub 13, w których R1; R2
i X mają wyżej podane znaczenie.

12o
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24.02.1970.

Pierwszeństwo: 26.02.1969, 14.11.1969 — Szwajcaria.
Dr A. Wander A. G., Berno, Szwajcaria, (John Bernard Bream, Claude Wolfgang Picard).
Sposób wytwarzania fenyloacetyloguanidyn o wzorze ogólnym 1, w którym Rj oznacza atom wodoru,
chloru lub rodnik metylowy, R2 oznacza atom chloru
lub rodnik metylowy, R3, R4 i R5 są jednakowe lub
różne i oznaczają atom wodoru lub zawierający do
6 atomów węgla rodnik alkilowy, hydroksyalkilowy
lub alkoksyalkilowy, albo R3 i R4 łącznie oznaczają
łańcuch dwumetylenowy lub trójmetylenowy i wówczas R5 oznacza atom wodoru oraz ich soli addycyjnych z kwasami, znamienny tym, że związki o ogólnym wzorze 2, w którym Ri—R5 mają wyżej podane
znaczenie, traktuje się kwasem i tak otrzymane sole
związków o ogólnym wzorze 1 przeprowadza się ewentualnie w wolne zasady, a wolne zasady ewentualnie
przeprowadza w sole addycyjne z kwasami.

12o

(P. 138987)

25.02.1970.

Pierwszeństwo: 25.02.1969 — Niemiecka Republika Federalna.
Farbwerke
Hoechst
Aktiengesellschaft
vormals
Meister Lucius u. Brüning, Frankfurt n/Menem, NRF,
(Helmut Weber, Walter Aumüller, Karl Muth, Rudi
Weyer).
Sposób wytwarzania N-{4[ß-(2-metoksy-5-chlorobenzamido) - etylo] - benzenosulf onylo}N'- cyklopentylomocznika o wzorze I, znamienny tym, że zawierające
grupę o wzorze 2 w położeniu para izocyjanianu,
benzenosulfonylu, estry kwasu benzenosulfonylokarbaminowego, estry kwasu benzenosulfonylotiolokarbaminowego, benzenosulfonylomocznik, benzenosulfonylosemikarbazyd lub benzenosulfonylosemikarbazon, poddaje się reakcji z cyklopentyloaminą lub jej solą albo
4-[ß-/2-metoksy-5-chlorobenzamido/-etylo]-benzenosulfonamid o wzorze 3 lub jego sól poddaje się reakcji
z izocynanianem cyklopentylu, estrem kwasu cyklopentylokarbaminowego, estrem kwasu cyklopentylotiolokarbaminowego, halogenkiem kwasu cyklopentylokarbaminowego albo cyklopentylomocznikiem; albo odpowiednio podstawione etery benzenosulfonyloizomocznika, etery benzenosulfonyloizotiomocznika, estry benzenosulfonyloizomocznika, kwasy benzenosulfonyloparabanowe lub amidyny kwasu benzenosulfonylochlorowcomrówkowego poddaje się hydrolizie albo zmydla się
związki o wzorze ogólnym 4 lub ich pochodne z kwasem parabanowym albo zmydla się związki o wzorze
ogólnym 5, przy czym we wzorach ogólnych 4 i 5 U
oznacza atom chlorowca, zwłaszcza chloru lub grupę
O —R lub grupę S—R, w których R = niższy alkil albo
przyłącza się wodę do odpowiednio podstawionych
karbodwuimidów, albo w odpowiednio podstawionych
benzenosulfonylotiomocznikach albo tiobenzarnidoalkilobenzenosulfonylomoczinikach wymienia się atom siarki na atom tlenu, albo utlenia się odpowiednimi benzenosulfinylomocznik albo benzenosulfonylomocznik, albo
do N-[4-/ß-aminoetylo/-benzenosulfonylo]-N'-cyklopentylomocznika o wzorze 6 wprowadza się drogą acylowania, ewentualnie stopniowo grupę o wzorze 7 albo
odpowiednio podstawione halogenki benzenosulfonylowe poddaje się reakcji z cyklopentylomocznikiem albo
z jego solami z metalami alkalicznymi, po czym produkty reakcji ewentualnie przeprowadza się w sole
działaniem środków alkalicznych.

Nr 8/1973

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

(P. 138988)
12o
25.02.1970.
Pierwszeństwo: 26.02.1969 — Niemiecka Republika Federalna.
Farbenfabriken Bayer Aktiengesellschaft, Leverkusen, NRF, (Walter Böckmann).
Sposób wytwarzania chloru benzoilu i chlorku benzylidynu, znamienny tym, że chloruje się eter benzylowy w warunkach stosowanych przy chlorowaniu łańcucha bocznego węglowodorów aromatycznych podstawionych rodnikiem alkilowym.
12o
(P. 139105)
2.03.1970.
Pierwszeństwo: 6.03.1969 — Niemiecka Republika Federalna.

Schering Aktiengesellschaft, Berlin Zachodni, Bergkamen, NRF.
Sposób wytwarzania pochodnych cyklobutanonu
o ogólnym wzorze 1, w którym Rj i R2 oznaczają oddzielnie rodniki alkilowe lub cykloalkilowe albo razem, wspólnie z sąsiednim atomem węgla w pozycji 1,
pierścienia cyklobutanowego oznaczają rodnik cykloalkilowy lub grupę steroidową, a T i U oznaczają atom
tlenu lub 2 atomy wodoru, ale równocześnie nie oznaczają tlenu i wodoru, znamienny tym, że na trzeciorzędowy ct-chloroketon lub a-bromoketon o ogólnym wzorze 10, w którym Rł i R2 mają wyżej podane znaczenie, a X oznacza atom chloru lub bromu, działa się
tlenkiem dwumetylometylenosulfoniowym.

12o
(P. 139207)
6.03.1970.
Pierwszeństwo: 12.03.1969 — Niemiecka Republika Demokratyczna.
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Sposób wytwarzania pochodnych nitrylu kwasu
ß-amino-a-benzyloakrylowego o ogólnym wzorze 1,
w którym symbole R1, R2, R3 i R4 są jednakowe lub
różne i każdy z nich oznacza atom wodoru lub chlorowca, rodnik alkilowy, alkoksylowy lub benzyloksylowy, przy czym gdy R1 i R2 oznaczają atomy wodoru,
wówczas R3 i R4 razem mogą oznaczać grupę dwuoksymetylenową, a grupa -NR5R6 oznacza alifatyczną, heterocykliczną lub aromatyczną grupę aminową, w której tylko jeden z symboli R5 i R8 może oznaczać atom
wodoru, znamienny tym, że odpowiednią pochodną aldehydu benzoesowego poddaje się reakcji z odpowiednią pochodną nitrylu kwasu ß-aminopropionowego
w obecności zasady i w środowisku polarnego aprotycznego rozpuszczalnika, rozpuszczającego oba reagenty.

12o

(P. 140175)
22.04.1970.
Pierwszeństwo: 23.04.1969 — Węgry.

Chinoin Gyógyszer-és Vegyészeti Termékek Gyára
RT, Budapeszt, Węgry, (Gábor Kovács, Zoltán Mészáros, Peter Szentmiklósi, Janoš Bodnár, Agoston David, Gábor Horwáth).
Sposób wytwarzania nowych sulfonamidów o wzorze ogólnym 1, w którym R oznacza atom wodoru lub
grupę acylową i He oznacza jednopierścieniowy, zawierający azot rodnik heterocykliczny o 5 lub 6 członach, ewentualnie podstawiony jedną lub kilkoma
grupami alkilowymi, znamienny tym, że związek
o wzorze ogólnym 2, w którym He posiada wyżej podane znaczenie, a R oznacza grupę acylową, której
grupa CH3 związana jest z atomem węgla, znajdującym się w położeniu a do atomu azotu w pierścieniu,
poddaje się reakcji z 5-nitro-2-furfurolem lub związkiem, oddającym w toku reakcji 5-nitro-2-furfurol,
.następnie otrzymany związek o wzorze 1, w którym
R oznacza grupę acylową ewentualnie przeprowadza
za pomocą hydrolizy w związek o wzorze 1, w którym
R oznacza atom wodoru i uzyskany produkt ewentualnie przeprowadza w sól addycyjną z kwasem.

VEB Fahlberg-List, Magdeburg, Magdeburg, NRD.
Sposób wytwarzania chlorku N-cykloheksylo-N-metylo-N-/2-amino-3,5-dwubromobenzylo/-amonowego
z
surowego oleju z bromowania o-nitrotoluenu, otrzymanego przez bromowanie w CCl4/wodzie z zastosowaniem ultrafioletu, i N-metylocykloheksyloaminy,
znamienny tym, że po hydrolitycznym określeniu zawartości oleju za pomocą roztworu węglanu metalu
alkalicznego i kondensacji z K2CO3 w acetonie wytrąca się z przesączu za pomocą obliczonej ilości stężonego kwasu solnego względnie czysty chlorowodorek,
który po rozpuszczeniu w metanolowym roztworze wodorotlenku sodowego i katalitycznym uwodornieniu
traktuje się bezpośrednio bromem, przy czym otrzymuje się wprost względnie czysty bromowodorek dwubromozwiązku, który przeprowadza się w znany sposób w pożądany chlorowodorek.

12o
(P. 139222)
5.03.1970.
Pierwszeństwo: 6.03.1969, 16.05.1969, 13.06.1969 — Wielka Brytania.
The Wellcome Foundation Limited, Londyn, Wielka
Brytania, (Ronald Morton Cresswell, John William
Mentha, Russell Seaman).

12o

(P. 140176)
22.04.1970.
Pierwszeństwo: 23.04.1969 — NRD.

VEB Jenapharm, Jena, NRD, (Gerhard Teichmüller,

Kurt Barnikol-Oettler, Werner Hartmann).
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Sposób wytwarzania związków etylidenowych z różnymi członami podstawowymi, o ogólnym wzorze 1,
w którym każdy z symboli Ri i R2 oznacza nasycony
lub nienasycony rodnik alifatyczny, który może być
podstawiony dalszymi grupami funkcjonalnymi, a oba
rodniki Ri i R2 mogą być związane pierścieniowo,
tworząc rodnik alicykliczny, np. rodnik cyklopentylowy lub cykloheksylowy albo mogą tworzyć skondensowany rodnik hydroaromatyczny typu perhydrohydrindenu, cyklopentanoperhydronaftalenu lub cyklopentanoperhydrofenantrenu, przy czym wiązania pomiędzy atomami węgla we wspomnianych członach
podstawowych mogą być ewentualnie nienasycone,
a w przypadku związków steroidowych pierścienie
szkieletu członu podstawowego mogą także być związane w postaci cis lub trans, znamienny tym, że dające się łatwo hydrolizować pochodne winylo- i etynylo-karbinoli, np. etery, takie jak etery trójalkilosililowe winylo- lub etynylokarbinoli lub etery czterowodoropiranylowe o ogólnym wzorze 2, w którym Rt
i R2 mają wyżej podane znaczenie, R3 oznacza rodnik
winylowy lub etynylowy, a R4 oznacza grupę trójalkilosililową lub czterowodoropiranylową, w środowisku
ciekłego amoniaku poddaje się reakcji z metalami alkalicznymi, z dodatkiem substancji oddających protony.

I2o
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20c
(P. 153422)
10.02.1972.
Pierwszeństwo: 19.02.1971 — Niemiecka Republika Demokratyczna.
Ministerium für Verkehrswesen, Berlin, NRD, Rainer
Löffler, Volker Röhnick).
Urządzenie do zdalnego selektywnego sterowania dowolną liczbą szeregowo połączonych członów adresowych zwłaszcza w pojazdach szynowych wyposażonych
w sprzęgi samoczynne zawierające znane źródło impulsów, dostarczające ciąg impulsów do końca łańcucha
członów adresowych, znamienne tym, że każdy człon
adresowy posiada układ do rozpoznawania ciągu impulsów oraz że ciąg impulsów przechodząc przez człon
adresowy jest poddawany w nim typowym zmianom,
po czym jest przekazywany do następnego członu adresowego, powodując zmianę ciągu impulsów w każdym
miejscu łańcucha, a układ rozpoznający znajdujący się
w miejscu, gdzie ma nastąpić rozłączenie pojazdów
reaguje na określony przebieg tego ciągu impulsów,
wywołując rozłączenie pojazdów.

(P. 140203)
23.04.1970.
Pierwszeństwo: 23.04.1969 — Węgry.

Chinoin Gyógyszer — és Vegyészeti Termekek Gyara Rt, Budapeszt, Węgry, (Lajos Huczoghy, Maria Puklies, Kálman Harsányi, Geza Tóth, Gabor Szabo,
György Körmioczy).
Sposób wytwarzania nowych sulfonamidów o ogólnym wzorze 1, w którym R oznacza rodnik aromatyczny lub heterocykliczny, które mogą być ewentualnie
dodatkowo podstawione, a Y oznacza podstawiony atomem chlorowca i/lub grupą alkoksylową rodnik pirazynylowy lub pirydazynylowy pod warunkiem, że jeśli R oznacza niepodstawiony rodnik fenylowy, Y nie
może oznaczać rodnika pirydazynylowego podstawionego grupą alkoksylową oraz ich soli, znamienny tym,
że aldehyd o ogólnym wzorze 4, w którym R ma znaczenie wyżej podane, poddaje się reakcji ze związkiem
0 ogólnym wzorze 5, w którym Y ma znaczenie wyżej
podane, albo aldehyd o ogólnym wzorze 4 poddaje się
reakcji z p-aminobenzenosulfonamidem i tak otrzymany związek poddaje się reakcja ze związkiem o ogólnym
wzorze 6, w którym Y ma wyżej podane znaczenie,
a A oznacza reaktywną grupę lub reaktywny atom,
albo aldehyd poddaje się reakcji z sulfonamidem
1 otrzymany związek poddaje się reakcji z aldehydem
o ogólnym wzorze 4, po czym otrzymany związek
o wzorze 1 przeprowadza się ewentualnie w sól lub
z soli wyodrębnia wolny związek.

20d

(P. 142977)

3.09.1970.

Patent dodatkowy do patentu nr (zgłoszenie P. 123800).
Rheinstahl AG Transporttechnik Nephen — Dreis —
Tiefenbach, NRF, (Felix Schneider, Manfred Oerter,
Rudolf Walser).
Urządzenie do otwierania i zamykania części dachu
odsuwanego, zwłaszcza w kolejowych wagonach towarowych, których górne pasy ścian bocznych ramy
skrzynkowej wagonu połączone są ze sobą za pomocą
co najmniej jednego połączenia poprzecznego i w których odsuwany dach składa się co najmniej z dwóch
części, podniesionych dla przesuwania jednej nad drugą o co najmniej ich grubość, przy czym dla każdej
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części dachu odsuwanego zainstalowany jest jeden bęben linowy, ułożyskowany w poprzek do wzdłużnego
kierunku wagonu na poprzecznym połączeniu obrotowo dokoła poziomej osi, a na co najmniej jednym boku każdego bębna linowego zainstalowane są krzywki,
które w położeniu zamknięcia części dachu odsuwanego sięgają poza umocowaną na ich spodzie listwę palcową i które przy obrocie danego bębna linowego noszą część dachu odsuwanego, jedna lina umocowana
jest jednym swym końcem na końcu części dachu,
skierowanym do ściany czołowej wagonu, a druga lina
umocowana jest swym końcem na końcu części dachu,
skierowanym do poprzecznej płaszczyzny środkowej
wagonu i że wolne końce obydwu lin umocowane są
na bębnie linowym bądź w ten sposób, że jeden koniec liny jest nawinięty a drugi odwinięty, bądź że
obydwa końce lin są połączone ze sobą i tak utworzona jednoczęściowa lina owija co najmniej raz bęben
linowy, przy czym każdy bęben linowy obraca się poprzez środki transmisji, włączane i wyłączane przez
sprzęgło, za pomocą obsługiwanej z podłogi korby
ręcznej, według patentu (zgłoszenie Nr P-123800), znamienne tym, że między środkami transmisji zainstalowana jest co najmniej dwubiegowa przekładnia, nastawiająca się automatycznie odpowiednio do siły użytej na korbie ręcznej (16).

2gd
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(P. 154942)

24.04.1972.

British Railways Board, Londyn, Wielka Brytania,
(Alan Hicks, Alan John Bing, Kevin Stuart Preston).
Układ zawieszenia wagonu kolejowego służący do
podparcia końca nadwozia wagonu, znamienny tym, że
składa się z wózka zwrotnego zawierającego ramę (3)
opartą na co najmniej dwóch zestawach kołowych (1),
(2), poprzecznicy (4) zawieszonej na ramie (3) za pomocą pary przegubów wahliwych (5), belki (7), która służy
do przenoszenia siły ciężkości nadwozia wagonu na poprzecznicę (4), a która jest zawieszona przegubowo na
poprzecznicy (4) wzdłuż poziomej osi (6) usytuowanej
poprzecznie w stosunku do wózka zwrotnego i która
usytuowana jest wzdłużnie w stosunku do wózka pomiędzy przegubami wahliwych ramion (5) i poprzecznicą (4), oraz z układu zawieszenia pionowego usytuowanego pomiędzy poprzecznicą (4) i belką bujakową (7).

20d
(P. 155007)
27.04.1972.
Pierwszeństwo: 3.05.1971 ■—■ Niemiecka Republika Federalna.

20d

(P. 153318)
Pierwszeństwo: 8.02.1971 — NRF.

5.02.1972.

Wilhelm Hegenscheidt KG, Erkelen, NRF, (Max Luzina).
Urządzenie do samoczynnego transportowania zestawów kołowych do pojazdów szynowych zastosowane
w urządzeniu torowym na odcinku toru służącym za
magazyn zestawów kołowych, do transportowania za
pomocą lin bez końca, znamienne tym, że na wózku
(10) podjeżdżającym pod zestaw kołowy są w znany
sposób umocowane cięgna linowe (9, 9') nawinięte na
napędzane krążki linowe (2, 2') umieszczone na całej
drodze transportowej przy ruchu wstecznym jak
i przednim w pobliżu obręczy, przy czym koła (11, 11')
tego wózka są umieszczone na stopach (20) szyn urządzenia torowego, a odchylné rolki zabierakowe (12) są
połączone z linami sterowniczymi (24) współdziałającymi z urządzeniami przełącznikowymi.

Waggon Union GmbH, Siegen, NRF, (Ernst Meuser,
Konrad Trümper).
Urządzenie do dostosowywania położenia nadwozia
wagonu do przechyłek toru, zwłaszcza nadwozia wagonu towarowego zawierającego wózki obrotowe, przy
czym nadwozie wagonu jest osadzone na wózku za pomocą panwi, a boczne przechyły nadwozia są ograniczone za pomocą ślizgaczy bocznych, w którym ponadto pionowo przesuwne ślizgacze górne są umieszczone po
obu stronach panwi ponad nieruchomymi ślizgaczami
dolnymi znajdującymi się na wózkach obrotowych, znamienne tym, że górne ślizgacze (5) są oparte o wolne
końce dźwigni (8, 10 lub 15) osadzonych przegubowo
w nadwoziu (3) wagonu, przy czym dźwignie (8, 10 lub
15) po każdej bocznej stronie wagonu są połączone ze
sobą za pomocą drągów cięgłowo-zderzakowych (9),
wałków (11) lub belek wagowych (15), na skutek czego
w przypadku pionowego przesunięcia górnego ślizgacza
(5) następuje pionowe przesunięcie w przeciwnym kierunku drugiego ślizgacza (5) znajdującego się z tego
samego boku wagonu.
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(P. 147225)
30.03.1971.
Pierwszeństwo: 2.04.1970 — Niemiecka Republika Federalna.
20e

Knorn — Bremse Kommanditgesellschaft, Monachium, NRF.
Sprzęg pośredni do pojazdów szynowych, z których
co najmniej jeden wyposażony jest w sprzęgło hakowe
z połączonymi przegubowo łubkami sprzęgu, a drugi
ewentualnie
zawiera
sprzęg
cięgłowo-zderzakowy
z kłami sprzęgłowymi, między którymi może znajdować się kształtka, która za pomocą przegubowego członu pośredniego jest sprzęgnięta z łubkami sprzęgu, połączonymi przegubowo z urządzeniem napinającym
ogniwa łańcuchowego w celu ewentualnego sprzęgania
z hakiem sprzęgła znajdującego się na innym pojeździe, znamienny tym, że dla sprzęgania przy różnych
długościach sprzęgania człon pośredni (11) ma co najmniej dwa, umieszczone z pewnym wzajemnym przesunięciem, znane wycięcia (12, 13), do których przypiera jednostronnie ogniwo łańcuchowe (14), które dla
wykonania połączenia sprzęgłowego z łubkami (3)
sprzęgu mającymi boczne występy (15, 16), przypiera
dwustronnie do hakowatych znanych wycięć (4) w łubkach (3) sprzęgu.

(P. 147249)
20e
31.03.1971.
Pierwszeństwo: 3.04.1970 — Niemiecka Republika Federalna.
Knorr-Bremse Kommanditgesellschaft, Monachium,
NRF.
Pośrednie złącze przewodowe pojazdu szynowego,
wyposażonego w hakowy sprzęg pociągowy, do sprzęgania przewodu rurowego albo pojazdem szynowym
wyposażonym w łubkowy sprzęg powietrzny, wymagający ręcznego sprzęgania i mający wystające promieniowo prowadnice zamykające, lub też z pojazdem
szynowym wyposażonym w sprzęg cięgłowo-zderzakowy, przy czym sprzęg cięgłowo-zderzakowy ma od spodu samoczynne złącze przewodowe umieszczone w kanale sprzęgu powietrznego, z wylotem leżącym mniej
więcej w płaszczyźnie sprzęgania, zakrywanym przez
klapę ochronną, odchylną wbrew oporowi sprężyny
oraz otoczonym co najwyżej częściowo przez skrzydła
kierujące, znamienny tym, że pośrednie złącze przewodowe ma cylindryczną w głównych zarysach głowicę
(2) złącza połączoną z podlegającym sprzęganiu przewodem rurowym za pomocą giętkiego połączenia (1)
wraz z elementem uszczelniającym (5, 6), otaczającym
prostopadły do osi (4) głowicy wylot pośredniego złącza przewodowego, która to głowica ma leżące naprzeciwko siebie po przekątnej, wystające promieniowo ramiona (7 i 8), w których zakończenia w stanie sprzęgnięcia z samoczynnym złączem przewodowym wprowadzone są w wycięcia (21, 25) sprzęgu cięgłowo-zderzakowego oraz przylegają do przednich w stosunku do
sprzęgu cięgłowo-zderzakowego, powierzchni ograniczających (23, 27) tych wycięć na wysokości równej co
najmniej w przybliżeniu poziomowi osi głównej złącza,
zaś jego ramię (7) w obrębie swej środkowej części
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wystające w kierunku wylotu pośredniego złącza przewodowego rna występ (10), do którego bocznej powierzchni (11), bardziej oddalonej od wylotu w stanie
sprzęgnięcia z samoczynnym złączem przewodowym,
pod wpływem działania sprężyny przylega klapa
ochronna (22), a drugie ramię (8) ma równoległą
w głównych zarysach do osi głowicy złącza powierzchnię oporową (12), która w tym stanie sprzęgnięcia
przylega do ścianki bocznej (24) wycięcia (25), w które
wchodzi zakończenie tego ramienia, zaś na głowicy
złącza umieszczone są dwie prowadnice zamykające
(15 i 16), przedstawione w stosunku do ramion w kierunku wylotu, pod względem postaci i układu odpowiadające w głównych zarysach prowadnicom zamykającym łubkowego sprzęgu powietrznego.

(P. 147349)
20e
5.04.1971.
Pierwszeństwo: 8.04.1970 ■—■ Niemiecka Republika Demokratyczna.
Ministerium für Verkehrswesen, Berlin, NRD.
Urządzenie uruchamiające wyprzęganie automatycznych sprzęgów cięgłowo-zderzakowych przy pojazdach
szynowych, przy których sprzęg cięgłowo-zderzakowy
jest we wszystkich kierunkach ruchomy, a urządzenie
w celu wyprzęgania połączone jest pośrednio lub bezpośrednio, na przykład przy włączeniu łańcucha lub
wałka ślizgowego, z automatycznym sprzęgiem cięgłowo-zderzakowym przez ułożyskowany na czołowej
stronie pojazdu wałek uruchamiający, przy czym przesuwny osiowo wałek uruchamiający kończy się
w dźwigni uruchamiającej, która zabezpieczona jest
przed nie zamierzonym wychyleniem do góry, znamienne tym, że znany wTałek uruchamiający zakończony jest w dwóch znanych, umieszczonych na czołownicy łożyskach krańcowych (2), przy czym mający przekrój rurowy wałek uruchamiający (5) zaopatrzony
jest przy łożysku krańcowym (2), na przykład z jednej
strony, w kułak (7), któremu przyporządkowana jest
założona obrotowo na łożysku krańcowym dźwignia
kątowa, której odsądzenie (11) obejmując i blokując
ten kułak (7) ma kształt hakowy, że kułakowi (7) zna-
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nego samego w sobie wałka uruchamiającego (5) przyporządkowane jest rowkowe wybranie (8), dzięki któremu wałek uruchamiający (5) jest poosiowo przesuwny i ustalany w położeniu manewrowania, oraz że, masa ramienia (10) dźwigni kątowej założonej obrotowo
przy znanym łożysku krańcowym (2), jest znacznie
mniejsza niż masa wygiętej rękojeści (6), należącej do
znanego wałka uruchamiającego (5).

20e

(P. 147432)

27

pochyleniu, przy czym do listwy oporowej (17) przyporządkowane jest ramię podporowe (13), które wykonane jest przeważnie jako część głowicy podlegającego
sprzęganiu przeciwzłącza.

6.04.1971.

Centralne Biuro Konstrukcyjne Przemysłu Taboru
Kolejowego, Poznań, (Kazimierz Pohl, Mieczysław Ofierzyński, Franciszek Mazurczak).
Układ cięgłowy umożliwiający zastosowanie sprzęgu
centralnego w pojazdach szynowych w miejsce stosowanego dotychczas sprzęgu śrubowego nawskrośnego
i bocznych zderzaków i gdy pojazdy te są zaopatrzone
w ostojnice przejmujące siły od zderzaków, a jednocześnie podwozia tych pojazdów nie są przystosowane
do przeniesienia siły pociągowo-zderzakowej sprzęgu
centralnego, znamienny tym, że opory wewnętrzne
(4, 15, 19, 22) i elementy ramowe (27) obsad aparatów
pochłaniających (12) i obsady (18) sprzęgów centralnych
połączone są ze sobą nawskrośnie jednym lub kilkoma
cięgłami głównymi (1), które mogą być jedno- lub dwuczęściowe, połączone nakrętką rzymską (31) lub w inny sposób.

20e

20e

(P. 148753)
11.06.1971.
Pierwszeństwo: 15.06.1970 — NRD.

Ministerium für Verkehrswesen, Berlin, NRD, (Klaus
Uhlemann).
Ryglowane złącze przewodowe do automatycznych
sprzęgów cięgłowo-zderzakowych pojazdów szynowych,
zwłaszcza w rodzaju podlegających sprzęganiu czołowemu, przy czym wytwarzające się przy obciążeniu
środkami sprężonymi siły reakcji, które przeciwdziałają łączeniu się ze sobą złączy przewodowych, wykorzystuje się w sposób użyteczny do wytwarzania zaryglowania łączonych ze sobą złączy przewodowych, znamienne tym, że złącze przewodowe typu bezteleskopowego (16) zawarte jest wewnątrz obudowy styków (1),
że obudowa styków (1) ukształtowana jest jako dająca
się przesuwać przy sprzęganiu w znany sposób, na
przykład za pomocą dźwigni tocznej (9), z tylnego położenia spoczynkowego w płaszczyznę sprzęgania, przy
czym dźwignia toczna (9) wyposażona jest w krzywą
powierzchnię, do której przyporządkowane jest znajdujące się na obudowie styków (1) cylindryczne odsądzenie, na przykład sworzeń (7), że obudowa styków
(1) ma obrzeże prowadzące (8), przejmujące siły poprzeczne, które ukształtowane jest tak, że wspiera się
ono na głowńcy sprzęgu cięgłowo-zderzakowego, oraz
że przynależne do przeciwzłącza przewodowe typu teleskopowego (16') posiada boczną listwę oporową (17),
mającą powiązane ze sobą za pomocą promienia przejściowego (12) powierzchnie oporowe (10, 11) o różnym

(P. 149552)
Pierwszeństwo: 24.07.1970.

20.07.1971

Ministerium für Verkehrswesen, Berlin, NRD, (Dieter Linyott).
Urządzenie odryglowujące zamek samoczynnego
sprzęgu cięgłowo-zderzakowego, dla pojazdów szynowych, pozwalające na uruchomienie zamka, na przykład w celu rozsprzężenia, bądź przez agregat napędowy dowolnego rodzaju bądź ręcznie za pomocą umieszczonego na pojeździe szynowym wału uruchamiającego,
zależnie od wyboru, znamienne tym, że wał (3) do wybiorczego uruchamiania zamka ukształtowany jest na
jednym ze swoich końców jako łożysko dla czopa korbowego (18) i do umieszczenia członu (10) napędu korbowego agregatu napędowego (1) dowolnego rodzaju,
składające się z tarczy korbowej (4), tarczy końcowej
(5) i ekscentrycznego czopa korbowego (6), wystającego
ponad tarczę końcową (5), na której umieszczony jest
obrotowy względem łożyska czopa korbowego (18) dalszy zabierak (7), z wystającą promieniowo krzywką
(8), chwytającą czop korbowy (6) oraz dwie wystające
z powierzchni czołowych zabieraka (7) nasadki (13, 13')
do przyłączenia, uruchamianego, na przykład ręcznie,
wału uruchamiającego.
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20e

(P. 153749)

28.02.1972.

Pierwszeństwo: 9.03.1971 — NRD.
Ministerium für Verkehrswesen, Berlin, NRD, (Manfred Leese, Wilfried Wolter).
Układ połączeń do zdalnego sterowania i kontroli
procesów ruchowych i urządzeń pojazdów szynowych
z automatycznymi sprzęgami cięgłowo-zderznymi wyposażonymi w urządzenia wybierające i przetwarzające
impulsy do selektywnego rozsprzęgania, znamienny
tym, że umieszczone w elektrowozie (1) centralne urządzenie rozłączające (3) połączone jest linią (16) z urządzeniem do kontroli izolacji (4) oraz linią (15) z urządzeniem sygnalizacyjnym (5) zakłóceń, przy czym
urządzenie sygnalizacyjne zakłóceń (5) jest połączone
linią (18) z centralnym urządzeniem rozłączającym (3),
a za pośrednictwem drugiej linii (19) ma połączenie
z urządzeniem kontrolnym rodzaju pracy (7), a za pośrednictwem linii (20) z centralnym urządzeniem rozłączającym (3), oraz że z urządzeniem kontrolnym (7)
jest połączony, za pośrednictwem linii (22), nadajnik
impulsów selektywnego rozsprzęgania (8), a za pośrednictwem linii (21) nadajnik impulsów hamulca elektro-pneumatycznego (9), natomiast źródło zasilania (6)
elektrowozu (1) za pośrednictwem linii (17), a układ
zabezpieczenia jezdnego (26) za pośrednictwem linii
(2) dołączone są do centralnego urządzenia rozłączającego (3), oraz że centralne urządzenie rozłączające (3)
zawiera pulpit sterowniczy (28), który z pętlą bezpieczeństwa (25) tworzy obwód prądu kontrolnego, a za
pośrednictwem linii (14) i linii przejściowej (13) połączony jest z urządzeniami wybierania impulsów (10)
pojazdu szynowego (2), które dołączone są za pośrednictwem linii (23) do przetworników impulsów (12),
przy czym urządzenia wybierania impulsów (10) elektrowozu (1) i pojazdów szynowych (2) za pośrednictwem linii (24) połączone są z elektrycznymi urządzeniami sterującymi (11) hamulców elektro-pneumatycznych.
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mieszanego złącza przewodowego (5) umieszczony jest
na przegubie (14) zamka klamrowego (11) pałąk (13),
usytuowany w osi swobodnego opadania mieszanego
sprzęgu trakcyjnego (4), który to pałąk rozszerzony
jest w płaszczyźnie poziomej i który posiada uchwyt
(17) w formie korytka, utworzonego przez ramiona (18),
zbiegające się skośnie do środka i ku dołowi w osi
symetrii względem przegubu (14) i wystające półkoliście ku przodowi i na dół, przy czym ów uchwyt (17)
posiada prostokątnie względem ramion (18) i ku tyłowi
wystający zaczep noskowy zamka klamrowego (11) i że
następnie na jednym z ramion (18) znajduje się ucho
(12') na którym zamocowany jest łańcuch (6), zawieszony drugim końcem na uchu (12) zamocowanego na
czołownicy (8) wieszaka (9) pojazdu (1).

20e

(P. 155482)

19.05.1972.

Pierwszeństwo: 21.05.1971 — Niemiecka Republika Demokratyczna.
Ministerium für Verkehrswesen, Berlin, NRD, (Karl-Otto Paukstat, Günter Neumann, Wolfgang Roitsch,
Joachim Herkner).

20e

(P. 155481)

19.05.1972.

Pierwszeństwo: 21.05.1971 — Niemiecka Republika Demokratyczna.
Ministerium für Verkehrswesen, Berlin, NRD, (Alfred Röschel, Wilfried Wolter, Joachim Freudenberg,
Eberhard Dörsing).
Urządzenie do rozprzęgania mieszanych złącz przewodowych w pojazdach szynowych z konwencjonalnymi sprzęgami śrubowymi, sprzęganymi z pojazdami
wyposażonymi już w samoczynne sprzęgi centralne
z wbudowanymi w głowicę sprzęgową końcówkami
złącz pneumatycznych, które to złącza mieszane służą
do łączenia przewodu głównego instalacji hamulcowej
w obu wspomnianych typach pojazdów za pomocą
giętkich węży, przy czym pojazdy te wyposażone są
w mieszane sprzęgi trakcyjne lub sprzęgi typu przejściowego i których rozprzęganie odbywa się przez uruchomienie zamka ryglującego sprzęgi zwalniaczem
przyciskowym zamka ryglującego lub następnie —
przez odłączenie węża giętkiego złącza mieszanego na
skutek oddalających się od siebie rozłączonych pojazdów, znamienne tym, że nad końcówką złączową (15)

Urządzenie napinające do wmontowywania i wymontowywania amortyzatorów dla sprzęgów centralnych
w pojazdach szynowych, przy pomocy którego wprowadzenie amortyzatora odbywa się od przodu pojazdu
przez czołownicę, zaś złączenie go ze sprzęgiem zostaje
dokonane wewnątrz mufy sprzęgowej za pomocą pomocniczego oprzyrządowania montażowego, spełniającego rolę ograniczających elementów oporowych, znamienne tym, że ściany boczne (2) mufy sprzęgowej (1)
posiadają czworokątne otwory (3) umieszczone w osi
środkowej, przy czym pionowe boki otworów (3) posiadają skośne ścięcia ku przodowi i na zewnątrz, stanowiąc gniazda do mocowania cylindrów roboczych
(9), w których umieszczone są pionowe wsporniki (12),
usytuowane mimoosiowo względem cylindrów (9)
i względem osi głównej mufy sprzęgowej (1), zaś
w przedniej części cylindrów (9) znajdują się odpowiednie zaczepy (14), ze skośnymi ścięciami (15) skierowanymi ku przodowi i na zewnątrz w odniesieniu
do osi środkowej mufy sprzęgowej (1).
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20f

(P. 149302)
8.07.1971.
Pierwszeństwo: 1Ü.07.1970 — NRD.
Ministerium für Verkehrswesen, Berlin, NRD.
Urządzenie do hamowania wagonów kolejowych na
torach przetokowych drogą pochłaniania ich energii
kinetycznej, przy zastosowaniu pochylni ustępującej
pod naciskiem koła wagonu, znamienne tym, że jako
pochylnia zastosowana jest gięta belka (1) o dużej
sprężystości, przy czym belka ta w swym dolnym położeniu, osiągniętym po przejeździe koła może być
przytrzymana przy pomocy dowolnego, dającego się
zluzować urządzenia zapadkowego.

(P. 153889)
6.03.1972.
Pierwszeństwo: 11.03.1971 — Wielka Brytania.
British Railways Board, Londyn, Wielka Brytania,
(Anthony George Lithgow Shore, Stuart Mac Donald).
Układ hamulcowy pojazdu zwłaszcza do pojazdów
szynowych, zawierający hamulce hydrokinetyczne, znamienny tym, że składa się z dwóch hamulców hydrokinetycznych, których wirniki (3, 4) połączone są na
stałe ze sobą i obracają się w tym samym kierunku,
zaś płaszczyzny łopatek (14) wirnika (3) i kierownicy
(7) jednego hamulca są nachylone w kierunku przeciwnym do nachylenia płaszczyzn łopatek (14) wirnika
(4) i kierownicy (8) drugiego hamulca, przy czym przewody (16, 17) zasilające hamulce cieczą roboczą są
przeprowadzone od zbiornika (23) do środka każdego
hamulca, zaś oba hamulce są dodatkowo połączone ze
sobą na obwodzie przewodami (18, 19).
20f

Urządzenie hamulcowe umocowane na wózku wagonu kolejowego stosowane do wózków o ramie w kształcie litery „H" bez belek czołowych, w którym znajduje
się oddzielny, niezależny zespół dźwigni do każdej osi,
przy czym cylinder hamulcowy do każdej osi uruchamia dźwignię osadzoną przegubowo na środkowej belce poprzecznej i współdziałającą z nastawnikiem
umieszczonym podłużnie, środkowo, powyżej osi, a ponadto, po obu stronach osi, korzystnie w płaszczyźnie
środkowej osi znajduje się poprzecznica hamulcowa
np. trójkątna zawierająca na swych końcach klocki hamulcowe, która ma dźwignie hamulcowe osadzone
przegubowo, wystające w górę i w dół, a ponadto
dźwignie te są połączone przegubowo z wewnętrznymi
dźwigniami hamulcowymi, przy czym zewnętrzne
dźwignie hamulcowe są połączone z wewnętrznymi
dźwigniami hamulcowymi górą za pomocą nastawników, a dołem za pomocą drągów, poza tym klocki hamulcowe są połączone z konsolami znajdującymi się
na końcach wózka lub ze środkową belką poprzeczną
za pomocą wieszaków, znamienne tym, że zewnętrzne
poprzecznice hamulcowe (16') mają kształt dwóch trójkątów złożonych podstawami a wewnętrzne poprzecznice hamulcowe mają znany kształt trójkąta zaopatrzonego w otwór znajdujący się między ramionami
cięgłowymi a podstawą zderzakową, przy czym na czopach znajdujących się w zewnętrznych poprzecznicach
hamulcowych (16) na wspólnej osi są osadzone dźwignie hamulcowe (12) i ponadto każda poprzecznica hamulcowa (16, 17) jest podwieszona na ramie wózka za
pomocą wieszaka (19) do klocka hamulcowego (18),
a poza tym zespół dźwigni usytuowany w środkowej
płaszczyźnie podłużnej wózka jest podwieszony na końcach belek podłużnych (1) lub belki poprzecznej (2)
do ramy wózka.

20h

20f

(P. 154905)

21.04.1971
Pierwszeństwo: 23.04.1971 — Niemiecka Republika Federalna.
Waggon Union GmbH, Siegen, NRF, (Eberhard Fiedler).

29

(P. 151511)
Pierwszeństwo: 14.11.1970 — Węgry.

12.11.1971.

Magyar Allamvasutak, Budapeszt, Węgęy, (Jánoš
Kosznai, Lajos Kelemen, Jozsef Koblencz, Gyórgy Hervath, Robert Csiszer, György Varfalvi).
Sposób automatycznego wyszukiwania i wskazywania uszkodzeń bieżni kół w jedno i wieloosiowych pojazdach szynowych, znamienny tym, że pomiędzy obiema tworzącymi tor szynami włączany jest, zamknięty
impedencją przeciętnego bocznikowania koła, generator wysokiej częstotliwości, którego prąd przy przejeżdżaniu uszkodzonej części koła wywołuje na końcowej impedancji impuls napięcia, dostrojony pod względem długotrwałości odciążenia, proporcjonalnej do
geometrycznych rozmiarów uszkodzenia, który to impuls wzmacniany jest przez selektywny wzmacniacz
i demodulowany przez demodulator, a zdławienie spowodowane przez demodulator kompensowane przez
dalszy wzmacniacz, którego sygnał wyjściowy filtrowany jest przez filtr i uzdatniany do dalszego przetwarzania za pomocą przekształtnika sygnałów.
Urządzenie do wykonywania sposobu według zastrz.
1, znamienne tym, że do obu szyn, tworzących tor,
podłączony jest generator (1), wysokiej częstotliwości,
zamknięty impedancją (2), do impedancji przyłączony
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jest selektywny wzmacniacz (3), którego sygnał wyjściowy demodulowany jest przez demodulator (4),
a wynikłe zmniejszenie poziomu kompensowane celowo przez wzmacniacz (5), którego sygnał wyjściowy
kierowany jest do filtra (6), którego sygnał przekształcany jest przez przekształtnik (7) sygnałów na sygnał

prostokątny.
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przewodników (11), które są zasilane w sygnały elektryczne przez znany generator sygnałowy, a natężenie
sygnału pola elektrycznego odbieranego przez wspomniane czujniki jest zależne od pojemności między
wspomnianymi czujnikami a przewodnikami ułożonymi w torze.
Sonda do stosowania spcsobu według zastrz. 1, znamienna tym, że czujniki (10) sondy są płaskie.

20i

(P. 155156)
Pierwszeństwo: 14.05.1971

4.05.1972.
Wielka Brytania.

British Raillways Board, Londyn, Anglia, (Michael
Sambrock Birkin).
20h

(P. 153773)

29.02.1972.

Patent dodatkowy do patentu P. 149302.
Pierwszeństwo: 1.03.1971.
Ministerium für Verkehrswesen, Berlin, NRD, (Horst
Köhler, Hans Kreye, Gerhard Wagner).
Urządzenie do hamowania wagonów kolejowych na
górkach rozrządowych przez redukcję energii kinetycznej przy zastosowaniu rampy, ustępującej pod naciskiem koła, w postaci wysoce elastycznego zginanego
dźwigara według patentu (zgł. P-149302), znamienne
tym, że zginany dźwigar (1) posiada kształt spirali
składającej się z szeregu odcinków łukowych o różnych promieniach krzywizny i różnych grubościach.

Elektromagnetyczny sposób sygnalizacji znamienny
tym, że torowisko (11) dzieli się na wiele kolejnych
sekcji sygnalizacyjnych (12, 13) wr każdej z nich umieszcza się nadajnik (15) przystosowany do nadawania
informacji sygnalizacyjnej cîo odbiornika (16) umieszczonego w pojeździe poruszającym się po torowisku,
przy czym wspomniany odbiornik ustawia się na odbiór transmisji z każdego ze wspomnianych nadajników oraz dobiera się także środki, które uczulają odbiornik tylko na informacje sygnalizacyjne pochodzące
z nadajnika sekcji, w której pojazd się porusza.

20i

(P. 155237)

9.05.1972.

Pierwszeństwo: 14.05.1971 — Wielka Brytania.
British Railways Rvard, Londyn, Wielka Brytania,
(Michael Sambwok Birkin).
Układ sterowania pojazdu poruszającego się po torze podzielonym na wiele kolejnych sekcji znamienny
tym, że w pojeździe umieszczone jest urządzenie programowe (5) zawierające informacje geograficzne dotyczące toru i przystosowane do przekazywania tych
informacji do urządzenia sterującego biegiem pojazdu
w zależności od wspomnianych informacji geograficznych, przy czym w określonych miejscach każdej ze
wspomnianych sekcji toru umieszczone są urządzenia
identyfikacji położenia wysyłające do pojazdu sygnał
identyfikacji położenia danej sekcji, a umieszczone
w pojeździe urządzenie zapewnia przedostanie się do
urządzenia sterującego tylko tej informacji geograficznej, która odpowiada określonej identyfikacji położę-

20i

(P. 153931)

8.03.1972.

British Railways Board, Londyn, Wielka Brytania,
(Alan Hugh Cribbens).
Sposób wykrywania sygnałów pola elektrycznego
znamienny tym, że sygnały elektryczne płynące w parze rozstawionych przewodników umieszczonych równolegle w torze pojazdu wytwarzają pole elektryczne
wykrywane przez sondę składającą się z dwóch czujników (10) w postaci wydłużonych przewodników
umieszczonych równolegle do umieszczonych w torze
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10.10.1970.

Centralne Biuro Studiów i Projektów Budownictwa
Kolejowego, Warszawa, (Norbert Klar).
Sposób wyrównania elastyczności sieci trakcji elektrycznej umożliwiający otrzymanie bardziej jednakowej elastyczności sieci na całej jej długości, znamienny
tym, że do podwieszonej na wieszaku (4) linki pomocniczej (3) zamocowano przewód jezdny (2) w taki sposób, że tworzy on z linką pomocniczą (3) trójkąt,
w którego bokach wprowadzono naprężenie wstępne.

21a

(P. 155103)
2.05.1972.
Pierwszeństwo: 8.05.1971 — Wielka Brytania.

Plessey Handel und Investments AG, Zug, Szwajcaria (Nationality Profession Address).
Układy sygnalizacji dla łączności pomiędzy dwoma
automatycznymi centralami telefonicznymi, z identyfikacją wywołania (calling line identification = system
CLI), gdzie pierwsza centrala ma wybiorczy dostęp do
drugiej centrali poprzez wiązkę linii oraz posiada z nią
dodatkowe połączenie przez co najmniej jedną linię
wieloprzewodową, przeznaczoną dla przesyłania sygnałów cyfrowych, przetworzonych na informację w systemie CLI, znamienne tym, że centrala druga jest wyposażona w urządzenia wysyłające sygnały żądania
przez wspomnianą linię, zaś centrala pierwsza posiada
urządzenie do przesyłania przez wiązkę wieloprzewodową lub każdą inną linię tej wiązki odpowiedniego
sygnału cyfrowego w systemie CLI, zgodnie z każdym
sygnałem żądania.
Układy sygnalizacji dla łączności pomiędzy dwoma
centralami z identyfikacją wywołania (calling line
identification = system CLI) w sieci łączącej wiele
automatycznych central telefonicznych, gdzie pierwsza
centrala łączy się z drugą przez wiązkę linii, z których każda jest dostępna przez zespół przekaźników
wyjściowych pierwszej centrali w zależności od powstającego w niej sygnału wywoławczego, żądającego
identyfikacji wywołania (CLI) przez centralę drugą,
znamienne tym, że centrala pierwsza ma połączenie

również z centralą drugą przez wiązkę linii 4-przewodowej, przystosowane do systemu CLI i zakończone
w jednej i drugiej centrali nadajnikami i odbiornikami sygnałów systemu CLI, gdzie każdy nadajnik jest
przyłączony do wyposażenia systemu CLI w sposób
indywidualny i służyć może wszystkim liniom abonenckim centrali pierwszej, przy czym każdy zespół
przekaźników wyjściowych posiada elementy, które,
gdy jego linia jest zajęta, zadziałają od każdego następnego sygnału z drugiej centrali, skierowanego na
tę linię, wytwarzając sygnał żądający przysłania indywidualnych cyfr w systemie CLI od abonenta wywołującego i każde takie zadziałanie jest skierowane do
wspomnianego i z góry ustalonego nadajnika, powodując wysłanie cyfry zakodowanej znacznikami prądu
stałego przez przynależną linię 4-przewodową do abonenta na końcu tej linii, przy czym następne cyfry
W postaci sygnału CLI, przesyłane tą linią, odpowiadają identyfikacji obwodu abonenta wywoływanego.

21a1

(P. 147230)

31.03.1971.

Centralne Biuro Konstrukcyjne Obrabiarek, Pruszków, (Zygmunt Plater-Zyberk, Władysław Sobiniak).
Układ elektroniczny do cyfrowych przetworników
obrotowo impulsowych przystosowany do bezpośredniej współpracy z urządzeniami pomiarowymi wykonanymi w technice germanowej lub krzemowej oraz
z elementów scalonych znamienny tym, że zaopatrzony
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jest w stopień wyjściowy zrealizowany w układzie inwertora składający się z tranzystora (14), którego baza
włączona jest w dzielnik oporowy z oporników (15)
i (16), emiter włączony jest bezpośrednio do minusa
napięcia zasilającego, a kolektor do plusa napięcia zasilającego przez opornik (17), przy czym stopień wyjściowy jest oddzielony od asymetrycznego multiwibratora bistabilnego ze sprzężeniem emiterowym półprzewodnikową diodą Zenera (13).

21a1

(P. 148744)

Politechnika Gdańska,
Andrzej Opolski).

21a1

(P. 147271)

31.03.1971.

Wrocławskie Zakłady Elektroniczne „Elwro", Wrocław, (Janusz Książek).
Generator prądowy o podwyższonej sprawności przeznaczony do wymuszania prostokątnych impulsów prądowych w obwodach elektrycznych o charakterze indukcyjnym posiadający szeregowy tranzystor stabilizujący z indukcyjnym obciążeniem w obwodzie kolektora i opornikiem emiterowym w obwodzie emitera
oraz tranzystor spustowy, na którego bazę podawane
są impulsy wyjściowe sterujące generator, a kolektor
połączony jest z bazą tranzystora stabilizującego poprzez opornik ograniczający, a także z punktem wspólnym obciążenia i źródła dostarczającego energię dla
części płaskiej impulsu prądowego poprzez opornik kolektorowy znamienny tym, że między punkt a wspólny
dla opornika emiterowego 14 i diody ładującej 8
a źródło zasilające generator Ul włączony jest kondensator 12 ładowany poprzez układ tranzystora spustowego 4 napięciem ze źródła przyspieszającego U2
wyższym od napięcia ze źródła zasilającego generator
Ul, a równolegle do kondensatora 12 włączona jest
dioda 10.

Gdańsk,

11.06.1971.
(Leon

Golusiński,

Fotoelektryczny układ mnożący, zawierający żaróweczkę zasilaną ze wzmacniacza tranzystorowego, która oświetla fotoopornik, znamienny tym, że fotoopornik (2) połączony jest szeregowo z opornikiem (3),
a strumień świetlny żaróweczki (1) jest wprost proporcjonalny do pierwszego napięcia wejściowego (Ux),
natomiast drugie napięcie wejściowe (Uv) jest podane
na skrajne zaciski połączonych szeregowo fotoopornika (2) z opornikiem (3), przy czym napięciem wyjściowym (Uz) jest spadek napięcia na oporniku (3) lub
fotooporniku (2).

21a2

(P. 148823)

16.06.1971.

Kombinat Przemysłu Teletechnicznego „Unitra —
Telkom" Państwowe Zakłady Teletransmisyjne, Warszawa, (Andrzej Giryn).
21a1

(P. 148731)

9.06.1971.

Wrocławskie Zakłady Elektroniczne „Elwro", Wrocław, (Andrzej Zasada).
Układ impulsowego zasilania anod jarzeniowych
lamp cyfrowych ze wstępnie przyłożonym poprzez
opornik ograniczający dodatnim napięciem zasilania
na anodę i jedną okładkę kondensatora podwajanym
poprzez podanie na drugą okładkę kondensatora skoku
napięcia, znamienny tym, że do podania skoku napięcia użyto tranzystora T l typu n-p-n, którego emiter
podłączony jest do kondensatora, a kolektor do źródła
zasilania.

Układ zaniku prądu pilotowego, znamienny tym, że
jest połączeniem jednej końcówki kondensatora (C)
z masą, a drugiej z bramką tranzystora unipolarnego
(T), pracującego w układzie ze wspólnym drenem.
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(P. 149763)
30.07.1971.
2la 2
Pierwszeństwo: 21.09.1970 — Niemiecka Republika Demokratyczna.
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Modularne urządzenie domofonowe, znamienne tym,
że posiada jedną wspólną linię rozmowną (11) oraz 1
przewód indywidualny (16) dla każdego abonenta.

VEB Kombinat Mess- und Regulungstechnik Dessau
Dessau, NRD, (Volfgang Meyer, Rolf Steffens).
Układ połączeń wysokooporowego wzmacniacza prą-

du stałego, zarówno ze sterowaniem generatorowym
stopnia tranzystorowego przekształtnika wibracyjnego
z zastosowaniem wzmacniacza wstępnego prądu przemiennego i demodulatora, jak i z tranzystorowym
przekształtnikiem wibracyjnym i włączonym dodatkowo wzmacniaczem prądu przemiennego przy następującej jednocześnie demodulacji w regulatorach elektronicznych, znamienny tym, że jako generator stosuje
się znany astabilny przerzutnik (3) o małym stosunku
czasu trwania impulsu do okresu przebiegu impulsowego, na przykład 1 : 100, do którego przyporządkowany jest stopień przekształtnika wibracyjnego z tranzystorem (2"), którego jedna elektroda połączona jest
z wyjściem przerzutnika (3) celem przyjmowania impulsów krótkotrwałych, podczas gdy dwie pozostałe
elektrody tranzystora (2) przyjmują napięcie stałe, oraz
że jako demodulator zastosowany jest znany stopień
przerzutnika (10), którego jedno wejście (11) połączone
jest z wyjściem wzmacniacza wstępnego prądu przemiennego (5), a którego drugie wejście (12) przeznaczone jest dla przyjmowania czoła impulsów sterujących astabilnego przerzutnika (3), przychodzących poprzez oporność (V) i kondensator (8), działających jako
różniczkujący człon RC.

21a3

(P. 147220)

30.03.1971.

Politechnika Warszawska, Warszawa, (Jerzy Szczepański).
Sposób rozłączania połączeń telefonicznych, zestawionych z nieuprawnionych aparatów telefonicznych dołączonych do centrali automatycznej i sposób wyróżniania jednostek taryfowych wielokrotnego zaliczania
rozmów telefonicznych uprawnionym abonentom, zna-

21a3

(P. 137913)

31.12.1969.

Przemysłowy Instytut Telekomunikacji, Warszawa,
(Henryk Kuniewski).
Sposób kodowania sygnałów do wywoływania poszczególnych grup lub do jednoczesnego wywoływania
wielu grup abonentów, znamienny tym, że sygnały wywoławcze adresowane do tych grup składają się z jednego lub z kilku jednakowych impulsów grupowych,
jedno- lub wieloelementowych cechowanych jedną lub
kilkoma częstotliwościami, przy czym impulsy te wysyłane są w określonych odstępach czasu.

21a3

(P. 143147)

11.09.1970.

Biuro Projektów Typowych i Studiów Budownictwa
Miejskiego, Warszawa, (Bolesław Nowak, Andrzej Neyman).

mienny tym, że dla wyróżnienia zabronionego kierunku, na przewód próbny (p) za pośrednictwem translacji obsługujących kierunki zabronione, podaje się impulsy prądu elektrycznego, wytwarzane przez układ
generatora, mające postać elektryczną różniącą się od
jakichkolwiek impulsów występujących na przewodzie
próbnym, które to impulsy o odmiennej postaci elektrycznej wykrywa się za pomocą układu detektora d
dołączonego w sposób trwały do przewodów próbnych
w indywidualnych wyposażeniach liniowych abonentów, a zestawione połączenia rozłącza się albo przez
podanie odpowiedniego potencjału na przewód próbny, albo przez przerwanie pętli abonenckiej w wyniku
wykrycia impulsów o odmiennej postaci elektrycznej
przez wspomniany układ detektora, przy czym o ile
abonent jest uprawniony, po każdorazowym zidentyfikowaniu impulsów wyróżniających przez układ detektora doprowadza się je do dodatkowego licznika
zaliczania wielokrotnego rozmów tym abonentom
uprawnionym.
Układ połączeń detektora do wykonywania sposobu
według zastrz. I-ř-3, znamienny tym, że w szereg
z przekaźnikiem (X) dokonującym rozłączania, połączona jest dioda gazowana (DG), której druga końcówka połączona jest z przewodem (m), a sama dioda
jest zbocznikowana zestykiem zwiernym (Xj) przekaźnika (X), zaś drugi zestyk zwiemy (X2) tego przekaźnika połączony jest jedną ze styczek do ziemi, a drugą do przewodu próbnego (p).
Układ połączeń generatora do wykonywania sposobu według zastrz. l-ř-3, znamienny tym, że z ruchomą
styczką (12) zestyku przełącznika (Ui) przekaźnika (U)
połączony jest jeden z biegunów kondensatora (C),
którego drugi biegun połączony jest z ruchomą styczką (22) drugiego zestyku przełącznika (U.) przekaźnika (U), a jedna z nieruchowych styczek (21) tego zestyku połączona jest bezpośrednio z ziemią lub z ujemnym biegunem źródła napięcia stałego, zaś druga
z nieruchomych styczek (23) tego zestyku połączona
jest z dodatnim biegunem baterii licznikowej o uziemionym minusie i jednocześnie poprzez rezystor (R)
z nieruchomą styczką (11) pierwszego zestyku przełączonego (U^ przekaźnika (U).
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i złączem wielostykowym przeznaczonym do tworzenia
zespołów urządzeń elektronicznych zwłaszcza teletransmisyjnych, znamienna tym, że jest zbudowana
w kształcie prostokątnej ramki (1) o bokach prostopadłych do jej płaszczyzny z wewnętrznymi uchwytami (2) do przymocowania płyty z obwodami drukowanymi, posiadająca z przodu ozdobną płytkę czołową
(3), w której może być otwór (4) umożliwiający dostęp do wewnętrznych elementów regulacyjnych.

21a3

(P. 153376)
8.02.1972.
Pierwszeństwo: 11.02.1971 — Francja.

Société Lannionnaise d'Electronique, Lennion, Francja, Compagnie Industrielle des Telecommunications
CIT-ALCATEL, Paryż, Francja, (Guy de Roy).
Komutator czasowy stosowany w systemach łączy
multipleksonów liczbowych umożliwiający rozdzielenie
na multipleksorze wyjściowym s z podziałem czasowym, informacji przesyłanych przez multipleksor wejściowy e z podziałem czasowym przez dostosowanie
kanału wejściowego Ei do kanału wyjściowego Sj,
znamienny tym, że zawiera obwód połączeń czasowy
(MTC) dostępny z obwodu sterującego przez komplet
oznaczników (K), obwód sterujący sterowany przez
dwa generatory oznaczników (E) i (S) dostarczanych
w formie impulsów zegarowych multipleksorów wejściowego i wyjściowego najwyżej dwie pamięci sterujące (MCE i MCL) zapamiętujące program połączeń
i zapewniające tłumaczenie oznaczników dostarczanych
przez generatory oznaczników w systemie oznaczników K.

2la 4

(P. 146160)

11.02.1971.

Wielkopolskie Zakłady Teletechniczne „Teletra", Poznań, (Jerzy Bulski, Gracjan Kaczałek).
Obudowa zespołu elektrycznego do mocowania płyty
obwodów drukowanych z elementami elektronicznymi

21a"

(P. 147211)
29.03.1971.
Pierwszeństwo: 19.08.1970 — Węgry.

Tavközlesi Kutato Intézet, Budapeszt, Węgry, (Istvén
Bozsóki, Istvan Frigyes).
Szerokopasmowy strojony wzmacniacz parametryczny o zmiennej pojemności, w którym jeden z generatorów częstotliwości pompowej i częstotliwości sygnału dołączony jest do przewodu zasilania o antymetrycznym podziale pola, w którym elektromagnetyczne
linie sił są skierowane pionowo do płaszczyzny zawierającej oś wzdłużną przewodu zasilania i ich kierunek
pokrywa się po obu stronach płaszczyzny, a drugi —
jest dołączony do przewodu zasilania symetrycznego
podziału pola, w którym elektryczne linie sił są skierowane lustrzanie-symetrycznie do wspomnianej wyżej płaszczyzny, a powstające pole elektromagnetyczne
skierowane symetrycznie do wspomnianej płaszczyzny
na umieszczone wzdłuż wspólnej osi diody o różnej
pojemności, znamienny tym, że oba wspomniane przewody zasilania mają wspólną oś, a na przedłużeniu
osi symetrii diod (3 i 4) znajdują się zakończone wewnętrznym przewodem (2) zwarte na końcach współosiowe odcinki przewodów zasilania, których zewnętrzny przewód jest połączony metalicznie z przewodem
zasilania o antymetrycznym podziale pola a wspólna
elektrycznie równowartościowa długość łączących diody, współosiowe linie i ich zewnętrzne przewody ścian
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przewodów zasilania, długość współosiowych linii rezonujących na częstotliwość bierną osobno nie jest
większa niż jedna dziesiąta długości fali częstotliwości
sygnału, a na przewodzie zasilania częstotliwości sygnału umieszczony jest transformator (11) zmieniający
położenie, a diody mają napięcie początkowe o różnej
wartości.

21a*

(P. 147267)

31.03.1971.

Warszawskie Zakłady Radiowe, Warszawa, (Stefan
Dotryw, Marian Hilsberg).
Automatyczne urządzenie do cyfrowego pomiaru
i rejestracji kąta oraz szybkości zmian kąta, znamienne tym, że zawiera co najmniej dwa rotory (A) i (B)
pokryte nośnikiem magnetycznym, połączone ze sobą
w ten sposób, że zapewniony jest ich synchroniczny
obrót za pomocą silnika (C), przy czym jeden z rotorów (A) znajduje się w statorze (Al), który jest nieruchomy i na stałe związany z podstawą urządzenia,
a drugi rotor (B) znajduje się w statorze (Bl), który
jest ruchomy i ma wspólną oś obrotu z rotorami (A)
i (B), a każdy ze statorów jest zaopatrzony w głowice
(D), (F), (G), (E) czytające impulsy zapisane na rotorach.

21c

(P. 134543)

21c

(P. 139098)

28.02.1970.

Institutet för Halvledarforskning, D. Lundquist a.B.
Stälhane, Vällingby, Szwecja, (Per Johannes Svedberg,
Carl Sigurd Bragnum).
Element nośny części składowych obwodów elektrycznych, znamienny tym, że zawiera giętką płytkę
(10) z materiału izolacyjnego, która jest zaopatrzona
w przewodzący prąd elektryczny obwód drukowany
(12, 13, 23, 24) i na której jest umocowany co najmniej jeden pojedynczy element obwodu (11, 15, 19)
połączony elektrycznie z obwodem drukowanym.
Sposób wytwarzania elementu nośnego według
zastrz. 1—9, znamienny tym, że na cienkiej, giętkiej
płytce (10) z materiału izolacyjnego, która jest zaopatrzona w obwód drukowany (23, 24), umieszcza się
w określonych miejscach poszczególne elementy (19)
obwodu elektrycznego i wytwarza się połączenia między punktami poszczególnych elementów służącymi do
elektrycznego przyłączenia i obwodem drukowanym.

1.07.1969.

Przemysłowy Instytut Telekomunikacji, Warszawa,
(Józef Głowacki, Stanisław Przybylski).
Układ rozdziału mocy czynnej w agregatach spalinowych pracujących równolegle na obciążenie elektryczne lub mechaniczne z izodromowymi charakterystykami regulatorowymi n = f (P) składający się z regulatorów obrotów, selsynów, przełączników dwupołożeniiowych, prostowników fazoczułych, znamienny tym,
że tworzą go indukcyjne przetworniki położenia najkorzystniej w postaci selsynów (16, 17, 18), sprzęgnięte
mechanicznie z listwami paliwowymi (4, 5, 6) poszczególnych silników spalinowych (7, 8, 9), z połączonych
elektrycznie ze sobą stronami wtórnymi za pomocą
trójprzewodowej linii (22), a ponadto jest on zaopatrzony w nastawcze przełączniki pozycyjne (19, 20, 21),
które z jednej strony przyłączone są do linii zasilającej (30), zaś z drugiej strony posiadają po dwa wyjścia (23 i 24) naprzemian włączająco-wyłączające się,
przy czym przełączniki te jednymi wyjściami (23) są
połączone dwuprzewodowo z pierwotnymi stronami
selsynów (16, 17, 18), a drugimi wyjściami (24) z fazoczułymi prostownikami (13, 14, 15), dalej układ zaopatrzony jest w elektrohydrauliczne lub elektromechaniczne regulatory obrotów (1, 2, 3) z tym, że do ich
członów sumujących (B) doprowadzane są sygnały pomiarowe od nastawników obrotów (A), od tachometrów (E) i od prostowników fazoczułych (13, 14, 15),
tworząc w ten sposób dwuparametrową regulację położenia listew paliwowych i prędkości obrotowej silnika wysokoprężnego.

21c

(P. 141865)

6.07.1970.

Aleksander Koźmiński, Warszawa.
Sposób montażu rozdzielnic elektrycznych wszelkiego typu jak szafy i kolumny sterownicze, stycznikownie, pulpity itp. urządzenia elektryczne, znamienny
tym, że montaż wykonuje się po przygotowaniu elementów składowych, na przesuwanych w sposób rytmicznie ciągły, przedmiotach wytwarzania, które w toku montażu są uzupełniane częściami, składającymi się
na całość urządzenia.

21c

(P. 143318)

19.09.1970.

Pomorskie Zakłady Wytwórcze Aparatury Niskiego
Napięcia „Apator", Toruń, (Ryszard Nęcka, Marian
Tyloch).

Napęd drzwiowy łącznika elektrycznego ze szczelnie
wyprowadzoną osią napędu na zewnątrz obudowy
szafki sterowniczej, znamienny tym, że w otworze
drzwi (1) i płyty (2) jest umocowana oś napędu (7),
zaprasowTana z jednej strony w wyprasce (8) zakończonej przecięciem (9) a z drugiej strony zakończona
pokrętłem (11), przy czym dla uzyskania szczelności
obudowy, w wybraniu (5) płytki (2) jest umieszczona
gumowa uszczelka (6).

tym, że napędowy wałek (2) ma przecięcie (3) w kształcie rowka oraz nagwintowany otwór (5) z normalnym
wyjściem gwintu, do którego wkręcony jest dociskowy
wkręt (6) lub inny z zakończeniem stożkowym, który
przez napór na krawędź nagwintowanej części otworu
powoduje odchylenie ramion wałka (2) aż do zlikwidowania luzu (7) w części długości gniazda i unieruchomienie rękojeści (1).

21c

21c

(P. 145512)

7.01.1971.

Polska Akademia Nauk Instytut Cybernetyki Stosowanej, Warszawa, (Michał Inkielman).
Sposób bezkolizyjnego przełączania regulatora proporcjonalnocałkującego z układu sterowania automatycznego do układu sterowania ręcznego i odwrotnie,
polegający na odłączaniu wartości zadanej z układu
automatycznej regulacji od wejścia obiektu sterowanego i włączaniu sygnału sterowania ręcznego, znamienny tym, że sygnał z wyjścia członu całkującego
regulatora zawsze podaje się na wejście sterujące
obiektem, a przełączanie odbywa się tylko w obwodzie
wejściowym członu całkującego.
Człon całkujący regulatora proporcjonalno-całkującego do stosowania sposobu według zastrz. 1, zawierający tetrodę elektrochemiczną jako element całkujący
i wzmacniacz wyjściowy integratora, znamienny tym,
że ponadto zawiera wzmacniacz śledzący (W2) włączony w układzie sterowania ręcznego pomiędzy wejście i wyjście integratora a wyłączony w układzie sterowania automatycznego oraz zawiera pomiędzy wyjściem i wejściem elementu całkującego pętlę dodatniego sprzężenia zwrotnego.

21c
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(P. 145526)

3.01.1971.

Pomorskie Zakłady Wytwórcze Aparatury Niskiego
Napięcia, Toruń, (Zbigniew Olszewski, Stanisław Stasieczek, Wacław Cyrulewski).
Układ zamocowania rękojeści w łącznikach elektrycznych niskiego napięcia do napędowego wałka o dowolnym przekroju za wyjątkiem okrągłego, znamienny

(P. 145679)

27.01.1971.

Kombinat Przemysłu Kabli „Polkabel" Zakłady Wytwórcze Osprzętu Sieciowego, Przedsiębiorstwo Państwowe, Kostuchna, (Witański Stefan).
Sposób i narzędzie do zgrzewania na zimno sworzni
aluminiowych H) z miedzianymi (24) znamienne tym,
że posiada dwie głowice z których jedna (1) przymocowana jest do stołu stałego (2) a druga (3) do stołu
ruchomego (4) na przykład poziomej prasy hydraulicznej tak, że pod wpływem działania siły poosiowej głowica ruchoma może wykonywać ruch posuwisto zwrotny w stosunku do głowicy stałej po ich wspólnej osi
poziomej, przy czym głowica stała (1) posiada zabudowaną jednolitą matrycę (5) w kształcie cylindra posiadającego od strony schodzenia się głowic kołnierz
(6) w którym od czoła wybrany jest półpierścień (7)
zaś w środku posiada otwór cylindryczny (9) dla włożenia pręta z aluminium (8) przy czym otwór ten zamknięty jest tłoczkiem wypychacza (10) którego ruch
przesuwny następuje przy pomocy tłoka (12) cylindra
napędowego i sprężyny (11), natomiast głowica ruchoma (3) posiada zabudowane dwie szczęki (13) o ściankach jednostronnie skośnych stanowiących po złożeniu
równoramienny trójkąt ścięty, które na ściankach skośnych posiadają wypusty (14) wchodzące w takie same
rowki głowicy (3) przy czym ich otwarcie następuje
w czasie przesunięcia się stołu ruchomego (4) do pozycji wyjściowej przy której następuje opór szczęk (13)
o ogranicznik (19) poprzez belkę (17) i ściśnięcie się
sprężyn (16), a ich równomierne zwieranie i rozwieranie się powodowane ruchem stołu przesuwnego (4)
zapewniają dwa cylindryczne kołki (15) osadzone prostopadle do osi przesuwu głowicy, przy czym w szczękach tych zabudowana jest dwudzielna matryca (20)
która po złożeniu ma kształt cylindra posiadającego
od strony schodzenia się głowic kołnierz (21) w którym
od czoła wybrany jest półpierścień (22) zaś w środku
posiada nieprzelotowy otwór cylindryczny (23) dla
włożenia sworznia z miedzi (24).
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cyfry osiem z przewężeniem (15) w części środkowej
i ze schodkowymi wzniosami (16) na pozostałych częściach obwodu.

Pierwszeństwo: 27.02.1970.
Vereinigung Volkseigener Betriebe, Elektrische, Konsumgüter, Berlin, NRD, (Walter Forste, Hans-Joachim
Teuschler).
Sposób wytwarzania ruchomych zestyków do urządzeń elektrycznych oraz ruchome zestyki wykonane
według tego sposobu na podłożu niemetalicznym, znamienny tym, że przewodzące elektrycznie, nie zawierające metali kompozycje materiału na zestyki,
zwłaszcza mieszaniny grafitu oraz węglików, krzemków, azotków, tlenków i borków metali lub niemetali
o określonych przedziałach ziarnistości przerabia się
na zestyki elektryczne w oparciu o technologię proszków, przy zastosowaniu nieorganicznych krzemianowych środków wiążących lub organicznych krzemianowych środków wiążących lub też organicznych żywicznych środków wiążących, w temperaturze pokojowej, w temperaturze topnienia lub w temperaturze
utwardzania środka wiążącego, a następnie poddaje się
je karbonizowaniu.
21c

(P. 145921)

1.02.1971.

Bydgoskie Zakłady Elektromechaniczne „Belma",
Bydgoszcz, (Zbigniew Gorajewski, Roman Bajak, Edward Górowski).
Urządzenie blokady zwłaszcza dla osłon ognioszczelnych z pokrywami szybkootwieralnymi znamienne
tym, że składa się ze śruby specjalnej (2) i połączonej
z nią dźwigni blokady (5), która współpracuje z osią
(4) napędu odłącznika przy czym napęd odłącznika zawiera również odpowiednio ukształtowaną tarczę (1).

21c

(P. 146122)
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21c

(P. 146167)

11.02.1971.

Ośrodek Rozwoju Techniki i Projektowania Budownictwa „Warszawa", Warszawa, (Zygmunt Ładyński,
Jerzy Cieślak, Janusz Leśniewski, Maria Piechotkowa,
Kazimierz Piechotka, Mariusz Wiszniowski).
Układ prefabrykowanych instalacji elektrycznych,
w budynkach, zwłaszcza w budynkach mieszkalnych,
znamienny tym, że stanowi go zestaw czterech współdziałających ze sobą stypizowanych elementów scalonych, w którym blok energetyczny (1), umieszczony
w środku obciążeń energetycznych, jest połączony wewnętrznymi liniami zasilającymi (2) z tablicami rozdzielczymi (3), a tablice rozdzielcze (3) są połączone za
pomocą prefabrykowanych wiązek (4) linii przedlicznikowych z tablicami lokalowymi (6), przy czym każda
wiązka (4) jest umieszczona w istniejącym kanale budynku oraz składa się z przedlicznikowych linii zasilających (5), z przewodów (9) do zasilania i sterowania
wentylatora (13) i przewodów (11) do zasilania termometrów automatyki centralnego ogrzewania, a w istniejącym kanale budynku jest umieszczona równocześnie
wiązka (7) linii telefonicznych.

10.02.1971.

„Elta" Fabryka Transformatorów i Aparatury Trakcyjnej, Łódź, (Zbigniew Sawicki, Andrzej Dobiech, Eugeniusz Błoński).
Sterownik krzywkowy samopowrotny posiadający
styczniki umożliwiające jednoczesne sterowanie wieloma obwodami urządzeń elektrycznych według patentu
nr
(P. 139193), znamienny tym, że samopowrotny mechanizm posiada uzębioną krzywkę (2) osadzoną na napędowym wałku (1), przy czym krzywka
(2) ma zarys stanowiący figurę o dwu wzajemnie prostopadłych osiach symetrii, o kształcie nieregularnej

21c

(P. 146169)

11.02.1971.

