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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 ogłosze-
nia 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 gru-

dnia 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 wyna-
lazku lub wzoru użytkowego oraz sporządzać z nich odpisy; 

2) nadsyłać do Urzędu Patentowego uwagi co do istnienia przeszkód uniemożliwia-
jących udzielenie patentu (świadectwa ochronnego). Odpowiednio uzasadnione 
pod względem faktycznym (dokumentacja dowodowa) i prawnym uwagi należy 
nadsyłać w dwóch egzemplarzach na adres: Urząd Patentowy PRL, Warszawa, 
Aleje Niepodległości 188. 

Ponadto w Urzędzie Patentowym można zamawiać odbitki kserograficzne doku-
mentów 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 użytko-
wego. 

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. 911 § 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 zdezaktualizowane można nabywać w Urzędzie Patentowym PRL - Centralny Ośrodek Infor-
macji Patentowej, 00-931 Warszawa, Al. Niepodległości 188 

URZĄD PATENTOWY POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ 
Numer oddano do składu w styczniu 1973 r., druk ukończono w czerwcu 1973 r. Ark. wyd. 22,29. ark. druk. 19,5. Papier 

druk. sat. V kl. 70 g. 
Cena 45 zł Nakład 2475 + 25 egz. INDEKS 35436 

Zakłady Graficzne w Katowicach, ul. Armii Czerwonej 138, zam. 330/4/1973 



BIULETYN 
URZĘDU PATENTOWEGO 
Warszawa, dnia 30.IV.1973 r. Nr 10, Rok 1 

Ogłoszenia o zgłoszonych w Polsce 
I. Wynalazkach - do opatentowania 

II. Wzorach użytkowych - do zarejestrowania 

I . W Y N A L A Z K I 

1a (P. 136764) 8.11.1969. 

Pierwszeństwo: 11.11.1968 - Niemiecka Republika 
Demokratyczna 

Deutsche Akademie der Wissenschaften zu Berlin, 
Berlin NRD (Alfred Schickel). 

Sposób sortowania drobnoziarnistych materiałów 
w swobodnym opadaniu przez pole ulotowe i elektro-
statyczne znamienny tym, że ziarenka sortowanego 
materiału są podawane powierzchniowo, po czym w 
swobodnym opadaniu przez strumień jonów wyłado-
wania ulotowego zostają naładowane prawie maksy-
malnym ładunkiem elektrycznym, a podczas uderza-
nia w czasie przepływu pomiędzy uziemionymi równo-
ległymi elementami o te elementy zostają odpowied-
nio do wartości przewodności powierzchniowej po-
szczególnych składników mieszaniny w sposób zróżni-
cowany rozładowane, a następnie w elektrostatycz-
nym polu przy swobodnym opadaniu zostają rozdzie-
lone na składniki i grupy składników i odpowiednio 
odprowadzone. 

Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz. 
1-5, znamienne tym, że zbiornik zasilający (2) wypo-
sażony jest w podłużną podstawę w formie dziurko-
wanej płyty, nawierconej w regularnej podziałce po-
krywającej się z otworami w równoległej do niej 
drugiej płycie dziurkowanej (3) przesuwnej za pomo-
cą napędu (1), przy czym prostopadle, w pewnym od-
stępie pod zbiornikiem zasilającym (2), umieszczone 
jest z góry i z dołu otwarte urządzenie (6) o przekro-
ju prostokątnym tych samych wymiarów co podstawa 
zbiornika zasilającego (2), składające się z dwóch rów-
noległych tworzących długie boki uziemionych ele-
ktrod (8) i dwóch, tworzących krótkie boki, izolują-
cych elementów dystansowych (10) z przymocowanym 
na jednym z nich izolatorem doprowadzającym (9), 
przy czym pomiędzy elementami (10) osadzone są 
elektrody wysokiego napięcia (7), a ponadto w pewnym 
odstępie poniżej urządzenia (6) znajduje się umoco-
wane na piórowych sprężynach (14) urządzenie (11), 
w skład którego wchodzi uziemiona rama (13) o ta-
kich samych wymiarach jak przekrój poziomy urzą-
dzenia (6) oraz umocowane w nim prostopadle do dłu-
gich boków w kilku rzędach jedne pod drugimi, po-
ziomo i równolegle metalowe elementy uderzeniowe 
(12), w odstępach równających się średnicy elementu, 
w układzie mijających się w obu rzędach elementów, 
przy czym w odstępie poniżej urządzenia (11) znaj-
duje się płytowy kondensator z prostopadłymi pły-
tami, z których jedna nieruchoma trochę w stosunku 
do urządzenia (11) wysunięta w bok, zasilana jest wy-
sokim napięciem (16), a w pewnym odstępie od niej 
umieszczona jest uziemiona płyta kondensatora (17) 
przesuwna w stosunku do urządzenia (11) daleko w 

bok, a poniżej płyt kondensatorowych (16) i (17) 
umieszczona jest w odstępie, przesuwna poziomo, 
blacha prowadząca (18). 

1a (P. 148367) 21.05.1971. 

Główny Instytut Górnictwa, Katowice, (Jerzy Rab-
sztyn, Franciszek Hudzikowski). 

Sposób samoczynnej regulacji ciężaru właściwego 
ciężkiej cieczy zawiesinowej do wzbogacania kopalin 
znamienny tym, że najpierw mierzy się ciśnienie cie-
czy ciężkiej w rurociągu doprowadzającym, odprowa-
dzającym lub bezpośrednio w urządzeniu technolo-
gicznym na dwóch różnych poziomach, a następnie 
przekazuje się wartość tych ciśnień, za pomocą po-
średniego czynnika hydraulicznego do przetwornika 
różnicy ciśnień, który uruchamia odpowiednie zawory 
doprowadzające do urządzenia wzbogacającego ciecz 
ciężką lub rozcięczającą tak, aby utrzymać w tym 
urządzeniu stale wymagany ciężar właściwy cieczy. 

Urządzenie do stosowania sposobu według zastrze-
żenia 1 znamienne tym, że doprowadzający lub od-
prowadzający ciecz ciężką rurociąg (2) ma na dwóch 
poziomach zamocowane przekaźnikowe zbiorniki (1) 
oddzielone membraną (3) od strumienia cieczy prze-
pływającej przez ten rurociąg, które są połączone ru-
rowymi przewodami (4) wypełnionymi czynnikiem 
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hydraulicznym ze znanym przetwornikiem różnicy 
ciśnień lub dwoma przetwornikami ciśnienia i prze-
twornikiem różnicy ciśnień (5), który wysyła sygnał 
na regulator (11) połączony z jednej strony przewo-
dami (10) i (12) z komorą (7) przetwornika (5) i ruro-
ciągiem powietrza sprężonego, a z drugiej strony z za-
worami (14) i (15), które odpowiednio regulują dopływ 
do technologicznego aparatu (16) cieczy ciężkiej lub 
rozcięczającej. 

la (P. 153274) 4.02.1972. 
Pierwszeństwo: 19.02.1971 - Francja 

Banąues pour 1 Expenasion Industrielle „Banexi", 
Paryż, Francja (Pierre Fusey). 

Mieszkanka do usuwania odpadków węglowodoro-
wych i przemysłowych przez rozkład biologiczny, zna-
mienna tym, że zawiera w stosunku od 10-40% wa-
gowych substancji utleniających. 

lc (P. 153533) 17.02.1972. 
Pierwszeństwo: 19.02.1971 - Francja 

Societe Miniere et Metalurgiąue de Penarroya, Pa-
ryż, Francja (Jean Benito Watin). 

Urządzenie do flotacji z mechanicznym wzburze-
niem znamienne tym, że zawiera w każdej kadzi flo-
tacyjnej co najmniej jeden mieszalnik zaopatrzony 
w powłokę perferowaną posiadającą kształt co naj-
mniej jednego płaszcza stożkowego. 

(P. 148936) 21.06.1971. 

Ministerstwo Obrony Narodowej Szefostwo Wojsk 
Chemicznych, Warszawa, (Tadeusz Zieliński, Aleksan-
der Bednarski, Roman Lisik, Józef Czerwonka). 

Guzik zatrzaskowy z tworzyw sztucznych składają-
cy się z dwóch dwuczłonowych części spinanych na 
wcisk, znamienny tym, że podstawy (1) i (3) z współ-
środkowym otworem oraz człony wewnętrzne (2) 
i (5) o kształcie zewnętrznym dostosowanym do wy-
żłobienia podstaw (1) i (3) są zaopatrzone w dolnej 
powierzchni w gwint i człon wewnętrzny (4) jest zao-
patrzony w główkę wciskową (5) a człon wewnętrzny 
(2) ma otwór o średnicy odpowiadającej średnicy 
główki wciskowej (5) przy czym wysokość członów 
wewnętrznych (2) i (5) jest taka aby po wkręceniu w 
podstawy (1) i (3) tworzyły z podstawami jeden po-
ziom. 

4a (P. 149186) 1.07.1971. 

Pierwszeństwo: 2.02.1971 - Niemiecka Republika De-
mokratyczna 

Kombinat VEB Leuchtenbau Leipzig, Lipsk, NRD 
(Heinz Noack, Johannes Gotz, Egon Oehme, Rudolf 
Tschackert). 

Uchwyt klosza do lampy, znamienny tym, że na płyt-
ce nośnej (1) uchwytu umieszczony jest kabłąk noś-
ny (2) ułożyskowany jednym swym końcem w sposób 
umożliwiający wychylenie go do położenia pionowego 
a drugim końcem opierający się na płytce nośnej, 
przy czym całkowita długość kabłąka jest większa od 
średnicy otworu klosza. 

4d (P. 155155) 4.05.1972. 

Pierwszeństwo: 6.05.1971 - Belgia 

Societe Anonyme Fonderies du Lion Frasnes Iez-
-Couvin, Belgia (Claudie Berlaimont Couvin, Belgia). 

Urządzenie do automatycznego zapalania palników 
ogrzewczych zawierające środki do podgrzewania pal-
nika do temperatury roboczej przed dostarczeniem 
do niego paliwa, do przygotowania rezerwy paliwa, 
uwolnienia jej i zgazyfikowania oraz wywołania na-
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tychmiastowego zapalenia w momencie dostarczenia 
do palnika znamienne tym, że wyposażone jest w spe-
cjalny opornik (R) sterujący podgrzewaniem palnika 
i zapalaniem paliwa oraz elektrozawór (E) uwalnia-
jący błyskawicznie rezerwę paliwa, zasilane napięcio-
wo za pośrednictwem urządzenia programującego (P) 
zaopatrzonego w zespół krzywek (Pl, P3, P5). 

5a (P. 143425) 25.05.1971. 
Instytut Morski, Gdańsk, (Jerzy Rożanowski, Ta-

deusz Marczak). 
Obudowa podwodnej wieży wiertniczej znamienna 

tym, że składa się z części pionowej (1), części pozio-
mej (2) oraz z korytarza kontrolnego (3), komory 
wstępnej (4) osadzonych na części pionowej (1). 

5a (P. 150448) 10.09.1971. 
Pierwszeństwo: 15.09.1971 - Węgry 

Tatabanyai Szenbanyak i Banyaszati Kutato Inte-
ret Tatabanya i Budapeszt, Węgry (Laszlo Nemeth, 
Miklos Palos, Sandor Rozsnyoi, Laszlo Adam, Ostwan 
Kenedi, Laszlo Tari). 

Urządzenie do badania podziemnych otworów wiert-
niczych, na przykład wykonanych w kopalniach, 
zwłaszcza w obecności łatwopalnego gazu i/lub pyłu, 
wyposażone w jedno lub kilka źródeł promieniowania, 
licznik Geibera-Mullera lub detektor scyntylacyjny 

oraz urządzenie rejestrujące, znamienne tym, że ma 
wymienne, obracalne o 180° źródło promieniowania, 
wyposażone w płaszcz, który jest rozłącznie połączo-
ny z osłoną detektora, na przykład za pomocą gwintu 
lub złącza bagnetowego, przy czym w wysoko napię-
ciowym zespole zasilającym detektora, pomiędzy wej-
ściem (38) obwodu stabilizacji a stabilizatorem ulotu 
(37), pomiędzy wejściem (39) obwodu stabilizacji a 
stabilizatorem ulotu (37), pomiędzy zaciskami wyjścio-
wymi zespołu zasilającego urządzenia a źródłem na-
pięcia, pomiędzy bazą tranzystora (40), znajdującego 
się w obwodzie regulacji silnika miejscowego i/lub 
zdalnego urządzenia rejestrującego a cewką (42), wy-
twarzającą impuls regulacji silnika, pomiędzy emite-
rem tranzystora (40) do wzmacniania sygnału błędu 
a bazą tranzystora regulacyjnego (41), oraz pomiędzy 
bazą a emiterem tranzystora (40) do wzmacniania 
sygnału błędu, ma włączone elementy zabezpieczają-
ce przed iskrzeniem. 

5a (P. 150916) 5.10.1971. 
Pierwszeństwo: 6.10.1971 - Węgry 

Kodaj-es Gazipari Tervezo Vallalat, Budapeszt, 
Węgry (Akos Ban, Sandor Nagy, Valer Balint). 

Sposób eksploatacji ropy naftowej, szczególnie ze 
złóż zawierających jednocześnie ropę naftową i gaz 
ziemny, znamienny tym, że stosuje się wodny roztwór 
amoniaku gazowego, który wtłacza się przez otwór 
wiertniczy znanymi sposobami do warstw udostępnio-
nych otworami wiertniczymi do eksploatacji ropy. 

5a (P. 150917) 5.10.1971 
Pierwszeństwo: 6.10.1970 - Węgry 

Kodaj-es Gazipari Tervezo Vallalat, Budapeszt, 
Węgry (Akos Ban, Sandor Nagy, Valer Balint). 

Sposób obróbki dna głębokich otworów wiertniczych, 
szczególnie otworów do eksploatacji gazu ziemnego, 
znamienny tym, że doprowadza się wodę i amoniak 
do środowiska obrabianych skał dna otworu wiertni-
czego. 

5b (P. 140305) 28.04.1970. 
Pierwszeństwo: 6.10.1970 - Węgry 

Banyaszati Kutato Intezet, Budapeszt, Varpalotai 
Szenbanyak, Varpalota Orszagos Banyagepgyarto Val-
lalat, Budapeszt, Węgry (Ferenc Martos, Matyas Mar-
tinko, Titusz Jutas). 

Obudowa tarczowa składająca się z szeregu zamon-
towanych w ścianie tarcz, znamienna tym, że prosto-
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padły do skrzyni dennej (1) rzut dachu łamanego (11), 
po stronie zwróconej do ściany, sięga najwyżej do 
brzegu 14) łoża (16) a przyłączone do łóż (16) sąsied-
nich tarcz belki (25) mają w naprzeciw siebie leżą-
cych ścianach osadzone panewki (28), w których osa-
dzone są przeguby (29), łączące łoża (16) elastycznie 
ze sobą, przy czym przeguby (29) mają końce wyko-
nane w kształcie kul. 

5b (P. 149128) 30.06.1971. 

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszi-
ca, Kraków, (Zbigniew Fajklewicz). 

Sposób kontroli przemieszczania się stref odkształ-
ceń w górotworze, wywołanych podziemną eksploata-
cją górniczą lub pustkami, występującymi w ośrodka 
skalnym, na podstawie zdjęć profilowych lub powierz-
chniowych mikroanomalii siły ciężkości i jej gradien-
tu pionowego, znamienny tym, że wykonuje szereg 
zdjęć na tym samym poziomie pomiarowym położo,-
nym w sąsiedztwie i nad pustkami spowodowanymi 
podziemną eksploatacją górniczą i/lub występującymi 
w ośrodku skalnym, przy czym poszczególne zdjęcia 
wykonuje się w pewnych odstępach czasu i na pod-
stawie tych zdjęć stwierdza się przebiegającą zmianę 
wielkości i położenia stref odkształceń w górotworze. 

5b (P. 150448) 10.09.1971. 

Pierwszeństwo: 15.09.1971 - Węgry 

Tatabanyai Szenbanyak, Banayaszati Kutato Inte-
ret Tatabanya i Budapeszt Węgry (Laszlo Nemeth, 
Miklos Palos, Sandor Rozsnyoi, Laszlo Adam, Ostwan 
Kenedi, Laszlo Tari). 

Urządzenie do badania podziemnych otworów wiert-
niczych na przykład w kopalniach (tekst zgłoszenia 
zamieszczony został w kla:;ie 5a na stronie '■'). 

5c (P. 136127) 2.10.1969. 

Przedsiębiorstwo Budowy Szybów, Bytom (Mieczy-
sław Cieślik, Wlady^aw Snchcr, Aleksander Bąbczyń-
ski, Stanisław Kotara, Henryk Gauzc). 

Obudowa szybowa znamienna tym, że obudowę o 
kształcie skrzynek (1) zakłada się wprost na ocios se-
gmentami, układając uszczelki (4) i skręcając je ra-
zem śrubami (3) w pierścienie. 

5c (P. 137386) 8.12.1969 

Pierwszeństwo: 16.01.1969 - Niemiecka Republika 
Federalna 

Gullick Dobson Limited, Ince, Wigan Lanc Anglia 
(Bernard von Pelser Berensberg). 

Przesuwna obudowa górnicza do podziemnej eks-
ploatacji ścianowej,-której sekcje mają co najmniej po 
jednym przesuwniku zasilanym ośrodkiem pod ciśnie-
niem, służącym do podsuwania sekcji do nieruchomej 
zapory, zwłaszcza do przenośnika ścianowego, który to 
przesuwnik jednym końcem jest przymocowany do za-
pory, a drugim do sekcji i jest zwrócony wolnym koń-
cem tłoczyska w kierunku czoła ściany, znamienny 
tym, że wolny koniec tłoczyska (5) przesuwnika (4,5) 
jest połączony z sekcją, a cylinder (4) przesuwnika 
z przenośnikiem (8) za pomocą zespołu łącznikowego 
(7). 

5c (P. 138037) 7.01.1970. 

Gosudarstvcnny proektno-konstruktorsky i experi-
mentalny institut ugolnego maszinostroenija promy-
szlennosti, Moskwa, ZSRR, (Vadim Ivanowicz Para-
monow, Jakov Samoilovicz Bruk, Vilis, Austowicz 
Grinberga, Sergei Samoilovicz Stolerman). 

Zmechanizowana obudowa górnicza dla poziomych 
i pochyłych pokładów, składająca się z kilku kolejno 
położonych sekcji, posiadających niosące stropnice sto-
jaki, ustawione na podstawach, połączonych przy po-
mocy siłowników z przenośnikiem ścianowym, do któ-
rego są przegubowo przymocowane prowadnice po-
przeczne, współdziałające z bocznymi stronami podstaw 
dwóch przyległych powyżej i poniżej położonych sekcji, 
przy czym sekcje zabezpieczone są przed przewraca-
niem się według nachylenia pokładu przez ustawione 
na ich podstawach urządzenia, znamienna tym, że pro-
wadnice (9) stanowią dwie belki (13) i (14) z ustawiony-
mi między nimi elementem (21) elastycznym, osadzone 
z możliwością obracania się w dwóch płaszczyznach, 
równoległej i prostopadłej do podstaw (5) sekcji (1, 2 
i 3), gdzie jedna belka (14) opiera się o podstawę (5) 
ustawionej poniżej sekcji (2), a urządzenia (29), przy-
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trzymujące sekcje (1, 2, i 3) od przewracania się, utwo-
rzone są przez dźwignie (30), przegubowo przymoco-
wane na podstawie (5) sekcji (1, 2) i (3) i siłownik (31), 
ustawiony na podstawie (5) tych samych sekcji (1, 2 i 3) 
i współdziałający z jednym końcem dźwigni (30), która 
drugim końcem oddziałuje na belkę (14), opierającą się 
na podstawę (5) położonej poniżej sekcji (2). 

5c (P. 139747) 6.04.1970. 

Główny Instytut Górnictwa, Katowice (Zygmunt Da-
biński). 

Wysięgnik stropnicy górniczej obudowy zmechani-
zowanej składający się z elementu sprężynującego zna-
mienny tym, że na końcowej części stropnicowa belka 
(1) ma zamocowane trwale dwie blachy (3 i 5), ko-
rzystnie o kształcie płaskowników, z których górna 
blacha (3) jest połączona z górną, poziomą powierz-
chnią (2) a dolna blacha (5) z dolną powierzchnią (4) 
tej belki, przy czym długość dolnej blachy (5) jest do-
brana w zależności od kąta (a) nachylenia dolnej po-
wierzchni (4) tak, aby końcowy odcinek dolnej blachy 
(5), dociskając od spodu górną blachę (3), powodował 
jej wychylenie ku górze o kąt (|3) i w momencie roz-
parcia zestawu obudowy podpierał strop z określoną 
siłą wstępną. 

5c (P. 139894) 14.01.1970. 

Patent dodatkowy do patentu nr 52259 

Główny Instytut Górnictwa, Katowice (Stanisław 
Łaboński, Stanisław Preisnar, Zygmunt Babiński, Ry-
szard Jurek, Bohdan Sawka, Stanisław Kardyś, Miro-
sław Chrząszcz). 

Człon obudowy zmechanizowanej według patentu 
nr 52259, którego spągnica składa się z centralnej rury 
poziomej z przymocowanymi do niej dwiema skrzyn-
kami, mający wewnątrz tej rury osadzony przesuwnik 
hydrauliczny zamocowany w przedniej jej części, zna-
mienny tym, że ma spągnicę składającą się z dwóch 
bocznych skrzyń (1) połączonych w jedną całość za po-
mocą środkowej skrzyni (6), która wewnątrz ma 

umieszczony hydrauliczny przesuwnik (10) osadzony 
z przodu przesuwnie w pionie między dwiema amor-
tyzującymi wkładkami (7), a w tylnej części zamoco-
wany za pomocą sworznia (12) w dwóch równoległych 
uchwytach (8) tak, aby zamocowanie to zabezpieczało 
przesuwnik (10) przed obróceniem wokół własnej osi 
oraz ma boczne skrzynie (1) zaopatrzone w przedniej 
i tylnej części w siedliska (2) do osadzenia wsporników 
(3) stojaków hydraulicznych, a w górnej części w list-
wy (4) z nagwintowanymi otworami i hakowe zaczepy 
(5) do mocowania wsporników (3), przy czym spągnica 
ta ma elementy magistralnego orurowania (19) obudo-
wy oraz orurowanie (20) doprowadzające czynnik hy-
drauliczny do tylnego rzędu podpór, zamocowane 
trwale do górnej części tej spągnicy, a odcinek oruro-
wania (20) prowadzony równolegle do podłużnej osi 
spągnicy jest umieszczony we wgłębieniu powstałym 
przez rowkowe ukształtowanie skrajnego, wewnętrz-
nego pasa górnej ściany skrzyni (1). 