Zakłady Włókien Sztucznych „Wistom", TomaszówMazowiecki, (Jan Dylewski, Edward Cienkowski).
Rozdzielnia prądu zwłaszcza niskiego napięcia posiadająca ramę, na której umieszczone są podstawy
bezpiecznikowe z bezpiecznikami poszczególnych faz,
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znajdujące się w bliskiej od siebie odległości, znamienna tym, że rozdzielnia posiada ekrany izolacyjne (1)
umieszczone pomiędzy podstacjami bezpiecznikowymi
z bezpiecznikami (2) na ramie (3) rozdzielni prądu niskiego napięcia.

(P. 146205)
21c
12.02.1971.
Pierwszeństwo: 27.02.1970 — Niemiecka Republika Federalna.
Schering Aktiengesellschaft, Berlin Zachodni, Bergkamen, NRF.
Sposób wytwarzania kształtek izolacyjnych z metaliczną powłoką przymocowaną za pomocą kleju, znamienny tym, że po nałożeniu na kształtkę izolacyjną
klej traktuje się kwaśnym roztworem, zawierającym
środek utleniający i co najmniej jeden metal szlachetny w postaci jego związku.

21c

(P. 146745)

(P. 147215)

(P. 147112)

24.03.1971.

Krakowska Fabryka Kabli, Kraków, (Augustyn
Olszewski, Antoni Wolnik).
Urządzenie do przetaczania bębnów kablowych, znamienne tym, że wyposażone jest w dwie rolki toczące
się po sobie w przeciwnych kierunkach, wprawiające
bęben w ruch.

9.03.1971.

Zakłady Energetyczne Okręgu Centralnego, Warszawa, (Jerzy Nowikow, Bogusław Kowalewski, Kalikst
Badowski).
Urządzenie zabezpieczające elektromagnetyczne linie
napowietrzne średniego napięcia przed zwarciami doziemnymi, składające się z członu prądowego i członu
napięciowego, zawierających kolejno połączone ze sobą
wzmacniacz, zespół formujący impulsy szpilkowe, zespół porównujący fazę prądu i napięcia zerowego, zespół wyjściowy i przekaźnik wykonawczy oraz zespół
formujący impulsy prostokątne, przyłączony do zespołu porównującego fazę prądu i napięcia zerowego, znamienny tym, że jest wyposażone w filtr składowej zerowej prądu (7), zbudowany z trzech połączonych
W układ otwartego trójkąta transreaktorów (10) z regulowaną szczeliną powietrzną i obciążonych opornikami połączonymi potencjometrycznie, który to fiLtr
jest przyłączony do wzmacniacza (1) poprzez filtr składowej podstawowej (50 Hz) (8), przy czym człon napięciowy B tworzą przesuwnik fazy (9) do regulacji
kąta wewnętrznego, przyłączony do zespołu formującego impulsy prostokątne (6), który łączy się z zespołem porównującym fazę prądu i napięcia zerowego (3)
członu prądowego A.—

21c

21c

21c

(P. 147285)

1.04.1971.

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów,
Łódź, (Adam Wnuk, Andrzej Frankowski, Włodzimierz
Stefański).
Uniwersalny bocznik ograniczający prąd i napięcie
w obwodach iskrobezpiecznych stosowany zwłaszcza
w górnictwie i chemii w pomieszczeniach zagrożonych
wybuchem, posiadający elementy ograniczające prąd
i napięcie, znamienny tym, że składa się z izolacyjnej
płytki górnej (1) i dolnej (2) z naniesionymi na nich
połączeniami, przy czym wspomniane płytki (1) i (2)
zaopatrzone są w zaciski wejściowe (3) i (4) i wyjściowe (5) i (6) oraz w wmontowane na nich elementy
ograniczające prąd (7) i (8), a między płytkami znajdują się elementy ograniczające napięcie (9), (10), i (11),
przy czym całość układu stanowi monolit dzięki zatopieniu w zalewie (14).

30.03.1971.

Centralne Biuro Konstrukcyjne Sprzętu Medycznego,
Warszawa, (Bohdan Bukowiecki, Krzysztof Druzgalski).
Układ prądowego ładowania akumulatora, znamienny
tym, że kolektor tranzystora (3) jest połączony poprzez
diodę (2) z biegunem akumulatora (1) i jednocześnie
jest połączony z bazą tranzystora (5), przy czym emiter tranzystora (5) jest połączony z emiterem tranzystora (9) i przez rezystor (6) z jednym z biegunów źródła zasilania, a kolektor tranzystora (9) połączony przez
rezystor (10) do drugiego bieguna źródła zasilania, posiada połączenie z bazą tranzystora (3) przez wtórnik
emiterowy na tranzystorze (11).

21c

(P. 147286)

1.04.1971.

Zakład Badań i Doświadczeń Zjednoczenia Przedsiębiorstw Robót Elektrycznych „Elektromontaż", Warszawa, (Stanisław Budzyński, Zbigniew Krupa, Marian
Leśniak, Jan Słomiński).
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Sposób łączenia linek, drutów zwłaszcza żył przewodów elektrycznych metodą wybuchową, znamienny
tym, że ładunek (1) o kształcie linii śrubowej, kilku
pierścieni lub tulei, wykonany ze znanych materiałów
wybuchowych i osadzony na buforowej przekładce (4),
wkłada się na metalową złączkę (3), do wewnątrz której na określoną głębokość wprowadza się końce przewodów (2), a następnie znanym sposobem powoduje
detonację ładunku (1).

21c

(P. 147389)

6.04.1971.

Zakłady Radiowe im. M. Kasprzaka, Warszawa, (Zbigniew Kwiatkowski).
Układ elektryczny do włączania dwóch odbiorników
elektrycznych zasilanych z różnych potencjałów prądu
stałego jedną parą styków, znamienny tym, że pomiędzy odbiornikiem (O^ zasilanym z niższego potencjału
a źródłem jego zasilania (Ua) ma diodę (Dj), włączoną
w kierunku przewodzenia prądu tego odbiornika, i wyłącznik (W) włączony pomiędzy wspólny punkt (P) odbiorników (Oj, O2) i wspólny punkt masy (M) źródeł
zasilania (Ult U2).

2lc
(P. 149553)
20.07.1971.
Pierwszeństwo: 29.07.1970 — Niemiecka Republika Demokratyczna.
VEB Maschinenfabrik und Eisengieserei Dessau,
Dessau, NRD, (Walter Jokel).
Urządzenie łączeniowe do napędu prądnic trójfazowych przez główny wał napędowy, zwłaszcza statku,
za pomocą sprzęgieł ciernych i zmieniających położenie hydraulicznych układów podtrzymujących, znamienne tym, że ma trwale połączone z wałem (1)
okrętowej śruby napędowej koło zębate (16), które napędza prądnica trójfazowa (6) poprzez jarzmo (2) przekładni planetarnej, poprzez koła obiegowe (15) i koła
środkowe (3), oraz ma sprzęgła włączalne (5), które
oddziaływują na koła pierścieniowe (4) w postaci
sprzęgieł ciernych, ponadto ma układ regulacji zgodności faz z siecią pokładową i rozprowadzania energii
poprzez sprzęgła włączalne (5) i koła pierścieniowe (4)
dołączone poprzez elementy łączące (10), poprzez tłok
(9) z tulejami sterującymi (14) i zasuwami sterującymi (13) za pomocą wałków gwintowanych (20) i serwomotorów (19), przy czym pompy olejowe (12) zapewniają stały przepływ strumienia oleju przez przynależne przestrzenie tłoczne (11) w cylindrach (8) zawierających tłoki (9).

21c
21c

(P. 148763)

12.06.1971.

Politechnika Gdańska, Gdańsk, (Stanisław Szpor).
Odgromnik magnetyczno-wydmuchowy na niskie
napięcie, znamienny tym, że posiada elektrody rożkowe (1) wykonane z płaskownika oraz komorę (2) z materiału izolacyjnego gazującego z wewnętrznymi podłużnymi rowkami.
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(P. 153772)
29.02.1972.
Pierwszeństwo: 1.03.1971 — NRF.

Fernseh GmbH, Darmstadt, NRF (Emil Blasche,
Heinz Schlappner).
Sposób wytwarzania obwodu drukowanego w postaci
wyposażonej w otwory płytki z tworzywa sztucznego,
na której usytuowane są ścieżki przewodzące, przy
czym w otworach przez zanurzenie płytki w kąpieli
katalizatora i następnie w przesyconym roztworze me-
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talu wytworzone jest metalowe pokrycie, znamienny
tym, że jedno- lub dwustronnie metalizowaną płytkę
po wykonaniu potrzebnych otworów powleka się katalizatorem, przy czym zwilżone zostają wszystkie powierzchnie i ścianki wewnętrzne otworów, następnie
w znany sposób ścieżki i oczka lutownicze pokrywa
się pozytywowo lakierem, po czym płytkę zanurza się
w kąpieli trawiącej, w której wytrawia się metaliczne
pokrycie oprócz pokrytych lakierem ścieżek przewodzących i oczek lutowniczych, a następnie usuwa się
lakier ze ścieżek i oczek lutowniczych i wytwarza się
nowe pokrycie lakierem, które zakrywa całą powierzchnię płytki oprócz oczek lutowniczych i ostatecznie płytkę zanurza się w chemiczną kąpiel metalizującą, przy czym metal osadza się tylko na powleczonych katalizatorem ściankach wewnętrznych otworów i na odsłoniętych oczkach lutowniczych.
21c
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Złącze urządzenia programującego składające się
z metalowej płytki posiadającej w sobie co najmniej
jeden otwór i wkładki kontaktowej zamocowanej
w tym otworze, znamienne tym, że wkładka składa się
z wewnętrznego metalowego kontaktu i odrębnej, zewnętrznej tulejki, której wewnętrzna powierzchnia
styka się z płytką złącza, przy czym tulejka składa się
z rdzenia wykonanego z materiału dielektrycznego
o mniejszej twardości niż kontakt i płytka złącza oraz
podatnej metalicznej warstwy przynajmniej na części
wewnętrznej i zewnętrznej powierzchni tulejki tak
aby połączyć elektrycznie kontakt z płytką złącza.

(P. 154413)
30.03.1972.
Pierwszeństwo: 12.04.1971 — NRD.

VEB Kabelwerk Oberspree (KWO), Berlin, NRD
(Roland Pöhland, Willy Romberg).
Urządzenie przyłączeniowe do zamocowania przewodu elektrycznego zwłaszcza z zewnętrzną linką nośną,
wyposażone w tuleję mocującą, znamienne tym, że cylindryczna tuleja (18) zakończona kołnierzem (3)
o przekroju najkorzystniej kwadratowym ma otwór,
którego średnica odpowiada zewnętrznej średnicy przewodu elektrycznego oraz, że kołnierz tulei (18) ma dwa
występy połączone ze sobą mostkiem (5) opartym na
dwu podpórkach (4), przy czym obudowa urządzenia
elektrycznego lub wtyczki ma zagłębienie ściśle obejmujące kołnierz (3) tulei (18), odpowiadające kształtowi tego kołnierza.

21di
(P. 143524)
28.09.1970.
Pierwszeństwo: 11.11.1969 — Niemiecka Republika Federalna.
Robert Bosch, GmbH, Stuttgart, NRF.
Napęd posuwowy rozpuszczalnika do silników spalinowych, z wałkiem włączającym przesuwnym osiowo
w wydrążonym wale wirnika rozrusznika, na którym
to wałku osadzone jest koło zębate rozrusznika i obracająca się wraz z nim tuleja zaopatrzona w gwint
o dużym skoku, przy czym na części z gwintem osadzona jest część sprzęgła napędzana podczas rozruchu,
natomiast część napędzająca tegoż sprzęgła zazębia się
z zabierakiem połączonym i obracającym się z wałkiem wirnika, znamienny tym, że pomiędzy częściami
sprzęgła napędzającą (26) i napędzaną (25) w położeniu zazębienia zawiera połączenie kształtowe oraz że
między napędzającą częścią (26) sprzęgła i wymienioną tuleją (20) umieszczone są działające w kierunku
osiowym elementy tłumiące (33).

21c
(P. 154541)
4.04.1972.
Pierwszeństwo: 5.04.1971 — Stany Zjednoczone Ameryki.
Bunker Ramo Corporation, Oak Brook. Illinois, Stany Zjednoczone Ameryki (Carl Occhipinti).
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21dł

(P. 144742)

21di

(P. 145873)

31.03.1971.

Politechnika Wrocławska, Wrocław, (Władysław
Gromek, Bogumił Węgliński).
Sposób wykonania przegrody metalowej oddzielającej uzwojenia stojanów elektrycznych silników do napędu pomp głębinowych, od wody w której obraca się
wirnik, znamienny tym, że łączenie brzegów blachy,
z której formuje się rurę (2) przegrody oraz łączenie
rury (2) z tulejkami (3 i 4) dokonuje się przy pomocy
klejenia, a uformowaną na kształt walca blachę (2)
dociąga się do pomocniczego trzpienia (1) taśmą (9) nasyconą klejem i nawijaną na rurę (2) i końcowe tulejki (3 i 4) przegrody na styk z naciągiem dobranym
tak, aby nastąpiło całkowite przyleganie blachy do
trzpienia, która po utwardzeniu kleju stanowi mechaniczne wzmocnienie złącz oraz izolację przegrody od
blach rdzenia magnetycznego stojana.

29.01.1971.

Dolnośląskie Zakłady Wytwórcze Maszyn Elektrycznych „Domel", Wrocław, (Mieczysław Kłodowski, Wacław Zataj, Witold Tomaszewski, Stanisław Cetnarowicz, Lucjan Łukaszek).
Sposób wykonania izolacji uzwojeń maszyn elektrycznych polegający na przygotowaniu części prostej
cewek wielozwojnych lub prętów wieloprzewodowych
do założenia izolacji głównej i do wykończenia izolacji
głównej, znamienny tym, że część prostą cewki lub
pręta przed założeniem izolacji głównej owija się
warstwą elektroizolacyjnego papieru azbestowego nasyconego jednostronnie lakierem lub żywicą termoutwardzalną i zaprasowuje w podwyższonej temperaturze a następnie, po nałożeniu na cewkę lub pręt izolacji głównej, również nakłada się warstwę elektroizolacyjnego papieru azbestowego nasyconego lakierem
lub żywicą termoutwardzalną i powtórnie zaprasowuje
się w podwyższonej temperaturze łącznie z izolacją
główną.
(P. 145928)

(P. 147262)

2.12.1970.

Instytut Elektrotechniki, Warszawa, (Janusz Kazański, Przemysław Puternicki).
Łącznik stojana maszyny elektrycznej, znamienny
tym, że składa się z pierścienia (1) wyposażonego
w występujące przy otworze wewnętrznym występy
(2), do których są przymocowane łączące pręty (3),
ściągające za pomocą nakrętek (8) lub w inny sposób
części obudowy maszyny elektrycznej, przy" czym pierścień ten stanowi jednocześnie przesłonę dla wentylatora maszyny.
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1.02.1971.

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, Warszawa, (Arkadiusz Dziewanowski).
Impulsowy silnik krokowy o dwóch kierunkach
obrotów, znamienny tym, że zawiera dwa zespoły napędowe z których każdy składa się z elektromagnesu
(1), dźwigni dwuramiennej, której jedno ramię stanowi zworę (2) elektromagnesu (1), a ramię (10) jest
trwale połączone ze sprężyną (3), zęba chwytnego (4),
połączonego ze zworą (2) za pomocą ramienia sprężystego (5) oraz sprzęgła jednokierunkowego, składającego się z koła zębatego (6), umieszczonego obrotowo
w korpusie (7) silnika, wałka (8) i elementów tocznych (9), które to sprzęgło za pomocą zęba chwytnego
(4) przenosi ruch koła zębatego (6) na wał silnika.

21d!

(P. 148852)

16.06.1971.

Dolnośląskie Zakłady Wytwórcze Maszyn Elektrycznych „Dolmel", Wrocław, (Zenon Linke, Michał Kwasiuk, Damian Maćkiewicz, Eugeniusz Olcha).
Sposób mocowania pakietu blach czynnych do konstrukcji nośnej kadłuba maszyny elektrycznej, znamienny tym, że pakiet blach (5) łączy się z konstrukcją nośną kadłuba, przy pomocy klinów trapezowych
(7), które rozmieszcza się stycznie do średnicy zewnętrznej pakietu (5) naprzeciw żeber promieniowych (3).

2ld 2

(P. 143416)

25.09.1970.

Politechnika Częstochowska Katedra Miernictwa
Elektrycznego, Częstochowa, (Konstanty Bielański).
Transformator regulujący napięcie przez przesuwanie po zwojach iub kontaktach zaczepów ruchomej
szczotki włączającej różne ilości zwojów między początkiem uzwojenia a szczotką, znamienny tym, że na
rdzeniu transformatora znajduje się nawinięte w jed-
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nej warstwie lub inaczej, uzwojenie, dwu lub więcej
zwojowe, złożone tym samym z dwóch lub więcej gałęzi równoległych, które to gałęzie są łączone ze sobą
z jednej strony przy pomocy ruchomej szczotki (6)
o takiej szerokości, że zwiera nie więcej sąsiednich
zwojów niż ilość gałęzi równoległych, stanowiąc równocześnie jedno z wyprowadzeń napięcia (7), z drugiej
zaś strony, gałęzie te są połączone ze sobą poprzez
opory lub impedencje magnetycznie nie sprzężone lub
sprzężone (3 i 4), ograniczające prądy wyrównawcze
do dowolnej wartości do wspólnego punktu (5), który
stanowi drugie z wyprowadzeń regulowanego napięcia.

(20) tego układu jest połączone z wyjściem (19) czujnika prądu (4) oraz wyjścia (11 i 12) układu blokującego (7) są połączone z wejściami blokującymi (9 i 10)
zapłonowych układów (5 i 6) obu tyrystorowych grup
prostowniczych (1 i 2).
21d2

(p. 143958)

17.10.1970.

Fabryka Aparatów Elektrycznych Niskiego Napięcia
„Fanina", Przemyśl, (Eugeniusz Danieluk).
Sposób wytwarzania izolacji rdzenia magnetycznego
z zawiesiny polichlorku winylu, znamienny tym, że zawiera on dodatek ftalanu dwubutylu w ilości 30-f-36°/o
i żywicy epidianu 3 15-M7'°/o w stosunku wagowym.
21d2

(P. 147269)

31.03.1971.

Wyższa Szkoła Inżynierska, Bydgoszcz, (Michał Tali).
Liniowa maszyna asynchroniczna, znamienna tym, że
stojan (1) posiadający na swej zewnętrznej stronie
żłobki (3) z cewkami fazowego uzwojenia wzbudzającego umieszczony jest wewnątrz obejmującego go
w całości lub częściowo twornika (2).

21d2

(P. 143772)

5.10.1970.

Biuro Projektów Przemysłu Hutniczego — Biprohut
Przedsiębiorstwo Państwowe, Gliwice, (Władysław Paszek, Jerzy Zygmunt, Jerzy Siwiński).
Układ zapłonowy i układ blokady prądów wyrównawczych dla trójfazowego rewersyjnego mostkowego
tyrystorowego prostownika sterowanego, stosowanego
w szczególności do bezpośredniego przemiennika częstotliwości, którego zespół przekształcający stanowi
dwanaście tyrystorów, połączonych w dwie grupy prostownicze, przy czym zespół przekształcający jest połączony z siecią zasilającą z jednej strony i odbiornikiem z drugiej, zaś wejściami sterującymi jest połączony z układem zapłonowym, a wejścia sterujące pojedynczych zapłonników, stanowiących-układy zapłonowe
obu grup prostowniczych, są połączone z uzwojeniami
transformatorów synchronizujących, do których jest
przyłączony generator sterujący, znamienny tym, że
wyjścia sterujące generatora sterującego (8) są połączone z napięciowymi wejściami blokującymi (13 i 14)
układu blokującego (7), zaś prądowe wejście blokujące

21d2

(p. 147270)

31.03.1971.

Patent dodatkowy do patentu nr P. 147269.
Wyższa Szkoła Inżynierska im. J. J. Śniadeckich,
Bydgoszcz, (Michał Tali).
Liniowa maszyna asynchroniczna według patentu
nr (P-147269) składająca się ze stojana wykonanego
z materiału ferromagnetycznego najlepiej w kształcie
cylindra lub kwadratu, który na zewnętrznej stronie
posiada żłobki, a w nich koncentrycznie nawinięte fazowe uzwojenia wytwarzające biegnące pole magnetyczne, natomiast twornik umieszczony jest po zewnętrznej stronie stojana, obejmując stojan całkowicie lub częściowo, znamienna tym, że jest wyposażona
w kondensator lub cewkę (x) zasilany jednofazowo
w wyniku czego powstaje siła napędowa (rozruchowa)
i uzyskuje się jednofazową liniową maszynę asynchroniczna.

21d2
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8.04.1971.

(P. 147437)

Wyższa Szkoła Inżynierska
Lublin, (Tadeusz Janowski).

Zespół

Elektrotechniki,

papierową (7) oraz zbiornik (12) na farbę przeznaczoną
do pokrywania bębna pamięciowego w postaci nasyconego tą farbą tworzywa gąbczastego.

Układ kompensacji uchybu kątowego powietrznego
transformatora prądowo-napięciowego, znamienny tym,

że równolegle z uzwojeniem pierwotnym (1) transformatora powietrznego przyłączony jest dławik (2) o dobroci większej niż dobroć uzwojenia pierwotnego
transformatora, o tak dobranej impedancji, aby prąd
dławika kompensował uchyb kątowy transformatora
powietrznego, wywołany prądami wirowymi.

2le

21d2

(P. 149762)
Pierwszeństwo: 4.08.1970.

30.07.1971.

VEB Kombinat Elektroprojekt und Anlagenbau Berlin, Berlin, NRD, (Manfred Kronberg, Friedhlem Neumann).
Układ połączeń do regulacji zapłonu sterowanych
prostowników za pomocą znanego halotronu i stałej
czasu układu oporowo-pojemnościowego, przeznaczony
zwłaszcza do regulacji przesunięcia kąta zapłonu sterowanych prostowników, znamienny tym, że równolegle lub szeregowo z halotronern (Rp) umieszczonym
w szczelinie powietrznej rdzenia ferromagnetycznego
(K), wyposażonego w uzwojenie sterujące (I, II, III)
jest połączony kondensator (C), równolegle do którego
dołączone jest szeregowe połączenie trygera (B) o charakterystyce łukowej i odcinka bramka—katoda tyrystora (Th), przy czym układ złożony z halotronu (RF)
i kondensatora (C) jest połączony szeregowo z opornikiem (R) połączonym z anodą tyrystora (Th).

(P. 145514)

7.01.1971.

Zakład Aparatury Pomiarowo-Regulacyjnej, Wrocław, (Andrzej Kwasniewski, Jan Biniewski, Tadeusz
Lorenc).
Przenośny oscylograf do rejestracji działania urządzeń telemechaniki składający się z układu wejściowego, wzmacniacza, bębna pamięciowego i rolki dociskowej z taśmą papierową, znamienny tym, że posiada
element logiczny (4), sterujący rolką dociskową (6) według ustalonego programu dla wybranej koincydencji
rejestrowanych sygnałów z nawiniętą na niej taśmą

3.04.1971.

Instytut Łączności, Warszawa, (Wiesław Kinasiewicz).
Układ kontroli półokresów napięcia przemiennego
oparty na elementach logicznych i wyposażony w transformator zasilający w którego uzwojeniu wtórnym załączone są diody prostownicze, rezystory oraz dioda
Zenera, znamienny tym, że zawiera podstawowy element logiczny negacji sumy (C) przy czym pierwsza
para wejść elementu logicznego negacji sumy (C) jest
połączona z dwiema diodami Zenera (D3, D4) dostarczającymi impulsy prostokątne napięcia kontrolowanego oraz z wejściami dwóch generatorów pojedynczego impulsu (B2, B3) a druga para wejść elementu logicznego negacji sumy (C) jest połączona z wyjściami
generatorów pojedynczego impulsu (B2, B3) przy czym
wyjście elementu logicznego negacji sumy (C) jest połączone z pierwszym wejściem pierwszego elementu
logicznego negacji sumy (D), przy czym wyjście elementu logicznego negacji sumy (D) jest połączone
z wejściem drugiego elementu negacji sumy (E) którego wyjście jest połączone pętlą sprzężenia zwrotnego
z drugim wejściem pierwszego logicznego elementu
negacji sumy (D) tworząc przerzutnik dwustanowy
przy czym w pętli sprężenia zwrotnego przerzutnika,
dwustanowego jest załączony wyłącznik dwupozycyjny (D),

21e

21e

(P. 147338)

(P. 148750)

11.06.1971.

Zakłady Wytwórcze Aparatury Wysokiego Napięcia
im. Dymitrowa, Warszawa, (Tadeusz Cielecki, Zygmunt
Hołoga, Jan Pikuła, Jan Olak, Stanisław Radwański).
Przekładnik prądowy z uzwojeniami wtórnymi nawiniętymi na rdzeniach toroidalnych, przeznaczony do
koncentrycznego nasuwania na tor prądowy w postaci
szyny ekranowej, znamienny tym, że rdzenie z uzwojeniami wtórnymi umieszczone są w metalowym zbiorniku (1), który stanowi jednocześnie element konstrukcyjny ekranu szyny (7) i jest zaopatrzony w elementy
mocujące umożliwiające wzajemne łączenie dowolnej
liczby przekładników lub mocowanie pojedynczego
przekładnika do dowolnej konstrukcji, a izolację pomiędzy szyną i uziemionym zbiornikiem metalowym
(1) stanowi powietrze lub inny czynnik izolujący.

14

21e

(P. 154460)
20.03.1972.
Pierwszeństwo: 22.03, 19.01.1972 — Francja.

Edouard Singer, Morschwiller-le-Bas. Francja.
Przyrząd do wykrywania napięć zwłaszcza zmiennych, umieszczony wewnątrz obudowy ze sztucznego
tworzywa izolacyjnego i nieprzezroczystego, zaopatrzony w zespół zasilania elektrycznego, znamienny tym,
że ma metalową końcówkę stykową (2) i (28) na górnym końcu swej obudowy, źródło świetlne elektronowe (9) i/lub elektryczne (30) o regulowanym progu,
korzystnie o efektach akustycznych, którego jedna
z elektrod jest połączona elektrycznie z końcówką stykową, a druga elektroda jest przyłączona do masy
przyrządu z uziemieniem lub bez, układ detekcji
świetlnej i wzmocnienia i/lub detekcji akustycznej
i wzmocnienia, przyłączone do urządzeń sygnalizacyjnych akustycznych i/lub optycznych przy czym istnieje
kontrola właściwego działania przyrządu.

21f

(P. 143947)

16.10.1970.

Kombinat Techniki Świetlnej „Połam", Śląska Fabryka Lamp Żarowych, Katowice, (Eryk Olszenka,
Bernard Papoń, Józef Klinke, Ewald Sidło, Gerard
Białoń, Teofil Stébel, Czesław Gamrat, Leszek Palian).
Urządzenie do trzonkowania rurkowych żarówek,
szczególnie telefonicznych żarówek składające się
z głównej karuzeli, głowicy smarującej i pomocniczej
karuzeli poruszanych ze wspólnego układu napędowego ruchem obrotowym cyklicznie przerywanym, znamienne tym, że na obwodzie głównej karuzeli (1) przy
jej stanowiskach roboczych (4) umieszczony jest przyrząd (6), do wytłaczania cechy żarówek na okładzinach
stykowych trzonków oraz mechanizm (7), rozchylający
okładziny stykowe trzonków.

(P. 148791)

14.06.1971.

Zakład Budowy Maszyn Lampowych, Warszawa, (Jan
Kmieciak, Józef Szczepaniak, Gustaw Karczmarzyk,
Stanisław Kazimierski).
Urządzenie do trzonkowania i kontrolowania żarówek, o karuzelowej lub taśmowej głowicy, szczególnie
przydatne do samochodowych żarówek stopowych i niskonapięciowych żarówek do układów optycznych, znamienne tym, że wyposażone jest w przyrząd (4) do samoczynnego korygowania kątowego ustawienia położenia żarnika względem osi bagnetowych zaczepów trzonka, układ (5) do samoczynnego kontrolowania żarówek
na przerwy w skrętkach i zwarcia doprowadników prądu wewnątrz trzonka oraz wyeliminowania takich żarówek z dalszych czynności technologicznych oraz
w układy (11 i 12) do samoczynnego obwodu prądowego lub obwodów prądowych żarników, kontrolowania
wysokości żarnika i tolerancji usytuowania żarnika
względem osi bagnetowych zaczepów trzonka oraz wyeliminowania żarówek złych.

(P. 149644)

24.07.1971.
Pierwszeństwo: 27.07.1970 — Niemiecka Republika Demokratyczna.
Arbeitsstelle für Molekularelektronik, Drezno, NRD,
(Kurt Drescher, Dieter Garte).
Sposób wytwarzania elementów półprzewodnikowych
z dwoma sąsiednimi, płaskimi złączami p-n, według
zasad techniki planarnej, przy zastosowaniu domieszkowanych warstw powierzchniowych, stanowiących
źródła dyfuzji, znamienny tym, że na powierzchni
krążka (1) kryształu półprzewodnika o jednym typie
przewodnictwa, pokrytego zawierającą okienko (7) maską dyfuzyjną (2), wytwarza się warstwę (4) dwutlenku krzemu, domieszkowaną zarówno akceptorami jak
i donorami, przy czym domieszką, wytwarzającą drugi
typ przewodnictwa, jest domieszka o dużej koncentracji powierzchniowej o współczynniku dyfuzji większym
niż domieszka wytwarzająca pierwszy typ przewodnictwa, taki jaki ma półprzewodnik krążka (1), przy czym
w podwójnie domieszkowanej warstwie tlenkowej (4),
stosując proces maskowania, wytwarza się okienko (8)
tak, że okienka (7 i 8) pokrywają się na określonej
21g
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części swego obszaru, a następnie na powierzchni wytwarza się drugą, pojedynczo domieszkowaną warstwę
tlenkową (5), która zawiera tę samą domieszkę, w przybliżeniu o tej samej koncentracji, jak zawarta w podwójnie domieszkowanej warstwie tlenkowej domieszka wytwarzająca drugi typ przewodnictwa, po czym
w określonej temperaturze przeprowadza się proces
dyfuzji, a następnie wykonuje się okienka (9, 10) po
czym do różnie domieszkowanych obszarów wykonuje
się kontakty.

21g
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(P. 147236)

31.03.1971.

Doświadczalne Zakłady Lampowe ,,Lamina"', Piaseczno, (Zbigniew Bagrowicz, Ryszard Gutowski, Wojciech Maślankiewicz, Maria Stępień).
Sposób obniżania prądu termoemisji elektrod lamp
elektronowych, zwłaszcza siatek lamp nadawczych, zapewniający małą emisję termiczną drogą wykorzystania bariery zaporowej powstającej między ogniowo naniesionym złotem lub stopem złota z platyną a złotem
naniesionym galwanicznie, znamienny tym, że zewnętrzna powierzchnia siatki pokrywana jest palladem lub niklem.
2lg

(P. 147242)

31.03.1971.

Zakład Doświadczalny Nr 2 Przemysłowego Instytutu Elektroniki, Toruń, (Aleksander Hrynkiewicz, Maciej Stadnicki).
Sposób dokonywania hermetyzacji i mechanicznego
zabezpieczenia
przyrządów
półprzewodnikowych
w szczególności halotronów przy pomocy mas termoutwardzalnych lub im podobnych tworzyw, znamienny
tym, że zabezpieczany przyrząd (4) jest wsuwany centrycznie przy pomocy prowadnic (3) do wypełnionej
rozpuszczoną masą ochronną pochewTki (1), stanowiącej formę kształtu przyrządu i wykonanej z materiału
plastycznego nieprzylegającego do wypełniającej ją
masy ochronnej, która po zakrzepnięciu tworzy powłokę ochronną i ustala kształt gotowego przyrządu (5),
który jest następnie wysuwany z pochewki przez wyciągnięcie za końcówki lub rozkrojenie pochewki.

21f

(P. 155186)
5.05.1972.
Pierwszeństwo: 4.06.1971 — Francja.

Pierre C. Egurbide, Rueil-Malmaison, Francja.
Starter zapłonu lamp fluorescencyjnych zawierający
co najmniej jeden obwód zasilania lampy i jeden obwód podgrzewania katod co najmniej jeden element
dylatacyjny wtrącony w obwód zależny od obwodu zasilania i stwarzający dokładny cykl rozszerzania i kurczenia pod wpływem zmian temperatury wywołanych
przez wspomniany obwód, zestyk migowy o jednym
położeniu zwartym i o jednym położeniu rozwartym
wtrącony w obwód podgrzewania lampy oraz część
sterującą łączącą ten zestyk ze wspomnianym elementem dylatacyjnym, znamienny tym, że wspomniana
część sterująca uruchamiana elementem dylatacyjnym
wywołuje gwałtowne przejście wspomnianego zestyku
wzdłuż określonej drogi z jednego położenia w drugie
niezależnie od tego, czy zestyk znajdował się w położeniu zwartym, czy też rozwartym, przy czym element
dylatacyjny jest tak dobrany, by wytwarzał siłę potrzebną do spowodowania tego ruchu przy zmianie
temperatury zawartej od 1/4 do 2/5 temperatury, którą by osiągał przy stale pracującym obwodzie podgrzewania.

21g

(P. 147243)

31.03.1971.

Zakład Doświadczalny Nr 2 Przemysłowego Instytutu Elektroniki, Toruń, (Stanisław Jung, Maciej Stadnicki, Aleksander Hrynkiewicz).
Sposób wykonania elektrod i połączeń na płytce halotronu wykonanego w postaci naparowanej warstwy
półprzewodnika na płytkę podłoża, znamienny tym, że
na płytkę podłoża halotronu (1) nanosi się w pierwszej
kolejności elektrody (2), które następnie wpala się
w podłoże, po czym naparowuje się warstwę półprzewodnika (3), która z kolei jest łączona przy pomocy
ścieżek przewodzących (4), wykonanych sposobem nie
wymagającym podwyższania temperatury do granic powodujących reakcje fizyko-chemiczne półprzewodnika
i materiału ścieżki z elektrodami kontaktowymi (2), do
których w następnej kolejności są wlutowane przewody łączeniowe (5) przy pomocy spoiwa (6).
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(P. 147295)

1.04.1971.

Gothner Kunststoff — Verarbeitung W. Wind K.G.,
Gotha, Niemiecka Republika Demokratyczna, (Werner
Wind, Erhard Geithner).
Pal ogrodzenia pastwiskowego, znamienny tym, że
pal (1) wykonany jest z poliestrowego włókna szklanego o stosunkowo małej średnicy i ma metalowe wejście (6) ze skrzydełkami (6a, 6b) dociskanymi do siebie
śrubami (7a, 8a) i zacisk (6c) w zależności od głębokości wbijania pala (1) w ziemię, a na górnym końcu ma
izolator (2) wykonany całkowicie z tworzywa sztucznego, z dwoma wspornikami (3, 4) przecinającymi się
w pewnym od siebie odstępie oraz zaciskiem pala (1)
w kształcie tulei i wzmocnienie w stosunku do pala
klinem (5) z tworzywa sztucznego.

2lg

(P. 147374)

6.04.1971.

Instytut Badań Jądrowych, Warszawa, (Ewa Kowalska, Włodzimierz Maciej Jankowski).
Sposób wykonania miniaturowego metalowego licznika Geigera-Müllera o koncentrycznym układzie elektrod do pomiaru mocy dawki promieniowania jonizującego, znamienny tym, że wstępnie przygotowaną
konstrukcję licznika poddaje się obróbce chlorowej,
napełnia się bromem do określonego ciśnienia, następnie mieszaniną gazową do ciśnienia co najwyżej 60 Tr,
korzystnie 30 Tr.
21g

(P. 148627)

(P. 148628)

5.06.1971.

Spółdzielnia Pracy „Radiotechnika", Wrocław, (Józef
Abram, Henryk Krassowski).
Układ elektronicznego elektryzatora ogrodzeń pastwiskowych zawierający generator samodławny oraz przetwornicę, znamienny tym, że posiada dodatkowe uzwojenie (14) sprzężone z uzwojeniem (13) w obwodzie kolektora tranzystora (21) i połączone z kondensatorem
(8) przetwornicy zasilającej za pośrednictwem diody
(18), przy czym uzwojenie (13) kolektora zasilane jest
napięciem z przetwornicy gromadzącej energię wT kondensatorze (8), zaś uzwojenie (12) bazy zasilane jest
poza przetwornicą bezpośrednio z baterii (1).

21g

21g

Nr 8/1973

(P. 148781)

14.06.1971.

Instytut Elektrotechniki, Warszawa, (Jerzy Gzylewski, Zbigniew Makowski, Jerzy Dąbrowski, Tadeusz
Łaś).
Kondensator impulsowy o małej indukcyjności, znamienny tym, że zwijki (1), połączone szeregowo izolowanymi wyprowadzeniami prądowymi (2) tworzą pary
równolegle połączonych bloków (3) przy czym wyprowadzenia zwijek stanowiące w blokach bieguny pod
napięciem, połączone ze sobą bezpośrednio umieszczoną nad nimi płaską izolowaną szyną (4), zaś wyprowadzenia, stanowiące w blokach bieguny uziemione,
połączone są między sobą za pomocą płaskich izolowanych szyn (4) i (5) umieszczonych bezpośrednio nad
połączonymi ze sobą wyprowadzeniami prądowymi (2)
i nad szyną (4).

5.06.1971.

Spółdzielnia Pracy „Radiotechnika", Wrocław, (Józef
Abram, Henryk Krassowski).
Układ elektronicznego wielowyjściowego elektryzatora ogrodzeń pastwiskowych, zawierający zasilacz i impulsator, znamienny tym, że zaopatrzony jest w jeden
tyrystor (3) połączony za pomocą wyłączników (5)
z większą liczbą paneli (A), z których każdy złożony
jest z opornika (4), kondensatora (6) i transformatora
impulsowego (7).

21g

(P. 149429)
13.07.1971.
Pierwszeństwo: 7.08.1970 — Francja.

Orega-Cifte-Compagnie Européenne d'Elektronique
et de Mécanique Courbevoie, Francja.
Urządzenie do montażu kondensatorów strojeniowych, znamienne tym, że płytki rotora osadzone na osi
rotora i płytki stator a osadzone na podstawach, uprzednio powleczone cienką warstwą dielektryka o jednakowej grubości, są umieszczone tak, że zachodzą na
siebie całkowicie i są ściśnięte w kierunku prostopadłym do ich powierzchni czołowych prętami gwintowanymi (9, 10) w celu uzyskania maksymalnej wartości pojemności nominalnej.
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rzędziami zgrzewającymi (30 i 31) i umieszczonych
w korpusie (32) głowicy zgrzewającej (3) z możliwością
przestrzennego przesuwania narzędzi zgrzewających
(30 i 31), przy czym każdy z uchwytów (28 i 29) z narzędziem zgrzewającym (30 i 31) posiada środek dla ukierunkowywania i podtrzymywania wyprowadzeń drutowych (33) w czasie ich dołączania do płaszczyzn stykowych kryształtu (1) przyrządu półprzewodnikowego,
a mechanizm (6) zaciskania środka transportowego jest
umieszczony na manipulatorze (5) umożliwiając przemieszczanie środka transportowego względem głowicy
zgrzewającej (3).

21g

(P. 149521)

17.07.1971.

Patent dodatkowy do zgłoszenia P. 145588.
Pierwszeństwo: 20.07.1970 — Francja.
La Téléphonie Industrielle et Commerciale „TELIC",
Sztrasburg/meinau, Francja.
Miniaturowy przekaźnik elektromagnetyczny, w którym obwód magnetyczny zawiera element nieruchomy
w kształcie litery C oraz ruchomą kotwicę umieszczoną
naprzeciw rozwartych ramion elementu w kształcie litery C, połączoną ze środkową strefą wydłużonego elementu odpornego na udarność, składającego się z pakietu drutów lub podobnego, przy czym w przypadku
wzbudzenia przekaźnika, swobodny koniec elementu
odpornego na udarność wychyla się zapewniając w ten
sposób połączenie z obwodem zewnętrznym według
patentu głównego
(zgłoszenie P. 145558) znamienny tym, że wyjścia zmiennych kontaktów stanowią końcówki umieszczone w płaszczyźnie swobodnego końca
elementu odpornego na udarność prostopadle do
wzdłużnej osi przekaźnika.

21g

(P. 151478)
Pierwszeństwo: 19.11.1970.

10.11.1971.

Siemens Aktiengesellschaft, Berlin Zachodni i Monachium, NRF, (Ferdinand Utner).

21g

(P. 149740)

29.07.1971.

Ilia Michajłowicz Glazkow, Mińsk, ZSRR, Ewgienij
Ewgieniewicz Oniegin, Mińsk, ZSRR, Genadij Pawłowicz Kuzmiczew, Mińsk, ZSRR, Aleksandr Petrowicz
Rydzewskij, Mińsk, ZSRR.
Urządzenie dla dołączania wyprowadzeń drutowych
do płaszczyzn stykowych przyrządów półprzewodnikowych, wykonanych na kryształach, znajdujących się
w obudowach i montowanych na środku transportowym, zawierające połączone z napędem urządzenia: głowicę zgrzewającą dla dołączenia wyprowadzeń drutowych do płaszczyzn stykowych kryształu przyrządu
półprzewodnikowego, mechanizm podawania środka
transportowego do głowicy zgrzewającej do płaszczyzn
stykowych kryształu przyrządu półprzewodnikowego
i mechanizm zaciskania środka transportowego po jego
doprowadzeniu do głowicy zgrzewającej, znamienne
tym, że głowica zgrzewająca (3) dla dołączenia wyprowadzeń drutowych (33) do płaszczyzn stykowych kryształu (1) przyrządu półprzewodnikowego ma postać
dwóch uchwytów (28 i 29) z zamocowanymi na nich na-

Sposób do seryjnego wytwarzania cewki z cokołem,
zawierającym elektryczne wtykane wyprowadzenia,
znamienny tym, że rdzeń rurkowy (1) zaopatrzony jest
w najmniej jedno, przeważnie jednowarstwowe uzwojenie (2), że wyprowadzenie drutowe (3) na wolnym
końcu tak powstałej cewki (35) przeprowadzone są
przez otwór w rdzeniu rurkowym (1), że ten rdzeń
rurkowy (1) nasadzony jest na trzpieniu podtrzymującym (4) o przekroju prostokątnym przenośnika taśmowego (5), że wyprowadzenia drutowe (6, 3) na trzpieniu podtrzymującym (4) przenośnika taśmowego (5)
prowadzone są po powierzchniach stykowych (8, 9)
przenośnika taśmowego (5) znajdujących się między
odpowiednimi nacięciami (7) oraz są elektrycznie połączone z tymi powierzchniami, przeważnie przyspawane, że cewka (35) oraz częściowo powierzchnie stykowe (8, 9) osłonięte są tworzywem sztucznym (10) tak,
że powierzchnie stykowe (8, 9) przytrzymywane są
w najmniej jednym cokole i że taśma w znany sposób
tak zostaje odcięta wzdłuż linii oddzielającej (29), że
powierzchnie stykowe (8, 9) jako wzajemnie izolowane,
przytrzymywane w cokole gniazda wtykowego pozostają przy cewce (35).
Przenośnik taśmowy dla v ; konywania sposobu według zastrz. 1—7, znamienny tym, że przenośnik taśmowy (5) posiada jednostronnie miejsca montażowe, że
w ich środku stoi trzpień (4) o przekroju prostokątnym i do jednej z jego stron sięga nacięcie (7) do późniejszego przedzielenia powierzchni stykowych (8, 9),
poniżej linii cięcia (29), że znajdują się zagłębienia (36,
37) w celu uchwycenia końca rdzenia rurkowego między trzpieniem podtrzymującym (4) i powierzchniami
stykowymi, i że w powierzchniach stykowych (8, 9)
w celu lepszego zamocowania względnie w cokołach
z tworzywa sztucznego (27, 32) na cewce (35) wytłoczony jest co najmniej jeden otwór.
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(P. 155401)
15.05.1972.
Pierwszeństwo: 7.06.1971 — NRD.

VEB Carl Zeiss Jena, Jena, NRD, (Siegfried Dähne,
Edgar Klose).
Bierny łącznik optyczny do dużego lasera impulsowego do wytwarzania impulsów świetlnych dużej mocy, znamienny tym, że zawiera barwnik cyklobutenodwuyliowy o wzorach 1 i 2, w których R oznacza podstawioną grupę CH, na przykład rodnik cykloimmoniowy o wzorze 3, w którym n = 0 lub 1, R' oznacza rodnik alkilowy, arylowy, aralkilowy lub hydroksyalkilowy a Z oznacza atomy konieczne do budowy pięcioi sześcioczłonowych, heterocyklicznych układów pierścieniowych, które ewentualnie mogą być podstawione
i/lub skondensowane, lub podstawiony rodnik fenolowy, przy czym długość fali absorbowanej jest zmienna
w zależności od wybranego podstawnika R i/lub zastosowanego rozpuszczalnika.

(P. 155413)
16.05.1972.
Pierwszeństwo: 19.05.1971 — NRF.

Siemens Aktiengesellschaft, München, NRF, (Wolfgang Dietze).
Układ do wytwarzania jednostronnie zamkniętych
rur z materiału półprzewodnikowego przez wytrącanie
z gazowego związku materiału półprzewodnikowego na
nagrzewany bezpośrednim przepływem prądu pusty,
zamknięty z jednego końca rurowaty nośnik we wnętrzu którego jest umieszczony połączony elektrycznie
z nośnikiem pręt z materiału przewodzącego, znamienny tym, że pręt jest wykonany z grafitu lub z węgla
szklistego, węgla spektralnie czystego czy też pirografitu.

(P. 145283)

28.12.1970.

Zakłady Hutniczo-Przetwórcze Metali Nieżelaznych
„Hutmen", Wrocław, (Eugeniusz Skóra, Aleksander Sałaga, Zygmunt Krawczyk).
Sposób skrośnego nagrzewania końców wsadu metalowego prądem częstotliwości sieciowej, znamienny
tym, że stosuje się nałożony na wzbudnik transformatora zwój zwarty z materiału przewodzącego prąd elektryczny, w którym to zwoju prostopadle lub równolegle do wzbudnika wykonuje się otwór lub otwory albo
szczelinę lub szczeliny o wymiarach dostosowanych
do rozmiarów wsadu i do tych otworów lub szczelin
wkłada się wsad na głębokość odpowiadającą długości
nagrzewania, po czym zwój zwarty wraz ze wsadem
nagrzewa się indukcyjnie prądem częstotliwości sieciowej.

21h
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(P. 147510)

13.04.1971.

Huta Stalowa Wola Przedsiębiorstwo Państwowe,
Stalowa Wola, (Tadeusz Jeż, Stanisław Socha).
Układ zasilania urządzeń grzewczych zwłaszcza dla
wanien grzewczych smaru lub innych łatwopalnych
środków, składający się z włącznika oraz połączonych:
stycznika głównego, przekaźników sterujących styki
i termoregulatora znamienny tym, że przekaźnik (PP2)
włączający poprzez styk (PP22) stycznik (ST2) grzanie
w układzie trójkąta wyposażony jest w równolegle
podłączony obwód podtrzymania (3) w którym znajdują
się styki: (ST3) sterowany przez stycznik (ST3) i (PP21)
sterowany przez przekaźnik (PP2), z tym że styk
(PP31) zostaje rozwarty a (PP32) zamknięty po zadziałaniu przekaźnika (PP3), którego impuls zadziałania
przekaźnika czasowego (PC) poprzez styk (PC), wyposażony jest w obwód podtrzymania (4).
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Urządzenie do napełniania gazem akumulatorów cieczowo-gazowych w postaci zaworu iglicowego, znamienne tym, że posiada iglicę (8) z gwintowaną końcówką
(9) oraz połączone jest z butlą (14) przez rurkę (12)
i reduktor (13) wyposażony w manometr (15) wysokiego ciśnienia i manometr (16) niskiego ciśnienia.

30a

(P. 146393)

22.02.1971.

Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy „Inlek", Lublin,
(Stefan Kuśnierz, Krzysztof Koziara, Jan Snieżyński,
Henryk Salerek).
Zestaw do przetaczania krwi, plazmy, płynów infuzyjnych i krwiozastępczych, znamienny tym, że posiada
jednokanałową igłę czerpalną (3) oraz umieszczoną
w sposób rozłączny w stożkowym gnieździe u podstawy (5) igły czerpalnej (3) kapilarną igłę zapowietrzającą (6) o ściankach na pewnym odcinku nienawilźalnych
względem płynów, zawierającą w swojej oprawie (7)
filtr powietrza (8), przy czym gniazdo stożkowe w podstawie (5) posiada kanałki (9) przepływowe powietrza.

21k9

(P. 144182)

2.11.1970.

Zjednoczone Przedsiębiorstwo Projektowania i Wyposażania Zakładów Przemysłu Elektro-Maszynowego
„Prozamet-Bepes" Warszawa, Oddział Projektowy
w Gdańsku, Gdańsk, (Kazimierz Gnat).
Suche ogniwo okrągłe, znamienne tym, że na elektrodę dodatnią (3) nałożona jest bezpośrednio przy
płaszczu masy. depolaryzacyjnej (4) podkładka centrująca (6), posiadająca średnicę równą wewnętrznej średnicy kubka (1) oraz wyposażona na obwodzie w szereg
wycięć (10).

21k9

(P. 147279)

1.04.1971.

Fabryka Samochodów Osobowych, Warszawa, (Fronczak Andrzej).

(P. 147355)
5.04.1971.
30d
Pierwszeństwo: 6.04.1970 — Niemiecka Republika Federalna.
Hermann Mengeier, Meerbusch, NRF.
Proteza oczna umożliwiająca widzenie, znamienna
tym, że zawiera układ optyczny (4) umieszczony w oczodole (7) po wyłuszczeniu gałki ocznej, który to układ
jest tak zbudowany i tak umieszczony w oczodole (7),
że bardzo zmniejszony obraz świata zewnętrznego pada
na kikut nerwu wzrokowego (8) znajdujący się na tylnej ścianie oczodołu (7).
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(P. 150564)
30g
17.09.1971.
Pierwszeństwo: 21,09.1970 — Związek Socjalistycznych
Republik Radzieckich.
Peczorskij Nauczno-Issledowatelskij Ugolnyj Institut, Workuta, ZSRR, (Jurij Jakowlewicz Pukhonto, Genadij Wasiljewicz Patruszew, Iwan Jakimowicz Sczerbina).
Urządzenie do wytwarzania ampuiek z zaworkiem
zwrotnym z folii termoplastycznej, przeciąganej z wału
podającego na zespół formujący zaworki zwrotne, a stąd
na aparat zgrzewający ampułki po obwodzie, a następnie do wałków podających i ciągnących przy czym te
ostatnie, mając większą prędkość obrotową służą do
odrywania poszczególnych ampułek od pozostałych,
znamienne tym, że jeden z pary wałków ciągnących
styka się z folią termoplastyczną (B) odcinkami stopniowo na całej jej szerokości, począwszy od jednego
brzegu do drugiego, wskutek czego odrywanie każdej
z ampułek (8) od pozostałych następuje stopniowo
wzdłuż całego zgrzewanego szwu środkowego.

30h

(P. 128580)
9.08.1968.
Pierwszeństwo: 12.08.1907 — Wielka Brytania.

J. R. Geigy A.G., Bazylea, Szwajcaria.
Sposób wytwarzania preparatów farmakologicznych
do stosowania doustnego, w których czynnik terapeutyczny uwalnia się w organizmie natychmiastowo, znamienny tym, że wytwarza się zawiesinę substancji starej w nośniku ciekłym, zasadniczo wolnym od związków dysocjujących na jony, przy czym substancję stałą otrzymuje się w wyniku reakcji policyklicznej zasady nie ulegającej jonizacji z żywicą jonowymienną
będącą polimerem metakrylowym zawierającym grupy
karboksylowe, których stopień usieciowania wvnosi
1—10'Vo.
30h

(P. 138490)
30.01.1970.
Pierwszeństwo: 31.01.1969 — Wielka Brytania.

Institut des Recherches Chimiques et Biologiques
Appliquées, Paryż, Francja, (Jacques Debat).
Sposób wytwarzania wyciągu roślinnego z Prunus
Afričana, zwłaszcza Prunus Afričana (Hook) F. Kalkm
lub gatunków pokrewnych, z frakcji sterolowej uzyskanej przez wyekstrahowanie chloroformem części kory, drzewa, owocu lub kwiatów rośliny Prunus Afričana lub gatunków pokrewnych, a następnie przez
rozdzielenie na frakcje na kolumnie chromatograficznej wypełnionej krzemionką, znamienny tym, że frakcję sterolową poddaje się kolejnym rekrystalizacjom
z etanolu, acetonu i ponownie z etanolu, w celu usunięcia krystalicznego ß-sitosterolu i ewentualnie frakcjonuje chromatograficznie w cienkiej warstwie.
30h
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(P. 138814)
14.02.1970.
Pierwszeństwo: 15.02.1969, 4.11.1969 — Japonia.

Zaidan Hojin Biseibutsu Kagaku Kenkyu Kai, Tokio,
Japonia, (Hamao Umezawa, Kenji Maeda, Tomhisa Takita, Yuya Nakayama, Akio Fujii, Nobuyoshi Shimada,
Hideo Chimura).

Sposób wytwarzania antybiotyków bleomycyn oparty
na szczepieniu i aerobowej hodowli szczepu należącego
do actinornyces, w pożywce hodowlanej, znamienny
tym, że hodowlę prowadzi się w obecności aminozwiązku posiadającego przynajmniej jedną grupę
— C —CH2 —NH i przynajmniej jedną zasadową grupę
taką, jak grupa aminowa, iminowa, guanidynowa, amidynowa, sulfoniowa oraz związków cyklicznych zawierających azot lub związku, który w procesie fermentacji może być przekształcony w aminozwiązek zdefiniowany powyżej, które powodują selektywne powstawanie znanych lub nowych bleomycyn odpowiadających dodanemu aminozwiązkowi, a następnie znane
lub nowe bleomycyny wyodrębnia się z pożywki znanymi metodami.
30h

(P. 140177)

22.04.1970.

Chinoin Gyógyszer-és Vegyészeti Termékek Gyára
RT, Budapeszt, Węgry, (Lászlo Szarka, Eva Magyar,
István Horváth, Gábor Ambrus, Gyula Kollár, István
Inczefi, István Sándor, László Gócza, Ferenc Varga,
László Bella).
Sposób wyodrębniania bacitracyny, wytworzonej drogą fermentacji, z wodnych roztworów w postaci kompleksu przez wytrącanie, znamienny, tym, że wytrącanie przeprowadza się w zakresie wartości pH od 2
do 9 za pomocą rozpuszczalnej w wodzie soli produktu
kondensacji kwasu naftalenosulfonowego z formaldehydem, korzystnie za pomocą jego soli sodowej,
a w przypadku wartości pH 5,5—9 w obecności soli
dwuwartościowych metali.
30h
(P. 140431)
5.05.1970.
Pierwszeństwo: 6.05.1969 — Niemiecka Republika Federalna.

Madaus and Co, Kolonia, NRF, (Rolf Hermann Heinrich Madaus).
Sposób otrzymywania chromonów polihydroksyfenylowych stabilizujących struktury komórkowe oraz metabolizm komórkowy, znamienny tym, że wysuszone
owoce Silybum marianum Gaertn. wyciska się mechanicznie pod wysokim ciśnieniem, zwłaszcza w prasie
ślimakowej i uwalnia od zasadniczej ilości oleju tłustego, pozostałość, zawierającą 5—10°/o oleju resztkowego poddaje ekstrakcji octanem etylu, po czym
octan etylu odparowuje się, a otrzymaną mazistą, częściowo zbryloną pozostałość, zawierającą 20—30'% substancji czynnej rozpuszcza się w fazie dolnej odpowiedniego do oddzielenia niepożądanych substancji
i towarzyszących układu rozpuszczalników, składającego się szczególnie z metanolu i eteru naftowego,
w takiej ilości, że uzyskany 2% wagowo roztwór, usuwa kłaczkowate stałe cząstki przez odwirowanie i klarowny roztwór układu rozpuszczalników poddaje wielokrotnemu rozdziałowi i z wypływającej dolnej fazy
przez zatężenie otrzymuje się produkt w postaci brunatnego proszku, zawierający 70—8010/o chromonów polihydroksyfenylowych ewentualnie bezpośrednio z fazy dolnej wydziela się podczas odparowywania krystaliczna o zabarwieniu białym do ochry silimaryna I.
30h

(P. 147297)
1.04.1971.
Pierwszeństwo: 2.04.1970 — Jugosławia.

LEK továrna farmacevtskih in kemićnih izdelkov,
Ljubljana, Jugosławia, (Rado Kocjan).
Sposób wydzielania alkaloidów ze sporyszu, znamienny tym, że zmielony sporysz ekstrahuje się rozpuszczalnikiem organicznym nie mieszającym się z wodą, alkaloidy adsorbuje się odwracalnie na odpowiednim adsorbencie, po czym desorbuje się rozpuszczalnikiem o dużej polarności, eluat zatęża się pod obniżonym ciśnieniem i alkaloidy wytrąca nadmiarem eteru
naftowego.

Nr 8/1973

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

51

(P. 150503)
14.09.1971.
30h
Pierwszeństwo: 16.09.1970 — Stany Zjednoczone Ameryki.
Sandoz AG, Bazylea, Szwajcaria, (Guido W. Melliger).
Sposób wytwarzania preparatu leczniczego z leku
i poliwinylopirolidonu (PVP), znamienny tym, że wytwarza się roztwór z leku, poliwinylopirolidonu
i uretanu, przy czym stosunek PVP do uretanu wynosi
od 1 : 4 do 7 : 3, i następnie usuwa uretan.
(P. 151390)
4.11.1971.
30h
Pierwszeństwo: 25.11.1970 — Stany Zjednoczone Ameryki.
Merck and CO., Inc., Rahway, New Jersey, USA,
(Bruce W. Calnek, Stephen B. Hitchner).
Sposób otrzymywania zawiesiny natywnej, trwałej
frakcji bezkomórkowej wirusa o wysokim mianie, znamienny tym, że komórki zainfekowane związanym
z komórkami wirusem miesza się z czynnikiem stabilizującym ten wirus, stosowanym w ilości wystarczającej do wytworzenia homogenicznej zawiesiny zainfekowanych komórek w czynniku stabilizującym oraz
homogeniczną zawiesiną zainfekowanych komórek
w czynniku stabilizującym poddaje się niszczeniu komórek wystarczającemu do rozerwania komórek powodującego uwolnienie nienaruszonego, natywnego wirusa z komórek.

30i

30h

30i

(P. 152756)
5.01.1972.
Pierwszeństwo: 7.01.1971 — Szwajcaria.

SANDOZ AG, Bazylea, Szwajcaria, (Annemarie
Closse, Hans-Hermann Thiele).
Sposób wytwarzania nowego antybiotyku SL 21429
0 następującej charakterystyce: żółte kryształy topiące
się w temperaturze 172—182°C z wytworzeniem nowych kryształów o temperaturze topnienia 238° (rozkład); skręcalność właściwa: (cc)^ = - 3 7 6 % = 0,78
w pirydynie; analiza elementarna: 73,1%, 6,8%H,
5,3%N, 15,l°/oO; widmo w ultrafiolecie: maksima przy
221 nm (log e''= 1,96), 274 nm (log e'= 1,16), 280 nm
(log e'= 1,16), 290 nm (log e' = 1,09) (w metanolu) (fig.
1); widmo podczerwieni: między innymi pasma przy
3450, 2920, 1695, 1620 cm- 1 (w KBr) (fig. 2); widmo
NMR w sulfotlenku dwumetylowym (fig. 3), znamienny tym, że hoduje się w pożywce nowy szczep gatunku grzyba Chaetomium globosum Kunze ex Fries
1 następnie w znany sposób wydziela się z pożywki nowy antybiotyk SL 21429 i oczyszcza.
30h

(P. 155404)
30.09.1971.
Pierwszeństwo: 2.10.1970 — NRF.

Schering Aktiengesellschaft, Bergkamen, NRF i Berlin Zachodni.
Środek kontrastowy do zdjęć rentgenowskich, znamienny tym, że jako substancję cieniującą zawiera co
najmniej jeden związek jednometyloaminowy o ogólnym wzorze 1, w którym R2 oznacza atom wodoru lub
jodu, grupę jednometyloaminową, jednoacyloaminową,
alkiloacyloaminową, dwuacyloaminową, acyloaminometylową lub grupę o wzorach 2 lub 3, w których to wzorach R3 i R4 stanowią jednakowe lub różne podstawniki i oznaczają atomy wodoru, niższe rodniki alkilowe
lub grupy hydroksyalkilowe, albo R3 i R4 łącznie z atomem azotu oznaczają grupę heterocykliczną ewentualnie zawierającą dalszy heteroatom. A oznacza rodnik
alkilenowy o 2—3 atomach węgla, z ewentualnie wtrąconym atomem tlenu, i dalej we wzorze 1 podstawnik
R2 oznacza atom wodoru lub niższy rodnik alkilowy,
a X oznacza wiązanie pojedyncze, prosty lub rozgałęziony niższy rodnik węglowodorowy lub grupę o wzorach 4,5 lub 6, w których to wzorach Y oznacza prosty lub rozgałęziony niższy rodnik węglowodorowy,
lub sól tego związku z farmakologicznie dopuszczalnymi zasadami.

(P. 140246)
24.04.1970.
Pierwszeństwo: 25.04.1969 — Szwajcaria.

Agripat S.A., Bazylea, Szwajcaria.
Środek do zwalczania mikroorganizmów i do ochrony materiałów i przedmiotów organicznych przed działaniem mikroorganizmów, znamienny tym, że jako substancję czynną zawiera co najmniej jeden 2-chlorobenzimidazol zawierający nie mniej niż 2 atomy chloru
w pierścieniu benzenowym, a poza tym zawiera znany nośnik i/lub dodatek substancji powierzchniowo
czynnej.

(P. 153119)1
26.01.1972.
Pierwszeństwo: 27.01.1971 — Węgry.

Chinoin Gyógyszer-és Vegyeszeti Termékek Gyara
RT, Budapeszt, Węgry, (Jakab Mátyás, István Petróczi,
Eva Somfai, Agoston David).
Stała dyspersja w postaci proszku, znamienna tym,
że zawiera jako środek dyspregujący 5—50'% stałej
substancji o małych cząstkach o dużej powierzchni
oraz jako zdyspregowaną fazę substancję ciekłą w normalnej temperaturze, najkorzystniej ciecz żrącą.
Sposób wytwarzania stałej dyspersji w postaci proszku według zastrz. 1 z ciekłych związków chemicznych, szczególnie cieczy żrących, znamienny tym, że
ciecz miesza się, względnie dyspreguje się z drobno
ziarnistą, wysoko zdyspregowaną, substancją stałą
o dużej powierzchni, najkorzystniej w postaci proszku
jako fazą dyspregującą, na mieszaninę o wysokim
stopniu dyspersji, która zawiera 50—95°/o, najkorzystniej 55—80% cieczy wyjściowej.

30k

(P. 143580)

29.09.1970.

Czesław Golacik, Sanniki.
Sposób seryjnego wstrzykiwania środków diagnostycznych zwierzętom według wynalazku, znamienny tym,
że dwie znormalizowane strzykawki napełnione zawartością różnych środków diagnostycznych, zespolone obok siebie płytkami (1—2), trzyma się jednocześnie w dłoni podczas kłucia i wprowadzania igłami
do skóry zwierzęcia dwa różne środki diagnostyczne
z dwu cylinderków strzykawek oraz przesuwa się
przymocowaną systemem obrotowym płytkę (6) do
której są przymocowane kónusy (7) z osadzonymi na
nich igłami względem osi trzpienia (5) do odpowiedniego ustawienia dwóch następnych czystych igieł wprost
W otwory płytki (2).
Bateryjna strzykawka do wstrzykiwania zwierzętom
środków diagnostycznych według zastrzeżenia 1—2,
znamienna tym, że w szczelinie między obudową obu
strzykawek (3) osadzony jest trzpień stalowy (5), którego jeden koniec przechodzi w otworze nawierconym
w płytce (1), a drugi przechodzi przez płytkę (2) i jest
osadzony i zakończony kuleczkowato w gnieździe płytki (6) przylegającej do płaszczyzny płytki (2).
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Wlewka spustowa grafitowo-glinowa do zlewania
roztopionego metalu z kadzi odlewniczej, o ukształtowaniu wydłużonej rury, znamienna tym, że wlewka
(14) wykonana jest z odpornych na utlenianie materiałów, przy czym otwór (16 i 17) wewnętrzny wlewki
posiada kształt w części lub całkowicie stożkowy, pozwalający na całkowite wypełnienie wlewki roztopionym metalem.
31b

(P. 149699)
31a1
28.07.1971.
Pierwszeństwo: 6.08.1970 — Niemiecka Republika Federalna.
Verein zur Förderung der Giesserei-Industrie Düsseldorf, NRF, (Diethart Schock, Alois Dahlmann).
Sposób prowadzenia żeliwiaka z co najmniej dwoma
rzędami dysz dla doprowadzenia powietrza, z oddzielnymi dmuchawami i urządzeniami pomiarowymi ilości podmuchu, znamienny tym, że rzędy dysz umieszczone są we wzajemnym odstępie, odpowiadającym
w zasadzie średnicy zewnętrznej pieca, przy czym stosunek ilości powietrza dwóch każdorazowo nad sobą
leżących rzędów dysz wynosi około 1 : 0,2 — 1 : 0,5, przy
czym stosuje się odpowiednie pod względem metalurgicznym lub jeszcze nieodpowiednie materiały opałowe.
Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz.
1—14, znamienne tym, że całkowity otwór wszystkich
dysz do celów dopalania przy pracy z zimnym podmuchem jest mniejszy niż 50% przekroju dysz, podczas, gdy przy pracy z podgrzewanym podmuchem dla
całkowitego przekroju dysz, po stronie pierwotnej, stosuje się wzór:
293
F_50
Ti+273

(P. 155380)
13.05.1972.
Pierwszeństwo: 13.05.1971 — USA.

USS Engineers and Consultants, Inc., Pittsburg,
USA (Charles Henry Bode).
Rolkowy stojak prowadzący do urządzenia do ciągłego odlewania, znamienny tym, że zawiera ramę wsporną w nieruchomym położeniu pionowym na konstrukcji wsporczej urządzenia, stosunkowo krótką sekcję
górną, wspartą na wymienionej ramie z możliwością
ograniczonego ruchu poziomego, stosunkowo długą sekcję dolną, która jest usytuowana pod wymienioną sekcją górną i jest utworzona z wielu oddzielnych podsekcji oraz elementy podwieszające sekcję dolną względem wymienionej ramy i umożliwiające ograniczoną
elastyczność sekcji dolnej i jej poszczególnych podsekcji, przy czym sekcja górna i każda z wymienionych podsekcji zawierają klatkę i rolki ułożyskowane
w tej klatce, tworzące przejście ściskające częściowo
zestalony odlew.

gdzie Tj stanowi temperaturę gorącego dmuchu w °C.
(P. 154794)
31b
18.04.1972.
Pierwszeństwo: 20.04.1971 •— Stany Zjednoczone Ameryki.
Southwire Company Georgia Corporation Carrolton,
Georgia, Stany Zjednoczone Ameryki (Francis Marion
Mitchell).

3lbi

(P. 135386)
15.08.1969.
Patent dodatkowy do patentu nr 53116.

Instytut Odlewnictwa, Kraków, (Zdzisław Wertz).
Masa formierska lub rdzeniowa sporządzona na bazie piasku kwarcowego, szkła wodnego i ewentualnie
innych dodatków według patentu 53116, wiązana przez
reakcje chemiczne, suszenie, podsuszanie względnie
wiązanie na powietrzu, znamienna tym, że zawiera
w swoim składzie dodatkowo jako rozluźniacz, zmielony koks lub półkoks z węgla brunatnego, względnie
prażoną i zmieloną ziemię okrzemkową w ilości
0,5 + 15 części ciężarowych.
31b2

(P. 147392)
6.04.1971.
Pierwszeństwo: 9.04.1970 — Włochy.

Ilario Properzi, Mediolan, Włochy.
Urządzenie chłodzące do maszyny do ciągłego odlewania, mającej bęben odlewniczy z obwodową formą
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i zamykającą ją taśmą, zawierające dysze, umieszczone jedna za drugą w rzędzie, w pobliżu brzegu taśmy, otaczającej częściowo bęben odlewniczy, które
to dysze są tak umieszczone, aby kierowały strumienie cieczy chłodzącej poprzecznie do osi tej taśmy, znamienne tym, że ma łukowaty korpus w kształcie zbliżonym do płyty, służący do prowadzenia tych strumieni, tworzący szczelinę dla kształtowania warstewki w zasadzie ciągłej cieczy chłodzącej, omywającej
taśmę na pewnym jej łuku, w zasadzie na całej szerokości taśmy, przy czym z łukowatym korpusem połączony jest element odchylający, skierowujący tę warstewkę cieczy chłodzącej do kolektora odpływowego.

31b2

(P. 153083)
25.01.1972.
Pierwszeństwo: 29.01.1971 — Norwegia.

Dyno Industrier A.S., Oslo, Norwegia, (Ago Jonas
Prań).
Sposób przygotowywania rdzeni i form odlewniczych z rozdrobnionej skały oliwin, znamienny tym,
że rozdrobnioną skałę oliwin miesza się ze spoiwem
furanowym i pięciotlenkiem fosforu, po czym mieszaninę formuje się w odpowiednich formach i utwardza
się w temperaturze, w przybliżeniu pokojowej.
Zestaw wiążący do stosowania sposobu według
zastrz. 1, znamienny tym, że zawiera spoiwo furanowe i pięciotlenek fosforu.
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się metalu w obwodzie otaczającym podstawę jeziorka,
w którym metal przechodzi ze stanu ciekłego w stan
stały tworząc rdzeń wlewka.
3lb2

(P. 153778)
29.02.1972.
Pierwszeństwo: 2.03.1971 — Francja.

Institut de Recherches de la Sidérurgie Française
Saint Germain — en-Laye, Francja, (Aristide Berthet,
Jacques Blum).
Sposób zasilania urządzeń metalurgicznych w zasadzie ze stałym wypływem, z co najmniej dwu przechylonych zbiorników, wyposażonych w układ sterowania prędkości przechyłu, znamienny tym, że pełny
zbiornik przechyla się, uzyskując wypływ metalu, przy
czym w trakcie przechylania zbiornik waży się systemem ciągłym dla wyznaczenia wartości wypływu
metalu z tego zbiornika oraz porównuje się rzeczywistą wartość wypływu metalu z wielkością odniesienia, przedstawiającą przewidzianą wartość wypływu
metalu i na podstawie wypływu wyznaczonego i wielkości odniesienia wytwarza się sygnał odchyłki, odpowiadający ewentualnym zmianom wypływu, następnie
w trakcie przelewania oddziaływuje się na prędkość
przechyłu zbiornika pośredniego tak, aby ten sygnał
odchyłki sprowadzić praktycznie do zera oraz w momencie, gdy zbiornik w trakcie przelewania osiągnie
z góry określony stopień opróżnienia, zatrzymuje się
przechylanie zbiornika pośredniego i rozpoczyna przechylanie zbiornika pełnego.
Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz.
1—5, znamienne tym, że zawiera czujniki do wykrywania pojawienia się wypływu metalu, przelewającego się poza zbiorniki pośrednie oraz jest wyposażone
w wagi dla określenia ciężaru zbiornika w trakcie
przelewania i wyznaczania rzeczywistej wartości wypływu metalu z tego zbiornika, oraz ma układ do wytwarzania wielkości odniesienia, odpowiadającej przewidzianemu wypływowi, a ponadto jest zaopatrzone
w układ porównujący dla wytworzenia sygnału odchyłki, za pomocą porównania wypływu rzeczywistego
z wypływem przewidzianym oraz w zespół sterujący
prędkością przechylania zbiornika, uruchamiany sygnałem odchyłki, wytworzonym w układzie porównującym.

31b2
(P. 153085)
25.01.1972.
Pierwszeństwo: 27.01.1971 — Stany Zjednoczone Ameryki.
Alcan Research and Development, Limited, Montreal
Quebec, Kanada, (Neil Burton Bryson).
Sposób ciągłego odlewu metalu, szczególnie aluminium za pomocą ciągłego procesu, przy którym stosowane jest chłodzenie zewnętrznej strony wlewka po
jego wynurzeniu się z otwartej formy, znamienny tym,
że w pierwszej strefie wydłużonej od spodu formy na
poziomie przylegającym do spodu jeziorka roztopionego metalu, wewnątrz wlewka stosuje się chłodzenie
wlewka w sposób taki, że ciepło zostaje odprowadzone przy stosunkowo małej szybkości, lecz przy wytworzeniu zestalonej powłoki po zewnętrznej powierzchni
wlewka, w sposób taki, że zestalony metal otaczający
dolne zakończenie jeziorka utworzonego z roztopionego metalu utrzymywanego przy wysokiej temperaturze, podczas gdy strefa druga wydłużona ku dołowi od
poziomu posiada dodatkowe chłodzenie, które stosowane jest na wlewek w sposób taki, że odprowadza ciepło przy stosunkowo dużej szybkości, powodując przy
tym raptowne ochłodzenie i skurczenie zestalającego

31b2

(p. 155005)
27.04.1972.
Pierwszeństwo: 30.04.1971., 1.03.1972.