5c (P. 143034) 5.04.1970. 

Zakłady Konstrukcyjno-Mechanizacyjne Przemysłu 
Węglowego, Gliwice (Antoni Didek, Zbigniew Rączka, 
Alfred Janion, Kazimierz Herdzik). 

Obudowa stropu nad wlotem z chodnika do wyrobis-
ka ścianowego, w skład której wchodzą zespoły stoja-
ków hydraulicznych, pochyłe rozpory hydrauliczne, 
przesuwniki hydrauliczne równoległe do spągu, zna-
mienna tym, że ma conajmniej jedną stropnicę łańcu-
chową (1) utworzoną z łańcuchów (8) niosących po-
przeczne belki (9), z których każdy jest rozciągnięty 
między krańcową belką (9), dociśniętą do stropu pochy-
łą rozporą (4), a stropnicą (2) samodzielnej jednostki 
obudowy złożonej z czterech członów (3) mających 
własne stropnice (2) na hydraulicznych stojakach (13) 
i połączonych ze sobą conajmniej dwiema prostopadły-
mi do siebie parami hydraulicznych przesuwników (14, 
15). 

5c (P. 146006) 4.02.1971. 

Przedsiębiorstwo Robót Górniczych, Katowice (Ta-
deusz Ornat, Leonard Błaszczyk). 

Prowadnica linowa do opuszczania kopalniaków w 
szybie, znamienna tym, że składa się z zestawu okrąg-
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łych lin (5) do których są zamocowane i ułożone pio-
nowo w określonych odstępach od siebie kabłąki (1). 
których oba końce są połączone przegubowo z suwli-
wym sworzniem (3), z nasuniętą nań spiralną sprężyną 
(4) wspartą jednym swym końcem o prowadzący dźwi-
gar (9) zabudowany w szybie, a drugim swym końcem 
o podkładkę (7) nałożoną na suwliwy sworzeń (3) oraz 
dwóch prowadzących lin (6) zamocowane sztywno pio-
nowo w szybie dla ograniczenia bocznych ruchów ko-
palniaków. 

5c (P. 148201) 17.05.1971. 

Kopalnia Węgla Kamiennego „Katowice", Katowice, 
(Jerzy Koć win). 

Wysięgnicowa stropnica członowa (3) stalowej obu-
dowy ścianowej znamienna tym, że posiada dźwignię 
(7) rozłącznie mocowaną do stropnicy (3) za pomocą 
obejmy (8) mającej kształt ceownika. 

5c (P. 148299) 21.05.1971. 

Kopalnia Węgla Kamiennego „Marcel", Radlin, 
(Alojzy Zimończuk, Józef Hanslik, Henryk Kolakow-
ski). 

Urządzenie do zabudowania w ścianach zwrotni stru-
ga węglowego statycznego i podciągnika ze zbloczem 
linowym do urabiania calizny węglowej, znamienne 
tym, że obudowa (1) zespołu krążków (2) z jezdną rol-
ką (3) obejmującą belkę (4) jest połączona z trzewikiem 
(5) za pomocą co najmniej jednego przegubu z osiami 
sworzni (6) równoległymi do powierzchni spągu wyro-
biska (7). 

5c (P. 149143) 30.06.1971. 

Przedsiębiorstwo Robót Górniczych w Wałbrzychu, 
(Witold Stączek, Bolesław Węgrzyn). 

Stropnica do wstępnego zabezpieczenia stropu w wy-
robiskach chodnikowych znamienna tym, że na swym 
zewnętrznym obwodzie ma wycięcia (2) na wykładzi-
nę, na końcach rygle zabezpieczające (3) a na znanych 
podciągach (4) ruchomo osadzone wsporcze urządzenia 
rozpierające (5) stropnice (1) przy czym wsporcze urzą-
dzenia rozpierające (5) składa się z uchwytu podwójne-
go (6) z obejmą (7) w której osadzony jest suwliwie 
klin (8) z bolcem oporowym (9) i wycięciami (10) na 
osadzenie stropnicy (1), której niższy bok (11) połączo-
ny jest blachą wzmacniającą (12) z wyższym bokiem 
(13) na wysokości wcięcia (2). 

5c (P. 150429) 9.09.1971. 

Pierwszeństwo: 11.09.1970 - Niemiecka Republika 
Federalna 

Gewerkschaft Eisenhute Westfalia Altlunen, NRF 
(Norbert Holken, Harry Rosenberg, Erich Hoffmann, 
Horst Konig). 

Stropnica przegubna dla przesuwnej obudowy w gór-
niczych zakładach wydobywczych, z pozostawioną po-
niżej przegubu pustą przestrzenią dla ułożenia elemen-
tu dociskowego, znamienna tym, że obie części (10), 
(11) stropnicy zaopatrzone są w sięgające pod pustą 
przestrzeń listwy oporowe (15), (16), zderzające się przy 
mniej więcej rozciągniętym położeniu stropnicy z jej 
stronami czołowymi. 

5c (P. 152412) 22.12.1971. 

Pierwszeństwo: 23.12.1970 - Niemiecka Republika 
Federalna 

Herman Hemscheidt, Maschinenfabrik, Wuppertal-
-Elberfeld, NRF. 

Hydrauliczna obudowa przegubowa odrzwiami, skła-
dająca się z rani, które utworzone są ze stojaków 
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ociosowych i środkowych oraz stropnic spodkowych 
i pułapowych, znamienna tym, że zawiera co najmniej 
jeden stojak środkowy (1) dwa stojaki ociosowe (10), 
przy czym stojak lub stojaki środkowe (1) są hydrauli-
cznie zabezpieczone głównymi elementami nośnymi, 
których nośność kilkakrotnie przewyższa nośność każ-
dego ze stojaków ociosowych (10), następnie tym, że 
stropnice spoćkowe i pułapowe (6, 7, 8) składają się 
z wchodzących wzajemnie w siebie w sposób przegu-
bowy poszczególnych stropnic, mających wyjęcia (4, 
5, 9) służące jako płaszczyzny oporowe dla stojaków 
środkowych względnie ociosowych (1, 10) oraz tym, że 
płaszczyzny podparcia stropnic środkowych (6,7) są 
znacznie większe niż stropnic ociosowych (9), a strop-
nice w celu usztywnienia całego zespołu stropnic za-
opatrzone są w rygle blokujące (13). 

5d (P. 132836) 11.04.1969. 

Pierwszeństwo: 3.12.1968; 11.04.1968; 29.05.1968; 25.00. 
1968 - Niemiecka Republika Federalna 

Borgwerksverband G.m.b.H. Essen - Kray, NRF -
Maschinenfabrik Karl Brieden und Co, Bochum, NRF 
(Kurt Heinz Voss, Georg Schulenberg, Ernst Kiihne, 
Alfred Heidmann, Reiner Borgfeld, Otto Laskowsky). 

Urządzenie wyładunkowe boczne lub przesyłowe 
materiałów podsadzkowych w przewodzie podsadzko-
wym pneumatycznym górnictwa, znamienne tym, że 
kolano (14) i rura łącząca (15) są zamocowane wzajem-
nie równolegle w pewnej od siebie odległości na prze-
biegającej w poprzek osi łączącej (10) elementu dystan-
sowego belce (13) odchylanej w środku ciężkości całko-
witego układu, składającego się z belki (13) i z obu rur 
(1, 2). 

5d (P. 140058) 16.04.1970. 

Kopalnia Węgla Kamiennego „Mortimer-Porąbka" 
Przedsiębiorstwo Państwowe, Zagórze (Zbyszko Szym-
czyk, Stanisław Pluta). 

Sposób opylania wyrobisk górniczych dla zabezpie-
czenia ich przed wybuchem pyłu węglowego znamien-
ny tym, że najpierw w bazie pyłowej wytwarza się 
mieszankę pyłu kamiennego z powietrzem pod ciśnie-
niem, a następnie przemieszcza się tę mieszankę w 

przewodach zamkniętych do strefy zagrożonej, a na 
koniec opyla się zagrożoną strefę przez otwarcie prze-
wodu w potrzebnym miejscu. 

Instalacja do stosowania sposobu według zastrz. 1 
znamienna tym, że składa się z bazy pyłowej (1), zlo-
kalizowanej korzystnie przy głównym chodniku prze-
wozowym (2), w której wytwarza się mieszankę pyłu 
kamiennego z powietrzem, a zawierającej źródło ener-
gii sprężonego powietrza (3), zbiornik pyłu (4) i urzą-
dzenie dozujące składniki (5), sieci przewodów zam-
kniętych (8, 9, 10), korzystnie wykonanych z lekkich 
tworzyw sztucznych, posiadających celowo rozmiesz-
czone zawory (11) z możliwością przyłączenia do nich 
przewodu giętkiego (12), stanowiącego opylającą koń-
cówkę otwartego w potrzebnym miejscu przewodu (8), 
(9) lub (10). 

5d (P. 141428) 19.06.1970. 

Główny Instytut Górnictwa, Katowice, (Adam Pere-
tiatkowicz, Mirosław Bargieł, Leon Kozioł.) 

Układ oświetleniowy dla przodkowych maszyn gór-
niczych znamienny tym, że zawiera tranzystorową 
przetwornicę częstotliwości (1) zasilaną z sieci energe-
tycznej i stanowiącą źródło energii elektrycznej dla 
jarzeniowych lamp (3), której wyjście jest połączone 
z zasilającym jarzeniowe lampy (3), transformatorem 
(8) z jednej strony poprzez uziemiający przewód (4), 
a z drugiej strony poprzez sprzęgający filtr (5), t rój-
fazowy przewód (6), zasilający bezpośrednio silnik (7) 
przodkowej maszyny i sprzęgający filtr (9). 

5d (P. 142584) 8.08.1970. 

Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi, Lubin (Kazi-
mierz Zwierzyński, Ryszard Lelo, Ryszard Kondracki, 
Henryk Sienkiewicz, Jerzy Mordalski, Stefan Kamiń-
ski). 

Sposób wykonania przybitki w otworach strzało-
wych, mający zastosowania w robotach strzałowych 
wykonywanych w górnictwie przy urabianiu skał i ko-
palin użytecznych, znamienny tym, że jako materiału 
przybitkowego używa się uwodnionego gipsu, który 



8 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO Nr 10/1973 

wprowadza się do otworów strzałowych w elastycz-
nych pojemnikach za pomocą sprężonego powietrza, 
a następnie już w otworze rozcina się pojemnik i u-
walnia masę gipsową. 

5d (P. 148400) 25.05.1971. 

Zakłady Konstrukcyjno-Mechanizacyjne Przemysłu 
Węglowego, Gliwice, (Władysław Winnicki, Krzysztof 
Karowiec, Karol Reich). 

Urządzenie do wentylacji kopalń o zagrożeniu gazo-
wym, mające napęd elektryczny wyłączany impulsem 
z metanomierza i zastępowany napędem pneumatycz-
nym według patentu nr 60901, znamienne tym, że ma 
strumienice (4) do zastępowania pracy wentylatorów 
(2) napędzanych silnikami elektrycznymi (3). 

5d (P. 148498) 27.05.1971. 

Główny Instytut Górnictwa, Katowice (Józef Lubos, 
Janusz Piasecki, Stanisław Kramarczyk, Janusz Łu-
niewski). 

Urządzenie do wytwarzania emulsji wodno-olejowcj 
znamienne tym, że ma kolektor (1), do którego z jed-
nej strony są podłączone równolegle, olejowy zbiornik 

(2), emulsyjny zbiornik (3) oraz wodny zbiornik (4), 
a z drugiej strony odśrodkowa pompa (5) wytwarzają-
ca emulsję i przetłaczająca ją rurociągiem (7) do emu-
lsyjnego zbiornika (3) przekazującego dalej tę emulsję 
do kolektora (1) i obiegu zamkniętego tak długo, aż 
uzyska się jej ustalone parametry, przy czym równole-
gle do rurociągu (7) jest włączona w dwóch punktach 
chłodnica (11) stabilizująca temperaturę procesu wy-
twarzanej emulsji. 

5d (P. 149107) 29.06.197i. 
Główny Instytut Górnictwa, Katowice, (Leonard 

Pluta, Mieczysław Miller). 

Wielofunkcyjny rurociąg ratowniczy złożony z rur 
elastycznych wzmocnionych przekładkami z tkaniny 
syntetycznej lub z włókien szklanych, znamienny tym, 
że na końcu ma zamocowany kosz ssący lub końcówkę 
(2) do łagodnego rozprężania powietrza sprężonego 
oraz króćce (3) do jednoczesnego pobierania tego po-
wietrza do zasilania narzędzi roboczych. 

7a (P. 148226) 18.05.1971. 

Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica, 
Gliwice, (Joachim Jońca, Fryderyk Żyła, Henryk Sza-
chowski, Zygmunt Pawłowski, Kazimierz Sąda). 

Układ do pomiaru i kontroli drogi aparatu posuwo-
wego walcarki pielgrzymowej zawierający znaną ta-
choprądniczkę względnie impulsator, sumujący układ, 
licznik oraz wzmacniające, porównujące i zadające 
człony znamienny tym, że posiada pomiarowy człon (1), 
filtr (2), całkujący układ (3) sterowany poprzez impul-
sator (4) drogi walca, formujący człon (5) i sterujący 
człon (6), wyjściowego wzmacniacza (7), zadajnika po-
suwu (8), komparatora (9) oraz sygnalizującego prze-
kroczenie wartości zadanej posuwu układu (10). 

7a (P. 143260) 20.05.1971. 
Biuro Projektów Przemyślu Hutniczego „Biprohut" 

Oddział w Warszawie, Warszawa, (Romuald Sianko, 
Ireneusz Orlański). 

Mechanizm zacisku klatek walcowniczych lub apara-
tów osadczych posadowionych na płycie podstawowej 
znamienny tym, że jest zaopatrzony w obejmę (5) w 
kształcie litery „C", nieruchomo zamocowaną do pod-
stawowej płyty (2) i obejmującą stopę walcowniczej 
klatki (1), przy czym w obejmie są umieszczone gwin-
towane gniazda (4) z umieszczonymi sprężynami (3) 
dociskającymi, najkorzystniej poprzez ślizgową listwę 
(6), stopę klatki (1) do podstawowej płyty (2). 
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7a (P. 148263) 20.05.1971. 

Biuro Projektów Przemysłu Hutniczego „Biprohut" 
Oddział w Warszawie, Warszawa, (Roman Bortnowski, 
Romuald Sianko, Ireneusz Orlański, Leonard Stefań-
ski). 

Zamocowanie walca w walcarce osadezej znamienne 
tym, że ulożyskowany wał (1) ma wydrążenie, w które 
wciśnięty jest czop walca (2). 

7a (P. 148265) 20.05.1971. 

Biuro Projektów Przemysłu Hutniczego „Biprohut" 
Oddział w Warszawie, Warszawa, (Jan Graczyk, Wie-
sław Filochowski, Ryszard Majstruk). 

Rozdzielacz prętów, złożony z rusztu stałego i listew 
ruchomych znamienny tym, że listwy ruchome (2) ma-
ją rozdzielający ząb (4), w kształcie ostrza, który roz-
dziela i podaje pręty (7) poprzez próg oporowy (5) 
umieszczony na ruszcie stałym przy czym próg ten jest 
stały i/lub nastawny, w zależności od zakresu wy-
miarów poprzecznych prętów. 

7a (P. 148264) 20.05.1971. 

Biuro Projektów Przemysłu Hutniczego „Biprohut" 
Oddział w Warszawie, Warszawa, (Tadeusz Ciężki, 
Sławomir Cembrzyński). 

Urządzenie do ustawiania prowadnic przy walcowa-
niu gorących taśm znamienne tym, że ma dwie - lewą 
i prawą, prowadnice (3 i 2) każdą zamocowaną do 
przesuwnych - lewego i prawego ślizgu (5 i 4), przy 
czym ślizgi są umieszczone jeden w drugim teleskopo-
wo przesuwnie i każdy jest połączony z osobnym siło-
wnikiem najlepiej hydraulicznym (10 i 11). 

7a (P. 148371) 20.05.1971. 

Huta 1 Maja, Gliwice, (Witold Danecki, Józef Mar-
kiewicz, Stanisław Zaborski, Roman Oleksiak, Edward 
Husar, Tadeusz Skrzypek). 

Urządzenie do czyszczenia krążków zwłaszcza ze 
zgorzeliny mające wodne, styczne i boczne dysze oraz 
urządzenia za i wyładowcze znamienne tym że, ma dol-
ne walce (5 i 13) z których conajmniej jeden ma dwu-
kierunkowy napęd, na których spoczywa czyszczony 
krążek, oraz ma podnoszone, wyposażone w znany na-
pęd, boczne zasuwy (17), zaś do jednej z nich ma umo-
cowany na wahaczu dociskowy dzielony walec (15) 
dociskany do czyszczonego krążka (1) elastycznie, naj-
lepiej sprężyną, przy czym walce mają podłużne i/lub 
poprzeczne nacięcia. 

7a (P. 150722) 25.09.1971. 

Pierwszeństwo: 25.09.1970 - Stany Zjednoczone Ame-
ryki 

USS Engineers and Consultants, Inc. Pittsburgh, 
Stany Zjednoczone Ameryki (William Gates Miller, 
Raymond Edward Poliński). 
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Sposób smarowania przedmiotu stalowego walco-
wanego na gorąco, znamienny tym, że rozpyla się nie-
rozcieńczony olej smarowy na cząsteczki o wielkości 
rzędu 150 do 250 mikrometrów i tak rozpylony olej 
natryskuje się bezpośrednio na powierzchnię gorące-
go przedmiotu walcowanego. 

7b (P. 138260) 20.01.1970. 

Pierwszeństwo: 22.01.1969 - Węgry 

Gepipari Technologiai Intezet, Budapeszt, Węgry 
(Janos Derany, Józef Erdosi, Gabor Gulayas, Józef 
Nemeth, Ivan Vas, Andor Vollak). 

Sposób do plastycznego formowania równoczesnego 
bezwiórowego dzielenia prętów i taśm metalowych, 
znamienny tym, że formowanie objętościowe i bez-
wiórowe dzielenie dokonywane są w jednym proce-
sie roboczym za pomocą naprężenia wywołanego w 
materiale wyjściowym, które następuje przy formo-
waniu i które wykorzystane jest do osiągnięcia lub 
conajmniej do podwyższenia naprężenia wymagane-
go do dzielenia. 

Urządzenie do wykonania sposobu według jednego 
z zastrzeżeń, znamienne tym, że wymiary lub kształt 
wydrążenia znajdującego się w ruchomym nożu od-
biegają od wymiarów profilowych względnie formy 
materiału wyjściowego. 

7c (P. 140740) 19.05.1970. 

Pierwszeństwo: 21.05.1969 - Niemiecka Republika 
Federalna 

Dalmine S.p.A. Milano, Włochy Guido Drechsler, 
Reutlingen, NRF (Guido Drechsler). 

Sposób samoregulującego spawania dla wytwarza-
nia podłużnie spawanych rur metalowych, zawierają-
cy etapy pomiarów podstawowych wielkości takich 
jak prędkość podawania taśmy metalowej, czynna 
moc spawania elektrycznego, wielkość nacisku spęcza-
jącego i temperatura spawanego szwu, znamienny 
tym, że wszystkie te podstawowe wielkości mierzy się 
równocześnie i w sposób ciągły, przy czym jedną z 
nich przyjmuje się jako wielkość odniesienia, następ-
nie mierzone wartości przetwarza się na sygnały ele-
ktryczne, wyprowadza się stosunki sygnałów, doty-
czących każdej z trzech podstawowych wielkości do 
sygnału odnoszącego się do wymienionej wielkości 
odniesienia w celu otrzymania trzech sygnałów ilo-

razowych, przed tymi stosunkami dodaje się trzy sy-
gnały graniczne tak, aby określały one optymalne wy-
niki spawania, każdy z wymienionych sygnałów ilo-
razowych porównuje się z dodanym na początku sy-
gnałem granicznym w celu uzyskania trzech sygna-
łów różnicowych, które następnie sumuje się alge-
braicznie, uzyskując sygnał sumaryczny, działający na 
wspomniane trzy podstawowe wielkości aż do zaniku 
sygnałów różnicowych. 

Urządzenie do samoregulacyjnego spawania dla wy-
twarzania podłużnie spawanych rur metalowych we-
dług zastrz. 1, znamienne tym, że zawiera cztery ele-
menty, z których każdy dokonuje ciągłego elektrycz-
nego pomiaru podstawowych wielkości, takich jak 
prędkość podawania taśmy, czynna moc spawania ele-
ktrycznego, nacisk spęczający i temperatura spawa-
nego szwu; oraz trzy elementy dzielące, z których 
każdy jako wejście przyjmuje sygnał wyściowy jed-
nego z wymienionych elementów pomiarowych, przy 
czym sygnał wyjściowy czwartego z wymienionych 
elementów pomiarowych przekazywany jest jako wej-
ście równocześnie do wszystkich wymienionych ele-
mentów dzielących oraz zawiera trzy komparatory, 
z których każdy dołączony jest do jednego z elemen-
tów dzielących, a wszystkie przyłączone szeregowo do 
elementu sumującego, do wlotu każdego z tych kom-
paratorów dostarczany jest sygnał, utworzony z wyj-
ściowego sygnału przyłączonego urządzenia dzielące-
go i z sygnału ograniczającego, wprowadzonego ręcz-
nie do każdego z komparatorów oraz ma element re-
gulujący, który przyjmuje sumaryczny sygnał wycho-
dzący z wymienionego elementu sumującego i dosto-
sowany do działania na zasilacz jednej z wymienio-
nych podstawowych wielkości aż do zaniku wyjścio-
wych sygnałów wymienionych komparatorów. 

7c (P. 148401) 25.05.1971. 

Zakłady Aparatury Chemicznej „Chemet", Tarno-
wskie Góry, (Alojzy Ficek). 

Sposób wykonania wywinięć na rurach, znamienny 
tym, że na prosty odcinek spoczywającej rury wy-
wiera się nacisk w kierunku prostopadłym do ścian-
ki rury, co powoduje wytłoczenie wywinięcia na ru-
rze o żądanym kształcie. 

Przyrząd do stosowania sposobu według zastrz. 1, 
znamienny tym, że posiada zbieżny stempel (1), który 
powoduje przesuw kształtujących szczęk (2) w kierun-
ku prostopadłym do ścianki rury (11), przy czym na 
profilującej powierzchni kształtujących szczęk (2) jest 
wykonany rowek (3), w którym znajduje się spręży-
nujący pierścień (4), który umożliwia powrót kształ-
tujących szczęk (2) do pozycji wyjściowej. 
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7c (P. 149132) 30.06.1971. 

„Dolmel" Dolnośląskie Zakłady Wytwórcze Maszyn 
Elektrycznych, Wrocław, (Zygmunt Woźniak). 

Urządzenie do podawania pasów i taśm metalowych 
do pras składające się ze stołu podającego i podajni-
ka pneumatycznego znamienne tym, że podajnik po-
siada cylinder pneumatyczny (6) z tłoczyskiem (7) po-
łączonym wahliwie z łapą (8), zakończoną dwoma pa-
zurami (10) oraz dwie krzywki (9), wokół których 
przesuwają się ruchem posuwisto-zwrotnym rolki 
umieszczone z obu stron łapy (8). 

7f (P. 148423) 27.05.1971. 

Instytut Obróbki Plastycznej, Poznań, (Mieczysław 
Olszewski, Bogdan Sohczyński). 

Automat do walcowania wierteł i wyrobów podob-
nych z równoczesnym skręcaniem znamienny tym, że 

posiada w osi walcarki, suwak (8) z naciskiem (7) o ru-
chu posuwisto-zwrotnym i mechanizmem do włącze-
nia ruchu obrotowego w trakcie przepustu kalibrują-
cego odbywającego się na segmentach (4) i (5) prze-
pustu kształtującego na gotowo półwyrób (6). 

7g (P. 141736) 1.07.1970. 

Pierwszeństwo: 3.07.1969 - Wielka Brytania 

B.and S. Massey Limited Openshaw, Marchester 11, 
Wielka Brytania, (John Foster, Goeffrey Wilson). 

Maszyna kuzienna lub spęczająca, znamienna tym, 
że składa się z dwu matryc przesuwających się w sto-
sunku do siebie, między którymi umieszczony jest ele-
ment przeznaczony do obróbki za pomocą jednego 
lub, więcej liniowych ruchów elementów, przystoso-
wanych do kontroli, która przeprowadzana jest indy-
widualnie lub grupowo podczas spęczania lub po spę-
czaniu i kuciu przy czym wypychanie wykończonego 
elementu z matrycy dokonywane jest za pomocą 
współpracującej matrycy, która przystosowana jest 
do prowadzenia przy ruchu obrotowo-wahadłowym 
dookoła punktu centrycznego lub w jego pobliżu, za 
pomocą której może być dokonywane spęczanie lub 
kucie. 

7g (P. 141737) 1.07.1970. 

Pierwszeństwo: 3.07.1969 - Wielka Brytania 

B.and S. Massey Limited Openshaw Manchester 11, 
Wielka Brytania (Geoffrey Wilson). 

Maszyna kuzienna lub spęczająca o układzie łączą-
cym, gniazdo matrycy posiadająca jedną matrycę wy-
konującą ruch obrotowo-wahadłowy dookoła punktu 
centrycznego lub w pobliżu punktu centrycznego ma-
trycy znamienna tym, że między nośnikiem matrycy 
i elementem wsporczym przewidziane jest łożysko lub 
łożyska, które przystosowane są do kompensowania 
zmian wymiarowych w matrycy i nośnika. 
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7g (P. 145299) 28.12.1970. 

Aida Engineering Kabushiki Kaisha, Kanagawa-ken, 
Japonia (Hisashi Tsuda, Masahiro Oyamada). 

Kuźniarka podwójnego działania znamienna tym, 
że podaje się ciągły drut przez otwór w nieruchomym 
obcinaczu zamocowanym w ramie wspomnianej kuź-
niarki do otworu w ruchomym obcinaczu, w którym 
jest również umieszczony ślizgowo czop obcinacza 
wtedy, gdy ruchomy obcinacz jest ustawiony osiowo 
ze wspomnianym obcinaczem nieruchomym, następnie 
wspomniany obcinacz ruchomy zostaje odsunięty 
z położenia ustawienia osiowego ze wspomnianym ob-
cinaczem nieruchomym do innego położenia, w któ-
rym ruchomy obcinacz znajduje się w ustawieniu 
osiowym obok matrycy do formowania sztywno przy-
twierdzonej do wspomnianej ramy, w trakcie czego 
następuje odcięcie części materiału znajdującej się 
wewnątrz wspomnianego otworu w ruchomym odci-
naczu od pozostałej części materiału znajdującej się 
wewnątrz wspomnianego otworu w obcinaczu nieru-
chomym, po czym suwak wyposażony w przymoco-
wany do niego stempel posuwa się do przodu wyko-
nując krótszy suw w taki sposób, że wspomniana od-
cięta porcja materiału znajdująca się wewnątrz 
wspomnianego otworu ruchomego obcinacza zostaje 
wsunięta do wspomnianej matrycy do formowania 
przez wspomniany stempel za pośrednictwem wspom-
nianego czopa obcinacza i jednocześnie otrzyma ude-
rzenie formujące wstępnie zadane przez wspomniany 
stempel za pośrednictwem wspomnianego czopa obci-
nacza w taki sposób, aby częściowo uformować por-
cję materiału w produkt pośredni, przy czym wspom-
niany ruchomy obcinacz zostaje odsunięty z powro-
tem z położenia, w którym obcinacz jest ustawiony 
osiowo z matrycą do formowania do położenia wyj-
ściowego, w którym obcinacz jest ustawiony osiowo 
L obcinaczem nieruchomym, a na koniec, wspomnia-
ny suwak przesuwa się do przodu wykonując dłuż-
szy suw w taki sposób, że wspomniany stempel za-
daje uderzenie formujące ostatecznie częściowo ufor-
mowanemu produktowi pośredniemu. 

7g (P. 141342) 13.06.1970. 

Nedschroef Octrooi Maatschappij N.V., Helmond, 
Holandia, (Gerardus Cornelis von de Meerendonk). 

Maszyna do spęczania zwłaszcza śrub, składająca 
się z matryc zamocowanych w korpusie maszyny, 
członu ruchomego o ruchu posuwisto-zwrotnym 
względem matryc, uchwytu do stempli zamocowane-
go na członie ruchomym, przy czym stemple te wcho-
dzą we współpracę z matrycami za pomocą członu 
ruchomego i wypychaczy przystosowanych do prze-
suwania wewnątrz korpusu maszyny i ustawionych 
współosiowo matrycami w celu usunięcia spęczonych 
detali z matryc, znamienna tym, że zasadniczo wszy-
stkie wypychacze napędzane są przez jedną wspól-
ną dźwignię, która wykonuje ruch oscylacyjny dzięki 
korbie obracającej się ruchem ciągłym, przy czym 
wypychacze te połączone są korbą za pomocą korbo-
wodów o regulowanej długości skoku. 

7h (P. 137580) 16.12.1968. 

Pierwszeństwo: 24.12.1968 - Niemiecka Republika 
Demokratyczna 

VEB Ingenieurbiiro Schiffbau, Rostock, NRD 
(Ottfried Kaiser). 

Urządzenie do ustalania głowic stemplowych w pra-
sach wielostemplowych, zwłaszcza do ustalania kra-
wędziowych głowic stemplowych, znamienne tym, że 
połączone ze sobą przegubowo dźwignie są sprzężone 
z sąsiednimi ruchomymi we wszystkich kierunkach 
głowicami stemplowymi (1), wyposażonymi w punkty 
prowadzenia, na przykład w trzpienie (5) i (6) dla usta-
lania głowic stemplowych (1) w kierunku podłużnym, 
współdziałających z dźwigniami, przy czym jeden 
z tych punktów prowadzących na przykład trzpień (5) 
służy również do wyrównania długości łańcucha 
dźwigni, a drugi punkt prowadzenia na przykład 
trzpień (6) służy również jako punkt obrotu i ustale-
nia długości dźwigni, natomiast punkt obrotu oraz 
elementy do ustalenia długości i wyrównania długo-
ści jednej dźwigni są umieszczone osobno na dwóch 
sąsiednich głowicach stemplowych (1). 

7h (P. 148305) 22.05.1971. 
Chorzowska Fabryka Okuć Budowlanych, Chorzów, 

(Jan Szczygieł). 

Urządzenie do mechanicznego wprowadzania śrub 
w otwory tulejek i nakuwania na tych śrubach wy-
pustów zapobiegających rozłączeniu, złożone z mecha-
nizmów obrotu tarczy podającej, dozowania oraz na-
kuwania i rozwierania szczęk, znamienne tym, że me-
chanizm nakuwania i rozwierania szczęk, posiada ru-
chomy korpus (35), na który działa sprężyna (41) i klin 
(3) z uskokiem (4) poprzez rolkę (42), zabudowaną w 
korpusie (35) a wewnątrz korpusu (35) osadzona jest 
na osi (37) dźwignia (36) połączona przegubowo z łącz-
nikiem (38) i łącznikiem (39) osadzonym również w 
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korpusie (35) na osi (40), przy czym pomiędzy łączni-
kami (38) zamocowany jest sworzeń (43) współdzia-
łający z uskokiem (5) na klinie (3). 

8h (P. 1463G3) 20.02.1971. 

Bielawskie Zakłady Przemysłu Bawełnianego im. II 
Armii Wojska Polskiego, Bielawa, (Kazimierz Czyżo-
wski, Izydor Klimczak, Ireneusz Figwer, Mirosław 
Watała, Jan Kaczorowski, Franciszek Zając, Stefan 
Łuczyński, Tadeusz Kościak, Edward Kozik). 

Maszyna do laminowania i powlekania, zwłaszcza 
tkanin złożona z zespołu nanoszącego klej, wałków 
wstępnego łączenia, suszarki, układu ściskającego oraz 
układu odbierającego znamienna tym, że zaopatrzona 
jest w głowicę rewolwerową (29) obrotowo osadzoną 
w korpusie (30), który posiada prowadnice do przesu-
wu suportu (70) oraz zaopatrzona jest w wał pływa-
jący (99) stykający się z wałem dociskowo-wytłacza-
jącym (98), który osadzony jest w ściankach korpusu 
(156), a także ma sprzęgło z pracą stałą i okresową, 
iak również posiada transporter szczebelkowy. 

8k (P. 149147) 30.06.1971. 

Pierwszeństwo: 2.07.1970 Wielka Brytania 

Ciba - Geigy AG, Bazylea, Szwajcaria. 

Sposób modyfikowania syntetycznych włókien, zna-
mienny tym, że poddaje się obróbce włókno nieza-
wierające substancji keratynowych za pomocą politio-
lu, zawierającego co najmniej dwie grupy tiolowe w 
cząsteczce i zawierającego ponadto rodnik alkoholu 
wielowodorotlenowego, związane z tym rodnikiem co 
najmniej dwa łańcuchy polioksyalkielenowe oraz zwią-
zane poprzez atomy tlenu z atomami węgla w łańcu-
chach polioksyalkielenowych co najmniej dwie reszty 
wybrane spośród grupy obejmującej reszty acylowe 
alifatycznych kwasów karboksylowych, zawierających 
grupy tiolowe i reszty alkoholi alifatycznych zawie-
rających grupy tiolowe po usunięciu grupy hydroksy-
lowej, po czym naniesiony politiol poddaje się odpo-
wiednio sieciowaniu na włóknie. 

81 (P. 127654) 21.06.1968. 

Kurashiki Rayon Co., Ltd. Kurashiki, Japonia (Osa-
mu Fukushima, Kazuo Nagoshi, Kazuo Noda). 

Sposób wytwarzania materiału płatowego, znamien-
ny tym, że nietkany płat materiału włóknistego, zwią-
zany za pomocą środka wiążącego, nasyca się roztwo-
rem elastomerycznego polimeru, koaguluje roztwór 
polimeru za pomocą cieczy mieszającej się z rozpu-
szczalnikiem użytym do rozpuszczania elastomerycz-
nego polimeru, lecz który nie rozpuszcza tego polime-
ru ani włókien nietkanego płata, po czym środek wią-
żący ekstrahuje się za pomocą jego rozpuszczalnika, 
który nie rozpuszcza włókien nietkanego płata ani 
elastomerycznego polimeru. 

81 (P. 127732) 25.06.1968. 

Kurashiki Rayon CO., Ltd. Kurashiki, Japonia, (Ka-
zuo Nagoshi, Hiroshi Hayanami). 

Sposób wytwarzania płatowego materiału włókni-
stego o powierzchni gładkiej, pozbawionej włosa, zna-
mienny tym, że włos na powierzchni nietkanej maty 
włóknistej lub włóknistego płatu, otrzymanej lub 
otrzymanego przez traktowanie nietkanego materiału 
włóknistego tworzywem polimerycznym, poddaje się 
działaniu rozpuszczalnika lub środka spęczniającego 
co najmniej część materiału stanowiącego włos i na-
stępnie matę lub płat materiału prasuje się, ewen-
tualnie w podwyższonej temperaturze, układając włos 
płasko na powierzchni i wiążąc go z tą powierzchnią. 

81 (P. 128158) 16.07.1968. 

Pierwszeństwo: 18.07.1967 - Japonia. 

The Toyo Rubber Industry Co., Ltd., Tokio, Japo-
nia, (Kanji Fujita, Yoshiaki Sakata). 

Sposób wytwarzania sztucznych skór przez powle-
kanie włóknistego podłoża roztworem polimeru, za-
wierającym jako główny składnik elastomer poliure-
tanowo-mocznikowy, i obróbkę powleczonego podłoża 
związkiem nie rozpuszczającym polimeru w celu skoa-
gulowania polimeru, znamienny tym, że stosuje się 
elastomer poliuretanowo-mcznikowy wytworzony przy 
użyciu wody jako substancji przedłużającej łańcuch 
w ilości od 10 do 30% w stosunku do różnicy powsta-
łej przez odjęcie liczby moli użytego wielkocząstecz-
kowego glikolu (diolu) od liczby moli użytego dwu-
izocyjanianu organicznego oraz przy użyciu małoczą-
steczkowego glikolu lub dwuaminy w ilości odpowia-
dającej od 90 do 70% pozostałej liczby moli. 

8m (P. 148951) 21.06.1971. 

Pierwszeństwo: 23.06.1970-21.04.1971 - Szwajcaria 
Ciba Geigy AG, Bazylea, Szwajcaria. 

Sposób barwienia i drukowania syntetycznych lub 
naturalnych włókien poliamidowych lub mieszanin 
włókien, znamienny tym, że stosuje się pasty lub roz-
twory albo kąpiele farbiarskie zawierające barwnik 
o wzorze 1, w którym jeden symbol X oznacza chlor, 
rodnik metylowy lub korzystnie wodór, a drugi sym-
bol X, korzystnie umiejscowiony w pozycji para wzglę-
dem mostka NH oznacza grupę propionyloaminową, 
w postaci stężonego roztworu ewentualnie w miesza-
ninie z innymi barwnikami. 

l0a (P. 148297) 21.05.1971. 

Huta im. Lenina, Kraków, (Józef Pułecki, Józef 
Hebda, Bolesław Furman, Jan Felecki, Tadeusz Szu-
mlański, Władysław Michalski). 

Urządzenie dozujące węgiel do skrzyni ubijania 
maszyny wsadowej baterii koksowniczej znamienne 
tym, że znane klapy (1) przyłączone są poprzez cię-
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gła (2) zaopatrzone w widełkowe zaczepy (2a) do ra-
mion (3) zamocowanych na trwale do wału (wałów) 
(4), przy czym wał (4) połączony jest poprzez ramię 
(5) z siłownikiem (6), który na zasilaniu ma elektro-
magnetyczny, czterodrożny zawór (8) sterowany zna-
nymi przekaźnikami czasowymi (cl) i (c2), z których 
jeden steruje założoną częstotliwością otwierania klap 
(1), a drugi nastawiony jest na określony czas otwar-
cia tych klap. 

10a (P. 148410) 26.05.1971. 

Pierwszeństwo: 27.05.1970 - Niemiecka Republika 
Federalna 

Riitgerswerke Aktiengesellschaft, Frankfurt nad 
Menem, NRF, (Rolf Marrett, Manfred Meinbreckse, 
Heinz-Gerhard Franek, Herbert Buffleb Zander). 

Sposób wytwarzania koksu izotropowego o wysokiej 
czystości, znamienny tym, że aromatyczne węglowo-
dory o 3 i więcej pierścieniach, z których jeden jest 
pięcioczłonowy, i takie same heterocykliczne związki 
N, O albo S, w których co najmniej jeden heteroatom 
znajduje się w pierścieniu pięcioczłonowym, same lub 
w mieszaninie poddaje się wytlenianiu w temperatu-
rze 430-550°C i pod ciśnienień 3-15 atn i otrzymany 
koks kalcynuje się w znany sposób. 

12c (P. 148904) 18.06.1971. 

Pierwszeństwo: 3.07.1970 - Luksemburg 

Raffinerie tirlemontoise, Bruksela, Belgia (Georges 
Francois Michel Frederich Duchateau). 

Sposób ekstrakcji za pomocą płynu, produktów za-
wartych w materiałach w postaci stałej w ekstrakto-
rze obrotowym z przegrodami, w którym materiały w 
postaci stałej z jednej strony i płynne z drugiej są 
rozdzielane na frakcje poddawane przemieszczeniom 
względnym podłużnym i poprzecznym w taki sposób, 
że każda frakcja płynna jest oddzielana okresowo od 
frakcji raa-

Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz. 
1-2, zawierające bęben obrotowy, we wnętrzu któ-
rego jest umieszczony przenośnik śrubowy, którego 
pełne zwoje wyznaczają przegrody dla frakcji mate-
riałów w postaci stałej i frakcji płynnej, przy czym 
przegrody te są podzielone na przegródki zawierają-
ce frakcje materiałów w postaci stałej i połączone są 
z płynem poprzez zasobniki do podnoszenia materia-
łów w postaci stałej, korzystnie osiowo, przepuszcza-
jące płyn i znajdujące się każdorazowo między dwo-
ma kolejnymi zwojami, znamienne tym, że każda prze-
gródka zawiera przesłonę hamującą przepływ płynu 
wchodzącego do tej przegródki, przy czym przesłona 
ustawiona jest w kierunku zasobnika tej przegródki, 
z której spływa frakcja płynna, zgodnie z kierunkiem 
przepływu płynu w bębnie. 

12d (P. 147419) 7.04.1971. 

Zakłady Sprzętu Motoryzacyjnego Przedsiębiorstwo 
Państwowe Sędziszów Małopolski (Alojzy Żabicki). 

Segmenty filtrujące siatkowe nie wymagają obrób-
ki wiórowej, mające zastosowanie do wszystkich ty-
pów filtrów segmentowych znamienne tym, że są one 
zunifikowane, wykonane z tworzywa sztucznego, po-
siadają wyjęcia (2), (3), przy pomocy których nastę-
puje bezstrzonowo łączenie ich ze sobą. 

12d (P. 148818) 16.06.1971. 

Centralne Biuro Konstrukcyjne Przemysłu Spożyw-
czego „Spomasz" Warszawa (Piotr Jeleński, Eugeniusz 
Karczmarczyk). 

Filtr szczelinowy do mas gęstych, którego elementy 
mają kształt tłoka i cylindra znamienny tym, że ma 
szczeliny (12) o otwartym zarysie osiowym, które 
utworzone są na obwodzie tłoka przez osiowe kanały 
(6) i wybrania (7) przedzielone pierścieniami (5) na 
sekcje, zaś w otworze cylindra - przez osiowe rowki 
(8) i (9), które są kolektorami zasilania i odbierania. 



Nr 10/1973 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO 15 

12d (P. 149161) 30.06.1971 

Centrum Techniki Okrętowej, Gdańsk (Ryszard 
Dębicki, Henryk Wojciszke). 

Samooczyszczalny filtr zwłaszcza do oleju składają-
cy się z korpusu w postaci cylindra, obrotowego ko-
sza filtracyjnego oraz komory zanieczyszczeń ze szcze-
liną znamienny tym, że posiada hydrauliczny silnik 
(3) połączony z obrotowym filtracyjnym koszem (2) 
oraz komorę zanieczyszczeń (8), która jest zaopatrzo-
na w dociskające sprężyste elementy (9) przy czym 
hydrauliczny silnik (3) jest umieszczony wewnątrz 
korpusu (1) i napędzany energią przepływającego me-
dium. 

12e (P. 143348) 25.05.1971. 

Główne Biuro Studiów i Projektów Zaplecza Tech-
nicznego Motoryzacji, Warszawa, (Andrzej Wagner, 
Jerzy Asman). 

Przenośny mieszalnik szamponu z wodą, składający 
się ze zbiornika szamponu, przewodu doprowadzają-
cego wodę i zaworu sterującego, znamienny tym, że 
wnętrze zbiornika (9) podzielone jest szczelnie prze-
poną (7) na dwie komory (6) i (8), przy czym w jed-
nej z nich znajduje się szampon, natomiast druga ko-
mora połączona jest przewodem doprowadzającym 
wodę pod ciśnieniem do mieszalnika, jednocześnie ko-
mora zawierająca szampon połączona jest otworami 
(4) i (3) z przewodem (5) doprowadzającym wodę do 
końcówki wylotowej (12). 

12e (P. 148889) 17.06.1971. 

Pierwszeństwo: 18.06.1970 - Włochy 

VEB Bandstahlkomibinat, Thale, Niemiecka Repu-
blika Demokratyczna (Heinz Lehmann). 

Nastawna zastawka do zakłócenia ruchu cieczy w 
mieszalniku, wystająca z boku we wnętrzu mieszal-
nika, znamienna tym, że wykonana jest w postaci ło-
patki i jest ułożyskowana w zamocowanym na zewnę-
trznej części mieszalnika (1) odlewanym przepuście 
(4), a ponadto posiada dźwignię (5) do przestawiania 
kątowego. 

12e (P. 148914) 19.06.1971. 