Georg Fischer
Aktiengesellschaft,
Schaffhausen,
Szwajcaria (Erwin Bührer, Emil Maurer, Max Wernli).
Sposób sterowanego zalewania formy płynnym metalem, przy równoczesnym ważeniu płynnego metalu
przeznaczonego do zalewania formy, znamienny tym,
że przed rozpoczęciem zalewania waży się formę wraz
z częściami z nią współdziałającymi, a zalewanie formy kończy się po osiągnięciu określonego ciężaru metalu razem z formą.
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Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz. 1,
znamienne tym, że posiada zbiornik (6, 33) wyposażony
w urządzenie (12, 44, 45) do sterowania programowego,
połączonego czynnościowo z urządzeniem wagowym
(1, 21, 22) przy czym urządzenie sterowania programowego zaopatrzone jest w układ kolejności, zapewniający to, że odlewnicza forma (5, 26) wraz z należącymi do niej częściami w pierwszym etapie ważona jest
w stanie próżnym, a w drugim etapie powoduje uruchomienie urządzenia (9, 10, 11 lub 34, 35) opróżniającego zbiornik w celu zalania formy, która po siągnięciu zadanego w urządzeniu sterowania programowego
ciężaru metalu przez zalewanie zostaje przerwana.

32a

(P. 135187)
2.08.1969.
Pierwszeństwo: 12.08.1968 — Wielka Brytania.

Pilkington Brothers Limited Liverpool, Wielka Brytania, (George Alfred Dickinson, Frank Nixon).
Urządzenie do wytwarzania szkła płaskiego, wyposażone w ogranicznik stosowany w kąpieli roztopionego
metalu służący do powstrzymania poprzecznego rozpływu warstwy roztopionego szkła posuwającej się naprzód, osadzony na wannie i składający się z pustego
w środku elementu ceowego z materiału nie zwilżanego przez roztopione szkło, mającego płaską powierzchnię stykającą się ze szkłem, znamienne tym, że płaska powierzchnia elementu ceowego wystaje w dół jako stopa zanurzona w kąpieli, wybranie zaś we wnętrzu ogranicznika obejmuje rowek w stopie w pobliżu
płaskiej powierzchni przewidziany celem ułatwienia
odbierania ciepła z tej powierzchni w czasie, gdy przez
pusty w środku ogranicznik przepływa ciecz chłodząca.

w którym stosuje się regulację termiczną co najmniej
częściowo przez pobieranie cieczy przynajmniej w jednej strefie kąpieli i przez ponowne wprowadzanie jej
do innej strefy tej kąpieli, znamienny tym, że powoduje się krążenie przynajmniej części cieczy, pobieranej z kąpieli przez przynajmniej jeden przewód, umieszczony w dnie ogniotrwałym pieca z jednej strefy
do drugiej, wpływając w ten sposób na temperaturę
dna pieca pomiędzy tymi strefami.
Piec do wytwarzania lub obróbki szkła płaskiego na
ciekłej kąpieli, zawierający układ do regulacji termicznej, który ma urządzenie służące do pobierania
części cieczy stanowiącej kąpiel i do ponownego
wprowadzania tej cieczy do kąpieli w celu oddziaływania na rozkład temperatur w kąpieli, znamienny
tym, że droga przebywana przez przynajmniej część
cieczy pomiędzy strefą, w której opuszcza ona kąpiel
a strefą, w której jest ona ponownie wprowadzana do
kąpieli, znajduje się przynajmniej częściowo w ogniotrwałym dnie pieca (2) i łączy dwie strefy tego pieca.

32a
(P. 138532)
3.02.1970.
Pierwszeństwo: 10.02.1969 — Luksemburg, 12.12.1969 —
Wielka Brytania.
Glaverbel, Watermael Boitsfort, Belgia (Jean Pierre
Vasseur, Henry Discry).
Płyta ze szklą lub materiału vitrokrystalicznego, za-

wierająca tafle o powierzchniach zwróconych ku sobie,
przy czym płaszczyzny wewnętrzne każdej tafli posiadają wzmacniające żebra, stanowiące części tych
tafli, znamienna tym, że żebra mają co najmniej półtorakrotnie większą wysokość niż grubość.

32a

32a
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(P. 136172)
4.10.1969.
Pierwszeństwo: 5.09.1969 — Wielka Brytania.

Glaverbel, Watermael-Boistfort, (Edgard Brichard).
Sposób obróbki lub wytwarzania szkła płaskiego
przez unoszenie i schładzanie wstęgi szkła na kąpieli
ciekłej w piecu do unoszenia szkła na kąpieli ciekłej,

(P. 149106)

29.06.1971.

Centralne Laboratorium Optyki, Warszawa, (Maciej
Wilgocki).
Sposób ogrzewania pieców szklarskich paliwem ciekłym lub gazowym, znamienny tym, że paliwo jest
spalone równocześnie w rzędzie oddzielnych kanałów
spalania (2), okrążających komorę pieca (1), przy czym
kierunek przepływu spalin w każdym z dwóch sąsiednich kanałów (2) jest przeciwny, a spalanie zachodzi
na całej długości tych kanałów przy czym droga spalania regulowana jest wyłącznie prędkością przepływu
spalin w kanałach spalania (2) przez regulację ciśnienia paliwa i powietrza dostarczanego do spalania oraz
przez regulację ciśnienia odciąga spaliny, a izotermiczny rozkład temperatury w komorze topliwej (1) uzyskuje się przez regulację temperatury w każdym z kanałów spalania (2) oddzielnie za pomocą dowolnego
dozowania paliwa i powietrza.
Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz. 1,
znamienne tym, że w skład jego wchodzi komora to-
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pliwa (1), otoczona rzędem oddzielnych kanałów spalania (2) z których każdy wyposażony jest w palnik (3)
i odciąg (4), przy czym w dwóch sąsiadujących ze sobą kanałach (2) palnik (3) i odciągi (4) są usytuowane
naprzemianlegle.
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gowych związków o wzorze Me n O, w którym Me11
oznacza atom magnezu, strontu, baru, przy czym kilka
z wspomnianych metali ziem alkalicznych może występować w tym związku jednocześnie, 5—15% wagowych trójtlenku glinu A12O3, 1—12'% wagowych dwutlenku cyrkonu ZrO2, 0,1—1% wagowych srebra, 0,3—
2% wagowych chloru oraz 0,01—0,05% wagowych tlenku miedzi.

32b
(P. 147394)
6.04.1971.
Pierwszeństwo: 10.04.1970 — Niemiecka Republika Demokratyczna.

VEB Jenaer Glaswerk Schott und Gen. Jena, NRD.
Barwne szkło fotochromatyczne, znamienne tym, że
do ciekłego szkła borokrzemianowego lub boranowego,
zawierającego halogenki srebra, dodane jest w sumie
0,0015—0,05% wagowych jednego lub kilku pierwiastków szeregu V, Cr, Mn, Co, mających elektrododatnią wartościowość, przy czym ogólna koncentracja
Cr i Co nie przekracza 0,02% wagowych.

32b
(P. 149387)
12.07.1971.
Pierwszeństwo: 14.07.1970 — Niemiecka Republika Demokratyczna.

32b

(P. 147101)

23.03.1971.

Kombinat Techniki Świetlnej „Połam" Warszawskie
Huty Szkła, Ożarów Mazowiecki, (Danuta Grabowska,
Alicja Olecka, Jacek Świecki, Władysław Tokarczyk,
Helena Zbrowska).
Masa na wyroby ze sproszkowanego szkła kwarcowego, formowane przez prasowanie i spiekanie według
znanych sposobów, znamienna tym, że składa się ze
sproszkowanego szkła kwarcowego oraz gęstwy ze
szkła kwarcowego.

32b

(P. 147102)

23.03.1971.

Kombinat Techniki Świetlnej ,,Połam" Warszawskie
Huty Szkła, Ożarów Mazowiecki, (Danuta Grabowska,
Alicja Olecka, Jacek Świecki, Władysław Tokarczyk,
Helena Zbrowska).
Sposób uzyskania gładkich powierzchni wyrobów
ze szkła kwarcowego formowanych przez prasowanie
i spiekanie, znamienny tym, że uformowany wyrób po
wysuszeniu lub spieczeniu pokrywa się gęstwą ze szkła
kwarcowego i spieka się go w temperaturze od 1100°C
do 1300°C.

(P. 147393)
32b
6.04.1971.
Pierwszeństwo: 10.04.1970 — Niemiecka Republika Demokratyczna.
VEB Jena'er Glaswerk Schott und Gen. Jena, NRD.
Fotochromatyczne szkło boranowe z domieszką halogenków srebra, nie zawierające dwutlenku krzemu,
znamienne tym, że w celu określonego sterowania rozdziałem faz w szkle, a tym samym wytworzenia fazy
obfitującej w srebro, zamiast części trójtlenku boru
B9O3 stosuje się pięciotlenek fosforu P2O5, przy czym
otrzymane szkło zawiera 45—70'% wagowych trójtlenku
boru B2O3, 1—12% wagowych pięciotlenku fosforu
P2O5, 5—20% wagowych związku o wzorze MelO, w którym Me 1 oznacza atom litu, sodu, potasu, rubidu lub
cezu, przy czym kilka z wspomnianych metali może
występować w tym związku jednocześnie, 0—15'% wa-

VEB JENA'er Glaswerk Schott and Gen. Jena, NRD,
(Hans-Hünter Byhan).
Filtracyjne szkło optyczne z wtrąceniami metalicznymi, znamienne tym, że szkło podstawowe zawiera
1—65'% molowych SiO2, 6—40% molowych B,O3, 5—
50% molowych BaO i 1—5% molowych A12O3 oraz dodatek wtrąceń metalicznych w ilości 0,0001—0,01%
atomowvch Pt.

32b
(P. 153548)
18.02.1971.
Pierwszeństwo: 24.02.1971 — Luksemburg, 24.01.1972 —
Wielka Brytania.

Glaverbel, Watermael — Boitsfort, Belgia.
Sposób wytwarzania szkła płaskiego przez ciągłe doprowadzanie roztopionego szkła do pieca dla ustalenia
nieprzerwanego dopływu szkła do strefy wyciągania,
w której roztopione szkło w sposób ciągły poddaje się
ciągnieniu ku górze w postaci taśmy z powierzchni
roztopionego szkła, znamienny tym, że w przynajmniej
jednym miejscu, leżącym na rzucie głównym poziomym pieca na pewnej odległości po wewnętrznej stronie od granicy powierzchni roztopionego szkła w piecu
ogrzewa się roztopione szkło w piecu dla utrzymania
w tym miejscu bariery cieplnej, utworzonej przez
wstępujący strumień roztopionego szkła, który wznosi
się ku tej powierzchni z pozycji, położonej w pobliżu
części ściennej pieca lub w piecu, która to część ścienna zapobiega przepływowi pod barierą cieplną roztopionego szkła, znajdującego się za tą barierą.
Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz.
1—23 zawierające piec, wyposażony w końcówkę zasilającą do doprowadzania do pieca w sposób ciągły
roztopionego szkła oraz elementy wyciągające do ciągłego wyciągania taśmy szkła ku górze z powierzchni
szkła w strefie wyciągania w piecu, znamienne tym, że
ma środek do miejscowego podgrzewania roztopionego
szkła w piecu w przynajmniej jednym miejscu, położonym na rzucie głównym poziomym pieca w pewnej
odległości po wewnętrznej stronie od granicy powierzchni roztopionego szkła, dla podtrzymywania w tym
miejscu bariery cieplnej, utworzonej przez wstępujący strumień roztopionego szkła wznoszący się ku tej
powierzchni od miejsca położonego w pobliżu części
ściennej pieca lub w piecu i dla umożliwienia tej
części ściennej do zapobieżenia przepływowi pod barierą roztopionego szkła, znajdującego się za tą barierą.
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33d

(P. 150394)
8.09.1971.
Pierwszeństwo: 8.09.1970 — Dania.

Packaline AG, Zug, Szwajcaria, (Preben Smed).
Urządzenie
nośne
do
butelek,
umieszczonych
w skrzynce w pozycji stojącej, mające otwory do
umieszczania w nich szyjek butelek i zaopatrzone
w występy rozmieszczone wokół tych otworów, które
poprzez odpowiednie wygięcia tworzą rożki wsporcze
przy wystających częściach butelki, znamienne tym,
że posiada linię zagięcia równoległą do każdej krawędzi wzdłużnej, znajdującą się w pewnej odległości od
tych krawędzi, służącą do wytworzenia kołnierzy
usztywniających przy obciążeniu urządzenia nośnego.

33d

32b

(P. 155641)
Pierwszeństwo: 29.05.1971

Firma Hermann Heye, Obernkirchen, NRF (Kurt
Becker, Hans-Georg Seidel).
Urządzenie do odcinania części jednego lub szeregu
pasm z tworzywa plastycznego, na przykład ze szkła
w stanie ciągliwym, w którym odcinanie każdej części następuje za pomocą jednej pary noży, przy czym
nóż każdej pary daje się przemieszczać zarówno poprzecznie jak również w kierunku osi wzdłużnej pasma, znamienne tym, że każdy nóż (368, 369) pary noży
jest usytuowany na wale (349, 350) osadzonym obrotowo w napędowej parze tarcz zabierakowych (333, 355;
334, 356) a ponadto zawiera koło zębate (345; 346) zamocowane na wale i zazębiające się z kołem zębatym
(338, 340) umieszczonym współosiowo do pary tarcz zabierakowych, przy czym to koło zębate (338, 340) jest
napędzane tak, że również podczas ruchu obrotowego
pary tarcz zabierakowych sam wał nie obraca się.

(P. 155815)
5.06.1972.
Pierwszeństwo: 8.06.1971 — Anglia.

Harold William Cresswel, Staunton, Anglia.
Urządzenie do napinania materiału w arkuszach,
znamienne tym, że zawiera element klinowy, którego
cienki koniec jest przedłużony w celu umożliwienia
manipulacji, przy czym element klinowy razem z przedłużeniem jest podzielony co najmniej na dwie części
dla umożliwienia kolejnego wkładania przez szczelinę
elementu klinowego, na którego powierzchnię nawinięto materiał w arkuszach.

34b

(P. 148988)

23.06.1971.

Nordischer Maschinenbau, Lubeka, NRF, (Alfred
Bartels, Jürgen Drews, Günther Pinkerneil).
Urządzenie do zdejmowania skóry z filetów rybnych,
zwłaszcza ryb płaskich, wyposażone w napędzany walec zdejmujący skórę, osadzony wahliwie, równoległy
do osi tego walca, nóż oraz tworzący z powierzchnią
wymienionego walca szczelinę do przejścia skóry trzewik dociskowy, umieszczony w stałym odstępie od powierzchni walca, znamienne tym, że nóż (2) jest osadzony wahliwie na osi (11) równoległej do osi (260
zdejmującego skórę walca (1) i jest utrzymywany za
pomocą sprężyny (47) i przestawnego zderzaka (45)
w położeniu spoczynkowym, w którym ostrze (21) noża
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(2) jest usytuowane w odstępie od powierzchni walca
(1) odpowiadającym pięciu do dziesięciu grubościom
skóry (81) filetu rybnego (8), a ponadto jest sprzężony
z członem przestawiającym (4) wychylanym przez występujący na początku procesu zdejmowania skóry
opór stawiany ruchowi walca (1) i sprowadzającym
ostrze (21) noża (2) do położenia w którym odstęp
ostrza (2) od powierzchni walca (1) jest w przybliżeniu
równy grubości skóry (81).

35b

(P. 144167)

(P. 145221)

stępuje oddzielenie fazy stałej o grubszym ziarnie, jej
wstępne osuszenie, po czym oddzielona na pierwszym
stopniu faza stała zostaje podana na drugi stopień rozdziału w pobliżu początku strefy suszenia fazy stałej
o drobniejszym ziarnie, oddzielonej na drugim stopniu
rozdziału, w którym to miejscu następuje połączenie
obu oddzielonych faz stałych, a następnie w trakcie
przechodzenia wzdłuż strefy suszenia stopnia drugiego
ich dokładne dosuszenie i wyładowanie, podczas gdy
odciek z pierwszego stopnia rozdziału podawany jest
na początek strefy osadzania stopnia drugiego i po
przejściu wzdłuż strefy osadzania stopnia drugiego, po
całkowitym sklarowaniu, opuszcza bęben po przeciwnej stronie niż osad.
Wirówka do stosowania sposobu według zastrz. 1—4,
znamienna tym, że wewnątrz wirującego ze znaczną
prędkością zewnętrznego bębna (1) zamocowany jest za
pośrednictwem piasty (2) wewnętrzny bęben (3) wirujący z tą samą prędkością obrotową, na którego zewnętrznej powierzchni nawinięty jest jedno lub wielozwojowy ślimak (4), pomiędzy zewnętrznym bębnem
(1) i wewnętrznym bębnem (3) posiada środkowy bęben (5) obracający się w tym samym kierunku co bęben (1) i (3), lecz z różnicą prędkości nie przekraczającą
100/o, oraz na zewnętrznej powierzchni środkowego
bębna (5) nawinięty jest jedno lub wielozwojowy ślimak (6), przy czym kierunek nawinięcia zwojów ślimaka (6) jest przeciwny do kierunku nawinięcia zwojów ślimaka (4).

31.10.1970.

Biuro Projektów Przemysłu Hutniczego — „Biprohut", Gliwice, (Jan Skrzypiciel, Wacław Pawlak).
Urządzenie zabezpieczające szczególnie suwnice przed
zderzeniem, znamienne tym, że na jednej suwnicy (2)
lewej ma zainstalowaną fotokomórkę (4) lewą, a na
drugiej suwnicy (3) ma zainstalowany naświetlacz (6)
prawy, pracujące na świetle modulowanym, przy czym
strumień (8) światła tworzy z osią suwnicy kąt (a)
ostry.

35b
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23.12.1970.

Centralne Biuro Konstrukcyjne Urządzeń Chemicznych, Kraków, (Janusz Karpiński, Tadeusz Kowalczyk,
Jarosław Krzystański).
Sposób rozdzielania mieszanin cieczy i ciała stałego,
znamienny tym, że proces rozdziału jest dwustopniowy i przebiega na obu stopniach w przeciwprądzie
rozdzielanej cieczy i fazy stałej, przy czym współczynnik rozdziału na stopniu pierwszym jest niższy od
współczynnika rozdziału na stopniu drugim, dzięki
czemu w trakcie rozdziału na pierwszym stopniu na-

35b

(P. 148775)

14.06.1971.

Stocznia Szczecińska im. A. Warskiego, Szczecin,
(Marceli Figurski).
Żuraw masztowy z hydraulicznym układem obrotowo-pochylnym, składający się z masztu, wysięgnika,
siłowników hydraulicznych, liny nośnej i wciągarki ładunkowej, znamienny tym, że ma dwa hydrauliczne
siłowniki (3) o osiach tworzących z osią wysięgnika (2)
kąt bryłowy, najkorzystniej ostry, skierowany wierzchołkiem w stronę wysięgnika (2), zamocowane przegubowo do wysięgnika (2) i wsporników (4) na masz-
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cie (1) powyżej masztowego łożyska (5), nośną linę (8)
przebiegającą od bębna ładunkowej wciągarki (9) poprzez dolny blok (10) oraz kierunkowy krążek (11)
w górnej części wysięgnika (2) zwrotnego bloku (12)
przy maszcie (1) i z powrotem do kierunkowego krążka
(13) na końcu wysięgnika (2) do haka z nosiwem.
35b

(P. 148866)

17.06.1971.

Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych, Poznań,
(Henryk Wojciechowski, Stefan Smurzyński, Zdzisław
Rudner, Michał Radoszewski).
Mechanizm opuszczania i podnoszenia podpór maszyn roboczych posiadający hydrauliczne urządzenie
sterujące, znamienny tym, że jest zaopatrzony w jeden hydrauliczny cylinder (1) połączony z podporami
(3) za pomocą sworzni (2) i usytuowany poziomo nad
lub pod sworzniami (4) mocującymi obrotowo podpory (3) z ramą (5), do której są przymocowane zderzaki
(6) ograniczające kąt a obrotu podpór (3).

35b

Nr 8/1973

urządzeń złożony z zawieszonego poniżej lub bocznie
na zasuwie urządzenia nastawczego (3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14* 15, 16), którego charakterystyczną cechą jest nastawność punktu zawieszenia za pomocą
śrub w kierunkach poziomym i prostopadłym do
płaszczyzny budynku, urządzenia pośredniczącego (17,
18) i urządzenia utrzymującego (14, 20, 21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28) wyposażonego w walec dociskowy (19)
ułożyskowany ekscentrycznie, w którym jest osadzona
swobodnie zwisająca szyba o położeniu dającym się
korygować w kierunkach pionowym, poziomym
i w kierunku płaszczyzny budynku, utrzymywana
przez siły nacisku działające równomiernie na uciskaną powierzchnię.

(P. 155104)
2.05.1972.
Pierwszeństwo: 3.05.1971 — NRD.

VEB Ausbau Berlin, Berlin, NRD (Ludwig Schreiter, Helmut Goede, Dieter Fischer, Ursula Krüger).
Urządzenie do zawieszania wielkich płaskich szyb
w szczególności płaskich szyb w otworach budynków,
znamienne tym, że szyba jest utrzymywana siłą wywołaną ciężarem własnym, przez system pojedynczych

35c

(P. 149640)
24.07.1971.
Pierwszeństwo: 29.07.1970 — Francja.

Decauville S.A., Corbeil Essonnes, Francja, (Charles
Hatay).
Wciągarka dla swobodnej liny nośnej, sterowana
dwiema zewnętrznymi dźwigniami, jedną dla napędu
i drugą dla holowania obciążenia, znamienna tym, że
dwie krzywki (13) każdego wrzeciona (A, B) zawierają
od strony zewnętrznej przedłużenia przechodzące poprzez szczęki (11) i korbowody (14, 15), tworzące osie
(13a) o przekroju kołowym lub niepełnym kołowym
wpisanym w zarys krzywki (13), na których są osadzone obrotowo rolki (18) umieszczone w prowadnicach (la, 2a) z dwóch stron wrzeciona (A), wytłoczonych w tarczach (1, 2) w skrzyni korbowej, przy czym
prowadnice (la, 2a) są symetryczne i prostoliniowe
w celu zapewnienia prowadzenia prostoliniowego
i współosiowego korbowodu (14, 15).

Nr 8/1973
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(P. 149347)
9.07.1971.
Pierwszeństwo: 13.07.1970 — Niemiecka Republika Demokratyczna.
36a

35c

(P. 148733)

9.06.1971.

Zakłady Konstrukcyjno-Mechanizacyjne Przemysłu
Węglowego, Gliwice, (Zdzisław Jakubczak).
Krążek linowy, mający na obwodzie bieżnię dla liny,
znamienny tym, że bieżnia dla liny jest wyposażona
w ułożyskowane rolki (2).

VEB Ölheizgerätewerk Neubrandenburg, Neubrandenburg, NRD, (Werner Penske, Dietrich Giske).
Napędzane płynnym paliwem, niezależne od silnika,
grzewczo-wentylacyjne urządzenie do samochodu, do
którego paliwo jest doprowadzane przez pompę dozującą i przez urządzenie rozpylające, przy czym pompa
dozująca., dmuchawa powietrza do spalania i urządzenie rozpylające umieszczone są szeregowo na osi silnika napędzającego, a wentylacja uzyskiwana jest za
pomocą elektrycznie lub mechanicznie uruchamianego
urządzenia do przerywania dopływu paliwa, znamienne tym, że pomiędzy osadzonym luźno na wale (5)
pompy kołem ślimakowym (7) a wałem (5) pompy,
umieszczone jest synchronicznie włączane sprzęgło (29),
przez uruchomienie którego pompa dozująca (3) zostaje
raptownie unieruchomiona w celu chłodzenia urządzenia, w celu włączenia dowolnie długiej pracy urządzenia w charakterze urządzenia wentylacyjnego, ze
względów bezpieczeństwa przy zadziałaniu zabezpieczenia przed przegrzaniem oraz w celu przeprowadzenia bezstopniowej regulacji przy pracy pośredniej.

36c

35d

(P. 154454)
31.03.1972.
Pierwszeństwo: 2.04.1971 — NRD.

VEB Schwermaschinenbau S.M. Kirów, Lipsk, NRD,
(Steffen Kinzel, Horst Geisler, Werner Röhr).
Urządzenie do ryglowania i podpierania drągów cięgiowych zaopatrzonych w miejsca podporowe obustronnie w szczególności drągów cięgłowych w urządzeniach dźwigowych okrętowych i dźwignikach hydraulicznych, znamienne tym, że dwie zapadki ryglujące (1, 10 stanowiące elementy ryglujące drąga cięgłowego (3) są umiejscowione w łożyskach panewkowych (5, 5') umocowanych na elemencie łączeniowym
i (6) nie mogą zmienić swego maksymalnego odstępu
wzajemnego na prowadnicy (7) usytuowanej na nakładce (8) poziomo przesuwnie.

(P. 147083)
23.03.1971.
Pierwszeństwo: 25.03.1970 — Szwajcaria.

Willi Brandi — Zürich, Szwajcaria.
Kocioł grzewczy dla wody użytkowej i grzewczej
z co najmniej jednym palnikiem umieszczonym w komorze spalania z przestrzenią znajdującą się między
zbiornikiem wewnętrznym zawierającym podgrzewaną
wodę a zbiornikiem zewnętrznym, który do określonego poziomu napełniony jest wodą, która przez wyparowanie i kondensację pary oddaje ciepło otrzymane
z gazów spalinowych na wewnętrzny zbiornik i przynajmniej na jeden przewód wymiennika ciepła, przeznaczonego do dostawy wody grzewczej do jednego
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lub kilku odbiorników ciepła, znamienny tym, że komora spalania umieszczona jest pod dennicą (3) wykonaną w kształcie dzwonu umieszczonego w zbiorniku (1), przy czym w części dolnej przestrzeni (28) napełnionej wodą znajduje się co najmniej jedna pozioma rura grzewcza (33), odprowadzająca gazy spalinowe z komory spalania (35) do rury wylotowej (36)
umieszczonej na zewnątrz zbiornika zewnętrznego (11).
36c

(P. 147290)

1.04.1971.

Czesław Turostowski, Poznań.
Piec grzewczy do centralnego ogrzewania z odpowiednimi płomiennikami, znamienny tym, że posiada
ścianę działową (2) z poprzeczką (4) tworzącą kształt
litery (T), dzielącą tylną powierzchnię pieca na dwie
części, przy czym część druga może posiadać dwa lub
więcej kanałów przelotowych.

36c

(P. 148084)

11.05.1971.

Bielskie Zakłady Okuć i Instalacji „BUDOPLAST",
Bielsko-Biała, (Roman Doński, Jerzy Wala).
Osłona grzejnika, znamienna tym, że złożona jest
z segmentów łączonych z sobą.

36d

(P. 155384)
13.05.1972.
Pierwszeństwo: 15.05.1971 — NRD.

Pintsz Bamag Antriebs-und Verkehrstechnik GmbH,
Dinslaken, NRF (Norbert Kliemann).
Urządzenie do wytwarzania strumienia powietrza
gorącego w sposób przerywany, przeznaczone zwłaszcza do wbudowania go w samochody o ograniczonej
zdolności mocy układu elektrycznego, składającego się
z elektrycznego urządzenia grzejnego i z dmuchawy,
znamienne tym, że posiada ośrodek akumulacyjny (17)
z wyłączonym doprowadzaniem do niego energii grzejnej, którego pojemność cieplna jest tak obliczona, że
strumień powietrza tłoczony przez dmuchawę (10) jest
nagrzewany jedno- lub wielokrotnie, natomiast urządzenie grzejne (12) jest ustalone dla mocy, odpowiadającej wartości średniej potrzebnej energii.

36d

(P. 153747)
28.02.1972.
Pierwszeństwo: 25.06.1971 — Francja.

Michel Covemacker, Ygrandes, Francja i Fernand
Govignon, Toulon sur Allier, Francja, (Michel Covemacker, Fernand Govignon).
Urządzenie do napowietrzania pomieszczeń hodowlanych, z których nieświeże powietrze jest zasysane
przez co najmniej jeden wentylator osadzony w szybie, którego wlot jest umieszczony w pobliżu kanału,
w którym przepływają wydaliny zwierząt, natomiast
powietrze świeże jest doprowadzane przewodem do
przestrzeni nad sufitem, do której jest dołączony pionowy króciec zakończony w połowie odległości między
sufitem i boksami dla zwierząt, znamienne tym, że
króciec (21) zawiera jedną pionową skrzynię (22) na
zewnątrz której jest utworzony co najmniej jeden wyciąg za pomocą przegrody (27), równoległy do skrzyni
(22) i zaopatrzony w otwór (28) usytuowany w pobliżu
sufitu, przy czym skrzynia (22) ma u dołu co najmniej
jeden otwór (23) usytuowany pionowo oraz klapę (29)
umocowaną na zawiasie (30) zasłaniającą zarazem
otwór (23) i wlot wyciągu, tworzącą regulator dozujący przepływ powietrza jednocześnie w kierunku sufitu oraz bezpośrednio w kierunku boksów dla zwierząt.
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37a

(P. 128595)

12.08.1968.

37d
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(P. 148442)

28.05.1971.

Łódzkie Przedsiębiorstwo Budownictwa Wielkopłytowego „Dąbrowa", Łódź, (Ireneusz Blimel).

Biuro Projektów Przemysłu Hutniczego
hut",
Gliwice,
(Stefan
Wojciechowski,
Szprynger, Stanisław Kisiński).
Przekrycie hal zwłaszcza o rozstawie więzarów powyżej 12 metrów mające główne elementy nośne
w postaci trójkątnych kratowych więzarów z dwoma
górnymi pasami i pasem dolnym, znamienne tym, że
więzary mają wypuszczone z obydwu stron wsporniki
wykonane z wieszaków (2) i (3), do których są przymocowane cięgna (1), stanowiące podparcie dla płyt (9)
będących przekryciem dolnej połaci dachu, a górną
połać dachu stanowią znane płyty (10), oparte na pasach górnych (5) lub na słupkach (8) kraty górnej,
przy czym cięgna (1) mają kształt zbliżony do krzywej
łańcuchowej.

Powierzchnie podłogowe z wykładzin rulonowych
z tworzyw sztucznych, znamienne tym, że arkusze wykładziny rulonowej łączone są brzegami do wymiarów
odpowiadających powierzchni podłogi pomieszczenia
za pomocą taśmy elastycznej przyklejonej od spodu
pasami pokrywającymi spoiny przylegających arkuszy
i w całości w tej postaci układane na podłożu.

37d

(P. 148818)

5.06.1971.

Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa, (Zbigniew
Rydz, Wiesław Aleksandrowicz).
Urządzenie do wyrównywania, wygładzania i profilowania mas, na przykład na bazie żywic syntetycznych, polimero-cementowej, gipsowej itp., znamienne
tym, że na rdzeń wykonany z dowolnego materiału
nałożona jest jedna lub wiącej warstw siatki z dowolnego materiału, najkorzystniej o splocie pętelkowym, przy czym w układzie warstwowym oczka tej
siatki nie pokrywają się ze sobą.

37e

STa?

(P. 155916)
9.06.1972.
Pierwszeństwo: 11.06.1971 — Szwecja.

AB Motala Verkstacl, Motala, Szwecja, (Bengt Johan
Carlsson).
Sposób podawania płyt drobnocząstkowych lub podobnych, spoczywających na elastycznych elementach
nośnych do i na zewnątrz prasy wielowarstwowej,
znamienny tym, że płyty wprowadza się i usuwa z prasy za pomocą przenośników zwrotnych.
37b

(P. 154925)

22.04.1972.

Pierwszeństwo: 23.04.1971, 24.01.1972 — NRF.
Georg Hubmann, Monachium, NRF.
Element zbrojeniowy składający się z ciągłego, spiralnego lub zygzakowatego pręta, którego krzywizny
przynajmniej na stronie spiralnej mają kształt hakowy, znamienny tym, że służy jako łącznik dla umieszczonych w płaszczyznach równoległych części zbrojeniowych, w których przynajmniej jedną tworzy stalowa siatka zbrojeniowa, przy czym element zbrojeniowy zahaczony jest swoimi hakowatymi obszarami
(2, 3) krzywizn pod lub nad prętami tych stalowych
siatek zbrojeniowych.

37d

(P. 138424)

27.01.1970.

Zakład Badań i Doświadczeń Wrocławskiego Zjednoczenia Budownictwa, Wrocław, Polska (Jan Dzięgielewski, Bogusława Ostatek, Witold Radowiecki, Edmund Nowak, Czesław Dąbrowski).
Podłoga z wylewanych sztucznych żywic na gotowym podłożu, znamienna tym, że jest wykonana z rezolowej żywicy fenolowo-formaldehydowej modyfikowanej żywicą poliestrową lub nie modyfikowanej.

(P. 146137)

10.02.1971.

Zjednoczenie Budowlano-Montażowe Przemysłu Węglowego Zakład Badań i Doświadczeń Budownictwa
Węglowego, Katowice, (Norbert Wypchol, Henryk Budzyński, Alojzy Gacek, Jan Skwara).
Sposób wzmocnienia stalą o wysokiej wytrzymałości
elementów betonowych i żelbetowych oraz konstrukcji
żelbetowych i wstępnie sprężonych, znamienny tym,
że w elemencie lub konstrukcji wykonuje się wnęki
w okolicy podpory, osadza się w nich blachy oporowe
na zaprawie z żywic epoksydowych, następnie ściąga
je śrubami, w otwory wykonane w blachach oporowych wsuwa się pręty ze stali o wysokiej wytrzymałości, koryguje się ich długości przy pomocy urządzenia klinowego lub nakrętek, wywołuje się w nich
wstępne sprężanie przez podgrzewanie ich palnikiem
lub metodą elektronagrzewu w temperaturze do 400°C
nie powodującej ich miejscowego przegrzewania i po
otrzymaniu właściwego wydłużenia zaklinowuje się,
a po ostygnięciu prętów sprężających i odeskowaniu
ich przykleja się je zaprawą z żywic epoksydowych
do konstrukcji wykonując równocześnie ich otulinę.

37g1

(P. 148773)

12.06.1971.

Pierwszeństwo: 9.11.1970, 29.03.1971 — Włochy.
S.P.A. Arturo Salico (Joint Stock Company) Cantu
(Como Italy) — vie Milano, (Silvio Serin, Luciano Salice).
Urządzenie do automatycznego zamykania drzwi lub
utrzymania drzwi w stanie zamkniętym, połączone
z wpustowym zawieszeniem obudowy o układzie kinetycznym w połączeniu przegubowym czworobocznym, którego dwie przeciwległe strony są nieruchome
i przesuwne elementy zawieszenia dwu przeciwległych
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boków są połączone z dwoma odciążnikami, znamienne tym, że posiada wygiętą sprężynę w kształcie litery V, posiadającą na swym wierzchołku oczkowe wygięcie, za pomocą którego sprężyna ta jest ustawiona
na jednym z czterech obrotowo-oporowych trzpieni,
w celu utrzymania jej w miejscu i przeciwdziałania
przesunięciu wywieranemu za pomocą nacisku prowadników.
38c

(P. 155629)
26.05.1972.
Pierwszeństwo: 29.05.1971 — NRF.

Wilhelm Mende u. Co, Teichhütte/Harz, NRF (Hubert Ettel).
Urządzenie do prasowania płyt wiórowych, w którym warstwa wiórów zmieszana z substancją wiążącą
rozrzucana jest na taśmę stalową i przemieszczana
przez szczelinę między dwoma elementami ogrzewanymi, prasującymi, znamienne tym, że szerokość szczeliny (7) między dwoma prasującymi na początku procesu prasowania jest mniejsza niż grubość wytwarzanej płyty wiórowej.

38i

39a

Nr 8/1973
(P. 144573)

23.11.1970.

Przedsiębiorstwo Mechanizacji Produkcji Zwierzęcej
i Przemysłu Rolnego, Imielin, (Zygmunt Biliński, Zbigniew Kołodziejczyk, Lech Widepuhl, Jerzy Kapołka,
Stanisław Rogowski).
Sposób wytwarzania płytowych materiałów budowlanych, znamienny tym, że jako słomę stosuje się słomę rzepakową w całości bez rozdrabniacza, po czym
przesypuje się fluorokrzemianem cynku w ilości 1 kg
na 1 m3 słomy, a następnie prasuje się na gorąco
w temperaturze 180° pod ciśnieniem 15 kg/cm2 z równoczesnym nasyceniem 6O'°/o klejem mocznikowo-formaldehydowym w ilości 5 kg na 1 m3 i obustronnym
oklejeniem papierem.

39a

(P. 147266)

31.03.1971.

Spółdzielnia Inwalidów Głuchych, Nowosiółki, (Tadeusz Białobrzeski).
Formy aluminiowe do produkcji rękawic z tworzyw
sztucznych, znamienne tym, że formująca część formy
wykonana jest jako jednolity, cienkościenny odlew.

(P. 154040)
14.03.1972.
Pierwszeństwo: 17.03.1971, 17.09.1971.

Antti Tapani Valo, Lohja, Finlandia (Antti Tapani
Valo).
Urządzenie do okorowywania drewna zawierające
wirnik korujący ułożyskowany obrotowo na ramie
urządzenia przesuwające do transportu wzdłużnego
korowanego drzewa poprzez wirnik korujący oraz noże
korujące założyskowane na stronie zdawczej wirnika
korującego, znamienne tym, ż eod strony załadowczej
wirnika korującego (2) i współosiowo z nim jest przymocowana pierścieniowa głowica frezująca utworzona
przez noże frezujące (10, 11, 15), której wewnętrzne
obrzeże jest co najwyżej tak wielkie jak wewnętrzne
obrzeże otworu (2b) wirnika korującego.

39a
(P. 150064)
17.08.1971.
Pierwszeństwo: 11.12.1970 — Niemiecka Republika Federalna.
Wilhelm Hegler, Oerlenbach, NRF.
Urządzenie do wytwarzania rur z tworzywa sztucznego, profilowanych poprzecznie, zwłaszcza rur, posiadających pierścieniowe lub śrubowe fale poprzeczne, w którym w obiegu zamkniętym są prowadzone
półkokile, które nawzajem się uzupełniając, stanowią
podzielone wzdłużne formy, znamienne tym, że wyposażone jest w elementy prowadzące dla półkokil (1),
przy czym tory kołowe (7), po których poruszają się
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punkty tylnych czołowych ścian półkokil przy wprowadzaniu poszczególnych półkokil (1) na prosty tor
mają większy promień zakrzywienia niż tor kołowy
(6), po którym poruszają się odpowiednie punkty
przednich ścian czołowych.

39a

(P. 155762)
2.06.1972.
Pierwszeństwo: 2.06.1971 — Wielka Brytania.

Porvair Limited, North Lynn, Wielka Brytania (Eric
Albert Warwicker, Ronald Hodgkinson).
Sposób wytwarzania mikroporowatej polimerowej
folii przepuszczającej parę wodną polegający na tym,
że na porowatym podłożu z ciała stałego formuje się
koagulacyjną warstwę z kompozycji polimerów o grubości co najmniej 0,5 mm, przy czym zarówno warstwa
jak i porowate podłoże mają swobodną powierzchnię,
doprowadza się koagulującą warstwę z kompozycji polimerów do kontaktu z ciekłym koaguiatorem nie rozpuszczającym kompozycji polimerów, który charakteryzuje się tym, że w wyniku kontaktu następuje koagulacja warstwy doprowadzając do utworzenia porowatego przepuszczającego parę wodną tworzywa,
i w końcu zdejmuje się akoagulowaną warstwę z podłoża, znamienny tym, że przed nałożeniem warstwy
polimeru podłoże przygotowuje się tak, aby było suche
i równocześnie porowate, a przed przeniknięciem polimeru przez podłoże nierozpuszczający ciekły koagulator doprowadza się równomiernie do swobodnej powierzchni porowatego podłoża na całej szerokości warstwy, przy czym porowatość podłoża oraz ilość i zakres czasu doprowadzania koagulatora są tak dobrane,
żeby uniemożliwiły przeniknięcie warstwy polimeru
przez podłoże.
Urządzenie stosowania sposobu według zastrz. 1—16,
znamienne tym, że składa się z porowatego podłoża
w postaci pasa (10) bez końca, głowicy wytłaczarki (35)
przystosowanej do nakładania na porowate podłoże
warstwy koagulowanej kompozycji polimerów, przy
czym zarówno warstwa ta jak i porowate podłoże mają swobodną powierzchnię zespołu czyszczącego i suszącego (30, 31, 32), który zapewnia wyczyszczenie
i wysuszenie pasa (10) tuż przed nałożeniem na niego
warstwy polimeru, rynienki (60) służącej do równomiernego doprowadzenia ciekłego nierozpuszczającego
koagulatora do swobodnej powierzchni podłoża na jego
całej szerokości i usytuowanej odpowiednio do głowicy wytłaczarki (35) tak, że po doprowadzeniu czynnika nierozpuszczającego uniemożliwia się przeniknięcie kompozycji polimerów poprzez podłoże w postaci
pasa (10) aż do jego swobodnej powierzchni, oraz z zespołu napędowego służącego clo napędzania pasa (10)
najpierw po wyczyszczeniu i wysuszeniu a później za
głowicą wytłaczarki (35) i za rynienką (60).

39a

(P. 155839)
6.06.1972.
Pierwszeństwo: 8.06.1971 — Szwecja.

AB Motala Verkstad, Motala, Szwecja, (Bengt Johan
Carlsson).
Sposób produkcji płyt pilśniowych lub tym podobnych, w którym stanowisko formujące wyrabia i przekazuje do dalszej obróbki prasowaniem prostokątne
arkusze włókniste lub formatki, znamienny tym, że
z jednego urządzenia formującego załadowuje się arkusze lub formatki do co najmniej dwóch pras jednowarstwowych.

39a2
(P. 139067)
27.02.1970.
Pierwszeństwo: 28.02.1969 — Niemiecka Republika Demokratyczna.
VEB Mansfeld — Kombinat „Wilhelm Pieck", Eisleben, NRD, (Hans Madsen, Walter Benkenstein, Gert
Flemming, Walter Voigt).
Urządzenie do spawania materiałów termoplastycznych przy wykorzystaniu elementów grzejnych, umożliwiające przy podgrzewaniu wstępnym dociskanie
miejsc spawanych z określoną siłą do elementu grzejnego oraz tworzenie się na krawędzi powierzchni podgrzewanych przylegających do elementu grzejnego
■ zgrubienia, jak również łączenie miejsc spawanych
pod ciśnieniem, znamienne tym, że ma umieszczone
przesuwnie urządzenie mocujące (1), służące do przyjmowania części spawanych (2) i uruchamiane za pomocą cylindra roboczego (3) oraz jest wyposażone
w zderzak podgrzewania (4) z odchylanym elementem
grzejnym (5), określający wielkość garbu podgrzewania, jak również w pierścień nastawczy (6) ze skalą (8),
działający jako ogranicznik ruchu oraz posiada pierścień (9), służący do ustawiania siły naprężenia wstępnego osadzonej w nim sprężyny naciskowej (10), opierającej się na płycie dociskowej (7), sprzężonej ze zderzakiem podgrzewania (4).

39a2
(P. 155588)
25.05.1972.
Pierwszeństwo: 26.05.1971 — Stany Zjednoczone Ameryki.
The British United Shoe Machinery Company Limited, Leicester, Wielka Brytania.
Urządzenie do oddziaływania polem elektrycznym
wysokiej częstotliwości na przedmioty obrabiane wykonane z materiału wykazującego duże straty dielektryczne, które to urządzenie składa się z elementów
dociskowych utworzonych przez dwa dociskacze, pomiędzy którymi umieszcza się obrabiany przedmiot
i z których jeden jest ruchomy w stosunku do dru-
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giego w celu zaciśnięcia umieszczonego między nimi
przedmiotu oraz z układu elektrycznego wytwarzającego w przestrzeni pomiędzy dociskaczami pole elektryczne wysokiej częstotliwości, które to pole oddziałuje na przedmiot obrabiany zaciśnięty między tymi ostatnimi, przy czym układ elektryczny wytwarzający pole zawiera wnękę rezonansową, znamienne tym,
że dociskacze (16, 20) są, podczas operacji wykonywanej na obrabianym przedmiocie, zamknięte wewnątrz
wnęki rezonansowej (10).
39a3

(P. 128904)
3.09.1968.
Pierwszeństwo: 4.09.1967 — NRF.

Kalie Aktiengesellschaft, Wiesbaden-Biebrich, NRF.
Folia poliestrowa o dużej wytrzymałości i niskiej
elektrycznej oporności powierzchniowej zaopatrzona
na co najmniej jednej powierzchni w warstwę przewodzącą, znamienna tym, że warstwa ta jest warstwą
sadzy przyczepioną trwale, lecz bez czynnika wiążącego na powierzchni folii.
39a3

(P. 138370)
26.01.1970.
Pierwszeństwo: 29.01.1969 — NRF.

Kalie Aktiengesellschaft, Wiesbaden-Biebrich, NRF.
Sposób ciągłego wytwarzania wielowarstwowego
tworzywa powierzchniowego o strukturze mikroporowatej składającego się z tekstylnego pasma nośnikowego, które zaopatrzone jest na jednej powierzchni
w jedną mikroporowatą warstwę lub kilka mikroporowatych warstw z materiału polimerowego, przez naniesienie jednej lub kilku warstw z materiału polimerowego rozpuszczonego w rozpuszczalniku na jedną
powierzchnię tekstylnego materiału nośnikowego i następną koagulację polimeru, zawartego w jednej lub
kilku warstwach skutkiem oddziaływania odczynnika
strącającego, nie rozpuszczającego polimeru i następnie osuszenia powleczonego pasma, znamienny tym, że
w pierwszej operacji technologicznej nasyca się poruszane z ciągłą prędkością tekstylne pasmo nośnikowe
płynnym środkiem i w drugiej operacji technologicznej powleka jednostronnie nasycony materiał w jeszcze
wilgotnym
stanie
roztworem
polimerowym
i w trzeciej operacji technologicznej poddaje bezpośrednio po utworzeniu warstwy powleczone tworzywo
powierzchniowe wszechstronnie oddziaływaniu płynnego odczynnika strącającego.
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która dzieli zbiornik na komory i w której pomiędzy
jedną lub kilku dolnymi krawędziami jednej lub kilku
ścianek działowych i jedną czołową ścianką zbiornika
z jednej strony a dnem zbiornika z drugiej przewidziana jest każdorazowo jedna szczelina przebiegająca
poziomo, przy czym dolne ograniczenia szczelin położone są w jednej płaszczyźnie, a w komorze zbiornika,
którego ścianka czołowa nie zawiera otworu w formie
szczeliny, znajduje się krążek zwrotny, przy czym
szczelina w czołowej ściance zbiornika umieszczona
jest podczas wykonywania sposobu poniżej powierzchni cieczy znajdującej się w wannie.
39a3

(P. 147408)
7.04.1971.
Pierwszeństwo: 9.04.1970 — Wielka Brytania.

Nelton (P.T.A.) Limited, Blackburn, Wielka Brytania, (Jose Mas Jorda, Jacinto Fort Farne, Francisco
Gutierreza Espinoza).
Siatka
cylindryczna
w7ytłaczana,
zorientowana,
zwłaszcza do pakowania, wykonana korzystnie z tworzywa sztucznego, znamienna tym, że zawiera wewnętrzną grupę lub warstwę odpowiednio rozmieszczonych, równoległych, zorientowanych włókien, przebywających śrubową drogę dookoła rury, zewnętrzną
grupę lub warstwę podobnie rozmieszczonych, równoległych, zorientowanych włókien, przebywających drogę śrubową dookoła rury, o tym samym kącie nachylenia ale o przeciwnym znaku, przy czym wewnętrzne
i zewnętrzne grupy lub warstwy włókien są niepołączone w punktach ich krzyżowania się i trzecią grupę
lub warstwę ściśle rozmieszczonych włókien bardziej
zorientowanych i osłabionych niż włókna spiralne,
która łączy zewnętrzne grupy lub warstwy spiralnych
włókien wzdłuż linii przechodzącej przez punkty połączeń i równolegle do osi rury, z tym, że każde włókno trzeciej grupy lub warstwy ma zmieniające się kolejno połączenia wzdłuż swej długości razem z zewnętrznymi stronami włókien wewnętrznej grupy,
a następnym razem z wewnętrznymi stronami włókien
zewnętrznej grupy, przy czym każde włókno trzeciej
grupy wychodzi z punktu połączenia do sąsiedniego
punktu połączenia wzdłuż wężykowatej drogi bez naprężeń.

Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz. 1
do 3, znamienne tym, że składa się z otwartej wanny
i zbiornika dającego się spuszczać do tej wanny oraz
krążka zapasowego umieszczonego nad zbiornikiem,
przy czym zbiornik wyposażony jest w urządzenie do
podnoszenia i opuszczania oraz posiada co najmniej
jedną ściankę działową we wnętrzu, umieszczoną równolegle i w pewnej odległości od ścianki czołowej,

39a3

(P. 149100)

28.06.1971.

Centralne Biuro Wzornictwa Przemysłu Lekkiego,
Warszawa, (Witold Błażejowski).
Sposób wytwarzania wielowarstwowych płyt drewno-pochodnych znamienny jest tym, że między płyty
drewno-pochodne jak np. płyta pilśniowa twarda wlaminowuje się włókno szklane lub tkaninę szklaną, stosując do tego celu żywice syntetyczne jak żywica poliestrowa, które laminuje się zarówno na zimno jak
i na gorąco stosując w pierwszym wypadku metodę
bezciśnieniową ■— w drugim metodę ciśnieniową używając prasy i form do gięcia oraz tłoczenia.
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(P. 151904)
3.12.1971.
Pierwszeństwo: 5.12.1970, 13.09.1971 — Włochy.

GINSA General Inventors Sociedad Anonima, Panama.
Sposób wytwarzania wyrobów, w których co najmniej części niektórych ścian o strukturze nośnej wytworzone są z termoutwardzalnych tworzyw sztucznych, przy czym ściany w przekroju poprzecznym zawierają co najmniej pierwszą warstwę z tworzywa
sztucznego, drugą warstwę z tworzywa sztucznego
i pośrednią warstwę z tworzywa sztucznego pomiędzy
warstwą pierwszą i drugą oraz jeden lub większą
liczbę nośnych elementów łączących rozciągających się
między warstwą pierwszą i drugą poprzez wolną przestrzeń lub przestrzenie w warstwie pośredniej, przy
czym elementy te połączone są co najmniej z warstwą
pierwszą i drugą, znamienny tym, że w pierwszym
etapie wytwarza się pierwszą i drugą warstwę (2)
0 kształcie określonym kształtem wytwarzanego wyrobu, następnie wytwarza się warstwę pośrednią (4,
4a, 4b) posiadającą przestrzenie (5, 5a) do pomieszczenia elementów łączących (6), po czym wytwarza się
elementy (6), a następnie formuje się dalszą lub dalsze
warstwy niezbędne do ostatecznego utworzenia pożądanej struktury, wreszcie sztywno łączy się pierwszą
1 drugą warstwę (2, 7) ze wspomnianymi elementami
łączącymi (6).

39a4
(P. 138952)
23.02.1970.
Pierwszeństwo: 28.02.1969 — Niemiecka Republika Demokratyczna.
VEB Plastmaschinenwerk Freital, Freital, NRD,
(Gernot Bormann).
Urządzenie zamykające do wtryskarek hydraulicznych z płytą montażową leżącą po stronie wtryskiwania i płytą montażową położoną po stronie tłocznej,
z połączonymi z nimi kolumnami albo dźwigarami,
przy czym każdemu dźwigarowi podporządkowane jest
urządzenie do przesuwania pionowego form i z hydraulicznym systemem zamykania i przytrzymywania
form, składającym się z cylindra zwierającego i przytrzymującego, znamienne tym, że wolny i wystając >
poza montażową płytę (1) położoną po stronie wtryskiwania koniec dźwigara (3) urządzenia do przesuwania
pionowego formy jest połączony funkcjonalnie z montażową płytą (2) położoną po stronie tłocznej systemem
zamykania i przytrzymywania form.

39a4
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(P. 140180)
Pierwszeństwo: 24.04.1969.

22.04.1970.

Siegfries Beyar, Nieder Eschbach, NRF.
Sposób kalibrowania wydrążonych kształtowników
wytłaczanych z tworzywa sztucznego, których przestrzeń wewnętrzna pozostaje pod działaniem ciśnienia
atmosferycznego, w którym przeprowadza się dymensjonowanie i chłodzenie, znamienny tym, że ma wydrążone kształtowniki równocześnie oddziaływuje się
za pomocą rozpryskanego chłodziwa i medium gazowego, przy czym medium gazowe utrzymuje się w podciśnieniu.
Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz. 1
i 2 zawierające komorę chłodzącą, w której są umieszczone tarcze lub płyty kalibrujące jedna za drugą
w odstępach, zaopatrzone w otwory dostosowane do
przekroju wytłaczanych kształtowników wydrążonych,
znamienne tym, że pomiędzy tarczami lub płytami kalibrującymi (3) a wewnętrzną ścianką komory chłodzącej (2) pozostawiona jest wolna przestrzeń, w której są umieszczone urządzenia rozpryskujące (5) do
chłodziwa, a ponadto do ścianki komory chłodzącej (2)
jest przyłączony króciec ssący (16) pompy próżniowej
medium gazowego.

39a6

(P. 150389)

7.09.1971.

Pierwszeństwo: 9.09.1970 — Francja.
UNIROYAL S. A., Neuilly — Sur — Seine, Francja,
(Jean Leblond).
Urządzenie do wspierania warstwy szkieletu opony,
przeznaczone do stosowania z bębnem do wytwarzania

opony, znamienne tym, że posiada element wsporczy
(4b) współosiowy z osią obrotu (3) bębna (1) do wytwarzania opony, przy czym współosiowo z tym elementem wsporczym umieszczona jest pierścieniowa
podpora (33), a pomiędzy tą podporą (33) a wymienionym elementem wsporczym (4b) usytuowane są rolki
(34), które umożliwiają obracanie się pierścieniowej
podpory wokół osi obrotu bębna oraz przesuwanie się
pierścieniowej podpory równolegle do osi obrotu bębna, a ponadto współosiowo z pierścieniową podporą
umieszczona jest cylindryczna tuleja (32), która wystaje od pierścieniowej podpory równolegle do osi
obrotu bębna.
39a°
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(P. 150523)

16.09.1971.

Pierwszeństwo: 18.09.1970 — Włochy.
Industrie Pirelli SpA, Mediolan, Włochy, (Bruno Colombani, Antonio Pacciarini).
Urządzenie zszywające do urządzenia do wytwarzania opon wyposażonego w bęben kształtujący, zawierające poziomą podstawę, dwa wózki, poruszane wzdłuż
wymienionej podstawy w kierunku równoległym do
osi wzdłużnej bębna kształtującego za pomocą pierwszego organu wykonawczego o odwracalnym kierunku
działania i w kierunku prostopadłym do wymienionej
osi za pomocą drugiego organu wykonawczego o odwracalnym kierunku działania, dwie pionowe kolumny, z których każda na jednym swym końcu jest integralna tylko z jednym z wymienionych wózków i ma
na drugim swym końcu przynajmniej jedną tarczę
zszywającą, przy czym osie obrotu tarcz leżą zawsze
w płaszczyźnie osi obrotu bębna kształtującego, środki
zdolne do poruszania osi obrotu każdej z tarcz zszywających w kierunku do jednej z dwóch oddalonych
od siebie kątowo pozycji krańcowych, elastyczne środki zdolne do elastycznego obracania osi obrotu każdej
tarczy zszywającej w wymienionej płaszczyźnie, znamienne tym, że ruchy wózków i prędkości tych ruchów są wzajemnie zależne jeśli chodzi o wartość bezwzględną, o kierunek i o zwrot, pozycje krańcowe osi.
obrotu każdej tarczy zszywającej są odległe od siebie
o kąt większy niż 180° a mniejszy niż 360°, oraz że
wymienione elastyczne środki są zdolne do obracania
selektywnie osi obrotu każdej tarczy zszywającej
w kierunku do jednej z pozycji krańcowych, przy
czym organy wykonawcze i elastyczne środki są sterowane
przez
układ
sterowania
programowego,
zwłaszcza typu cyfrowego tak, że ich działanie odbywa się w uprzednio ustalonej kolejności.

akcji co najmniej jednego dwuizocyjanianu, takiego
jak 4,4'-dwuizocyjanian dwufenylenometanu lub mieszanina 2,4- i 2,6-dwuizocyjanianów toluenu zawierająca 60—100%> wagowych dwuizocyjanianu 2,4-toluenu,
z mieszaniną zawierającą polietery i poliestry alkoholi
wdelowodorotlenowych o całkowitym przeciętnym ciężarze cząsteczkowym 900—1500, otrzymaną przez zmieszanie (1) 60—85% wagowych (a) co najmniej jednego
polieteru glikolu tetrametylenowego o przeciętnym ciężarze cząsteczkowym 800—1200 lub (b) mieszaniny zawierającej 30—80% wagowych co najmniej jednego
z wyżej wymienionych polieterów glikolu tetrametylenowego i 70—20% wagowych co najmniej jednego poliestru alkoholu wielowodorotlenowego o przeciętnym
ciężarze cząsteczkowym 800—1500, z (2) 40—15% wagowych alkoholu wielowodorotlenowego o przeciętnym
ciężarze cząsteczkowym 1800—2000, takiego jak (a) co
najmniej jeden polieter glikolu tetrametylenowego lub
(b) co najmniej jeden poliester alkoholu wielowodorotlenowego, przy czym te poliestry alkoholi wielowodorotlenowych (Ib) i (2b) dobiera się tak, aby co najmniej jeden z nich (x) był poliestrem kaprolaktanu
0 6—8 atomach węgla i glikolu o 4—7 atomach węgla,
co najmniej jeden (y) był estrem kwasu adypinowego
1 glikolu o 4—7 atomach węgla i co najmniej jeden
(z) był estrem kwasu azelainowego i glikolu o 4—7
atomach węgla, a stosunek grup izocyjanianowych
dwuizocyjanianu do sumy grup wodorotlenowych alkoholu wielowodorotlenowego wynosi od 1,7: 1 do
2,5 : 1, stosunek pierwszorzędowych grup aminowych
dwuaminy do nadmiaru grup izocyjanianowych ponad
sumę grup wodorotlenowych alkoholu wielowodorotlenowego wynosi 0,6—1 i liczba kwasowa alkoholi wielowodorotlenowych jest mniejsza niż 1.
39b

(P. 154194)

21.03.1972.

Pierwszeństwo: 23.03.1971, 8.10.1971 — Luksemburg.
Solvay et Cie, Bruksela, Belgia (Jean Pierre Hermans, Paul Henrioulle).
Sposób stereospecyficznej polimeryzacji a-alkenów,
znamienny tym, że polimeryzację prowadzi się w obecności układu katalitycznego, w skład którego wchodzi
katalizator na bazie TiCl3 o powierzchni właściwej
większej niż 75 m2/g i aktywator, wybrany spośród
organicznych związków metali grup Ib, l i b i Illb układu okresowego pierwiastków.
Sposób wytwarzania układu katalitycznego stosowanego w procesie według zastrz. 1—16, znamienny tym,
że TiCl4 poddaje się redukcji reduktorem o wzorze
ogólnym AlE n X 3 - n , w którym R oznacza rodnik węglowodorowy o 1—18 atomach węgla, X oznacza chlorowiec, a n jest liczbą określoną nierównością O < n ^ 3 ,
otrzymany w powyższy sposób produkt redukcji poddaje się działaniu czynnika kompleksującego, następnie na produkt redukcji potraktowany czynnikiem
kompleksującym działa się TiCl4, otrzymany katalizator wyodrębnia się i aktywuje aktywatorem — związkiem organicznym metalu grupy Ib, lib lub Illb
układu okresowego pierwiastków.

39b

(P. 154380)
28.03.1972.
Pierwszeństwo: 29.03.1971 — NRF.

Farbwerke
Hoechst
Aktiengesellschaft
vormals
Meister Lucius u. Brüning (Karl Waldmann).

39b

(P. 151759)

25.11.1971.

Pierwszeństwo: 28.11.1970 — Stany Zjednoczone Ameryki.
The Godyear Tiro and Rubber Company, Akron,
Ohio, USA, (Charles J. Pearson, Daniel A. Chung).
Sposób wytwarzania tworzywa poliuretanowego, znamienny tym, że co najmniej jedną dwuaminę, taką
jak o-dwuchlorobenzydyna lub 4,4 / -metyleno-dwu(o-chloroanilina), poddaje się reakcji z produktem re-

Sposób oleofobowania materiału porowatego za pomocą wodnych emulsji lub zawiesin pochodnych k w a su akrylowego, zawierających fluor, znamienny tym,
że stosuje się emulsje lub zawiesiny zawierające fluoroalkilowe sole Buntego.
39b1

(P. 156223)

23.06.1972.

Pierwszeństwo: 25.06.1971 — Włochy.
Montecatini Edison S.p.A., Mediolan, Włochy, (Umberto Giannini, Antonio Cassata, Paolo Longi, Romano
Mazzoechi).
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Sposób stereoregularnej polimeryzacji alfa-olefin
o wzorze CH=CHR, w którym R oznacza rodnik alkilowy o 1—6 atomach węgla oraz mieszanin alfa-olefin
z etylenem, znamienny tym, że polimeryzację prowadzi
się w obecności katalizatora otrzymanego z dwóch
składników, przy czym pierwszy składnik jest produktem reakcji związku elektronodonorowego (lub zasady Lewisa) i związku alkiloglinowego, takim jak
produkt reakcji addycji i/lub podstawienia związku
elektrono-donorowego z trójalkiloglinem lub produkt
reakcji addycji związku elektrono-donorowego ze związkiem alkiloglinowym zawierającym co najmniej dwa
atomy glinu połączone poprzez atom tlenu lub atom
azotu i zawiera związek alkiloglinowy w postaci związanej ze związkiem elektrono-donorowym w ilości
0,05—1 mola na 1 mol wyjściowego związku glinu,
a drugi składnik katalizatora jest produktem połączenia chlorowcowej pochodnej dwu-, trój- i czterowartościowego tytanu z nośnikiem będącym lub zawierającym bezwodny dwuhalogenek magnezu lub manganu,
przy czym składnik ten ma powierzchnię większą niż
3 m2/g albo w widmie rentgenowskim jego proszku poszerzenie wykazują najbardziej intensywne linie dyfrakcyjne, charakterystyczne dla widma rentgenowskiego proszku normalnych, nieaktywowanych dwuhalogenków magnezu i manganu, a ponadto zawiera
związek tytanu, wyrażony jako tytan metaliczny,
w ilości mniejszej niż 0,3 g atomu na mol całkowitej
ilości związku elektrono-donorowego, zawartego w postaci związanej w katalizatorze.

ce usieciowanie termoodwracalne, znamienny tym, że
powiązania liniowych makrocząsteczek przekształca się
w powiązania przestrzenne przez poddanie reakcji polimeru lub kopolimeru w odpowiedniej temperaturze
z solą metalu powodującą wytworzenie skoordynowanych wiązań mostkowych termoodwracalnych, bez stosowania wulkanizacji.
39bs

39b

(P. 150406)
1.09.1971.
Pierwszeństwo: 3.09.1970 — Włochy.

Snam Progetti S.p.A., Mediolan, Włochy, (Giuseppe
Ghetti, Giorgio Corradini).
Sposób wytwarzania zmodyfikowanych polimerów
składających się z omo- i kopolimerów alkenowych
i alkadienowych i nienasyconych związków zawierających charakterystyczne grupy polarne wybrane spośród - C O O H , - C O O R ° , - C N , -CONH 2 , - S O 3 H ,
CH2C1, przy czym R° jest rodnikiem alkilowym lub
arylowym, znamienny tym, że w rozpuszczalniku węglowodorowym lub ketonowym w obecności antyutleniacza i w temperaturze 40—200°C, omo- i kopolimery
alkenowe i alkadienowe poddaje się reakcji z nienasyconymi związkami o wzorze 1, X'—N=N—X' lub
X ' - C = - X " , w których X', X", X ' " i X " " oznaczają atom wodoru, grupę - C O O H , - C O O R ° , - C N ,
- C H O , -CONH 2 , SO3H, -CH 2 C1, w grupie - C O O R °
symbol R° oznacza rodnik alkilowy lub arylowy, przy
czym wszystkie symbole X', X", X " ' i X " " równocześnie nie oznaczają atomu wodoru, a biorąc pod uwagę wiązanie podwójne węgiel — węgiel, cis podstawniki mogą być rodnikami dwuwartościowymi zdolnymi
do wewnętrznej reakcji z utworzeniem pierścienia.

S9b3

(P. 150914)
5.10.1971.
Pierwszeństwo: 7.10.1970 — Francja.

Aąuitaine — Organico, S.A., Courbevoie, Francja,
(Jean-Claude Danjard).
Sposób wytwarzania elastomerów do wtryskiwania

z polimerów i kopolimerów zawierających skoordynowane ugrupowania funkcyjne wzdłuż łańcuchów, dają-

( P# 151448)
2.11.1971.
Pierwszeństwo: 3.11.1970 — Włochy.

Snam Progetti S.p.A., Mediolan, Włochy, (Mario
Baccarella, Paolo Giusti, Aldo Prida, Sebastiano Cesca).
Sposób kationowej polimeryzacji związków nienasyconych, znamienny tym, że związek nienasycony wprowadza się do przestrzeni reakcyjnej, w której kontaktuje się w fazie ciekłej, z katalizatorem zawierającym
związek glinu o ogólnym wzorze A1R2X, w którym R
oznacza atom wodoru lub rodnik węglowodorowy, zawierający najwyżej 8 atomów węgla, zaś X ma znaczenie takie jak R lub oznacza atom halogenu oraz
związek dający kation halogenowy w warunkach reakcji, a następnie reakcję prowadzi się w takiej temperaturze i pod takim ciśnieniem, aby katalizator znajdował się w fazie ciekłej, po czym wyodrębnia się polimeryczny produkt.
39b4
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(P. 138373)
26.01.1970.
Patent dodatkowy do patentu nr P. 119118.

Chemische Werke München Otto Bärlocher, GmbH,
Monachium, NRF (Christian Rosenthal, Johann Bosch).
Sposób granulowania polimerów, zawierających halogeny oraz środki pomocnicze przeznaczone do ich
przetwarzania, przy którym stosuje się rozpuszczenie
małej części polimeru, w podwyższonej temperaturze,
w zmiękczaczach i względnie lub w rozpuszczalnikach,
a z reszty polimeru tworzy się, przy niskiej temperaturze, zawiesinę wodną, po czym wprowadza się mieszając, roztwór polimeru do ewentualnie podgrzanej
wodnistej zawiesiny i mieszając podgrzewa się wolno
tak długo, aż wystąpi granulowanie według patentu . . . .
(zgłoszenia patentowego 119118), znamienny tym, że
wszystkie domieszki lub ich część, a zwłaszcza stabilizatory, potrzebne do wytworzenia gotowej do użycia
żywicy, zostają wprowadzone, w stanie roztworzonym
lub rozproszonym w zmiękczaczach i/lub w rozpuszczalnikach, do ewentualnie podgrzanej zawiesiny wodnej polimeru.
39b4

(P. 138557)
2.02.1970.
Pierwszeństwo: 4.02.1969 — Wielka Brytania.

Albright and Wilson Limited, Oldbury, Warwickshire,
Wielka Brytania (Harold Coates, Peter Albert Theodore Hoye, Anthony James Wilkins).
Kompozycja chlorowcowanych polimerów na przykład polichlorku winylu, polichlorku winylidenu lub
kopolimerów chlorku winylu lub chlorku winylidenu,
znamienna tym, że jako stabilizator zawiera mieszaninę składającą się ze związku cynowoorganicznego, korzystnie w ilości 2—3fl/o wagowych w stosunku do wagi polimeru, posiadającego przynajmniej jedną grupę,
w której cyna jest związana tylko z jedną resztą organiczną, przy czym atom cyny związany jest także
z przynajmniej jednym atomem siarki podstawionym
rodnikiem alkilowym o 3—18 atomach węgla lub rodnikiem arylowym albo alkiloarylowym zwłaszcza trójmerkaptan jednoalkilowy, ester kwasu jednoalkilowynowotrój-(merkaptokarboksylowego) lub produkt jego
reakcji z siarczkiem dwupodstawionej resztami organicznymi cyny i z estru kwasu fosforowego lub tiofosforawego, korzystnie w ilości 4—6°/o wagowych
w stosunku do wagi polimeru, a zwłaszcza estru takiego jak fosforyn dwu- lub trój alkilowy albo mieszany
fosforyn alkilowoarylowy.

39b4
(P- 138813)
14.02.1970.
Pierwszeństwo: 15.02.1969 — Niemiecka Republika Federalna.
Merck-Anlagen-Gesellschaft mit beschraankter Haftung, Darmstadt, NRF.
Środek do chromatografii żelowej, znamienny tym,
że zasadniczo zawiera zdolne do pęcznienia polimery
na osnowie polimeryzowanych dwumetakrylanów lub
dwuakrylanów glikoli alkilenowych i/lub glikoli polialkilenowych i/lub trójmetakrylanów lub trójakrylanów trioli tlenków polialkilenowych, w których rodnik alkilenowy zawiera 2—3 atomów węgla, a polimery
te wykazują 15—98'% wchłanialność środka spęczniającego w stosunku do ilości spęczniałego polimeru.
Sposób wytwarzania środka do chromatografii żelowej według zastrz. 1, znamienny tym, że poddaje się
polimeryzacji znanym sposobem dwumetakrylany lub
dwuakrylany glikoli alkilenowych i/lub glikoli polialkilenowych i/lub trójmetakrylany lub trójakrylany
trioli polialkilenowych, w których rodnik alkilenowy
zawiera 2—3 atomów węgla.
39b4

(P. 138994)

25.02.1970.

Pierwszeństwo: 28.02.1969 — Niemiecka Republika Demokratyczna.
VEB Leuna-Werke „Walter Ulbricht", Leuna, Niemiecka Republika Demokratyczna.
Sposób wytwarzania dających się emulgować wosków poliolefinowych o liczbie kwasowej do 50 mg
KOH/g wosku, liczbie estrowej do 50 mg KOH/g wosku i stosunku liczby kwasowej do liczby estrowej jak
0,6 do 2,0 : 1, korzystnie 0,9 do 1,6 : 1 przez utlenianie
tlenem lub zawierającymi tlen gazami w ilości przynajmniej 0,35 kg O2 na godzinę i na 100 kg wosku,
nasyconych, nie dających się emulgować wosków poliolefinowych, o ciężarze cząsteczkowym 800 do 10 000,
w temperaturze rzędu 130 do 190°C, pod ciśnieniem
w granicach od 1 do 50 kp/cm 2 , korzystnie od 2 do
25 kp/cm 2 , znamienny tym, że utlenianie rozpoczyna
się w temperaturze reakcji To w zakresie od 160 do
190°C i przy ciśnieniu cząstkowym tlenu rzędu od 0,2
do 10 kp/cm 2 , przy czym wartość dla To dobiera się
zgodnie z równaniem
w którym

To = 160 + b • v

(P. 144852)

zwłaszcza styrenu, akrylonitrylu lub metakrylanu metylu oraz ewentualnie 0—2% wagowych sieciującego
monomeru zawierającego w cząsteczce co najmniej 2
zdolne do reakcji, niesprzężone wiązania podwójne,
a kopolimer twardy i kruchy jest wytworzony przez
polimeryzację 60—70% wagowych styrenu lub estru
alkilowego kwasu metakrylowego, w którym rodnik
alkilowy zawiera 1—4 atomów węgla, 1—20% wagowych estru glicydylowego kwasu akrylowego lub metakrylowego, 1—20% wagowych nienasyconego kwasu
jednokarboksylowego lub bezwodnika nienasyconego
kwasu dwukarboksylowego i ewentualnie 0—20% wagowych monomeru winylowego, który w wyniku homopolimeryzacji daje polimer twardy i kruchy, zwłaszcza styrenu, akrylonitrylu lub metakrylenu metylu
i ewentualnie 0—3% wagowych winylopirydyny.
Sposób wytwarzania folii według zastrz. 1, znamienny tym, że monomery tworzące kopolimer elastomeryczny (A) i monomery tworzące kopolimer twardy
i kruchy (B) polimeryzuje się oddzielnie emulsyjnie
lub w roztworze, przy czym jeżeli prowadzi się polimeryzację emulsyjną, wówczas kopolimery oddziela się
od fazy wodnej, rozpuszcza w rozpuszczalniku i miesza w żądanym stosunku, a gdy polimeryzację prowadzi się w roztworze, wówczas otrzymane roztwory kopolimerów miesza się bezpośrednio w żądanym stosunku, po czym w obu przypadkach z roztworu wytwarza
się folie przez wyparowanie rozpuszczalnika.

39b4

(p. 148723)

25.05.1971.

Patent dodatkowy do patentu nr 51286.
Sposób wytwarzania wosku polietylenowego wg patentu 51286, znamienny tym, że proces destrukcji polietylenu prowadzi się w temperaturze do 445°C stosując intensywne i krótkotrwałe ogrzewanie polietylenu w temperaturze poniżej 350°C oraz powolne grzanie w temperaturze powyżej 350°C w reaktorze typu
rurowego w którym na jedną objętość reaktora części
I-szej poziomej przypada jedna do dwóch objętości reaktora najlepiej 1,4 części II-giej pionowej, zaś na
jedną jednostkę mocy zainstalowanej w części I-szej
poziomej reaktora od 0,7—1,4 jednostki mocy, najlepiej
ok. jednej w części II-giej pionowej reaktora.
39b*

(P. 150301)

1.09.1971.