Toyo Engineering Corporation, Tokio, Japonia (Kat-
suo Watanabe). 

Sposób oczyszczania gazów zawierających gazowe 
związki kwaśne, wytwarzanych przy rafinacji ropy 
naftowej i w innych reakcjach petrochemicznych, oraz 
odzyskiwania użytecznych produktów ubocznych, zna-
mienny tym, że gazy zawierające gazowe związki 
kwaśne płucze się roztworem w przynajmniej jednym 
stopniu, w którym wytwarzany jest roztwór soli kwa-
śnych i w przynajmniej jednym stopniu, w którym 
wytwarzany jest roztwór soli obojętnych, przy czym 
stopnie te są połączone szeregowo tak, że roztwór cyr-
kuluje w każdym stopniu i ze stopnia wytwarzające-
go sole obojętne do stopnia wytwarzającego sole 
kwaśne, natomiast strumień gazów przepływa ze 
stopnia wytwarzającego sole kwaśne do stopnia wy-
twarzającego sole obojętne, przy czym skład roztwo-
ru płuczącego jest taki, że stosunek molowy soli 
kwaśnych do zasad w części stopnia wytwarzającego 
sole kwaśne najdalszej od stopnia wytwarzającego 
sole obojętne jest większy niż 4 : 1, stosunek molowy 
soli kwaśnych do zasad w części stopnia wytwarza-
jącego sole obojętne najdalszej od stopnia wytwarza-
jącego sole kwaśne jest mniejszy od jedności, a stę-
żenie zasad w częściach pośrednich zmniejsza się sto-
pniowo w kierunku wytwarzania soli kwaśnych. 
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Urządzenie do zastosowania sposobu według zastrz. 
1-6, znamienne tym, że zawiera przynajmniej jeden 
stopień wytwarzający sole kwaśne, przynajmniej je-
den stopień wytwarzający sole obojętne, środki do 
wprowadzania oczyszczanego gazu do stopnia wytwa-
rzającego sole kwaśne, środki do usuwania oczyszczo-
nego gazu ze stopnia wytwarzającego sole obojętne, 
środki do szeregowego połączenia wymienionych stop-
ni, przy czym roztwór płuczący cyrkluje ze stopnia 
o wyższym stężeniu zasad do stopnia o niższym stę-
żeniu zasad a gaz przepływa w przeciwprądzie do roz-
tworu płuczącego, środki do utrzymywania stężenia za-
sad w części stopnia wytwarzającego sole kwaśne naj-
dalszej od stopnia wytwarzającego sole obojętne na 
stosunku molowym soli kwaśnych do zasad przynaj-
mniej 4 : 1 oraz środki do utrzymywania stężenia za-
sad w części stopnia wytwarzającego sole obojętne 
najdalszej od stopnia wytwarzającego sole kwaśne na 
stosunku molowym soli kwaśnych do zasad mniej-
szych od jedności. 

12g (P. 141525) 23.06.1970. 

Pierwszeństwo: 24.06.1969 (Włochy) 

Montecatini Edison S.p.A., Mediolan, Włochy, 
(Umberto Giannini, Paolo Longi, Domenico Deluca, 
Bruno Pivotto). 

Sposób wytwarzania katalizatora, zawierającego 
związki tytanu i wodorki związków metaloorganicz-
nych metali I - I I I grupy układu okresowego, do poli-
meryzacji olefin w fazie ciekłej w obecności lub nie-
obecności obojętnego rozpuszczalnika, lub w fazie ga-
zowej, w temperaturze od - 8 0 ° C do 200°C, pod ciśnie-
niem równym lub wyższym od atmosferycznego, w 
obecności wodoru lub halogenków alkilowych związ-
ków metaloorganicznych Zn lub Cd jako regulatorów 
ciężaru cząsteczkowego polimeru, znamienny tym, że 
poddaje się reakcji wodorek lub związek metaloorga-
niczny I - I I I grupy okresowego układu pierwiastków* 
z produktem otrzymanym z wprowadzenia w zetknię-
ciu związku tytanu o ogólnym wzorze MpTimX(n.m) +p-
w którym M oznacza metal alkaliczny lub grupę NR4, 
w której czwartorzędowy atom azotu posiada wartoś-
ciowości wysycone atomami wodoru i/lub grupami wę-
glowodorowymi R takimi jak alkilowe, arylowe, arylo-
alkilowe i cykloalkilowe lub tenże atom azotu stanowi 
część pierścienia heterocyklicznego, podstawnikami 
Xn,m s = grupy NR2, w których rodnikami R mogą być 
atomy wodoru i/lub grupy węglowodorowe takie jak 
alkilowe, arylowe, aryloalkilowe i cykloalkilowe lub 
też część z nich mogą stanowić atomy chlorowca, n 
oznacza wartościowość tytanu, p jest liczbą całkowitą, 
o wartości 0, 1, 2 i 3, m jest liczbą całkowitą o war-
tości 1, 2 i 3, z nośnikiem składającym się lub zawie-
rającym bezwodny halogenek magnezowy w postaci 
aktywnej uprzednio wytworzonej lub otrzymanej pod-
czas wytwarzania składnika katalitycznego, przy czym 
halogenek magnezu charakteryzuje się tym, że w wid-
mie rentgenowskim jego sproszkowanej postaci linia 
dyfrakcyjna o największej intensywności jaka wystę-
puje w widmie rentgenowskim sproszkowanego nor-
malnego halogenku magnezowego silnie traci na inten-
sywności, a jednocześnie pojawia się więcej lub mniej 
rozszerzone halo i/lub powierzchnia właściwa aktyw-
nego halogenku magnezu jest większa niż 3 m2/g. 

12g (P. 147649) 20.04.1971. 

Pierwszeństwo: 28.04.1970 - Austria 

Siemens Aktoengesellschaft, Berlin Zachodni i Mo-
nachium, (Kurt Wellehnofer). 

Urządzenie do pomiaru stanu nasycenia roztworów, 
zwłaszcza roztworów sacharozy, znamienne tym, że 
przetwornik lepkości i miernik temperatury przeka-
zują do układu analogowego sygnały elektryczne o 
wartości odpowiadającej lepkości względnie tempera-
turze, przy czym miernik elektryczny dołączony do 
wyjścia tego układu wskazuje stan nasycenia. 

12i (P. 147425) 7.04.1971. 

Uniwersytet Jagielloński Instytut Chemii, Zakład 
Technologii Chemicznej, Kraków (Feliks Polak, Jan 
Wilkosz). 

Sposób otrzymywania granulowanego szerokoporo-
watego mordenitu o własnościach sita molekularnego 
o średnicy porów 4 i 6 Á przez poddanie reakcji w 
temperaturze 100-300° roztworu glinianu sodowego, 
wodorotlenku sodowego i materiałów dostarczających 
SiOL, przy zachowaniu między reagentami stosunku 
tlenków 

SÍO./ALO.J 6- 150 
NaoÖ/SiOo - 0,07 - 0,3 
H ä O /Na s d = 6 - 300 

znamienny tym, że reakcję prowadzi się w następują-
cych granicach ilości moli poszczególnych tlenków 
przypadających na 100 g wody: 

Na,O = 0,08 - 0,28 
Si(X = 0 , 6 - 1,4 
AlgOa = 0,04 - 0,14 

12i (P. 149472) 15.07.1971. 

Pierwszeństwo: 17.07.1970 - Francja 

Progil, Paryż, Francja, (Francois Pierrot, Ghislain). 

Sposób wytwarzania dwusiarczku węgla i regenera-
cji siarki z siarkowodoru tworzącego się jako produkt 
uboczny w procesie reakcji węglowodorów i siarki, 
przez poddanie reakcji siarkowodoru z bezwodnikiem 
kwasu siarkowego, w środowisku wodnym, znamien-
ny tym, że mieszaninę gazów zawierającą dwusiarczek 
węgla i siarkowodór, otrzymaną w wyniku reakcji wę-
glowodorów z siarką po ewentualnym oddzieleniu 
przez skroplenie nieprzereagowanej siarki i części 
dwusiarczku węgla, poddaje się kontaktowi z bezwod-
nikiem kwasu siarkowego w stosunku molowym 
H2S/SO2 co najmniej stechiometrycznym, w obecności 
wody, w temperaturze poniżej temperatury topnienia 
siarki i pod ciśnieniem co najmniej wystarczającym do 
utrzymania dwusiarczku węgla w fazie ciekłej, w taki 
sposób aby w wyniku całkowitej reakcji SO2 z H2S 
otrzymana siarka uległa rozpuszczeniu w dwusiarczku 
węgla, a następnie oddziela się fazę wodną od roztwo-
ru siarki w dwusiarczku węgla i siarkę wydziela przez 
oddestylowanie dwusiarczku węgla. 
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12i ÍP. 14971fił 29.07.1971. 

Pierwszeństwo: 31.07.1970 - Francja 

Progil, Paryż, Francja. 

Sposób wytwarzania dwusiarczku węgla i regenera-
cji siarki z siarkowodoru tworzącego się jako produkt 
uboczny w procesie reakcji węglowodoru i siarki przez 
poddanie reakcji w środowisku wodnym siarkowodoru 
z bezwodnikiem kwasu siarkowego, znamienny tym, że 
mieszaninę gazów poreakcyjnych, zawierającą dwu-
siarczek węgla i siarkowodór, otrzymaną w wyniku 
reakcji siarki z węglowodorem w znany sposób, po 
ewentualnym oddzieleniu nieprzereagowanej siarki 
przez skroplenie oraz częściowo dwusiarczku węgla, 
poddaje się reakcji z bezwodnikiem kwasu siarkowego 
w środowisku wodnym, w temperaturze nie przekra-
czającej 100°C i pod ciśnieniem normalnym, przy 
utrzymaniu w środowisku reakcji proporcji molowe] 
H2S : SO2 co najmniej stechiometrycznej dla uzyskania 
siarki w wyniku reakcji SO2 i H2S i oddziela się pra-
wie całkowitą ilość dwusiarczku węgla w stanie gazo-
wym, a fazę ciekłą zawierającą siarkę poddaje się mie-
szaniu i wytrąconą siarkę w postaci subtelnie rozdrob-
nionej substancji stałej oddziela się ze środowiska cie-
kłego w znany sposób. 

121 (P. 147482) 9.04.1971. 

Politechnika Śląska im. W. Pstrowskiego (Katedra 
Chemii Analitycznej i Ogólnej), Gliwice (Władysław 
Augustyn, Marian Krysowski). 

Sposób wytwarzania wodorofluorku sodowego oraz 
azotanów potasowego i amonowego z fluorokrzemianu 
potasowego i azotanu sodowego przez amoniakalną hy-
drolizę fluorokrzemianu potasowego i następny rozklad 
termiczny pohydrolitycznego roztworu fluorków pota-
sowego i amonowego na, wdorofluorki, znamienny tym, 
że stop wodorofluorków potasu i amonu rozpuszcza się 
w wodzie zakwaszonej kwasem fluorowodorowym i za-
daje nieco większą od stechiometrycznej ilością stałego 
azotanu sodowego, miesza w temperaturze 60-70°C, po 
czym wydzielone kryształy wodorofluorku sodowego 
oddziela się i przemywa wodą, a roztwór pokonwersyj-
ny odfluorowuje się przez dodatek krzemionki i kwasu 
azotowego, następnie wolny od fluoru roztwór przera-
bia się na stały nawóz, składający się z azotanów pota-
sowego, amonowego i sodowego. 

12m (P. 149167) 30.06.1971. 
Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej, Instytut 

Chemii, Lublin (Włodzimierz Hubicki, Michalina Dąb-
kowska). 

Sposób usuwania toru, cyrkonu, hafnu i tytanu 
z preparatów skandu, znamienny tym, że wymienione 
zanieczyszczenia usuwa się na drodze jonowymiennej 
przy zastosowaniu kationitów, przez sorpcję skandu 
z roztworów soli amonowych lub (i) soli pierwiastków 
alkalicznych kwasów monokarboksylowych alifatycz-
nych, najlepiej kwasu mrówkowego, octowego, propio-
nowego, masłowego lub walerianowego o stężeniach 
od 0,1 n do 2 n w zakresie pH = 3-8 lub przez elucję 
skandu ze złoża kationitu wymienionymi roztworami 
soli kwasów monokarboksylowych allifatycznych. 

12o (P. 141709) 30.06.1970, 
Pierwszeństwo: 1.07.1969 - Niemiecka Republika Fe-

deralna 

Glanzsteff AG, Wuppertal, NRF, (Helmut Mägerlein, 
Gerhard Meyer, Hans-Dieter Rupp). 

Sposób wytwarzania chlorku trójchlorometanotiosul-
fenylu z chlorku trójchlorometanosulfenylu i siarki, 
znamienny tym, że reakcję przeprowadza się na węglu 
aktywnym. 

12o (P. 144208) 2.11.1970. 
Pierwszeństwo: 15.11.1969 - Niemiecka Republika 

Federalna 

Merck Patent Gesellschaft mit beschrankter Haftung 
Darmstadt, NRF. 

Sposób wytwarzania nowych 16-metylosteroidów 
o wzorze ogólnym 1, w którym RO oznacza zestryfi-
kowaną lub zeteryfikowaną grupę hydroksylową, R1 

oznacza F, Cl, Br, CH3 lub CF3, przy czym ewentual-
nie w położeniu 6 (7) może występować dodatkowe po-
dwójne wiązanie, znamienny tym, że 3-hydroksy-16-
metylosteroid o wzorze ogólnym 2, w którym R1 ma 
wyżej podane znaczenie, a w położeniu 6 (7) ewentu-
alnie może występować dodatkowe podwójne wiązanie, 
albo zestryfikowaną w położeniu 3, zdolną do reakcji 
pochodną 3-hydroksy-16-metylo-steroidu, traktuje się 
zestryfikowanym lub zeteryfikowanym związkiem 
0 wzorze ogólnym ROH, w którym R ma wyżej podane 
znaczenie lub zdolną do reakcji pochodną takiego 
związku albo funkcjonalnie przekształconą grupę 20-
-ketonową w steroidzie już odpowiadającym wzorowi 
1 uwalnia się za pomocą solwolizy. 

12o (P. 147457) 13.04.1971, 
Pierwszeństwo: 14.04.1970 - Włochy 

Snam Progetti S.p.A. Mediolan, Włochy (Vittorio 
Fattore, Bruno Notari). 

Sposób wytwarzania nienasyconych nitryli z miesza-
niny par złożonej z węglowodoru olefinowego, amo-
niaku i tlenu lub powietrza, znamienny tym, że wy-
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mienioną mieszaninę kontaktuje się z katalizatorem 
zawierającym zasadniczo tlenowe związki uranu i tel-
luru. 

12o (P. 147458) 13.04.1971. 

Pierwszeństwo: 12.05.1970 - Niemiecka Republika De-
mokratyczna 

VEB Chemie-kombinat Bitterfeld, Bitterfeld, NRD 
(Werner Kochmann, Heinz Schlaitz, Helmut Hentschel). 

Sposób oksychlorowania węglowodorów alifatycz-
nych nasyconych i nienasyconych oraz benzenu i/lub 
ich częściowo chlorowanych pochodnych, znamienny 
tym, że przemianę prowadzi się w reaktorze ze stałym 
złożem lub w reaktorze z wirującą warstwą w obec-
ności katalizatora, który jako czynnik działający za-
wiera tlenek chromu aktywowany nieorganicznymi 
związkami zawierającymi fluor, zwłaszcza sześcioflu-
orokrzemianami alkalicznymi. 

12o (P. 147469) 8.04.1971. 

Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej, Blachownia 
Śląska (Bogdan Thomalla, Mieczysław Zawadzki, Ste-
fan Skrobacz). 

Sposób rozkładu związków glinoorganicznych i szla-
mów pochodzących z ich produkcji oraz stosowania 
znamienny tym, że związki glinoorganiczne, pozosta-
łości podestylacyjne w roztworach węglowodorowych 
lub szlamy zawierające te związki wprowadza się w 
atmosferze azotu w sposób ciągły do warstwy węglo-
wodorowej znajdującej się nad warstwą wodną, przy 

czym całość miesza się, także warstwa węglowodorowa 
jest stale nasycana wodą a wprowadzane od góry 
związki metaloorganiczne rozkładają się łagodnie w 
suspensji wodnej, zaś wydzielające się .ciepło reakcji 
odbierane jest przez dużą masę rozpuszczalnika i wo-
dy, przy czym podwyższenie temperatury w całej ma-
sie jest rzędu 10-30°C, a po rozłożeniu się na granicy 
faz resztek związków glinoorganicznych, produkty roz-
kładu przechodzą do warstwy wodnej. 

Urządzenie do wykonania sposobu według zastrz. 1 
znamienne tym, że regulowany rozkład prowadzi w 
zbiorniku 1, zaopatrzonym w mieszadło 2 znajdujące 
się w warstwie wodnej , do którego od góry wprowa-
dza się króćcem 3 związki glinoorganiczne lub szlamy 
zawierające związki glinoorganiczne, króćcem 4 azot 
a króćcem 5 węglowodory, natomiast króćcem 6 od-
prowadza się opary do chłodnicy 7, zaś poniżej grani-
cy faz do zbiornika 1 doprowadza się króćcem 8 wodę, 
a króćcem 9 odprowadza wodę wraz z produktami roz-
kładu, ponadto zbiornik 1 posiada płaszcz chłodzący 19 
i połączony jest ze zbiornikiem węglowodorów 11 oraz 
zbiornikiem katalizatora 12. 

12o (P. 147630) 19.04.1971. 

Pierwszeństwo: 12.06.1970 - ZSRR 

Institut Chimii Prirodnych Sojedinoni Akademii 
Nauk SSRR, Moskwa, ZSRR, (Tatiana Andrejewna Se-
rebrjakova, Ardalion Vladimirowich Zacharchev, Rim-
ma Nuriaczmotovna Chigir, Sofia Nikołajewna Anan-
chenko, Igor Vladimirovich Tergov, Evgenia Georgie-
vna Krjutechenko). 

Stereospecyficzny sposób wytwarzania związków 
estranowych konfiguracji naturalnej o ogólnym wzo-
rze 1, w którym R oznacza atom tlenu, grupę OH i 
grupę OCOCH3. Rx oznacza rodnik CH3, C2H5, H-C3H7, 
R2 oznacza atom wodoru, rodnik CH3, grupę COCH3, 
a n oznacza liczbę 1 lub 2, znamienny tym, że związki 
A 8/9/dehydro-estranowe o ogólnym wzorze 3, w któ-
rym wszystkie symbole mają wyżej podane znaczenie, 
poddaje się redukcji mieszaninę kwasu trójfluoroocto-
wego z trójetylosilanem w środowisku obojętnego roz-
puszczalnika organicznego, a następnie wydziela się 
produkt końcowy. 

12o (P. 147631) 19.04.1971. 

Pierwszeństwo: 20.04.1970 - Stany Zjednoczone Ame-
ryki 

Eli Lilly and Company Indianapolis, Indiana, Stany 
Zjednoczone Ameryki, (William Nathaniel Cannon). 

Sposób wytwarzania nowych pochodnych dwusiarcz-
ku bis- (3,5-dwunitrofenylu) o ogólnym wzorze 1, w 
którym X oznacza grupę wodorotlenową lub grupę 
o ogólnym wzorze 2, w którym ^ i R2 są jednakowe 
lub różne i oznaczają atomy wodoru lub niższe rod-
niki alkilowe, alkenylowe lub alkinylowe, znamienny 
tym, że tiocyjanian 4-chloro-3,5-dwunitrofenylu trak-
tuje się wodorotlenkiem, węglanem, wodorowęglanem 
lub azotynem litu, potasu, sodu lub cezu albo wodoro-
tlenkiem amonowym lub aminą o ogólnym wzorze 3, w 
którym R! i R2 mają wyżej podane znaczenie. 
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12o (P. 147633) 19.04.1971. 
Pierwszeństwo: 21.04.1970 - Szwajcaria 

Ciba - Geigy AG., Bazylea, Szwajcaria. 

Sposób wytwarzania nowego estru fosforowego o wzo-
rze 1, znamienny tym, że tiochlorofosforan dwumetylu 
poddaje się reakcji z estrem metylowym kwasu 2-hy-
droksymetylenopropionowego, zwłaszcza z jego solą. 

12o (P. 147634) 19.04.1971. 
Pierwszeństwo: 20.04.1970 - Stany Zjednoczone Ame-

ryki 

The Upjohn Company, Kalmazoo, Stany Zjednoczone 
Ameryki, (Udo Friedrich Axen). 

Sposoo wytwarzania nowych pochodnych prostaglan-
dyn o ogólnym wzorze 8d, w którym ~RX oznacza atom 
wodoru, grupę alkilową o 1-8 atomach węgla, grupę 
eykloalkilową o 3-10 atomach węgla, grupę aryloalki-
lową o 7-12 atomach węgla, grupę fenylową, fenylową 
podstawioną 3 atomami chloru lub grupą alkilową o 
1-4 atomach węgla, albo grupę etylową podstawioną 
w pozycji beta 3 atomami chloru, 2 lub 3 atomami 
bromu albo 1, 2 lub 3 atomami jodu, R2 oznacza grupę 
alkilową o 1-4 atomach węgla, niepodstawioną lub 
podstawioną 1-3 atomami fluoru, R3 i R4 oznaczają 
atom wodoru lub grupę alkilową o 1-4 atomach węgla 
n oznacza liczbę całkowitą od 1 do 4, A oznacza grupę 
alkilenową o 1-10 atomach węgla, niepodstawioną 
albo podstawioną 1 lub 2 atomami fluoru i zawierają-
cą 5 atomów węgla pomiędzy grupą - C O O R , i = CH, 
znamienny tym, że związek o ogólnym wzorze 12, w 
którym R4 ma wyżej podane znaczenie poddaje się re-
akcji Wittiga ze związkiem o ogólnym wzorze Hal-
- C H R 3 - C n H 2 n - C = C - R 2 , hydrolizuje się grupę tetra-
hydropiranylową, utlenia się grupę 3-hydroksylową do 
grupy 3-okso, alkiluje się uzyskany związek o ogólnym 
wzorze 15, w którym R2, R3 i R4 mają wyżej podane 
znaczenia, związkiem o ogólnym wzorze H a l - C H 2 - C = 
= C - A - C O O R ^ w którym Ri ma wyżej podane zna-
czenie z wyłączeniem atomu wodoru lub związkiem 
o ogólnym wzorze 17, otrzymując związek o ogólnym 
wzorze 23 lub 16, w którym Rx ma wyżej podane zna-
czenie z wyłączeniem atomu wodoru oraz R2, R3 i R4 
mają wyżej podane znaczenia przeprowadza się grupę 

o wzorze 48 w grupę estrową -COORj na drodze hy-
drolizy, utleniania i estryfikacji, wprowadza do estru 
grupy hydroksylowe w celu uzyskania glikolu o ogól-
nym wzorze 24, w którym Rj ma wyżej podane zna-
czenie z wyłączeniem atomu wodoru a R2, R3 R4, A i n 
mają wyżej podane znaczenia, wymienia się atom wo-
doru w glikol na grupę alkilosulfonylową L, zawiera-
jącą do 5 atomów węgla i działa na wytworzony zwią-
zek wodą w temperaturze 0-60°C w celu przeprowa-
dzenia przegrupowania na drodze solwolizy. 

12o (P. 147638) 20.04.1971. 

Pierwszeństwo: 24.04.1970 - Austria 

Osterreichische Strickstoffwerke AG., Linz, Austria 
(Geza Schramm, Horst Riedl). 

Sposób wytwarzania piperydylosteroidów, zawierają-
cych w położeniu 16 funkcyjną grupę tlenową, o wzo-
rze 1, w którym symbol X-Y oznacza ugrupowanie o 
wzorze 5 lub 6, R oznacza atom wodoru lub resztę niż-
szego alifatycznego kwasu karboksylowego a R" ozna-
cza atom wodoru, resztę niższego alifatycznego kwasu 
karboksylowego lub rodnik benzoilowy, znamienny 
tym, że 16-bromo-cyjanamidy o ogólnym wzorze 2, w 
którym R i X-Y mają wyżej podane znaczenie, pod-
daje się reakcji z solą metalu alkalicznego niższego 
alifatycznego kwasu karboksylowego lub kwasu ben-
zoesowego w środowisku o przeważającym charakterze 
aprotonowym i polarnym, a po wyodrębnieniu otrzy-
manego 16-acyloksy-cjanamidu o ogólnym wzorze 3, w 
którym R' oznacza resztę niższego alifatycznego kwasu 
karboksylowego lub kwasu benzoesowego a R i X-Y 
mają wyżej podane znaczenie, redukuje się go wodo-
rem in statu nascendi lub kompleksowymi wodorkami 
glinu w środowisku roztworu alkalicznego z równo-
czesną eliminacją grupy cyjanowej. 

12o (P. 147681) 22.04.1971. 

Pierwszeństwo: 21.05.1970, 27.07.1970, 4.09.1970, 25.01. 
1971 - Stany Zjednoczone Ameryki 

Sandoz AG., Bazylea, Szwajcaria, (Imre Bacsó, Ro-
bert V. Coombs, Eugene E. Galantay, Dietmar A. Ha-
beck). 

Sposób wytwarzania steroidów o wzorze 1, w którym 
Rj oznacza grupę alkilową o 1-3 atomach węgla, a pq 
oznacza rodnik steroidowy, z tym ograniczeniem, że 
rodnik ten nie posiada budowy o wzorze 21, w którym 
Z oznacza pierścienie A i B oraz związane z nimi pod-
stawniki i jest przedstawiony wzorami Zl, Z2, Z3, Z4, 
Z5, Z6, Z7, Z8, Z9, Z10, Zl l , Z12, Z13, Z14, Z15 i Z16, 
w którym R u oznacza atom wodoru, grupę alkilową 
o 1-3 atomach węgla, grupę cykloalkilową o 5 - 7 ato-
mach węgla, grupę alkanoilową o 2 - 4 atomach węgla 
lub grupę czterowodoropiranylową, R15 oznacza atom 
wodoru, grupę 6a-metylową lub 7a-metylową, R16 
oznacza atom wodoru lub grupę metylową, R17 ozna-
cza atom wodoru, fluoru, chloru lub grupę metylową, 
a Rig oznacza grupę alkanoilową o 2 - 4 atomach węgla 
lub grupę alkilową, znamienny tym, że związki o wzo-
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rze 2, w którym Ri i pq mają wyżej podane znacze-
nie, i albo R2 i R3 są jednakowe lub różne i oznaczają 
grupy alkilowe o 1-3 atomach węgla, albo R2 i R3 ra-
zem z atomem azotu tworzą pierścień pirolidynowy, 
piperydynowy lub homopiperydynowy, R4 oznacza gru-
pę alkilową o 1-3 atomach węgla, a X~ oznacza resztę 
anionową kwasu mineralnego, z wyjątkiem jonu flu-
orkowego, resztę anionową kwasu alkilosulfonowego 
lub resztę aromatycznego kwasu sulfonowego, zadaje 
się źródłem jonów wodorkowych, składającym się z 
związków o wzorze 10, w którym Y oznacza jon metalu 
alkalicznego lub metalu ziem alkalicznych, takiego jak 
lit, sód, potas, wapń lub magnez, M oznacza glin, gal 
lub bor, a Wu W2 i W3 są jednakowe lub różne i ozna-
czają atomy wodoru, grupy alkilowe, alkoksylowe lub 
alkoksyalkoksylowe o 1-6 atomach węgla, i związków 
o wzorze 11, w którym M ma wyżej podane znaczenie, 
a W4 i W5 jednakowe lub różne oznaczają atomy wo-
doru lub grupy alkilowe o 1-6 atomach węgla, w śro-
dowisku aprotycznym nie oddziaływującym niekorzys-
tnie na przebieg reakcji. 

12o (P. 147684) 22.04.1971. 
Pierwszeństwo: 24.04.1970 - Szwajcaria 

Ciba - Geigy AG., Bazylea, Szwajcaria. 

Sposób wytwarzania nowych S-cyklopentylowych 
eterów 7a-metylo-16cx, 17-dwuhydroksy-A 1, 3, 5/10/-
-estratrienów o wzorze 1 lub 16, 17-dwuoctanów tych 
eterów, znamienny tym, że związek o wzorze 2, w któ-
rym Ri i R2 oznaczają wolne lub zestryfikowane grupy 
hydroksylowe, eteryfikuje się selektywnie w położeniu 
- 3 cyklopentanolem, albo związek o wzorze 3, w któ-
rym Acyl oznacza resztę niższego alifatycznego kwasu 
karboksylowego, poddaje się redukcji a z mieszaniny 
reakcyjnej wyodrębnia się związek 16a, 17a lub 16«, 
17 ß-dwuhydroksylowy, albo związek o wzorze 4 pod-
daje się reakcji z czterotlenkiem osmu a otrzymany 
osmian rozszczepia się na drodze redukcji, albo zwią-
zek o wzorze 5, w którym Acyl oznacza resztę niższego 
alifatycznego kwasu karboksylowego, poddaje się re-
dukcji i w otrzymanych związkach, w których Rt 
i/lub R2 oznaczają zestryfikowane grupy hydroksylowe 
różniące się od grup acetoksylowych, rozszczepia się 
te grupy na grupy hydroksylowe, a otrzymane związki 
16ot, 17-dwuhydroksylowe przekształca się w ich dwu-
octany lub otrzymane dwuoctany przekształca się w 
związki 16«, 17-dwuhydroksylowe. 

12o (P. 147685) 22.04.1971. 

Pierwszeństwo: 24.04.1970 - Szwajcaria 

Ciba-Geigy AG., Bazylea, Szwajcaria. 

Sposób wytwarzania nowego 3-cyklopentylowego 
eteru 7a-metyloestronu o wzorze 1, znamienny tym, że 
związek o wzorze 2, w którym R oznacza wolną lub 
zketalizowaną grupę ketonową, lub wolną lub zestry-
fikowaną grupę hydroksylową, eteryfikuje się w poło-
żeniu - 3 cyklopentanolem, a podstawnik R przekształ-
ca się ewentualnie w wolną grupę ketonową. 
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12o (P. 147686) 22.04.1971. 

Pierwszeństwo: 24.04.1970 - Szwajcaria 

Ciba-Geigy AG., Bazylea, Szwajcaria. 

Sposób wytwarzania nowego 3-cyklopentylowego 
eteru 7a metylo-17a etynyloestradiolu o wzorze 1, zna-
mienny tym, że związek o wzorze 2 poddaje się reakcji 
z metalicznym związkiem acetylenu, albo związek o 
wzorze 3 eteryfikuje się w położeniu - 3 cyklopenta-
nolem. 

12o (P. 147697) 21.04.1971. 

Zgłoszenie dodatkowe do patentu nr 46246 

Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej, Blachownia 
Śląska, (Wiesława Orzechowska, Kazimierz Fraczek, 
Bolesław Nowicki, Józef Hadasik, Zygmunt Lisicki, 
Witold Tęcza, Józef Cierpioł, Konrad Jaskóła, Alfons 
Skwara). 

Sposób usuwania tiofenu z benzenu i jego homolo-
gów oraz z frakcji i mieszanin zawierających te związ-
ki przez traktowanie kwasem siarkowym i aldehydami 
w obecności związków fenolowych według patentu nr 
46246 znamienny tym, że frakcje i mieszaniny zawiera-
jące obok benzenu i jego homologów związki nienasy-
cone traktuje się wstępnie kwasem siarkowym a na-
stępnie po oddzieleniu warstwy kwasowej miesza w 
obecności fenoli z takimi ilościami kwasu siarkowego 
i aldehydu, aby stężenie aldehydu w warstwie kwaso-
wej wynosiło od 5 do 15% wagowych, albo traktuje się 
wstępnie kwasem siarkowym w obecności fenoli, a na-
stępnie do mieszaniny reakcyjnej wprowadza aldehyd 
w takiej ilości, aby stężenie aldehydu w warstwie 
kwasowej wynosiło od 5 do 15% wagowych. 

12o (P. 148826) 16.06.1971. 

Pierwszeństwo: 18.06.1970 - Wielka Brytania 

Levens Komiske Fabrik Produktionsaktieselskab, 
Ballerup, Dania (Peter Werner Feit, Ole Bent Tvaer-
mose Nidsen). 

Sposób wytwarzania nowych pochodnych kwasu 5-
-sulfamylobenzoesowego o ogólnym wzorze 1, w któ-
ry grupa NH-Ri znajduje się w pozycji 2 lub 3, Ri 
oznacza rodnik alifatyczny zawierający 3-8 atomów 
węgla w łańcuchu lub rodnik metylowy lub etylowy 
z jednopierścieniowym podstawnikiem aromatycznym 
lub heterocyklicznym, a R2 oznacza nie podstawiony 
lub podstawiony rodnik fenylowy oraz soli i estrów 
wspomnianych związków, znamienny tym, że związek 
o ogólnym wzorze 2, w którym R2 ma wyżej podane 
znaczenie albo ester lub sól tego związku alkiluje się 
za pomocą czynnika alkilującego o ogólnym wzorze 
RjX, w którym Rj ma wyżej podane znaczenia, a X 
oznacza atom chlorowca lub grupę hydroksylową, sul-
fonyloksylową, alkilo- i arylosulfonoksylową, po czym 
wyosobnia się związek o wzorze 1 i ewentualnie prze-
prowadza w wolny kwas, albo związek o ogólnym 
wzorze 5, w którym R} i R2 mają uprzednio podane 
znaczenia, poddaje się reakcji Wolffa-Kishnera. 

12o (P. 148827) 16.06.1971. 
Pierwszeństwo: 18.06.1970 - Szwajcaria 

Richter Gedeon Vegyészeti Gyár R. T. Budapeszt, 
Węgry (Zoltán Tuba, Maria Bor). 

Sposób wytwarzania nowych pochodnych D-homo-
imidowych o szkielecie steranu określonych wzorem 
ogólnym 1, w którym pierścień oznaczony symbolem B 
oznacza układ pierścieniowy o wzorze la lub o wzorze 
lb związany z pierścieniem oznaczonym symbolem C 
tak jak podano we wzorze 1 dla pierścienia B, R ozna-
cza wolną lub korzystnie w postaci ketalu zabezpie-
czoną grupę karboksylową lub atom wodoru i grupę 
wodorotlenową ewentualnie w postaci pochodnej estro-
wej lub eterowej, R2 oznacza niski rodnik alkoksylo-
wy, znamienny tym, że związek o wzorze 2 lub o wzo-
rze 2a, w których to wzorach R i R2 mają wyżej po-
dane znaczenie poddaje się reakcji przegrupowania 
przebiegającego z powiększeniem pierścienia prowadzo-
nej w środowisku kwaśnym lub poddaje się reakcji 
zamknięcia pierścienia związek o wzorze 3 lub o wzorze 
3a, w których to wzorach R i R2 mają wyżej podane 
znaczenie, a X i Y są różne i oznaczają grupy karba-
mylowe lub karboksylowe. 
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12o (P. 148828) 16.06.1971 

Pierwszeństwo: 17.06.1970 - Holandia 

Stamicarbon N. V. Heerlen, Holandia. 

Sposób ciągłego wytwarzania oksymów w reakcji 
związku karbonylowego z wodnym roztworem siarcza-
nu hydroksyloamonowego i kwaśnego siarczanu amono-
wego, otrzymywanego przez poddanie redukcji zawie-
rającego azotyn oraz kwaśny siarczyn za pomocą dwu-
tlenkiem siarki i hydrolizie, znamienny tym, że reaK-
cję wytwarzania oksymu prowadzi się w obecności tor-
foranu jednoamonowego użytego w takiej ilości, że przy 
końcu reakcji wartość pH wynosi jeszcze co najmniej 
0,5, w temperaturze 25°C, po czym oddziela się oksym 
z fazy wodnej zawierającej kwas fosforowy i siarczan 
amonowy. 

12o (P. 148832) 16.06.1971. 

Pierwszeństwo: 17.06.1970 - Holandia 

Stamicarbon N. V., Heerlen, Holandia. 

Sposób wyodrębniania laktamów ze środowiska za-
wierającego stężony kwas siarkowy lub trójtlenek siar-
ki w drodze ekstracji odpowiednim rozpuszczalnikiem 
nie mieszającym się lub słabo mieszającym się z wodą, 
poprzedzonej wprowadzeniem do środowiska czynnika 
zmieniającego stopień kwasowości, a wskutek tego roz-
luźniającego wiązanie między laktamem a kwasem 
siarkowym, znamienny tym, że jako czynnik zmienia-
jący stopień kwasowości stosuje się roztwór jednoza-
sadowego fosforanu amonu lub metalu alkalicznego, 
ewentualnie zawierający wolny kwas fosforowy, przy 
czym roztwór wprowadza się w takiej ilości, aby wy-
rażony w molach stosunek jednozasadowego fosforanu 
do sumy kwasu siarkowego i wolnego SO3 wynosi co 
najmniej 0,25 : 1,0. 

12o (P. 148834) 16.06.1971. 

Pierwszeństwo: 18.06.1970 - Węgry 

Richter Gedeon Vegyészeti Gyár R.T. Budapeszt, 
Węgry, (Zoltán Tuba, Maria Bor). 

Sposób wytwarzania nowych zasadowych 17-aza-
-steroidów o wzorze ogólnym 1 lub la, w których to 
wzorach R oznacza wolną lub korzystnie w postaci po-
chodnej ketalowej chronioną grupę ketonową, a atom 
wodoru lub grupę wodorotlenową, ewentualnie chro-
nioną np. resztą estrową lub eterową, R t oznacza atom 
wodoru, grupę alkilową o 1-4 atomach węgla lub 
grupę hydroksyetylową, R2 oznacza grupę alkoksylo-

wą, jak również soli tych związków, znamienny tym, 
że związek o wzorze 2 lub 2a, w których to wzorach 
R i R2 mają wyżej podane znaczenie, podczas gdy Rt 
oznacza atom wodoru lub grupę alkilową o 1-4 ato-
mach węgla, albo związek o wzorze ogólnym 3 lub 
3a, w których to wzorach R i R2 mają wyżej podane 
znaczenie, podczas gdy R1 oznacza grupę o wzorze 
- C O - C K 2 - Z , w którym Z oznacza atom wodoru lub 
grupę hydroksylową albo acetoksylową, w środowi-
sku rozpuszczalnika, w atmosferze obojętnego gazu, 
korzystnie azotu, redukuje się kompleksowym wodor-
kiem metalu i otrzymany związek o wzorze ogólnym 
1 i la, ewentualnie alkiluje się i/lub przeprowadza 
w sól. 

12o (P. 148835) 16.06.1971. 
Pierwszeństwo: 18.06.1970 - Węgry 

Richter Gedeon Vogyeszeti Gyar R.T. Budapeszt, 
Węgry (Zoltán Tuba, Maria Bor). 

Sposób wytwarzania nowych 17-aza-18-ketostcry-
dów o wzorze ogólnym 1 i la, gdzie symbol R ozna-
cza grupę ketonową wolną lub zwłaszcza zamaskowa-
ną w postaci pochodnej ketalowej, atom wodoru albo 
grupę alkilową zawierającą 1-4 atomów węgla, sym-
bol R2 oznacza grupę alkoksylową, znamienny tym, 
że poddaje się degradacji metodą Hofmanna a) zwią-
zek o wzorze ogólnym 2 lub 2a, gdzie symbole R i Rt 
mają znaczenie wyżej podane, albo b) związek o wzo-
rze ogólnym 3 lub 3a - symbole R i R2 mają zna-
czenie wyżej podane, zaś symbole X i Y oznaczają 
grupy karbamoilowe i karboalkoksylowe, pod warun-
kiem, że oba podstawniki są zawsze różne - lub 
c) związek o wzorze ogólnych 3 lub 3a poddaje się 
reakcji z czterooctanem ołowiu, powstały produkt pod-
daje się reakcji hydrolizy i zamknięcia pierścienia 
i ewentualnie związek o wzorze ogólnym 1 lub la wy-
tworzony jednym z tych sposobów hydrolizuje się i/lub 
alkiluje środkiem alkilującym o 1-4 atomach węgla, 
wyodrębnia w znany sposób. 

12o (P. 148836) 16.06.1971. 

Pierwszeństwo. 18.06.1970 - Węgry 

Richter Gedeon Vegyészeti Gyár R.T. Budapeszt, 
Węgry (Zoltán Tuba, Maria Bor). 

Sposób wytwarzania nowych 17-azasterydów pod-
stawionych przy atomie węgla w pozycji 21 oraz ich 
soli, o wzorze ogólnym 1, w którym symbole A i B 
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oznaczają atomy wodoru, symbol C oznacza wolną, a 
korzystnie grupę hydroksylową zamaskowaną w po-
staci pochodnej eterowej lub estrowej, symbole D, E 
i F oznaczają atomy wodoru, symbol G oznacza gru-
pę metylową w przypadku związków szeregu andro-
stanu, symbole AB, DE, FG oznaczają razem wiąza-
nie podwójne, symbole CD razem oznaczają grupę ke-
tonową lub zwłaszcza zamaskowaną grupę ketonową 
w postaci ketalowej, zaś symbol K oznacza atom chlo-
ru lub bromu, grupę wodorotlenową, acylooksylową 
jak i podstawione grupy aminowe, oraz soli tych 
związków, znamienny tym, że poddaje się acylowaniu 
związek o wzorze ogólnych 2, w którym wszystkie 
symbole mają wyżej podane znaczenie, za pomocą 
związku o wzorze ogólnym 3, w którym X i Y ozna-
czają atomy chloru i/lub bromu, według metody 
Schotten-Baumanna, a otrzymany 17-aza-2-keto-21--
-chlorowcosteryd bezpośrednio lub dopiero po hydro-
lizie grupy ketalowej umiejscowionej w pozycji 3 albo 
estryfikuje się solami potasowcowymi kwasów karbo-
ksylowych lub drogą hydrolizy przetwarza się w po-
chodne z wolną grupą hydroksylową przy atomie wę-
gla umiejscowionym w pozycji 21 i ewentualnie prze-
prowadza te pochodne w inne estry albo poddaje się 
reakcji z aminami alifatycznymi o różnym stopniu 
przedstawienia zawierającymi 1-6 atomów węgla albo 
7. aminą cykliczną zawierającą jeden lub kilka hete-
roatomów i otrzymaną zasadę ewentualnie przeprowa-
dza się w sól przez przyłączenie kwasu. 

12o (P. 148857) 17.06.1971. 

Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej, Blachownia 
Śląska, (Wiesław Szelejewski, Kazimierz Fraczek, 
Józef Kołt, Rafał Musioł, Ryszard Sikociński, Józef 
Wróbel, Franciszek Niezborała, Jerzy Czyż). 

Sposób otrzymywania aromatycznych kwasów kar-
boksylowych przez utlenianie kwasem azotowym 
węglowodorów aromatycznych lub produktów ich nie-
pełnego utleniania znamienny tym, że utlenianie pro-
wadzi się w obecności zawracanych do procesu ubocz-
nych produktów nitrowych stosowanych albo w po-
staci wodnego roztworu soli albo w postaci roztworu 
w węglowodorze aromatycznym, albo w postaci za-
wiesiny w wodzie. 

12o (P. 148862) 17.06.1971. 

Politechnika Wrocławska, Wrocław (Ryszard Ta-
deusz Sikorski, Barbara Hadrowicz, Jan Kokociński, 
Jan Mieczysław Kowralczyk). 

Sposób otrzymywania polimetoksymetylenouretanu-
-celulozy, znamienny tym, że na 8 części wagowych 
celulozy przez 24 godziny w temperaturze pokojowej 
działa się 1-700 częściami wagowymi, a najlepiej 200 
częściami wagowymi, mieszaniny środków spęcznia-
jąco-uaktywniających, która składa się z równowago-
wych ilości dwumetyloformamidu, pirydyny, dwume-
tylosulfotlenku, chlorku N-alkilopirydyny a najlepiej 
N-etylopirydyny, i N-alkilopirolidonu a najlepiej N-
-etylopirolidonu, a następnie otrzymaną mieszaninę 

reaguje się w temperaturze 2-150°C, a najlepiej 80°C, 
przez 0,5-24 godziny, najlepiej 1 godzinę, w obecno-
ści 0,01-10 części wagowych, najlepiej 0,1 części wa-
gowych, katalizatora metaloorganicznego w postaci 
oktanianu cyny oraz w obecności 1-20 części wago-
wych, najlepiej 14 części wagowych, reagenta w po-
staci metoksymetylenoizocyjanianu, w wyniku czego 
otrzymuje się roztwór polimetoksymetylenouretanu-
-celulozy w mieszaninie środków spęczniająco-uakty-
wniających. 