Pierwszeństwo: 2.09.1970, 5.08.1971 — NRF.

b przyjmuje wartość od 0,03 do 0,05, a
v jest lepkością topnienia w cSt, w temperaturze 140°C,
oraz w danym przypadku także dla ciśnienia cząstkowego tlenu wartości dobiera się tym wyższe im większa jest lepkość topnienia produktu wyjściowego,
a temperaturę reakcji obniża się w czasie od 0,5 do
3 godzin, korzystnie od 1 do 2 godzin o 10 do 50°C,
korzystnie o 20 do 30°C w stosunku do temperatury
reakcji To, a następnie utrzymuje ją aż do uzyskania
wymaganej liczby kwasowej.
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7.12.1970.

Pierwszeństwo: 8.12.1969 — Niemiecka Republika Federalna.
Th. Goldschmidt A.—G., Essen, NRF, (Jürgen Fock,
Ulrich Holtschmidt).
Termoutwardzalna folia nie zawierająca nośnika,
znamienna tym, że składa się z elastomerycznego kopolimeru (A) i z kopolimeru twardego i kruchego (B)
w stosunku wagowym od 1 : 20 do 1:3, przy czym
kopolimer elastomeryczny jest wytworzony przez polimeryzację 70—99'% wagowych estru alkilowego kwasu akrylowego, w którym rodnik alkilowy zawiera 1—
8 atomów węgla, 1—20'% wagowych nienasyconego
kwasu jednokarboksylowego lub bezwodnika nienasyconego kwasu dwukarboksylowego i ewentualnie 0—
20% wagowych monomeru winylowego, który w wyniku homopolimeryzacji daje polimer twardy i kruchy,

Farbwerk Hoechst Aktiengesellschaft vormals Meister Lucius u. Brüning, Frankfurt nad Menem, NRF,
(Franz Zapf, Albrecht Moschel).
Sposób wytwarzania homopolimerów i kopolimerów
przez polimeryzację alfa-olefin o 2—6 atomach węgla,
korzystnie etylenu lub mieszanin etylenu z nie więcej
jak 10% wagowymi wyższych alfa-olefin o 3—6 atomach węgla, w zawiesinie lub w fazie gazowej w temperaturze 20°—120°C, korzystnie 65°—95°C, a szczególnie korzystnie 75°—90°C, pod ciśnieniem poniżej
50 atn, korzystnie poniżej 10 atn oraz regulację ciężaru cząsteczkowego wodorem, znamienny tym, że polimeryzację prowadzi się jedno- lub wielostopniowo
w obecności katalizatora, składającego się z produktu
reakcji składnika A, stanowiącego 0,1—10 moli, w odniesieniu do tytanu, trójwartościowego związku tytanu
zawierającego chlor, korzystnie trójchlorku tytanu
składnika B, stanowiącego 1 mol, w odniesieniu do tytanu, produktu reakcji stałego związku, zawierającego
metal dwuwartościowy, np. magnez, wapń, chrom,
mangan, żelazo, nikiel, kobalt, miedź, cynk lub kadm,
z czterowartościowym związkiem tytanu zawierającym
chlor, wytworzonego w obecności lub nieobecności
alkoholanów glinu, przy czym produkt reakcji składników A i B zadaje się związkiem trójalkiloglinowym
o 1—16, korzystnie 2—12 atomach węgla w reszcie alkilowej i/lub produktem reakcji takich związków trójalkiloglinowych lub takich wodorków alkiloglinowych,
które również zawierają 1—16, korzystnie 2—12 atomów węgla w reszcie alkilowej, z dwuolefinami o 4—
20 atomach węgla, korzystnie* z izoprenem.
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(P. 150384)

7.09.1971.

Pierwszeństwo: 9.09.1970 — Francja.
Rhone Poulenc S.A., Paryż, Francja.
Urządzenie do rozdzielania mieszanin płynnych, zawierające dwie przestrzenie oddzielone błoną półprzepuszczalną, znamienne tym, że błona półprzepuszczalna
wykonana jest z kopolimeru akrylonitrylu i przynajmniej jednego monomeru jonowego lub zdolnego do
jonizacji, lub z kopolimeru akrylonitrylu i przynajmniej jednego monomeru jonowego lub zdolnego do
jonizacji i przynajmniej jednego monomeru niejonowego i niezdolnego do jonizacji, lub z mieszaniny przynajmniej dwóch z tych kopolimerów, lub z mieszaniny przynajmniej jednego z tych kopolimerów i przynajmniej jednego kopolimeru akrylonitrylu i przynajmniej jednego monomeru niejonowego, niezdolnego do
jonizacji; przy czym monomer jonowy lub zdolny do
jonizacji stanowi liczbowe 1—80'°/o cząsteczek monomerów połączonych w kopolimer i 1—50'% monomerów
połączonych w całość błony, przy czym błony te posiadają ponadto stopień usunięcia soli niższy od
1% i przepuszczalność wody pod ciśnieniem względnym 2 barów wyższą od 100 litrów/dobę • m2.
39b4

(P. 150860)
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talu grup Ib, Ha, lib, I l l b i IVb układu okresowego
i produkt reakcji chlorowcowanego tlenku glinowego
z pochodną metalu grup IVa, Va i Via układu okresowego.

39b 4

(P. 151094)

18.10.1971.

Pierwszeństwo: 20.10.1970 — Luxemburg.
Solvay et Cie, Bruksela, Belgia, (André Delbouille,
Jean-Louis Derroite).
Sposób polimeryzacji a-olefin, znamienny tym, że polimeryzację prowadzi się w obecności katalizatora zawierającego związek metaloorganiczny metalu grup
Ib, lia, lib, I l l b i IVb układu okresowego i czynnik
katalizujący otrzymany w reakcji tlenowego związku
metalu dwuwartościowego ze środkiem fluorującym
i z pochodnej metalu grup IVa, Va i Via układu okresowego, przy czym reakcję pomiędzy tlenowym związkiem metalu dwuwartościowego a środkiem fluorującym prowadzi się w temperaturze 150—450°C, a stosunek atomowy fluoru do metalu dwuwartościowego
w produkcie reakcji tlenowego związku metalu dwuwartościowego ze środkiem fluorującym jest wyższy
od 1.

1.10.1971.

Pierwszeństwo: 2.10.1970 ■—■ Japonia.

39b4

Mitsni Petrochemical Industries Ltd. Tokio, Japonia, (Nono Matsuzawa, Hidesaburo Oi, Hiroski Niskimura, Shigem Wada, Juntami Sasaki).

(P. 151166)

21.10.1971.

Pierwszeństwo: 23.10.1970 — Luxemburg.
Solvay et Cie, Bruksela, Belgia, (André Delgauille,
Jean Louis Derroite).

Sposób polimeryzacji lub kopolimeryzacji olefin,
znamienny tym, że proces polimeryzacji lub kopolimeryzacji prowadzi się w obecności katalizatora składającego się z aktywnego trójchlorku tytanu otrzymanego w wyniku redukcji czterochlorku tytanu za pomocą takich reduktorów jak wodór lub krzem albo
metaliczny tytan lub glin, rozdrobnionego mikrocząstkowo wobec związku kompleksowego chlorku lub
bromku glinowego ze związkiem zawierającym atomy
pierwiastka elektronodawczego takim jak związki organiczne zawierające atomy tlenu, azotu lub fosforu,
w ilości 0,005—0,5 mola na 1 mol trójtlenku tytanu
i wyekstrahowanego za pomocą rozpuszczalnika takiego jak nasycony węglowodór alifatyczny, węglowodór
aromatyczny lub pochodna chlorowca węglowodoru
aromatycznego oraz ze związku glinoorganicznego.

Spcsób polimeryzacji a-olefin w obecności katalizatora zawierającego związek metaloorganiczny metalu
grup Ib, Ha, lib, I l l b i IVb układu okresowego i kompleks katalizujący otrzymany w reakcji tlenowego
związku metalu dwuwartościowego z pochodną chlorowcową metalu grup IVa, Va i Via układu okresowego i zawierający metal dwuwartościowy N, metal
grup IVa, Va i Via układu okresowego T i chlorowiec
X, znamienny tym, że jako tlenowy związek metalu
dwuwartościowego stosuje się uwodniony lub wilgotny związek organiczny, a stosunek R = x/m + t jest
wyższy od 0,5, przy czym x, m i t są odpowiednio ilościami chlorowca X, metalu M i metalu T występującymi w kompleksie katalizującym i wyrażonymi w gramorównoważnikach.

39b*

39b4

(P. 150894)

4.10.1971.

Pierwszeństwo: 6.10.1970 — Luxemburg.
Solvay et Cie, Bruksela, Belgia, (Andre Delbouille,
Jean Louis Derroitte).
Spcsób polimeryzacji a-olefin, znamienny tym, że polimeryzację prowadzi się w obecności katalizatora zawierającego związek metaloorganiczny metalu grup
Ib, Ha, lib, I l l b i IVb układu okresowego i czynnik
katalizujący otrzymany w reakcji tlenowego związku
metalu dwuwartościowego ze środkiem chlorowcującym i z pochodną metalu grupy IVa, Va i Via układu
okresowego, przy czym tlenowy związek metalu dwuwartościowego jest związkiem organicznym a środek
chlorowcujący jest środkiem chlorującym, bromującym i jodującym, zaś stosunek atomowy chlorowca do
metalu dwuwartościowego w produkcie reakcji tlenowego związku metalu dwuwartościowego ze środkiem chlorowcującym jest wyższy od 1.
39b*

(P. 150920)

6.10.1971.

Pierwszeństwo: 8.10.1970 — Luxemburg.
Solvay et Cie, Bruksela, Belgia,
Charles Bienfait, Jacques Stevens).

(Luigi

Gerinuto,

Sposób polimeryzacji i kopolimeryzacji a-olefin, znamienny tym, że proces prowadzi się w obecności katalizatora zawierającego związek metaloorganiczny me-

(P. 151850)
30.11.1971.
Pierwszeństwo: 2.12.1970 — Holandia.

Stamicarbon N. V., Heerlen, Holandia.
Sposób polimeryzacji lub kopolimeryzacji alkilenów,
w ciekłym organicznym rozcieńczalniku, w temperaturze podwyższonej, w obecności katalizatora wytworzonego ze związku tytanu i związku metyloorganicznego o własnościach redukujących, do uzyskania roztworu polimeru lub kopolimeru, znamienny tym, że
polimeryzację lub kopolimeryzację prowadzi się w temperaturze wyższej od 110°C, w obecności katalizatora,
wytworzonego ze związku tytanu i związku magnezoorganicznego o własnościach redukujących oraz związku glinu o ogólnym wzorze AlRs-mXm, w którym R
oznacza grupę wodorokarbamylową o 1—30 atomach
węgla, X oznacza atom chlorowca, a symbol m oznacza liczbę o wartości co najmniej 1 a mniejszej od 3,
wyłączając związki magnesu stanowiące pochodne mono- i dwuwodorokarbamylu, rozpuszczonego w organicznym rozcieńczalniku.

39b5

(P. 138014)
6.01.1970.
Pierwszeństwo: 7.01.1969 — Węgry.

Tiszai Vegyi Kombinat, Tiszaszederkény, Węgry, (Lajos Brieger, Karoly Doktor, Géza Székely, Tibor Szé-

nasi, Gabriella Békeffi, Dezsö Zorányi),
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Sposób ciągły wytwarzania żywic syntetycznych dla
przemysłu pokostów, znamienny tym, że zhomogenizowaną i uprzednio ogrzaną mieszaninę składników
wprowadza się metodą ciągłą na górną półkę reaktora,
składającego się przynajmniej z sześciu półek, następnie mieszanina reakcyjna przemieszcza się grawitacyjnie, korzystnie w postaci cienkiej warstwy o grubości
0,5 do 1,5 mm, przez reaktor za pomocą rur przelewowych, umieszczonych na tych półkach, przy stopniowo
wzrastającej temperaturze od 120°C do 300°C, następnie gotową żywicę oziębia się ponownie na najniższej
półce, przenosi do zbiornika, służącego do rozpuszczania i, ewentualnie, wprowadza się do przestrzeni reaktora o wysokiej temperaturze ksylen i/lub gaz obojętny w przeciwprądzie do mieszaniny reakcyjnej, przy
stałym mieszaniu mieszaniny reakcyjnej na poszczególnych półach, podczas gdy ksylen, jeżeli jest stosowany, odprowadza się u góry reaktora w postaci mieszaniny azeotropowej ksylenu z wodą w postaci pary.
Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz.
1—6, znamienne tym, że składa się z reaktora zawierającego przynajmniej sześć półek, znajdujących się
jedna nad drugą (16), (17), (18), (19), (20), (21), posiadającego płaszcz cylindryczny z ogrzewaniem przeponowym, rurę doprowadzającą (15) umieszczoną na najwyższej półce w reaktorze dla doprowadzania mieszaniny składników, rurę odprowadzającą parę (29),
umieszczoną na najwyższej półce reaktora, spust dla
gotowej żywicy, umieszczony na najniższej półce reaktora, przewód odpowiedni dla wprowadzania cieczy
lub gazu lub doprowadzania cieczy (27), przy czym poszczególne półki wyposażone są w mieszadła, umocowane na wspólnym wale z tym, że mieszadła na górnej i dolnej półce są łopatkowe (22).

39b5

Nr 8/1973

(P. 138921)
20.02.1970.
Pierwszeństwo: 25.02.1969 — Austria.

Adolf Funder OHG Faserplattenfabrik und Holzindustrie, St. Veit/Glan, Austria.
Sposób wytwarzania modyfikatorów żywic moczni-

kowych, znamienny tym, że zdolne do reakcji z aldehydami związki zawierające grupy aminowe, iminowe
lub amidowe, takie jak mocznik, tiomocznik, melamina, guanamina, dwucyjanoamid, dwucyjanodwuamid
lub ich pochodne, poddaje się reakcji z bezwodnym
aldehydem mrówkowym (paraformaldehydem) w środowisku hydroksylowego, niewodnego rozpuszczalnika
organicznego i otrzymane produkty poddaje ewentualnie reakcji z kwasami dwukarboksylowymi lub wielokarboksylowymi.

(P. 140170)
39b«
21.04.1970.
Pierwszeństwo: 24.04.1969 — Niemiecka Republika Federalna.
Dynamit Nobel Aktiengesellschaft, Troisdorf, NRF,
(Franz Weibenfelds, Hans Jünger).
Sposób wytwarzania spienionych żywic fenolowych,

o przeciętnej średnicy pęcherzyka wynoszącej do
0,9 mm, przez spienianie w otwartych i zamkniętych
formach lub w prasach dwutaśmowych, mieszanin
składających się z rezoli żywic fenolowych, stałych
lub płynnych środków pianotwórczych, płynnych lub
stałych utwardzaczy i niewielkich ilości substancji powierzchniowo czynnych — znamienny tym, że do mieszaniny, wprowadza się przed spienianiem, 2 do 20
części wagowych, korzystnie 5 do 15 części wagowych,
w przeliczeniu na rezol żywicy fenolowej, alkoksylowanych fenoli w postaci płynnej i/albo pasty.
39b5

(P. 140364)
2.05.1970.
Pierwszeństwo: 7.05.1969 — Szwajcaria.

Ciba Société Anonyme, Bazylea, Szwajcaria.
Sposób wytwarzania trwałych preparatów z produktów reakcji związków epoksydowych z aminami, zna-

Fig.1

mienny tym, że na ciekły w temperaturze pokojowej
eter poliglicydylowy polifenolu działa się alifatyczną
pierwszorzędową dwuaminą, w stosunku 1 gramorównoważnik grupy epoksydowej na 3—5,5 gramorównoważników grupy aminowej, prowadząc reakcję bez
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użycia rozpuszczalnika, w temperaturze 100—120°C
i otrzymany związek addycyjny poddaje się z kolei
reakcji ze związkiem epoksydowym w stosunku 1 gramorównoważnik grupy epoksydowej na 2—5 gramorównoważników grypy aminowej, w środowisku rozpuszczalnika organicznego i w temperaturze około
100°C, a następnie zakwasza się mieszaninę reakcyjną,
najpóźniej po zakończeniu reakcji tak, aby jej próbka
rozcieńczona wodą wykazywała wartość pH 2—8.

39b5
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w którym Rj oznacza rodnik alkilowy o 1—6 atomach
węgla, R2 oznacza atom wodoru albo rodnik alkilowy
o 1—6 atomach węgla, A oznacza dwu- do sześciowartościową, alifatyczną resztę węglowodorową o 1—12
atomach węgla i m oznacza zero albo liczbę całkowitą
1—6, a n odpowiada wartościowości A oraz 0,01—3
procent wagowych, w odniesieniu do polioksymetylenu, soli metali ziem alkalicznych kwasów karboksylowych o 10—20 atomach węgla i/albo wodorotlenków
metali ziem alkalicznych.

30.05.1970.

(P. 140962)

Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej, Blachownia
Śląska, (Kazimierz Fraczek, Zofia Pokor ska, Edward
Grzywa, Jerzy Padowicz, Romuald Burczyk).
Sposób wytwarzania żywic węglowodorowo-formaldehydowych na drodze polikondensacji węglowodorów
aromatycznych z formaldehydem, jego roztworem wodnym lub rozkładalnym w środowisku reakcji polimerem przy użyciu kwasu siarkowego jako katalizatora,
znamienny tym, że polikondensację prowadzi się przy
stężeniach formaldehydu w roztworze wodnym na poziomie poniżej 5°/o wagowych najkorzystniej zaś poniżej 2!O/o wagowych.

39b5

(P. 149370)

10.07.1971.

Pierwszeństwo: 11.07.1970 — NRF.
Farbenfabriken Bayer Aktiengesellschaft,
sen, NRF, (Harro Träubel, Klasu Konig).

Leverku-

Sposób wytwarzania mikroporowatych tworów powierzchniowych przez poliaddycję w roztworze z kształtowaniem mieszaniny związków zawierających grupy
NCO —, NH2— i/lub OH—, które są w stanie wytworzyć poliuretan o twardości Shore A powyżej 40, przy
czym tworzący się w czasie poliaddycji w rozpuszczalniku poliuretan staje się stopniowo nierozpuszczalny,
a rozpuszczalnik zostaje jednocześnie lub następnie
odparowany lub usunięty w inny sposób, znamienny
tym, że rozpuszczalnik lub mieszanina rozpuszczalników zawiera 1—300% wagowych (w przeliczeniu na
tworzący się poliuretan) związku polarnego, który
w warunkach reakcji jest obojętny w stosunku do
składników reakcji, przy czym liczba parowania związku polarnego jest więcej niż o połowę większa od
liczby parowania pozostałych obecnych rozpuszczalników.

39b 5

(P. 149383)

12.07.1971.

Pierwszeństwo: 14.07.1970 — Szwajcaria.
Lonza A.G. Gampel/Wallis, Bazylea,
(Theodor Völker, Hanspeter Hugener).

Szwajcaria,

Sposób
wytwarzania
polimerów,
zawierających
N-podstawione akryl- i/lub metakrylamidy, znamienny
tym, że polimery zawierające poliakrylimid i/lub polimetakrylimid lub grupy akrylimidowe i/lub metakrylimidowe poddaje się w temperaturze 0—120°C reakcji
z aminami o wzorze RCH2NH2, w którym R oznacza
atom wodoru, rodnik alkilowy, arylowy, aryloalkilowy,
grupę hydroksyalkilową i karboksyalkilową.

39b5

(P. 150300)
1.09.1971.
Pierwszeństwo: 2.09.1970 — NRF.

Farbwerke Hoechst Aktiengesellschaft vormals Meister Lucius u. Brüning, Frankfurt nad Menem, NRF,
(Ernst Wolters, Günther Roos).
Stabilizowane tłoczywa z polioksymetylenu, znamienne tym, że zawierają 0,05—4 procent wagowych, w odniesieniu do polioksymetylenu, związku o wzorze 1,

39bs

(P. 150425)

9.09.1971.

Pierwszeństwo: 11.09.1970 — Stany Zejdnoczone Ameryki.
Goodyear Tire and Rubber Company, Ohio, Stany
Zjednoczone Ameryki, (Charles J. Pearson, David
L. Dukes).
Sprężysty utwardzony środek polikarbamidouretanowy, znamienny tym, że zawiera związek w reakcji
przynajmniej jednej dwuaminy takiej jak ortodwuchlorobenzydena i 4,4'-metyleno-bis-ortochloroanilina
z produktem reakcji między 3,3'-dwutolileno-4,4'-dwuizocyjanianem, a substancjami polimerycznymi, zawierającymi chemicznie czynny wodór, należącymi do polieterów czterometylenowych glikoli o średnim ciężarze cząsteczkowym około 800—2200 i sumarycznym
średnim ciężarze cząsteczkowym około 1200—1500 lub
stanowiących mieszaninę substancji,
zawierających
reaktywny wodór, złożonych z około 30—lOO'°/o wagowych polieterów czterometylenowych glikoli o ciężarze cząsteczkowym około 800—2200 i odpowiednio do
70% wagowych poliestrów polioli o ciężarze cząsteczkowym około 800—2200, takich jak poliestry kaprolaktonu, wytworzone z kaprolaktonu o 6—10 atomach
węgla i glikoli o 2—10 atomach węgla, albo adypiniany, pochodne kwasu adypinowego, i glikoli o 2—7
atomach węgla oraz azelainiany, pochodne kwasu azelainowego i glikoli o 2—7 atomach węgla, przy czym
całkowity średni ciężar cząsteczkowy mieszaniny czterometylenowego poliestru glikolu i poliestro poliolu
wynosi około 1300—1900, a stosunek zawartości grup
izocyjanianowych i dwuizocyjanianowych do sumy
grup hydroksylowych polioli wynosi około 1,7—2,5, natomiast stosunek zawartości pierwszorzędnych grup
aminowych dwuaminy do zawartości grup izocyjanianowych, stanowiący nadmiar nad sumą grup hydroksylowych polioli wynosi około 0,6—1, zaś wartość liczby
kwasowej polioli jest niższa od 1.
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25.10.1971.

Pierwszeństwo: 26.10.1970 — Stany Zjednoczone Ameryki.
Phillips Petroleum Company Bartlesville, Oklahoma,
Stany Zjednoczone Ameryki, (Robert Johnson Perry).
Sposób wytwarzania kopolimerów zawierających
98—95°/o wagowych propylenu i 2—5% wagowych etylenu, przez kopolimer yzację propylenu z etylenem
w obecności katalizatora otrzymywanego przez zmieszanie chlorku dwuetyloglinowego, trójchlorku tytanu
i fosforynu trójfenylowego, w temperaturze 46—63°C,
znamienny tym, że w celu zwiększenia ilości kopolimeru wytwarzanego w jednostce czasu stosuje się katalizator zawierający 4—10°/o molowych fosforynu
trójfenylowego w stosunku do ilości zawartego trójchlorku tytanu.

39b5
(P. 151788)
26.11.1971.
Pierwszeństwo: 27.11.1970 — Stany Zjednoczone Ameryki.
Celanese Corporation, Nowy York, Stany Zjednoczone Ameryki, (John Stephen Gali).
Wzmocniona żywica do formowania o obniżonej pal-

ności i uformowana w postaci wyrobów, których co
najmniej części mają grubość mniejszą niż około
0,32 cm, znamienna tym, że stanowi dokładną mieszaninę tereftalanu polialkilenu takiego jak tereftalan
polipropylenu i tereftalan polibutylenu, przy czym tereftalan polialkilenu posiada lepkość istotną w zakresie około 0,2—1,2 decylitra/g, materiału wzmacniającego o cząstkach, których stosunek długości do średnicy jest mniejszy niż około 50 : 1 w wyrobie formowym, aromatycznego halogenku trwałego w temperaturze wymaganej dla przetwórstwa stopionego tereftalanu polialkilenu, a rozkładającego się w temperaturze
spalania tereftalanu polialkilenu, związku zawierającego metal grupy Vb układu okresowego, przy czym
stosunek wagowy chlorowca w aromatycznym halogenku do metalu grupy Vb w związku zawierającym
ten metal wynosi około 0,3—4,0 i co najmniej O,75'°/o
wagowo, w stosunku do ciężaru całego zestawu, dodatkowego materiału wzmacniającego o stosunku długości do średnicy większym niż około 50 : 1 w wyrobie
formowym.

39b5
(P. 152915)
14.01.1972.
Pierwszeństwo: 15.01.1971, 7.10.1971 — Niemiecka Republika Federalna.
Farbwerke Hoechst Aktiengesellschaft vormals Meister Lucius u. Brüning, Frankfurt n/Menem, NRF,
(Rudolf Kern, Heinz Schmidt, Karlheinz Burg, Ernst
Wolters, Günther Sextro).
Termoplastyczne masy do formowania, znamienne
tym, że składają się z mieszaniny 99,9—90°/o wagowych
polioksymetylenu liniowego i 0,1—10'°/o wagowych polioksymetylenu rozgałęzionego lub usieciowanego.

39t>5

(P. 155305)

12.05.1972.

P i e r w s z e ń s t w o : 14.05.1971.
Inventa AG für Forschung und Patentverwertung,
Zurich, Szwajcaria (Hussain El-Ghatta, Heinz Lüssi,
Manfred Hoppe, Clau Berther).
Sposób wytwarzania nowych produktów kondensacji, odpowiednich do utwardzania żywic epoksydowych, znamienny tym, że produkty uboczne, otrzymywane przy utlenianiu cykloalkanów i zdolne do reagowania z pierwszo- i drugorzędowymi aminami, kondensuje się z wielowartościowymi aminami alifatycznymi.

39b«

(P. 138412)

27.01.1970.

Rütgerswerke Aktiengesellschaft, Frankfurt n/Menem, NRF (Heinz-Gerhard Franek, Walter Metzendorf,
Erich Schweym, Herbert Beneke, Rolf Marrett, Józef
H.-G. Nijssen, Jaafar Omran).
Sposób wytwarzania wytrzymałych na ciśnienie, odpornych na działanie wysokiej temperatury tworzyw
piankowych z mieszanin mas bitumicznych i żywic
syntetycznych, znamienny tym, że mieszaniny mas bitumicznych i nowolaków w nieobecności wolnego kwasu, w temperaturze 150—210°C, przy lepkości 50—
5000 cP zostają jednocześnie spienione przez wyzwalane w procesie utwardzania gazy, albo przez dodane
środki porotwórcze, i utwardzone.

39b<5

( P . 138937)

21.02.1970.

Rütgerswerke Aktiengesellschaft, Frankfurt nad Menem, NRF, (Heine-Gerhard Franek, Walter Metzendorf, Johannes Turowski, Jaafar Omran, Józef H. G.
Nijssen).
Sposób wytwarzania wytrzymałych na ciśnienie
tworzyw piankowych o wysokiej odporności termicznej z mieszanin mas bitumicznych i żywic fenolowych
przez poddanie reakcji mieszanin mas bitumicznych,
fenoli i aldehydów lub substancji odszczepiających aldehyd w obecności katalizatorów, znamienny tym, że
mieszaniny mas bitumicznych, fenoli i sześciometylenoczteroaminy w obecności katalizatora alkalicznego
poddaje się reakcji kondensacji w temperaturze
140—200°C w ciągu około 4 godzin i otrzymane mieszaniny mas bitumicznych i żywic fenolowoformaldehydowych z dodatkiem środka porotwórczego, korzystnie sześciometylenoczteroaminy, poddaje się w zbiorniku ciśnieniowym spienianiu i utwardzaniu.

39b8

(P. 140445)

6.05.1970.

Pierwszeństwo: 6.05.1969 — Japonia.
Showa Denko Kabushiki Kaisha, Tokio, Japonia,
(Masatomo Ito, Junji Yotsuyanagi, Masao Miymaoto,
Soyao Moriguchi).
Sposób wytwarzania tworzywa termoplastycznego
o dobrych własnościach antystatycznych zawierającego
tworzywo termoplastyczne i środek antystatyczny, znamienny tym, że jako środek antystatyczny stosuje się
co najmniej jedną z pochodnych N,N'-podstawionej
ksylilenodwuaminy o ogólnym wzorze 1, w którym
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A, B, D i E mogą być takie same lub różne i mogą
oznaczać podstawniki o wzorach 2, 3, 4, —R3 lub —R4,
w których R oznacza rodnik metylowy lub atom wodoru, R1 oznacza liniowy lub rozgałęziony rodnik alkilowy lub alkenylowy, zawierający 11—21 atomów węgla, R2 oznacza liniowy lub rozgałęziony rodnik alkilowy lub alkenylowy, zawierający 1—10 atomów węgla, R3 oznacza liniowy lub rozgałęziony rodnik alkilowy lub alkenylowy, zawierający 1—21 atomów węgla, R4 oznacza atom wodoru lub rodnik cykloalkilowy, aryloalkilowy lub arylowy, m oznacza liczbę
całkowitą od 0 do 5, a n oznacza liczbę całkowitą od
1 do 5, przy czym co najmniej jeden z podstawników
A, B, D i E oznacza rodnik o wzorze 2, w ilości
0,01—10 części związku na 100 części wagowych tworzywa termoplastycznego.

ku z tytanem i stapiania składników w postaci zapraw i czystego cynku, znamienny tym, że zaprawę
cynku z tytanem oraz innymi dodatkami stopowymi
sporządza się w ten sposób, że do podgrzanego pieca
do temperatury 200°C ładuje się na dno czysty cynk
w ilości umożliwiającej jego przykrycie, a następnie
na przemian ładuje się do pieca co najmniej kilka
warstw składających się z warstwy rozdrobnionego
topnika uprzednio odwodnionego, złożonego przeważnie z chlorku magnezu oraz chlorku sodu w stosunku
wagowym jak 7 : 3 i zmieszanych z chlorkiem cynku,
warstwy rozdrobnionego do ziarnistości 5 mm tytanu
i warstwy cynku wypełniających do wysokości a/s
wannę pieca, po czym ładuje się jeszcze na przemian
kilka warstw topnika, rozdrobnionego tytanu, cynku
i metalu o większym ciężarze właściwym od cynku,
przykładowo miedź, i przykrywa się ostatnią warstwę
miedzi topnikiem, przy czym ilość tytanu w stosunku
do cynku w całej masie przygotowanego stopu wstępnego nie przekracza 3%> wagowych, ilość przykładowa
miedzi wynosi do 3Olo/o wagowych w stosunku do masy
cynku a ilość topnika wynosi od 2 do 5%> wagowych
w stosunku do wszystkich składników stopu wstępnego, po czym podgrzewa się wsad do temperatury
400°Ć, a następnie intensywnie podwyższa się temperaturę ale tylko maksymalnie do 900°C i utrzymuje
się tę temperaturę aż do stopnia wsadu a po stopieniu przegrzewa się kąpiel w temperaturze około 50°C
powyżej linii likwidus a najkorzystniej w temperaturze 850°C, po czym rafinuje się kąpiel gazowym chlorem lub chlorkiem cynku miesza się kąpiel do pół
godziny i po ściągnięciu żużli najkorzystniej w postaci
płynnej stop wstępny kieruje się do kąpieli cynku
czystego o temperaturze do 560°C lub powyżej tej
granicy najkorzystniej pokrytą warstwą ochronną,
przy czym w czasie dodawania stopu wstępnego miesza się kąpiel cynkową, po czym obniża się temperaturę kąpieli stopu do 480°C lub poniżej tej granicy
a po ściągnięciu zgarów kąpiel gotowego stopu odlewa
się do form metalowych podgrzanych do temperatury
od 150 do 200°C.

40a

40a

(P. 139045)

26.02.1970.

Institutul de Cercetari Miniere — Icemin, Bukareszt,
Rumunia, (Petru Vlád, Sorin Dima, Georgeta Niculina
Dolmanion, Ana Dita, Dinu Nistorescu).
Sposób wzbogacania rud ołowiu, miedzi, cynku i pirytu o wysokim stopniu asocjacji, o dużej zawartości
miedzi, znamienny tym, że dokonuje się flotacji selektywnej koncentratu miedzi uzyskanego bezpośrednio
z rudy w celu otrzymania kolektywnych koncentratów
Pb-Zn o małej zawartości miedzi, przystosowanych do
obróbki metalurgicznej w jednej, jedynej fazie, a następnie dokonuje się flotacji kolektywnej po której
otrzymuje się koncentrat kolektywny Pb-Zn o małej
zawartości miedzi oraz koncentrat pirytu.
40a

(P. 139128)

2.03.1970.

Zakłady Cynkowe „Silesia" Przedsiębiorstwo Państwowe, Katowice-Wełnowiec, (Stefan Zieliński, Krystyna Żłobińska-Sok, Roman Klimczok, Robert Musioł).
Sposób wytwarzania stopu cynku do przeróbki plastycznej, składający się z przygotowania zaprawy cyn-
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(P. 145983)

3.02.1971.

Zakłady Cynkowe „Silesia", Przedsiębiorstwo Państwowe, Katowice-Wełnowiec, (Henryk Fik, Jakub Sozański, Józef Sajdok).
Sposób rafinacji stopów kadmowych metodą ciągłej
redestylacji w urządzeniu hermetycznie zamkniętym,
w którym z doprowadzonego z pieca do topienia metalu części stopu przeprowadza się w stan pary a następnie parę częściowo skrapla się w deflegmatorze,
uwalniając ją w ten sposób od zanieczyszczeń o wyższej temperaturze wrzenia od kadmu, po czym tak
oczyszczone pary skrapla się w hermetycznie zamkniętym kondensatorze, znamienny tym, że temperaturę
komory ogniowej ogrzewającej odparnik kolumny rektyfikacyjnej utrzymuje się w granicach od 990 do
1060°C, a stosunek temperatury komory ogniowej do
temperatury zewnętrznych ścian deflegmatora wynosi
od 1,5 do 1,8.

40b
(P. 119529)
17.03.1967.
Pierwszeństwo: 28.03.1966 —• Stany Zjednoczone Ameryki Północnej.
International
Business
Machines
Corporation,
Armonk, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, (David Stuart Fields, Daniel Lee Mehl).
Sposób obróbki stopów eutekiycznych, zwłaszcza
stopu zawierającego 78% wagowych cynku i 22% wagowych aluminium, znamienny tym, że materiał wygrzewa się w ośrodku płynnym w temperaturze zawartej pomiędzy temperaturą niezmienności eutektycznej i temperaturą fazy stałej w czasie niezbędnym
do uzyskania jednorodnej struktury, po czym ochładza się gwałtownie i obrabia wstępnie w temperatu-
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rze poniżej linii rozpuszczalności korzystnie poniżej
temperatury 205°C, a następnie ogrzewa się do temperatury bliskiej i niższej od temperatury niezmienności eutektycznej i kształtuje się materiał w tej
temperaturze.

40b

(P. 149392)
12.07.1971.
Pierwszeństwo: 13.07.1970, 1.12.1970.

Southwire Company (Corporation of the State of
Georgia) Carrollton, Georgia 30117, USA, (Roger John
Schoerner, Enrigue Calixo Chia).
Stop aluminiowy wytworzony do przewodów elektrycznych i innych wyrobów, który składa się z aluminium i przynajmniej jednego dodatkowego składnika, znamienny tym, że zawiera od około 0,35% do
około 4% części wagowych kobaltu i około 2,5'%> części
wagowych innych składowych elementów oraz od około 93,5% do około 99,65% części wagowych aluminium.
40d
(P. 149470)
15.07.1971.
40b
Pierwszeństwo: 16.07.1970 — Niemiecka Republika Federalna.
Deutsche Edelstahlwerke AG, Krefeld, NRF, (Fritz
Frehn).
Stop twardy spiekany o dużej twardości i ciągliwości, dobrej odporności na korozję i małym ciężarze
właściwym, znamienny tym, że składa się z 55—80%
wagowo jednego lub kilku węglików z grupy zawierającej węg-lik tytanu, chromu, wanadu, wziętych oddzielnie lub zmieszanych oraz z 45—20% wagowo
austenitycznego stopu
metalowego, zawierającego
0—o,8% węgla, 0,2—1,8% miedzi, 0,2—1,2% niobu
z nantalem i/lub tytanem, 0,5—29% molibdenu,
0,005—0,1% boru, 0—23% chromu, 0—1,7% aluminium,
0—1,9% manganu, 0—6,8% wolframu, 0—68% żelaza
i 10—66% niklu.

40c

(P. 146151)

11.02.1971.

Biuro Projektów Przemysłu Metali Nieżelaznych
„Bipromet", Katowice, (Roman Nitka, Jerzy Wolski,
Piotr Linke, Jan Nosel, Ryszard Czerwiński).
Układ elektrod w wannie elektrolitycznej w procesie
elektrolizy wodnych roztworów soli zwłaszcza cynku,
znamienny tym, że na boczne krawędzie dodatnich
elektrod (1) nakładane są na przemian przegrody (2)
wykonane z tworzywa dielektrycznego, odcinające
w tym miejscu przestrzeń pomiędzy ścianą pionową
wanny (3) a boczną krawędzią dodatniej elektrody (1).

40c

(P. 146176)

12.02.1971.

Instytut Metali Nieżelaznych, Gliwice, (Andrzej Rokicki, Danuta Hanuś, Wit Baranek, Jerzy Cymerman,
Szczepan Król, Tadeusz Łazarczyk, Władysław Zajączkowski).
Sposób oddzielania metalu od katod w procesie elektrolizy, znamienny tym, że boki katody z osadzoną na
nich warstwą metalu poddaje się sprężystym drganiom poprzecznym do jej powierzchni.
Urządzenie do stosowania tego sposobu i stanowiące
katodę w procesie elektrolizy, znamienne tym, że Dosiada kształt płaskiej szczelnej skrzynki, której dwa
przeciwległe boki wykonane są ze sprężystej blachy
metalowej od zewnątrz polerowanej.

(P. 148167)
14.05.1971.
Pierwszeństwo: 15.05.1970 — Węgry.

Magyar Kabel, Müvek, Budapeszt, Węgry, (Míhaly
Anka, Desö Galio, Antal Ivák, László Turcsanyi).
Sposób przeprowadzania obróbki cieplnej, zwłaszcza
wyrobów walcowanych, tłoczonych, giętych i ciągnionych z aluminium lub ze stopu aluminium, znamienny
tym, że wyrób korzystnie przeprowadza się pomiędzy
elektrodami umieszczonymi w cieczy a do wyrobu doprowadza się prąd o określonej gęstości, o bardzo dużym natężeniu, przykładowo 10 000 A i o bardzo małym napięciu, przykładowo 1 V, przez co wyrób ten
jest gwałtownie ogrzewany do temperatury potrzebnej
dla obróbki cieplnej, korzystnie do temperatury
400—600°C w wybranym okresie czasu od 1 do 120 sekund, a następnie wyrób się chłodzi, przy czym w czasie chłodzenia wyrób zmienia swe wymiary na skutek
tego, że ogrzewanie i chłodzenie jest przepuszczane
z prędkością proporcjonalną do zmiany wymiarów, po
czym wyrób ochłodzony już przez ciecz drugiej elektrody jest, jeśli jest to potrzebne, dalej chłodzony
w kierunku przesuwu za pomocą cieczy, na przykład
za pomocą natrysku wodnego.
Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz. 1,
znamienne tym, że ma mechanizmy prowadzące, przeznaczone do prowadzenia i przesuwania wyrobu (1),
przy czym prędkość tych mechanizmów jest regulowana, przez co zapobieżono powstawaniu naprężeń
mechanicznych w wyrobie w czasie ogrzewania go,
a mechanizmy te są przykładowo wykonane w postaci
rolek (2, 7), a ponadto pomiędzy nimi urządzenie ma
elektrody (3, 5), umieszczone w nastawnej odległości
od siebie i zasilane z zasilacza (8) posiadającego regulowany transformator, przy czym elektrody są umieszczone korzystnie w strumieniu cieczy, na przykład
wody, a ponadto urządzenie jest wyposażone w urządzenia chłodzące za pomocą cieczy, na przykład w natrysk wody.
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40d

(P. 155303)
11.05.1972.
Pierwszeństwo: 13.05.1971 — NRF.

Bau-Stahlgewebe GmbH, Düsseldorf — Oberkassel,
NRF (Ludwig Ettenreich, Otto Reimann, Klaus Greulich).
Sposób ciągłej obróbki cieplnej prętów z niskowęglowej stali konstrukcyjnej, zawierającej maksimum
O,26°/o węgla, reszta żelazo i elementy zwykle towarzyszące, w celu polepszenia własności mechanicznych
jak wytrzymałość na rozciąganie, wydłużenie oraz ich
wzajemny stosunek, za pomocą szybkiego nagrzewania
z następującym po nim hartowaniem, znamienny tym,
że stal nagrzewa się w warstwie wierzchniej do temperatury między Act i 1300°C w taki sposób, aby rdzeń
nagrzewał się przy szybkości co najmniej 100°C/sek,
korzystnie 300°C/sek, do temperatury znajdującej się
między rozpoczynającą się przemianą perlitu (Ac^
i 900°C, po czym przed osiągnięciem stanu równowagi
w stosunku do zawartości węgla przeprowadza się hartowanie.

75

skaną do powierzchni przedmiotu mierzonego i osadzoną współśrodkowo z tarczą szczelinową na wałku
osadzonym w łożyskach pokryw i korpusu impulsatora
włączonego w elektryczny układ sterowania pomiarem i układ licząco-wskazujący wynik pomiaru, znamienne tym, że impulsator posiada sprzężony z przysłoną (18) przedmiotu mierzonego zadajnik (Fi) impulsów elektrycznych włączony w układ elektryczny złożony z dyskryminatora (Dl), wybieraka obrotowego
(WSO) z przełącznikiem trójpołożeniowym (36), prze■rzutnika (HS), elektromagnesu (16), którym sprzężony
jest układ sterowania z obwodem (37) pomiaru dokładnego ze znanym miernikiem (30), celem sterowania
pracą elektromagnesu hamulca (12) i wytwarzania impulsów elektrycznych w zadajniku (F2) sprzężonym
z układem liczenia zgrubnego wyposażonym w dyskryminator (D2) i znany licznik elektromagnetyczny (34)
oraz tym, że rozpoczęcie i zakończenie cyklu mierzenia
odbywa się bezstykowo.

42b

(P. 148629)

28.05.1971.

Warszawskie Zakłady Mechaniczne „Delta-WZM",
Warszawa, (Zbigniew Korpus, Ryszard Kowalski).
Urządzenie do pomiaru przemieszczeń przeznaczone
do badania układów hydraulicznych, zwłaszcza wysokociśnieniowych i ich zespołów, w szczególności ale
nie wyłącznie, do badania zaworów odcinających silnikowych pomp wtryskowych, znamienne tym, że zastosowany w nim jest pojemnościowy czujnik przemieszczeń o znanej zasadzie działania, z tym, że nieruchoma
odizolowana od masy elektroda (17, 37, 42) czujnika
wbudowana jest w element (14, 43) zamykający komorę zaworową.

42b

(P. 146147)

12.02.1971.

Fabryka Obrabiarek „Rafamet", Kuźnia Raciborska,
(Jan Polak, Stanisław Arcimowicz).
Urządzenie do pomiaru średnic przedmiotów walcowych, którym mierzy się średnicę jako odcinek drogi
obwodu koła, wyposażone w tarczę pomiarową doci-

42b
(P. 153602)
21.02.1972.
Pierwszeństwo: 23.02.1971 — Stany Zjednoczone Ameryki.
USS Engineers and Consultans, Inc., Pittsburgh,
Stany Zjednoczone Ameryki (Robert Wyły Patterson).
Urządzenie do regulowania ciężaru i równomierności
powłoki nałożonej na ruchome podłoże w procesie powlekania ogniowego, zawierające dyszę przebiegającą
promieniowo od wycinka rurowego zasilanego płynem
pod ciśnieniem i równolegle do powierzchni obrabianego podłoża, przy czym kanał dyszy zakończony łukową szczeliną wylotową, znamienne tym, że zawiera
pewną liczbę dysz przebiegających promieniowo od
odcinka rurowego (22) i rozmieszczonych dokoła jego
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obwodu, które to dysze i odcinek rurowy stanowią
razem jednolity zespół (18), w którym szczelina każdej
dyszy ma odmienną długość, przy czym zespół ten jest
zaopatrzony w elementy do powodowania jego obrotu
dookoła osi w celu ustawiania żądanej dyszy w położeniu roboczym oraz w elementy do zabezpieczania
przed dopływem płynu do dysz wyłączonych z pracy.
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zycji równoległej do prowadnic (2) oraz że rama (3)
i/lub odczytująca głowica (1) ma co najmniej jedną
powierzchnię (5) przystosowaną do połączenia z odpowiednią powierzchnią urządzenia pomiarowego lub
wykonawczego.

42d

(P. 147204)

29.03.1971.

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, Warszawa, (Tadeusz Kasprzyk, Andrzej
Miskowiec, Stanisław Pomykała).
Sposób rejestracji drgań kół kierowanych samochodu polegający na tym, że drgania kół kierowanych zamienia się, za pomocą czujnika fotoelektrycznego na
drgania elektryczne, po czym wzmacnia się za pomocą
wzmacniacza o regulowanej skokowo czułości, znamienny tym, że wzmocnione drgania filtruje się za
pomocą filtru pasmowego o częstotliwości dolnej pasma rzędu 0,2 Hz i górnej rzędu 10 kHz, a następnie
rejestruje na rejestratorze magnetycznym.

42e
(P. 144760)
42c
2.12.1970.
Pierwszeństwo: 3.12.1969 — Stany Zjednoczone Ameryki.
Société de Prospection Electrique Schlumberger, Paryż, Francja, (Nick A. Schuster).
Sposób badania potencjału własnego warstw geologicznych — patrz. str. 2 — kl. 5a — (P. 144760).

42d

(P. 147200)

(P. 145936)

1.02.1971.

Zjednoczone Zakłady Urządzeń Jądrowych „Polon",
Warszawa, (Jerzy Kędzierski).
Układ do pomiaru masy przesuwającego się materiału zwłaszcza warstw cienkich metodą rozproszeniową przy pomocy przenikliwego promieniowania zawierający źródło promieniowania i detektor promieniowania osłonięty od promieniowania nierozproszonego,
znamienny tym, że detektor (1) promieniowania posiada kolimator (2) z co najmniej jednym otworem kolimacyjnym (3) osłaniający detektor (1) od części promieniowania rozproszonego w mierzonym materiale (4).

29.03,1971.

Polskie Zakłady Optyczne, Warszawa, (Eugeniusz
Kurcz).
Jednoczłonowy,
analogowo-cyfrowy
przetwornik
liniałowy, przetwarzający dowolną metodą przemieszczenia liniowe na impulsy elektryczne, wykorzystywane do pomiaru tego przemieszczenia i/lub rozróżniania
jego kierunku, znamienny tym, że odczytująca głowica
(1) przetwornika jest połączona za pomocą prowadnic
(2) z ramą (3) utrzymującą impulsowy liniał (4) w po-

42e

(P. 147275)

1.04.1971.

Centralne Laboratorium Gazownictwa, Warszawa,
(Maciej Piekarski, Andrzej Osiadacz).
Sposób pomiaru ilości przepływającego płynu, znamienny tym, że stosuje się dwustronnie działający
pneumatyczny element całkujący, który przetwarza
różnicę między sygnałem pneumatycznym proporcjonalnym do mierzonego natężenia przepływu, a stałą
wartością zadaną sygnału pneumatycznego, na pneumatyczny sygnał wyjściowy na przemian rosnący
i malejący.
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8.05.1971.

Instytut Lotnictwa, Warszawa, (Zygmunt Krawczyk,
Cezary Lichodziejewski).
Zespolony paliwomierz lotniczy złożony z pojemnościowego toru pomiaru paliwa, zawierającego czujniki
pojemnościowe, przetwornik elektryczny i wskaźnik
wychyłowy, oraz z sumującego toru pomiaru paliwa,
zawierającego czujnik turbinkowy wraz z kompensatorem gęstości paliwa, dzielnik elektryczny i wskaźnik
cyfrowy, a ponadto złożony z przetwornika cyfrowo-analogowego i przełącznika elektronicznego sterowanego czujnikiem położenia samolotu, które wiąże te
dwa tory, znamienny tym, że zawiera układy automatycznej korekcji (12) i ręcznej korekcji (14) połączone
poprzez wyłącznik (13) z wejściem licznika elektronicznego (8), przy czym wejście układu automatycznej
korekcji (12), sterowanego czujnikiem położenia (11),
jest połączone z wyjściem przetwornika elektronicznego (2) i przetwornika cyfrowo-analogowego (9).
42e

(P. 148822)

16.06.1971.

Zakłady Maszyn Biurowych, Toruń, (Lech Halborn,
Feliks Kubiaczyk, Jerzy Horecki, Ryszard Migielski,
Józef Zieliński).
Cieczomierz, znamienny tym, że bezpiecznik nadciśnieniowy stanowi element (9) mocujący narażoną na
działanie nadciśnienia płytę (2) i osłonę (5) z korpusem (1).

42e

(P. 148067)

11.05.1971.

Gosudarstvenny Nauczno-Issledovatelsky i Proektny
Institut Redkometallicheskoi Promyshlennosti, Moskwa,
ZSRR, (Igor Nikolaevich Kanevsky, Mikhail Alesandrovich Sivakov, Alexei Grigorievich Martynov, Nikolai Ivanovich Brazhnikov, Alexandr Kuzmich Tarelkin, Viktor Vasilievich Ivanov).
Sposób pomiaru natężenia przepływu środowiska
płynnego na podstawie zmian położenia pływaka
w strumieniu kontrolowanego środowiska płynnego,
znamienny tym, że sygnał akustyczny jest nadawany
w kierunku pływaka, a odbiera się odbity od niego
sygnał akustyczny, przy czym z odstępu czasu pomiędzy nadaniem i odbiorem sygnału akustycznego charakteryzujący położenie pływaka określa się natężenie
przepływu kontrolowanego środowiska płynnego.
Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz. 1,
zawierające rurkę rotametryczną z pływakiem, którego
położenie zmienia się w zależności od natężenia przepływu kontrolowanego środowiska płynnego przepływającego przez rurkę rotametryczną, znamienne tym,
że jest wyposażone w przetwornik (4) elektroakustyczny, umieszczony na jednej z końcówek (5) rurki rotametrycznej (1) do okresowego nadawania i odbierania
od pływaka (2) odbitego sygnału akustycznego, oraz
połączony elektrycznie z elektroakustycznym przetwornikiem (4) elektroniczny blok (6), zawierający generator (7) impulsów i układ do pomiaru odstępów
czasowych (8), przy czym każdy z nich łączy się elektrycznie z elektroakustycznym przetwornikiem (4),
oraz zawierający połączony z nim elektrycznie synchronizator (9) elektrycznych sygnałów do sterowania
generatora impulsów (7) w momencie nadawania sygnału akustycznego przez elektroakustyczny przetwornik (4) i uruchamiający układ do pomiaru odstępów
czasowych (8) do czasu powrotu na elektroakustyczny
przetwornik (4) odbitego od pływaka (2) sygnału akustycznego.

42e

(P. 148829)
16.06.1971.
Pierwszeństwo: 18.06.1970 — Szwajcaria.

Gebrüder Sulzer Aktiengesellschaft, Winterthur,
Szwajcaria, (Hans Hütter).
Wielostrumieniowy wskaźnik przepływu cieczy, posiadający szereg elektrycznie przewodzących, swobodnie zawieszonych elementów kontaktowych, poruszających się w szeregowo ustawionych rurkach tworzących jednolity blok i których osie główne leżą
w jednej płaszczyźnie, zaś z obu stron tej płaszczyzny
umieszczone są w bloku przewody elektryczne, przebiegające w zasadzie przez wszystkie rurki na jedna-

kowej wysokości, sięgające określoną częścią swych
powierzchni w obręb tych rurek, oraz połączone z elektryczną aparaturą alarmową, znamienne tym, że elementy kontaktowe (3) posiadają właściwości magnetyczne oraz, że przewody (8) zawierają szereg magnesów stałych (14), przy czym długość magnesów (14)
odpowiada zasadniczo odstępowi CA) sąsiednich rurek
(2) a końcówki magnesów znajdują się w obrębie poszczególnych rurek (2).

42e
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(P. 148788)

Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz. 1,
znamienne tym, że magnes (3) sterowany elektryczną
cewką (1) i połączony z tarczą (2) ze szczelinami
0 nieznacznej masie jest zamocowany na drgającej
sprężynie (4) sterującej nastawiane, elektryczne styki,
które są połączone z elektronowym powielaczem (6)
1 wzmacniaczami (7, 8).

14.06.1971.

Stocznia Szczecińska im. Adolfa Warskiego, Szczecin, (Mieczysław Skrzymowski).
Urządzenie do zwiększenia strefy niejednoznaczności czujnika poziomu cieczy, znamienne tym, że składa
się ze szczelnej cylindrycznej otwartej z dołu obudowy
(2) o długości większej od różnicy sygnalizowanych poziomów cieczy, zwrotnego zaworu (3) łączącego wnętrze obudowy (2) z otaczającą przestrzenią.

42i

(P. 145602)

14.01.1971.

Pierwszeństwo: 15.01.1970 — ZSRR.

42f

(P. 146302)

17.02.1971.

Kazimierz Cudak, Kwaczała.
Waga do ważenia materiałów sypkich w ruchu ciągłym, znamienna tym, że jest zaopatrzona w czujnik (2)
oraz układ elektromechaniczny (figura II) współpracujący ze sobą.

42h

(P. 138463)

29.01.1970.

PHG Statron Fürstenwalde, Fürstenwalde/Spreel,
NRD (Günter Meier).
Sposób określania natężenia światła, znamienny tym,
że przesuwa się tarczę ze szczelinami obok mierzonej
linii widma z wcześniej ustaloną częstotliwością, a sygnały świetlne linii widmowych docierające od monochromatora poprzez szczelinę tej tarczy do powielacza elektronowego doprowadza się na zmianę poprzez
uzależnione od położenia tarczy ze szczelinami, nastawiane, mechaniczne albo elektroniczne przełączniki
i poprzez wzmacniacze z prostownikami wartości
szczytowej do analogowej maszyny liczącej, która następnie otrzymane wartości kieruje do przyrządu rejestrującego.

Vladimir Yakovlevich Kulbenko Gatchina Leningradskoi oblasti, ZSRR — Efim Mordukhovich Gelberg, Leningrad, ZSRR.
Komora cieplna, przeznaczona zwłaszcza do badania
wyrobów elektronicznych, składa się z rozdzielających
gazy siatek i kanałów odprowadzających i doprowadzających gazowy czynnik roboczy, które dzielą komorę na przegrody, w których znajdują się urządzenia do mocowania badanych wyrobów, znamienna
tym, że urządzenia (3) do mocowania badanych wyrobów (25), swoimi zewnętrznymi powierzchniami bocznymi, wspólnie ze ściankami wewnętrznymi kanałów (5, 6 i 7), doprowadzających i odprowadzających
gazowy czynnik roboczy, tworzą zamknięte przestrzenie (27 i 28) napełnione nieruchomym czynnikiem roboczym i zawierają szereg płyt (10), umieszczonych
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w wyżej wymienionych przegrodach (2) w ten sposób,
że dzielą każdą z nich na odrębne sekcje i przylegają
z jednej strony do rozdzielających gazy siatek (9),
a z drugiej strony do odpowiednio skierowanych łopatek (11), tworzących kanały (4), odprowadzające gazy z przegrody (2), z małym oporem aerodynamicznym,
powodując powstanie odpowiednio skierowanego, uporządkowanego strumienia gazowego czynnika roboczego w strefach rozmieszczenia wyrobów (25) i uniemożliwiając przepływ tego strumienia z jednej sekcji do
drugiej.

42i

(P. 145815)

25.01.1971.

Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „Delta", Rzeszów, (Jan Cicirko, Bronisław Trala).
Termopara wielopunktowa do pomiaru temperatury
gazów spalinowych zwłaszcza w silnikach, znamienna
tym, że kształtka izolacyjna (3) z umieszczonymi wewnątrz termoelementami (1), których spoiny (11) wyprowadzone są na zewnątrz, zamocowana jest do korpusu (4) termopary poprzez metalową tulejkę (5) obejmującą część kształtki izolacyjnej (3) termoelementów
(1).

42i

(P. 146158)

(P. 148679)

8.06.1971.

Przedsiębiorstwo
Doświadczalne
Przemysłowych
Urządzeń Chłodniczych „COCH", Kraków, (Jan Lasa,
Kazimierz Korbel, Eugeniusz Garbacz, Roman Boryczko).
Układ do pomiaru intensywności wymiany atmosfery w zamkniętych pomieszczeniach izolowanych, zwłaszcza w komorach chłodniczych zawierający pompkę
membranową oraz czujnik radiojonizacyjny z zespołem
wzmacniająco-rejestrującym,
znamienny
tym,
że
pompka membranowa (6) połączona jest szeregowo
z czujnikiem radiojonizacyjnym (1) i z komorą izolowaną (7) tworząc zamknięty obieg powietrza, natomiast z elektrodami czujnika radiojonizacyjnego (1)
połączony jest szeregowo elektrometr (2) z głowicą (3),
wzmacniający wskazania tego czynnika i rejestrator
(5), zapisujący te wskazania na taśmie.

11.02.1971.

Śląska Akademia Medyczna, Katowice, (Jerzy Węglorz, Witold Tuganowski).
Układ regulacji i stabilizacji temperatury w termostacie — patrz str. 85 — kl. 42r2 — (P. 146158).

42i

42i

(P. 147212)
29.03.1971.
Pierwszeństwo: 31.03.1970 — Węgry.

Villamos Berendezes es keszülek Müvek, Budapeszt,
Węgry, (Tábor Csizy, Gabor Doni, Janoš Melis).
Urządzenie do mierzenia i/lub obserwacji temperatury urządzeń będących pod wysokim napięciem, znamienne tym, że na lub w urządzeniu umieszczona jest
zależna temperaturowo impedancja (1), połączona szeregowo z uzwojeniem sterującym (2) transduktora,
a z uzwojeniem roboczym (3) transduktora połączony
jest szeregowo człon czujnikowy i/lub pomiarowy,
a ponadto pomiędzy uzwojeniem sterującym transduktora a jego uzwojeniem roboczym jest umieszczona
izolacja wysokonapięciowa.

42i

(P. 148743)

11.06.1971.

Politechnika Gdańska, Gdańsk, (Wojciech Winiarski,
Jerzy Sawicki).
Urządzenie do oscylografowania zmian temperatury
przewodników elektrycznych zawierające laboratoryjny mostek Thomsona, wzmacniacz napięcia stałego,
filtr dolnoprzepustowy, oscylograf, oraz stabilizowane
źródło regulowanego prądu stałego, znamienne tym, że
obiekt badany (1) ma zaciski prądowe dołączone do
zwieracza (2) a zaciski napięciowe — do opornika tłumiącego (3), przy czym wszystkie zaciski obiektu badanego (1) są także połączone z laboratoryjnym mostkiem Thomsona (4) za pośrednictwem jego zacisków wejściowych (5), a z kolei zaciski zasilania (6)
są dołączone do stabilizowanego źródła regulowanego
prądu stałego (7) i równolegle z nim przyłączonego
kondensatora ochronnego (8), natomiast do zacisków
wyjściowych (9) laboratoryjnego mostka Thomsona
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(4) jest załączony zespół równoległy złożony z zestyku zabezpieczającego (10) oraz wejścia filtru dolnoprzepustowego (11) o wyjściu złączonym z wejściem wzmacniacza napięcia stałego (12), którego wyjście jest następnie przyłączone do wejścia oscylografu (13).

42i

(P. 141577)

25.06.1970.

Patent dodatkowy do patentu nr (P. 141079).
Janusz Dziubiński, Milanówek.
Sposób prowadzenia pomiarów umożliwiających
ustalanie wpływu wilgotności powietrza na zachowanie się ziaren minerałów w stałym polu elektrycznym
w ośrodku powietrza wg patentu (P. 141079), znamienny tym, że polega, podobnie jak w wynalazku głównym, na oddziaływaniu pola elektrycznego o określonym natężeniu i o określonym czasie trwania na ziarna minerałów znajdujących się na nieprzewodzącej
prądu elektrycznego płytce, względem których symetrycznie ułożone są elektrody.
42k

nię dwuramienną opierającą się za pośrednictwem
trzpienia pomiarowego o nierówności badanej powierzchni.
Sposób pomiaru chropowatości według zastrz. 1, znamienny tym, że dźwignia dwuramienną wraz z trzpieniem pomiarowym uzyskuje ruch wymuszony popychaczem tylko przy unoszeniu trzpienia pomiarowego, zaś
opadanie trzpienia na badaną powierzchnię odbywa się
samoczynnie pod wpływem własnego ciężaru dźwigni
równoważonego pokrętłami.

(P. 149388)
12.07.1971.
Pierwszeństwo: 13.07.1970 — Szwecja.

Food Control A.B., Malmö, Szwecja, (Stellan Ljungberg, Karl Olof Aim).
Sposób wykazywania istniejących warunków czasowo-temperaturowych, szczególnie przy składowaniu
wrażliwych na temperaturę środków spożywczych,
znamienny tym, że co najmniej dwa materiały (4, 6),
które przy wzajemnym zetknięciu wykazują widoczne
zmiany umieszcza się oddzielnie, przedzielając je membraną (5), przepuszczalną dla co najmniej jednego
z materiałów (6), przy czym, materiały (4, 6) wystawia
się na działanie istniejących warunków czasowo-temperaturowych, podczas gdy przynajmniej jeden z materiałów (6) w zależności od czasu i temperatury otoczenia przenika przez membranę (5) dla wywołania
widocznych zmian.

42k
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(P. 146593)

42k

(P. 147570)

15.04.1971.

Huta Kościuszko Przedsiębiorstwo Państwowe, Chorzów, (Szczepan Kuczera, Bogumił Więckowski, Herbert Spałek).
Urządzenie do nieniszczącego badania zawiesi zwłaszcza łańcuchów i lin stalowych mające hydrauliczną
pompę z napędem silnikowym oraz hydrauliczny rozdzielacz, znamienne tym, że ma na wspólnej ramie (15)
zamocowany naprężający aparat (2) z hydraulicznym
roboczym cylindrem (19) i w osi działania cylindra (19)
ma usytuowaną rynnę (1) wyciągową, wyposażoną
w szereg otworów zaczepowych (41), przy czym naprężający aparat (2) jest wyposażony w uchwyt (14) dla
zaczepienia badanego zawiesia (10) z jednej strony,
a wyciągowa rynna (1) ma umieszczone w otworach
zaczepowych (41) sworznie (42) dla zaczepienia zawiesia (10) z drugiej strony, i jest przy tym korzystnie
gdy hydrauliczna pompa (3) jest typu tłoczkowego.

2.03.1971.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Instytutu
Maszyn i Urządzeń Drzewnych i Leśnych, Warszawa,
(Wojciech Sokołowski).
Sposób pomiaru chropowatości powierzchni drewna
i tworzyw drzewnych, znamienny tym, że odwzorowanie profilu powierzchni polega na pomiarze i rejestracji odległości pomiędzy pojemnościowym miernikiem
elektrycznym a suwakiem podnoszonym przez dźwig-

42k

(P. 147855)

23.04.1971.

Michał Drepała, Rzeszów.
Sposób modelowego odtwarzania pracy i odkształceń
prętowych oraz niektórych cięgnowych konstrukcji
zwłaszcza budowlanych, znamienny tym, że budowa
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i sztywność podłużna wszystkich (badanych) prętów
i cięgien jest zróżnicowana przez wbudowanie w ich
przekrój w formie przekładki fizycznych analogów zawierających w określonej skali praktycznie pełną charakterystykę wytrzymałościowo-fizyczną modelowanego
elementu.

42k

(P. 153948)
9.03.1972.
Pierwszeństwo: 10.03.1971, 30.12.1971, 5.11.1971.

Siemens Aktiengesellschaft, München, NRF (Eberhard Breyer).
Urządzenie do określania naprężeń w przesuwającym
się paśmie materiału zasadniczo nieprzepuszczalnego
dla gazu, przy pomocy poduszki gazowej wytworzonej
pod pasmem materiału pomiędzy dwoma prowadzącymi pasmo materiału walcami nawrotnymi i przy pomocy mierników mierzących ciśnienie statyczne w poduszce gazowej, znamienne tym, że poniżej pasma
materiału (1) jest umieszczony kanał (3) rozciągający
się co najmniej na szerokość (B) pasma i podzielony
żebrami (5') na co najmniej jeden rząd komór (4)
w kształcie kieszeni, przy czym do każdej z komór
jest dołączony jeden z mierników <15), a dna (11) komór są zaopatrzone w kalibrowane otwory przepustowe (12) przez które z kanału jest doprowadzany do
komór znajdujący się pod stałym ciśnieniem wstępnym ośrodek, najkorzystniej powietrze, dzięki czemu
powstające w przykrytych pasmem (1) komorach (4)
ciśnienie statyczne pokonując obciążenie normalne
(N) określone naprężeniem, unosi i odchyla tak dalece pasmo z nad obrabianych na płasko, zwróconych
w stronę pasma górnych krawędzi (7) kanału (3)
i z nad żeber (5'), że pomiędzy pasmem (1) i krawędziami (7) powstaje szczelina (s) przez którą z poduszki powietrznej odpływa ośrodek gazowy w ilości odpowiadającej dokładnie tej, która odpowiednio do stałego ciśnienia wstępnego została doprowadzona do komór (4).

421

(P. 140467)
7.05.1970.
Pierwszeństwo: 9.05.1969 — Wielka Brytania.

Kent Instruments Limited, Luton, Wielka Brytania,
(Haydn Wilson).
Sposób mierzenia zawartości procentowej lub ciśnienia cząstkowego składnika mieszaniny gazów lub mierzenia potencjału chemicznego składnika mieszaniny
gazów przez poddanie elektrochemicznego ogniwa stę-

81

żeniowego działaniu próbki mieszaniny gazów, znamienny tym, że próbkę mieszaniny gazów zmusza się
do przepłynięcia przez kanał prób zawierający ogniwo
i usytuowany w mieszaninie, przy czym próbkę ogrzewa się w kanale prób do temperatury potrzebnej do
właściwego działania ogniwa.
Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz. 1—
8, znamienne tym, że zawiera elementy do osadzenia
przepływowego kanału prób w mieszaninie gazów tak,
by próbka mieszaniny przepływała przez ten kanał,
grzejnik do ogrzewania próbki w kanale prób oraz
elektrochemiczne ogniwo stężeniowe 10 umieszczone
tak, że oddziałuje na nie próbka.

(P. 147321)
3.04.1971.
421
Pierwszeństwo: 6.04.1970 — Węgierska Republika Ludowa.
Labor Müszeripari Müvek, Esztergon, WRL.
Ugniatarka laboratoryjna z ramionami ugniatającymi przestawionymi względem siebie o 90° i zaopatrzonymi w dwa pręty ugniatające i z ułożyskowanym na
tych ramionach mostkiem mechanizmu planetarnego,
a także z kołem osiowym, wyposażonym w wewnętrzne
zazębienie, znamienna tym, że jedno ramię ugniatające (11) jest połączone z kołem osiowym (5) za pomocą
koła obiegowego (8), zaklinowanego na swym wale (12),
a drugie ramię ugniatające (13) jest połączone z kołem osiowym (5) za pomocą koła obiegowego (7), zaklinowanego na swym wale (14) i za pomocą wchodzącego w koło obiegowe (7) wału (15), zamocowanego
na mostku (4) mechanizmu planetarnego oraz za pomocą koła obiegowego (6), ułożyskowanego na wale
(15), przy czym pręty ugniatające są lekko pochylone
względem linii pionowej.
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elektrycznie z pomiarowym wzmacniaczem (2) wykonanym na półprzewodnikach w układzie symetrycznych
stopni Darlingtona, a regulator (3) jest wykonany
w symetrycznym układzie przerzutników Schmidta
obciążonych kolektorowymi wzmacniaczami (8) i (9)
w obwodach których włączone są cewki przekaźników
(10) i (11), przy czym polaryzacja przerzutników jest
tak dobrana, że tylko sygnał ujemny o odpowiedniej
amplitudzie może spowodować stan wyzwolenia.

421

(P. 149000)

23.06.1971.

Centralne Laboratorium Przemysłu Lniarskiego, Żyrardów, (Eugeniusz Rusek).

421

(P. 148679)

8.06.1971.

Przedsiębiorstwo
Doświadczalne
Przemysłowych
Urządzeń Chłodniczych „COCH", Kraków, (Jan Lasa,
Kazimierz Korbel, Eugeniusz Garbacz, Roman Boryczko).
Układ do pomiaru intensywności wymiany atmosfery w zamkniętych pomieszczeniach izolowanych, zwłaszcza w komorach chłodniczych — patrz. str. 79 —
kl. 42i — (P. 148679).

421

(P. 148999)

23.06.1971.

Centralne Laboratorium Przemysłu Bawełnianego,
Łódź, (Edward Buczyło, Kazimierz Zarajczyk).
Przyrząd do pomiaru i ciągłej regulacji przewodności
roztworów z indukcyjnym czujnikiem przewodności
roztworów, znamienny tym, że pomiarowy czujnik (1)
składa się z generatora wysokiej częstotliwości, detektora i dwustopniowego wzmacniacza prądu stałego
i jest usytuowany z dala od pomiarowego wzmacniacza (2), regulatora (3) i zasilacza (4) lecz jest połączony

Sposób określenia odporności na gnicie tkanin zamułkowych przy którym paski badanej tkaniny zakopywane są do gleby gdzie poddawane są procesowi
gnicia a następnie wydobywa się je i określa ich wytrzymałość, znamienna tym, że gleba w której zakopuje
się próbki badanej tkaniny składa się z piasku używanego do wytwarzania podsadzki hydraulicznej.

421

(P. 149047)

25.06.1971.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Białystok, (Sergiusz Antoniuk, Anatol Gutkiewicz,
Nina Łosakiewicz, Jan Malesiński, Marek Roman, Romuald Rutkowski, Jerzy Sitko).
Urządzenie typu białostockiego do dawkowania roztworów fluoru, chloru i innych reagentów do wody,
znamienne tym, że do samoczynnego dawkowania roztworów została wykorzystana energia kinetyczna przepływającej cieczy, poprzez zainstalowanie w przewodzie pod ciśnieniem (5) dwóch rurek piętrzących (1)
połączonych ze zbiornikiem akumulacyjnym (2) z umieszczonym wewnątrz workiem igielitowym (3) stanowiącym ruchomą przeponę oddzielającą roztwór dawkowany od wody roboczej.

4212

(P. 153572)

19.02.1972.

P i e r w s z e ń s t w o : 22.02.1971 — F r a n c j a .
La Télémécanique Electrique, Nanterre,
(Jean Marchand, Gerard Cottrez).

Francja,

Element przeznaczony do obwodów sekwencyjnego
sterowania w układach automatyki, znamienny tym,
że zawiera pierwszy układ (1) wytwarzający pierwszy
sygnał wyjściowy (S) zwany „fazowym", przy czym
w tym układzie sygnały wejściowe zapewniające włączenie są wprowadzane do pamięci i przyłączone do
negacji jednego z sygnałów wyjściowych następnego
elementu w szeregu oraz ma drugi układ (2) wytwarzający drugi sygnał wyjściowy (C) zwany sygnałem
„działania", przy czym w układzie tym sygnał fazowy
(S) i brak sygnałów wyłączenia są wprowadzane do
pamięci formując sygnał działania (C).
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Układ sterujący do zobrazowania informacji z maszyny cyfrowej na płytce elektroluminoforowej, znamienny tym, że składa się z bloku pośredniczącego (2),
bloku sterującego (3) oraz bloku komutacji (4) zasilania płytki elektroluminowo-forowej (5), a blok sterujący (3) posiada blok dopasowania napięć (6) do którego podłączono rejestr wierszy (7) i rejestr kolumn
(8), które podłączone są odpowiednio z dekoderem
wierszy (9) i dekoderem kolumn (10) a te zaś szeregowo z układem komutacji (4) do układu dopasowania
napięć (6) podłączony jest sprzężeniem zwrotnym blok
regulacji czasu pobudzania (11).

42m

(P. 145931)

1.02.1971.

Zakład Doświadczalny Ziemniaka, Bonin, (Zbigniew
Ślubecki).
Urządzenie do liczenia płodów rolnych zwłaszcza
ziemniaków, znamienne tym, że zawiera przenośnik
(4) nad którym umieszczone są kanały prowadzące (5)
do pojedynczego podawania płodów w obszar liczenia,
który stanowią kanały (7) swobodnego spadania płodów.
42m

42m

(P. 146001)

4.02.1971.

(P. 151058)
15.10.1971.
Pierwszeństwo: 23.10.1970 — Wielka Brytania.

British Railways Board, Londyn, Wielka Brytania
(Michael Sambrook Birkin).
Urządzenie nadawcze do przekazywania informacji
w systemach sygnalizacyjnych, zwłaszcza kolejowych,
znamienne tym, że jest wyposażone w szereg pamięci
stałych zawierających zespół informacji stałych, odpowiadających określonym stanom zmiennym oraz posiada elementy sterujące zależne od tych stanów
zmiennych, włączające jedną z pamięci stałych odpowiadającą żądanemu aktualnie stanowi zmiennemu
w celu nadania informacji wyjściowej z nadajnika.

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Pomiarów i Automatyki Elektronicznej, Wrocław, (Jerzy Czarnecki, Jerzy
Łączyński).
Automatyczny cyfrowy przełącznik zakresów zaopatrzony w wzmacniacze mocy sterujące przełączniki
stykowe przełączające dzielnik wejściowy zakresów
przetwornika, znamienny tym, że na wejściu ma układ
(2) zamieniający impulsy wejściowe na napięcie o przebiegu prostokątnym, utworzony z przerzutnika bistabilnego (1), połączony przez seperator (3) z progowym
układem (6) dla przełączania „w górę" oraz z progowym układem (7) dla przełączania „w dół", przy czym
obydwa progowe układy (6) i (1) są połączone przez
układ (16) utworzony z przerzutników (17), (18), (19)
z zespołem (20) wzmacniaczy mocy, z których każdy
steruje przekaźnik stykowy przełączający dzielnik wejściowy zakresów przetwornika.

42m

42m

(P. 148613)

5.06.1971.

Dowództwo Wojsk Lotniczych, Instytut Techniczny
Wojsk Lotniczych, Warszawa, (Jerzy Zierke, Roman
Marchwicki, Maciej Dydyński).
6*

(P. 151661)
19.11.1971.
Pierwszeństwo: 20.11.1970 — Szwecja.

Telefonaktiebolaget LM Ericsson, Sztokholm, Szwecja (Oleg Avsan, Agner Vidar Grödal).
Układ synchronizacji wielu współpracujących komputerów w systemie przetwarzania danych i w którym
to układzie każdy z komputerów posiada licznik,
a okres synchronizacji zależy od osiągnięcia przez licznik określonego stanu, znamienny tym, że zawiera
linię (PIB) wspólną dla wszystkich komputerów (Dl,
D2, D3) i w każdym komputerze dołączoną do bloku-
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jącego układu logicznego składającego się z przerzutnika dwustabilnego (FF), który jest wyzwalany impulsem synchronizującym i układu generacji impulsu (G),
który wytwarza impuls po zapaleniu się przerzutnika
dwustabilnego (FF), a wyjście układu generacji impulsu (G) jest dołączone do ustalonych pozycji licznika
(CLR), które odpowiadają bitom ustalonej liczby, tak
że stan tych pozycji ulega zmianie pod wpływem podawanego impulsu, oraz do przerzutnika (FF) dla jego
zgaszenia jednocześnie z ustawieniem licznika, przy
czym przerzutnik (FF) jest utrzymany w tym stanie
przez czas trwania sygnału synchronizującego, tak że
wszystkie liczniki są zsynchronizowane zanim rozpocznie się zwiększenie ich stanu.

42ri

42m

(P. 152835)
10.01.1972.
Pierwszeństwo: 12.01.1971 — NRF.

Siemens Aktiengesellschaft, Berlin Zachodni i Monachium, NRF.
Sposób automatycznego wybierania k-miejscowej informacji o najmniejszej liczbie błędów z wielu następujących po sobie informacji przesyłanych bezprzewodowo między urządzeniem nadawczym a odbiorczym,
które znajdują się względem siebie w ruchu, i każde
miejsce tej informacji jest wyrażone znakiem kodowym „n z m", a każdy znak kodu jest badany na n-kodowy i porównywany z odpowiednim znakiem
młodszej informacji, a identyczne znaki o wadze „n"
są przesyłane dalej, znamienny tym, że w przypadku
różniących się znaków są one przesyłane jako znaki
błędne, natomiast znaki błędne każdej informacji są
liczone i porównywane z liczbą znaków błędnych informacji starszej oraz że przy mniejszej liczbie znaków błędnych młodszej informacji, informacja ta zostaje przechowywana jako informacja wybrana, aż do
wybrania informacji o jeszcze mniejszej liczbie błędów.
Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz. 1,
znamienne tym, że zawiera połączone szeregowo dwa
rejestry wstępne (20 i 30) i połączony z nimi szeregowo rejestr pośredni (40), a przed pierwszym rejestrem
wstępnym (20) jest podłączony układ (10) rozpoznawania znaków błędnych z równoległym pierwszym układem (11) badania kodu, a za pierwszym rejestrem
wstępnym jest załączony pierwszy człon łączący (22),
którego wejścia są doprowadzone do wejścia i wyjścia
pierwszego rejestru wstępnego (20) i że do pierwszych
m członów (300 do 304) drugiego rejestru wstępnego
(30) jest podłączony drugi człon badania błędu, który
daje przy każdym błędzie kodowym sygnał błędu do
układu (33) pomiarowo-porównawczego, a pomiędzy
wyjściem drugiego rejestru wstępnego (30) i wejściem
rejestru pośredniego (40) jest włączony człon „i" (35),
którego drugie wejście otrzymuje z układu (33) pomiarowo-porównawczego potencjał wyjściowy celem
dalszego przekazywania informacji z drugiego rejestru wstępnego, tylko wtedy, gdy liczba błędów kodowych informacji jest co najwyżej równa liczbie
ustalonej na przełączniku (36).

(P. 147277)

1.04.1971.

Centralny Ośrodek Badawczo-Projektowy Górnictwa
Odkrywkowego „Poltegor", Wrocław, (Henryk Szczegodziński, Stanisław Banel).
Układ połączeń do przeprowadzania operacji całkowania i różniczkowania, zawierający zespół tranzystorów, pracujących w układzie wtórnikowym i zasilanych z dwóch oddzielnych źródeł napięciowych, przy
czym bazy tranzystorów są spolaryzowane, znamienny
tym, że przy operacji całkowania w obwód przepływu wypadkowego prądu obwodów emiterowych jest
włączony opornik (R;), połączony jednym końcem —
za pośrednictwem oporników (R'l5 R"i) zabezpieczających — z emiterami tranzystorów (T1; T2) a drugi koniec tego opornika (Ri) jest połączony ze wspólnym
punktem odniesienia dla sygnału wejściowego (Uwe)
i wyjściowego (U wy ), zaś sygnałem wyjściowym jest
wartość napięcia na kondensatorze (C;), włączonym
z jednej strony w obwód przepływu wypadkowego
prądu obwodów kolektorowych i z drugiej strony ze
wspólnym punktem odniesienia sygnału wejściowego
(U we ) i wyjściowego (UWy), a przy operacji różniczkowania w obwód przepływu wypadkowego prądu obwodów emiterowych wtórnika włączony jest poprzez
oporniki (R'j, R"i) zabezpieczające kondensator (Cd),
którego drugi koniec jest połączony ze wspólnym punktem odniesienia dla sygnału wejściowego (UWe)
i wyjściowego (UWy), a sygnałem wyjściowym jest
bądź wypadkowy prąd obwodów kolektorowych tranzystorów (Tj, T2), bądź spadek napięcia na oporniku
(Rd), włączonym w obwód przepływu tego prądu.

42r*

(P. 147510)

13.04.1971.

Huta Stalowa Wola Przedsiębiorstwo Państwowe,
Stalowa Wola, (Tadeusz Jeż, Stanisław Socha).
Układ zasilania urządzeń grzewczych — patrz str.
48, 49 — kl. 21h — (P. 147510).
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(p. 148864)

17.06.1971.

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów,
Warszawa, (Zbigniew Wański, Bogdan Kwapisz).
Pneumatyczny wzmacniacz mocy posiadający co najmniej dwa stopnie wzmocnienia zbudowane na zasadzie kaskad pneumatycznych, oraz posiadający urządzenia zaworowe składające się z płytek w jednej
z których umieszczona jest dysza powietrzna, a pomiędzy płytkami umieszczona jest przepona, znamienny tym, że element zamykający (3) dyszę powietrzną
(5) umieszczony jest w jej prowadnicy i napędzany
jest przez przeponę (1) umieszczoną swobodnie pomiędzy płytką dolną (2) i płytką górną (3).

Układ regulacji i stabilizacji temperatury w termostacie, znamienny tym, że jest wyposażony w tranzystor
T2, w którym przepływ prądu jest uzależniony od temperatury panującej w termostacie, a ciepło wydzielone
przez ten tranzystor jest wykorzystywane do ogrzania
termostatu.

42r2

42r2

(P. 132207)

8.03.1969.

Centralne Laboratorium Przemysłu Bawełnianego,
Łódź, (Janusz Makiewicz, Wiesław Karolewski, Mirosław Ściborski, Stanisław Dunikowski).
Tyrystorowy układ sterowania napędu przędzarki
obrączkowej za pomocą zespołu tyrystorów lub tyrystorów i diod w układzie antyrównoległym, regulujących wartość skuteczną napięcia przemiennego doprowadzonego do silnika asynchronicznego krótkozwartego, napędzającego przędzarkę, znamienny tym, że zawiera czujnikowy człon (I) kontrolujący obrotową
prędkość silnika (2) przędzarki w zależności od położenia obrączkowej ławy oraz połączony elektrycznie
z czujnikowym członem (I) sterujący człon (II), porównujący czujnikowe sygnały i przekazujący sterujące
impulsy do wykonawczego bloku (1).

(P. 146158)

11.02.1971.

Śląska Akademia Medyczna, Katowice, (Jerzy Węglorz, Witold Tuganowski).

(p. 147100)

23.03.1971.

Zakłady Produkcji Urządzeń Mechanicznych „Elwo",
Pszczyna, (Jan Pająk, Jerzy Poloczek).
Urządzenie sterujące, zwłaszcza do pomp zbiornikowych, złożone z układu pneumatycznego i układu elektrycznego, znamienne tym, że układ pneumatyczny posiada zawór (1) do zamykania wsypu przetłaczanego
materiału w zbiorniku pompy (2), zaopatrzony w siłownik pneumatyczny (3), z którym jest połączony dwudrogowy zawór elektropneumatyczny (4) oraz ma zawór (5) do zamykania dopływu sprężonego powietrza
pod ruszt w zbiorniku pompy (2), wyposażony w siłownik pneumatyczny (6) sterowany dwudrogowym zaworem elektropneumatycznym (7), natomiast układ
elektryczny zawiera zespół przekaźników elektrycznych
(10, 12, 15) połączony obwodem elektrycznym z zespołem przekaźników elektropneumatycznych (8, 11) oraz
przekaźnikiem
kontaktowym
(14),
usytuowanym
w zbiorniku pompy (2).

42r2

42r2
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(P. 147342)

3.04.1971.

Sanockie Zakłady Przemysłu Gumowego „Stomil",
Sanok, (Mikołaj Cieśluk, Jerzy Zubik).
Układ regulacji temperatury kilku punktów grzejnych, którego migowe łączniki są połączone w szereg
z cewkami przekaźników, a których druga para styków
łączy w obwód regulatora pomiarowy czujnik temperatury, znamienny tym, że styki wykonawcze przekaźników (4), (5) i (6) łączą się kolejno jedną parą styków
(7) z ruchomym stykiem (8) przekaźnika regulatora (9)
i z jednym końcem cewki (10) organu wykonawczego,
który poprzez pomocniczy styk (11) łączy się z czynnym pojemnościowym lub indukcyjnym oporem (12),
którego drugi koniec jest podłączony do bieguna zasilającej sieci, natomiast styki (13) i (14) regulatora (9)
są podłączone odpowiednio do biegunów zasilającej sieci, podczas gdy drugi koniec cewki (10) jest podłączony
do drugiego bieguna zasilającej sieci.
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dawczych, a w szczególności aparatu do badań wodoszczelności betonu, znamienne tym, że zbiornik jest
przedzielony na dwie części (1) i (2) przeponą elastyczną (8), umieszczoną wewnątrz perforowanej obudowy
(6) i (7), przy czym górna część (1) zbiornika połączona
jest przewodem z butlą ze sprężonym powietrzem,
a dolna część (2) napełniona jest wodą.

(P. 155816)
42r2
5.06.1972.
Pierwszeństwo: 8.06.1971 — Niemiecka Republika Federalna.
Danfoss A/S, Nordborg, Dania, (Jens Nicolai Andresen).
Przełącznik działający na skutek zmiany temperatury składający się ze sztywnej dźwigni i sprężyny zatrzaskowej i elementu czynnego zawierającego parę
i nastawnej sprężyny wielkości znamionowej, która
przeciwdziała temu elementowi, wspomniany element
i sprężyna wielkości znamionowej działają na dźwignię, znamienny tym, że linia wzdłuż której działa siła
sprężyny wielkości znamionowej (26) tworzy z dźwignią (1) kąt różniący się od 90° w takim rozmiarze, że
wpływ zagięcia krzywej ciśnienia pary na różnicę temperatur przełączania jest przynajmniej częściowo
skompensowany.

42r2

( P # 147347)

5.04.1971.

Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa, (Stefan Pogruszewski, Czesław Smoliński).
Urządzenie do utrzymywania stałego ciśnienia
w zbiorniku o określonym i stałym odpływie wody ze
zbiornika pod żądanym ciśnieniem do aparatów ba-

(P. 151508)
11.11.1971.
Pierwszeństwo: 25.11.1970 — Węgierska Republika Ludowa.
Villamos Berendezés és Készulék Muvek, Budapeszt,
Węgierska Republika Ludowa (László Nagy, György
Prágai).
Układ połączeń zasilacza wytwarzającego stabilne lub
dowolnie zmienne napięcie stałe lub prąd stały, zwłaszcza do elektroforetycznych urządzeń barwiących, posiadający źródło wytwarzające prąd roboczy i układ
regulujący wytwarzany przez to źródło prąd lub napięcie, znamienny tym, że ma element (15, 20), wytwarzający sygnał napięciowy proporcjonalny przynajmniej
do napięcia lub prądu zasilającego i połączony swym
jednym wejściem z tym elementem (15, 20) człon (16)
pomiaru poziomu, do którego dalszych wejść dołączony
jest generator (18) przebiegu piłokształtnego powodujący zmianę napięcia i częstotliwości wyjściowej oraz
stabilizowane, pomocnicze źródło prądu (17) do zmiany
napięcia wyjściowego, a ponadto posiada przetwornik
cyfrowo-analogowy (19), przekazujący sygnał wyjściowy członu (16) pomiaru poziomu na element oddziałujący na napięcie wyjściowe zasilacza.
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(P. 146131)

10.02.1971.

Zakład Doświadczalny Aparatury Elektronicznej przy
Zakładach Radiowych im. M. Kasprzaka, Warszawa,
(Wiesław Matak).
Łącznik płytkowy przesuwny, znamienny tym, że
składa się z dwóch jednakowych szczęk (1) oraz z płytki wiążącej (2) mającej na obwodzie cztery wycięcia
(6) rozstawione co 90°, przy czym każda z wspomnianych szczęk (1) zaopatrzona jest w dwa ramiona (3)
oraz element mocujący (4) prostopadły do tych ramion,
zaopatrzony w dwa przecięcia (5) symetryczne względem osi.

42r«

(P. 151640)
18.11.1971.
Pierwszeństwo: 20.11.1970 — Węgry.

Magyar Tudományos Akademia Automatizálási Kutato Intézet, Budapeszt, Węgry (Andor Boros, László
Helm, Zsolt Marton, Attila Szücs).
Układ do ekonomicznego zasilania w energię pneumatycznego układu sterowania z przynajmniej jednym
wejściem połączonym ze źródłem energii i z przynajmniej jednym wyjściem, przyłączonym do sterowanego
przebiegu, które są ze sobą połączone pneumatycznymi
elementami logicznymi, znamienny tym, że pneumatyczny układ sterowania składa się z pierwszego podukładu (Ro), pracującego bez pobierania energii i/lub
z drugiego podukładu (Rj), pracującego z pobieraniem
energii, z których każdy jest przyłączony do źródła (Pt)
energii, a pomiędzy pierwszym podukładem (Ro) a źródłem (pt) energii umieszczony jest przynajmniej jeden
element zamykający (S), do którego przynajmniej jednego wejścia sterującego jest dołączone wyjście czujnikowego członu różniczkującego (D), z którym połączone jest przyłączone do sterowanego przebiegu wejście pneumatycznego układu sterowania (R) lub sterowanie zewnętrzne na przykład uruchamiane ręcznie
lub automatyczne sterowanie programowe.

42t
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(P. 154398)
29.03.1972.
Pierwszeństwo: 9.03.1972, 31.03.1971.

TED Bildplatten Aktiengesellschaft, AEG Telefunken-Teldec, Zug, Szwajcaria (Gerhard Dickopp, Helmut
Batsch, Wilhelm Rouge).
Sposób rejestrowania i odtwarzania informacji na,
względnie z nośnika, w którym odczytywanie informacji z nośnika przez urządzenie odczytujące następuje
wzdłuż określonej ścieżki, przy czym urządzenie odczytujące doznające nacisków wyposażone jest w mechaniczno-elektryczny przetwornik, a jego powierzchnia
odczytująca przy odczytywaniu jest względem kierunku wywieranego nacisku zasadniczo sztywno położona,
podczas gdy odkształcalne strefy powierzchni nośnika
na skutek zmiany ich kształtu przez nacisk wywierany
przez przyłożone urządzenie odczytujące wywierają na
powierzchnię odczytującą siłę nacisku zmieniającą się
w zależności od treści informacyjnej, znamienny tym,
że informacje na nośniku (1) charakteryzuje się przez
strefy powierzchniowe (10, 11, 39, 40, 54) z odbiegającą
od otaczających stref powierzchniowych twardością
w stosunku do wywołanych powierzchnią przyłożenia
urządzenia odczytującego przez jego siłę przyłożenia
i oddziałujących odkształcająco na powierzchnię nośnika sił.
Nośnik do stosowania tego sposobu, znamienny tym,
że wzdłuż zadanej ścieżki posiada on na przemian i odpowiednio do przebiegu informacji utworzone strefy
powierzchniowe (10, 11, 39, 40, 54) mające większą
i mniejszą twardość dla sił, które wywierane są na
strefy powierzchniowe przez powierzchnię przyłożenia
urządzenia odczytującego (2).
Sposób wytwarzania nośnika według zastrz. 2—13,
znamienny tym, że jako nośnik (1) informacji stosuje
się jednorodny materiał, którego twardość zmienia się
przez promieniowanie, przy czym nośnik napromieniowuje się lokalnie z różną intensywnością, odpowiednio
do odbieranej informacji.
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42t1

(P. 147223)
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30.03.1971.

Zakład Doświadczalny Aparatury Elektronicznej przy
Zakładach Radiowych im. M. Kasprzaka, Warszawa,
(Kazimieiz Kordys).
Urządzenie obracające o określony kąt bęben z głowicami wizyjnymi, zwłaszcza do magnetowidu kasetowego, znamienne tym, że składa się z dwuramiennej
dźwigni sterującej (1) oraz z elementu łączącego (2),
przy czym dłuższe ramię dźwigni sterującej (1) jest połączone przegubowo z jednym z końców elementu łączącego (2), a dłuższe ramię tej samej dźwigni (1) jest
połączone z układem sterowania magnetowidu (3), zaś
drugi koniec wspomnianego elementu łączącego (2) jest
osadzony obrotowo na obwodzie podstawy bębna z głowicami (5).

42t*

(P. 149579)
Pierwszeństwo: 31.08.1970.

21.07.1971.

VEB Carl Zeiss Jena, Jena, NRD, (Helmut Rasch).
Sposób wytwarzania głowic magnetycznych z dowolnie szerokimi szczelinami o dużej dokładności szerokości szczeliny, zwłaszcza wielościeżkowych głowic łączonych, znamienny tym, że tworzące szczelinę połówki
rdzenia pierścieniowego najpierw łączy się ze sobą
w urządzeniu za pomocą twardniejącego na zimno spoiwa, a następnie uzyskuje się żądaną głębokość szczeliny przez szlifowanie i polerowanie powierzchni głowicy.
Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz. 1,
znamienne tym, że posiada dwa, przykładowo regulowane progi dla każdej połówki pierścieniowego rdzenia
a odstęp tych progów określa szerokość szczeliny.

42t1

(P. 147244)

31.03.1971.

Zakłady Radiowe im. M. Kasprzaka, Warszawa, (Ryszard Basiński, Janusz Uściński).
Układ sterowania hamulcami magnetofonu, składający się z harr|ilców zatrzymujących oraz hamulców
służących do naciągu taśmy, znamienny tym, że posiada obrotowo osadzoną dźwignię (12) ze sprężyną płaską (14) oraz dwoma suwakami (15) i (17) znajdującymi
się jeden nad drugim i posiadającymi wspólną prowadnicę (16), gdzie dźwignia sterowania (12) sprzężona
jest z dźwignią przewijań (5), która przy pomocy sprężyny (4) steruje dźwigniami (3L) i (3P) a poprzez ramiona (6) i (8) kółkami (7) i (9), przy czym suwak (17)
posiada sprężynę zwrotną (18).

44a*
(P. 138848)
17.02.1970.
Pierwszeństwo: 18.02.1969, 18.02.1969 — Niemiecka Republika Federalna.
Hans Ulrich Sohr, Nassau, NRF.
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Kryty zamek błyskawiczny, bez sznura wypełniającego, w którym to zamku każdy naszyty jednostronnie
na taśmę nośną rząd członów składa się z drutu z tworzywa sztucznego w kształcie zmodyfikowanej linii śrubowej i którego taśma nośna jest wywinięta na siebie
na stronę przeciwległą do rzędu członów, znamienny
tym, że każdy rząd członów jest naszyty tylko jednym
szwem.
Sposób wytwarzania krytego zamka błyskawicznego,
którego jednostronnie na taśmę nośną naszyte rzędy
członów składają się każdy z drutu z tworzywa sztucznego w kształcie zmodyfikowanej linii śrubowej, przy
czym taki rząd członów jest naszyty tak, iż główki
sprzęgające członów zamka są odwrócone od tej krawędzi taśmy nośnej, która sąsiaduje z pasmem taśmy
niosącym rząd członów, i że po naszyciu szersza, nie
niosąca rzędu członów część taśmy jest wywijana wokół linii leżącej blisko główek sprzęgających na szew,
według zastrz. 1—13, znamienny tym, że rzędowi członów nadaje się przed naszyciem kształt na tyle trwały,
na ile jest to konieczne, aby nie został uszkodzony mechanicznymi obciążeniami podczas dalszej obróbki,
przy czym ewentualne podgrzewanie jest tak ograniczone, że rzędowi członów pozostawia się pewną rezerwę temperatury utwardzania, w której możliwe są
jeszcze znaczne zmiany kształtu, zwłaszcza stosunku
długości drutu do jego grubości, następnie oba rzędy
członów sprzęga się ze sobą i naszywa się je na taśmy
nośne, których odwijane na szew partie przeprowadza
się przy tym pomiędzy igłami, na koniec zaś naszyte
rzędy członów podgrzewa się w znany sposób prawie
do ich temperatury mięknienia.

45a

(P. 156309)
27.06.1972.
Pierwszeństwo: 2.06.1971 — Węgry.
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usytuowanych jeden za drugim w kierunku przesuwu
masy roślinnej, niezależnie od siebie napędzanych zespołów elementów doprowadzających, przy czym pierwszy zespół składa się z przenośnika taśmowego (3)
i walca podnoszącego (4), a drugi zespół składa się
z przenośnika taśmowego (5), walca (6) do prasowania
wstępnego oraz górnego walca prasującego (7) i dolnego walca prasującego (8).

45c

(P. 147665)

20.04.1971.

Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych, Poznań,
(Zenon Laskowski).
Przenośnik prętowo-linowy maszyn do zbioru okopowych, składający się z prętów poprzecznych, których
końce obustronnie połączone są z linkami prowadzącymi, znamienny tym, że poprzeczne pręty (2) są połączone między sobą parami na sztywno za pomocą zaciskowego łącznika (1), w którym jest zaciśnięta linka lub
linki (4).

Mezogazdásagi Gépgyártó és Szolgáltoató Vállalat,
Felsöbagod, Węgry, (József Gasparics, Imre Háli, Sándor Varga).
Przyczepny pogłębiacz wibracyjny, zawierający ramę
z osadzonymi w niej kołami mechanizmu uruchamiany
przez ciągnik i belkę na której umieszczone są narzędzia spulchniające, znamienny tym, że pomiędzy oboma ramionami (2) ramy jest umieszczona wymienna
belka, do której zamocowane są również wymienne narzędzia robocze (6) w znanym wykonaniu, nastawiane
na szerokość odpowiednio do odstępów pomiędzy rzędami, wprowadzane w wibrację przez wodny silnik
wyporowy (4) i wpuszczane do gruntu w sposób ciągły
poprzez hydrauliczne urządzenie regulacyjne (8).

45e

(P. 140411)
45c
4.05.1970.
Pierwszeństwo: 5.05.1969 — Niemiecka Republika Demokratyczna.
VEB Kombinat Fortschritt, Landmaschinen, Neustadt
in Sachsen, NRD, (Heinz Martin, Johannes Petters,
Klaus Oliva).
Urządzenie doprowadzające sieczkarni polowej, przeznaczone do regulowania grubości podawanej warstwy
masy roślinnej, znamienne tym, że składa się z dwóch,

(P. 147247)
31.03.1971.
Pierwszeństwo: 3.04.1970 — Holandia.

Instituut voor Bewaring en Verwerking van Landbouwprodukten, Wageningen, Holandia, (Pięter Herman
Sijbring).
Urządzenie do płukania skrawków ziemniaczanych,
zawierające napędzany bęben obrotowy połączony
z doprowadzeniem wody i wyposażony w elementy do
przenoszenia skrawków ziemniaczanych wewnątrz bębna, znamienne tym, że bęben jest podzielony na pewną
liczbę komór, za pomocą nie perforowanych ścianek
działowych, ponad którymi przepływa woda w sposób
swobodny lub wymuszony w kierunku przeciwnym do
kierunku doprowadzania skrawków, przy czym każda
komora jest zaopatrzona w jedną lub więcej łopatek
przenoszących, które służą do przenoszenia skrawków
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ponad ściankami działowymi do kolejnej komory lub
na zewnątrz bębna i są zaopatrzone w ciągłe otwory
dla ułatwienia przepływu wody.

45e
(P. 152118)
13.12.1971.
Pierwszeństwo: 14.12.1970, 17.09.1971, 6,10.1971, 11.11.
1971 — Szwajcaria.

(P. 147678)
45e
21.04.1971.
Pierwszeństwo: 24.02.1970 — Niemiecka Republika Federalna.
Georg Dietzel, Deisenhofen, NRF, (Reinhard von
Nordenskjöld).
Sposób suszenia płodów rolnych, zwłaszcza ziemniaków przeznaczonych na karmę lub paszę, polegający
na suszeniu uprzednio rozdrobnionego i obranego z łupin lub skórki produktu na suszarce walcowej, znamienny tym, że przeznaczony do suszenia produkt przetwarza się w postaci zasadniczo surowej na papkę lub
pulpę a następnie surowy, rozdrobniony produkt suszy
się na suszarce walcowej.

45e

(P. 150388)
7.09.1971.
Pierwszeństwo: 8.09.1970 — Francja.

Société d'Etude et d'Exploitation de Procédés pour
l'Industrie Alimentaire Sepial, Clichy, Francja, (Robert
Claude Bonteil).
Aparat do korowania, szczególnie do rozbijania twardych skorup ziaren mocno przylegających do pestek,
znamienny tym, że składa się on z wzniesionej na podstawie (2) obudowy (1) zaopatrzonej w swej części górnej w rynnę zasilającą (3) aparat w ziarno a w części
dolnej w lej zsypowy (4), z obrotowego rozdzielacza
w ksztacie tarczy (5) w której znajdują się promieniowo usytuowane kanały (12), których jeden koniec przechodzi w okrągły środkowy rowek obiegowy (13) łączący się z wylotem rynny zasilającej (3) a drugi koniec wychodzi na obwód tarczy (5), z cylindrycznego
wewnątrz obudowy (1) współosiowego z tarczą (5)
i otaczającego tę tarczę płaszcza cylindrycznego (16),
którego powierzchnia wewnętrzna jest wyposażona
w ekrany kierujące (18a) umieszczone według różnych
tworzących płaszcza (16), przy czym co najmniej część
powierzchni tych ekranów tworzy określony kąt
z płaszczyzną styczną płaszcza (16) względem danej
tworzącej.

Sandoz AG, Bazylea, Szwajcaria, (Hans-Peter Schelling, Fritz Schaub).
Środek do zwalczania szkodników, znamienny tym,
że jako substancję czynną zawiera związki o ogólnym
wzorze 1, w którym Ar! oznacza rodnik aromatyczny
o wzorze 17, 18 lub 19, przy czym Q oznacza atom wodoru, W oznacza niższą grupę alkilową lub atom chlorowca taki jak chlor lub brom, a Z oznacza niższą
grupę alkilową, niższą grupę alkenylową, niższą grupę
alkoksylową, niższą grupę alkenyloksylową, grupę formylową, niższą grupę alkilokarbonylową, niższą grupę
alkoksykarbonylową, grupę karbamylową podstawioną
jednym lub dwoma rodnikami alkilowymi, niższą grupę alkoksymetylenową lub niższą grupę alkilotio albo
atom chlorowca, grupę cyjanową lub nitrową, R10 i R u
oznaczają atom wodoru lub niższą grupę alkilową, zawierającą 1—5 atomów węgla, n oraz p oznaczają 1
lub 2, q oznacza zero lub 1, a m i r oznaczają 0, 1, 2,
3 lub 4, z tym że n + m + r = 5, Rj oznacza rodnik
alkilowy o prostym lub ewentualnie rozgałęzionym łańcuchu zawierającym 1—11 atomów węgla, niecykliczny
rodnik węglowodorowy o prostym lub rozgałęzionym
łańcuchu, o jednym lub kilku wiązaniach nienasyconych zawierający 3—11 atomów węgla, rodnik cykloalkilowy, rodnik cykloalkenylowy lub rodnik cykloalkilowy posiadający 4—7 atomów węgla w pierścieniu
podstawiony niższą grupą alkilową, albo Ri oznacza
rodnik fenylowy lub rodnik Ar2 posiadający to samo
znaczenie, które podano dla Ar1} przy czym Arj i Ar2
mogą być jednakowe lub różne; R2 i R3 oznaczają
atom wodoru lub niższą grupę alkilową zawierającą
1—5 atomów węgla lub grupę alkenylową zawierającą
2—5 atomów węgla; R4, R5, R6, R7, R8 i R9 oznaczają
atom wodoru, niższą grupę alkilową zawierającą 1—5
atomów węgla lub grupę alkenylową zawierającą 2—5
atomów węgla; Y oznacza atom siarki lub tlenu; X
oznacza atom siarki, tlenu, grupę — OCH2— lub
—SCH2—, a s, v i w oznaczają 0 lub 1, a z oznacza 1,
2 lub 3.
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45h

(P. 147252)

30.03.1971.

Morski Instytut Rybacki, Gdynia, (Marian Szatybełko, Jerzy Pietkiewicz, Janusz Kryczkowski).

45f

(P. 140299)

28.04.1970.

Pierwszeństwo: 29.04.1969 — Wielka Brytania.
Jacques Jean Louis Ricard, Stockholm, Szwecja.
Sposób zabezpieczania drewna przed działaniem
szkodliwych organizmów we wnętrzu lub na zewnątrz
ochranianego podłoża, znamienny tym, że na podłoże
lub do jego wnętrza wprowadza się komensal mikrobiologiczny o działaniu leczniczym i/lub zapobiegawczym przed wpływami szkodliwych organizmów.
Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz. 16,
znamienne tym, że stanowi wydłużony element z drewna, tworzywa sztucznego lub innego odpowiedniego
materiału impregnowany komensalem mikrobiologicznym o działaniu leczniczym i/lub ochronnym przed
wpływami szkodliwych organizmów.

45f

(P. 150431)

9.09.1971.

Sposób intensyfikacji połowów ryb przez ich wstępne zagęszczanie, polegający na odgradzaniu obszaru
z rybami, z którego następnie je się wydobywa od pozostałego obszaru wodnego, przegrodą-kurtyną z baniek gazowych, znamienny tym, że na dolnym obrzeżu
formowanej przegrody-kurtyny sytuuje się zestawy
elektrod, połączonych elektrycznie do źródła prądu
i przepuszcza się prąd przez wodę ośrodka, w wyniku
którego to prądu na elektrodach wydzielają się odpowiednio jony tlenu i jony wodoru, tworząc bańki gazowego tlenu i gazowego wodoru, wypływające następnie ku górze i tworzące przegrodę-kurtynę rozpostartą
od dolnego obrzeża (elektrod) do powierzchni wody.

45h

(P. 147284)

1.04.1971.

Morski Instytut Rybacki, Gdynia, (Marian Szatybełko, Janusz Kryczkowski).
Sposób ożywiania partii przydennych morza, znamienny tym, że wytwarza się w tychże partiach tlen
przez elektrolizę wody ośrodka.

45h

(P. 147315)

2.04.1971.

Pierwszeństwo: 10.09.1970 —Niemiecka Republika Federalna.

Pierwszeństwo: 4.04.1970 — Niemiecka Republika Federalna.

Badische Anilin — & Soda Fabrik A.G., Ludwigshafen, NRF, (Adolf Fischer).

Lohmann Apparateban, Kommanditgesellschaft, 219
Cuxhaven, NRF, (Arthur Erfeling).

Szklarnia do hodowli roślin o wysokich właściwościach fizjologicznych i morfologicznych, znamienna
tym, że zawiera pionowo przesuwne ściany boczne
w celu przewietrzania przestrzeni wewnętrznej powietrzem nawilżonym wodą zraszaną w strefie otworów
powstałych przez pionowe przesunięcie ścian bocznych.

Ruszt podłogowy w klatkach lub bateriach przeznaczony do hodowli drobiu i znoszenia przez ten drób jaj,
znamienny tym, że składa się z przystosowanych do
stóp drobiu szerokich żeber kratowych (9) w których
przynajmniej strona górna (9") wykonana jest z miękkiego sztucznego tworzywa.

45h

(P. 146832)

12.03.1971.

Zjednoczone Zespoły Gospodarcze Sp. z o.o., Warszawa, (Jan Romanow, Ryszard Szczurek, Leszek Szyszkowski, Zygmunt Żywirski).
Wielozadaniowa otulina ochronna dla szkółkarstwa
i sadownictwa, znamienna tym, że do mieszanki surowcowej w procesie produkcji folii, z której jest wykonana dodaje się krystaliczny naftalen (C10Ha) i uwodniony siarczan magnezu (MgSO4 • 7H2O) zmieszane
uprzednio w stosunku 1: 2 w ilości l°/o wagowo, przy
czym arkusze spinane są zamkiem składającym się
z grzybka (2) i nacięcia (3).

45h

(P. 148249)

19.05.1971.

International Farm Systems, Inc., New York, USA,
(Roger H. Stevens, Bruve A. Blair).
Zespół urządzeń do karmienia i hodowli zwierząt
w zamkniętym pomieszczeniu, znamienny tym, że posiada wielozagrodową kilkupiętrową konstrukcję budowlaną, której każda kondygnacja (32, 34, 36, 38, 40,
42) zawiera pewną liczbę zagród (44) umieszczonych
okrężnie wokół jej części środkowej, przylegających
do siebie, przy czym możliwy jest dostęp do każdej
z zagród z części środkowej bezpośrednio przylegającej
do nich, z zagrodami posiadającymi podłogę wykonaną z siatki na całym obszarze zagrody o oczkach na
tyle małych, by zwierzęta mogły wygodnie na niej
przebywać, a jednocześnie umożliwiających swobodne
przenikanie światła i swobodny przepływ powietrza
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wentylującego, a ponadto każda z zagród posiada
urządzenie do zbierania i usuwania odpadków zwierzęcych, spadających przez oczka siatki w podłodze
oraz urządzenie do ciągłego dostarczania paszy dla
zwierząt znajdujących się w każdej z zagród.
Konstrukcja budowlana dla zespołu urządzeń według zastrz. 1, znamienna tym, że każde piętro (32, 34,
36, 38, 40, 42) ma w rzucie płaskim kształt wieloboku,
a każda ze wspomnianych zagród ma w rzucie płaskim
kształt trapezu.
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(P. 153065)
45h
20.01.1972.
Pierwszeństwo: 22.01.1971 — Stany Zjednoczone Ameryki.
Agrophysics, Inc., San Francisco, USA, (Ben Wade
Oakes Diskinson, Robert Wayne Dickinson, Cecil Ray
Miller).
Urządzenie wprowadzone do narządów rodnych człowieka lub zwierzęcia, znamienne tym, że zawiera osłonę (20), w której zamocowane są pręty sprężyste (32)
o kształcie zapewniającym kontakt tych prętów ze
ścianą narządów rodnych i które na te narządy wywierają nacisk wystarczający do zmiany kształtu ich
przekroju lecz nie powodujący nekrozy lub niebezpiecznych podrażnień w strefie kontaktu, uniemożliwiającym samorzutne wydalenie urządzenia z narządów
rodnych przez zwierzę, przy czym osłona (20) i pręty
sprężyste (32) tworzą między ścianą narządów rodnych
a urządzeniem wolną przestrzeń, przez którą odprowadzane są wydzieliny narządów rodnych.

(P. 148986)
45h
23.06.1971.
Pierwszeństwo: 24.06.1970, 10.02.1971 — Niemiecka Republika Federalna.
Gebr, Schmeing, Weseke, NRF, (Paul Icking, Hubert
Ridder).
Urządzenie do dozowanego doprowadzania sypkiej
paszy do koryt dla zwierząt, zawierające poziomy przewód doprowadzający paszę, znajdujący się nad korytem oraz rurę paszową doprowadzającą dozowane objętościowo ilości paszy do właściwych koryt, znamienne
tym, że w strefie poniżej otworu spustowego paszowej
rury (5) umieszczona jest w znany sposób spiętrzająca
płyta (8), a w strefie tworzącego się między płytą spiętrzającą a wylotem paszowej rury stożka sypkiej paszy umieszczony jest przesuwny suwak (16) doprowadzający nagromadzoną paszę do paszowego koryta (2),
oraz że ilość paszy, którą należy dostarczyć do paszowego koryta jest dozowana przez zmianę położenia,
a mianowicie przez zmianę wielkości usypanego stożka
sypkiego i/lub zmianę naporu przesuwnego suwaka na
usypany sypki stożek.

45h

(P. 149001)

23.06.1971.

Centralne Laboratorium Przemysłu Lniarskiego, Żyrardów, (Franciszek Jurasz, Tadeusz Pytel).
Płotek z nitki z tworzywa sztucznego, znamienny
tym, że składa się z ramy na której rozpięta jest siatka
tkana z tworzyw sztucznych odpornych na warunki
atmosferyczne.

45h

(P. 155823)
5.06.1972.
Pierwszeństwo: 7.06.1971 — Austria.

Alfa Laval AB, Tomba, Szwecja.
Pomieszczenie, zwłaszcza dla świń, wyposażone
w ścianki działowe, oddzielające stanowiska i przenośne w rzędzie stanowisk oraz w rozciągające się
wzdłuż obu stron rzędu stanowisk, utworzonych przez
ścianki czołowe tych stanowisk, prowadnice, przeznaczone do ścianek działowych, znamienne tym, że prowadnice mają postać lin (8, 8a) z których każda lina
jest zawieszona pomiędzy dwoma końcami (7) rzędu
stanowisk.
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Pomieszczenie, zwłaszcza dla świń, według zastrz. 1,

znamienne tym, że jest wyposażone w dwie liny (8a),
rozciągające się na różne wysokości nad posadzką (3)
chlewni, przy ściankach czołowych stanowisk, po jednej stronie rzędu stanowisk oraz posiada składające
się z dwóch połówek (11, 12) drzwi, zawieszone na tych
linach (8a) i p r z e s u w a n e za ich pomocą w k i e r u n k u
wzdłużnym lin (8a).

451

(P. 138539)
3.02.1970.
Pierwszeństwo: 4.02.1969 — NRF.

Bayer Aktiengesellschaft, Leverkusen, NRF (Wilhelm Sirrenberg, Ingeborg Hammann, Bernhardt Homeyer).
Środek owadobójczy, zwłaszcza przeciwko owadom
żyjącym w glebie, znamienny tym, że jako substancję
czynną zawiera ester 0,0-dwualkilowo-S-(l,2,2-trójchloroetylowy) kwasu tionotiolofosforowego lub 0-alkilowo-S-(l,2,2,-trójchloroetylowy) kwasu alkanotionotiolofosfonowego o wzorze ogólnym 1, w którym R oznacza
rodnik alkilowy lub chlorowcoalkilowy o 1—3 atomach
węgla lub grupę alkoksyalkilową o 3—4 atomach węgla, R1 — oznacza rodnik alkilowy o 1—3 atomach
węgla lub chlorowcoalkilowy o 1—4 atomach węgla,
grupę alkoksylową o 1—3 atomach węgla lub chlorowcoalkoksylową o 1—5 atomach węgla lub grupę alkoksyalkilenooksylową o 3—4 atomach węgla.
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we rodniki aromatyczne, alifatyczne, cykloalifatyczne
lub aralifatyczne, ewentualnie o j e d n y m lub kilku
podstawnikach, a R t oznacza oprócz tego atom wodoru
i R t razem z R2 i atomem węgla oznaczają również
cykloalifatyczny rodnik węglowodorowy, ewentualnie
zawierający jeden lub kilka podstawników, R 3 oznacza
węglowodorowy rodnik alifatyczny, cykloalifatyczny,
aromatyczny lub aralifatyczny, ewentualnie o jednym
lub kilku podstawnikach, albo grupę alkoksylową lub
aryloksylową albo grupę o wzorze 2 lub 3, przy czym
występujące we wzorach 2 lub 3 symbole R' 1; B?\,
R' 2 i R^2 mają znaczenie podane wyżej w odniesieniu
do symboli Rj i/lub R2, a R'i i R' 2 razem z a t o m e m
azotu mogą oznaczać pierścień heterocykliczny, zawierający ewentualnie dalsze atomy azotu i/lub tlenu, zaś
R'i i R " , pojedynczo mogą oznaczać rodnik heterocykliczny i R' a poza tym może oznaczać alifatyczny rodnik węglowodorowy podstawiony rodnikiem heterocyklicznym, R 4 i R s są jednakowe lub różne i oznaczają
atomy wodoru lub alifatyczne rodniki węglowodorowe,
zaś X i Y są jednakowe lub różne i oznaczają atomy
tlenu lub siarki.

451

(P. 140179)
22.04.1970.
Pierwszeństwo: 24.04.1969 — Szwajcaria.

Ciba Société Anonyme, Bazylea, Szwajcaria.
Środki chwastobójcze, znamienne tym, że jako substancję czynną zawierają co najmniej jedną triazynę
o wzorze 1, w którym X oznacza atom chloru, grupę
metoksylową lub metylotio, ewentualnie w kompozycji
z odpowiednimi nośnikami, takimi jak rozpuszczalniki,
rozcieńczalniki, środki tworzące zawiesinę, emulgatory,
środki zwilżające, adhezyjne, zagęszczające albo inne
ważne na odcinku rolnym substancje czynne.

X

451
(P. 139209)
6.03.1970.
Pierwszeństwo: 11.03.1969 — Niemiecka Republika Federalna.

Schering Aktiengesellschaft, Berlin Zachodni, Bergkamen, NRF.
Środki chwastobójcze, zwłaszcza o działaniu selektywnym, znamienne tym, że jako substancję czynną
zawierają związki o ogólnym wzorze 1, w którym Ri
i R2 są jednakowe lub różne i oznaczają węglowodoru-

451

(P. 140204)
23.04.1970.
Pierwszeństwo: 24.04.1969 — NRF.

Schering A.G., Berlin i Bergkamen, (Georg Alexander Hoyer, Ernst Albrecht Pierch).
Środki grzybobójcze i grzybostatyczne, znamienne
tym, że jako substancję czynną zawierają związki
o ogólnym wzorze 1, w którym R oznacza alifatyczny
rodnik węglowodorowy lub ich sole z kwasami nieorganicznymi i organicznymi.

451

(P. 140250)
24.08.1966.
Pierwszeństwo: 3.09.1965 — Szwajcaria.

Sandoz AG, Bazylea, Szwajcaria, (Hans Helfenberger, Karl Lutz).
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Środki owadobójcze, roztoczobójcze i nicieniobójcze,
znamienne tym, że zawierają jako substancję czynną
związki o wzorze 1, w którym Rj i R2 oznaczają niższe
grupy O-alkilowe lub niższe grupy N-(alkilowe)2, R3
oznacza atom wodoru, rodnik metylowy, grupę hydroksylową, karboksyalkilową o niższym rodniku alkilowym, R4 oznacza rodnik metylowy, atom chlorowca
lub grupę nitrową, Y oznacza atom siarki lub tlenu,
a n oznacza liczbę całkowitą 1—4.

451

451

(P. 147682)
Pierwszeństwo: 23.04.1970.
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Farbenfabriken Bayer Aktiengesellschaft, Leverkusen, NRF, (Wolfgang Hofer, Ingeborg Hammann, Bernhard Homeyer, Wilhelm Stendel).
Środek owadobójczy, roztoczobójczy i nicieniobójczy, znamienny tym, że zawiera amid kwasu O-fenylo-etanotiofosfonowego o wzorze 1, w którym R i R1
oznaczają atomy wodoru, rodniki alkilowe zawierające
1—6 atomów węgla, atomy chlorowców, grupy nitrowe, niższe grupy alkilotio, alkoksylowe, acylowe lub
karbaloksylowe, i n oznacza liczbę całkowitą 1—5.

(P. 140253)
25.04.1970.
Pierwszeństwo: 28.04.1969 — Szwajcaria.

Ciba Société Anonyme, Bazylea, Szwajcaria.
Środek szkodnikobójczy, zwłaszcza do zwalczania
chwastów w kulturach roślin uprawnych i grzybów,
głównie patogenicznych grzybów roślin, znamienny
tym, że jako składnik aktywny zawiera co najmniej
jeden związek o wzorze 1, w którym R oznacza resztę
alkilową, alkenylową, alkinylową lub benzylową, Ri
oznacza rodnik alkilowy, alkenylowy lub cykloalkilowy, X oznacza atom tlenu lub siarki, a T oznacza atom
wodoru lub chlorowca.

(P. 149096)
451
28.06.1971.
Pierwszeństwo: 29.06.1970 — Niemiecka Republika Federalna.
Farbenfabriken Bayer Aktiengesellschaft, Leverkusen, NRF, (Werner Meiser, Wolfgang Behrenz Karl-Heinz Büchel).
Środek owadobójczy, znamienny tym, że jako substancję czynną zawiera acylowane ß, ß, ß-trojchlorowco-a-(3,4-dwuchlorofenylo)-etanole o wzorze 1, w którym X oznacza atom bromu, chloru lub fluoru, a R
oznacza rodnik metylowy, etylowy, propylowy, izopropylowy, butylowy, Ill-rzęd.-butylowy lub 1-etylopropylowy.

(P. 147653)
21.04.1971.
451
Pierwszeństwo: 23.04.1970 — Stany Zjednoczone Ameryki.

(P. 150524)
451
16.06.1971
Pierwszeństwo: 17.09.1970 — Niemiecka Republika Federalna.

FMC Corporation, Nowy York, USA.
Środek chwastobójczy, znamienny tym, że jako substancję czynną zawiera skuteczną dawkę związku
o wzorze 1, w którym R i R' oznaczają niższy rodnik
alifatyczny o 1—4 atomach węgla, niższy rodnik cykloalifatyczny o 3—6 atomach węgla lub rodnik trójfluorometylowy, przy czym R i R' mogą być takie same
lub różne lub jego soli z metalami i aminami.

Badische Anilin- und Soda-Fabrik AG, Ludwigshafen, NRF, (Karl-Heinz Koenig, Wolfgang Rohr, Adolf
Fischer).
Środek chwastobójczy, znamienny tym, że jako substancję czynną zawiera biskarbaminian o wzorze ogólnym 1, w którym R oznacza niższą grupę alkilową zawierającą maksymalnie 4 atomy węgla, a R1 oznacza
grupę alkinylową rozgałęzioną przy atomie węgla
w pozycji a, ewentualnie podstawioną przez rodnik
fenylowy lub cykloheksylowy, zawierający maksymalnie 7 atomów węgla w grupie alkinylowej, grupę alkilową o łańcuchu prostym lub rozgałęzionym przy atomie węgla w pozycji a, ewentualnie podstawioną przez
rodnik fenylowy, benzylowy lub cykloheksylowy, zawierającą atom siarki o maksymalnie 7 atomach węgla w grupie alkilowej, grupę alkilową rozgałęzioną
przy atomie węgla w pozycji a i podstawioną rodnikiem fenylowym, benzylowym lub cykloheksylowym,
zawierającą maksymalnie U atomów węgla lub grupę
1-metyloallilową, 1,1-dwumetyloallilową, 1-metylo-l-etyloallilową, ß-etoksyetylowa, ß-propoksyetylowa,
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p-izopropoksyetylową, (3-tert-butyloksyetylową, Y~etoksypropylową, y-propoksypropylową, l,l-dwumetylo-2-metoksyetylową,
Y-P ro P oks yi zo P ro Pyl° w 3>
1,1-bischlorometyloetylową,
1,1-bischlorometylo-propylową,
1-chlor ometylo-etylową, 1-bromometylo-propylową,
l,l-dwumetylo-2-bromoetylową,
metoksyizobutylową,
etoksyizobutylową, l,l-dwumetylo-2,2,2-trójchloroetylową oraz stały lub ciekły nośnik.
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oksazolidynową, ketooksymową, aminoarylową, aminocykloalkilową, aminoalkiloarylową, aminofurfurylową,
cykloalkiloaminoalkoksylową, aminoalkilową lub tioalkiloalkenyloksylową, zaś R2 oznacza rodnik arylowy
lub alkilowy.

(P. 150567)
451
19.09.1971.
Pierwszeństwo: 19.09.1970 — Niemiecka Republika Federalna.
Farbenfabriken Bayer, Aktiengesellschaft, Leverkusen, NRF, (Edgar Enders, Wilhelm Stendel, Jürgen-Dietrich Meier, Marc Francque).
Środek roztoczobójczy, znamienny tym, że zawiera
2-fenoloiminopirolidynę o wzorze 1, w którym Ri oznacza atom chlorowca, R2 oznacza atom wodoru, atom
chlorowca, rodnik alkilowy o 1—6 atomach węgla,
grupę dwufluorometylową lub trójfluorometylową, R3
oznacza atom wodoru lub rodnik alkilowy, n oznacza
liczbę całkowitą 1—4 i A, B, C oznaczają atomy wodoru lub niższe rodniki alkilowe lub alkenylowe, przy
czym co najmniej jeden z rodników A, B lub C oznacza rodnik alkilowy lub alkenylowy o 1—6 atomach
węgla, a razem rodniki A i B lub B i C mogą tworzyć
pierścień zamknięty.

451

(P. 152414)
12.08.1969.
Pierwszeństwo: 13.08.1968 — NRF.

Farbenfabriken Bayer A.G., Leverkusen, NRF, (Ferdinand Münz, Helmuth Hack, Ludwig Eue).
Środek chwastobójczy, znamienny tym, że zawiera
amidy kwasu imidazolidyn-2-ono-l-karboksylowego
o wzorze 1, w którym R oznacza alifatyczny rodnik
węglowodorowy o 1—8 atomach węgla.

451
(P. 150595)
20.09.1971.
Pierwszeństwo: 21.09.1970 — Stany Zjednoczone Ameryki.
Stauffer Chemical Company, San Francisco, USA,
(George Blackmore Darge).
Środek do zwalczania szkodników, zwłaszcza roztoczy i owadów, znamienny tym, że jako substancję
czynną zawiera co najmniej jeden związek o ogólnym
wzorze 1, w którym X oznacza atom siarki lub tlenu,
R oznacza rodnik alkilowy, chlorowcoalkilowy, alkoksylowy, tioalkilowy lub arylowy, ^ oznacza grupę
tioalkilową, aminoalkilową, tioalkilonitrylową, tioalkilooctanową, tioalkiloacetamidową, tioalkiloarylową, tioalkiloarylową, tioalkiloalkinylową, aminową, tioarylową, nitroarylową, chlorowcowaną grupę tioarylową
lub tioalkiloarylową, grupę tioalkiloarylową, amino-

(P. 153616)
22.02.1972.
451
Pierwszeństwo: 23.02.1971 — Stany Zjednoczone Ameryki Północnej.
Chemagro Division of Baychem Corporation, Kansas
City, USA, (Peter F. Epstein, Joseph R. Caffrey, Pyung
Kyung Yu).
Środek do regulowania wzrostu roślin, znamienny
tym, że jako substancję czynną zawiera S-benzoilometyloizotiomocznik o wzorze 3, w którym R1, R2 i R8
oznaczają atomy wodoru, chlorowca, rodniki alkilowe
o 1—4 atomach węgla, grupy alkoksylowe o 1—4 atomach węgla, grupy nitrowe i cyjanowe, przy czym
w podanym zakresie znaczeń mogą mieć takie same
lub różne znaczenie, R4, R5 i R6 oznaczają atomy wodoru, rodniki alkilowe o 1—4 atomach węgla, rodniki
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alkenylowe o 2—4 atomach węgla, rodniki fenylowe
lub podstawione rodniki fenylowe i w podanym zakresie znaczeń mogą mieć takie same lub różne znaczenia lub zawiera odpowiednią sól tego związku.

451

(P. 153842)
3.03.1972.
Pierwszeństwo: 5.03.1971. — Szwajcaria.

451
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(P. 154153)
18.03.1972.
Pierwszeństwo: 19.03.1971 — N R F .

Farbenfabriken Bayer Aktiengesellschaft, L e v e r k u sen, N R F (Gerhard Zumach, Engelbert Kühle, Ingeborg H a m m a n n ) .
Środek owadobójczy i roztoczobójczy, znamienny tym,
że zawiera jako substancję czynną N-sulfenylowany
k a r b a m i n i a n o wzorze ogólnym 1, w k t ó r y m R 1 oznacza rodnik alkilowy o 1—4 atomach węgla, R 2 oznacza
niższy rodnik alkilowy l u b atom chlorowca, R 3 i R 4
oznaczają niższe rodniki alkilowe, niższe rodniki alkenylowe lub razem z łączącym je a t o m e m azotu oznaczają nasycony pierścień heterocykliczny ewentualnie
zawierający dodatkowe heteroatomy, X oznacza atom
fluoru, chloru lub bromu, m oznacza liczbę 0, 1 lub 2
i n oznacza liczbę 0 l u b 1.
Środek według zastrz. 1, znamienny tym, że zawiera
N-sulfenylowane k a r b a m i n i a n y o wzorze 1 w y t w o r z o ne przez reakcję fluorków N-sulfenylowanych k w a s ó w
k a r b a m i n o w y c h o wzorze 2, w k t ó r y m R 1 i X mają
wyżej p o d a n e znaczenie, z formamidynofenolami o w z o rze 3, w k t ó r y m R2, R3, R 4 i m mają wyżej podane
znaczenie, ewentualnie w środowisku rozcieńczalnika
i obecności akceptora k w a s u , ewentualnie p r z e p r o w a dzone następnie w chlorowodorki.

Sandoz AG, Bazylea, Szwajcaria (Rupert Schneider).
Sposób
wytwarzania
dwumetyloaminopropanów
o wzorze ogólnym 1, w którym ^ oznacza grupę alkilową o 1—5 atomach węgla, ewentualnie rozgałęzioną,
R2 oznacza atom wodoru lub grupę alkilową o 1—5
atomach węgla, ewentualnie rozgałęzioną, a Q oznacza rodnik o wzorze 6 lub rodnik o wzorze 7, przy
czym R3 oznacza grupę alkilową o 1—8 atomach węgla, rozgałęzioną grupę alkilową o 1—8 atomach węgla lub grupę cykloalkilową o 5—6 atomach węgla,
a R4 oznacza grupę alkilową o 1—5 atomach węgla,
oraz ich soli, znamienny tym, że związek o wzorze
ogólnym 2, w którym Rj i R2 mają wyżej podane znaczenie, a Y oznacza grupę dającą się wymieniać na
rodnik Q, przy czym Q ma wyżej podane znaczenie,
poddaje się reakcji ze związkiem o wzorze ogólnym 3,
w którym Q ma wyżej podane znaczenie, a M oznacza
atom metalu alkalicznego, i wytworzone związki
o wzorze ogólnym 1 ewentualnie przeprowadza się
w sole z kwasami.
Środki do zwalczania szkodników, znamienne tym,
że jako substancję czynną zawierają jeden lub kilka
związków o wzorze ogólnym 1, w którym podstawniki
mają znaczenie podane w zastrz. 1 i/lub ich sole.
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(P. 154155)
18.03.1972.
Pierwszeństwo: 19.03.1971, 9.10.1971 — NRF.

Farbenfabriken Bayer AG, Leverkusen, NRF (Gerhard Zumach, Engelbert Kühle, Wolfgang Behrenz,
Ingeborg Hammann).
Środek owadobójczy, roztoczobójczy i grzybobójczy,
znamienny tym, że jako substancję czynną zawiera
nowe N-sulfenylokarbaminiany o ogólnym wzorze 1,
w którym R 1 oznacza rodnik alkilowy o 1—4 atomach
węgla, R 2 oznacza rodnik alkilowy lub alkoksylowy,
każdy o 1—3 atomach węgla, atom chlorowca lub grupę nitrową, R 3 oznacza grupę o wzorze 4, w którym
Y i Z są jednakowe lub różne i oznaczają atom tlenu
lub siarki, a R 4 i R 5 są jednakowe lub różne i oznaczają niższe rodniki alkilowe, alkenylowe lub alkinylowe, albo wspólnie oznaczają człony nasyconego pierścienia heterocyklicznego o 5—7 członach, zawierają-
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cego jako heteroatomy atomy oznaczone symbolami Y
i Z o wyżej podanym znaczeniu, przy czym R4 i R5
mogą zawierać podstawniki takie jak niższe rodniki
alkilowe lub alkoksylowe, atomy chlorowca i/lub grupy nitrowe, X oznacza atom fluoru, chloru i/lub bromu, a n oznacza liczbę 0,1 lub 2.
Sposób
wytwarzania
N-sulfenylokarbaminianów
o ogólnym wzorze 1, w którym podstawniki mają znaczenie wyżej podane, znamienny tym, że fluorek kwasu N-sulfenylokarbaminowTego o ogólnym wzorze 2,
w którym R1 i X mają wyżej podane znaczenie, poddaje się reakcji z fenolem o ogólnym wzorze 3, w którym R2, R3 i n mają wyżej podane znaczenie, ewentualnie w obecności rozcieńczalnika i środka wiążącego kwas.

diazolilowy-2 ewentualnie podstawiony w położeniu 5,
R1 oznacza rodnik alkilowy, alkenylowy lub alkinylowy, R2 oznacza atom chlorowca, a R3 oznacza atom
chlorowca, grupę alkoksylową, alkenyloksylową, alkinyloksylową, alkilotio, alkenylotio lub alkinylotio.
Sposób wytwarzania nowych pochodnych imidazolidynonu-2 o wzorze 1, w którym R, R1, R2 i R3 mają
znaczenie wyżej podane, znamienny tym, że imidazolidynony-2 o wzorze 2, w którym R i R1 mają wyżej
podane znaczenie, a R4 ma znaczenie R3 lub oznacza
grupę hydroksylową, poddaje się reakcji ze środkami
chlorowcującymi, takimi jak chlorek tionylu, tlenochlorek fosforu lub pięciochlorek fosforu, ewentualnie
w środowisku rozcieńczalnika i ewentualnie w obecności środka wiążącego kwas.

(P. 156087)
17.06.1972.
451
Pierwszeństwo: 18.06.1971 — Niemiecka Republika Federalna.

451

(P. 154326)
25.03.1972
Pierwszeństwo: 27.03.1971 — NRF.

Farbenfabriken Aktiengeselschaft, Leverkusen, NRF
(Arno Widdig, Ferdinand Grewe, Hans Scheinpflug,
Paul-Ernst Frohberger).
Środek grzybobójczy, znamienny tym, że zawiera
cykloheksylidenoiminofenylotiomoczniki o wzorze 1,
w którym X oznacza atom wodoru lub rodnik alkilowy o 1—6 atomach węgla, R oznacza rodnik alkilowy
0 1—4 atomach węgla, n oznacza liczbę 0, 1, 2 lub 3
1 R' oznacza rodnik alkilowy o 1—6 atomach węgla.

Farbenfabriken Bayer Aktiengesellschaft, Leverkusen, NRF, (Walter Gauss, Ferdinand Grewe, Hans
Scheinpflug).
Środek grzybobójczy i bakteriobójczy znamienny
tym, że zawiera 2-[pirazolilo-(l')]-benzimidazole o wzorze ogólnym 1, w którym R i R' oznaczają atomy wodoru, atomy chlorowców, rodniki alkilowe lub grupy
alkoksykarbonylowe R" oznacza atom wodoru, rodnik
alkilowy lub grupę alkoksykarbonylową, m i n oznaczają liczby 1 i 2.

22.06.1972.
(P. 156206)
451
Pierwszeństwo: 23.06.1971 — Niemiecka Republika Federalna.

451

(P. 155306)
11.05.1972.
Pierwszeństwo: 12.05.1971 — NRF.

Farbenfabriken Bayer Aktiengesellschaft, Leverkusen, NRF (Carl Metzger, Ludwig Eue).
Środek chwastobójczy, znamienny tym, że jako substancję czynną zawiera nowe pochodne imidazolidynonu-2 o wzorze 1, w którym R oznacza rodnik 1,3,4-tia7 — Biuletvn UP nr 8

Farbenfabriken Bayer Aktiengesellschaft, Leverkusen, NRF, (Carl Metzger, Gerhard Jäger, Klaus Lürssen).
Środek do regulowania wzrostu roślin, znamienny
tym, że zawiera estry kwasów N-arylokarbaminowych
o wzorze 1, w którym R oznacza rodnik alkilowy, alkenylowy, alkinylowy, grupę alkoksyalkilową, rodnik
cykloalkilowy, grupę hydroksyalkilową, hydroksyalkenylową, hydroksyalkinylową, chlorowcoalkilową, chlorowcoalkenylową, chlorowcoalkinylową lub rodnik
aryloalkilowy podstawiony w części arylowej, R1, R2,
R3 oznaczają atomy wodoru, rodniki alkilowe, cykloalkilowe, grupy alkoksylowe, chlorowcoalkilowe i/lub
atomy chlorowców, R4 oznacza rodnik alkilowy, alke-
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nylowy, alkinylowy, cykloalkenylowy, grupę chlorowcoalkilową, chlorowcoalkenylową, chlorowcoalkinylową, alkoksyalkilową, alkilotioalkilową, acyloalkilową,
alkoksykarbonyloalkilową, karbalkoksyalkilową, karbalkoksyalkenylową, ponadto ewentualnie podstawiony rodnik cykloalkilowy, arylowy, aryloalkilowy, grupę aryloksyalkilową, arylotioalkilową oprócz tego grupę o wzorze R4—CY', w którym R4 ma wyżej podane
znaczenie oraz w tym przypadku może też oznaczać
atom wodoru i Y i Y' oznaczają atomy tlenu lub siarki.
Sposób wytwarzania estrów kwasów N-arylokarbaminowych o wzorze 1, w którym R1, R2, R3, R4, Y i Y'
mają wyżej podane znaczenie, znamienny tym, że
estry kwasów N-chlorometylo-N-arylokarbaminowych
o wzorze 2, w którym R, R1, R2 i R3 mają wyżej podane znaczenie, poddaje się reakcji z alkoholami, merkaptanami, fenolami, tiofenolami, kwasami karboksylowymi i tiokarboksylowymi o wzorze H—Y—R4,
w którym R4 i Y mają wyżej podane znaczenie w obecności akceptora kwasu i ewentualnie w środowisku
rozpuszczalnika, lub estry kwasów N-chlorometylo-N-arylokarbaminowych o wzorze 2, poddaje się reakcji
ze związkami o wzorze A—Y—R4, w którym R4 i Y
mają wyżej podane znaczenie, a A oznacza kation taki
jak amon, alkiloamon, dwualkiloamon, trójalkiloamon
lub kation metali alkalicznych lub metali ziem alkalicznych, w środowisku rozpuszczalnika.
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ny o wzorze 3, w którym R3 ma wyżej podane znaczenie, w obecności akceptora kwasów, lub z pochodnymi 2-hydroksypirazolopirymidyny w postaci ich soli
z metalami alkalicznymi lub metalami ziem alkalicznych lub soli amonowych.

(P. 156225)
451
23.06.1972.
Pierwszeństwo: 24.06.1971 — Niemiecka Republika Federalna.
Badische Anilin- und Soda-Fabrik AG, Ludwigshafen, NRF, Adolf Fischer).
Środek chwastobójczy, znamienny tym, że jako substancję czynną zawiera mieszaninę składającą się ze
związku o wzorze 1, w którym R oznacza niższą grupę
alkilową, lub jego soli, oraz ze związku o wzorze 2,
w którym R oznacza grupę 3,4-dwuchlorofenylową,
4-chlorofenylową, 4-fluorofenylową, 3-chloro-4-metylofenylową, 3-chloro-4-bromofenylową, 4-bromofenylową, 3-chloro-4-metoksyfenylową, 3-III-rz.-butylokarbamoiloksyfenylową,
3-(N-winylo-N-III-rz.-butylo)-karbamodloksyfenylową, 3-izopropylokarbamoiloksyfenylową, 3-trójfluorometylofenylową, fenylową lub N-2-benztiazolilową, Bt oznacza atom wodoru, grupę cykloheksenylową, cyklooktenylową, grupę o wzorze
—CH2—O—CO—alkil, lub grupę metylową, R2 oznacza atom wodoru, grupę metylową, metoksylową,
3-butyn-l-ylową lub chloroformylową, a X oznacza
atom tlenu lub siarki.

451
(P. 156222)
23.06.1972.
Pierwszeństwo: 24.06.1971 — Niemiecka Republika Federalna.
Farbenfabriken Bayer Aktiengesellschaft, Leverkusen, NRF, (Reimer Colin, Ingeborg Hamman, Günter
Unterstenhöfen).
Środek owadobójczy i roztoczobójczy, znamienny
tym, że zawiera estry O-pirazolilopirymidynylowych
i amidy estrów O-pirazolilopirymidynylowych kwasów
(tio)fosforowych (fosfonowych, fosfinowych) o wzorze
1, w którym Ri oznacza grupę alkoksylową lub rodnik
alkilowy o 1—6 atomach węgla, R2 oznacza rodnik alkilowy lub grupę alkoksylową o 1—6 atomach węgla,
ponadto rodnik fenylowy lub grupę jedno- lub dwualkiloaminową o najwyżej 6 atomach węgla w łańcuchach alkilowych, R3 oznacza atom wodoru lub
chlorowca i X oznacza atom tlenu lub siarki.
Środek według zastrz. 1, znamienny tym, że zawiera
estry O-pirazolilopirymidynylowe lub amidy estrów
O-pirazolilopirymidynylowych kwasów (tio)fosforowych
fosfonowych, fosfinowych) otrzymane przez reakcję
halogenków kwasów estrów lub amidów kwasów
(tio)fosforowych (fosfonowych, fosfinowych) o wzorze
2, w którym R1} R2 i X mają wyżej podane znaczenie
i Hal oznacza atom chlorowca, korzystnie atom chloru
lub bromu, z pochodnymi 2-hydroksypirazolopirymidy-

Nr 8/1973
451

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

(P.156228)
23.06.1972.
Pierwszeństwo: 24.06.1971 — Wielka Brytania.

Fisons Limited, Londyn, Wielka Brytania, (Peter
Stuart Gates, Geoffrey Tattersau Nebold).
Sposób wytwarzania butynylokarbaminianu o ogólnym wzorze 1, w którym R1 i R2 są jednakowe lub
różne i oznaczają atom wodoru lub rodnik węglowodorowy taki jak rodnik alkilowy, alkenylowy, alkinylowy, aryloalkilowy, cykloalkilowy i arylowy, przy
czym każdy z tych rodników jest nie podstawiony lub
podstawiony, R3 oznacza nie podstawiony lub podstawiony rodnik aryloalkilowy lub alkilowy, znamienny
tym, że poddaje się reakcji związek o ogólnym wzorze 2 z halogenkiem sulfonylu o ogólnym wzorze
R3SO2X, w których R1, R2 i R3 mają wyżej podane
znaczenie, a X oznacza atom chlorowca lub poddaje
się reakcji związek o ogólnym wzorze 3 ze związkiem
o ogólnym wzorze 4 lub z fosgenem i aminą o ogólnym wzorze 5, w których R1, R2, R3 i X mają wyżej
podane znaczenie lub gdy R1 oznacza atom wodoru
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wówczas poddaje się reakcji związek o ogólnym wzorze 3, ze związkiem o wzorze ogólnym R2—NCO,
w których R2 i R3 mają wyżej podane znaczenie.
Środek fizjologicznie czynny, zwłaszcza chwastobójczy, znamienny tym, że zawiera butynylokarbaminian
o ogólnym wzorze 1, w którym R1 i R2 są jednakowe
lub różne i oznaczają atom wodoru lub rodnik węglowodorowy taki jak rodnik alkilowy, alkenylowy, alkinylowy, aryloalkilowy, cykloalkilowy i arylowy, przy
czym każdy z tych rodników jest nie podstawiony lub
podstawiony, a R3 oznacza rodnik aryloalkilowy lub
alkilowy każdy z nich nie podstawiony lub podstawiony.
45a

(P. 150617)
Pierwszeństwo: 22.09.1970.

21.09.1971.

Maschinenfabrik FAHR AG, (Wilhelm Popowniak,
Rudolf Reinhold, Bernd Heidrich).
Urządzenie do opróżniania zbiornika ziarna w kombajnie zbożowym posiadającym na dnie tego zbiornika
poprzeczny przenośnik ślimakowy, po którego stronie
wylotowej dołączone jest urządzenie opóźniające, ułożyskowane wahliwie w płaszczyźnie poziomej, znamienne tym, że pomiędzy poprzecznym ślimakowym
przenośnikiem (11) a obudowanym ślimakiem (5) znajdują się dwa na stałe zamontowane organy prowadzące (7) i (8) oraz co najmniej jeden organ (4) założy skowany wahliwie.

46a
(P. 138991)
25.02.1970.
Pierwszeństwo: 27.02.1969 — Niemiecka Republika Demokratyczna.
VEB Kompressorenbau Bannewitz, Bannewitz, NRD,
(Karl Schiinemann).
Sposób oczyszczania części sprężarki turbosprężarki
doladowujących napędzanych gazami spalinowymi

i umieszczonej dalej chłodnicy powietrza, znamienny
tym, że poprzez inżektor (1) wdmuchuje się za po-

7*

mocą pary wodnej za pośrednictwem zaworu (1.1),
z dodatkiem środka zmywającego poprzez drugi zawór
(1.2), zależnie od stopnia zanieczyszczenia, ług oczyszczający do komory zbiorczej (2), włączonej przed wirnikiem (4) sprężarki, kieruje się ten za pośrednictwem
kilku dysz (3) na obwód wirnika (4) sprężarki, skutkiem czego wirnik ten wprawiony zostaje w ruch
obrotowy i wypuszcza się go poprzez dyfuzor (5), obudowę spiralną (6), włączoną za nimi chłodnicę (7) powietrza, która włączona jest przy tym, by działała jako skraplacz, oraz klapę (8) do oczyszczania, zamykającą szlak powietrza (9) do silnika na zewnątrz.

46a

(P. 148585)

31.05.1971.

Zakłady Mechaniczne „Ponar — Tarnów", Tarnów,
(Zbigniew Szepieniec, Stanisław Gęza, Zbigniew Ziobrowski).
Agregat sprężarkowy do sprężania gazów, zwłaszcza
powietrza, składający się ze sprężarki tłokowej zblokowanej z silnikiem elektrycznym w układzie pionowym, zbiornika sprężonego powietrza, elementów sterowania i zabezpieczenia, znamienny tym, że napędowy wał (3) sprężarki (1) ma na czołowej powierzchni
wgłębienie (4) dla umieszczenia końcówki (5) wału silnika (2) z osadzoną na niej piastą napędzającej tarczy
(7) i jest połączony z wałem silnika (2), poprzez elastyczny element (9) z promieniowymi wykrojami (10),
w których są umieszczone suwliwie występy (11) napędzającej tarczy (7) oraz naprzemianległe z nimi występy (12) napędzanej tarczy (8) osadzonej na wale (3)
sprężarki, a na zewnętrznym obwodzie elastycznego
elementu (9) umieszczony jest metalowy pierścień (13).

46a

(P. 148641)

7.06.1971.

Lesław Balczewski, Kraków.
Spalinowy silnik obrotowy składający się z ruchomego wału zaopatrzonego w dwa skrzydełka, nieruchomego cylindra, i dwóch walców spełniających rolę
zastawki, znamienny tym, że składa się on z dwóch
tak samo zbudowanych cylindrów, ale ze skrzydełkami
przesuniętymi w fazie względem siebie, z których jeden spełnia rolę komory sprężania, a drugi komory
spalania.

(P. 148785)

14.06.1971.

Politechnika Łódzka, Instytut Pojazdów, Łódź, (Włodzimierz Hennig).
Urządzenie do wewnętrznego chłodzenia cylindra
niedoiadow&nego 4-suwowego silnika spalinowego z zapłonem iskrowym wyposażone w układ zasilania cylindra oraz gaźnik, znamienne tym, że przed gaźnikiem zainstalowane jest urządzenie złożone z dwóch
naczyń cylindrycznych (1) i (2), ustawionych współosiowo jedno w drugim, wypełnionych zwojami odpornego na korozję drutu o średnicy nie przekraczającej
0,2 mm, przy czym do otwartego od góry wewnętrznego naczynia (2) wprowadzony jest rurowy przewód
(3), którego wylot umieszczony jest w pobliżu dna naczynia (2), natomiast w dno zewnętrznego naczynia (1)
wmontowany jest przewód rurowy (4) łączący urządzenie z gaźnikiem, ponadto dna obu cylindrów (1) i (2)
wyposażone są w rurki (5) i (6) odprowadzające nieskroploną wodę do zbiornika wody.

46a

46a
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(P. 149138)

30.06.1971.

Politechnika Częstochowska, Częstochowa, (Kazimierz Klaja, Mieczysław Feityński).
Uszczelnienie promieniowe maszyn z tłokiem wirującym, zwłaszcza silników hydraulicznych, składające
się z płytki uszczelniającej i sprężyny płaskiej, osadzonych w rowku tłoka, znamienne tym, że w rowku
tłoka (1) osadzona jest płytka uszczelniająca (3), sprężyna dociskająca (2), elastyczne wkładki uszczelniające
(4) oraz zawór zwrotny (5), przy czym rowek tłoka (1)
połączony jest poprzez kanał w tłoku (1) i zawór (5)
z komorą roboczą maszyny.
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46a

(P. 149798)
Pierwszeństwo: 3.08.1970.
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1.08.1971.