12o (P. 148950) 21.06.1971. 

Pierwszeństwo: 15.12.1970 - Szwajcaria 

Bracco Industria Chimica S.p.A., Mediolan, Włochy, 
(Ernst Felder, Davide Pitre). 

Sposób wytwarzania nowego, stosowanego zwła-
szcza jako składnik cieniujący środka kontrastowego 
do zdjęć rentgenowskich, kwasu 3-(3-acyloamino-
-2,4,6-trójjodofenoksy/-alkoksy -2-alkilopropionowego 
o ogólnym wzorze 1, w którym Acyl oznacza grupę 
acetylową lub propionylową, Alkil oznacza rodnik me-
tylowy lub etylowy a n oznacza liczbę całkowitą 2, 3 
lub 4, oraz jego dopuszczalnych farmakologicznie soli 
z metalami lub aminami, znamienny tym, że 3-acylo-
amino-2,4,6-trójjodefenol eteryfikuje się na drodze 
reakcji z reaktywną pochodną kwasu 3-alkoksy-2-
alkilopropionowego o ogólnym wzorze 4, w którym 
X oznacza reaktywną grupę mocnego kwasu, a mia-
nowicie atom chlorowca, taki jak atom chloru, bro-
mu lub jodu, lub grupę siarczanu lub sufonianiu, 
Alkil oznacza rodnik metylowy lub etylowy, grupa 
- C O O R ' oznacza grupę estru kwasu karboksylowego 
lub grupę karboksylanu, a n oznacza liczbę całkowi-
tą 2, 3 lub 4, następnie odpowiedni kwas 3-/(3-acy-
loamino-2,4,6-trójjodofenoksy (-alkoksy)-2-alkilopro-
pionowy wyodrębnia się i ewentualnie przekształca 
w jego sól. 

12o (P. 148970) 22.06.1971. 

Pierwszeństwo: 6.08.1970 - Włochy 

Recordati S.A. Chemical and Pharmaceutical Com-
pany, Lugano, Szwajcaria, (Enrico Sianesi). 

Sposób wytwarzania alkoholi O- (2-dwualkiloami-
noetoksy)-a-alkilobenzylowyeh o wzorze ogólnym 1, w 
którym R oznacza rodnik alkilowy o łańcuchu pro-
stym lub rozgałęzionym, zawierający 1-3 atomów 
węgla, a R' oznacza rodnik alkilowy o łańcuchu pro-
stym lub rozgałęzionym, zawierający 1-3 atomów 
węgla, przez redukcję ketonu o VJZ.OXZQ ogólnym 2, w 
którym R i R' mają wyżej podane znaczenie, zna-
mienny tym, że jako środek redukujący stosuje się 
bromowodorek sodowy a reakcję prowadzi się w roz-
tworze w odpowiednim rozpuszczalniku. 
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12o (P. 149094) 28.06.1971. 

Pierwszeństwo: 20.11.1970; 29.03.1971 - Stany Zjedno-
czone Ameryki 

Eli Lilly Company Indianapolis, Indiana, Stany 
Zjednoczone Ameryki (Winston Stanley Marshall). 

Sposób wytwarzania nowych węglowodorów o ogól-
nym wzorze Ar'-R' , w którym jeśli Ar' oznacza gru-
pę 3-fenoksyfenylową, 3-fenylotiofenylową, 4-fenylo-
tiofenylową, 4-eykloheksylofenylową, 4-izobutylofe-
nylową, 4-cykloheksylo-3-chlorofenylową, 4-fenoksy-
-3-metylofenylową, 4-fenoksy-3-metoksyfenylową, 4'-
-fluorodwufenylilową, 3-chloro-4-alliloksyfenylową, 4-
n-butylofenylową lub 4-II-rzęd.-butylofenylową, wów-
czas R' oznacza grupę izopropenylową, a jeśli R' ozna-
cza grupę izopropylową, wówczas Ar' oznacza grupą 
4'-fluorodwufenylilową, 3-metoksy-4-fenoksyfenylową, 
4- (l-cyklooktenylo)-fenylową, 4-cyklooktylofenylową 
lub 4-(2-norbornylo)-fenylową, zaś gdy R' oznacza 
grupę izobutylową, wówczas Ar' oznacza grupę 4-fe-
noksyfenylową, znamienny tym, że otrzymuje się je 
z węglowodorów aryloalkilowych o ogólnym wzorze 
Ar'-R2 , w którym Ar' ma wyżej podane znaczenie, 
a R2 oznacza grupę acetylową lub resztę alkoholu izo-
propylowego albo ketonu dwuizopropylowego. 

I2o (P. 149115) 29.06.1971. 

Pierwszeństwo: 30.06.1970 - Niemiecka Republika 
Demokratyczna 

VEB Petrolchemisches Kombinat Schwedt, Schwedt, 
NRD (Karl-Heinz Buchwald, Gunter Kleinschmidt, 
Owe Langer, Erhard Dohler). 

Sposób otrzymywania związków aromatycznych 
z mieszanin węglowodorów, które zawierają parafiny 
i/albo nafteny oraz związki aromatyczne, przez se-
lektywną ekstrakcję i/albo destylację ekstrakcyjną, 
znamienny tym, że jako rozpuszczalnik do ekstrakcji 
stosuje się mieszaninę trzech lub więcej rozpuszczal-
ników, która składa się z rozpuszczalnika głównego, 
co najmniej jednego rozpuszczalnika pomocniczego 
i co najmniej jednego składnika dodatkowego. 

I2o (P. 149661) 26.07.1971. 

Pierwszeństwo: 27.07.1970 - Stany Zjednoczone Ame-
ryki 

Ciba-Geigy A.G., Bazylea, Szwajcaria. 

Środek chwastobójczy, znamienny tym, że jako 
substancję aktywną zawiera związki o wzorze ogól-
nym 1, w którym R oznacza grupę o wzorze Cl-CH2 
lub grupę o ogólnym wzorze 2, w którym X oznacza 
atom wodoru lub chloru, X' oznacza atom chloru, 
atom wodoru lub rodnik trójfluorometylowy, a R3 

oznacza atom wodoru, lub rodnik cyklopropylomety-
lowy, R1 oznacza rodnik alkilowy lub alkenylowy za-
wierający 1-4 atomów węgla albo rodnik cyklopro-
pylowy, R2 oznacza rodnik alkilowy zawierający 1-i 
atomów węgla lub rodnik cyklopropylometylowy, a n 
równa się 0 lub 1, w połączeniu ze stałym lub cie-
kłym nośnikiem, powierzchniowo czynnym środkiem 
dyspergującym lub innym, stosowanym w tego rodza-
ju środkach dodatkiem. 

12o (P. 140960) 29.05.1970 

Pierwszeństwo: 30.05.1969 - Niemiecka Republika 
Federalna 

Dynamit Nobel Aktiengesellschaft, Troisdorf, NRF. 
Sposób wytwarzania estru metylowego kwasu ben-

zoesowego o czystości nie mniejszej niż 99% z produk-
tów ubocznych powstających przy wytwarzaniu estru 
dwumetylowego kwasu tereftalowego za pomocą utle-
niania powietrzem p-ksylenu poprzez ester metylowy 
kwasu p-tolilowego w fazie ciekłej, znamienny tym, 
że produkty uboczne poddaje się utlenianiu przed de-
stylacją frakcjonowaną. 

12o (P. 153159) 26.04.1971. 

Pierwszeństwo: 28.04.1970 - Stany Zjednoczone Ame-
ryki 

Esso Research and Engineering Company Linden, 
New Jersey, Stany Zjednoczone Ameryki (John Edwin 
Engelhart). 

Sposób formowania wtryskowego przedmiotów z 
tworzywa piankowego polegający na topieniu i mie-
szniu tworzywa ze środkiem poro twórczym w tem-
peraturze niższej od temperatury pienienia środka po-
rotwórczego, znamienny tym, że temperaturę miesza-
niny zwiększa się do co najmniej równej temperatu-
rze pienienia, bezpośrednio przed wtryskiem tej mie-
szaniny do formy, przez jej wymuszony przepływ po-
przez kanałki prowadzące do formy, po czym miesza-
ninę wprowadza się do ochłodzonego, rozszerzalnego 
gniazda formy aż do jej całkowitego wypełnienia, a 
jednocześnie następuje aktywacja środka porotwór-
czego, przy czym środek porotwórczy jest nieaktyw-
ny w tych częściach mieszaniny, które stykają się z 
chłodnymi wewnętrznymi ściankami formy, a nastę-
pnie pojemność gniazda formy zwiększa się i wtedy 
ta część mieszaniny, która nie styka się z chłodnymi 
ściankami formy, zostaje rozprężona. 

12P (P. 141593) 25.06.1970. 

Pierwszeństwo: 26.06.1969 - Stany Zjednoczone Ame-
ryki 

F.Hoffman la Roche u.Co., Aktiengesellschaft, Ba-
zylea, Szwajcaria, (Max Hoffer, Alexander Mac Do-
nald Jr). 

Sposób wytwarzania nowych imidazoli o wzorze 
ogólnym 1, w którym Rj oznacza grupę hydroksylo-
wą lub metoksylową, a R2 oznacza rodnik metylowy, 
lub Ri i R2 łącznie oznaczają grupę CH2 = , znamien-
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ny tym, że związek o wzorze ogólnym 2, w którym 
R, i R2 mają wyżej podane znaczenie, poddaje się 
reakcji ze środkiem metylująeym, oraz od związku 
o wzorze 1, w którym Rj oznacza grupę hydroksylo-
wą lub metoksylową, a R2 oznacza rodnik metylowy 
ewentualnie odszczepia się cząsteczkę wody lub me-
tanolu, oraz zasadowy produkt reakcji ewentualnie 
przeprowadza się w farmaceutycznie dopuszczalną sól 
addycyjną z kwasem. 

12p (P. 145164) 22.12.1970. 
Pierwszeństwo: 23.12.1969 - Szwajcaria 

Ciba - Geigy A.G., Bazylea, Szwajcaria. 

Sposób wytwarzania nowych pochodnych tiepiny 
o wzorze ogólnym 1, w którym X oznacza atom siar-
ki a Y stanowi bezpośrednie wiązanie pojedyncze, albo 
Y oznacza atom siarki a X stanowi bezpośrednie wią-
zanie pojedyncze, zaś Ri oznacza atom wodoru, gru-
pę allilową lub alkilową zawierającą do 4 atomów wę-
gla, oraz ich soli addycyjnych z nieorganicznymi lub 
organicznymi kwasami, znamienny tym, że związek 
o wzorze 2, w którym X i Y mają znaczenie podane 
przy omawianiu wzoru 1 poddaje się reakcji z aminą 
0 wzorze ogólnym 3, w którym Rt ma znaczenie po-
dane przy omawianiu wzoru 1, i otrzymany produkt 
reakcji ewentualnie przeprowadza się z kwasem nie-
organicznym w sól addycyjną. 

Odmiana sposobu według zastrz. 1, znamienna tym, 
że poddaje się hydrolizie związek o wzorze ogólnym 
4, w którym X i Y mają znaczenie podane w zastrz. 
1, a Ac oznacza resztę acylową kwasu organicznego, 
1 otrzymany związek o wzorze ogólnym 1 ewentualnie 
przeprowadza się w sól addycyjną z kwasem nieor-
ganicznym lub organicznym. 

12p (P. 145244) 23.12.1970. 

Pierwszeństwo: 26.12.1969, 2.02.1970, 12.02.1970 - Ja-
ponia 

President of Osaka University, Osaka, Japonia, 
(Toshiyasu Ishimaru). 

Sposób wytwarzania kwasu 6-aminopenicylanowego 
o wzorze 1, znamienny tym, że kwas acyloaminowy 
o wzorze 2, w którym R1 oznacza atom wodoru lub 
szczątkową grupę organicznego kwasu karboksylowe-
go o 1-17 atomach węgla, lub sól tego kwasu, pod-
daje się reakcji ze związkiem chlorowcowanym w 
obecności reagentu wiążącego kwas, celem zabezpie-
czenia grupy karboksylowej tego kwasu acyloamino-
wego przez wytworzenie mieszanego bezwodnika kwa-
sowego, przy czym stosuje się chlorowcowany zwią-
zek o wzorze 3, w którym X oznacza atom chlorow-
ca, a R2 oznacza grupę o wzorze 3a, w którym każdy 
z symboli R' i R", jednakowych lub różnych, oznacza 
atom chlorowca, podstawiony lub niepodstawiony 
rodnik alkilowy, alkoksylowy lub alkilotio o 1-7 ato-
mach węgla, rodnik arylowy, aralkilowy, aryloksylo-
wy lub aralkoksylowy o 1-4 atomach węgla, albo 
rodnik fenylowy lub fenoksylowy, a M oznacza atom 
boru, glinu lub fosforu, grupę o wzorze 3b, w którym 
każdy z symboli R', R" i R"', jednakowych lub róż-
nych, oznacza atom chlorowca, podstawiony lub nie-
podstawiony rodnik alkilowy, alkoksylowy lub alki-
lotio o 1-7 atomach węgla, rodnik arylowy, aralkilo-
wy, aryloksylowy lub aralkoksylowy o 1-4 atomach 
węgla, albo rodnik fenylowy lub fenoksylowy, przy 
czym R' i R" razem mogą tworzyć pierścień, a M 
oznacza atom boru, glinu lub fosoru, grupę o wzorze 
3b, w którym każdy z symboli R,' R" i R"', jedna-
kowych lub różnych, oznacza atom chlorowca, podsta-
wiony lub niepodstawiony rodnik alkilowy, alkoksy-
iowy lub alkilotio o 1-7 atomach węgla, rodnik ary-
lowy, aralkilowy, aryloksylowy lub aralkoksylowy 
o 1-4 atomach węgla, albo rodnik fenylowy lub fe-
noksylowy, przy czym R' i R" mogą razem tworzyć 
pierścień, bądź R" i R"' tworzą wiązanie =O lub =S, 
a M oznacza atom węgla, krzemu, siarki lub germa-
nu, przy czym kiedy M oznacza atom krzemu, wów-
czas wszystkie symbole R', i R" i R"' oznaczają ato-
my chlorowca, bądź co najmniej jeden z symboli R', 
R" i R'" tworzy wiązanie = C - O - S i = , grupę o wzo-
rze 3c, w którym R' oznacza atom chlorowca, podsta-
wiony lub niepodstawiony rodnik alkilowy, alkoksy-
lowy lub alkilotio o 1-7 atomach węgla, rodnik ary-
lowy, aralkilowy, aryloksylowy lub aralkoksylowy o 
1-4 atomach węgla, albo rodnik fenylowy lub feno-
ksylowy, przy czym każdy z symboli R", R'" i R"" 
oznacza atom chlorowca, R" i R'" razem mogą two-
rzyć pierścień, bądź wiązanie =O lub = S, a M ozna-
cza atom fosoru albo grupę o wzorze 3d, w którym 
R' oznacza atom chlorowca, podstawiony lub niepod-
stawiony rodnik alkilowy lub alkoksylowy o 1-7 
atomach węgla, rodnik arylowy, aralkilowy, aral-
koksylowy lub aryloksylowy o 1-4 atomach wę-
gla, albo rodnik fenylowy lub fenoksylowy, M 
oznacza atom siarki, a O oznacza atom tlenu, 
po czym wytworzy kwas acyloaminowy z zabezpie-
czoną grupą karboksylową przekształca się w odpo-
wiedni iminohalogenek drogą reakcji z reagentem 
iminohalogenkotwórczym w warunkach bezwodnych, 
w temperaturze pokojowej lub niższej od 0°C i na-
stępnie w temperaturze nie wyższej od - 1 0 ° C wy-
tworzony iminohalogenek poddaje reakcji z alkoho-
lem o wzorze R3 - O H , w którym W oznacza rodnik 
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alkilowy o 1-12 atomach węgla, rodnik aralkilowy 
o 1-7 atomach węgla, grupę cykloheksylową, grupę 
hydroksyalkilową o 2-12 atoniach węgla, grupę alko-
ksyalkilową o 3-13 atomach węgla, jednocykliczną 
grupę aryloksyalkilową o 2-7 atomach węgla, jedno-
cykliczną grupę aralkoksyalkilową o 3-7 atomach wę-
gla lub grupę hydroksyalkoksyalkilową o 4-7 atomach 
węgla, a następnie w środowisku kwaśnym poddaje 
się wytworzony iminoeter reakcji z wodą, związkiem 
zawierającym grupę hydroksylową lub rozpuszczalni-
kiem zawierającym taką grupę. 

12p (P. 147130) 25.03.1971. 

Pierwszeństwo: 26.03.1970, 3.07.1970. Wielka Brytania 

Glaxo Laboratories Limited, Greenford, Wielka Bry-
tania, (John Colin Clark, William George Elphinstone 
Underwood). 

Sposób wytwarzania nowych związków cefalospory-
nowych o ogólnym wzorze 1, w którym R1 oznacza 
grupę acylową, R2 i R:i stanowią tę samą lub rożne gru-
py i oznaczają atom wodoru, niższą grupę alkilową, fe-
nylową lub podstawioną fenylową, niższą grupę alko-
ksykarbonylową, jedno- lub dwuarylo niższą grupę 
alkoksykarbonylową, niższą alkilokarbonylową, aryio 
(niższą) alkilową lub grupę cykloalkilową o 5 lub 6 
atomach węgla oraz R4 oznacza atom wodoru, niższą 
grupę alkilową, grupę fenylową lub podstawioną feny-
lową, arylo (niższą) alkilową lub grupę cykloalkilową 
o 5 do 6 atomach węgla lub nietoksycznych pochod-
nych tych związków, znamienny tym, że związek o 
ogólnym wzorze 8, w którym R8 oznacza atom wodoru 
lub grupę zabezpieczającą grupę karboksylową, Z 
oznacza > S lub > S -> O ( a - lub (5 - ) i R2, R3 'i R1 

mają powyżej podane znaczenie, acyluje się przy uży-
ciu czynnika acylującego odpowiadającego kwasowi 
o ogólnym wzorze R ^ H , w którym R1 ma wyżej poda-
ne znaczenie, lub związek o ogólnym wzorze 9, w któ-
rym R1, R8 i Z mają powyżej podane znaczenie a X 
oznacza atom chloru, bromu lub jodu, poddaje się re-
akcji z enaminą o ogólnym wzorze 10, w którym R', 
Rs i R' mają wyżej podane znaczenia oraz R9 oznacza 
albo niższe grupy alkilowe albo dwuwartościową gru-
pę alifatyczną, która łącznie z przyległym atomem azo-
tu tworzy pierścień heterocykliczny i wprowadzenie 
uzyskanej mieszaniny reakcyjnej do środowiska wod-
nego lub związek o ogólnym wzorze 9, w którym R1, R', 
Z i X mają powyżej podane znaczenia, poddaje się 
reakcji z anionem, takim jak karboanion o ogólnym 
wzorze 19, w którym R2, R3 i R4 mają wyżej podane 
znaczenia, po czym przeprowadza się w razie potrzeby 
dekarboksylację związku w którym R3 oznacza niższą 
grupę alkoksykarbonylową lub grupę jedno- lub dwu-
arylo (niższą) alkoksykarbonylową, lub konwersję izo-
meru A2 do pożądanego izomeru As, lub usunięcie gru-
py zabezpieczającej grupę aminową lub karboksylową 
lub redukcję związku, w którym Z oznacza > S -

-O do związku z grupą Z = > S. 
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12p (P. 147447) 9.04.1971. 

Pierwszeństwo: 9.04.1970 - Stany Zjednoczone Ame-
ryki 

Esso Research and Engineering Company Linden, 
New Jersey, Stany Zjednoczone Ameryki (John Edwin 
Engelhart). 

Sposób wytwarzania pochodnych 2-aminobeozotioa-
zolu o wzorze ogólnym 4, w którym R3 oznacza prosty 
lub rozgałęziony rodnik alkilowy o 1-6 atomach wę-
gla, rodnik alkenylowy o 3-G atomach węgla, alkiny-
lowy o 3-6 atomach węgla, cykloalkilowy o 3--8 ato-
mach węgla, alkoksylowy o 1-6 atomach węgla, alki-
loaminowy o 1-8 atomach węgla, dwualkiloaminowy 
o 2 -8 atomach węgla, alkilosulfoksylowy o 1-4 ato-
mach węgla, alkilosulfonowy o 1-4 atomach węgla, 
przy czym każdy z tych rodników ewentualnie może 
być podstawiony atomem chlorowca, grupą alkoksylo-
wą o 1--4 atomach węgla, alkilotio o 1-4 atomach 
węgla, cyjanową lub nitrową, lub R3 oznacza atom 
fluoru, chloru, bromu, grupę wodorotlenową, cyjano-
wą, aminową, merkaptową lub perchlorowcoalkilową, 
R4 oznacza atom wodoru albo ma znaczenie podane wy-
żej dla R3, Ri i R2 oznaczają prosty lub rozgałęziony 
rodnik alkilowy o 1-6 atomach węgla, rodnik alkeny-
lowy o 3-6 atomach węgla, aikinylowy o 3-6 atomach 
węgla alkoksylowy o 1-6 atomach wTęgla, cykloalkiio-
wy o 3-8 atomach węgla, prz yczym każdy z tych rod-
ników może być ewentualnie podstawiony atomem 
chlorowca, grupą alkoksylową o 1-4 atomach węgla, 
alkilotio o 1-4 atomach węgla, cyjanową lub nitrową, 
albo Rj i R2 tworzą razem pierścień zawierający 3 -8 
atomów znamienny tym, że poddaje się reakcji podsta-
wiony 2-aminobenzotioazol z odpowiednim halogen-
kiem karbamoilu, lub podstawiony 2-aminobenzotioa-
zol z fosgenem, a następnie z odpowiednią drugorzędo-
wą aminą, albo podstawiony benz,otioazol-2-amid niż-
szego kwasu alkilokarboksylowego z odpowiednią dru-
grzędową aminą. 

12p (P. 147450) 9.04.1971, 

Pierwszeństwo: 10.04.1970 - Węgry 

Chinoin Gyogyszer-es Vegeszeti Termékek Gyára 
RT, Budapeszt, Węgry (Csaba Huszár, Ferenc Garam-
szegi.) 