DSO „Avtoprom", Sofia, Bułgaria, (Rumen Antonow
Antonow, Branimir Mihailow Widinski).
Silnik rotacyjny, lub maszyna robocza, znamienny
tym, że mechanizm powodujący okresową zmianę szybkości tłoków sektorowych (7), oraz odpowiednią zmianę objętości roboczych składających się z wału mimośrodowego (1), zębatej przekładni planetarnej (5, 6),
0 liczbie przełożenia i56 ~ —- r — i zamocowanych na
nik

ruchomym kole zębatym (6) mechanizmów kulisowych
1 korbowych złożonych z członów (2, 3, i 4), przy czym
m oznacza ilość bloków sektorowych (7) i odpowiednio
członów (2, 3 i 4), i może wynosić 3, 5, 7, 9 i tak dalej, natomiast k jest współczynnikiem przyrostu częstotliwości cyklu roboczego i może wynosić 1, 3, 5, 7
i tak dalej.

46a

(P. 153008)
20.01.1972.
Pierwszeństwo: 26.01.1971. — NRF.

Fried Krupp GmbH, Essen, NRF, (Hans-Joachim
Conrad).
Obiegowa maszyna tłokowa, której obudowa jest
z obu stron ograniczona tarczami tłokowymi z pierścieniami wyporowymi, posiadającymi pofałdowane
powierzchnie, ślizgające się po korpusach ślizgowych,
które są przesuwane osiowo w otworach obudowy
i oddzielają komory robocze, przy czym do przenoszenia momentu obrotowego pomiędzy tarczami tłokowymi a przechodzącym przez obudowę wałem służy
połączenie kształtowe, które podczas montażu umożliwia przesunięcie osiowe tarcz tłokowych względem
wału, znamienna tym, że obie tarcze tłokowe (9) w kierunkach przeciwnych do sił osiowych, wywieranych
przez ciecz pod ciśnieniem w komorach roboczych, są
podparte powierzchniami (23), usytuowanymi naprzeciw pofalowanych powierzchni (17), na korpusie ustalającym (22), osadzonym sztywno na wale (7).

46a

(P. 151071)
16.10.1971.
Patent dodatkowy do patentu nr P. 142653.
Pierwszeństwo: 19.10.1970 — NRF.

Robert Bosch GmbH, Stuttgart, NRF.
Sposób hydraulicznego sterowania zaworu wlotowego i wylotowego silnika spalinowego, przy którym
płyn naciska na czołową powierzchnię tłoka roboczego,
który przynajmniej pośrednio jest połączony z trzonem zaworowym, przy czym płyn naciska w kierunku
otwarcia zaworu przeciwnie do działania siły od sprężyny zamykającej, płyn jest sterowany pośrednio przy
pomocy zaworu magnetycznego i umożliwia zwłaszcza
zmianę skoku zaworu przez zmianę energii płynu
w zależności od obrotów, względnie od obciążenia silnika według patentu (P-142653), znamienny tym, że
energię płynu reguluje się za pomocą termostatycznego
urządzenia sterującego (43, 45) w zależności od temperatury silnika tak, że przy zimnym silniku (44) skok
zaworowy, zwłaszcza skok zaworu wlotowego (2, 3)
jest mniejszy, niż przy ciepłym silniku (44).

(P. 153500)
15.02.1972.
46a
Pierwszeństwo: 16.02.1971 — Stany Zjednoczone Ameryki.
Esso Research and Engineering Company, Linden,
USA, (Stephan Ilnyckyj, Charles Othel Cole).
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Mieszanka paliwowa, znamienna tym, że zawiera pośrednią frakcję destylacji ropy naftowej i około
0,001—0,5% wagowych środka polepszającego przepływ
i filtrowalność paliwa, złożonego z (a) 1—20 części wagowych syntetycznego polimeru o właściwościach stymulujących krystalizację parafiny oraz (b) 1—100 części wagowych syntetycznego polimeru o właściwościach hamujących krystalizację parafiny w paliwie.
46a

Nr 8/1973

połączona z dowolnym znanym przekaźnikiem elektrycznym (9) jej sygnał, przy czym, zamiast zaworu
trójdrożnego (3) został użyty elektromagnetyczny zawór trójdrożny (3a).

(P. 153926)
8.03.1972.
Pierwszeństwo: 10.03.1971 — Szwajcaria.

Gebrüder Sulzer Aktiengesellschaft, Winterthur,
Szwajcaria, (Anton Steiger).
Urządzenie napędowe z silnikiem wysokoprężnym na
paliwo płynne i gaz, otrzymany przez odparowanie
płynnego gazu ze zbiornika, posiadające sprężarkę
w przewodzie gazowym od zbiornika do silnika spalinowego oraz wyposażone w regulator ciśnienia, jak
też w urządzenia do pomiaru ilości doprowadzonego
paliwa płynnego i gazowego, które połączone są między sobą przy pomocy urządzenia różnicowego, tak,
że przy zwiększeniu się ilości jednego paliwa ilość
drugiego paliwa ulega zmniejszeniu, a także posiadające silnik nastawczy, oddziałujący na drążek nastawczy jednego z urządzeń pomiarowych, znamienne
tym, że regulator ciśnienia (162) przy zasilaniu urządzenia gazem o stałej wartości opałowej jest nastawiony na stałą wartość zadaną ciśnienia sprężarki
(130), zaś z przewodem gazowym (129) pomiędzy zbiornikiem (127) i sprężarką (130) jest połączony czujnik
(140) do wytwarzania sygnału zależnego od ciśnienia
w przewodzie gazowym, przy czym uruchomienie silnika nastawczego (117) następuje w zależności od tego
sygnału, tak że przy zmniejszeniu ciśnienia w przewodzie (129) poniżej ciśnienia granicznego silnik nastawczy (117) powoduje zwiększenie udziału paliwa
płynnego.

(P. 144634)
46c
30.09.1970.
Pierwszeństwo: 1.12.1969 — Niemiecka Republika Federalna.

46b

(P. 138546)

3.02.1970.

Zakłady Przemysłu Metalowego H. Cegielski, Przedsiębiorstwo Państwowe, Poznań, Polska (Władysław
Maziarczyk, Zygmunt Smigla, Andrzej Presz).
Układ zabezpieczający silnik wysokoprężny zwłaszcza silnik okrętowy przed rozbieganiem się szczególnie
przy próbach nie obciążonego silnika zawierający odśrodkowy regulator prędkości obrotowej połączony
z wałem korbowym lub jakąkolwiek wirującą częścią
silnika, której obroty są funkcją obrotów wału korbowego, znamienny tym, że regulator (2) jest sprzężony
ze znanym trój drożnym zaworem (3) umieszczonym
na przewodzie (10) silnikowego układu oleju o stałym
ciśnieniu i łączącym ten przewód z atmosferą, który
to przewód (10) jest podłączony do znanych siłowników hydraulicznych (5) połączonych z kolei z zaworkami upustowymi (6) wkręconymi w przestrzenie tłoczenia pomp wtryskowych (7).
Odmiana układu według zastrz. 1, znamienna tym, że
zamiast regulatora (2) prędkości obrotowej włączona
jest do układu znana prądniczka tachometryczna (8)

Robert Bosch, GmbH, Stuttgart, NRF.
Urządzenie wtryskowe z ciągłym wtryskiem paliwa
do rury ssącej silników spalinowych, sprężających
mieszankę, z zapłonem z obcego źródła, przy czym
w rurze ssącej kolejno zainstalowany jest dławik oraz
uruchamiana dowolnie przepustnica, przy czym ruchy
dławika są proporcjonalne do ilości przepływającego
powietrza i mają kierunek przeciwny do kierunku
działania możliwie stałej siły cofającej, a ruchoma
część umieszczonego w przewodzie paliwowym zaworu
dawkującego jest zamocowana przesuwnie dla proporcjonalnego dawkowania ilości paliwa w stosunku do
ilości powietrza, znamienne tym, że czynnik, wytwarzający siłę cofającą stanowi ciecz, która jest podawana przewodem ciśnieniowym (19, 22, 27) w sposób
w zasadzie ciągły przy możliwie stałym ciśnieniu, działa na element roboczy (12) powodujący cofanie.
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(P. 147124)
46c
25.03.1971.
Pierwszeństwo: 28.03.1970 — Niemiecka Republika Federalna.
Robert Bosch BmbH, Stuttgart, NRF.
Urządzenie sterujące do wtryskiwacza paliwa silnika spalinowego zawierającego przynajmniej jeden
elektromagnetyczny zawór wtryskowy, posiadające
przeznaczony do wytwarzania prostokątnych impulsów, określających czas otwarcia zaworu wtryskowego
przerzutnik monostabilny, składający się z tranzystora
wejściowego i tranzystora wyjściowego, przy czym
czas trwania tych impulsów jest zmieniany w zależności od liczby obrotów silnika przez napięcie sterujące, działające na bazę tranzystora wejściowego, a napięcie to ma przebieg okresowy zmieniający się w takt
impulsów włączających zawór wtryskowy i jest podawane na dzielnik napięcia znajdujący się na wejściu przerzutnika, znamienne tym, że do dzielnika napięcia (Rl, R2) w zależności od obciążenia silnika
przyłączony jest równolegle drugi dzielnik napięcia
(R21, R22).

46c
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(P. 148769)
12.06.1971.
Pierwszeństwo: 13.06.1970 — NRF.

Friedmann Maier Aktiengesellschaft, Hallein, Austria, (Gerhard Lehner).
Urządzenie do samoczynnego ograniczania suwu
drążka regulacyjnego pompy wtryskowej w czasie pracy, znamienne tym, że drążek regulacyjny (1) na swym
wolnym końcu ma zderzak (7), współpracujący z usytuowanym naprzeciw niego drugim zderzakiem (8),
określającym położenie rozruchowe drążka regulacyjnego (1) i z przesuwnym poprzecznie względem osi
drążka regulacyjnego suwakiem blokującym (13), który
jest wprowadzalny, przy równoczesnym napinaniu
sprężyny powrotnej (14) na drogę ruchu drążka regulacyjnego na skutek działania czynnika pod ciśnieniem,
odprowadzanego z pompy wtryskowej (2) lub z silnika spalinowego, połączonego z tą pompą.

46c

(P. 149141)

30.09.1971.

Politechnika Warszawska, Warszawa, (Zdzisław Rytel, Lech Lasocki).
Rozpylacz paliwa do silników z zapłonem samoczynnym, zaopatrzony w przesuwną w otworze korpusu
rozpylacza iglicę, znamienny tym, że wokół pomiędzy
ścianą otworu korpusu (3) rozpylacza a iglicą (2) umieszczona jest wkładka (1), lub wkładki — jedna za drugą, przy czym wkładka wykonana jest z materiału
o własnościach samosmarnych i termoodpornych, korzystnie z policzterofluoroetylenu.
46c

(P- 147352)
Pierwszeństwo: 7.04.1970.

5.04.1971.

VEB Barkas Werke, Ifa Kombinat für Kraftfahrzeugteile, Renak-Werke, Reichenbach, NRD.
Zawór wtrysku paliwa do silników spalinowych
z organem zamykającym uruchamianym ciśnieniem
paliwa, otwierającym się w kierunku przeciwnym kierunkowi przepływu paliwa, znamienny tym, że iglica
(5) połączona jest z elementem ślizgowym (10) za pośrednictwem szczelnego zamknięcia (8), przy czym obie
części tworzą razem organ zamykający prowadzony
tylko w obszarze elementu (10) w tulei prowadzącej
(13), a element (10) zaopatrzony jest w otwór wyciekowy (18) do odprowadzania paliwa wciskającego się
do zamknięcia 8.

46c

(P. 149168)

30.06.1971.

Zakłady Sprzętu Motoryzacyjnego, Sędziszów Małopolski, (Andrzej Lalicki, Mieczysław Marciniec, Józef
Kołczak).
Odwadniacz paliwa, znamienny tym, że w korpusie
(1) jest wykonany kanał (2), który poprzez komorę
utworzoną przez korpus (1) jest połączony ze szczeliną
(3) zaś w środku stożka rozdzielającego (4) jest zamocowana napięta siatka fosforobrązowa (5), a w dolnej
części osadnika jest wmontowany zawór spustowy
(11 i 12).
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46c

(P. 150508)
15.09.1971.
Patent dodatkowy do zgłoszenia P. 150229.
Pierwszeństwo: 7.11.1970 — Niemiecka Republika Federalna.

46c

(P. 149777)
Pierwszeństwo: 8.08.1970.

31.07.1971.

Robert Bosch GmbH, Stuttgart, Niemiecka Republika Demokratyczna.
Wtryskiwacz paliwa z elektronicznym urządzeniem
sterującym, określającym czas trwania otwarcia co
najmniej jednego elektromagnetycznego zaworu wtryskowego, które zawiera zwłaszcza przeważnie monostabilny przerzutnik, dla którego czas trwania jego
impulsów wyjściowych jest zmienny w zależności od
co najmniej jednego parametru ruchowego silnika spalinowego, zwłaszcza od panującego w rurze ssącej za
klapą przepustnicy ciśnienia zasysanego powietrza, oraz
z przyłączonym do przerzutnika elektronicznym członem wydłużania impulsów, który dostarcza będący
każdorazowo przedłużeniem
impulsu wyjściowego
przerzutnika impuls wydłużony, którego czas trwania
zależy od czasu trwania poprzedzającego go impulsu
wyjściowego, oraz następnie z monostabilnym członem sterującym, który jest przyłączony do przerzutnika i przez swój stan niestabilny ma określony czas
włączenia, pokrywający tylko część rozpoczynającego
się jednocześnie z nim wydłużonego impulsu, znamienny tym, że z członem sterującym (85) powiązany jest
suwak przeważnie nastawialnego dzielnika napięcia
(91, 92, 93), który wywiera przejściowo wpływ na człon
wydłużania impulsów przez ich skracanie lub wydłużanie.

Robert Bosch GmbH, Stuttgart, Niemiecka Republika Federalna, (Hans-Gerch. Zimmermann).
Urządzenie do wtryskiwania paliwa dla gazowych
turbin trakcyjnych zaopatrzonych w pompę wtryskową o pracy ciągłej, z regulacją ilości wtryskiwanego
paliwa, z mechanizmem nastawczym natężenia przepływTu paliwa do dysz wtryskowych, oddziałującym
na suwak dawkujący paliwo, przy czym na zaworze
dozującym zawierającym suwak sterujący ma miejsce
stały spadek ciśnienia, a w strumień przepływu paliwa
jest włączony różnicowy zawór ciśnieniowy oraz element regulacji ilości uzależnionej od prędkości obrotowej, w celu ograniczenia ciśnienia wewnątrz układu
hydraulicznego i dla ochrony przed nadmierną prędkością obrotową i nadmierną temperaturą oraz w którym dodatkowo za pomocą bezpośrednio połączonego
z suwakiem sterującym układu elektromagnesów umieszczonych wewnątrz obudowy daje się zmieniać przekrój przepływu zaworu dozującego, według zgłoszenia nr P. 150229, znamienne tym, że do pierwszego
różnicowego zaworu ciśnieniowego (36) w postaci zaworu o płaskiej powierzchni oporowej z membraną
jako ruchomym elementem zaworowym jest równolegle dołączony drugi ciśnieniowy zawór różnicowy (70,
70').

(P. 150721)
25.09.1971.
Pierwszeństwo: 28.09.1970 — Niemiecka Republika Federalna.
46c

Robert Bosch GmbH, Stuttgart, NRF.
Paliwowy zawór wtryskowy z grzybkiem zamykającym, zawieszonym wahliwie między talerzykiem sprężyny a gniazdem zaworu i otwierającym się w kierunku przeciwnym do kierunku działania siły sprężyny
naciskowej, wspartej o korpus wtryskiwacza, znamienny tym, że długość grzybka zamykającego (8) między
gniazdem zaworowym (3) a zawieszeniem (9') przy talerzyku sprężyny jest przy zamkniętym zaworze (2, 3)
mniejsza niż długość zamykającej sprężyny (5) między
jej powierzchniami oporowymi (4, 6).
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(P. 150909)
46c
5.10.1971.
Pierwszeństwo: 5.11.1970 — Niemiecka Republika Federalna.
Robert Bosch GmbH, Stuttgart, NRF.
Sterowane elektrycznie urządzenie wtryskujące paliwo dla silników spalinowych z obcym zapłonem
a w szczególności z zapłonem bateryjnym, z co najmniej jednym uruchamianym elektromagnetycznie zaworem wtryskowym a korzystniej z kilkoma zaworami wtryskowymi, z których co najmniej jeden jest
przyporządkowany każdemu z cylindrów i z tranzystorem mocy połączonym szeregowo z uzwojeniem
wzbudzającym zaworu oraz z podłączonym przed nim
tranzystorowym układem łączącym, który synchronicznie z obrotami wału korbowego silnika spalinowego
jest włączany przy jednoczesnym otwarciu zaworu
wtryskowego i utrzymywany w tym stanie przez czas
określający ilość wtryskiwanego paliwa wyznaczony
czasem rozładowania pojemności lub indukcyjności
stanowiących zbiornik energii, który przed każdym
rozładowaniem jest w określony sposób ładowany, przy
czym co najmniej jedna z wielkości elektrycznych
związanych z zbiornikiem energii (ładunek wzgl. napięcie lub strumień magnetyczny wzgl. prąd) jest
zmieniana w funkcji jednego z parametrów roboczych,
a najkorzystniej w funkcji ilości zassanego powietrza,
znamienne tym, że pomiędzy przerywaczem (36, 38)
uruchamiającym urządzenie łączące (33) a urządzeniem
zapłonowym silnika spalinowego przewidziano dzielnik
częstotliwości (40).

46c

(P. 152172)
15.12.1971.
Patent dodatkowy do patentu nr P. 144634.
Pierwszeństwo: 17.12.1970 — NRF.

Robert Bosch GmbH, Stuttgart, NRF.
Instalacja wtrysku paliwa do silników spalinowych
ze sprężaniem mieszanki, zapłonem zewnętrznym i ciągłym wtryskiem do rury ssącej, w której umieszczony
jest element pomiarowy, za którym znajduje się sterowana przepustnica, przy czym element pomiarowy
osadzony jest przesuwnie, przemieszczając się proporcjonalnie do ilości przepływającego powietrza wbrew
działaniu siły cofającej o możliwie stałej wielkości,
przestawiając przy tym ruchomą część zaworu podziału ilości, umieszczonego w przewodzie paliwowym dla
doprowadzenia paliwa w ilości proporcjonalnej do ilości powietrza, przy czym źródłem siły cofającej jest
ciecz pod ciśnieniem, dostarczana przewodem przy możliwie stałym ciśnieniu, oddziałująca na element roboczy, wywołujący ruch powrotny, mający postać tłoka osadzonego przemieszczalnie w cylindrze, w którego kanale, połączonym z przewodem ciśnieniowym
umieszczone jest urządzenie dławiące według patentu
P. 144634, znamienna tym, że urządzenie dławiące (57)
w kierunku dopływu do komory ciśnieniowej (34) ma
większy przekrój dławiący, niż w kierunku odpływu.

46c

(P. 152806)
7.01.1972.
Patent dodatkowy do patentu nr P. 144634.
Pierwszeństwo: 11.01.1971 — NRF.

Robert Bosch GmbH, Stuttgart, NRF.
Urządzenie paliwowe wtryskowe dla silników spalinowych z zapłonem z obcego źródła i sprężaniem mieszanki o ciągłym wtrysku do rury ssawnej, w której
umieszczone są za sobą przyrząd pomiarowy i dowolnie uruchamiana klapa zaworu dławiącego, a przyrząd
pomiarowy jest przesuwny proporcjonalnie do przepływającej ilości powietrza przeciw możliwie stałej sile
odwodzącej, przestawiając ruchomą część znajdującego
się w przewodzie paliwowym zaworu regulującego
przepływ dla przepuszczenia ilości paliwa proporcjonalnej do ilości powietrza, przy czym siłę odwodzącą
stanowi ciecz tłocząca, tłoczona ciągle i pod możliwie
stałym ciśnieniem przez przewód ciśnieniowy, naciskając na zasuwę sterującą powodującą odwiedzenie, zaś
ciśnienie tej cieczy jest zmienialne przez co najmniej
jeden zawór, sterowany w zależności od parametrów
silnika, przy czym pracujący zależnie od temperatury
element sterujący poza tym zaworem uruchamia element zamykający przewodu obejściowego omijającego
klapę zaworu dławiącego w rurze ssawnej i zamyka
to obejście po uzyskaniu normalnej temperatury roboczej silnika według patentu P-144634, znamienne tym,
że na sprężynę (59) zaworu sterującego ciśnieniem (53),
której naprężenie wstępne jest zmienialne przez element sterujący, stanowiący element z materiału rozciągliwego (63) pracujący zależnie od temperatury,
przeciwdziała bezpośrednio po starcie silnika spalinowego przez krótki czas drugi element sterujący (68,
69), pracujący zależnie od temperatury.

46c

(P. 152850)
11.01.1972.
Pierwszeństwo: 13.01.1971 — NRF.

Robert Bosch GmbH, Stuttgart, NRF.
Elektrycznie sterowane urządzenie wtryskowe, wtryskujące paliwo do silników spalinowych z przepustnica
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umieszczoną w przewodzie ssącym z przynajmniej
jednym zaworem wtryskowym uruchamianym elektromagnetycznie — korzystnie z wieloma zaworami wtryskowymi, z których każdy przyporządkowany jest jednemu cylindrowi — oraz z tranzystorem mocy pracującym szeregowo z uzwojeniem magnesującym zaworu
oraz z połączonym z tym tranzystorem sterującym
układem tranzystorowym, który włączany jest synchronicznie z obrotami wału korbowego silnika przy
jednoczesnym otwieraniu zaworów wtryskowych i który utrzymywany jest w stanie włączonym przez okres
czasu rozładowania zasobnika energii utworzonego
z elementu pojemnościowego lub indukcyjnego dla
ustalenia ilości wtryskiwanego paliwa, który to zasobnik energii przed każdym przebiegiem rozładowania, ładowany jest w określony sposób, znamienny tym,
że w przewodzie ssącym (25) silnika spalinowego (10)
ma tarczę piętrzącą (30) służącą jako miernik ilości powietrza, wychylaną (przeciwnie do działającej na tarczę siły powrotu do położenia wyjściowego), na osi
umieszczonej na brzegu przekroju otworu zasysania,
która jest sprzężona przynajmniej z jednym układem
działającym na przebieg ładowania i/lub rozładowania
zasobnika energii C, w szczególności z odczepem potencjometru R, przy czym tarcza piętrząca (30) i przepustnica (28) silnika spalinowego położone są jedna za
drugą.
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rem sterującym do przerywacza, i zaworem sterującym
do przerywania wtrysku, uruchamianym mechanicznie,
znamienna tym, że posiada zawór sterujący (24) znajdujący się w strumieniu zasilającym paliwa.

46c

(P. 154451)
31.03.1972.
Pierwszeństwo: 2.04.1971 — Austria.

Friedmann und Maier Aktiengesellschaft, Hallein/Salzburg, Austria, (Ludwig Brunner).
Popychacz rolkowy z rolką obracaną wokół osi osadzonej w korpusie popychacza pomiędzy dwoma ściankami zewnętrznymi, znamienny tym, że jedna z tych
ścianek (8) wraz z osią rolki (2) stanowi jednolitą całość i osadzona jest w korpusie popychacza (1) poprzez
połączenie kształtowe, a zwłaszcza wprasowanie, przy
czym ścianka (8) wybrania (10) korpusu popychacza (1)
posiada większe wymiary radialne niż rolka (5).

1.06.1972.
(P. 155703)
46c
Pierwszeństwo: 4.06.1971 — Niemiecka Republika Federalna.
46c

(P. 154111)
16.03.1972.
Pierwszeństwo: 18.03.1971 — Szwajcaria.

Gebrüder Sulzer Aktiengesellschaft,
Szwajcaria, (Josef Derber).

Winterthur,

Wtryskowa pompa paliwowa do silnika wysokoprężnego z tłokiem zasilającym poruszającym się w cylindrze z przyłączoną przestrzenią pompową, z której prowadzi przewód zasilający do wtryskiwacza, oraz zawo-

Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg AG, Augsburg,
NRF.
Paliwowa pompa wtryskowa do silników spalinowych z co najmniej jednym stemplem pompy sterującym ilość dostarczanego paliwa za pomocą skośnych
krawędzi i posiadającym na swym obwodzie zębnik
zazębiający się z przesuwnym drążkiem zębatym uru-
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chamianym przez mechanicznie napędzany zespół drążków regulujących, znamienny tym, że drążek zębaty
(4) połączony jest z zespołem drążków regulujących
dopływ paliwa za pośrednictwem elastycznego członu
(6, 7), oraz posiada znane urządzenie sterujące, oddziałujące osobno na każde urządzenie przestawcze każdej pompy paliwowej i zmniejszające dawki paliwa
podawanego przez stempel pompy oraz zawierające
drążek zębaty (11) zazębiony z zębnikiem (3), przy
czym urządzenie to uruchamiane jest niezależnie od
zespołu drążków regulujących dopływ paliwa.
46c

(P. 155993)
13.06.1972.
Pierwszeństwo: 14.06.1971 — Austria.

Friedmann and Maier AG, Hallein, Austria.
Pompa wtryskowa paliwa, której tłok można przekręcać za pomocą wycentrowanej do osi tłoka tulejki
regulacyjnej, o którą zaczepia drążek regulacyjny,
przesuwny w kierunku wzdłużnym, krzyżujący się prostopadle z osią tłoka, znamienna tym, że drążek regulacyjny (9, 20) jest zazębiony z tulejką regulacyjną (7,
21) poprzez uzębienie palcowe (8, 15, 22, 23), przy czym
tulejka regulacyjna (7, 21) ma przynajmniej dwa palce
napędowe (8, 22) zazębiające o szczeliny (15, 23) drążka
regulacyjnego (9, 20) powierzchniami nośnymi przyporu prostopadłymi do osi wzdłużnej drążka regulacyjnego (9, 20), przy czym tylko dwa palce napędowe (8,
22) zazębiają równocześnie o szczelinę (15), (22), a mianowicie tylko w tym położeniu, w którym ustawione
są one mniej więcej symetrycznie do prostopadłych osi
tulejki regulacyjnej na drążek regulacyjny (9, 20).

46c2

46f

(P. 153638)
Pierwszeństwo: 24.02.1971.

23.02.1972.

Weir Pumps Limited, Glasgow, Wielka Brytania,
(Forrest Thomson Randell).
Zestaw maszyn składający się z maszyny z wałem
obrotowym w jednym pomieszczeniu, która jest napędzana wałem obrotowym maszyny umieszczonej w innym pomieszczeniu, przy czym przenoszenie napędu
odbywa się przez otwór we wspólnej ściance działowej,
zaopatrzony w zespół uszczelniający przymocowany na
tej ściance przy otworze, dla zapobieżenia przepływu
przez otwór gazu zanieczyszczającego z jednego pomieszczenia do drugiego, znamienny tym, że część zakończenia (9) wału (7) jednej z maszyn (1) wystaje
przez otwór (4) w ściance działowej (5) i przez zespół
uszczelniający (11) i jest sprzęgnięta z wałem (10) drugiej maszyny.

(P. 140173)
21.04.1970.
Pierwszeństwo: 22.04.1969 — NRF.

Robert Bosch, GmbH, Stuttgart, NRF.
Urządzenie nastawcze do paliwowej pompy wtryskowej dla silników spalinowych, mającej co najmniej
jeden tłok wykonujący ruch posuwisto-zwrotny, którego początek tłoczenia (moment wtrysku), odniesiony
do wału silnika spalinowego może być przestawiany
za pomocą siłowników, których tłoki poruszane są
w kierunku przeciwnym do działania siły cofającej
przez ciecz pod ciśnieniem doprowadzaną przez zawór
zwrotny, przy czym hydrauliczny obwód strumienia
cieczy sterującej posiada za zaworem zwrotnym kanał
odciążający sterowany przez zawór odpływowy, znamienne tym, że ruchomy człon zaworu odpływowego
(24) sterującego kanałem odciążającym (22), uruchamiany jest przez elektromagnes (26).

46i

(P. 148612)
Pierwszeństwo: 6.06.1970 — NRF.

4.06.1971.

A/S Burmeister und Wain's Motor — og Maskinfabrik af 1971, Kopenhaga, Dania, (Dycke Detlef Sdbberson).
Wał korbowy do silnika Diesla, znamienny tym, że
składa się z korbowego ramienia (1) i korby (2), które
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tworzą wykorbienie oraz czopów (3), wystających
współosiowo, w stosunku do głównych łożysk wału
korbowego, w kierunku przednim i tylnym, z których
każdy połączony jest z przeciwległym czopem przylegającego korbowego ramienia za pomocą zewnętrznego
pierścienia (9), przystosowanego do wcisku na zewnętrzne powierzchnie dwu czopów, przy czym zewnętrzna powierzchnia każdego pierścienia tworzy
główne łożysko dla wału korbowego po jego końcowym zmontowaniu.

46i

(P. 149080)

26.06.1971.

Warszawskie Zakłady Mechaniczne „Delta WZM",
Warszawa, (Tadeusz Goc, Kazimierz Biernacki, Stefan
Paniewski, Roman Zarzycki).
Sposób wytwarzania tłoków zespołów tłoczących silnikowych pomp wtryskowych, znamienny tym, że tłok
zgrzewa się tarciowo z części, najkorzystniej stopę (2)
tłoka z częścią (1) roboczą tłoka albo zabieraki (8)
z trzpieniem (9) tłoka, po czym tak otrzymane półfabrykaty poddaje się w znany sposób obróbce zgrubnej
wiórowej, cieplnej i wykańczającej.

46i

(P. 151771)
25.11.1971.
Pierwszeństwo: 19.02.1971 — Francja.

Venot-Pic, S.A., Avon, Francja (Jacques Christian
Fourey, Jean Lebesque).
Komora spalania, zwłaszcza dla pieca koksowniczego,
znamienna tym, że zawiera w jednym zespole jeden
lub większą liczbę kolejnych przedziałów spalania
i mieszania, przy czym każdy przedział ma co najmniej
dwa przeciwnie ustawione styczne wloty (2, 3) i (4, 5)
obojętnych spalin ponownie skierowanych do obiega.

46i

(P. 148691)
9.06.1971.
Pierwszeństwo: 16.06.1970 — Francja.

Régie Nationale des Usines Renault, Billancourt,
Francja, (Christian Langlois).
Sposób wstępnego dynamicznego wyważania mas
wałów korbowych silników tłokowych z uwzględnieniem nie wyważonych mas zespołu korbowodów, znamienny tym, że symuluje się niewyważone masy przez
nałożenie na wał korbowy elementu do wstępnego
wyważania, przedstawiającego dwa balasty położone
w równoległych do siebie płaszczyznach i prostopadłych do osi obrotu wału korbowego.
Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz. 1,
2, znamienne tym, że zawiera element symulacyjny (2)
mas nie wyważonych umieszczony na wale korbowym
(1) i zawierający dwa uchwyty do mocowania elastycznego obejmujące dwa czopy wału korbowego, a ponadto zawiera widełki do nastawiania kątowego obejmujące inny czop, oraz płaszczyzny czołowe do umieszczenia wzdłużnego między ścianami bocznymi jednego
z wymienionych czopów.

46i

(P. 154298)
24.03.1972.
Pierwszeństwo: 25.03.1971, 15.03.1972 — Francja.

Automobiles M. Berliet, Lyon, Francja (Jean Nicly).
Głowica silnika Diesla, chłodzona wodą, zaopatrzona
w pionowe otwory dla śrub mocujących umieszczone
wokół osi cylindra, oraz w dwa trzpienie dźwigni na-
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pędzających zawór ssący i wydechowy, znamienna tym,
że zawiera na każdej powierzchni bocznej stykającą
się z drugą głowicą, pionowe gniazda (25, 26, 27, 28)
półcylindryczne dla śrub mocujących opartych na
dwóch sąsiednich głowicach.
46i

(P. 154320)
25.03.1972.
Pierwszeństwo: 25.03.1971 — Francja.

Automobiles M. Berliet, Lion, Francja, (Jean Nickly).
Urządzenie do jednoczesnego mocowania dwóch pojedynczych głowic zawierające śrubę umieszczoną między dwiema przyległymi głowicami, znamienne tym, że
zawiera- pod łbem (2) śruby podkładkę (5), która ma
u dołu wgłębienie w kształcie litery V, którego krawędź jest umieszczona poprzecznie w stosunku do
trzpienia (1) śruby, przy czym między podkładką (5)
i mocowanymi głowicami (3, 4) są umieszczone dwie
podkładki klinowe (9, 10), z których każda ma nachyloną górną powierzchnię (12) lub (14) stykającą się
z odpowiednią nachjdoną dolną powierzchnią (6) lub
(7) podkładki (5), oraz dolną płaską powierzchnię (13)
lub (15) stykającą się odpowiednio z głowicą (4) lub (3).

46k

(P. 153774)
29.02.1972.
Pierwszeństwo: 3.03.1971 — Włochy.

Fiat Societa per Azioni, Turyn, Włochy (Mario Palazzetti, Bruno Cavallaria).
Elektroniczny układ sterowania zapłonem w silniku
spalinowym, w którym tyrystor jest wyzwalany dla
zapoczątkowania wyładowania w obwodzie zapłonowym za pomocą napięcia sterującego większego od napięcia progowego tyrystora, znamienny tym, że generator dostarczający napięcie sterujące zawiera magnes
(36) ekscentrycznie umieszczony na członie obrotowym
(38) napędzanym przez silnik, a wymieniony magnes
ma płaską powierzchnię bieguna o kształcie zwężającym się w kierunku ruchu (39) podczas obrotu członu
obrotowego, a w przeciwnym kierunku na krawędź
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końcową (37) kończącą się raptownie i jeden zwój (26)
sprzężony magnetycznie z magnesem, leżący w płaszczyźnie równoległej do powierzchni bieguna magnesu
i mający jedną końcówkę uziemioną tak, aby dostarczał stopniowo narastające napięcie piłokształtne po
którym występuje wąski impuls szpilkowy o przeciwnej polaryzacji na przeciwnej końcówce dla sterowania tyrystora.

(P. 148066)
11.05.1971.
Pierwszeństwo: 9.07.1970 —■ Niemiecka Republika Federalna.

461

Robert Bosch GmbH, Stuttgart, NRF.
Mechanizm przesuwu do rozruszników silników spalinowych z zębnikiem ułożyskowanym obrotowo i przesuwnie na wałku wielowypustowym, który zazębia się
poprzez wieniec zębaty z odpowiednim wieńcem zębatym na członie sprzęgła, tworząc razem jednokierunkowe sprzęgło wyłączające część napędzaną po osiągnięciu danej prędkości obrotowej, przy czym człon
sprzęgła wkręca się na element gwintowany zabieraka
zamocowanego nieobrotowo i współosiowo przesuwnie
na wałku wielowypustowym, a w trakcie procesu rozruchu położenie zabieraka jest ustalone przez urządzenie ryglujące przesuwu, znamienny tym, że między
zębnikiem (12) i członem sprzęgła (16) są zamontowane
elementy ryglujące (30, 31), które po wysprzęgleniu
jednokierunkowego sprzęgła, po przekroczeniu danej
prędkości obrotowej, poprzez wyzębienie wieńców zębatych (14, 15), ustala sprzęgło w tym położeniu dopóty, dopóki nie spadnie wyraźnie prędkość obrotowa.

(P. 149084)
25.06.1971.
461
Pierwszeństwo: 21.07.1970 — Niemiecka Republika Federalna.
Robert Bosch GmbH, Stuttgart, NRF, (Friedrich
Schweikhardt, Rudolf Landstorfer).
Elektroniczny regulator obrotów silnika spalinowego,
a szczególnie silnika wysokoprężnego, w zakresie pola
charakterystyk obrotów w funkcji obciążenia, ze
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wzmacniaczem prądu stałego o dużym wzmocnieniu
bez obciążenia, który to wzmacniacz wyposażony jest
w układ wejściowy i układ sprzężenia zwrotnego, przeznaczony do wytworzenia linii nastawczych, znamienny
tym, że na wyjściu wzmacniacza prądu stałego (17)
znajduje się układ połączeń (25) oddziałujący na r e gulator (18) w zależności od wielkości fizycznych działających przy pełnym obciążeniu, a szczególnie w zależności od ciśnienia wysokościowego i ciśnienia doładowania.
461
(P. 149236)
5.07.1971.
Pierwszeństwo: 11.07.1970, 29.10.1970, 26.11.1970 — NRF.
Robert Bosch GmbH, Stuttgart, NRF.
Elektrycznie sterowane, pracujące z przerwami urządzenie wtrysku paliwa do silników spalinowych z przynajmniej jednym, elektromagnetycznie uruchamianym
zaworem wtryskowym — korzystniej z wieloma zaworami wtryskowymi, z których każdy — podporządkowany jest jednemu cylindrowi — i z tranzystorem mocy włączonym w szereg do uzwojenia magnesującego
zaworu, jak również z urządzeniem włączania tranzystora, które z kolei jest włączane synchronicznie do
obrotów wału korbowego silnika spalinowego z jednoczesnym otwarciem zaworu wtryskowego i jest utrzymywane przez okres czasu wyznaczony dla jednej,
każdorazowej ilości wtrysku, w tym stanie podczas
rozładowania pojemnościowego lub indukcyjnego zasobnika energii, który przed każdym przebiegiem rozładowania ładowany jest w określony sposób, znamienne tym, że urządzenie włączające współpracuje z jednym miernikiem powietrza, umieszczonym w przewodzie ssącym silnika spalinowego i że średnia wartość
ilości powietrza zassanego uchwycona miernikiem ilości powietrza przypadającej na każdy suw, przekształcona jest na elektryczną wielkość, ładunek, względnie
napięcie lub magnetyczny strumień względnie prąd.
zawartą w zasobniku energii.

47a1

(P. 149237)
5.07.1971.
Pierwszeństwo: 7.07.1970 — Holandia.

Gerrit Johan van der Bürgt, Johannes't Hart, Pijnacker, Holandia, Jacob Schrier, Rotterdam, Holandia.
Zawieszenie sprężyste zawierające umieszczone na
jednym z końców wahliwe ramię wieszaka, na którego
drugim końcu jest zawieszone obciążenie, zaś na środkowym odcinku jest umieszczona podpora znajdująca
się pod działaniem sprężyny, przestawna wzdłuż ramienia wieszaka, przy czym podpora i łożysko oporowe sprężyny mogą być przestawione za pomocą wspólnego urządzenia, wzdłuż ramienia wieszaka, znamienne tym, że sprężyna (3) jest umieszczona przesuwnie
na podporze (8) lub (15) lub (32) w celu zmiany jej
napięcia wstępnego.

47b

(P. 146920)

15.03.1971.

Adam Pietrzak, Gdańsk.
Wał korbowy do maszyn tłokowych, mający postać

47a

(P. 151365)
Patent dodatkowy do patentu nr (P. 142773).
Pierwszeństwo: 2.11.1970 — Niemiecka Republika Demokratyczna.

VEB Maschinenfabrik und Eisengiesserei, Dessau,
NRD, Dieter Peters).
Włączalne sprzęgło zębate do łączenia dwóch końców
wałów w stosunkowo dużej niewspółosiowości przy pomocy przesuwnej osiowo tulei sprzęgłowej z uzębieniem wewnętrznym ustawionej promieniowo z kołnierzem środkującym usytuowanym luzem w wewnętrznym rowku pierścieniowym tulei sprzęgłowej z osiowaniem tulei sprzęgłowej przez uzębienie zewnętrzne
obu połówek sprzęgła również podczas włączania sprzęgła według patentu głównego Nr
(P. 142773),
znamienne tym, że na połówce (3) sprzęgła osadzony
jest pierścień środkujący (12) o stożkowej powierzchni
naprowadzającej (11) i wykazujący dobre właściwości
ślizgowe.

wału wykorbionego, znamienny tym, że na czopach
głównych (1) wału wykorbionego zamocowane są nie-
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ruchomo koła zębate (2), a części ślizgowe czopów
głównych osadzone są mimośrodowo w panewkach
wkładów do łożysk głównych (3) tak, że koła zębate
(2) zazębiają się wewnętrznie z nieruchomymi kołami
zębatymi (6) osadzonymi w obudowie łożysk głównych
wału, przez co obrót wału wykorbionego względem
wkładów (3), spowodowany ruchem czopa korbowego
(8), powoduje równocześnie obrót wkładów (3) względem panewki (4) lub bieżni (5) łożyska głównego, zapewniając tym samym prostoliniowy, posuwisto-zwrotny ruch czopa korbowego (8).

47c

(P. 147356)

2.04.1971.

Biuro Projektów i Studiów Taboru Rzecznego, Wrocław, (Radosław Radkowski, Józef Klucha).
Urządzenie zabezpieczające poślizgowe przeciążeniowe sprzęgło przed zniszczeniem, znamienne tym, że
w jego układzie, ślizgowe przeciążeniowe sprzęgło (1)
ma styki (3) włączone w obwód jednej z cewek pośredniczącego stycznika (4), którego druga, samopodtrzymująca cewka jest zasilana niezależnie z oddzielnej
sieci, przy czym w obwodzie samopodtrzymującej
cewki stycznika (4) jest zamontowany przycisk (6)
i elektromagnetyczny siłownik (5), który jest połączony
z dźwignią paliwową spalinowego silnika (2) i jest sterowany poprzez pośredniczący stycznik (4).
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kątowych usytuowanymi elementami sprężystymi, znamienne tym, że głowice 4 trzpieni 5 osadzonych w korpusie 1 mają przelotowe wyjęcia obejmujące boczne
powierzchnie kołnierza z krzywoliniową bieżnią 3, oraz
walcowe otwory, w których ułożyskowane są wałki 6
stanowiące łączniki sprzęgła, przy czym osie symetrii
wyjęć i otworów walcowych są wzajemnie prostopadłe.
47c

(P. 148868)

17.06.1971.

Zakłady Mechanizmów Okrętowych, Gniew, (Ryszard
Wiahecki, Edward Miler).
Sprzęgło dwuczęściowe podatne stosowane do przenoszenia momentu obrotowego, mające zastosowanie do
napędów wyciągów obrotowych, znamienne tym, że na
piastach (2) i (8) łączonych wałów (1) i (7), na ich czołowych powierzchniach (6) i (12) wykonane są spirale
Archimedesa prawa (5) i lewa (11), przy czym kształt
spiral, konieczne luzy i materiał są zależne od wymagań montażowych i ruchowych sprzęgła.

(P. 149523)
17.07.1971.
47c
Pierwszeństwo: 18.07.1970 — Niemiecka Republika Federalna.
47c

(P. 148843)

15.06.1971.

Huta im. Lenina, Kraków, (Feliks Białek, Lech Bukowski, Zenon Kuś).
Podatne sprzęgło bezpieczeństwa zwłaszcza do dużych momentów obrotowych, z trwałymi łącznikami
stanowiącymi elementy toczne, dociskanymi do krzywoliniowej bieżni promieniowo w równych odstępach

Jean Walterscheid KG, Lohmar, NRF, (Hubert
Geisthoff, Hans-Heinrich Welschof, Hubert Grosse-Entrup).
Szybkowłączalne sprzęgło rozłączne do współosiowego łączenia wałka napędzającego i wałka napędzanego
z czopem końcowym wałka maszyny oraz ze sprzęganą
z nim wydrążoną końcówką wałka przegubowego, który połączony jest z inną maszyną, przy czym wydrążona końcówka ma kształt stożkowy i blokowana jest
zamocowaną na czopie końcowym wałka stożkową częścią sprzęgła, znamienne tym, że w wydrążonym rowku promieniowym (16) wydrążonej końcówki (5) wałka
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przegubowego umieszczone są blokujące sprężynujące
elementy (6, 16) przechodzące swymi wygiętymi na
zewnątrz swobodnymi końcami (16) przez wybrania
(17) w końcówkę, przy czym między wewnętrzną
ścianką końcówki (5) i półokrągłymi elementami blokującymi (6) umieszczone są sprężyny naciskowe (7)
oraz tym, że zamocowana na czopie końcowym wałka
stożkowa część (2) sprzęgła ma zewnętrzny rowek promieniowy (18), do którego wchodzą elementy blokujące (6).
47c

(P. 153603)
21.02.1972.
Pierwszeństwo: 24.02.1971 — Szwecja.

Rolf Anders Gunnar Johansson, Unnaryd, Szwecja,
(Rolf Anders Gunnar Johansson).
Urządzenie zabezpieczające w sprzęgle odśrodkowym
sprzęgającym silnik z urządzeniem napędzanym, znamienne tym, że sprzęgło odśrodkowe jest wyposażone
w jarzmo (59) piasty umieszczone na napędzanym
przez silnik wałku napędowym (49), przy czym dla
przenoszenia ruchu obrotowego z wałka napędzającego
na jarzmo piasty służy rozłączające sprzęgło (67) oraz
elementy uruchamiające zabezpieczenie (11, 19) połączone ze sprzęgłem (67) dla jego rozłączenia.

47d

(P. 147224)
30.03.1971.
Pierwszeństwo: 2.04.1970 —■ Wielka Brytania.

Rotax Limited, Birmingham, Wielka Brytania, (Ray
Terence Sharp, William Albert, John Wilson).
Łożysko liniowe, znamienne tym, że zawiera podłużny korpus, korytko utworzone w górnej części korpusu, zaś płaszczyzna wewnętrzna tej części tworzy
płaszczyznę nośną, oraz zawiera wiele wałków leżących na tej płaszczyźnie nośnej, przy czym wałki te są
wystające ponad poziom górnego czoła korpusu dla
styku z dalszą płaszczyzną łożyskową, utworzoną przez
inną część, a ponadto zawiera kanał powrotny, utworzony wewnątrz korpusu, przy czym końce tego kanału
powrotnego są połączone z korytkiem, przylegając do
jego końców, zaś ścianki korytka mają części wystające dla utrzymywania w nim wałków i dla wprowadzania tych wałków do — i z kanału powrotnego.

(P. 147231)

31.03.1971.

Centralne Biuro Konstrukcyjne Obrabiarek, Pruszków, (Adam Dzierżkowski).
Nakrętka przekładni śrubowej tocznej złożona z obudowy i dwóch półnakrętek między którymi osadzony
jest segment zębaty współpracujący z ich uzębieniem
różnicowym umożliwiający kasowanie luzu osiowego
w zespole śruba—nakrętka na drodze względnego kątowego obracania półnakrętek, znamienna tym, że osadzone w obudowie (5) półnakrętki (1) i (2) zaopatrzone
w zewnętrzne uzębienia (3) i (4) zazębione są z ryglującą zębatką (10) z zębami naciętymi w dowolnej odległości 1, 1—1/2 t, 1—1/4 t . . . 1—1/nt, od powierzchni
bazowej umożliwiając precyzyjną regulację napięcia
wstępnego przekładni śrubowej tocznej.

47d

47d

Nr 8/1973

(P. 147233)

31.03.1971.

Patent dodatkowy do patentu nr 62402.
Centralne Biuro Konstrukcyjne Obrabiarek, Pruszków, (Mikołaj Filipowicz, Jerzy Foltyn).
Blok prowadnicowy walcowy o zamkniętym obiegu
elementów tocznych według patentu nr 62402 w szczególności do przeniesienia ruchu posuwisto-zwrotnego
w prowadnicach nowoczesnych obrabiarek oraz innych
maszyn i mechanizmów, znamienny tym, że zaopatrzony jest w obejmy (8) wałków (2) mocowane do korpusu (1) wpustami (9) włożonymi w wybrania (10) korpusu (1) i związane z obejmą (8) wkrętami (12).

47d

(P. 147282)

1.04.1971.

Fabryka Samochodów Osobowych, Warszawa, (Henryk Celiński).
Nakrętka, zwłaszcza do oprawki narzędziowej ze
sprężyście odchylanym elementem gwintu, znamienna
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tym, że utworzona jest z pierścienia zewnętrznego (1),
w którym osadzony jest pierścień wewnętrzny (2) połączony z pierścieniem (1) w sposób stały.
47e

(P. 145926)
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żający się w zależności od zmian temperatury w co
najmniej jednym z pierścieni (1, 2) umieszczony pomiędzy podkładką (3) a obudową (8).

1.02.1971.

Stocznia Gdańska im. Lenina, Gdańsk, (Ignacy Sienicki, Jerzy Tokarz, Zdzisław Ulatowski).
Praska smarna dla wysokoprężnych silników okrętowych, przeznaczona do olejenia cylindrów, znamienna
tym, że ma wykonaną z przezroczystego tworzywa ciśnieniową rurkę (5) osadzoną w dolną część rdzenia
(6), mającą wiercenie (7) na przepływ oleju, podczas
gdy sam rdzeń o kształcie wydłużonego stożka, na którym luźno osadzony jest aluminiowy wskaźnikowy
pierścień (8), znajduje się wewnątrz rurki (5) na całej
jej długości.
Ł7fł

(P. 143354)

21.09.1970.

Raciborska Fabryka Kotłów „RAFAKO", Racibórz,
(Edward Gnot).
Urządzenie zamykające do rur i króćców, które ma
szczególne zastosowanie przy próbach szczelności, składające się głównie z korpusu w postaci tulei posiadającej wewnętrzne wytoczenie w kształcie ściętego
stożka, którego średnica większa znajduje się wewnątrz
korpusu, z dzielonej stożkowej tulei z wewnętrznym
uzębieniem rozwieranej rozprężnym pierścieniem, znamienne tym, że zaopatrzone jest w element dociskowy (4), osadzony między śrubą (7) a rurą, który dociska elastyczną uszczelkę (5) do uszczelnianego przewodu, oraz w elastyczny pierścień (6) osadzony na zewnętrznej średnicy rury, który dociska dzieloną tuleję
(2) do korpusu (1) powodując jej zakleszczenie na rurze.

47f

(P. 138584)

2.02.1970.

Henryk Surmacz, Warszawa, Polska.
Łącznik do przewodów ciśnieniowych, znamienny
tym, że w korpusie tulejki (1) wlotowej osadzona jest
ruchomo sprężyna (2) zaworowa z zaworem (3), a na
tulei (1) wlotowej osadzona jest za pomocą gwintu tulejka (6) wylotowa zaopatrzona na średnicy zewnętrznej w sprężynę (4) zwrotną z pierścieniem (5) zatrzasku, a na średnicy wewnętrznej w uszczelkę (7) gumową stanowiącą jednocześnie prowadnicę dla zaworu (3)
i łączącej końcówki (9), przy czym w bocznych otworach tulejki (6) wylotowej osadzone są ruchomo kulki
(8) służące do unieruchomienia łączącej końcówki (9)
w łączniku.

47fi

(P. 145462 )

2.01.1971.

Zakłady Remontowo-Montażowe Przemysłu Chemicznego „Kotłomontaż", Siemianowice Śląskie, (Otmar
Kowalski, Brunon Skwara).
Sposób łączenia rur, szczególnie o różnych właściwościach spawalniczych lub z różnych metali, znamienny
tym, że końcówki rur (1 i 4) nagwintowuje się gwintem najkorzystniej drobnorozwojowym jedną lewym,
a druga prawym, po czym nakręca się pierścień gwin47f

(P. 153521)
16.02.1972.
Pierwszeństwo: 16.02.1971 — Szwecja.

JTT Industries Inc., Nowy Jork, USA, (Bertil Engelsson, Karl-Ingvar Eriksson, Willy Källström, Torvald Stáhl).
Urządzenie uszczelniające, zawierające jeden nieruchomy i jeden obrotowy pierścień uszczelniający, które stykają się ze sobą, oraz jedną lub więcej sprężyn
dostosowanych do dociskania tych pierścieni do siebie,
znamienne tym, że zawiera człon sprężysty (7) wydłu8 — Biuletyn UP nr 8
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towany (2) na jedną z końcówek (1) i umieszcza w nim
obrączkę (3) z miękkiego drutu, a następnie wkręca
drugą końcówkę (4) aż do zgniecenia obrączki (3)
uszczelniającej z drutu miękkiego i uszczelnienia złącza, które dodatkowo jeszcze uszczelnia się z obydwoma końcówkami rur (1 i 4) znanymi sposobami.

47fx

(P. 147268)

31.03.1971.

Wyższa Szkoła Inżynierska im. J. J. Śniadeckich,
Bydgoszcz, (Jerzy Steinborn, Wojciech Weiner).
Złącze rurowe zwłaszcza do rur z tworzyw sztucznych, znamienne tym, że składa się z obejmy (1) zaciskającej stożkowe zakończenia odcinków rur łączonych
(4) za pomocą śrub (2) z nakrętkami (3).

47g!

Nr 8/1973

(P. 149493)
16.07.1971.
Pierwszeństwo: 17.07.1970 — Węgry.

Ipari Szerelvény
(József Gubán).

és

Gépgyár,

Budapeszt,

Węgry,

Spesób mocowania pierścieni uszczelniających w powierzchniach uszczelniających części wytwarzanych
przez odlewnie, znamienny tym, że na powierzchnię
pierścienia uszczelniającego, zwróconą ku powierzchni
uszczelniającej, przed formowaniem nakłada się pierścień blaszany z takiego materiału, którego temperatura topnienia jest o 100—250°C wyższa od temperatury
topnienia materiału powierzchni uszczelniającej, przy
czym pierścień uszczelniający wraz z przymocowanym
do niego pierścieniem blaszanym umieszcza się w modelu stosowanym do formowania, a po formowaniu
pierścień uszczelniający wraz z pierścieniem blaszanym
pozostawia się w formie i po wyjęciu modelu odlewa
się część zawierającą wymienioną powierzchnię uszczelniającą, w której zalany zostaje pierścień uszczelniający.

Urządzenie do stosowania sposobu według zastrzeże-

nia 1—3, znamienne tym, że stanowi pierścień blaszany wykonany z materiału, którego temperatura topnienia jest o 100—250°C większa niż temperatura topnienia materiału powierzchni uszczelniającej, przy czym
pierścień ten ma nałożone na siebie końce swobodnie,
ruchome pod wpływem rozszerzalności cieplnej.

47f2

(P. 148626)

4.06.1971.

Politechnika Krakowska, Kraków, (Jerzy Baranowski, Mieczysław Kaliciński, Ryszard Matejski, Jerzy
Stodulski).
Uszczelka do układu ciśnieniowego pneumatycznego
lub hydraulicznego typu tłok-cylinder, znamienna tym,
że pomiędzy tłokiem (2) a ścianami cylindra (1) jest
umieszczona w przestrzeni cylindra elastyczna wkładka (3) stanowiąca uszczelkę o grubości ścian (4) większej od szerokości szczeliny (6) przybierająca pod ciśnieniem cieczy lub gazu doprowadzonego poprzez króciec (7) do komory (5) wewnętrzny kształt cylindra (1),
powodując całkowite uszczelnienie układu ciśnieniowego.

W

(P. 150028)
14.08.1971.
Pierwszeństwo: 14.08.1970 — Wielka Brytania.

Maciej Stanisław Skarzyński, Londyn, Wielka Brytania.
Połączenie rozłączne zaworu dla przepływu płynu
pod ciśnieniem, zawierające końcówkę przystosowaną
do połączenia ze źródłem płynu pod ciśnieniem oraz
łącznik przystosowany do połączenia z odbiornikiem
płynu, znamienne tym, że końcówka (10) posiada zawór (21) regulacji przepływu dociskany do gniazda (24)
sprężyną (25), w celu zamknięcia przepływu, natomiast
łącznik (12) wyposażony jest w popychacz (37), w celu
uruchomienia zaworu (21) oraz w uszczelnienie, przy
czym końcówka (10) i łącznik (12) są połączone za pomocą tulejki (16) oraz kulek (45), które są umieszczone
w układzie rowków (28) usytuowanych na obwodzie
tulejki (16) zawierającym odcinek (29) rowka o kierunku osiowym połączony z poprzecznym odcinkiem
(30) rowka, na końcu którego jest usytuowany garbik
(31) oraz dalszy osiowy odcinek (32) rowka połączony
z dalszym poprzecznym odcinkiem (33) rowka, na końcu którego jest usytuowane gniazdo (34).
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(P. 154793)
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18.04.1972.

Pierwszeństwo: 19.04.1972 — Szwecja.
AB Svenska Fläktfabriken, Naćka, Szwecja (Stelían
Akesson).
Zawór służy zwłaszcza do automatycznej regulacji
przepływu gazów spalinowych składający się z zewnętrznej obudowy połączonej z jednej strony z wylotem spalin urządzenia opalanego gazem, a z drugiej
strony przyłączonej do systemu wentylacyjnego, na
przykład otworu wentylacyjnego w ścianie pomieszczenia, zawierający ponadto automatycznie działający
element termoczuły do dławienia przepływu gazu
przez zawór w zależności od temperatury gazu, znamienny tym, że wlot zaworu jest utworzony przez powierzchnię (8) przynajmniej w części ukształtowanej
stożkowo i zbieżną do wnętrza zaworu, a element termoczuły ma postać płytki (10, 12) składającej się całkowicie lub częściowo z bimetalu lub współpracującej
z elementem bimetalowym lub innym czujnikiem temperaturowym, przy czym płytka ta ogranicza czynny
przekrój przepływu podstawowego i utrzymuje przy
wzrastającej temperaturze gazu, zasadniczo stały lub
nieco zwiększający się wydatek ciężarowy przepływu.

47h

(P. 147276)

1.04.1971.

Centralne Biuro Konstrukcyjne Obrabiarek, Pruszków, (Adam Dzierżkowski).
Nakrętka przekładni śrubowej tocznej umożliwiająca
kasowanie luzu w połnakrętkach śrub tocznych za pomocą różnicowych sprzęgieł czołowych na drodze ich
względnego kątowego obracania, umieszczonych na wewnętrznych powierzchniach czołowych półnakrętek
i wstawianych pierścieniowych wkładek sprzęgłowych,
znamienne tym, że wyposażone jest w wkładkę sprzęgłową (4) zaopatrzoną w czołowe ząbkowe sprzęgła
(9a) i (18a) o różnej ilości zębów połączone z obudową
(3) za pomocą kołków (5) usytuowanych równomiernie
na obudowie (3) i prostopadle do osi nakrętki.

47h

(P. 149517)

17.07.1971.

Pierwszeństwo: 20.07.1970 — Niemiecka Republika Demokratyczna.
47h

(P. 145927)

1.02.1971.

Stocznia Szczecińska im. Adolfa Warskiego, Szczecin, (Ryszard Zambrzycki).
Przekładnia zębata obiegowa, znamienna tym, że ma
nieułożyskowane zębate koło słoneczne (1) przenoszące
moment obrotowy na satelity (3) oraz nieułożyskowany
wieniec zębaty (8) z zazębieniem wewnętrznym, przy
czym górna część zazębienia wewnętrznego spełnia rolę
modułowego sprzęgła zębatego.
8*

VEB Plast- und Elastveranbeitungsmaschinen —
Kombinat Karl-Marx-Stadt, Karl-Marx-Stadt, NRD,
(Klaus-Dieter Schwalm).
Przekładnia zębata do napędzania wału w przypadku
ograniczonej przestrzeni dla koła zębatego i łożyska
poprzecznego, zwłaszcza wTału ślimaka wytłaczarki dwuślimakowej do przerobu tworzyw termoplastycznych,
znamienna tym, że w samonastawnym wahaczu (8, 19)
są umieszczone koła zębate (4, 5, 17, 18) dla dwustronnego przeniesienia sił na zębnik (3).
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(P. 147254)

31.03.1971.

Biuro Projektów Przemysłu Wyrobów Metalowych,
Kraków, (Józef Łucek).
Urządzenie zmniejszające wynoszenie i przenoszenie
cieczy przez druty w procesie cynkowniczym zawierające wibracyjne podajniki, znamienne tym, że zawiera
dwa usytuowane naprzeciw siebie wibracyjne podajniki (1), na których znajduje się rozdrobnione kruszywo
(4), przy czym wyloty podajników (1) są połączone elastyczną opaską (3), odprowadzającą nadmiar cieczy zebranej z powierzchni drutów, ponadto nad podajnikami (1) jest zainstalowany wodny natrysk (6), służący
do okresowego przemywania kruszywa (4) z zanieczyszczeń.

47h

(P. 154901)
21.04.1972.
Pierwszeństwo: 23.04.1971 — NRF.

Fichtel u. Sachs AG, Schweinfurt, NRF (Oskar
Arenz).
Urządzenie do przenoszenia momentu obrotowego
pomiędzy umieszczonymi współosiowo częścią wewnętrzną i otaczającą ją częścią zewnętrzną, z wykonaną jako powierzchnia obrotowa powierzchnią wewnętrzną, zawierające przynajmniej jedną umieszczoną na części wewnętrznej bez możliwości obrotu na
niej tarczę do przenoszenia momentu obrotowego, która za pomocą siły osiowej jest wprowadzana w sprzężenie cierne z powierzchnią wewnętrzną części zewnętrznej, znamienne tym, że tarcza (6) do przenoszenia momentu obrotowego jest umieszczona na wewnętrznej części (4) zasadniczo sztywno i wahliwie wokół osi (K) prostopadłej do osi (A-A) urządzenia pomiędzy położeniem luźnym a położeniem przenoszenia
momentu obrotowego, przy czym w położeniu przenoszenia momentu obrotowego tarcza (6) tworzy mały
kąt z płaszczyzną prostopadłą do osi (A-A) urządzenia
i przynajmniej częścią swego obwodu zetknięta jest
ciernie z powierzchnią wewnętrzną, a w położeniu luźnym tarcza (6) tworzy duży kąt z wymienioną płaszczyzną prostopadłą do osi i swym obwodem jest usytuowana naprzeciw powierzchni wewnętrznej zasadniczo bez tarcia o nią.

48a

(P. 147400)

7.04.1971.

Jelczańskie Zakłady Samochodowe, Jelcz, (Jerzy Krajewski, Benedykt Minowski, Wiesław Cieśla, Antoni
Domaszewicz).
Kąpiel do elektrolitycznego polerowania aluminium
i jego stopów w temperaturach powyżej 55°C, zawierająca jako istotne części składowe, kwas ortofosforowy
500—1200 g/dm3, kwas siarkowy 30—200 g/dm3, oraz
bezwodnik kwasu chromowego 5—150 g/dm3, znamienna tym, że w tej kąpieli przy jej temperaturze roboczej znajdują się w roztworze niższe człony szeregu
homologicznego kwasów alifatycznych monokarboksylowych lub ich pochodne w ilości od 0,001 do 200 g/dm3.

(P. 155972)
12.06.1972.
Pierwszeństwo: 14.06.1971 ■— Stany Zjednoczone Ameryki.

48a

Anchem Products, Inc., Ambler, Pennsylvania, USA,
(Wilbur Sheridan Hall).
Sposób wytwarzania powłok na metalicznych powierzchniach ulegających wytrawiającemu działaniu
kwasu, przez poddawanie tych powierzchni zetknięciu
z preparatem powłokowym zawierającym tworzywo
powłokowe zdyspergowane, rozpuszczone lub zemulgowane w fazie wodnej zawierającej kwas wytrawiający
metal, środek utleniający i środek dyspergujący, przy
czym czas tego stykania się jest dostateczny do tego,
aby kwas działając na metaliczną powierzchnię spowodował wytworzenie jonów metalu, które przechodząc
do wodnego roztworu ulegają utlenieniu i powodują
utratę trwałości preparatu powłokowego i jego koagulację, znamienny tym, że w celu utrzymania trwałości
preparatu powłokowego dodaje się do niego w sposób
ciągły lub okresowy środek dyspergujący w ilościach
dostosowanych do wzrostu stężenia jonów metalu i/lub
usuwa się z preparatu jony metalu nie dopuszczając
do wzrostu ich stężenia, przy czym w przypadku dodawania środka dyspergującego i ewentualnie strącenia jonów metalu skuteczne stężenie jonów metalu powodujących utratę trwałości preparatu utrzymuje się
najwyżej 3 g/litr, a w przypadku samego tylko strącania jonów metalu najwyżej 1,5 g/litr.

Nr 8/1973
48b

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO
(P. 147679)

22.04.1971.

VEB Leuna-Werke „Walter Ulbricht", Leuna, NRD.
Inhibitor fazy gazowej przeciwdziałający korozji metali, znamienny tym, że zawiera azotyn metalu alkalicznego i benzotriazol lub azotyn metalu alkalicznego,
benzotriazol i sól metalu alkalicznego benzotriazolu.

utlenianiu przy użyciu prądu stałego, przemiennego
lub impulsowego, w kąpieli z ciekłego elektrolitu, zawierającego co najmniej jeden rozpuszczalny w ciekłym elektrolicie krzemian alkaliczny i co najmniej
jeden organiczny składnik tworzący kompleksy.

48d
48b

(P. 150778)

28.09.1971.

Pierwszeństwo: 30.09.1970 — NRD.
VEB Textilkombinat Cottbus, Cottbus, NRD, Adolf
Heger, Frank Wittig).
Sposób
metalizowania
powierzchni
organicznych
i nieorganicznych polimerów, szczególnie organicznych
i nieorganicznych materiałów tekstylnych, znamienny
tym, że na rzeczony polimer nanosi się warstwę wiążącą się z nim mechanicznie i/lub chemicznie, rzeczonej warstwie nadaje przewodność elektryczną, po czym
powleka metalicznym i/lub niemetalicznym materiałem i/lub wzmacnia elektrolitycznie materiałem metalicznym i/lub niemetalicznym.
(P. 154112)

16.03.1972.

Pierwszeństwo: 16.03.1971 — Australia.
Australian Wire Industries Proprietary Limited, Nalbourne, Australia, (Nevdlle Charles Faggotter).
Urządzenie do chłodzenia pokryć na ruchomych drutach, taśmach i innych materiałach o dużych długościach, zwanych dalej drutami, zawierające kanał lub
kanały wypływowe cieczy do tworzenia strumienia
cieczy chłodzącej, przecinającego linię ruchu drutu,
znamienne tym, że kanał ma wysokość większą niż
szerokość, a ponadto urządzenie ma układ do regulacji
wypływu strumienia z kanałów (1, 2), przy czym przepływ cieczy jest nieburzliwy.

(P. 140436)

1.07.1969.

Polska Akademia Nauk, Instytut Chemii Fizycznej,
Instytut Chemii Organicznej, Warszawa, (Edward Grochowski, Wojciech Kulicki, Józef Mieluch, Witold Tomasik).
Sposób otrzymywania inhibitora do ochrony metali
przed korozją przez kondensację kwasów tłuszczowych
z etylenodwuaminą, znamienny tym, że kondensację
prowadzi się w obecności sześciometylenoczteroaminy,
która ulega rozkładowi pod wpływem temperatury,
wydzielającej się w czasie kondensacji wody, oraz pod
wpływem zawartych w mieszaninie reakcyjnej kwasów
tłuszczowych.

48d
48b
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(P. 148975)

22.06.1971.

Nippon Shokubai Kagaku Kogyo Co., Ltd, Osaka,
Japonia, (Eijro Ide, Tomio Kubo, Toshihiko Kumazawa, Isamu Kiguchi).
Sposób wytwarzania zbiorników stosowanych zwłaszcza do przechowywania i transportu tlenków alkilenowych, znamienny tym, że roztwór wodny podfosforynu, soli niklu, soli metali alkalicznych alifatycznego
kwesu karboksylowego i alkanolaminę wlewa się do
zbiornika z żelaza i ogrzewa w temperaturze od 95°C
do temperatury wrzenia roztworu wodnego, w celu
utworzenia warstwy stopu nikiel-fosfór na wewnętrznych powierzchniach zbiornika.

(P. 149097)

22.03.1971.

Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej, Blachownia
Śląska, (Wojciech Jerzykiewicz, Edward Grzywa, Dominik Nowak, Zdzisław Duda, Alina Skiba, Ludwik
Frychel).
Środek do intensyfikacji wydajności cieplnej i ochrony przez korozję urządzeń parowo-wodnych, znamienny tym, że otrzymywany jest w podwyższonej temperaturze z 0,002—10 cz. wag. oksyetylowanych wyższych
amin, 0,0—10 cz. wag. wyższych amin 90—99,9 cz. wag.
wody najlepiej jednak z 0,01—2 cz. wag. oksyetylowanych wyższych amin 0,0—2 cz. wag. wyższych amin
i 98—69 cz. wag. wody, po czym dozowany jest do
urządzeń parowo-wodnych podczas stałego dozowania
w ilości 2—250 ml najlepiej 10—50 ml (na 1 t pary
wodnej lub wody w czasie jednej godziny z tym, że
w pierwszych godzinach po rozpoczęciu dozowania ilości te mogą być od kilka — do kilkadziesiątkrotnie
wyższe od ilości przy stałym dozowaniu.

49a

(P. 152917)

14.01.1972.

Pierwszeństwo: 19.01.1971 — Niemiecka Republika Federalna.
Karl Hertel, Norymberga, NRF.
48b

(P. 155403)

15.05.1972.

Pierwszeństwo: 18.05.1971 —■ Austria.
Isovolta österreichische Isolierstoffwerke Aktiengesellschaft Wiener Neudorf, Austria (Felix Wehrmann).
Sposób wytwarzania powłok na przedmiotach wykonanych całkowicie lub częściowo z aluminium lub ze
stopów aluminiowych, znamienny tym, że przedmiot
przeznaczony do powlekania poddaje się anodowemu

Nóż tokarski z oprawką i z zamocowaną odłącznie
na tej oprawce przynajmniej jedną śrubą głowicą
z wkładką tnącą z twardego materiału skrawającego,
która to głowica przechodzącym przez szczelinę pomiędzy głowicą a oprawką kotwicowym występem spoczywa w odpowiednim wycięciu oprawki, znamienny tym,
że mocujący występ (10) jest umieszczony w obszarze
górnego końca szczelin między powierzchniami przyłożenia (7, 8) pomiędzy oprawką (1) a głowicą (2), przy
czym szczelina ta opada skośnie do dołu w kierunku
do przedniego końca oprawki (1),
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24.12.1970.

Wolskie Zakłady Przemysłu Barwników, Przedsiębiorstwo Państwowe, Wola Krzysztoporska, (Jan Bar.aszczyk, Marian Grzączkowski).
Przyrząd do nitowania blach cienkich, znamienny
tym, że składa się z zaciskacza (1) szpilki nitującej
(5) posiadającego nagwintowany otwór poosiowy,
przeciętego na krzyż od strony stożkowej wzdłuż osi
na połowie swojej długości połączonego gwintem zewnętrznym z częścią zaciskającą (2) połączoną gwintem zewnętrznym z obudową (3), zaopatrzonych w pokrętła służące do nadawania im ruchu poosiowego
i prztyrzymywania przyrządu.

(P. 152554)
29.12.1971.
Pierwszeństwo: 22.01.1971, 21.04.1971, 17.07.1971,
4.10.1971 — Niemiecka Republika Federalna.

49m

49c

(P. 155112)
29.04.1972.
Pierwszeństwo: 3.05.1971 — Wielka Brytania.

Svenska Rotor Maskiner Aktiebolag, Sztokholm,
Szwecja, (Bo Johnsson).
Urządzenie do cięcia pakietów cienkich warstw materiału przy kształtowaniu płytowych elementów wymienników ciepła i składania tak ukształtowanych
elementów w odpowiednie pakiety, znamienne tym, że
składa się z mechanicznych nożyc (12) z mechanizmu
(10) do ciągłego podawania złożonych cienkich warstw
(76) materiału do wymienionych nożyc i poza te nożyce, przy czym wymienione warstwy (76) materiału
przesuwane są w zasadzie w płaszczyźnie poziomej
i w takt ruchów nożyc, a ich podajniki stanowią chwytakowy zespół (48) poruszający się ruchem postępowo-zwrotnym między położeniami zakleszczania, oraz
z nieruchomego mocującego zespołu (60) zamieszczonego między położeniem zwalniającym wymienionego
chwytakowego zespołu (48) i nożami (72, 74) wymienionych nożyc (12), a dostosowanego do mocnego przytrzymywania wymienionych warstw (76) podczas operacji cięcia i nawrotu chwytakowego zespołu (48).

Amsted — Siemag Kette GmbH, Betzdorf/Sieg. Niemiecka Republika Federalna, (Kurt Friedrich Jepsen,
Bernhard Stahl, Wolfgang Janzen, Bernard Plath).
Uchwyt o szybkim działaniu, zwłaszcza do mocowania narzędzi lub przedmiotów obrabianych i przyrządów na obrabiarkach, z trzpieniem dociskowym opierającym się z jednej strony o obiekt mocowany,
a z drugiej co najmniej jedną powierzchnię oporową,
którego oś podłużna w położeniu wyjściowym przed
zaciskaniem przebiegu ukośnie względem kierunku zaciskania, a który podczas zaciskania zostaje przesunięty tak, że oś ta przyjmuje położenie równoległe do
wspomnianego kierunku, znamienny tym, że trzpień
dociskowy (15, 19, 23) podparty jest bezpośrednio lub
pośrednio w sposób podatny.
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49rn

(P. 153160)
28.01.1972.
Pierwszeństwo: 29.01.1971 — Kanada.

Westinghouse Canada Limited, Hamilton, Kanada,
(Robert E. Parker, William Dell).
Układ sterowania obrabiarki, znamienny tym, że ma
optyczny układ obvvTodzenia zarysu wzornika, zawierający urządzenie do wyczuwania znaków komendy na
obwodzonym wzorniku i wytwarzania w wyniku tego
impulsów komendy; urządzenie do wyczuwania stanu
narzędzia roboczego i wytwarzania w zależności od
tego impulsów komendy związanych z tym stanem
i w zasadzie identycznych z wyżej wspomnianymi impulsami, tablicę sterowniczą i na niej urządzenia sterujące wytwarzaniem dalszych impulsów sterujących
w zasadzie identycznych z wyżej wspomnianymi impulsami oraz urządzenie do liczenia wszystkich wspomnianych impulsów komendy w miarę ich wytwarzania i wywoływania z góry zadanych zmian w działaniu układu sterowania w zależności od ogólnej liczby
wytworzonych impulsów.