Sposób wytwarzania pochodnych l-[(2'-alkiIo-4'-ami~ 
no-pirymidylo-5')-metylo]-pirydyniowych, o wzorze o-
gólnym 1, w którym R i V oznaczają atomy wodoru, 

rodniki alkilowe lub alkoksylowe, a X oznacza chloro-
wiec, znamienny tym, że pochodne kwasu pirymidyno-
-octowego o wzorze ogólnym 2, w którym R2 oznacza 
atom wodoru lub grupę alkilową, a R i X mają wyżej 
podane znaczenie, poddaje się reakcji z pochodnymi 
pirydyny o wzorze ogólnym 3, w którym R1 ma zna-
czenie podane wyżej i utworzony związek o wzorze 
ogólnym 4, w którym wszystkie symbole mają znacze-
nie wskazane wyżej, poddaje się dekarboksylacji, 
ewentualnie po wymianie grupy alkilowej w grupie 
estrowej na atom wodoru i ewentualnie wymienia w 
otrzymanym produkcie atom chlorowca na atom in-
nego chlorowca. 

12p (P. 1487ÍKÍ) 14.06.1971. 

Pierwszeństwo: lti.06.1970; 9.07.1970; 30.04.1971 - Wiel-
ka Brytania 

Merck and Co., Inc. Rahway, New Jersey, Stany 
Zjednoczone Ameryki (Burton Grant Christensen, 
Mayer Sletzinger, Sándor Karady, Lovji Dadi Cama). 

Sposób wytwarzania nowych pochodnych kwasu 
7-aminocefalosporanowego przez zastąpienia podstaw-
nika 7-acylowego w cefalosporynie, znamienny tym, że 
podstawioną cefalosporynę poddaje się reakcji acylo-
wania w obecności związku sililowego, otrzymując od-
powiednią pochodną 7-dwuacyloaminową cefalospory-
ny, po czym odszczepia się pierwotną grupę acylową 
od dwuacylowanego związku. 

12p (P. 143797) 14.06.1971. 

Pierwszeństwo: 16.06.1970; 30.04.1971 Wielka Brytania 

Merck and Co., Inco. Rahway, New Jersey, Stany 
Zjednoczone Ameryki (Burton G. Christensen, Lovji 
D. Cama). 

Sposób otrzymywania nowych pochodnych kwasu 
6-aminopenicylonowego o wzorze 64, w którym Ii' 
oznacza grupę acylową, Rt oznacza grupę karboksylo-
wą, ewentualnie podstawioną grupę hydroksylową, 
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ewentualnie podstawioną grupę tiolową, podstawioną 
grupę sulfinylową, ewentualnie podstawiony rodnik 
węglowodorowy, grupę cyjanową, acylową, grupę zwią-
zaną z azotem, atom chlorowca, ewentualnie podsta-
wioną grupę fosfonową, R8 oznacza grupę estrową, a 
m jest równe O lub 1, znamienny tym, że na pochodną 
estru kwasu o-amino-ô-Rj-penicylanowego działa się 
środkiem acylującym. 

12p (P. 148856) 16.06.1971. 

Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa" Przed-
siębiorstwo Państwowe, Pabianice (Włodzimierz Gra-
bowicz, Jolanta Brulińska). 

Sposób otrzymywania chlorowodorku 1-karboetoksy-
hydrazynoftalazyny z soli hydrazynoftalazyny zna-
mienny tym, że na 1 rnol soli 1-hydrazynoftalazyny, 
a zwłaszcza jej chlorowodorku, używa się 2 mole chlo-
romrówczanu etylu, 1 mol wodorotlenku metalu dwu-
wartościowego lub 2 mole soli węglanowej czy amono-
wej metalu jednowartościowego, bądź 1 mol soli wę-
glanowej czy amonowej metalu dwuwartościowego 
przy czym reakcję kondensacji wydzielającą dużą 
ilość ciepła przeprowadza się w środowisku bezwod-
nym lub z małą ilością wody, poniżej wrzenia rozpusz-
czalnika, którym jest alkohol, a zwłaszcza metylowy, 
reguluje temperaturę dozowaniem chloromrówczanu 
etylu, a także czynnikiem chłodzącym pobierającym 
wydzielające się ciepło, zwłaszcza przy większych pró-
bach w czasie trwania reakcji nie krótszym, niż 30 mi-
nut, aż do prawie całkowitego przereagowania soli 
1-hydrazynoftalazyny w chlorowodorek 1-karboetoksy-
hydrazynoftalazyny. 

12p (P. 148878) 17.06.1971. 

Pierwszeństwo: 18.06.1970 - Węgry 

Richter Gedeon Vegyészeti Gyár R.T., Budapeszt, 
Węgry (Zoltán Tuba, Maria Bor). 

Sposób wytwarzania pochodnych cholestanu, zawie-
rających atom azotu w położeniu 2 albo 3, o ogólnym 
wzorze 1, w którym A i B oznaczają grupę karbonylo-
wą, metylenową, iminową albo N-metyloiminową z 
tym, że w każdym związku A i B oznaczają różne pod-
stawniki i co najmniej A albo B oznacza grupę imino-
wą albo N-metyloiminową, oraz ich soli, znamienny 
tym, że związek o ogólnym wzorze 2, w którym X i Y 
oznaczają grupę karbamylową i/albo karbometoksylo-
wą lub karboetoksylową z tym, że w każdym związku 
co najmniej jeden podstawnik jest grupą karbamylo-
wą, poddaje się reakcji z czterooctanem ołowiowym, 
utworzony związek poddaje się reakcji zamknięcia 
pierścienia wobec wodorotlenku albo alkoholanu me-
talu alkalicznego, po czym ewentualnie utworzony lak-
tam o ogólnym wzorze 1 metyluje się jodkiem metylu 
wobec III-rzęd. butanolanu potasowego i ewentualnie 
redukuje za pomocą wodorku sodowo-bis-(2-metoksy-
etoksy)-glinowego, albo redukuje się za pomocą zespo-
lonego wodorku metalu, po czym ewentualnie redukuje 
się w środowisku kwasu mrówkowego za pomocą for-
maldehydu i w razie potrzeby otrzymaną zasadę prze-
prowadza się w jej sól. 

12p (P. 148882) 17.06.1971. 
Pierwszeństwo: 18.06.1970 - Stany Zjednoczone Ame-

ryki 

The Upojohn Company, Kalamazoo, Stany Zjedno-
czone Ameryki (Arthur Raymond Hanze). 

Sposób wytwarzania 3-alkilo-7-fenylo-pirymido (1,2-
-a)-5H-(l,4) benzodiazypionomi-1 o ogólnym wzorze "à, 
w którym B.\ oznacza atom wodoru lub grupę alkilową 
o 1 do 3 atomach węgla, R2, R3, R4 i R5 oznaczają atom 
wodoru, chlorowiec, grupę nitrową, cyjanową, trój-
fluorometylową, sulfonamidową, aminową, alkilową, 
alkoksylową, tioalkilową, alkilosulfinylową, alkilosul-
fonylową, alkanoiloaminową lub dwualkiloaminową, 
w której grupy alkilowe posiadają 1 do 3 atomów wę-
gla a R6 oznacza atom wodoru, grupę alkilową powy-
żej określoną, grupę fenylową lub benzylową, zna-
mienny tym, że na 2-amino-5-fenylo-3H-l,4-benzodia-
zypinę o wzorze 1, w którym R't, R2, R3, R4 i R5 mają 
powyżej podane znaczenie, działa się 2-oksetanonem o 
ogólnym wzorze 10, w którym R oznacza atom wodoru, 
grupę alkilową o 1 do 3 atomach węgla, grupę fenylo-
wą i benzylową, w celu wytworzenia odpowiedniego 
N-acetoacetylowego produktu pośredniego. 

12p (P. 148967) 22.06.1971. 

Pierwszeństwo: 23.06.1970 - Szwajcaria 

Agripat S.A., Bazylea, Szwajcaria. 

Sposób wytwarzania nowych pochodnych 2-amino-
-4-fenyIo-tiazoli o ogólnym wzorze 1, w którym R, 
oznacza atom chlorowca, niższy rodnik alkilowy lub 
grupę hydroksy, R2 oznacza atom wodoru, atom chlo-
rowca, niższy rodnik alkilowy lub fenylowy lub grupę 
nitro, R3 oznacza atom wodoru lub chlorowca, R,t i R5 
oznaczają niższe rodniki alkilowe oraz ich soli addy-
cyjnych z nieorganicznymi kwasami, znamienny tym, 
że poddaje się reakcji 2-chlorowco-4-fenylo-tiazol o 
wzorze 2, w którym Hal oznacza atom chlorku lub 
bromu, a R1; R2 i R3 mają wyżej podane znaczenie, 
z aminą o wzorze 3, w którym R4 i R5 mają wyżej po-
dane znaczenie i otrzymany związek o wzorze 1 ewen-
tualnie przeprowadza się w sól addycyjną z kwasem 
nieorganicznym lub organicznym. 
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Odmiana sposobu według zastrz. 1, znamienna tym, 
że poddaje się reakcji to-chlorowco-acetofenon o wzorze 
4, z tiomocznikiem o wzorze 5, w których to wzorach 
Rj, R2, R3, R4, R5 i Hal mają wyżej podane znaczenie. 

12p (P. 149074) 26.06.197J. 

Krakowskie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa", Kra-
ków (Mieczysław Adamus, Jerzy Gawłowski, Julian 
Mirek). 

Sposób wytwarzania 2-amino-5, 6, 7,8-czterohydrospi-
ro-(4H) 3,l-benzotiazyno-4,l-cykloheksanu o wzorze 
strukturalnym według załączonego rysunku znamien-
ny tym, że na tiomoeznik działa się cykloheksanonem 
w obecności stężonego kwasu solnego i kwasu p-tolue--
nosulfonowego, następnie otrzymany produkt cyklo-
kondenzacji rozpuszcza się w alkoholu etylowym, za-
daje roztworem ługu sodowego i wydzielony 2-amino-
5, 6, 7, 8-czterohydrospiro-(4H)-3,l-benzotuazyno-4,l-
-cykloheksan krystalizuje z alkoholu etylowego lub 
benzenu. 

12q (P. 137768) 23.12.1969. 

Pierwszeństwo: 27.12.1968 - Stany Zjednoczone Ame-
ryki 

F. Hoffmann La Roche u.Co Aktiengesellschaft, Ba-
zylea, Szwajcaria (Alan Martin Krubiner). 

Sposób wytwarzania L-3-/3/i-dwuhydroksyfenylo/-
-alaniny, znamienny tym, że racemat o wzorze ogól-
nym 1, w którym R1 i R2 oznaczają grupy hydroksy-

lowe, niższe grupy alkoksylowe, acyloksylowe lub niż-
sze grupy fenyloalkoksylowe lub razem oznaczają niż-
szą grupę alkilenodwuoksylową, R3 oznacza grupę 
acylową, poddaje się reakcji z optycznie czynnym 
związkiem o wzorze ogólnym 2, w którym R4 oznacza 
rodnik fenylowy, naftylowy lub ich podstawione po-
chodne, np. rodnik o-, m- lub p-chlorowcofenylowy 
lub tolilowy, R5 oznacza niższy rodnik alkilowy na-
stępnie tak otrzymane sole diasteoreoizomaryczne roz-
dziela się, sól L-antypodu przeprowadza w L-3-/3,4-
-dwuhydroksyfenylo/alaninę, D-antypod ewentualnie 
racemizuje i racemat zawraca do procesu. 

12q (P. 140666) 13.05.1969. 
Pierwszeństwo: 13.05.1969 - Włochy 

Snam Progetti S.p.A., Mediolan, Włochy, (Alessan-
dro Facchini). 

Sposób impulsywnego i kontrolowanego przenosze-
nia ciał stałych w fazie ciekłej, znamienny tym, że 
wprowadza się w ustalonych odstępach czasu do na-
czynia (2) odmierzone ilości przenoszonego materiału, 
podwyższa się ciśnienie w tym naczyniu, usuwa się 
materiał z tego naczynia za pomocą zaworów, obniża 
się ciśnienie w naczyniu (2) i ponownie ustala się po-
ziom cieczy w naczyniu. 

Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz. 1, 
2, znamienne tym, że składa się z naczynia (2) do do-
prowadzania odmierzonych ilości przenoszonego ma-
teriału, wyposażonego w system zaworów wlotowych, 
wylotowych i ciśnieniowych (3, 4, 6, 7, 9) sterowanych 
elektrycznie lub pneumatycznie przez automatyczny 
przyrząd według ustalonego programu, przy czym pro-
ces podnoszenia ciśnienia sterowany jest z górnej czę-
ści naczynia (2). 
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12q (P. 142196) 21.07.1970. 

Pierwszeństwo: 23.07.1969 -■ Niemiecka Republika 
Federalna 

C.H. Boehringer Sohn, Ingelheim n/Renem, NRF, 
(Herbert Koppe, Werner Kummer, Helmut Stähle, 
Karl Zeile, Albrecht Engelhard't, Werner Traunecker). 

Sposób wytwarzania nowych l-fenoksy-2-hydroksy-
-3-cykloalkiloaminopropanów o ogólnym wzorze 1, w 
którym R oznacza grupę alkilową, zawierającą do 5 
atomów węgla, Ri oznacza grupę nitrolową (-C==N), 
karboksylową, hydroksylową, aminową, nitrową lub 
trójfluorometylową lub grupę alkilową, alkenylową, 
alkinylową, alkoksylową, alkenylooksylową, alkinylo-
oksylową, hydroksyalkilową, alkoksyalkilową, amino-
alkilową, alkiloaminową, alkilową, dwualkiloaminoal-
kilową, alkiloaminową. dwualkiloaminową, nitryloalki-
lową, alkoksykarbonylową, alkiloaminokarbonylową, 
alkilotiową, acylową, acyloksylową, lub acyloamino-
wą, zawierającą do 5 atomów węgla, grupę arylową, 
aryloalkilową, aryloksylową, aryloalkiloksylową lub 
aryloaminową, zawierającą do 10 atomów węgla lub 
atom chlorowca, Ro oznacza atom wodoru, atom chlo-
rowca, grupę nitrylową lub alkilową, alkoksylową lub 
alkenylową, zawierającą do 5 atomów węgla lub 
tworzącą razem z R1 grupę 3,4-metylenodwuoksylo-
wą, bez dalszych podstawników, R3 oznacza atom wo-
doru, atom chlorowca, grupę alkilową lub alkoksylo-
wą, zawierającą do 5 atomów węgla, a n oznacza 
liczby od 2 do 7, jak i ich, farmakologicznie dopu-
szczalnych soli addycyjnych z kwasami, znamienny 
tym, że związek o wzorze ogólnych 2, w którym Ri 
do R3 mają wyżej podane znaczenia a Z oznacza gru-
pę o wzorze 17 lub o wzorze - C H O H - C H 9 - H a l ; 
w którym Hal = atom chlorowca wprowadza się w 
reakcję z alkiloaminą o wzorze 3, w którym R i n ma-
ją wyżej podane znaczenie lub związek o wzorze 
ogólnym 2 poddaje się reakcji z N.N' dwualkilomocz-
nikiem o wzorze ogólnym 4, w którym R i n maja 
wyżej podane znaczenie lub grupę G w związku o 
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wzorze ogólnym 5, w którym R, Ri do R3 i n mają 
wyżej podane znaczenie, a G oznacza grupę łatwo od-
szczepialną w reakcji hydrolizy zastępuje się atom 
wodoru na drodze hydrolizy lub grupę Sch w zwią-
zku o wzorze ogólnym 6, w którym R, Ri do R3 i n 
mają znaczenie podane wyżej, a Sch oznacza zabez-
pieczającą grupę, łatwo odszczepialną na drodze hy-
drogenolizy lub hydrolizy zastępuje się atomem wodo-
ru na drodze hydrogenolizy lub hydrolizy lub oksazoli-
dynon o wzorze ogólnym 7, w którym R, Ri do R3 i n 
mają wyżej podane znaczenie poddaje się hydrolizie 
lub pochodną mocznika, o wzorze ogólnym 8, w któ-
rym R, Ri do R3 i n mają wyżej podane znaczenie 
a R4 podobnie jak R5, które mogą być takie same lub 

różne i oznaczają atom wodoru lub grupę alkilową 
zwłaszcza niskocząsteczkową grupę alkilową grupę 
aryloalkilową a zwłaszcza grupę benzylową, lub ary-
lową, a zwłaszcza grupę fenylową poddaje się hydro-
lizie lub pirolizie lub w związek o wzorze ogólnym 
9, w którym R, R9, R8 i n mają wyżej podane zna-
czenie a A oznacza grupę, dającą się przeprowadzić 
w grupę Ri, przeprowadza się w związek o wzorze 1 
przez przekształcenie A w Rj lub związek o wzo-
rach 10 lub 11, w którym R, Ri i R3 jak i R, RŁ i R,, 
oraz n mają wyżej podane znaczenie, B oznacza gru-
pę, dającą się przekształcić w R„ a C - grupę da-
jącą się przekształcić w R», przeprowadza się w zwią-
zek o wzorze ogólnym 1 przez przekształcenie grupy 
B w R9 lub C w R3 lub do związku o wzorze ogól-
nym 12, w którym R i n mają wyżej podane znacze-
czenie, a Ar oznacza grupę o wzorze 18 lub 19 w któ-
rych R i R3 lub Rj i R„ mają wyżej podane znacze-
nie, wprowadza się atom chlorowca i otrzymane zwią-
zki końcowe ewentualnie przeprowadza się w znany 
sposób w ich farmakologicznie dopuszczalne sole ad-
dycyjne z kwasami. 

12q (P. 147455) 10.04.1971. 
Pierwszeństwo: 13.04.1970; 26.01.1971 - Szwajcaria 

Ciba-Geigy A.G. Bazylea, Szwajcaria. 

Sposób wytwarzania nowych 3-guanidynoalkilotio~ 
fenów o wzorze ogólnym 1, w którym Rt i Ro ozna-
czają, każdy oddzielnie, atom wodoru lub chlorowca 
albo niższy rodnik alkilowy, R3 i R4 oznaczają, każdy 
oddzielnie, atom wodoru albo niższy rodnik alkilowy, 
R5 i RB oznaczają, każdy oddzielnie, atom wodoru albo 
niższy rodnik alkilowy, albo razem oznaczają niższy 
rodnik alkilenowy, który przedziela związane z nim 
atomy azotu co najmniej 2 atomami węgla, a n ozna-
cza liczbę 1-4, jak również ich soli, znamienny tym, 
że 3-aminoalkilotiofen o wzorze ogólnym 3 albo jego 
sole, poddaje się reakcji ze związkiem o wzorze ogól-
nym 4, w którym X ma takie same znaczenie jak R6 
albo X i Y łącznie z podwójnym wiązaniem między 
atomami węgla i azotu oznaczają potrójne wiązanie 
między tymi atomami albo Y oznacza grupę ulegają-
cą odszczepieniu albo grupę aminową lub niższą gru-
pę alkiloaminową, albo z jego solami, albo związek 
o wzorze ogólnym 5, w którym Z oznacza grupę 
o wzorze -CN, -CONR4R5 - CSNR4R5, RO-C=NRfc 
albo R S - C NRC, w którym R oznacza niższy rodnik 
alkilowy, a Rl7 R5, i Rfi, każdy oddzielnie, mają wyżej 
podane znaczenie, albo jego sole, poddaje się reakcji 
amonolizy lub aminolizy ze związkiem o wzorze ogól-
nym HNR'R", w którym R' i R" oznaczają, każdy od-
dzielnie, atom wodoru albo niższy rodnik alkilowy, 
albo w związku o wzorze ogólnym 6, w którym n" 
oznacza liczbę 1, 2 lub 3, a pozostałe symbole mają 
wyżej podane znaczenie albo w jego solach, redukuje 
się grupę karboksylową do grupy metylenowej, albo 
związek o wzorze ogólnym 7, w którym Xi oznacza 
reaktywną, zestryfikowaną grupę wodorotlenową, pod-
daje się reakcji z, guanidyną o wzorze ogólnym 8, albo 
z jej solami, i ewentualnie przeprowadza się otrzy-
many związek w inny związek o wzorze ogólnym 1 
albo otrzymany wolny związek przeprowadza się w 
jego sól, albo otrzymaną sól przeprowadza się w od-
powiedni wolny związek lub w inną sól, i/albo otrzy-
maną mieszaninę izomerów rozdziela się na poszcze-
gólne izomery. 
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12tï (P. 148953) 21.06.1971, 

Pierwszeństwo: 22.06.1970 - Stany Zjednoczone Ame-
ryki 

Scherico Ltd., Lucerna, Szwajcaria, (David'y Cooper. 
Jay A. Waitz, Mae Counelis, Jay Weinstein). 

Sposób wytwarzania nowych antybiotyków amino-
glikozydowych o ogólnym wzorze 1, w którym w przy-
padku związku nazwanego gentamycyną B R1 oznacza 
grupę wodorotlenową, R9 oznacza atom wodoru, a R,5 
oznacza grupę aminową, w przypadku związku nazwa-
nego gentamycyną BjR^ oznacza grupę wodorotleno-
wą, R9 oznacza rodnik metylowy i R3 oznacza grupę 
aminową, zaś w przypadku związku nazwanego gen-
tamycyną X Rt oznacza grupę aminową, R2 oznacza 
atom wodoru, a R3 oznacza grupę wodorotlenową, jak 
również dopuszczalnych w lecznictwie pochodnych 
tych związków, znamienny tym, że z mieszaniny za-
wierającej co najmniej jeden z tych antybiotyków od-
dziela się znanymi metodami co najmniej jeden z 
nich w postaci wolnej lub w postaci dopuszczalnej 
farmakologicznie pochodnej i związek otrzymany w 
postaci wolnej ewentualnie przeprowadza się w jego 
pochodną, albo otrzymaną pochodną tego związku 
ewentualnie przprowadza się w związek wolny lub 
w inną pochodną. 

12q (P. 149153) 30.06.1971, 

Pierwszeństwo: 2.07.1970; 1.12.1970 Japonia 

Takoda Chemical Industries, Ltd, Osaka, Japonia 
(Toyokasu Kishi, Setsuo Harada, Miasayuki Muroi, 
Matoo łzawa). 