50e

(P. 149002)

51d
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(F. 138368)
26.01.1970.
Pierwszeństwo: 13.02.1969 — Czechosłowacja.

Československé Hudebni Nástroje, Podnikové Reditelstvi, Hradec Králové, Czechosłowacja (Antonin Najrnan).
mechanizm basowy do harmonii i akordeonów,
w którym popychacz klawiszowy za pośrednictwem
zabieraków działa na sztyfty wałka basowego, uruchamiającego klapki powietrzne, a za pomocą urządzenia
przełączającego
ustawia
popychacz
klawiszowy
w dwcch różnych odległościach względem wałka basowego zaś sam popychacz posiada szereg zabieraków
współpracujących ze sztyftami kilku wałków basowych, przy czym przy zmianie położenia popychacza
tylko jeden wałek, a zatem i jedna klapka powietrzna
zostaje uruchomiona, znamienny tym, że popychacze
klawiszowe (8) każdego z trzech rzędów klawiszy są
ułożyskowane w tej samej płaszczyźnie powyżej wałków basowych (1), a na każdym z popychaczy (8) na
całej jego długości jest osadzona obrotowo tulejka (9).

23.06.1971.

Centralne Laboratorium Przemysłu Lniarskiego, Żyrardów, (Tadeusz Urbanowicz, Czesław Werner, Stanisław Modrak).
Urządzenie do oczyszczania filtrów siatkowych, znamienne tym, że naprzeciw zgarniaka (4) zgarniającego
pył z siatki (1) filtra po drugiej stronie tej siatki znajduje się przesłona (6) przy czym ruchy zgarniaka
i przesłony są zsynchronizowane.

53g

(P. 138600)

4.02.1970.

Skoczowskie Zakłady Wyrobów Filcowych, Skoczów.
Polska, (Karol Gruszczyk, Bolesław Nitra, Jan Heczko).
Sposób wytwarzania „mączki skofaminowej" z odpadów skór króliczych i zajęczych, przeznaczonej do
karmienia drobiu lub nierogacizny, znamienny tym, że
odpady poddaje się hydrolizie w autoklawie pod ciśnieniem 1—15 atn w temperaturze 180 do 220°C, w czasie 1,5—2 godzin.

(P. 151786)
26.11.1971.
Pierwszeństwo: 30.11.1970 — Niemiecka Republika Federalna.
53g

Ernst Weichel, Heiningen, NRF.
Urządzenie do cięcia roślinnych mas liściastych i łodygowych z wirującym, osiowo-symetrycznym narzędziem tnącym lub oddzielającym, które zmienia swoje
względne położenie w stosunku do ciętej masy, przeznaczone do oddzielania częściowych ilości ze zwału
rolniczej masy liściastej i łodygowej, znamienne tym,
że wirujące narzędzie (1) tnące lub oddzielające wykonane jest jako pusta bryła, której zewnętrzna krawędź
(9) służy jako nóż, który częścią swojego obwodu
wchodzi w zwał (4) w ten sposób, że przechodząca od
kształtu łukowego aż do eliptycznego linia cięcia łącząca miejsce wejścia (8) i miejsce wyjścia (7) noża
(9) ze zwału (4) styka co najmniej dwie prostopadłe
do siebie wyobrażane płaszczyzny.
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53k

(P. 156244)
24.06.1972.
Pierwszeństwo: 25.06.1971 — Węgry.

„Komplex" Nagyberendezesek Export Import Vallalata, Budapeszt, Węgry, (Zoltan Szabo, Frigyes Hirschbert).
Sposób wytwarzania koncentratu pomidorowego
o wysokim stężeniu, znamienny tym, że w czasie procesu wytwarzania prowadzi się odwracalną przemianę
koloidów pomidorowych tak, że w produkcie końcowym pod wpływem środków chemicznych zachodzi
reakcja odwrotna.

531

53h

(P. 144174)

2.11.1970.

Wojewódzki Ośrodek Postępu Rolniczego Wydziału
Rolnictwa i Leśnictwa Prezydium Wojewódzkiej Rady
Narodowej w Gdańsku, (Karol Czapkę, Aleksander
Orzeszko, Jan Guslakow, Stefania Solarewicz).
Sposób otrzymywania agar-agaru z widlika (Furcelaria fastigiata), znamienny tym, że ekstrakcji — zamrażaniu, rozmrażaniu, podgrzewaniu, galaretowaniu
i cięciu oraz suszeniu poddaje się sam czysty wysegregowany z wodorostów morskich widlik bez innych
domieszek, oraz bez obróbki chemicznej, powodującej
zanieczyszczenia agar-agaru.
53i

(P. 138363)

(P. 140372)

2.05.1970.

Zakłady Przemysłu Terenowego, Jasło, Zygmunt Nosowicz, Aleksander Czają).
Urządzenie do formowania lizaków toczonych zwłaszcza do formowania lizaków z plastycznego batonu
karmelowego w postaci ■ kulek, baryłek, stożków i innych figur geometrycznych, znamienne tym, że jest
wyposażone w walce (2), (3) i (5) formujące wyprofilowane w kształcie figury lizaka (8) i obracające się
w jednym kierunku, przy czym dolne walce (2) i (3)
formujące zamontowane są na korpusie (1) urządzenia,
natomiast górny walec (5) formujący zamontowany
jest w ramionach dźwigni (4) ruchomej nad dolnymi
walcami (2) i (3) formującymi.

24.01.1970.

Zakłady Przemysłu Ziemniaczanego „Sokółka", Niechlów, Polska (Józef Soliński, Henryk Rybarczyk, Mieczysław Soliński, Michał Narolski).
Sposób wyodrębnienia osadów białkowych z odpadowego soku ziemniaka, znamienny tym, że białko
z soku wydzielane jest w urządzeniu gdzie zimny sok
doprowadzony jest do gorącego już do temperatury
koagulacji przeponowo płynu.
53i

(P. 145794)

23.01.1971.

Centralne Laboratorium Chłodnictwa, Łódź, (Antoni
Szydłowski, Henryk Lewkowicz, Małgorzata Kuźmińska, Lidia Obrzut).
Sposób produkcji kazeinianu sodu, znamienny tym,
że roztwór kazeinianu sodu poddaje się procesowi zamrażania, a uzyskany produkt finalny charakteryzuje
najwyższa dotychczas możliwa do osiągnięcia czystość
mikrobiologiczna, przy czym produkt ten może być wykorzystany zwłaszcza w przemyśle spożywczym nie
tylko jako surowiec ale równocześnie jako chłodziwo.
(P. 138922)
53k
20.02.1970.
Pierwszeństwo: 22.02.1969 — Niemiecka Republika Federalna.
Dragoco Spezialfabrik Konz. Riech-und Aromastoffe
Gerberding und Co. GmbH, Holzminden, NRF, (Hans
Günter Möller).
Sposób wytwarzania koncentratu aromatycznego,
znamienny tym, że wędzi się mięso, ryby, produkty
odpadowe mięsne lub rybne, albo przeroby mięsne lub
rybne, ekstrahuje rozpuszczalnikiem organicznym dla
uzyskania zapachu wędzonego mięsa lub ryby wędzonej, po czym odfiltrowuje się rozpuszczalnik.

54d

(P. 152447)
28.09.1968.
Pierwszeństwo: 29.09.1967 — Szwajcaria.

Boise Cascade Corporation, Boise, Ihado, USA, (Werner Acherman, Franz Acherman, Franz Acherman).
Urządzenie do impregnowania przesuwającego się
w kierunku wzdłużnym kartonu falistego, mającego co
najmniej jedną płaską warstwę i jedną falistą warstwę
materiału, która tworzy z płaską warstwą otwarte
z obu stron kanały, rozciągające się w kierunku poprzecznym kartonu, przy czym urządzenie to wyposażone jest w przyrząd doprowadzający i odsysający dla
środka impregnacyjnego, znamienne tym, że wlot przyrządu odsysającego (4, 12, 32) wykonany jest w formie
wydłużającego się kanału w kierunku podawania kartonu falistego, a kanał prowadzący (4) obejmuje od
dołu i od góry wzdłużną krawędź kartonu falistego,
który ma taką długość, że w strefie jego działania
znajdują się zawsze karby kilku kanałów kartonu falistego, który trzymany jest poziomo, przy czym wylot przyrządu doprowadzającego (3, 20) ustawiony jest
naprzeciw wlotu przyrządu odsysającego przy drugiej
krawędzi wzdłużnej kartonu falistego oraz wylot i wlot
łączone są kanałami kartonu falistego, tworząc drogę
przepływu.
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cym powietrze i przystosowanym do wdmuchiwania
strumieni powietrza między arkusz i płaszczyznę ustalającą zasadniczo równolegle do kierunku ruchu arkusza i że co najmniej jedna szczelina ssąca (5), łącząca
się z urządzeniem odsysającym powietrze, umieszczona
jest równolegle z rzędem lub rzędami otworów nadmuchowych.

55a

(P. 138778)
13.02.1970.
Pierwszeństwo: 18.02.1969 — Włochy.

Fibrostampa S.r.l., Mediolan, Włochy, (Armando Frezzotti).
Cylinder sitowy do maszyn papierniczych do wytwarzania papieru, tektury i podobnych materiałów, znamienny tym, że ma poziomy wał (1) ułożyskowany
obrotowo, na którym zamocowane są ze wzajemnym
odstępem dwa koła (3) na obwodzie których zamocowane jest po jednym wieńcu (5) zaopatrzonym w promieniowe otwory (6), przy czym na wieńcach (5) zamocowane są nieruchomo jedna obok drugiej wzdłuż tworzącej cylindra skrzynie (9) o przekroju trapezowym,
których większa otwarta powierzchnia podstawowa
zwrócona ku zewnątrz otoczona jest tkaniną metalową
(15), podczas gdy mniejsza powierzchnia podstawowa
jest zamknięta, a na końcach każdej skrzyni (9) znajdują się wycięcia dostosowane do promieniowych
otworów (6) wieńca (5), przy czym z wewnętrznymi
krawędziami wieńca stykają się zamocowane nieruchomo rozdzielacze (16) wytwarzające wewnątrz
skrzyń (9) nadciśnienie względnie podciśnienie w zależności od ich położenia w czasie obrotu cylindra.

55e

(P. 138764)
11.02.1970.
Pierwszeństwo: 14.02.1969 — Szwecja.

Aktiebolaget Svenska Fläktfabriken, Naćka, Szwecja,
(Göran Olbrant, Bengt Citran, Sven-Olof Rosby, Krister).
Urządzenie do odsysania pyłu z materiału arkuszowego lub tkanin, na przykład, arkusza papieru czułego na dotknięcie, przez równoczesne nadmuchiwanie
i odsysanie powietrza w pobliżu powierzchni arkusza,
znamienne tym, że co najmniej jeden rząd otworów
nadmuchowych (3), korzystnie typu powiekowego,
przebiegających w poprzek arkusza, umieszczony jest
wewnątrz lub w pobliżu płaszczyzny ustalającej (2),
umieszczonej równolegle i przyległe do powierzchni
arkusza (1), przy czym wspomniane otwory nadmuchowe połączone są z urządzeniem zasilającym, tłoczą-

55f

(P. 149111)
29.06.1971.
Pierwszeństwo: 3.07.1970 — Belgia.

UCB (Union Chimique — Chemische Bedzijven)
S.A., Saint-Gilles-Lez-Bruxelles, Belgia, (Walter Bonrinck, Willy De Coster).
Sposób wytwarzania papieru syntetycznego, znamienny tym, że w znanym mieszalniku obrotowym homogenizuje się mieszaninę następujących składników:
30—94,8°/o części wagowych co najmniej jednego polimeru alkenowego sztywnego (A) wybranego z grupy
zawierającej homo- lub kopolimer etylenu, propylenu
lub butyienu, względnie ich mieszaniny, o współczynniku płynięcia niższym od 1 dg/minutę, 0,1—35'°/o części wagowych co najmniej jednego polimeru alkenowego (B) nie łączącego się z polimerem (A), który wytłaczany bez domieszek daje film kruchy i który wykazuje współczynnik płynięcia niższy od 10 dg/minutę,
wybranego z grupy homo- lub kopolimerów o przewadze monomeru winylidenowego, na przykład styrenu,
chlorowcostyrenu, styrenu podstawionego alkilem
w pierścieniu lub w łańcuchu bocznym, chlorku winylu, chlorku winylidenu, estru akrylowego lub metakrylowego alkanolu o 1 do 3 atomów węgla, 0,1—
35% części wagowych polimeru (C), umożliwiającego
połączenie się (A) z (B), wybranego spośród: kopolimerów, których monomerem jest co najmniej jeden
z następujących związków: etylen, propylen lub butylen i co najmniej jeden ze związków: izobutylen, butadien lub izopren, lub mieszanin co najmniej jednego z homopolimerów etylenu, propylenu, butadienu lub
izoprenu o współczynniku płynięcia niższym od
2 dg/minutę, 5—45% części wagowych wypełniacza mineralnego (D) o uziarnieniu poniżej 50 mikrometrów,
0—10% części wagowych adjuwantów (E) — przeciwutleniaczy, stabilizatorów termicznych, wybielaczy
optycznych, pigmentów, barwników, czynników antystatycznych i substancji smarujących, po czym zhomogenizowaną mieszaninę poddaje się wytłaczaniu,
a otrzymany syntetyczny papier, korzystnie poddaje
się obróbce powierzchniowej.

57b
(P. 139213)
6.03.1970.
Pierwszeństwo: 10.03.1969 — Stany Zjednoczone.
Xerox Corporation, Bochester, USA, (Uldis Klavson,
Willian D. Perun, Denzel D. Stopps, David M. Torry).
Urządzenie do wywoływania utajonego obrazu
elektrostatycznego przez nakładanie elektroskopijnych
cząstek wywoływacza na naładowaną elektrycznie po-
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wierzchnie, znamienne tym, że zawiera zbiornik (9) do
przemieszczenia w nim pewnej ilości cząstek wywoływacza, urządzenie (13) do wytwarzania turbulencji
umieszczonego w zbiorniku (9) wywoływacza, urządzenie do przemieszczania wywoływacza, które jest tak
umieszczone, że poruszając się styka się z cząstkami
wywoływacza w wymienionym zbiorniku, przy czym
powierzchnia urządzenia do przemieszczania dobrana
jest tryboelektrycznie tak, że przyciąga równomiernie
cząstki wywoływacza, a ponadto urządzenie zawiera
człon włóknisty (20), stykający się z urządzeniem do
przemieszczania i ma włókna dobrane tryboelektrycznie tak, że przyciąga do swej powierzchni cząstki
wywoływacza z urządzenia do przemieszczania w celu
równomiernego nałożenia ich na naładowanej powierzchni oraz usuwa wymienione cząstki z tych obszarów
naładowanej powierzchni, które nie posiadają ładunku.
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alkilowy lub alkoholowy zawierający włącznie od 1 do
4 atomów węgla, R2 oznacza niższy rodnik alkilowy zawierający włącznie od 1 do 4 atomów węgla, a n jest
liczbą całkowitą o wartości od 1 do 4 włącznie.

57e
(P. 139212)
6.03.1970.
Pierwszeństwo: 10.03.1969 — Stany Zjednoczone.
Xerox Corporation, Rochester, Stany Zjednoczone
Ameryki Północnej, (Thomas Kneeland Robinson).
Urządzenie do wywoływania utajonego obrazu
elektrostatycznego na powierzchni rejestrującej, znamienne tym, że zawiera element (30) do nakładania na
powierzchnię elektroskopową cząstek znaczących na
utajony obraz elektrostatyczny, sprzęgnięty z pisakiem
rejestrującym (6), układ do obracania elementu (30)
oraz prowadnik (39) posiadający wydłużoną, płaską
część, przeznaczoną do podtrzymywania powierzchni
rejestrującej (2).
(P. 140410)
4.05.1970.
Pierwszeństwo: 5.05.1969 — Niemiecka Republika Demokratyczna.

57b

VEB Filmfabrik Wolfen, Wolfen, NRD.
Sposób podwyższania trwałości uczulenia optycznego
fotograficznych
emulsji
chlorowcosrebrowych
na
szkodliwe wpływy, zwłaszcza dodatków do emulsji, jak
komponentów barwnikowych, sensybilizatorów spektralnych, zwilźaczy, środków garbujących, stabilizatorów i środków konserwujących, a w związku z tym
trwałości odpowiednich warstw fotograficznych, również w skrajnych warunkach przechowywania, znamienny tym, że do uczulenia spektralnego stosuje się
barwniki o ogólnym wzorze 1, w którym R2, R3, R5
oznaczają ewentualnie podstawione grupy alkilowe,
R1; R4 oznaczają jedną lub kilka negatywujących grup
jak: F, Cl, Br, J, CN, COOH, COOalkil, R6 oznacza
grupę alkilową podstawioną anionem, jak: (CH.,)nCOO ®
(CH 2 ) n SO 3 9 ,
(CH 2 ) n SO 4 H ,
(CH 2 ) n CHOH(CH 2 ) m SO 3 0 '
przy czym n i m mają wartość 1—8.
57e
(P. 139214)
6.03.1970.
Pierwszeństwo: 10.03.1969 ■— Stany Zjednoczone.

57e

(P. 138997)

25.02.1970.

Pierwszeństwo: 1.03.1969 — Japonia.
Bank Xerox Limited, Londyn, Wielka Brytania,
(Hisatake Ono, Chiaki Osada, Satoru Honjo, Masuaki
Takimoto).
Material fotoprzewodzący zwíaszcza do elektrofotograficznych członów obrazowych, znamienny tym, że
zawiesza w żywicy błonotwórczej tlenek cynku uczulony za pomocą związku o strukturalnym wzorze 1 gdzie
X oznacza —O— lub — S —, Rx oznacza niższy rodnik

Xerox Corporation, Rochester, USA, (Morton Silverberg).
Sposób elektrograficznego zapisywania informacji
przez tworzenie elektrostatycznego obrazu znaku na
materiale zapisu za pomocą pisaka elektrograficznego
podczas ruchu pisaka względem materiału zapisu
i wywoływanie obrazu znaku za pomocą włóknistego
aplikatora przenoszącego elektroskopowe cząstki znaczące, znamienny tym, że pisak elektrograficzny otacza
się włóknistym aplikatorem.
Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz. 1—
2, znamienne tym, że włóknisty aplikator (30) przenoszący elektroskopowe cząstki znaczące jest umieszczony równolegle do powierzchni zapisywanego materiału
(2) w strefie zapisu, przy czym długość aplikatora jest
równa długości strefy zapisu, a ponadto urządzenie
zawiera układ napędowy do poruszania otaczającego
pisak (6) aplikatora (30) i układ napędowy do poruszania pisaka (6) względem powierzchni zapisywanego
materiału.
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niej (7) podłączony jest co najmniej jeden przewód
płuczący (8), który prowadzi do zbiornika (9) środka
płuczącego.

(P. 145116)
25.09.1965.
Pierwszeństwo: 30.09.1964 — Stany Zjednoczone Ameryki.

57e

Rank Xerox Limited, Londyn. Wielka Brytania.
Zespół do wykrywania nałożonych na siebie arkuszy
papieru w urządzeniu do podawania arkisszy, zwłaszcza
w automatycznej kopiarce kserograficznej, której urządzenie podawania arkuszy na przenośnik do przesuwania arkuszy, znamienny tym, że zawiera podstawę
(436), w której osadzony jest wał (435), na którym jest
umieszczone ramię (437) posiadające dźwignię (437a),
na której umieszczony jest popychacz krzywkowy (439)
współpracujący z przenośnikiem w celu badania grubości arkuszy .usytuowanych na nim oraz sprężynę
(438) przymocowaną do popychacza krzywkowego (439),
przełącznik (442) osadzony na podstawie (436) i ramię
uruchamiające (434) ułożyskowane jednym końcem na
wale (435), przy czym drugi koniec tego ramienia (434)
jest tak usytuowany, że uruchamia wymieniony przełącznik (442), przy czym dźwignia uruchamiająca styka
się z dźwignią (437aj ramienia (437) w celu blokowania przełącznika (442).

59a
(P. 150752)
27.09.1971.
Pierwszeństwo: 29.09.1970, 10.04.1971 — Holandia.
Stamicarbon N.V., Heerlen, Holandia, (Freerk Jan
Fontein, Martinus Ploeg, Jacques Van Linden).
Urządzenie pulsacyjne, mające połączenie cieczy
z kolumną, znamienne tym, że w obiegu pompy zainstalowana jest klapa obrotowa, przy czym obieg ten
posiada co najmniej jedno przyłączenie do kolumny.

437

(P. 151907)
3.12.1971.
Pierwszeństwo: 21.12.1970 — Stany Zjednoczone Ameryki.
59a

59a

(P. 138537)
3.02.1970.
Pierwszeństwo: 5.02.1969 — NRF.

Friedrich Wilhelm Schwing, Wanne-Eickel, NRF.
Zasuwa sterownicza pomp do cieczy gęstych z płytą
zasuwową do otwierania i zamykania na zmianę przewodów pompy, która to płyta zasuwowa podłączona
jest do jednego lub kilku drążków zasuwy, które
uszczelnione są za pomocą nastawnego uszczelnienia
oraz napędzane za pomocą układów cylindrów i tłoków, znamienna tym, że każdemu drążkowi (4) zasuwy
przyporządkowany jest od strony końca jeden układ
(6) cylindra i tłoka i każdorazowo średnica (D) tłoka
wybrana jest większa niż średnica (dj) drążka zasuwy,
przy czym do powstającej przez to przestrzeni pośred-

Josef Wagner, Friedrichshafen-Fischback, NRF.
Sposób pompowania przeponowego, w którym ciecz
pompowaną znajdującą się w pierwszej komorze, na
przykład płynną farbę, pompuje się z pierwszej komory, steruje lub reguluje za pomocą cieczy pośredniczącej naciskanej i zwalnianej okresowo przez tłok,
znajdującej się w drugiej komorze, oddzielonej od
pierwszej przeponą, przy czym w przypadku dławienia
poboru cieczy pompowanej ciśnienie panujące w pierwszej komorze wzrasta do wartości granicznej, znamienny tym, że jako ciecz pośredniczącą stosuje się
płyn hydrauliczny zawierający powietrze, stosowany
w urządzeniach hydraulicznych, przy czym co najmniej część powietrza zawartego w cieczy pośredniczącej uwalnia się poprzez zwolnienia nacisku na nią
do ciśnienia wyższego od ciśnienia wrzenia w tym
celu, aby uniknąć jej parowania, a następnie wtłacza
się go poprzez ponowne poddanie jej naciskowi.
Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz.
1—7, stosowane zwłaszcza do pistoletów do malowania
natryskowego zawierające pierwszą komorę wraz
z przestrzenią martwą do cieczy pompowanej, doprowadzonej do niej przez zawór wlotowy, a odprowa-
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dzanej z niej przez zawór zwrotny i sterowniczy, a także komorę do cieczy pośredniczącej oddzieloną od
pierwszej komory ruchomą przeponą oraz pompę tłokową zwiększającą i zmniejszającą na zmianę nacisk
na ciecz pośredniczącą, a ponadto zbiornik zapasowy
na ciecz pośredniczącą, który jest połączony z drugą
komorą za pomocą przewodu przelewowego zaopatrzonego w zawór stałego ciśnienia do odprowadzania cieczy pośredniczącej do zbiornika zapasowego w przypadku dławienia ponownego poboru cieczy pompowanej, znamienne tym, że jest zaopatrzone w płyn hydrauliczny stosowany do urządzeń hydraulicznych stanowiący ciecz pośredniczącą zawierającą powietrze,
wypełniającą drugą komorę i zbiornik zapasowy, a ponadto objętość pozostała ustalana po pierwszym suwie tłocznym tłoka, po zdławieniu cieczy pompowanej
i skok tłoka są tak dobrane, że ciśnienie w komorze
drugiej w chwili zakończenia suwu ssawnego jest
większe od ciśnienia wrzenia cieczy pośredniczącej,
a przestrzeń szczątkowa jest wypełniona powietrzem
uwolnionym z cieczy pośredniczącej.
59b

(P. 153550)
18.02.1972.
Pierwszeństwo: 3.03.1971 — Stany Zjednoczone.

The Nash Egineering Company, Norwalk, Stany
Zjednoczone, (Kenneth W. Roe, Ernest E. Studwell,
Robert E. Kooke).
Pompa o pierścieniu cieczowym składająca się
z obudowy i wirnika, korzystnie o dużej liczbie otwartych komór promieniowych, poruszających się w stosunku do wewnętrznej powierzchni obudowy przynajmniej częściowo usytuowanej mimośrodowo w stosunku do wirnika, przy czym podczas obrotu silnika
ciecz wprowadzona do obudowy tworzy pierścień na
wewnętrznej powierzchni obudowy, zamyka zewnętrzne otwarte części wirnika oraz wchodzi do komór
i wychodzi z nich powodując powstanie zjawiska pompowania, znamienna tym, że ma kanał (68) w ścianie
obudowy (22, 23) w miejscu gdzie podczas obrotu wirnika (32) zbierają się w cieczy zanieczyszczenia.
59a

(P. 153521)
16.02.1972.
Pierwszeństwo: 16.02.1971 — Szwecja.

JTT Industries Inc., Nowy Jork, USA, (Bertil Engelsson, Kar-Ingvar Eriksson, Willy Källström, Torvald Stáhl).
Urządzenie uszczelniające — patrz str. 113 — kl.
47f — (P. 153521).

59b

(P. 146162)

11.02.1971.

Wyższa Szkoła Inżynierska, Białystok, (Kazimierz
Pieńkowski, Stefan Danecki).
Pompa wirowa o zwiększonej sprawności hydraulicznej i odporności chemicznej na działanie cieczy
agresywnych lub gorących, znamienna tym, że wszystkie części wewnętrzne pomp wirowych są pokryte
emaliowaną powłoką szklaną.

59b

(P. 147387)

6.04.1971.

Zabrzańska Fabryka Maszyn Górniczych Zakład Doświadczalny Maszyn Przepływowych, Zabrze, (Stanisław Morzyński).
Uszczelnianie elementów wirujących pomp wirowych, zapewniające zachowanie współosiowoścl szczeliny dławiącej niezależnie od mimośrodowości elementów uszczelnianych, znamienne tym, że pierścień (3)
uszczelniający umieszczony z luzem promieniowym
w gnieździe (4) jest od strony wyższego ciśnienia przysłonięty fartuchem (5) z elastycznego tworzywa, przykładowo gumy, a pomiędzy pierścieniem (3) a powierzchnią oporową gniazda (4) od strony niższego ciśnienia jest elastyczna podkładka (7).

59b

(P.154700)
Pierwszeństwo : 13.04.1971

13.04.1972.
Wielka Brytania.

Weir Pumps Limited, Glasgow, Wielka Brytania,
(Forrest Thomson Randell).
Sposób zmniejszania kawitacji w maszynach wirowych zawierających obudowę mającą otwór wlotowy
i wypływowy dla płynu roboczego, znamienny tym,
że odprowadza się tylko płyn roboczy pochodzący
z przecieków przez obudowę, po czym chłodzi się ten
odprowadzany płyn i po ochłodzeniu zawraca się go
do otworu wlotowego maszyny.
Maszyna wirowa do stosowania sposobów według
zastrz. 1—5, zawierająca odbudowę mającą otwór wlotowy i odpływowy dla płynu roboczego, znamienna
tym, że ma przewód zwrotny (10) do zawracania przecieków wydostających się z obudowy (1), do> otworu
wlotowego (2), przy czym w przewód zwrotny (10)
włączony jest wymiennik ciepła (11) służący do chłodzenia zawracanego płynu.
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(P. 151043)
14.03.1972.
Pierwszeństwo: 16.03.1971 — Szwecja.

Alfa-Lawal AB, Tumba, Szwecja, (Stig Ake Gösta
Swensson).
Pompa z wirnikiem ułożyskowanym współśrodkowa
w obudowie wykonana z promieniowo na zewnątrz
skierowanymi łopatkami, które przy współdziałaniu
ze ścianką komory pompy dzielą tę komorę na część
ssącą i część tłoczącą, której zewnętrzne krawędzie
łopatek kształtują tworzącą obrotowej powierzchni,
znamienna tym, że wydłużona osiowo część ścianki
komorowej pompy jest uformowana za pomocą przepony (7) nad którą umieszczona jest czasza (9) z utworzoną wewnętrzną przestrzenią (8) wypełnioną powietrzem będącym pod ciśnieniem.

60a

60a

125

(P. 154023)
13.03.1972.
Pierwszeństwo: 16.03.1971 — Norwegia.

A.M. Ldaanen A/S, Alesund, Norwegia, (Knut Olav
Mele).
i -j | •. | -f \
Zawór suwakowy do sterowania siłownika hydraulicznego, zawierający na każdym końcu suwaka komorę ciśnieniową do ustawiania jego położenia, gdy
ma ono być znamienne celem przestawienia siłownika hydraulicznego; przy czym każda taka komora jest
ograniczona powierzchnią końcową suwaka i powierzchnią walcową obudowy zaworu oraz ma wlot dla
czynnika wywołującego ciśnienie mniejsze od roboczego ciśnienia zaworu, znamienny tym, że suwak (2)
ma w każdym końcu osiowe przedłużenie (9) o mniejszej średnicy, zaopatrzone w otwory (11) usytuowane
równolegle do osi suwaka, przez które komory ciśnieniowe (6) są połączone z atmosferą, przy czym komory (6) są zamknięte záslepkami (10) ograniczającymi
przesuw wzdłużny suwaka (2).

(P. 149586)
23.07.1971.
Pierwszeństwo: 24.07.1970 — Francja.

Société Anonyme DBA, Clichy, Francja, (Philippe
Nicodeme).
Zbiornik do zasilania głównego cylindra układu hydraulicznego, zaopatrzony w pokrywę rozłączalnie połączoną z otworem wlotowym zbiornika i w rozciągalną przeponę szczelnie zamocowaną swą zewnętrzną
krawędzią pomiędzy pokrywą a zbiornikiem, tworzącą
w zbiorniku komorę o zmiennej objętości, odizolowaną od ciśnienia atmosferycznego, znamienny tym,
że zawiera element sprężysty (26) umieszczony pomiędzy elementem podtrzymującym (28), rozłączalnie
przymocowanym do pokrywy (20) a ruchomym dnem
(31) rozciąganej przepony (18), utrzymujący ciśnienie
płynu hydraulicznego w komorze (22) o zmiennej objętości na poziomie wyższym niż ciśnienie atmosferyczne.

60a

(P. 155026)
27.04.1972.
Pierwszeństwo: 29.04.1971, 5.08.1971 — NRF.

Weiss KG, Sondermaschinentechnik, Neckarweihingen, NRF (Dieter Weiss).
Przyrząd mocujący wyposażony w element mocujący, który poprzez skok dosuwowy i skok roboczy
napędzany jest elementem napędowym, zwłaszcza tłokiem poruszającym się w prowadzeniu utworzonym
przez cylinder pneumatyczny, znamienny tym, że element napędowy poprzez skok dosuwowy bezpośrednio napędza element mocujący, a poprzez skok roboczy elementu mocującego — przekładnię mechaniczną, która działa między prowadzeniem a elementem
mocującym.
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lub tarczę stalową (50), (60), (72), odciągającą element
zaworowy (16), (70) od gniazd zaworowych (24), (26),
gdy element ten. dociśnięty jest do przynajmniej jednego gniazda zaworowego w celu przyśpieszenia odsuwania elementu zaworowego (16), (70) od wspomnianych gniazd zaworowych (24), (26).

62b

(P. 146319)

17.02.1971.

Politechnika Gdańska Instytut Okręgowy, Gdańsk,
(Lech Ko'bylinski, Witold Błocki).
Układ zasilający powietrzem z zewnątrz model poduszkowca, znamienny tym, że posiada przewód (4)
o> pofałdowanej powierzchni, wykonany z elastycznego
materiału i wzmocniony usztywnieniami, przy czym
przewód (4) może dodatkowo posiadać prowadnicę (7).

63c

63c

(P. 147235)

31.03.1971.

Centralny Ośrodek Konstrukcyjno-Badawczy Przemysłu Motoryzacyjnego POLMO, Przedsiębiorstwo
Państwowe, Warszawa, (Krystyn Sciisłowski, Maciej
Czerwiński).
Nastawna kierowana oś przednia pojazdów mechanicznych, znamienna tym, że jest wyposażona
w zwrotnice składające się z dwóch części: zwrotnicy
właściwej (12), połączonej wahliwie ze zwrotnicą pośrednią (7), przy czym sworzeń zwrotnicy (4) jest
umieszczony w oprawie (3), która jest zamocowana
wahliwie do zwrotnicy pośredniej (7) oraz również
wahliwie do widełek (2) belki osi przedniej (1) a do
zwrotnicy właściwej (12) na czopie zwrotnicy (21) jest
ułożyskowana obrotowo tuleja (20), która jest połączona suwliwie z kołnierzem (19) przymocowanym do
koła jezdnego (18).

(P. 147210)
29.03.1971.
Pierwszeństwo: 31.03.1970 — Wielka Brytania.

Girling Limited, Birmingham, Wielka Brytania,
(Charles Bnan Weatherhogg, Glenn, Edward Garfield).
Urządzenie wzmacniające układu hamulcowego pojazdów mechanicznych zawierające dwie komory,
z których jedna połączona jest ze źródłem podciśnienia, przy czym komory te oddzielone są wzajemnie
osiowo przemieszczaną przeponą, której ruch osiowy
przenoszony jest na tłoczysko zewnętrzne urządzenia,
zespół zaworowy, który zawiera obudowę gniazd zaworowych posiadającą parę wspołsrodkowych pierścieniowych gniazd zaworowych oraz kanały, z których
jeden znajduje się między wspomnianymi gniazdami
i połączony jest z komorami urządzenia oraz drugi
łączący przestrzeń znajdującą się w środku pierścieniowego gniazda wewnętrznego z atmosferą oraz
pierścieniowy element zaworowy odkształcalny stożkoWTO pod wpływem płyty deflekcyjnej wokół jednego
z dwóch wybranych gniazd zaworowych, dzięki czemu łączy się obie komory lub jedną z nich z atmosferą, znamienne tym, że zawiera sprężynę tarczową (40)

63c

(P. 147256)

31.03.1971.

Huta im. Lenina, Kraków, (Stanisław Kozik).
Przegub służący do bezpośredniego połączenia, dwóch
dźwigni o osiach obrotu ustawionych prostopadle
względem siebie znamienny tym, że stanowi go walec
(i) z otworem (3) o osi prostopadłej do osi walca, przy
czym ramię (ß) jednej dźwigni (7) zakończone jest
widełkami, których wewnętrzne powierzchnie stano-
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wią prowadnice walca, a ramię drugiej dźwigni (1)
zakończone jest cylindrycznym trzpieniem (2) umieszczonym w otworze (3) walca.

63c

(P. 147281)

(P. 147434)

9.04.1971.

Centralny Ośrodek Konstrukcyjno-Badawczy Przemysłu Motoryzacyjnego POLMO Przedsiębiorstwo Państwowe, Warszawa, (Tomasz Łaszkiewicz, Anna Rucińska, Lech Mroczkowski, Kazimierz Medyński).
Wielowarstwowa
wykładzina
izolująca
hałas,
zwłaszcza w konstrukcjach pojazdów mechanicznych,
składająca się z warstw fonoizolacyjnych, znamienna
tym, że stanowi ją zestaw znanych materiałów w postaci: warstwy blachy, warstwy płyty dźwiękochłonnej samoklejącej, której podstawowym składnikiem
jest bitum, warstwy gąbki piankowej z kawernami wypełnionymi watą mineralną oraz warstwy gumy podłogowej, które to warstwy ułożone w wymienionej
kolejności od strony nagłośnienia, są połączonew znany sposób.
63c

(P. 148502)

Urządzenie do sterowania rozdzielaczy, zwłaszcza
podnośników hydraulicznych ciągników rolniczych,
składające się z zespołu wprowadzającego impulsy
sterujące, zespołu wybierającego impulsy sterujące,
zespołu określającego intensywność wykorzystania
impulsów sterujących, zespołu przekazującego impulsy sterujące do suwaka i zespołu zabezpieczającego
układ przed przeciążeniem, znamienne tym, że na
jednym ramieniu (29) dźwigni (30) wyboru systemu
regulacji jest zawieszana rolka (27) na wieszaku (28),
a na drugim ramieniu (31) jest zawieszana rolka (32),
przy czym rolka (27) jest umieszczona pomiędzy prowadnicami (9) i (19) posiadającymi na zewnątrz
sworznia (8) wybranie (18), (22), a rolka (32) wchodzi
w kontakt z dźwigniami (33) i (34), gdy rolka (27)
znajduje się w wybraniu (18), (22) i nie przenosi impulsów sterujących przekazywanych przez prowadnicę (9).

1.04.1971.

Fabryka Samochodów Osobowych, Warszawa, (Stanisław Łukaszewicz).
Hak holowniczy do samochodu składający się z pręta i urządzenia przegubowego łączącego samochód
z przyczepą, znamienny tym, że jeden koniec pręta (1)
zamocowany jest rozłącznie wewnątrz bagażnika do
ramy samochodu (4) natomiast drugi koniec pręta zakończany urządzeniem przegubowym łączącym samochód z przyczepą mocowany jest rozłącznie w tulei (5)
przyspawanej do płytki (6) zamocowanej na tylnej
ściance bagażnika (7) samochodu.

63c
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31.05.1971.

Zakłady Mechaniczne „Ursus", Ursus, (Leszek Husak, Tadeusz Kozłowski, Wiesław Kwasiborski, Stanisław Rolek, Janusz Zieliński).

C3c

(P. 148616)

5.06.1971.

Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Warszawa, (Czesław Dybiec, Jerzy Zawadzki).
Sposób zabezpieczenia resorów pojazdów przed korozją i szybkim zużyciem, zwłaszcza resorów pojazdów samochodowych, znamienny tym, że powierzchnię
każdego pióra resorowego podlegającą rozciąganiu
oczyszcza się do białego metalu dowolnym znanym
sposobem najkorzystniej za pomocą śrutowania śrutem stalowym o granulacji co najmniej 0,3 mm, nakłada na nią co najmniej jedną przekładkę z taśmy
cynkowej lub stopu cynku o grubości 0,2—1 mm
i o szerokości równej szerokości powierzchni pracującej pióra, pokrywa powierzchnię pióra podlegającą
podczas eksploatacji ściskaniu smarem opartym na
dowolnych mydłach kwasów tłuszczowych z dodatkiem grafitu, powtarzając czynności dla każdego poszczególnego pióra, a następnie układa w pakiet.

63c

(P. 148839)
16.06.1971.
Pierwszeństwo: 18.06.1970 — Francja.

Société Anonyme des Usines Chausson, (Alain
Eduazd Plegat).
Urządzenie zawieszenia kabiny kierowcy pojazdu
zwłaszcza ciężarowego, znamienne tym, że podwozie
pojazdu jest zaopatrzone w swej części najbardziej
wysuniętej do przodu w elementy mocujące część
przednią kabiny, i ponadto posiada umieszczoną w pobliżu części tylnej kabiny belkę poprzeczną zawierającą łapy do przegubowego obrotowego umocowania
łączników łączących belkę z kabiną wyposażoną również w osie do przegubowego łączenia łączników usytuowanych w ten sposób, że proste wyobrażalne przechodzące przez ich osie przegubowego łączenia zbiegają się ze sobą w punkcie przecięcia z osią wzdłużną
podwozia.
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liczny, w którym pewna liczba tłoków (6, 9, 14) jest
umieszczona przesuwnie w oddzielnych komorach roboczych (11, 12, 17), przy czym jedna lub więcej z komór (11, 12, 27, 29) jest połączona ze źródłem cieczy
pod ciśnieniem, w celu rozwarcia szczęk hamulca
przy normalnym hamowaniu, oraz co najmniej jedna
z komór (17, 26, 28) jest połączona z innym niezależnym źródłem cieczy pod ciśnieniem, w celu przeciwdziałania sprężynie (16, 25), która rozwiera szczęki
hamulcowe na postoju, w przypadku zmniejszenia ciśnienia w innej komorze.

63c

(P. 149428)
Pierwszeństwo: 16.07.1970.

Girling Limited, Birmingham,
(John James Camm).

Wielka

13,07.1971.
Brytania,

Siłownik wspomagający do układu hamulcowego pojazdu posiadający dwa przylegające, szczelne pomieszczenia dla cieczy przedzielone przeponą utrzymywaną na płycie kierującej mającej pewną liczbę
rozmieszczonych obwodów o palców sterujących dwoma współśrodkowymi gniazdami zaworów, znamienny tym, że płyta kierująca (18), zawieira pewną liczbę
sztywnych, promieniowych palców (20, 22) utrzymywanych w pewnej odległości obwodowej od siebie
spośród których niektóre z palców (20) mają zdolność
obracania się, na zmianę, wokół współśrodkowych
gniazd zaworów (48, 50).

63c

(P. 149578)

21.07.1971.

Pierwszeństwo: 8.08.1970 — Wielka Brytania.
Girling Limited, Birmingham, Wielka
(Michael Harnes Hughes, Roy Blakey).

Brytania,

Układ hamulcowy pojazdu, zwłaszcza sterowany
hydraulicznie zaopatrzony w hamulce szczękowo-bębnowe, znamienny tym, że zawiera cylinder hydrau-

26.07.1971.

Joseph Lucas (Industries) Limited, Birmingham,
Wielka Brytania, (Paul Anthony Harris, David Gordon Williams).
Układ hamulcowy koła pojazdu, znamienny tym, że
zawiera generator napędzany kołem pojazdu wytwarzający sygnał elektryczny reprezentujący prędkość
kątową koła, układ różniczkujący, do którego podaje
się wspomniany sygnał, przy czym układ różniczkujący wytwarza sygnał wyjściowy reprezentujący szybkość zmiany kątowej prędkości koła, zespół zwalniający hamowanie wspomnianego koła wtedy, gdy sygnał wyjściowy układu różniczkującego osiąga wyznaczoną wielkość oraz układ stabilizacji poziomu sygnału wyjściowego układu różniczkującego wtedy, gdy
zostaje osiągnięta wspomniana wyznaczona wielkość,
przy czym wspomniany układ różniczkujący zawiera
kondensator wejściowy i opornik sprzężenia zwrotnego, które wtedy gdy następuje stabillizacja poziomu
sygnału wyjściowego układu różniczkującego działają
jako pamięć do kontroli straty prędkości kola w czasie pomiędzy zapoczątkowaniem zwalniania hamulców
i zapoczątkowaniem ich ponownego' zastosowania,
przy czym pamięć umożliwia zniesienie stabilizacji poziomu sygnału wyjściowego układu różniczkującego
i ponowne zastosowanie hamulców w sposób zależny
od sygnału kontroli straty prędkości koła.

63c
63c

(P. 149655)

Pierwszeństwo: 28.07.1970 — Wielka Brytania.

(P. 149794)

2.08.1971.

Pierwszeństwo: 4.08.1970 — Francja.
Société Anonyme DBA,
Nicodeme).

Clichy,

Francja, Philippe

Urządzenie sygnalizacyjne do dwuczęściowego, hydraulicznego układu hamulcowego, zawierające światło hamowania, sterowane przez pierwszy układ przełączający, uruchamiany na skutek wzrostu ciśnienia
w przynajmniej jednej z dwu niezależnych części
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układu hamulcowego i sygnalizator uszkodzenia, sterowany przez drugi układ przełączający, uruchamiany
przez przesunięcie ze swego normalnego położenia ruchomego tłoka, osadzonego szczelnie i suwliwie
w otworze tak, że tworzy w tym otworze dwie przeciwległe komory ciśnieniowe, połączone z dwiema niezależnymi częściami układu hamulcowego, znamienne
tym, że pierwszy układ przełączający (52) jest uruchamiany przez ruchomy tłoczek (56), czuły z jednej
stromy na ciśnienie w jednej z wymienionych komór
ciśnieniowych (24), a z drugiej strony na nieprawidłowe przemieszczenie ruchomego tłoka (14) jedną
z komór ciśnieniowych (24) na skutek uszkodzenia połączonej z tą komorą części układu hamulcowego1.

63c
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Urządzenie wywierające silę proporcjonalną do
większej siły przenoszonej przez to urządzenie,
zwłaszcza do podwozia pojazdu, połączone z zaworem
służącym do regulacji ciśnienia sprężonego płynu hamulcowego zależnie od obciążenia pojazdu i zawierające obudowę wypełnioną nieściśliwym medium, tłok
przenoszący tę większą siłę na zawarte w obudowie
medium oraz nurnik przesuwny wzdłuż swojej osi,
na który działa medium i który ma mniejsze pole
przekroju poprzecznego niż tłok, znamienne tym, że
nieściśliwe medium pośredniczące (8) ma postać pełnej
bryły wykonanej z plastycznie odkształcalnego materiału, zaś nurnik (10) jest zagłębiony w tym medium
tak, że jego koniec jest przez to medium ze wszystkich
stron otoczony.
Odmiana urządzenia według zastrz. 1, znamienna
tym, że nurnik (32) mający postać pręta jest umieszczony w otworze usytuowanym w tłoku (34).

(P. 154415)
30.03.1972.
Pierwszeństwo: 31.03.1971 — Włochy.

Saseb S.A., Chur, Szwajcaria, (Fernando Garzoni).
Zamek do drzwi pojazdu samochodowego, zawierający widłowy element blokujący obracający się swobodnie na poprzecznym kołku obrotowym, przystosowany do współdziałania z cylindrycznym elementem
poprzecznym płyty czołowej i mechanizm zapadkowy
przystosowany do współdziałania z elementem blokującym, znamienny tym, że zawiera widłowy element
blokujący (5) ramionami (6), (7) do współdziałania
na przemian ze wspomaganą sprężynowo dźwignią
dwuramienną (15) stanowiącą wspólnie mechanizm
zapadkowy działający jako zewnętrzna dźwignia sterująca, której jedno ramię (15b) jest rozłącznie połączone za pomocą cięgna prętowego z zewnętrznym
członem uruchamiającym, a drugie ramię (15a) tej
dźwigni ma kształtowy koniec (21) współdziałający
z wykorbioną dźwignią sterującą (31) połączoną z wewnętrznym członem sterującym oraz z dźwignią bezpieczeństwa (35), która w położeniu blokującym unieruchamia dźwignię dwuramienną (15).

63c

63c
(P. 154449)
31.03.1972.
Pierwszeństwo: 7.04.1971, 4,12,1971 — Wielka Brytania.
Svenska
Aktiebolaget
Bromsregulator,
Malmö,
Szwecja (Gert Artur Persson, Lars Mattis Severinsson).

(P. 155262)
9.05.1972.
Pierwszeństwo: 11.05.1971 — Włochy.

Saseb, A.G., Coira, Szwajcaria (Fernando Garzoni).
Zamek do drzwi pojazdu mechanicznego takiego rodzaju, który zawiera obrotowy, zasadniczo cylindryczny element zaczepowy wyposażony przynajmniej
w dwa zęby, które w trakcie zastosowania zamka
współpracują z nieruchomym elementem oporowym
zawierającym płytę mającą otwór o obrysie umożliwiającym przemieszczanie wspomnianego elementu
zaczepowego oraz, w którym jest wykonane rozcięcie
chwytające jeden z zębów elementu zaczepowego
w całkowicie zatrzaśniętym położeniu zamka, przy
czym wspomniany element zaczepowy jest sprzężony
z kołową podkładką o większej średnicy, która styka
się z tym elementem dla' zapewnienia oporu prze-
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ciwko poprzecznemu ruchowi pomiędzy elementem
chwytającym i oporowym i która współpracuje z elementem zamontowanym ślizgowo w celu kompensowania wszelkich luzów pionowych, znamienny tym,
że element zaczepowy ma zasadniczo takie same rozmiary, jak otwór w płycie elementu oporowego, tak
że w położeniu zamkniętym element zaczepowy pozostaje w styku z płytą elementu oporowego bezpośrednio dla zapobieżenia względnemu ruchowi pionowemu pomiędzy dwoma częściami zanika, a kołowa
podkładka łącznie z elementem zaczepowym współpracują z zamontowanym ślizgowo elementem klinowym, dociskanym przez sprężysty element dla kompensacji wszelkich ruchów pionowych pomiędzy dwoma częściami zamka.
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na w pierścieniową warstwę z miękkiej gumy nałożonej na gumę ścianki bocznej, przy czym warstwa pierścieniowa jest wykonana z gumy o twardości 45 BSI
lub mniejszej.

63e
(P. 148874)
17.06.1971.
Pierwszeństwo: 20.06.1970, 5.04.1971 — Wielka Brytania.

63e

(P. 148873)
17.06.1971.
Pierwszeństwo: 20.06.1970 — Wielka Brytania.

Dunlop Holdings Limited, Birmingham, Wielka
Brytania, (Reginald Harold Edwards, Leslie Vernon
Powell).
Kolo z ogumieniem pneumatycznym, znamienne
tym, że zawiera urządzenie doprowadzające smar do
wewnętrznych powierzchni opony, przy czym smar
jest uwalniany z urządzenia doprowadzającego do komory ciśnieniowej ograniczonej oponą i kołem w przypadku znacznej lub całkowitej utraty ciśnienia powietrza w oponie.

63e

(P. 148873)
17.06.1971.
Pierwszeństwo: 20.06.1970 — Wielka Brytania.

Dunlop Holdings Limited, Birmingham, Wielka Brytania, (Leslie Vernon Powell, Reginald Harold Edwards).
Opona pneumatyczna, znamienna tym, że w zewnętrznej części każdej ścianki bocznej jest zaopatrzo-

Dunlop Hildings Limited, Birmingham, Wielka Brytania, (Leslie Vernon Powell, Reginald Harold Edwards).
Opona pneumatyczna, znamienna tym, że zawiera
pojedynczą komorę powietrzną, a jej wnętrze jest wypełnione ciekłym smarem, który służy do smarowania
wewnętrznych powierzchni
opony w przypadku
uchodzenia lub doprowadzenia powietrza, dzięki czemu nie występuje tarcie na stykających się ze sobą
częściach powierzchni.
63e

(P. 148875)
17.06.1971.
Pierwszeństwo: 20.06.1970 — Wielka Brytania.

Dunlop Holdings Limited, Birmingham, Wielka Brytania, (Tom Trench).
Opona pneumatyczna, znamienna tym, że jest wyposażona na/lub w pobliżu tych części powierzchni
wewnętrznej, które stykają się ze sobą w przypadku
uchodzenia powietrza, we wgłębienia zawierające
stały lub ciekły smar, dzięki czemu przy zetknięciu
się ze sobą przeciwległych powierzchni opony przy
częściowym lub całkowitym ujściu powietrza, w czasie ruchu pojazdu, następuje smarowanie tych powierzchni.

63e

(P. 154461)
22.03.1972.
Pierwszeństwo: 24.03.1971 — NRF.

Eisen — und Drahtwerk Erlau AG, Aalen, NRF, (Anton Müller).
Ogniwo płytkowe przeciwślizgowego łańcucha do
opon, którego zewnętrzne krawędzie równoległe są kra-
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wędziami jezdnymi przylegającymi do opony i w którym do założenia łączników, na przykład w kształcie
pierścieni, znajduje się otwór, znamienne tym, że każda krawędź zewnętrzna (2, 2a lub 2b) dającego się
obracać ogniwa (1, la lub lb) może być krawędzią
jezdną przylegającą do opony, przy czym krawędzie
te rozłożone są symetrycznie względem otworu (5, 5a
lub 5b), usytuowanego w przybliżeniu na przecięciu osi
symetrii ogniwa.

Í3Í

mienna tym, że korpus cierny (3) lub (3a) lub (3b) lub
(3c) i korpus ogniwa (2) lub (2a) lub (2b) lub (2c) są połączone ze sobą rozłącznie.

63h

(P. 147368)

5.04.1971.

Wyższa Szkoła Inżynierska, Bydgoszcz, (Józef Szala).
Rama rowerowa jako zasadniczy element nośny
i wiążący, pozostałe elementy roweru, znamienna tym,
że składa się z pręta głównego (1) i pręta podsiodłowego (2) połączonych ze sobą za pomocą sworzni (3).
\
(P. 155109)
Pierwszeństwo: 4.05.1971 — NRF.
Franz Hüttner, Hof, NRF.
Opona samochodowa z przestawnym i unieruchamianym urządzeniem przeciwpoślizgowym, znamienna
tym, że w oponie usytuowane są w kierunku osiowym
rowki prowadzące, przy czym każdemu rowkowi przyporządkowany jest przynajmniej jeden ruchomy hacel
przeciwpoślizgowy (12—12c) przemieszczany w położenie robocze, w którym jest unieruchamiany.

Fig.1

64a

(P. 150614)
21.09.1971.
Pierwszeństwo: 23.09.1970, 16.07.1971 — Włochy.

Societa Angelo Guala di Piergiacomo E Roberto
Guala C.S.a.s., Aleksandria, Włochy, (Pergiacomo
Guala).
Korek dozowniczy do butelek, znamienny tym, że
jego korpus (3) jest osiowo symetryczny, a rurka powietrzna (14) umożliwiająca przepływ powietrza do

63e

(P. 154463)
22.03.1972.
Pierwszeństwo: 24.03.1971 — NRF.

Eisen — und Drahtwerk Erlau Aktiengesellschaft,
Aalen, NRF, (Werner Shürle).
Wkładka cierna do łańcuchów do opon zwłaszcza
człon bieżnikowy zawierający korpus ogniwa zaopatrzony w co najmniej jeden zespół łączący oraz otwór
umożliwiający połączenie z sąsiednimi ogniwami, przy
czym na korpusie ogniwa jest umieszczony oddzielny
korpus cierny stykający się z bieżnią i/lub opona, zna-
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butelki jest usytuowana współosiowo z korpusem (3)
zaś komora blokująca (A) usytuowana współosiowo
z rurką powietrzną (14) jest połączona z pierwszym
kanałem (B) połączonym z otworem wylewowym poprzez otwór obwodowy (13), który jest usytuowany
współosiowo dookoła rurki powietrznej (14), przy czym
pierwszy i drugi kanał jest pierścieniowy i usytuowany
współosiowo z korpusem (3), a poza tym zawiera środki uniemożliwiające przepływ powietrza do butelki (1)
przez pierwszy kanał, które są umieszczone w przestrzeni pierścieniowej znajdującej się między korpusem (3) a rurką powietrzną (14).

23.12.1969.
(P. 137769)
Pierwszeństwo: 27.12.1968, 10.04.1969, 26.08.1969, 29.09.
1969 ■— (ze zgłoszeń dokonanych w Japonii).
65a

Algoship International Limited, Nessau-/-Bahamas,
Wielka Brytania, (George Thomas, R. Campbell, Toshishige Kasuga).
Żuraw pokładowy statku mający stały maszt na podłużnej centralnej osi statku oraz element odpowiednio
przymocowany do wymienionego masztu, który ma
pionowy trzpień obrotowy oraz poziomy trzpień obrotowy, wysięgnik wychylony w kierunku przeciwnym
do elementu, ustawiony w linii poprzecznej statku
i mający odpowiednio umieszczone krążki na krańcach
wysięgnika, przy czym wysięgnik umieszczony jest
obrotowo na trzpieniu pionowym dla wznoszenia
i umieszczony na trzpieniu poziomym dla przesuwania, znamienny tym, że ma wysięgnik (1) w kształcie
rombu i dolnego elementu kratowego (19), którego
główna oś leży wzdłuż wysięgnika (1), a mniejsza oś
ukierunkowana jest pod kątem prostym do wysięgnika (7) pośrodku tego wysięgnika, przy czym liny obracające wysięgnik przeprowadzone są przez krążki linowe przymocowane do kratowego wysięgnika (19) na
końcach jego mniejszej osi, dźwigarki do nawijania
i odwijania lin, wózek nośny (2), utrzymujący hak ładunkowy i poruszający się wzdłuż wysięgnika, urzą-dzenie poruszające hak ładunkowy pionowo, wózek
nośny z urządzeniem dla poruszania się wraz z hakiem wzdłuż wysięgnika, niezależne od urządzenia dla
wznoszenia wysięgnika i od urządzenia dla zablokowania wymienionego wózka nośnego w wybranym położeniu.
!

65a

(P. 147383)

6.04.1971.

Stocznia Szczecińska im. A. Warskiego, Szczecin,
(Marian Kukliński).
Głowica obrotowa kolumny żurawia bombowego
przechylnego, znamienna tym, że ułożyskowana jest na
kolumnie (8) przy pomocy jednego łożyska tocznego
(1), a w szczególności łożyska z pierścieniem dzielonym.

65a

(P. 148783)

14.06.1971.

Morski Instytut Rybacki, Gdynia, (Zbigniew Ziembo,
Henryk Borucki, Andrzej Dziworski, Władysław Trella).
Układ przekładni mechanicznej dia przyrządu do pomiaru i rejestracji sił występujących w elementach
podwodnych zestawu trałowego według patentu głównego P-138767 mającego dwa układy przekładniowe
utworzone z jednoramiennych węzłów ze sprężynami
eliptycznymi, które są zaopatrzone w popychacze oddziaływające na umieszczoną wewnątrz zamkniętego
korpusu przekładnię sumującą, znamienny tym, że
składa się zasadniczo ze spiętych ze sobą w postać nożyc w przegubie (1) ramion (2) i (3) połączonych z jednej strony za pośrednictwem przegubów (4) i (5)
z dźwigniami pośredniczącymi (6) i (7), które współpracują za pośrednictwem połączeń przegubowych (8) i (9)
ze znanymi popychaczami (10) i (11) sprężyn eliptycznych pomiarowych (12) i (13), przy czym ramię (3) ma
umocowaną na końcu obrotowo w osi (15) krzywkę
(16) o zarysie zbliżonym do koła, która jest zazębiona
z wycinkiem kołowym (14) sztywno zamocowanym do
drugiego końca ramienia (2) i współpracuje z nim za
pośrednictwem zamocowanego do niej podobnego wycinka kołowego (17).

65b

(P. 140437)
6.05.1970.
Pierwszeństwo: 13.05.1969 — Norwegia.

Qystein Rasmussen, Bekkestua, Norwegia.
Sposób zapobiegania obrastaniu statków o zasadniczo pionowych ścianach bocznych za pomocą produktów elektrolizy wody morskiej, znamienny tym, że do
zbiornika na statku wprowadza się wodę morską, poddaje ją elektrolizie poniżej punktu nasycenia chlorem,
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zapobiegając powstawaniu chloru w stanie gazu,
a otrzymane produkty, jako substancję zapobiegającą
obrastaniu statku wprowadza się w kontrolowanej ilości przy ścianach bocznych statku do morza, przy czym
równocześnie wprowadza się powietrze tak, że dla substancji zapobiegającej obrastaniu statku wytwarza się
płynącą turbolentnie, gęstą osłonę powietrza, a wyżej
wymieniona substancja przylega do ściany statku i płynie powoli ku powierzchni wody.
Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz. 1,
znamienne tym, że posiada układ rozprowadzający zawierający otwory (14) do doprowadzania substancji
zapobiegającej obrastaniu, umieszczone poziomo jeden
obok drugiego oraz otwory (8 i 15) do doprowadzania
powietrza, znajdujące się w większym oddaleniu od
ścian burty niż otwory (14).

żagiel w postaci bardzo lekkiego skrzydła (6) zaopatrzonego w statecznik kierunku (9), przy czym skrzydło (8) o obrysie symetrycznym jest zamocowane przegubowo na przegubie cięgnowym (5), linkowym lub
kulowym albo kardanowym do wierzchołka masztu
(4) w płaszczyźnie symetrii skrzydła przed jego środkiem parcia i powyżej jego środka ciężkości.

65h

(P. 147248)
31.03.1971.
Pierwszeństwo: 2.04.1970, 4.08.1970, 27.01.1971 — Szwecja.
Sanera Projecting Aktiebolag, Bromma, Szwecja,
(Per Olof öberg).
Pływająca zapora pneumatyczna posiadająca pływający korpus utworzony z elastycznego materiału, znamienna tym, że każda zamknięta przestrzeń zapory
stanowi przynajmniej jeden człon (16), (52).
Sposób wytwarzania zapory według zastrz. 1—8, znamienny tym, że arkusz (30) materiału wyposaża się
w zespoły rozpinające (16) wzdłuż podłużnej części tego arkusza, tworzącej rurowy kadłub pływający, a następnie zagina się tę część arkusza wokoło wspomnianych zespołów rozpinających i swobodną podłużną
krawędź arkusza przymocowuje się wodoszczelnie do
tego arkusza, podczas gdy pozostała część arkusza tworzy kurtynę zapory.
65b

(P. 145594)

Instytut Lotnictwa,
Wolf, Tomasz Wolf).

Warszawa,

14.01.1971.
(Jerzy

Wolf

Jan

Jednostka żaglowo-skrzydłowa, pływająco-Iatająca
jedno- lub wielokadłubowa, albo bezkadłubowa wyposażona w żagiel-skrzydło, znamienna tym, że posiada

(P. 145934)

1.02.1971.

Zaodrzańskie Zakłady Przemysłu Metalowego im.
Marcelego Nowotki w Zielonej Górze, Zielona Góra,
(Piotr Skurzyński, Żywisław Nowakowski).
Mechanizm sterowania równocześnie kilkoma czynnościami sterowniczymi zwłaszcza sterowania hamulcem i obrotami silnika pojazdu z silnikiem spalinowym
składający się z ułożyskowanego wałka, na którego
obu końcach umieszczone są dźwignie sterujące oraz
na jednym końcu krzywka wykonująca czynność sterowniczą i na którym ułożyskowane są również dwie
tuleje połączone na stałe mostkiem, a na jednej z nich
osadzona jest dźwignia wykonująca następną czynność sterowniczą, poza tym na obu końcach tulei połączonych z sobą mostkiem osadzone są również dźwignie sterujące, znamienny tym, że na wałku zamontowany jest element przegubowy składający się ze sprężyny i prowadzenie sprężyny połączonego obrotowo
z ramieniem umocowanym sztywno na wałku, a w częćci wałka zawartej między tulejami osadzona jest także sprężyna, której jeden koniec na stałe połączony
z wałkiem, a drugi koniec opiera się o palec osadzony
obrotowo na wałku, przy czym kąt obrotu palca względem wałka jest ograniczony, palec zaś opiera się o mostek łączący obie tuleje.

65j

65c

133

(P. 147442)

9.04.1971.

Biuro Projektów i Studiów Taboru Rzecznego, Wrocław, (Józef Klucha, Radosław Radkowski).
Urządzenie zabezpieczające zespół napędowy przed
przeciążeniem momentem skręcającym, zwłaszcza na
statku wodnym, mające podatne sprzęgło zaopatrzone
w styki włączone w obwód z cewek stycznika, którego
druga, samopodtrzymująca cewka jest zasilana niezależnie z oddzielnej sieci oraz sygnalizujące urządzenie
zainstalowane na stanowisku manewrowym, znamienne tym, że w obwód samopodtrzymującej cewki stycznika (3) jest włączony przelewowy zawór (4) stero-
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wany elektromagnetycznie, przy czym przelewowy zawór (4) jest połączony z olejową pompą (7) i ze zbiornikiem (9) oleju redukcyjno-nawrotnej przekładni.

67a
66a

(P. 155154)
4.05.1972.
Pierwszeństwo: 4.05.1971 — Dania.

Niels-Erik Wernberg, Kopenhaga, Dania.
Urządzenie do usypiania zwierząt rzeźnych, zwła-

szcza świń, które zawiera dwułańcuchowy dźwig
o wielu gondolach, przenoszący skokowo zwierzęta zawieszone w tych gondolach spełniających funkcję pułapek o kształcie koryta, przez mającą kształt szybu
komorę gazową i dostarcza uśpione zwierzęta przed
wlot urządzenia, znamienne tym, że każda gondola jest
zawieszona w całości na kołkach 31 z jednej strony
dwu ścian 30, przy czym wspomniane ściany 30 są
stałe utrzymywane w położeniu pionowym i każda
z nich jest zawieszona na jednym z dwu łańcuchów 19
przenośnika 4, a gondola jest wyposażona w środek
do kontrolowania jej kątowego położenia w przestrzeni.

(P. 146156)

11.02.1971.

Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa" Przedsiębiorstwo Państwowe, Pabianice, (Zdzisław Smagalski, Feliks Urbankiewicz).
Odpylacz do szlifierek pneumatycznych, znamienny
tym, że posiada podstawę (2), poprzez którą połączony
jest w jedną całość ze szlifierką pneumatyczną, a jego
elementem roboczym jest strumienica (6).

67a

(P. 148441)

27.05.1971.

Instytut Obróbki Skrawaniem, Kraków, (Maria Lech,
Ireneusz Lacheta).
Urządzenie doprowadzające prąd do wrzeciona ściernicy w szlifierce elektrochemicznej, znamienne tym, że
jest zaopatrzone w zbiornik (11) zamocowany na wrzecionie ściernicy, wypełniony rtęcią (12) lub inną cieczą
przewodzącą prąd, w której zanurzona jest tarcza stożkowa (8) osadzona na podtoczeniu wrzeciona.
(P. 150400)
66b
9.09.1971.
Pierwszeństwo: 9.09.1970 — Niemiecka Republika Federalna.
Hellmuth Hornung, Köln, NRF.
Urządzenie eksploatacyjne rzeźni, w której żywe

zwierzęta doprowadzane do miejsc uboju są ogłuszane,
zabijane, pozbawione krwi i poddawane następnie poszczególnym czynnościom rzeźniczym, po czym zwierzęce półtusze i wnętrzności zostają oddzielnie odprowadzane, znamienne tym, że żywe zwierzęta dostarczane są w układanych na sobie, jezdnych pojemnikach
(2) bezpośrednio do strefy ogłuszania względnie uboju
oraz tym, że transport zabitych zwierząt w strefie
rzeźnej odbywa się tylko na podłogowych jezdnych
urządzeniach (7), a odprowadzanie części pochodzących z uboju, jak półtusze zwierzęce, wnętrzności i tym
podobne, dokonuje się za pomocą układanych na sobie pojemników transportowych, wykonanych jako
wieszaki zbiorcze (29).
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3.12.1970.

Zjednoczone Zespoły Gospodarcze Sp. z o.o., Warszawa, (Tadeusz Garliński).
Sposób pływającego formowania niejednorodnych
mas sypkich na prasie o jednokierunkowym nacisku,
znamienny tym, że określoną objętość masy prasuje
się w dwu taktach, z których jeden polega na przesuwaniu masy i równoczesnym ściskaniu masy w dół
na określoną odległość i unieruchomieniu na tym poziomie, a drugi takt polega na przesunięciu i równoczesnym ściskaniu masy na taką samą odległość jak
w pierwszym takcie tylko w kierunku przeciwnym,
a siła nacisku jest tak dobrana, aby płaszczyzna obojętna w czasie prasowania przesuwała się poza oś symetrii wyrobu.
Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz. 1
znamienne tym, że w tulei (1) — w górnej części otwory przez które kołki (5) łączą się z górną płytą (2),
a dolna część tulei (1) oparta jest na wysuwanych
wkładach (4), uwalnianych od nacisku przez wkłady
odbojowe (8) umieszczone w dolnej płycie (3).

zewnętrznej gniazda tak, że wyrzutnik styka się z płytką (3) jarzma przy końcu ruchu tego ostatniego ku hakowi (15) w czasie ryglowania, podczas gdy przy odryglowaniu jarzma (2) przez zdalne sterowanie hak
wykonuje obrót, a wyrzutnik unosi nad sobą płytkę
(3) jarzma luzując zamek i ściągając jarzmo z zaczepu haka.

68c

68a

(P. 147366)

5.04.1971.

Zakłady Przemysłu Elektronicznego „Kazel", Koszalin, (Zygmunt Saferski).
Automatyczne urządzenie elektroniczne do otwierania pomieszczeń, zwłaszcza magazynów zawierających
substancje trujące, znamienne tym, że jedno z uzwojeń transformatorów (19) połączone jest z elektromagnetycznym zamkiem (18), a drugie z uzwojeń poprzez
styki (13) przekaźnika (14), sterowanego przez czasowy opóźniacz (12) i styki (16) przekaźnika (17) sterowanego przez zespół uruchamiania zamka (15) połączone jest z opornikiem (6) włączonym przez styki (7)
stycznika (4) ze zmienno-prądowym źródłem (20) przy
czym do opornika (6) przez styki (8) stycznika (5) dołączony jest układ zasilania (9) zasilający czasowy
opóźniacz (12) i zespół uruchamiania zamka (15), natomiast styczniki (4) i (5) dołączone są do zmienno-prądowego źródła (20) poprzez wyłączniki (1), (2), (3).

68a
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(P. 154465)
22.03.1972.
Pierwszeństwo: 23.03.1971 — Szwajcaria.

Schweizerische Aluminium AG, Neuhausen, Szwajcaria (Jean-Pierre Schneider).
Rozłączny zespół łączący narożniki ustawione pod
kątem, wewnątrz pustych kształtowników o ukośnych
końcówkach, zwłaszcza o prostokątnym przekroju poprzecznym, przeznaczone szczególnie na ramy okienne
i drzwiowe, który to zespół łączący składa się z kątnika sięgającego swymi ramionami do wewnątrz komór wewnętrznych kształtowników i z co najmniej
jednej wkładki zaciskowej, przy czym kształtownik,
kątnik i wkładka zaciskowa połączone są ze sobą siłą
zaciskania klinów, ściągnięcia śrubami części składowych, znamienny tym, że powierzchnie klinowe (8)
kątnika (7) i wkładki zaciskowej (12) przebiegają równolegle do osi wzdłużnej przyporządkowanego im
kształtownika (1, 2), tworząc z jego osią poprzeczną
kąt ostry, oraz że każda śruba (11) ustawiona jest
w kierunku zgodnym z osią poprzeczną przyporządkowanego kształtownika (1, 2).

(P. 149225)
3.07.1971.
Pierwszeństwo: 4.08.1970 — Francja.

Regie Nationale des Usines Renault, Billancourt,
Francja, (André Reilhac, Guy Soetaert).
Zamek zwłaszcza do maski lub pokrywy bagażnika
pojazdu, zawierający hak osadzony obrotowo na czopie i wsuwający się w jarzmo unoszone przez oprawę,
utrzymywany w położeniu ryglowania za pomocą sprężyny i przystosowany do zdalnego sterowania, znamienny tym, że hak (15) stanowi ramię dźwigni (11),
osadzonej obrotowo na osi (12), umieszczonej w obudowie mającej (4) prowadnicę (17) obejmującą jarzmo
(2) z czterech stron i zawierającą gniazdo wyrzutnika
(22), który jest prowadzony równolegle do jarzma (2)
i wypierany przez sprężyny (25), (26) ku powierzchni

69

(P. 154084)

15.03.1972.

Pierwszeństwo: 15.03.1971, 27.12.1971 — Stany Zjednoczone Ameryki.
The Gillette Company, Boston, Stany Zjednoczone
Ameryki (Richard John Petrillo).
Pojemnik zespołów tnących do golenia, zaopatrzony
w sztywny korpus i co najmniej w jeden nożyk oraz
w urządzenie łączące, służące do połączenia zespołu
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tnącego z trzonkiem, znamienny tym, że zawiera co
najmniej jedną otwartą od góry komorę (12, 14) utworzoną przez zewnętrzne wzdłużne i poprzeczne ścianki
(2, 2a, 4, 4a), urządzenie wewnątrz komory służące do
swobodnego pozostawienia w niej zespołu tnącego
i przeciwdziałające jego ruchowi przez otwartą od góry komorę (12, 14) oraz jest zaopatrzony w otwór
w przegrodzie (10) lub w jednej ze ścianek poprzecznych (208), przez który można wkładać i wyjmować
trzonek (H) odpowiednio łącząc go lub odłączając
w komorze (12, 14, 214) od zespołu tnącego.

takich, jak nitroceluloza, azotan poliwinylu, nitroguanidyna, nitropenta i tym podobnych lub z ich mieszanin posiadający centralne wybranie oraz umieszczoną
w zasięgu tego wybrania mieszaninę detonującą w wyniku uderzenia, napędzający przyrządy do wtłaczania
sworzni, elementy sterujące lub tym podobne, znamienny tym, że wrażliwa na uderzenia mieszanina ma
postać wypraski o przekroju poprzecznym w kształcie
litery „H".

73

(P. 138410)

26.01.1970.

Bogusław Kłaczkiewicz, Głogów, Polska.
Cięgno nośne, z włókna szklanego o grubości włókien od 14 do 16 mikronów, przesyconych bardzo dokładnie żywicą epoksydową około 3O°/o w stosunku do
ilości objętościowej włókien, znamienne jest tym, że pęk
włókien szklanych (1) jest opleciony płaszczem z włókna szklanego (2) i osłonięty hermetycznym płaszczem
ze stali nierdzewnej (3) oraz dokładnie zainjektowany
wewnątrz stalowego płaszcza ochronnego żywicą epoksydową.

69a

(P. 148805)

15.06.1971.

Łódzkie Zakłady Wyrobów Metalowych „Wizamet",
Łódź, (Czesław Gawroński, Marian Zieliński).
Aparat do golenia składający się z nakładki, płytki
regulacyjnej i rękojeści, znamienny tym, że nakładka
(1) posiada dwa występy (8) wzdłuż krawędzi (6) ustalające kąt (7) ustawienia nożyka do golenia, przy czym
występy te ściśle przylegają do odpowiednich wytłoczeń (10) płytki regulacyjnej (2).
74b

(P. 149471)
15.07.1971.
Pierwszeństwo: 18.07.1970 — Niemiecka Republika Federalna.
72d

Dynamit Nobel Aktiengesellschaft, Triosdorf, NRF,
(Heinz Gawlick, Günther Marondel).
Prochowy ładunek miotający, zwłaszcza do urządzeń
przemysłowych wykonany z materiałów wybuchowych

(P. 148776)

14.06.1971.

Główny Instytut Górnictwa, Katowice, (Adam Peretiatkowicz, Bogdan Szparaga).
Układ elektryczny kopalnianej tablicy świetlnej, znamienny tym, że ma co najmniej dwa obwody elektryczne, z których każdy ma szeregowo połączony świecący element (1, 2) stanowiący napis lub znak w postaci
płaskiego kondensatora z luminoforem, wtórne uzwojenie (5, 10) transformatora oraz zestyki (3) przekaźnika (4), przy czym pierwotne uzwojenie (11) jednego
obwodu jest przyłączone do sieci prądu przemiennego,
a pierwotne uzwojenie (6) drugiego obwodu jest połączone poprzez kondensator (7) z trakcyjną siecią (8,
9), do której również jest przyłączona cewka (12) przekaźnika (4).
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(P. 153571)
19.02.1972.
Pierwszeństwo: 26.02.1971 — Włochy.

Fabbrica Italiana Magneti Marelli S.p.A., Mediolan,
Włochy.
Elektroniczny
układ
urządzeń
sygnalizacyjnych
zwłaszcza w pojazdach silnikowych, znamienny tym,
że zawiera szereg kaskadowo połączonych tranzystorów, w tym co najmniej pierwszy tranzystor T lf koń- .
cowy tranzystor T 3 i środkowy tranzystor pilotujący
T2, przy czym emiter tranzystora pilotującego dołączony jest za pośrednictwem układu rezystancyjnego do
przewodu zasilającego S, a baza pierwszego tranzystora jest połączona kondensatorem sprzężenia zwrotnego C z kolektorem końcowego tranzystora i uziemiana za pomocą obwodu sterowanego wyłącznikiem,
wywołującego zadziałanie urządzenia sygnalizacyjnego
włączonego między przewód zasilający i kolektor
wspomnianego tranzystora końcowego.
Odmiana układu według zastrz. 1, znamienna tym,
że baza pierwszego tranzystora T1 jest uziemiana bezpośrednio za pomocą wyłącznika P1 normalnie otwartego.

75a

137

(P. 147399)

7.04.1971.

Fabryka Samochodów Osobowych, Warszawa, (Jerzy
Małkowski, Janusz Firaza).
Urządzenie do znakowania wyrobów cylindrycznych
zawierające wymienny znakownik, cylindry napędowe,
układ dźwigniowy oraz zębatki i koło zębate, znamienne tym, że znakownik (1) umieszczony jest na górnym
suwaku (2) połączonym z cylindrem napędowym (3)
i jednocześnie połączony poprzez zębatkę (4), koło zębate (5) i zębatkę (6) z dolnym suwakiem (7), przy
czym dolny suwak (7) posiada układ dźwigniowy (8)
napędzany cylindrem (9), a górny suwak (2) posiada
śrubę regulacyjną (10).

(P. 145523)

8.01.1971.

Huta im. Lenina, Kraków, (Józef Stokłosa, Tadeusz
Skałoń).
Głowica o wielostrumieniowym przepływie do natryskiwania i malowania powierzchni, znamienna tym,
że pomiędzy i współśrodkowo względem kanałów przepływu sprężonego powietrza (15) i (16) położony jest
kanał przepływu medium (18), wskutek czego występuję symetryczne względem osi głowicy działanie strumieni w przestrzeni (17) zmniejszającej się stożkowo
w kierunku wylotu końcówki (2).

74b

(P. 155156)
4.05.1972.
Pierwszeństwo: 14.05.1971 — Wielka Brytania.

British Raillways Board, Londyn, Anglia (Michael
Sambrook Birkin).
Elektromagnetyczny sposób sygnalizacji — patrz sir
30 — kl. 20i — (P. 155156).

75c
(F. 147246)
31.03.1971.
Pierwszeństwo: 1.04.1970 —■ Niemiecka Republika Demokratyczna.
VEB Rohrkombinat Stahl — und Walzwerk Riesa,
Riesa, NRD, (Herbert Hetze, Wolfgang Losemann,
Heinz Lange, Erwin Matzke, Helmut Franz).
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Sposób pokrywania powierzchni metalowych polietylenem, w którym wąż polietylenowy wytwarzany jest
w głowicy wtryskowej wytłaczarki ślimakowej, znamienny tym, że rury stalowe (1) łączy się w jedno ciągłe pasmo, przy czym przed głowicą wtryskową (7) następuje podgrzanie rury stalowej (1) do temperatury
topnienia polietylenu zaś bezpośrednio między wężem
polietylenowym (9) i rurą stalową (1) wytwarza się
podciśnienie, a wąż polietylenowy (9) utworzony w głowicy wtryskowej (7) nakłada się w stanie plastycznym
na powierzchnię rury stalowej (1).
Urządzenie do wykonywania sposobu według zastrz.
1, znamienne tym, że jest zaopatrzone w przyrząd podgrzewający (5) umieszczony przed głowicą wtryskarki
(7) wytłaczarki ślimakowej (8), w pompę próżniową (6)
umieszczoną bezpośrednio przed głowicą wtryskową (7),
w przyrząd chłodzący (10) oraz w znane przyrządy
przesuwające i ciągnące (4, 11).

Zespól zgrzebny do stosowania sposobu według
zastrz. 1, posiadający w swym składzie zasilarkę wagową, urządzenie wstępno-rozwłókniające, zgrzeblarki
wałkowe, przenośniki runa i dzielnik paskowy, znamienny tym, że składa się z 5 i więcej zgrzeblarek
wałkowych (3) połączonych przenośnikami (4), przy
czym do pierwszej zgrzeblarki zespołu podłączona jest
zasilarka (1) i urządzenie wstępno-rozwłókniające (2),
a do zgrzeblarki końcowej zespołu włączony jest dzielnik paskowy (5).

76e
75e
(P. 145117)
25.09.1965.
Pierwszeństwo: 30.09.1964 —■ Stany Zjednoczone Ameryki.
Piank Xercx Limited, Londyn, Wielka Brytania.
Urządzenie do kopiowania dokumentów na arkuszach materiału zapisu, znamienne tym, że zawiera nieruchomą płytę przeźroczystą (22) do mocowania kopiowanego dokumentu, zespół zwierciadeł i soczewek
(23), (24), (25) oraz bęben kserograficzny (20) tworzenia
obrazu dokumentu na arkuszu materiału zapisu, zespół
podawczy (40) do kolejnego i synchronicznego podawania arkuszy materiału zapisu do zespołu tworzenia
obrazu, urządzenie programowe (5TR) do sterowania
odbitek, obwód wytwarzania impulsów do podawania
do urządzenia programowego impulsów oraz obwód
blokujący, zawierający elementy przełączające połączone operacyjnie z zespołem podtrzj r mywania dokumentu
i z obwodem wytwarzania impulsów w celu przerwania pracy tego obwodu w chwili przesunięcia ruchomej
pokrywki (2) zespołu podtrzymywania dokumentu.

76b

(P. 149105)
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(P. 147676)
Pierwszeństwo: 22.04.1970.

21.04.1971.

SKF Kugellagerfabriken GmbH, Schweinfurt, NRF,
(Ernst Dausch, Friedrich Kubier, Theodor Hempel,
Franz Fuchs).
Urządzenie do obciążenia i podtrzymywania walców
górnych mechanizmu rozciągowego przędzarki, zawierające dźwigar z walcami górnymi przynajmniej
dwóch par walców, który jest ułożyskowany wychylnie
w nieruchomej podporze oraz dźwignię obsługi do poruszania dźwigara za pomocą osadzonego w podporze
łącznika, znamienne tym, że do przejmowania wytwarzanego przez siły nacisku par walców momentu działającego na dźwigar ma dwa nieruchome punkty (30,
34 i 32, 36), na których dźwigar jest podparty w połeżeniu roboczym, a ponadto dźwigar jest z położenia
roboczego wychylny w podporze tak, że w położeniu
obciążenia częściowego ostatnie w kierunku ruchu niedoprzędu walce górne leżą z naciskiem na swych walcach dolnych, natomiast pozostałe walce górne są odciążone.

29.06.1971.

Centralne Laboratorium Przemysłu Wełnianego,
Łódź, (Ryszard Kamiński, Jan Panek, Henryk Wieczorek, Franciszek Lambert, Natalia Sedelnik, Marian Dolecki, Ryszard Grunert).
Sposób wytwarzania niedoprzędu o wysokim stopniu
równomierności, przy zachowaniu znanego procesu
zgrzeblenia, znamienny tym, że stosuje się mieszankę
o zwiększonym udziale włókien wtórnych rozwłóknionych w „nitkę" i zgrzebli się na przedłużonym zespole
zgrzebnym.

(P. 153033)
21.01.1971.
Pierwszeństwo: 27.01.1971 ■— Stany Zjednoczone Ameryki.
76c

GAF CORPORATION, New York, USA, (Arthur
Corthell Wrotnowski).
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Separator do oddzielania elektrod baterii elektrochemicznych w postaci tkaniny niesplecionej, elektrolitycznie przepuszczalnej w rodzaju filcu, służący do
oddzielania elektrycznego dodatnich i ujemnych elektrod baterii elektrochemicznych, znamienny tym, że ma
szereg termoplastycznych włókien, których większość
zasadniczo jest ułożona względem siebie w pozycji jednokierunkowej i równoległej oraz jest zgrzana.
Sposób wytwarzania separatora z niesplecionej, elektrolitycznie przepuszczalnej, w kształcie filcu, tkaniny
do elektrycznego oddzielania dodatnich i ujemnych
elektrod baterii elektrochemicznej, znamienny tym, że
następują po sobie: zgrzeblanie szeregu termoplastycznych włókien dla utworzenia z tego maty, w której
większość włókien jest zasadniczo ułożona wTzględem
siebie w jednym kierunku i równolegle obok siebie,
podawanie maty z włókna do urządzenia prasującego
w wysokiej temperaturze ciągle podawany materiał
z jednokierunkowymi, równoległymi włóknami zasadniczo ukierunkowanymi w sposób poprzeczny do kierunku podawania i zgrzewanie maty w wysokiej temperaturze, niższej od temperatury punktu topienia termoplastyku, celem integralnego złączenia włókien ze
sobą w punktach zbieżnych, zachowując przy tym odrębność włókna.

78c

(P. 149020)

24.06.1971.

Główny Instytut Górnictwa, Katowice, (Paweł Krzystolik, Mieczysław Florczyk, Marian Mysłek).
Układ metanometrycznego zabezpieczenia zapalarki,
zaopatrzony w metanomierz, zapalarkę i obwód strzałowy złożony z linii strzałowej i połączonych z nią zapalników, znamienny tym, że ma generator (3) sinusoidalnego napięcia przyłączony od strony zasilania do
wyjścia metanomierza (1), a wyjście tego generatora
(3) połączone jest z obwodem strzałowym oraz ma zespół (11) odbiornika przyłączony swym wejściem do
obwodu strzałowego, a na wyjściu ma układ (8) blokady z przyłączonym układem (9) sygnalizacji optycznej
i układ (7) wyzwalający połączone z obwodami elektrycznymi zapalarki (10), przy czym zespół (11) odbiornika stanowi szeregowe połączenie selektywnego filtru
(4), wzmacniacza (5) i detektora (6).

materiałów wybuchowych, najkorzystniej od 1% do
2O'°/o, przy czym występuje on w postaci bryłek i/lub
granulek o objętości właściwej większej od 0,60 cm3/g
i/lub w postaci porowatych ziarenek, z których co najmniej 80'°/o miało średnicę większą od 0,1 mm.

79b

(P. 150430)
9.09.1971.
Pierwszeństwo: 11.09.1970 — Niemiecka Republika Federalna.
Dynamit Nobel AG, Troisdorf, NRF, (Paul Lingens,
Hubert Radzewitz).
Powietrzne materiały wybuchowe w postaci proszków lub masy żelatynowej, wykonane na bazie sensybilizujących składników, odwrotnej pary soli, jak również szczawianu amonowego i/lub chlorku amonowego
oraz ewentualnie materiałów biernych i substancji spalających się, które to materiały zawierają poza tym
dodatkowo do 15'%> wagowych nieorganicznych nadchloranów i/lub NH 4 NO 3 o powierzchni właściwej co
najmniej 500 cm2/g, oraz posiadają dodatni bilans tlenowy do lOl(Vo, znamienne tym, że azotan amonowy
zawarty jest w ilości do 40% wagi ogólnej mieszaniny

(P. 140302)
28.04.1970.
Pierwszeństwo: 30.04.1969 — Szwajcaria.

Celfil Company Establishment, Vaduz, Księstwo
Lichtenstein, (Paul Müller, Hans Muzter).
Sposób wytwarzania materiału filtracyjnego do wyrobów tytoniowych, w postaci nieskończenie długich
wstęg z włóknistego materiału, zwłaszcza papieru, przy
czym praktycznie nieelastyczna wstęga z materiału
jest przeprowadzana w sposób ciągły przez co najmniej jedną szczelinę między dwoma wirującymi walcami do żłobkowania i do rozciągania, zaopatrzonymi
w wąskie, zazębiające się, ale nie stykające się żebra
pierścieniowe, a wstęga materiału jest dociskana przez
żebro pierścieniowe i rozciągana poprzecznie do kierunku przemieszczania, które to rozciąganie poprzeczne może być zwiększone aż do rozluźnienia i rozdzielenia włókien bez całkowitego zniszczenia spójności
materiału, znamienny tym, że wstęgę materiału przed
wejściem w szczelinę traktuje się łatwo lotnym środkiem nawilżającym, który usuwa się po wyjściu ze
szczeliny.
79b

(P. 149679)

Pierwszeństwo:

29.07.1970, 27.08.1970,
Szwajcaria.

27.07.1971.
28.08.1970

—

Celfil Company Establishment, Vaduz — Księstwo
Liechtenstein, (Paul Adolf Müller, Hans Muzter).
Sposób wytwarzania otoczonych tutką pałeczek filtrujących do wyrobów tytoniowych, w szczególności do
papierosów, z materiałów włóknistych, które zawierają węgiel (C) i wodór (H) — znamienny tym, że stosuje się co najmniej część tych materiałów włóknistych, których części składowe zawierające węgiel
i wodór reagują przy ogrzaniu z kwasem siarkowym
z wydzieleniem węgla, przy czym co najmniej do części tych materiałów włóknistych wprowadza się w procesie wytwarzania pałeczek filtrujących, przed otoczeniem tutką, kwas siarkowy, po czym ogrzewa się aż
do wystąpienia reakcji kwasu siarkowego i materiału
włóknistego z wydzieleniem węgla i zachowaniem
w znacznym stopniu włóknistej struktury materiału.
79c

78e

139

(P. 140248)
24.04.1970.
Pierwszeństwo: 1.05.1969 — Wielka Brytania.

Imperial Chemical Industries Limited, Londyn, Wielka Brytania, (James Forrester Morman).
Mieszanka dla palących, znamienna tym, że jako co
najmniej część produktu dymotwórczego zawiera stały
produkt kondensacji powstały w wyniku kondensacji
w obecności katalizatora zasadowego lub kwasowego,
związku o wzorze R ^ O CH2. CH2COR2, w którym R ł
i R2 są takie same lub różne i oznaczają atom wodoru,
grupę alkilową, hydroksyalkilową lub formylową,
ewentualnie kondensacji prekursora tego związku.

80a

(P. 147120)

25.03.1971.

Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa, (Kazimierz Sosiński).
Forma do płyt podkładowych, posadzkowych i chodnikowych, znamienna tym, że jest rozcięta wzdłuż
przekątnej (1) i wzdłuż tej przekątnej w płaszczyźnie
równoległej do sposobu formy są umieszczone przeguby (2),
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bocznego, przy czym bezpośrednio na dolnej części
płyty (1) zamocowana jest belka wibracyjna (3) przechodząca przez prawie całą długość płyty, służąca do
osadzenia wibratora (4), a konstrukcja nośna jest na
stałe połączona z dnem względnie z fundamentem (5).

80a

80a

(P. 147278)

1.04.1971.

Centralne Biuro Konstrukcyjne Urządzeń Budowlanych, Warszawa, (Jerzy Szymoński, Bogdan Socha).
Mechanizm przechyłu mieszalnika betoniarki wolnospadowej przechylnej, znamienny tym, że zapadka
ustalająca 1 i taśma hamulcowa 2 są z sobą zsynchronizowane przy pomocy cięgła 6 sterowanego na przykład pedałem 11.

(P. 148602)

28.05.1971.

Łódzkie Przedsiębiorstwo Przemysłu Terenowego
Ceramiki Budowlanej, Konstanty nów Łódzki, (Henryk
Tomaszewski, Bogdan Uszyński).
Sposób wytwarzania ceramiki budowlanej z glin dotychczas nie stosowanych na skutek wtrąceń ziarnistych, które niszczą gotowe wyroby lub, które wręcz
nie pozwalają na ich wyformowanie, znamienny tym,
że gęstwa z dodatkiem ok, l'°/o detergentów cedzona
będzie na wibracyjnych sitach trzystopniowych cylindrycznych.

(P. 148684)

8.06.1971.

Zjednoczenie Przemysłu Betonów, Warszawa, (Bogusław Muszel, Wiesław Apalkow, Władysław Garczyński, Andrzej Płodowski).
Urządzenie do wyjmowania i wkładania belek poprzecznych den rusztowych form do wytwarzania elementów budowlanych z betonu komórkowego, znamienne tym, że posiada stanowisko wyposażone w przenośnik rolkowy (2) dla formy pełnej (1) i stanowisko dla
pustego dna rusztowego (4) na przenośniku rolkowym
(3) usytuowane tak, że odsłonięte szczeliny dna rusztowego znajdują się naprzeciw wysuwanych belek (21)
formy pełnej z którymi współpracują zaczepy (15) wózków (9) podczas jazdy których następuje wysunięcie
tych belek z jednoczesnym wprowadzeniem do szczelin
dna rusztowego.

80a
(P. 145886)
29.01.1971.
Pierwszeństwo: 2.02.1970 — Niemiecka Republika Federalna.
Georg Hubraan, Monachium, NRF.
Stół wibracyjny do wytwarzania prefabrykowanych
elementów budowlanych z betonu, na przykład stropów, ścian i dźwigarów składający się z cienkiej
ogrzewalnej płyty, umieszczonej w sposób zezwalający
na wibrację na konstrukcji nośnej, służącej jako dno
deskowania dla betonowego elementu prefabrykowanego i wprawianej w ruch wibracyjny przez umieszczony pod nią wibrator, znamienny tym, że płyta (1)
stanowiąca dno deskowania jest umieszczona luźno na
sztywnej konstrukcji nośnej (2, 20 bez elementu sprężystego, w pewnych granicach z możliwością przesuwu

80a

(P. 148740)
11.06.1971.
Patent dodatkowy do patentu nr 66908.

Biuro Projektowo-Konstrukcyjne Przemysłu Materiałów Budowlanych „Zremb", Wrocław, (Jerzy Tomaszewicz, Adolf Seredyn, Władysław Mołodecki).
Urządzenie do ciągłego wytwarzania elementów prefabrykowanych zwłaszcza wielkowymiarowych, którego
sekcje formujące są usytuowane wachlarzowo na kolistym torze jezdnym względem kolumny z którą łączą się obrotowo za pomocą łożysk stanowiących rozdzielacz czynnika grzewczego i chłodzącego, natomiast
linowy napęd sekcji formujących jest skokowy i usy-
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tuowany pod posadzą, według patentu głównego
nr 66908, znamienne tym, że ma urządzenie (1) wibracyjne usytuowane w sektorze wibrowania wzdłuż linii
prostej stanowiącej średnicę kolistego toru (8) i jest
cyklicznie sprzęgane z kolejnym nabiegającym wibrodnem (2) przytwierdzonym do każdej sekcji (9) formującej.
80a

(P. 149737)
29.07.1971.
Pierwszeństwo: 31.07.1970 — Szwecja.

Internationella Siporex Aktiebolaget, Stockholm,
Szwecja, (Rolf Erik Göransson).
Forma do odlewania elementów z betonu komórkowego, składająca się z elementów dna i elementów
ściennych, z których każdy posiada warstwę izolacji
termicznej zapobiegającej stratom ciepła z wylanej
masy betonu, a przynajmniej dno formy posiada metalową ramę usztywniającą i przymocowane do jej
wierzchu odpowiednie pokrycie blaszane, znamienna
tym, że otwarta rama usztywniająca (8) oparta jest na
konstrukcji nośnej (4) za pomocą rozstawionych z dala
od siebie nóżek (12) w ten sposób, że znajduje się ponad konstrukcją nośną i w odstępie cd niej, przy czym
nóżki (12) są tak ukształtowane, że przenoszą z ramy
tylko nieznaczną ilość ciepła, a izolacja termiczna (15)
dna formy (1) pokrywa zarówno spód otwartej ramy
usztywniającej (8), jak i znajdujące się pomiędzy elementami tej ramy płaszczyzny blaszanego pokrycia
(11), z wyjątkiem jedynie powierzchni zajętej przez
nóżki (12), dzięki czemu cała rama usztywniająca
utrzymywana jest w takiej samej temperaturze, jak
blaszane pokrycie formy i wylana do niej masa betonowa.

na tym, że wybranie jest usytuowane całkowicie lub
częściowo na stronie czołowej kształtki odwróconej od
komory paleniskowej, a element nośny osadzony w wybraniu jest otoczony przynajmniej do wysokości płaszczyzny strony czołowej ognioodpornym materiałem
w sposób nie przepuszczający powietrza.
SOb

(P. 140315)

28.04.1970.

Zjednoczone Zespoły Gospodarcze Sp. z o.o., Warszawa, (Janusz Pomirski, Maria Gwiazda-Chałupnik,
Stanisław Gorayski, Rudolf Natprff).
Sposób zabezpieczania tworzyw budowlanych zwłaszcza cementowych, ceramicznych i gipsowych, polegający na pokrywaniu powierzchni tworzywa powloką
ochronną powstałą z roztworów tworzyw sztucznych,
znamienny tym, że powierzchnię tworzywa budowlanego natryskuje się dwukrotnie kompozycją stanowiącą mieszaninę roztworu polistyrenu kompletnie odpadowego i styrenu niskospolimervzowanego, w mieszaninie węglowodorów aromatycznych i alifatycznych,
roztworu żywicy kumaronowo-indenowej w ketonie
cykloparafinowym oraz roztworu oleju syntetycznego,
zawierającego wysokowrzące polifenyloalkany w benzynie łąkowej, będącej jednocześnie rozcieńczalnikiem
kompozycji, z dodatkiem inhibitora korozji w postaci
substancji wielocząsteczkowej z pierścieniem imidazolinowym.

80b

(P. 140321)

30.04.1970.

Didier — Werke AG, Wiesbaden, NEF, (Kurt Potocnik).
Ogniotrwała wypalana kształtka ceramiczna do stropów wiszących komór paleniskowych, mająca wybranie, w którym osadzony jest element nośny, znamien-

(P. 142501)

4.08.1970.

Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa (Jarosław
Młodecki, Janusz Pomirski, Wojciech Badowski).
Środek napowietrzająco-uplastyczniający do zapraw
i betonów, znamienny tym ,że zawiera 35,0—50,0 części
wagowych alkiloarylosulfonianu sodowego, 8,0—12,0
części wagowych mieszaniny kwasów oleinowego, stearynowego i palmitynowego, 1,6—2,4 części wagowych
wodorotlenku sodowego i 55,4—35,6 części wagowych
wody.
80b

(P. 142502)

4.08.1970.

Instytut Materiałów Ogniotrwałych, Gliwice, (Justyn Stachurski, Władysław Bieda, Jan Jaracz, Zygmunt Guldan, Wacław Szymborski, Stanisław Malec,
Stefan Drabik).
Sposób produkcji wyrobów chromitowo-magnezytowych znamienny tym, że przygotowuje się masy,
w skład których wchodzi 20—70% rudy chromitowej
palonej w temperaturze powyżej 1200°C o uziarnieniu
powyżej 0,5 mm, 0—20% rudy chromitowej palonej lub
surowej o uziarnieniu poniżej 0,1 mm, 0—30'°/o klinkieru magnezytowego o uziarnieniu powyżej 0,5 mm,
10—40'% klinkieru magnezytowego o uziarnieniu poniżej 0,1 mm oraz 1—3°/o ługu posiarczynowego lub innego lepiszcza, a następnie z masy o pow7yższym składzie formuje się prostki lub kształtki na prasach mechanicznych pod ciśnieniem co najmniej 600 kg/cm2
lub za pomocą młotków pneumatycznych, które po
wy suszeniu do wilgotności poniżej 1% stosuje się bezpośrednio w urządzeniach cieplnych lub wypala się je
w piecach przemysłowych w temperaturze powyżej
1500°C.
80b
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(P. 142503)

4.08.1970.

Instytut Materiałów Ogniotrwałych, Gliwice, (Justyn
Stachurski).
Sposób produkcji wyrobów magnezytowo-chromitowych, znamienny -tym, że przygotowuje się masy
w skład których wchodzą 10—50% rudy chromitowej
wypalanej w temperaturze powyżej 1200°C o uziarnieniu 0,5—4 mm, 10—40% ■—■ klinkieru magnezytowego o uziarnieniu 0,5—3 mm lub 0—3 mm, 20—40'%
klinkieru magnezytowego o uziarnieniu 0—0,1 mm,
0—20% —■ rudy chromitowej wypalonej w temperaturze powyżej 1200°C lub surowej o uziarnieniu
0—0,1 mm oraz 1—3% ługu posiarczynowego lub innego lepiszcza, a następnie z mas tych formuje się
prostki lub kształtki na prasach mechanicznych pod
ciśnieniem co najmniej 600 kg/cm2 lub za pomocą
młotków pneumatycznych, zaś odformowane półfabrykaty suszy się do wilgotności poniżej 1% i wypala
przy temperaturze 1500—1700°C, przy czym wyroby te
mogą być także używane bez wypalania bezpośrednio
po wysuszeniu.
80b

(P. 146824)

10.03.1971.

Zasadnicza Szkoła Rzemiosł Artystycznych, Cieplice
Śląskie, (Wiesław Filipów, Lucjan Piórkowski, Stanisław Ciepielewski).
Sposób wytwarzania powłok umożliwiających wymianę jonową szkło—powłoka, znamienny tym, że dla
uzyskania odpowiedniej lepkości powłoki stosuje się
mieszaninę kalafonii balsamicznej i terpentyny balsamicznej.

80b

(P. 147062)

22.03.1971.

Kopalnia Węgla Kamiennego „Marcel", Radlin, (Andrzej Gieżyński, Jerzy Kucharczyk, Stanisław Kaczmarczyk, Hubert Holona).
Sposób produkcji elementów prefabrykowanych z popiołów lotnych, znamienny tym, że przygotowaną jednorodną masę popiołów lotnych z dodatkiem odpadowego wapna magnezjowego w ilości 12—15°/o i mączki
wapiennej w ilości 8—10l0/o w stosunku do ciężaru popiołów, oraz dodatkiem chlorku wapnia w ilości
1—1,5'% do ciężaru popiołów w postaci roztworu w wodzie zarobowej w ilości wynoszącej 25—35'% w stosunku do ciężaru suchych składników masy, nakłada się
do stalowych form bateryjnych (6) z podkładkami (7),
a następnie wałuje się ciężkim walcem (8) o nacisku
30—35 kG/cm 2 10—15 razy celem silnego skomprymowania masy, po czym zaformowane elementy transportuje się na podkładkach (7) na miejsce sezonowania
i układa się warstwami (10), zaś po pokryciu górnej
warstwy (10) elementów masy warstwą ziemi (11)
o grubości 25—30 cm sezonuje się przez okres co najmniej pięciu miesięcy.

80b

(P. 147359)

5.04.1971.

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica (Instytut Ceramiki Specjalnej i Ogniotrwałej), Kraków, (Roman Pampuch, Teresa Putyra).
Sposób otrzymywania wyrobów z tlenku cyrkonu,
znamienny tym, że do tlenku cyrkonu dodaje się od
4% do 6'Vo, najkorzystniej 5°/o molowych krzemionki
bez zanieczyszczeń, po czym rozdrobnione surowce do
średnicy 1,5 \i miesza się z dodatkiem 5°/o wagowych
alkoholu poliwinylowego, następnie formuje się te
wyroby pod ciśnieniem 2000 kg/cm 2 i wypala się je
w temperaturze 1700°C.

80b

(P. 147372)

6.04.1971.

Biuro Projektowo-Badawcze Budownictwa Og., Miastoprojekt — Lublin, Lublin, (Mieczysław Ćwikliński).
Spoiwo mineralne składające się z klinkieru cementowego, a jako regulatora czasu wiązania gipsu surowego, oraz ewentualnie wypełniaczy barwiących, środka powierzchniowo-czynnego i innych dodatków chemicznych, znamienne tym, że zawiera również kredę
piszącą w ilości 40 do 70% w stosunku do ciężaru
składników, która po wysuszeniu najlepiej do ok. 0,5%
przemielona jest wspólnie z pozostałymi składnikami
w młynie kulowym, lub w inny znany sposób aż do
uzyskania odpowiedniej powierzchni właściwej najkorzystniej do około 10 000 cm2/G.

80b

(P. 147377)

6.04.1971.

Instytut Przemysłu Organicznego, Warszawa, (Włodzimierz Lipniacki, Jan Froelich, Edmund Nowak, Wacław Stanoch, Jan Hanuś, Marian Nowocień, Wacław
Sierant, Aleksander Łoziński, Teresa Maj).
Sposób zmniejszania zawartości wody w szlamie
przy produkcji klinkieru cementowego metodą mokrą,
znamienny tym, że jako środki upłynniające szlam
o zmniejszonej zawartości wody, stosuje się sulfonowane lub metylenosulfonowane kondensaty formaldehydowe jedno- lub wielopierścieniowych fenoli zawierających jedną lub więcej grup hydroksylowych
w pierścieniu.

80b
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(P. 147378)

6.04.1971.

Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa, (Anna Liskowska, Henryk Stankiewicz, Aleksander Rusiecki,
Wanda Poi, Jolanta Kiesielińska-Rumiak, Jerzy Chadalski).

Sposób otrzymywania betonów i zapraw na spoiwach
cementowych i cementowo-wapiennych o zwiększonej
odporności korozyjnej i adhezyjnej, znamienny tym,
że jako dodatek modyfikujący stosuje się dyspersje lub
emulsje polietylenu w jonowych ośrodkach dyspergujących, w ilości do 20% wagowych w stosunku do
użytego spoiwa.

80b

(P. 148419)

26.05.1971.

Instytut Szkła Filia w Krakowie, Kraków, (Halina
Kielska, Krystyna Kania, Andrzej Gollenhofer).
Tworzywo ceramiczne na donice szklarskie i inne
ogniotrwałe wyroby specjalne dla przemysłu szklarskiego, znamienne tym, że jest wzbogacone w tlenek
cyrkonu wprowadzony w postaci materiału schudzającego o uziarnieniu od 0,0 mm do 1,50 mm w ilości do
50% ciężaru suchej masy.

80b

(P. 149015)

24.06.1971.

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków, (Franciszek Nadachowski, Krystyna Słoczyńska, Mirosław Grylicki, Bolesław Różanowski, Jan
Gruszczyński, Jerzy Szumakowicz).
Sposób ulepszania wyrobów ogniotrwałych, zwłaszcza zasadowych, znamienny tym, że ogrzane do temperatury 300°C—1200°C wyroby nasyca się w ilości
5%—50% objętości stopionymi substancjami nieorganicznymi, stanowiącymi pojedyncze sole lub mieszaniny: fluorków, chlorków, siarczków, siarczynów, chromianów, dwuchromianów, azotanów, fosforanów, węglanów, krzemianów, boranów oraz glinianów żelaza,
manganu, chromu, glinu, cynku, magnezu, wapnia,
baru, litu, sodu i potasu.

80b
(P. 150427)
9.09.1971.
Pierwszeństwo: 11.09.1970 — Niemiecka Republika Demokratyczna.

VEB Metalleichtbaukombinat, Lipsk, NRD, (Günter
Drescher).
Piec do cynkowania zaopatrzony w metalowy kocioł
do wprowadzania stopu metalu i przeznaczony do wytwarzania takich powłok jak cynkowanie, powlekanie
ołowiem, szczególnie jednak cynkowanie ogniowe, znamienny tym, że zawiera kocioł, którego boczne ściany
o obrębie elementów nośnych (5, 6) przylegających do
konstrukcji pieca lub do otaczającej konstrukcji podpór, są wykonane mniej lub bardziej misowato.

81a

(P. 138151)
Pierwszeństwo: 15.01.1959.

14.01.1970.

G.D. Societa in Accomandita, Semplice di Enzo Seragnoli e Ariosto Seragnoli, Bolonia, Włochy, (Ariosto
Seragnoli).
Urządzenie do formowania i pakowania dropsów
z ciągłego plastycznego materiału, znamienne tym, że
posiada promieniowe koło sekcyjne, obracające się ruchem przerywanym, przesyłając dropsy z pierwszego
nieruchomego stanowiska do następnych, gdzie dropsy
dostarczane są z elementu dostawczego i od drugiego
nieruchomego stanowiska do stanowisk następnych,
przy czym przesyłanie z drugiego stanowiska odbywa
się za pomocą prowadnicy utworzonej przez dwie równoległe, zwrócone do siebie powierzchnie, element dla
przerywnego dozowania następnych odcinków papieru
pakownego poprzecznie przecinających daną prowadnicę, popychacz przenoszący kolejne dropsy i odpowiadające im długości materiału pakownego, które są zagięte wzdłuż prowadnicy dookoła danego dropsa,
a wprowadzenie dropsa z pierwszego nieruchomego
stanowiska do stanowiska wyjściowego powoduje na-
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tychmiastową pracę koła pakującego i rozpoczęcie operacji elementów zaginających i pakowania, które są
wymienne i przystosowane do wymaganego typu opakowań.

81c

81a

(P. 142404)

31.07.1970.

Pehr Gunnar Heine Goransson, Boras, Szwecja.
Urządzenie do pakowania nabywanych towarów dla
przeniesienia ich przez nabywcę do domu, zainstalowane najdogodniej na ladzie do inkasowania należności i posiadające otwartą przestrzeń zasobnikową utworzoną z prowadzonego końca zgrzewalnego na gorąco
materiału rękawa, przesuwającego się do przodu
z zapasu, przy czym przestrzeń zasobnikowa zaopatrzona jest przy swojej górnej krawędzi w uchwyty do
utrzymywania wyprowadzanego końca rękawa w stanie otwartym, podczas gdy część dna wspomnianej
przestrzeni zasobnikowej ma szczęki do zgrzewania
materiału rękawa, znamienne tym, że szczęki (6)
zgrzewne utrzymujące rękaw w stanie zamkniętym są
pionowo przesuwne dla dostosowania opakowania do
ilości artykułów w nim zawartych.

81a

(P. 143999)

(P. 140298)

28.04.1970.

Pierwszeństwo: 21.02.1970 — NRF.
Mauser Kommanditgesellschaft, Kolonia, NRF, (Wilhelm Hammes).
Pojemnik z pokrywą wykonany z tworzywa sztucznego, w którym pokrywa wchodzi wystającą z jej dna
krawędzią wewnętrzną do otworu pojemnika, a jej
krawędź zewnętrzna podzielona na poszczególne segmenty obejmuje obramowanie pojemnika i jest zaczepiona taśmą dociskową poniżej obramowania w żłobku
krawędzi pojemnika, przy czym pomiędzy pokrywą
i obramowaniem pojemnika jest umieszczona uszczelka, znamienny tym, że główka pojemnika w miejscu
mocowania pokrywy (2) przechodzi z wybrzuszenia (1)
pojemnika pod kątem rozwartym, w prawie pionowy
pierścień mocujący, którego górny koniec po lekko
wzniesionym, stopniowym zagięciu (4) przechodzi
w obramowanie (5), którego górny poziomy przebieg
po ponownym wzniesieniu w płasko na wewnątrz pochylony, drugi pierścień (6) i hakowy występ (7) kończy się krawędzią otworu (8), przy czym podzielona
na segmenty, sztywna zewnętrzna krawędź pokrywy
o kształcie dopasowanym do główki pojemnika, zazębia się za pierścień mocujący (3) tworząc połączenie
kształtowe, a wystającym z dna pokrywy pierścieniowym zgrubieniem (10) o zewnętrznym obrysie dopasowanym do wewnętrznego obrysu drugiego pierścienia (6) zazębia się za występ (7) i przy zamykaniu
taśmy dociskowej (11) dociska znajdujący się pomiędzy
zgrubieniem (10) i wewnętrzną powierzchnią zewnętrznej krawędzi pokrywy pierścień uszczelniający (12) do
obramowania (5), oraz że za wchodzącą do otworu pojemnika krawędzią wewnętrzną (13) przez zmniejszenie
się materiału kończy się przy punkcie (14) sztywna
część pokrywy, która przechodzi po zagięciu (15)
w fałdę (16) w elastyczne dno pokrywy (17) o kształcie
niecki.

21.10.1970.

Zakłady Przemysłu Lniarskiego „Wigolen", Gnaszyn,
(Waldemar Atłasik, Henryk Ludwikowski).
Automat do zawijania oczek drutu opakunkowego
materiałów pakowanych w prasach posiadający urządzenie prostujące drut i zasilające okresowo automat,
reduktor nadający odpowiednie prędkości obrotowe
poszczególnym mechanizmom, nożyce ucinające drut,
znamienny tym, że jest zaopatrzony w obrotowy stół
(1), poruszający się okresowo po krzywce (2), zawijający oczko na sworzniu (3), szczękę mocującą (5) zawiniętą końcówką drutu z drutem owijanym z bębna,
wałka wykorbionego (4) posiadającego ruch obrotowy
przerywany skręcającego zamocowany drut.

81c

(P. 142311)
27.07.1970.
Pierwszeństwo: 13.08.1969 — Szwecja.

Tetra Pak International AB, Lund, Szwecja.
Sposób wytwarzania pojemnika w kształcie prostopadłościanu, znamienny tym, że przygotowuje się naj-
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pierw pasmo (13) z względnie sztywnego materiału,
mającego przynajmniej dwie linie zagięcia (12)
i kształtuje jedną z części (1) w postaci korytka, oraz
drugie pasmo mające przynajmniej dwie linie zagięcia (12) i łączy z pierwszą częścią (1) podczas lub po
czynności kształtowania.
Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz.
1—6, znamienne tym, że ma zespół transportowy (18)
z taśmą bez końca, do której są przyczepione zespoły
kształtujące do kształtowania elementów (4) w postaci
korytka, zespoły kształtujące, przeznaczone do kształtowania denek w postaci płyt dennych (28) w płaszczyźnie taśmy oraz zespoły kształtujące, przeznaczone
do kształtowania boków w postaci płyt bocznych (19)
ustawione pionowo do płaszczyzny taśmy.

81c

(P. 145930)

czym element ten na linii skrzydeł drzwiowych drzwi
(2) posiada złącze kształtowe (12), a wzmocnienia przebiegają od zawias odchylných (8) posiadających dwa
stopnie swobody ruchu i w płaszczyźnie równoległej
do płaszczyzny drzwi stanowią element ograniczający
otwarcie drzwi (2) w ich właściwej pozycji.

81e
(P. 142403)
31.07.1970.
Patent dodatkowy do patentu głównego nr 60428.
Pierwszeństwo: 2.08.1969 — Niemiecka Republika Federalna.
1.02.1971.

Zakłady Cynkowe „Silesia" Przedsiębiorstwo Państwowe, Katowice-Wełnowiec, (Bronisław Kolasiński,
Eugeniusz Rączka, Robert Wedekind).
Skrzynia do pakowania arkuszy metalowych blach,
zwłaszcza cynkowych blach ogólnego przeznaczenia,
składająca się z ramy dolnej i górnej, znamienna tym,
że rama górna posiada co najmniej dwie poprzeczne
listwy (4) usytuowane między poprzecznymi listwami
(3) umieszczonymi na końcach podłużnych listew (1)
i (2), a dolna rama posiada co najmniej dwie podłużne
listwy (6) umieszczone między podłużnymi listwami
bocznymi (5) oraz wsporniki (stojaki) (7) i (8), podczas
gdy dolna i górna rama połączone są podłużnymi oraz
poprzecznymi deskami (9) i (10) umieszczonymi najkorzystniej na zewnątrz ram, przy czym poprzeczne
listwy (3) i (4) górnej ramy z dolną ramą opasane są
na całym obwodzie metalową taśmą (12).

81c
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Helmut Klinkicht, Stemwarde, NRF.
Taśma z sitem prętowym do przenośnika według patentu głównego 60428 wykonana jest z gumy lub tworzywa sztucznego ze wzmocnionymi wkładkami,
i w których osadzone są pręty sita, a po strome zwróconej do koła napędowego przewidziane są wręby, zazębiające się z zębami koła napędowego i tworzące
zębatkę, a po stronie zwróconej do kół napędowych
taśma z gumy lub tw7orzywa sztucznego ma utworzone
wybrania w kierunku wzdłużnym, które przylegają do
odpowiednio ukształtowanych grzbietów kół napędowych i rolek prowadzących, znamienna tym, że na
bocznych taśmach z gumy lub tworzywa sztucznego (1)
umieszczone są nakładki albo palce zabierakowe (3, 4).

(P. 155111)
29.04.1972.
Pierwszeństwo: 3.05.1971 — NRF.

Martin Fiala KG, Korntal, NRF (Helmut März).
Kontener, posiadający drzwi na co najmniej jednej
ścianie szczytowej, których oba skrzydła zawieszone
są na ramie, na której przy narożnikach zamocowane
są zawiasy i w której unieruchomione są w pozycji
zamkniętej oba skrzydła drzwi, znamienny tym, że
drzwi (2) wyposażone są we wzmocnienia, łączące narożne punkty ramy po przekątnych i w pozycji zamkniętej wzmocnienia te stanowią element konstrukcyjny, posiadający wytrzymałość na siły rozciągające,
przy działaniu zaś sił ściskających ustępliwy, przy

81e

(P. 143268)

17.09.1970.

Państwowa Komunikacja Samochodowa Oddział
w Kielcach, Kielce, (Jerzy Krawczyk, Kazimierz Wałek, Roman Anasiewicz, Edward Byszewski, Tadeusz
Kaleta).
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Ładowarka czerpakowa z współpracującą podciągarką wagonów, składająca się z konstrukcji stalowej
z mechanizmem czerpakowym, silnika elektrycznego
do napędu mechanizmu czerpakowego, rynny zsypowej i budki sterowniczej, znamienna tym, że mechanizm czerpakowy spoczywający na konstrukcji (1)
w łożyskach ślizgowych (3), który za pomocą silnika
elektrycznego (4) poprzez sprzęgło (19), mechanizm ślimakowy (5), jednostopniową przekładnię zębatą (6),
wał napędowy (20) i koła łańcuchowe (22) napędzające
łańcuchy (7), z zamocowanymi czerpakami (8) porusza
się w prowadnicach (2) o profilu linii prostej, załamanej w jednej trzeciej swojej długości pod kątem
około 30°, przy czym położenie pionowe mechanizmu
czerpakowego może być odpowiednio zmieniane za pomocą bębna linowego (13), umieszczonego w budce sterowniczej (9), napędzanego silnikiem elektrycznym (15)
zaś cała ładowarka współpracuje z podciągarką.

w miejscach styku z łańcuchem (8) są utwardzone powierzchniowo pasmami (9) o szerokości odpowiadającej
w przybliżeniu szerokości ogniwa łańcucha (8), przy
czym głębokość utwardzenia na końcach rynny (2) jest
większa od głębokości utwardzenia w części środkowej
rynny (2).

81e

81e

(P. 143848)

9.10.1971.

Władysław Mletliński, Jerzy Mletliński, Mikołajki.
Szufla pneumatyczna do naładunku i wyładunku materiałów sypkich oczyszczania od śniegu miast, stacji
kolejowych i rowów odwodniających, znamienna tym,
że pracuje sposobem zasysania i wydmuchu materiałów sypkich spalinami z powietrzem sprężonym, powietrzem sprężonym Jub parą wodną za pomocą ssawy (1) umieszczonej na płozkach (3).

81e

(P. 144403)

13.11.1970.

Rybnicka Fabryka Maszyn „Ryfama" Przedsiębiorstwo Państwowe, Rybnik, (Henryk Partyka, Stanisław
Jankowski, Jerzy Mańka).
Sposób przemieszczania węgla w obudowanych wyrobiskach kopalnianych, znamienny tym, że urobek (1)
przemieszczany jest po silnie pofałdowanej trasie przenośnika zwłaszcza pofałdowanej w płaszczyźnie pionowej, przy czym miejsca styku łańcucha (8) z rynną
(2) zabezpieczone są przed nadmiernym ścieraniem.
Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz. 1
składające się z rynien przenośnika zgrzebłowego, znamienne tym, że wewnętrzne powierzchnie półek (6)
i (7) kształtownika E (4) oraz blacha ślizgowa (5)
10 — Biuletvn UP nr 8
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(P. 144466)

18.11.1970.

Kopalnia Węgla Kamiennego „Lenin", Wesoła,
(Eugeniusz Zając, Włodzimierz Ruta, Mieczysław Niemczyk).
Wysyp załadowczy służący do załadunku urobku
z przenośników taśmowych do wozów kopalnianych,
znamienny tym, że do konstrukcji wsporczej przesypu
(1) zamocowana jest przegubowo klapa dozująca (5)
wyposażona w krzywki, które ślizgając się po krawędziach wozów w czasie ich ruchu wymuszają wahadłowy ruch klapy dozującej.

81e

(P. 144764)

3.12.1970.

Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla, Zabrze, (Edward Wyrwał, Władysław Żmud, Witold Krause).
Urządzenie do samoczynnego odcinania zasilającego
agregatu wyłączanego oraz równoczesnego podłączania
zasilania agregatu zapasowego, znamienne tym, że stanowią go dwa zasilające przewody (3a i 3b) wygięte
łukowo i połączone z zasilanym przewodem (1), przy
czym wewnątrz zasilających przewodów (3a i 3b) osadzone są wkładki (4a i 4b) z otworami stanowiące siedzenie dla umieszczonej swobodnie kulki (5), a w miejscu połączenia przewodów zasilających (3a i 3b) z zasilanym przewodem (1) umieszczona jest perforowana
przegroda (6).

81e

81e
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(P. 145818)

25.01.1971.

Żnińska Fabryka Maszyn i Urządzeń, Żnin, (Krzysztof Wernerowski, Tomasz Sauter, Bronisław Siołkowski, Ryszard Lorczyk).
Urządzenie do szybkiego uchwycenia i zatrzymania
taśmy przesuwającej się wzdłuż swojej osi, znamienne
tym, że posiada krzywkę (1) o zmiennym promieniu (r)
umocowaną obrotowo na wahaczu (2) zamocowanym
wychylnie w korpusie (3), utrzymywanym w pozycji
nieruchomej przez ruchomy zaczep (4) i dociskanym
w kierunku taśmy ruchomej (8) przez element (5)
umieszczony między płaszczyznami wahacza (2) i obudowy (A) usytuowanymi klinowo i wciągany w ten
klin przez sprężynę (6).

(P. 147214)

30.03.1971.

Biuro Projektów Przemysłu Metali Nieżelaznych
„Bipromet", Katowice, (Kazimierz Skrzydlewski, Mieczysław Gondarczyk).
Zsyp zasobnika z urządzeniem dozującym do ładowania materiału, nachylony pod większym kątem od
kąta tarcia materiału, znamienny tym, że u wylotu
zsypu (2) zamocowana jest za pomocą prowadników
(5) i prowadnic (6) ruchoma dozująca skrzynia (4).

81e

(P. 148605)

4.06.1971.

Spółdzielnia Pracy „Piaski Techniczne" Tarnowskie
Góry, (Józef Lepiarz).
Urządzenie do rozładunku przyczep samochodowych,
znamienne tym, że stanowi je pionowy słup (1) z wysięgnikiem (2), na którym są osadzone obrotowo rolki
(3) z liną (4), jednym końcem nawiniętą na bębnie wyciągarki (5), drugim końcem zamocowaną do konstruk-

81e

(P. 147106)

24.03.1971.

Centralne Biuro Konstrukcji Maszynowych Przedsiębiorstwo Państwowe, Bytom, (Julian Wudel, Jan
Pacierpnik, Edward Gonet).
Urządzenie do sprzęgania wózków pakietowych z cięgnem łańcuchowym transportera zagłębionego wyposażone w palcowy zabierak, osadzony przesuwnie
w tulei i dociskany sprężyną według patentu nr 56936,
znamienne tym, że tuleja (1) palcowego zabieraka (4)
jest zaopatrzona w jeden dwustronny prowadnik (2)
z dwoma spiralnymi sprężynami (5), osadzony przesuwnie i obrotowo w ramie wózka.
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cji wysięgnika (2), a na osi dolnej rolki (6) jest obrotowo osadzony uchwyt (7), zaś między prowadnicami
(8) zamocowanymi do dna przyczepy (9) na jej brzegu
jest osadzony rozłącznie wibrator (10).
81e

<P. 148847)

16.06.1971.

Biuro
Konstrukcyjno-Technologiczne
Maszyn
i Urządzeń Budowlanych, Warszawa, (Jerzy Majerski,
Zbigniew Zaremba).
Kontener do prefabrykowanych elementów budowlanych, zwłaszcza stalowych, znamienny tym, że
w ramie (9) kontenera jest osadzona co najmniej jedna
pozioma belka (1), zaopatrzona w przesuwne zacjski
mimośrodowe (3) z dystansowymi przekładkami (4).
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go urządzenia łączności wewnętrznej oraz zdalnej obserwacji układ transportu może być nadzorowany
i centralnie sterowany, jak również układ ten może
być dowolnie rozbudowywany.
(P. 153688)
81e
25.02.1972.
Pierwszeństwo: 25.02.1971 — Stany Zjednoczone Ameryki.
USS Engineers and Consultants, Inc., Pittsburgh,
Stany Zjednoczone Ameryki, (George Joseph Wagner).
Urządzenie z rolkami napędowymi, zwłaszcza do prowadzenia odlewu formowanego w sposób ciągły, wzdłuż
z góry ustalonej linii ruchu zawierające parę rolek napędowych stykających się z odlewem z obu jego stron,
obudowę rolek, w której osadzone są łożyska, w których z kolei są osadzone obrotowo na czopach rolki,
przy czym obudowa rolek podparta jest w nieruchomej ramie, znamienne tym, że ma cylinder hydrauliczny (40) lub (54) zamocowany jednym końcem na belce (31) lub prowadnicy (53), a drugim końcem ze zbloczami rolek, przy czym łożyska są usytuowane przesuwnie w obudowie rolek, co umożliwia ruch rolek
względem siebie, zaś obudowa rolek jest osadzona
suwliwie w nieruchomej ramie złożonej z belek (22,
23), co umożliwia odsunięcie rolek (34) od rolek (35, 75).

(P. 148881)
17.06.1971.
81e
Pierwszeństwo: 19.06.1970 — Niemiecka Republika Demokratyczna.
Kombinat VEB Starkstrom-Anlagenbau Leipzig-Halle, Lipsk, NRD, (Gerhard Dargel, Werner Guth, Helmut
Händel, Peter Martin, Egon Zenker, Hermann Ludwig).
Układ transportu podłogowego szaf sterowniczych,
przeznaczonych szczególnie dla obrabiarek, w którym
transport wózków z szafami sterowniczymi odbywa się
na szynach, mających pośrodku prowadzone cięgno dla
krokowego przesuwania wózków, zaopatrzone w zabieraki, takie jak zapadki jednokierunkowe do ciągnienia
wózków transportowych dla dalszego transportu tych
wózków, znamienny tym, że wykonany jest z wielu
równoległych w stosunku do ciebie wzdłużnych linii
transportowych (1—10),, iprzy których znajdują się poszczególne stanowiska robocze (30), wewnątrz których
prowadzone jest cięgno składające się z członu napędowego (55) i członu zwykłego (56), przy czym cięgno
to jest rozdzielne za pomocą odpowiedniego urządzenia (42) tak; że człon napędowy (55) może wykonywać
ruchy sam w sobie, podczas gdy człon zwykły (56) pozostaje w spoczynku oraz wyposażony jest w poprzeczną linię transportową (23) dla poprzecznego transportu
ze stanowisk (30) kontroli do linii wysyłkowych (19—
22), które również składają się z kilku wzdłużnych
linii transportowych (19—22) równoległych w stosunku
do siebie i zawiera ponadto urządzenia przestawcze takie, jak wózki jezdne (25—28), przemieszczalne w dowolnym kierunku na poprzecznych liniach transportowych (23, 24), służące do przestawiania transportu
wzdłużnego na poprzeczny, względnie transportu poprzecznego na wzdłużny, przy czym za pomocą znane-

81e

(P. 153800)
1.03.1972.
Pierwszeństwo: 3.03.1971 — Węgry.

Aluteru Aluminiumipari Tervezo Uallalat, Budapeszt, Węgry, (Ferenc Farago, Miklos Uajk).
Sposób półautomatycznego opróżniania wózków transportowych nadziemnych za pomocą podwójnych wywrotów kołowych umieszczonych na obydwu stronach
dwupodestowego wyciągu kopalnianego, wyposażonego
w jedno- lub wielopiętrowe podesty szybowe, znamienny tym, że za pomocą głowicy wsuwowej (6) przesuwa się pusty wózek transportowy z jednej strony pierwszego podwójnego wywrotu kołowego (3), zawierającego pusty wózek transportowy na stronie zachodniej
(W) szybu w nadchodzący podest, przez co równocześnie pełny wózek przetacza się na jedną stronę drugiego podwójnego wywrotu kołowego, znajdującego się
na przeciwnej, wschodniej stronie (O), przy czym po
zmianie podestów poprzez głowicę wsuwową (6) za pomocą pustych wózków transportowych znajdujących
się na drugiej stronie pierwszego podwójnego wywrotu
kołowego po stronie zachodniej (W) przesuwa się nadchodzący na drugą stronę szybu pełny wózek do drugiej strony drugiego podwójnego wywrotu kołowego
po stronie wschodniej (O), a w czasie drugiej zmiany
podestów, drugim podwójnym wywrotem kołowym po
stronie wschodniej (O) opróżnia się wózki transportowe w znany sposób przez pełny obrót o 360° i odwraca je z powrotem w położenie podstawowe.
Sposób wTedług zastrz. 1, znamienny tym, że z podestu do podwójnego wywrotu kołowego, względnie
z podwójnego wywrotu kołowego do podestu przesuwa
się równocześnie więcej niż jeden wózek transportowy.
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27.11.1970.

Patent dodatkowy do zgłoszenia nr (P. 133842)
Biuro Projektów i Studiów Przemysłu Ceramiki Budowlanej Przedsiębiorstwo Państwowe, Poznań, (Władysław Szała, Zbigniew Jurek, Jerzy Kraterski, Bolesław Salicki).
Suszarka tunelowa do suszenia półwyrobów ceramicznych zwłaszcza w atmosferze pary przegrzanej wyposażona w dwa lub więcej tuneli we wspólnej obudowie, oraz w przenośniki grzebieniowe i w zespoły
grzewczo-wentylacyjne
rozmieszczone
na
zewnątrz
obudowy według zgłoszenia nr P-133842, znamienna
tym, że dla przemieszczania zestawów listew (4) z półwyrobami (3) ceramicznymi ma w tunelach (1) przenośniki (2) wyposażone we wzdłużne przesuwające belki (5) usytuowane symetrycznie względem osi wzdłużnej przenośnika (2) oraz we wzdłużne unoszące belki
(6) usytuowane zewnętrznie w stosunku do przesuwających belek (5), przy czym belki (5) są połączone jednym końcem przy pomocy drągów (7) ze znanym urządzeniem napędowym usytuowanym na zewnątrz suszarki, zaś unoszące belki (6) są połączone przegubowo z krótszymi ramionami dźwigni (12), których dłuższe ramiona są połączone również przegubowo z cięgnami (13) napędzanymi wspólnie przez znane urządzenie napędowe usytuowane na zewnątrz suszarki.

82a

(P. 155381)

13.05.1972.

Pierwszeństwo: 13.05.1971 — NRF.
Babcock and Wilcox Limited, Londyn, Wielka Brytania (Rudolf Kühn).
Urządzenie do chłodzenia gazów spalinowych w generatorze pary, znamienne tym, że zawiera kanał dla
przepływu gazów, ścianki rurowe tego kanału, rury
wymiany ciepła ścianek rurowych tworzące wiele równoległych dróg przepływu, układ kanałów chłodzących prowadzących z kanału przepływu gazów i zawierających długości rur ciągłe z rurami wymiany ciepła kanału do przepływu gazów, przy czym te długości
rur są jednakowe w każdej z równoległych dróg przepływu.

84a

(P. 153748)
28.02.1972.
Pierwszeństwo: 1.03.1971 — NRD.

VEB Braunkohlenbohrungen und Schachtbau Welzow N.—L., Welzow, NRD (Peter Morgner, Siegfried
Standke, Werner Tschöcke).
82a

(P. 147263)

31.03.1971.

Pomorskie Zakłady Budowy Maszyn „Makrům",
Bydgoszcz, (Tadeusz Kempa, Mieczysław Gackowski).
Suszarnia potokowa, znamienna tym, że w dolnej części komory suszącej (17) posiada w obudowach (3) lub
(16) wirnik (1) z łopatkami (2) lub (13), których osie
obrotu są prostopadłe do kierunku przepływu medium
suszącego przeciąganego przez materiał suszony na
skutek ciągu wytworzonego wentylatorami (19), przy
czym nad obudowami (3), lub (16) są kierownice (9).

Urządzenie do drążenia rowów o wielometrowych
odcinkach z pionowym wybieraniem urobku z wykopów stemplowanych hydraulicznie, które to urządzenie
jest kombinacją instalacji zasysającej i układu agregatów drążących w formie walców frezerskich, transporterów ślimakowych i tym podobnych narzędzi, znamienne tym, że określona liczba przyrządów drążących (la), (Ib) zamontowanych w płaszczyźnie pionowej i uszeregowanych jeden obok drugiego, ułożyskowana jest w konstrukcji ramowrej (4), (7), wyposażonej w znaną instalację zasysającą (6), przy czym agregaty drążące (la), (lb), sąsiadujące ze sobą, posiadają
napęd obrotowy o kierunkach przeciwbieżnych.
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(P. 146540)

27.02.1971.

Biuro Studiów i Projektów Gospodarki Wodno-Ściekowej „Prosan", Warszawa, (Jerzy Zbigniew Kępiński).
Układ regulujący wydajność otwartych filtrów pospiesznych oraz utrzymujący poziom wody w tych filtrach w oznaczonych granicach, znamienny tym, że stanowi siłownik (1) połączony stale otwartym, rurowym
przewodem (3) z przestrzenią wodną komory filtru
(2), wyposażony w membranę (4), do której jest przymocowane cięgło (5) wyprowadzone przez dolną ściankę siłownika (1) i połączone z ramieniem (6) organu
dławiącego (7) zamieszczonego w przewodzie (8), przez
który wypływa woda' oczyszczona w filtrze.

84d

(P. 144578)

23.11.1970.

Warszawskie Zakłady Maszyn Budowlanych, Warszawa, (Eugeniusz Budny, Wiktor Balas, Andrzej Dudczak, Wojciech Wójtowicz).
Układ hydrauliczny, zwłaszcza do koparek, znamienny tym, że wyposażony jest w redukcyjny zawór (27)
połączony z jednej strony z przewodem ciśnieniowym
pompy (3), a z drugiej z przełączającym zaworem (28),
sterującym ruchem suwaka rozdzielacza (19) oraz
w ciśnieniowy zbiornik (1) napełniany medium za pomocą pompy (30) połączonej ze zbiornikiem (1) przewodem, na którym umieszczone są zawór zwrotny (31)
oraz filtr (32).

85b
(P. 152311)
20.12.1971.
Pierwszeństwo: 22.12.1970, 15.06.1971 — Wielka Brytania.
ITT Industries, Inc., New York, USA, (Sven Erik
Jorgensen).
Sposób oczyszczania i klarowania wody ściekowej,
znamienny tym, że wodę ściekową poddaje się obróbce ze środkiem strącającym, takim jak bentonit, wodorotlenek wapniowy, siarczan glinowy, chlorek żelazowy i siarczanowane łuski mączne, a następnie wydziela się z wody osad powstały w wyniku strącania,
a wodę poddaje obróbce wymieniaczem kationowym
zawierającym substancję taką, jak substancje celulozowe lub substancje siarczanowe węgla i następnie wyciek z wymieniacza kationowego poddaje się obróbce
z alkaliczną substancją wymieniacza anionowego.
85c

85b

(P. 135103)

29.07.1969.

Patent dodatkowy do patentu nr 56679.
Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica,
Gliwice, (K. Jędrzejewski, J. Biczysko, Z. Pociecha).
Sposób usuwania z wody i ścieków zawiesin zawierających żelazo i związki żelaza o własnościach magnetycznych, w którym wodę lub ścieki przeprowadza
się 'w sposób ciągły przez pole magnetyczne, znamienny tym, że wodę lub ścieki przeprowadza się w sposób
ciągły równocześnie przez pole magnetyczne w celu
namagnesowania poszczególnych cząstek zawiesiny
i dodatkowo przez pole elektryczne dla przyśpieszenia powstawania łatwo opadalnych aglomeratów zawiesiny, którą następnie oddziela się w znanych osadnikach.

(P. 142250)

24.07.1970.

Instytut Gospodarki Komunalnej, Warszawa, (Józef
Kucharski, Andrzej Eisner, Helga Eisner, Janusz Kossakowski).
Sposób zabezpieczenia ścieków w zbiornikach otwartych przed utratą ciepła, znamienny tym, że ścieki
w zbiornikach pokrywa się izolującymi elementami
pływającymi.
85c

(P. 146127)

10.02.1971.

Polska Akademia Nauk Instytut Budownictwa Wodnego, Gdańsk, (Jadwiga Chruściel).
Sposób oczyszczania ścieków metodą koagulacji, znamienny tym, że ścieki miesza się z wyciągami wodnymi z popiołów i/lub żużli uzyskanych z paliw stałych, a z uzyskanej mieszaniny oddziela się zanieczyszczenia, wytrącone w postaci osadu, w dowolny znany sposób.
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(P. 153639)
23.02.1972.
Pierwszeństwo: 26.02.1971 — Szwajcaria.

Joseph Richard Kaelin, Buochs, Szwajcaria.
Osadnik z przyrządem napowietrzającym, napędzanym za pomocą silnika, który jest podparty w zbiorniku co najmniej w trzech punktach, znamienny tym,
że co najmniej dwa wsporniki, przynajmniej swymi
końcami, zbliżonymi do wirnika napowietrzającego
tworzą z płaszczyzną poziomą kąt mniejszy od 45°.

że wodoszczelne, którego wypełnienie składa się z materiału odpornego na ścieranie, o ciężarze właściwym
poniżej 1 g/cm3 lub do 1 g/cm3, przy czym ziarna wypełnienia mają kształt krótkich walców o niewielkiej
wysokości, soczewek, kulek, rurek lub podobnych brył,
a wielkość tych zdarn wynosi poniżej 6 mm, zaś samo
złoże wyposażone jest w znane urządzenie do rozprowadzania wód ściekowych, płukania złoża, wprowadzania wypełnienia w ruch cyrkulacyjny i mieszania
go, wypełniania złoża wodą płuczącą, odprowadzania
nadmiaru szlamu oraz odprowadzania oczyszczonych
wód.

85c

85c
(P. 154416)
30.03.1972.
Pierwszeństwo: 1.04.1971, 1.07.1971, 8.10.1971 — NRF.
August Schreiber, Hannover, NRF, (August Schreiber, Berthold Schreiber, Erhard Schreiber).
Sposób filtrowania i biologicznego oczyszczania zanieczyszczonych wód za pomocą filtracyjnego złoża
zraszanego, przy którym ścieki wstępnie oczyszczone
mechanicznie, równomiernie rozprowadzone w drobnoziarnistym materiale wypełniającym tworzącym pory,
przesącza się przez ten materiał wypełniający tak długo, że następuje coraz większe pokrycie powierzchni
ziarn wypełnienia szlamem i mikroorganizmami oraz
coraz znaczniejsze zmniejszenie się przestrzeni między
ziarnami wypełnienia na skutek powstających na nich
narostów szlamu a następnie, przez przepłukanie wypełnienie od dna złoża ku jego górnej powierzchni,
usuwa się z powierzchni ziarn znaczną część osadzonego na nich szlamu i wreszcie ponownie przesącza
się ścieki przez tak oczyszczone ze szlamu wypełnienie
złoża, znamienny tym, że jako wypełnienie złoża stosuje się materiał ziarnisty odporny na ścieranie o ciężarze właściwym, niższym niż 1 g/cm3 lub wynoszącym
około 1 g/cm3 a w celu odszlamowania złoża wypełnia
się je wodą płuczącą, następnie mieszaninę wypełnienia, wody i dodatkowo doprowadzonej wody płuczącej wprawia się w ruch za pomocą sprężonego powietrza lub mieszadła, oddziela się większą część szlamu w postaci jego mieszaniny z wodą a mieszaninę
szlamu z wodą odprowadza się na zewnątrz złoża, zaś
oczyszczone złoże zrasza się ponownie przeznaczoną
do oczyszczania wodą.
Filtracyjne złoże zraszane do stosowania sposobu
według zastrz. 1—6, znamienne tym, że stanowi je zło-
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(P. 155973)
12.06.1972.
Pierwszeństwo: 28.06.1971 — Francja.

Banque pour l'Expansion Industrielle „Banexi", Paryż, Francja, (Pierre Fusey).
Sposób biologicznego niszczenia odpadów organicznych w zawiesinie wodnej za pomocą mikroorganizmów tlenowych, znamienny tym, że mieszaninę rozcieńcza się, a następnie poddaje napowietrzeniu w celu
pokrycia biochemicznego zapotrzebowania na tlen, przy
czym określa się eksperymentalnie niezbędną dla konkretnych mikroorganizmów, które mają niszczyć dany
odpad, zawartość C, N, P i pierwiastków śladowych,
ponadto analizuje się zawartość każdego z tych pierwiastków odżywczych w danym odpadzie, po czym wytwarza się zawiesinę odpadów w wodzie, reguluje się
zawartość N i P oraz pH przez dodanie odpowiednich
substancji, tak że zawartość pierwiastków odżywczych
oraz pH środowiska stają się odpowiednie dla danego
szczególnego typu mikrorganizmów.

(P. 126334)
85c
9.04.1968.
Pierwszeństwo: 25.05.1967 — Niemiecka Republika Demokratyczna.
VEB Maschinen — und Apparatebau Grimma, Grimma, NRD.
Sposób obróbki ścieków, otrzymywanych przy produkcji etylobenzenu, znamienny tym, że metal taki
jak aluminium, rozpuszczony w postaci chlorku wydziela się przez wtrącanie (5) za pomocą zawierających
alkalia lub związki metali ziem alkalicznych, substancji odpadowych (6) w postaci roztworów lub w postaci
substancji stałej, a zwłaszcza za pomocą ścieków alkalicznych lub popiołów z siłowni.

85c

(P. 141482)

22.06.1970.

Błaszkiewicz Zbigniew, Wrocław.
Agregat do napowietrzania płynów i rozdrabniania
części stałych umieszczony w komorze 16 z płynem,
posiadający rurę 8 wewnątrz której zamontowany
jest wirnik 5 z łopatkami 7, znamienny tym, że na górnej krawędzi rury 8 ustawiony jest konfuzor 9, a na
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dolnej krawędzi dyfuzor 10, zaś nad łopatkami 7 znajdują się puste wewnątrz kierownice lub rury 11, a motor 1 umocowany jest na kierownicach 11.
Odmiana urządzenia według zastrzeżenia 4, znamienna tym, że oś podłużna agregatu jest pochylona do poziomu pod kątem 25 mniejszym od 90°, zaś płynięcie
urządzenia powoduje reakcja od wpływającej mieszaniny powietrza i płynu, przy czym zmianę kierunku
płynięcia wywołuje zmiana kierunku wypływu mieszaniny.

85c

85c

(P. 147334)

3.04.1971.

Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego, Łódź,
(Zygmunt Lisica, Janusz Tomaszewski, Roman Gołębiowski, Barbara Korlińska-Czajka).
Urządzenie do przepompowywania ścieków, składające się ze zbiornika wyrównawczego tych ścieków połączonego przewodami ze zbiornikami sitowymi za pośrednictwem pomp, znamienne tym, że wyrównawczy
zbiornik (5) ścieków o kształcie walca usytuowanego
w dolnej części obudowy (1), jest podzielony na trzy
równe komory (9), (10) i (11) za pomocą ścian (12), (13)
i (14) promieniowo zbieżnych ku sobie, z których każda komora jest zaopatrzona w jedną pionowo usytuowaną rurę odpowietrzającą z zainstalowanymi w niej
trzema czujnikami elektrycznymi, z których jeden
czujnik sygnalizujący najniższy poziom w poszczególnej
komorze jest umieszczony w dolnej części tej komory,
drugi czujnik sygnalizujący górny poziom ścieków
w tej samej komorze jest umieszczony w jej górnej
części, a trzeci czujnik sygnalizujący najwyższy poziom
ścieków jest umieszczony powyżej drugiego czujnika
na wysokości co najmniej pompy, przy czym każdy
z czujników usytuowany w dolnej części poszczególnej
komory jest połączony z silnikiem napędzającym pompę przynależną do poszczególnej komory, a każdy czujnik usytuowany w górnej części poszczególnej komory
jest połączonj z elektryczną zasuwą przynależną do
tej samej komory, natomiast każdy silnik od pompy
przynależnej do poszczególnej komory i elektryczna
zasuwa przynależna do każdej następnej komory, są
dodatkowo połączone z poszczególnym czujnikiem
umieszczonym powyżej czujników mocowanych w górnej części komór.

(P. 147345)
3.04.1971.
Patent dodatkowy do patentu nr 58806.

Zakłady Automatyzacji i Mechanizacji Przemysłu
Metali Nieżelaznych „Zam", Kęty, (Janusz Stanisławowski, Włodzimierz Garłowski, Norbert Rurański).
Urządzenie do oczyszczania ścieków, zwłaszcza przemysłowych metodą koagulacji lub osadu czynnego posiadające komorę reakcji w kształcie odwróconego
stożka z umieszczoną wspołsrodkowo komorą szybkiego
mieszania w kształcie pierścienia, wyposażoną w rurociąg doprowadzający oczyszczane medium, której
przedłużenie w górę tworzy komorę wolnego mieszania w kształcie walca, a natomiast wewnętrzna pionowa ścianka komory szybkiego mieszania przechodzi
ku dołowi w osiowo usytuowany lej ssawny, najkorzystniej w postaci ściętego stożka połączonego nierozłącznie z wewnętrzną ścianką komory szybkiego mieszania, przy czym wewnętrzna pionowa ścianka komory szybkiego mieszania posiada równomierne i jednocześnie na przemian przesunięte względem siebie pionowe szczeliny utworzone przez wygięcie nacięć
w kształcie rzymskiej liczby „I", w ten sposób, że
krawędź płaszczyzny szczeliny zgodna jest z kierunkiem przepływu medium, jest odchylona od środka komory pod kątem około 30°, a natomiast krawędź szczeliny usytuowana naprzeciw przepływu medium jest
wychylona pod kątem około 30° na zewnątrz wewnętrznej pionowej ścianki podczas gdy nad komorą szybkiego mieszania w osi komory wolnego mieszania
umieszczony jest wirnik, a nad wirnikiem znajduje
się układ pionowych kierownic, w postaci płyt, najkorzystniej zainstalowanych promieniowo od wewnątrz
w ściance komory wolnego mieszania służący do zmiany spiralnego ruchu medium na pionowy, a z kolei
usytuowany wspołsrodkowo ścięty stożek tworzy komorę reakcji i komorę osadu zawieszonego według
patentu nr 58806, znamienne tym, że komora reakcji
(4), której mechanizm napędzany jest silnikiem (2), zawieszona jest pod ruchomym pomostem (3) mogącym
przesuwać się ruchem posuwisto-zwrotnym po torze (1)
umieszczonym na ścianach osadnika (13), w którego
dnie usytuowany jest zagęszczacz (6), a dopływ oczyszczanego medium odbywa się korytem (10) i rurociągiem (8), natomiast dopływ reagentu korytem (9)
i rurociągiem (7), przy czym oczyszczona ze ścieków
woda odpływa korytami zbiorczymi (5) do zbiornika
wody czystej (11), a gromadzący się osad w zagęszczaczu (6) usuwany jest na zewnątrz rurociągiem (12).
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przy czym rura centralna posiada w swej dolnej części umocowane na jej zewnętrznej powierzchni płytki
oporowe (7) umieszczone poniżej otworów przepływowych (8) ponad którymi na zewnętrznej powierzchni
rury centralnej znajdują się progi (9).

85d

(P. 138103)

10.01.1970.

Przedsiębiorstwo Hydrogeologiczne, Warszawa, (Ksawery Dierżawski, Stanisław Wierzbicki).
Wpłukiwany filtr studzienny składający się z rury
nadfiltrowej umieszczonej ponad filtrem właściwym
współosiowo i umieszczonej współosiowo pod tym filtrem rury podfiltrowej posiadającej wewnętrzną przeponę znamienny tym, że wewnątrz kolumny filtracyjnej jaką tworzą rura nadfiltrowa (1), filtr właściwy
(2) i rura podfiltrowa (3) najkorzystniej w jej wspólnej
osi jest umieszczona rura centralna (6) w górnej części przechodząca przez uszczelnienie rury nadfiltrowej
(5) najkorzystniej w postaci pierścieniowej uszczelki,
które pozwala na osiowy ruch rury centralnej (6),
a w dolnej części przechodząca przez sztywną przeponę (4) również w sposób umożliwiający jej przesuw,
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