Sposób wytwarzania estrów antybiotyków B-5050 
lub czterowodoro-B-SOöO, znamienny tym, że antybio-
tyk B-5050, czterowodoro-B-5050 lub a-ester cztero-
wodoro-B-5050 poddaje się reakcji z czynnikiem estry-
fikującym, posiadającym grupę estrową, złożoną z 2 -
7 atomów węgla, wywodzącym się z organicznego 
kwasu karboksylowego. 

12q (P. 149154) 30.06.1971. 

Pierwszeństwo: 30.06.1970 - Japonia 

Toyo Jozo Kabushiki Kaisha Shizuoka-Ken, Japo-
nia (Jinnosuke Abe, Tetsuo Watanabe, Akiho Nagata, 
Takuji Ando, Teruo Take, Rokiuro Izumi, Toshiharu 
Noda, Kazuo Matsuura). 

Sposób wytwarzania nowego antybiotyku tuberakty-
nomycyny - N znamienny tym, że mikroorganizm na-
leżący do rodzaju Streptomyces hoduje się w pożywce, 
i z otrzymanej brzeczki wyosabnia tuberaktynomycy-
nę - N. 

12s (P. 149070) 28.06.1971. 

Główny Instytut Górnictwa, Katowice (Józef Luboä, 
Henryk Loska, Janusz Piasecki, Edward Kucowicz, 
Franciszek Slanina, Janusz Łuniewski). 

Sposób otrzymywania emulsji olejowo-wodnej do 
hydraulicznych obudów górniczych zmechanizowanych, 
stojaków indywidualnych, centralnie zasilanych i in-
nych hydraulicznych urządzeń górniczych znamienny 
tym, że do 795-975 części wagowych wody o twar-
dości ogólnej nie wyższej niż 20°n, dodaje się 5-20 
części wagowych zestawu inhibitorów korozji, a na-
stępnie miesza się z 20-200 częściami wagowymi ba-
zy olejowej. 

13a (P. 149123) 29.06.1971. 

Zakłady Mechaniczne „Ponar-Tarnów", Tarnów, 
(Wiesław Pałka, Tadeusz Wachtl). 

Kocioł opłomkowy parowo-wodny, znamienny tym, 
że w głównym walczaku (3) umieszczony jest roz-
dzielacz (4) wody zasilającej, zaopatrzony w śrubowe 
kierownice (5) umieszczone wewnątrz wylotowych 
króćców (6) usytuowanych w kierunku otworów opa-
dowych rur (7) a na wejściu do części opromienio-
wanych opłomkowych rur (9) umieszczone są śrubo-
we kierownice (10). 

141 (P. 159344) 4.09.1971. 

Pierwszeństwo: 8.09.1970 - Niemiecka Republika 
Federalna 

Dr Ing. h.c. F. Porsche KG Stuttgart, NRF (Heinz 
Dorsch). 

Urządzenie regulacyjne dmuchawy do chłodzenia 
silnika spalinowego, napędzanej od tego silnika za 
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pośrednictwem sprzęgła hydrokinetycznego o zasila-
niu olejem w uzależnieniu od odpowiedniego członu 
regulacyjnego, znamienne tym, że wielkością nastaw-
czą członu regulacyjnego (22) jest wydłużenie obudo-
wy (12, 17) silnika powodowane temperaturą roboczą 
tego silnika (1). 

15d (P. 152016) 8.12.1971. 
Pierwszeństwo: 10.12.1970 - Szwajcaria 

Hasler A.G., Berno, Szwajcaria (Walter Wisler). 

Sposób nakładania czcionek literowych na segment 
drukujący utworzony z cienkiego sprężystego pióra, 
znamienny tym, że czcionki literowe (27) z materiału 
termoplastycznego natryskuje się w jednym zabiegu 
roboczym na pióra (21) segmentu drukującego (20). 

17a (P. 143503) 26.04.1971. 
Zakłady Metalowe „Polar" Przedsiębiorstwo Pań-

stwowe. 
Absorpcyjny agregat chłodniczy z gazem wyrów-

nawczym, znamienny tym, że wirnik posiada dwie 

rury termosyfonowe (1) i (2), które znajdują się w nie-
wielkiej odległości od siebie a dolne końce tych rur 
na długości mniejszej niż połowa umieszczone są w 
kołpaku (3). 

18a (P. 148172) 14.05.1971. 

Patent dodatkowy do patentu nr (P. 129234). 
Pierwszeństwo: 14.05.1970 - Wielka Brytania 

Hepworth and Grandage Limited, Bradford, Wiel-
ka Brytania, (Alan Sutherland). 

Sposób odlewania wyrobów ze stopu żelaza według 
patentu głównego... (zgłoszenia P. 129234) znamienny 
nym, że trwałą formę lub stos trwałych form, z któ-
rych każda zawiera przynajmniej jedną wnękę o sta-
le otwartym wlewie, utrzymuje się w uchwycie, 
a uchwyt utrzymujący wspomnianą formę lub stos 
form zanurza się w stopie żelaza z którego ma być 
wykonany odlew, przy czym wnęka lub każda z wnęk 
w formie lub w każdej z form napełnia się stopem 
podczas zanurzania jej w tym stopie, w trakcie cze-
go przynajmniej część ogrzanego powietrza lub gazu 
znajdującego się wewnątrz wnęki ulatuje przez wlew 
zasilający gdy wlew ten znajduje się na powierzchni 
stopu zapobiegając przedostawaniu się zanieczyszczeń 
z powierzchni stopu do wlewu, a następnie uchwyt 
i formę lub stos takich trwałych form wyjmuje się 
ze stopu żelaza po napełnieniu wnęki lub wnęk for-
my. 

Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz. 1 
i 2, znamienne tym, że zawiera trwałą formę (11) lub 
stos trwałych form, korzystnie wykonanych z metalu, 
z których każda ma przynajmniej jedną wnękę (12) 
o stale otwartym wlewie (13) wprost zasilanym przez 
stop żelaza gdy forma jest w nim zanurzana, uchwyt 
(J) do podtrzymywania wspomnianej formy lub sto-
su form (11) oraz zespół do zanurzania uchwytu (J) 
utrzymującego trwałą formę lub stos tych form W 
roztopionym stopie żelaza, przy czym wnęka (12) lub 
wnęki w trwałej formie (11) lub w każdej z tych form 
są napełniane stopem żelaza przez otwór wlewowy, 
oraz zespół do wyciągania uchwytu (J) i formy lub 
stosu form (11) ze stopu po napełnieniu wnęki lub 
wnęk. 

18a (P. 148261) 20.05.1971. 

Biuro Projektów Przemysłu Hutniczego „Biprohut" 
Oddział w Warszawie, Warszawa, (Wiesław Filocho-
wski, Romuald Sianko). 

Wahliwy wózek przesuwacza, mający napęd cięgnem 
zamocowanym do korpusu i pazury dla przesuwania 
materiału znamienny tym, że tor (5) wózka jest wy-
konany w postaci profilu okrągłego, zaś wózek ma 
przystosowane do profilu toru (5) rolki (4) ułożysko-
wane w korpusie (3) wózka, do którego w dolnej czę-
ści ma zamocowany przeciwciężar (6). 

Biuletyn - 5 
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13a (P. 148307) 20.05.1971. 

Huta Siechnice Przedsiębiorstwo Państwowe, Siech-
nice, (Zdzisław Kościelniak, Zbigniew Katra, Leopold 
Juszczyk, Henryk Makowski, Zenobiusz Szczepanik). 

Sposób wytwarzania żelazostopów znamienny tym, 
że w pierwszej fazie wytwarza się poza elektrycznym 
piecem półprodukt w postaci osuszonej i/lub wypra-
żonej mieszaniny znanych komponetów, a następnie 
ten półprodukt najlepiej w stanie gorącym załadowu-
je się do elektrycznego pieca i dalej prowadzi nor-
malny wytop w dotychczas stosowany sposób. 

18a (P. 148320) 24.05.1971. 

Huta Generała Karola Świerczewskiego, Zawadzkie, 
(Adam Trzaska). 

Główka wpychacza alongatora, mająca znany gwint 
i odsądzenie oraz znaną średnicę roboczą i średnicę 
czoła, znamienna tym, że w czole ma wykonane 
otwory (1) pod znany kołkowy klucz (12) i (13), co 
umożliwia bezpośrednie przejście części roboczej 
główki w część łączącą ją z drągiem. 

lSa (P. 148435) 27.05.1971. 

Pierwszeństwo: 29.05.1970 - Węgierska Republika 
Ludowa 

Lenin Kohászati Müvek, Miscolc i Ożdi Kohászati 
Üzemek, Ożd, WRL, (Sándor Csepanyi, Guido Temes-
szentandrasi, Zoltán Palmai, Sándor Enekss, Pal Zam-
bo). 

Sposób produkcji szybkotnącej stali węglowej zna-
mienny tym, że antykorozyjne żelazostopowe składniki 
Ca Si Al i Ca Mu Si Al stosowane są w formie dodat-
ków do stali, których części wagowe w procentach 
Ca : Si w składniku Ca Si Al żelazostopu wynoszą w 

ilościach 1:5 do 1 : 10 a części wagowe w procentach 
Al : Si wynoszą maksimum 1 : 35, przy czym w skład-
niku Ca Mn Si Al żelazostopu Ca i Si zawarte są w 
stosunku ilościowym 1 : 20 do 1 : 10 a Mu zawarty jest 
w stosunku ciężarowym 10 - 20%, natomiast Al zawar-
ty jest w maksymalnej ilości w stosunku ciężarowym 
1,5% a oba antykorozyjne składniki dodawane są we-
dług poniższego zestawienia zależnego od zawartości 
C w stali przeznaczonej do dalszego przetwarzania 

gdzie wartość X^ i X2 stanowi 70/Si % ± 0,1 i Si % sta-
nowi zawartość Si w stosunku do odpowiedniego 
składnika antykorozyjnego. 
18a (P. 149149) 30.06.1971. 

Pierwszeństwo: 2.07.1970 - Wielka Brytania 
Patent dodatkowy do patentu nr P. 137427 

Materials and Methods Limited, Reigate, Wielka 
Brytania (Clifford Mattchew Dunks, James Lindsay 
Mc Canlay). 

Sposób wytwarzania odlewów z żeliwa o określonych 
z góry własnościach według patentu nr...... (P. 137427) 
znamienny tym, że wprowadza się stopione żeliwo do 
formy poprzez jedną lub więcej komór pośrednich, za-
wierających dobrany modyfikator w celu uzyskania w 
odlewie żądanych własności fizycznych, przy czym mo-
dyfikator znajduje się w ilości wystarczającej do prze-
prowadzenia zmiany własności fizycznych, przy czym 
stopione żeliwo wprowadza się do formy w warunkach 
wynikających z zależności między szybkością rozpusz-
czania modyfikatora, zdefiniowanego wyżej, szybkością 
odlewania i powierzchnią komory pośredniej, która ma 
postać 
szybkość odlewania (jedn. cięż./jedn. czasu) 

powierzchnia komory pośredniej 
= współczynnik rozpuszczania (f) 

18a (P. 149150) 30.06.1971. 
Patent dodatkowy do patentu nr P. 137427 
Pierwszeństwo: 2.07.1970 - Wielka Brytania 

Materials and Methods Limited Reigate, Wielka Bry-
tania (Clifford Matthew Dunks, James Lindsay, 
McCanlay). 

Sposób wytwarzania odlewów z żeliwa, w którym 
grafit występuje w postaci sferoidalnej lub w postaci 
bryłek według patentu nr ... (P. 137 427), znamienny 
tym, że stopione żeliwo szare wprowadza się do formy 
poprzez jedną lub więcej komór pośrednich, zawiera-
jących czynnik sferoidyzujący w ilości wystarczającej 
do przeprowadzenia grafitu znajdującego się w żeliwie 
do postaci kulek lub bryłek, przy czym stopione żeliwo 
szare wprowadza się do formy w warunkach będących 
wynikiem zależności między szybkością rozpuszczania 
substancji sferoidyzującej, szybkością odlewania i po-
wierzchnią komory pośredniej, który wynosi: 

szybkość odlewania (jedn. cięż./jedn. czasu) 
powierzchnia komory pośredniej 
« współczynnik reaktywności rozpuszczania (f) 

18a (P. 149393) 12.07.1971. 
Pierwszeństwo: 13.07.1970 - Włochy 

Montecatini Edison S.p.A. Mediolan, Włochy (Gia-
como Cevales). 

Sposób obróbki cieplnej elektrostopowych materia-
łów ogniotrwałych typu AZS (glin, cyrkon, krzem), 
składającym się z faz krystalicznych i szklistych, dla 
nadania im zwiększonej odporności na korozję, zna-
mienny tym, że materiał ogniotrwały poddaje się kon-
trolowanej obróbce cieplnej w temperaturze pomiędzy 
1300°C a 1600°C. 
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18a (P. 149426) 13.07.1971. 

Pierwszeństwo: 15.07.1970 - Stany Zjednoczone Ame-
ryki 

USS Eugineers and Consultatnts, Inc. Pittsburgh, 
Stany Zjednoczone Ameryki (Robert Samuel Rittiger, 
Charles Krumbach Rüssel). 

Urządzenie do mierzenia zawartości tlenu w płynie 
o podwyższonej temperaturze, zawierającym gaz oraz 
ciekły metal lub inną ciecz, za pomocą ogniwa galwa-
nicznego oraz przyrządu do pomiaru siły elektromoto-
rycznej ogniwa jako wskaźnika zawartości tlenu, które 
to ogniwo galwaniczne zawiera tlenkowy elektrolit w 
postaci stałej stanowiący przewodnik jonów tlenowych 
o małej przewodności elektronicznej kontaktujący się 
z płynem, który stanowi elektrodę ogniwa galwanicz-
nego oraz z elektrodą wykonaną z mieszaniny sprosz-
kowanego metalu i jego tlenku, a ponadto urządzenie 
zawiera przewód elektryczny stykający się z elektrodą 
będącą w kontakcie z elektrolitem oraz elementy prze-
wodu elektrycznego mające jeden koniec przystoso-
wany do stykania się z płynem a drugie końce zaopa-
trzone w styki połączone z przyrządem rejestrującym, 
znamienne tym, że elementy przewodu elektrycznego 
zawierają drugi przewód wykonany z takiego samego 
materiału jak przewód pierwszy, przy czym oba prze-
wody, elektroda i elektrolit są osadzone w elemencie 
ogniotrwałym i wystają na zewnątrz z jego dolnej 
części a na jego górnej części osadzone są zaciski oby-
dwu przewodów, przy czym element ogniotrwały oraz 
poszczególne części ogniwa galwanicznego stanowiące 
zespół czujnikowy połączone są oddzielnie za pomocą 
zacisków z przyrządem wskazującym. 

18a (P. 149466) 15.07.1971 

Pierwszeństwo: 20.07.1970 - Austria 

Gebr, Bohler Co. Aktiengesellschaft, Wiedeń, Austria 

Piec do elektrożużlowego przetapiania metalu prze-
znaczonego na wlewki, w szczególności stali, składają-
cy się z co najmniej dwóch uchwytów elektrodowych 
przesuwnych w kierunku pionowym, przyłączonych 
lub przyłączanych na zmianę do wspólnego transfor-
matora oraz z umieszczonej w zasięgu co najmniej jed-
nego uchwytu elektrodowego chłodzonej kokili metalo-
wej i z chłodzonej spodniej płyty tej kokili, znamienny 
tym, że w zasięgu co najmniej jednego uchwytu elek-
trodowego umieszczony jest tygiel do topienia żużla z 
chłodzonymi ścianami metalowymi, o powierzchni prze-
kroju mniejszej od kokili, a ponadto wyposażony w 
urządzenie do przelewania ciekłego żużla z tygla. 

ISa (P. 150298) 1.09.1971. 

Pierwszeństwo: 3.09.1970 - Włochy 

Snam Progetti S.p.A., Mediolan, Włochy, (Giorgio 
Pagani). 

Sposób wytwarzania gazu redukującego do wielkiego 
pieca o niskiej zawartości H2O i CO2 znamienny tym, 
że podgrzewanie czynnika podtrzymującego spalanie 
wykonuje się w piecu do częściowego spalania, w któ-
rym otrzymuje się redukujący gaz, najkorzystniej za 
pomocą regeneratorów Cowpera lub za pomocą innego 
systemu podgrzewającego pozwalającego na doprowa-
dzenie czynnika podtrzymującego spalanie do tempera-
tur bliskich temperaturze częściowego spalania ko-
rzystnie nieco wyższych od tej temperatury i doprowa-
dzenie tak podgrzanego czynnika podtrzymującego 
spalanie do pieca częściowego spalania, do którego do-
starcza się jednocześnie podgrzane paliwo, następnie 
ochłodzenie, jeżeli jest to konieczne, otrzymanych ga-
zów do temperatury odpowiedniej do ich wprowadze-
nia do wielkiego pieca po czym doprowadzenie gazów 
do wielkiego pieca. 

18a (P. 150989) 11.10.1971. 

Pierwszeństwo: 13.10.1970 - Francja 

Instytut de Recherches de la Sidérurgie, Française, 
Saint Germain-en-Laye, Francja (Daniel Borgnat, 
Henri Delia Casa). 
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Sposób wprowadzania pomocniczego paliwa płynne-
go do wielkiego pieca, zastępującego część koksu, sto-
sowanego jako czynnik redukujący, w którym prze-
prowadza się spalanie pomocniczego paliwa w dyszach 
znamienny tym, że doprowadza się dmuch, konieczny 
do biegu wielkiego pieca do dysz, zawierających część 
zbieżną i rozbieżną, reguluje gię warunki doprowadza-
nia dmuchu dla uzyskania miejscowego przepływu tego 
dmuchu w dyszy z prędkością ponaddźwiękową i spo-
wodowania utworzenia fali uderzeniowej w części roz-
bieżnej oraz wtryskuje się pomocnicze paliwo do dmu-
chu, przemieszczającego się z prędkością ponaddźwię-
kową dla rozpylenia paliwa i zmieszania go z dmu-
chem i przeprowadza się spalanie tej mieszaniny w 
dyszy. 

Dysza do stosowania sposobu według zastrz. 1, zna-
mienna tym, że składa się z części zbieżnej, przewęże-
nia dźwiękowego i części rozbieżnej dla prowadzenia 
dmuchu z prędkością miejscowo ponaddźwiękową oraz 
z elementów wtryskujących paliwo płynne powyżej 
fali uderzeniowej. 

18a (P. 151660) 19.ll.197h 

Uniwersał Oil Products Company, Des Plaines, 
Illions, Stany Zjednoczone Ameryki (Lawrence 
C Klein, Lawrence Guy Stevens). 

Sposób odzyskiwania wartościowych metali z żużla 
otrzymywanego podczas przetapiania metalowych kon-
centratów lub materiału złomowego, znamienny tym, 
że dokonywany jest za pomocą mieszania uprzednio 
zmielonego żużla z kwasem siarkowym przy doprowa-
dzeniu tlenu do mieszaniny i przy jednoczesnym jej 
podgrzewaniu do temperatury nie przekraczającej 
260°C oraz oddzielaniu z wytworzonej cieczowej zawie-
siny wartościowego metalu szczególnie miedzi. 

18a (P. 152722) 3.01.1972. 

Pierwszeństwo: 6.01.1971; 11.06.1971 - Wielka Brytania 

British Railways Board, Londyn, Wielka Brytania 
(Albert William Denham, Brian Alexander William 
Redjern). 

Sposób wytwarzania metalu wzmocnionego włóknem 
węglowym metodą stopową, w której włókna węglowe 
wprowadza się do stopionego metalu osnowy, znamien-
ny tym, że włókna węglowe posiadają powłokę węgli-
ka tytanu, wanadu, hafnu, tatntalu, cyrkonu, niobu, 
lub innych metali tworzących monowęgliki albo po-
włokę z węgliku chromu. 

18a (P. 152966) 19.01.1972. 

Pierwszeństwo: 20.01.1971 - Francja 

Institut de Recherches de la Sidérurgie Française 
Saint Germain-en-Laye, Francja (Daniel Borgnat, He-
nri Delia Casa, Noel Jusseau). 

Sposób podtrzymywania spalania dyszy naddźwię-
kowej, przebiegającego w warunkach naddźwiękowych 
w obecności utleniacza, którego wydatek musi być zna-
mienny we wstępnie oznaczonych granicach i w któ-
rym rozpylenie paliwa jest otrzymane za pomocą fali 
uderzeniowej przy czym ciśnienie przed dyszą jest 
określone dla ciśnienia wentylatora, o wartości umo-
żliwiającej tworzenie fali uderzeniowej w dyfuzorze 
przy dowolnym wydatku utleniacza, znamienny tym, 
że mierzy się wartość ciśnienia wentylatora, porównu-
je się ją z wielkością odniesienia i następnie zmienia 
się ilość powietrza przepływającego przez kołnierz 
dźwiękowy przemieszczając korpus środkowy w dyszy 
w ten sposób, aby utrzymać ciśnienie wentylatora za-
wsze co najmniej równe wartości minimalnej, która 
zapewnia tworzenie się fali uderzeniowej w dyfuzorze 
podczas zmiennego przepływu utleniacza w przewi-
dzianych granicach. 

Urządzenie do stosowania sposobu według zaestrz. 1, 
znamienne tym, że zawiera dyszę naddźwiękową^ wy-
posażoną w korpus (6) ruchomy wzdłuż osi dyszy, środ-
ki dla przemieszczania korpusu w dyszy, człony dla 
pomiaru ciśnienia wentylatora, środki dla dostarczania 
wielkości odniesienia, środki dla dostarczania wielkoś-
ci odniesienia, środki dla porównania ciśnienia wen-
tylatora z wielkością odniesienia i opracowania sygna-
łu reprezentatywnego zakresu ciśnienia zmierzonego, 
oraz środki dla przeniesienia sygnału zakresu ciśnie-
nia do środków dla przemieszczania korpusu, i powo-
dowania przemieszczenia tego ostatniego w funkcji 
wielkości sygnału zakresu ciśnienia w ten sposób, aby 
utrzymać to ciśnienie w granicach wstępnie oznaczo-
nych odpowiadających granicom żądanego ciśnienia 
wentylatora. 

18a (P. 153872) 3.03.1972. 

Pierwszeństwo: 5.03.1971 - Wielka Brytania 

British Steel Corporation, Londyn, Wielka Brytania 
(Hugh Willmot Grenfell, David James Bowen). 

Sposób kontrolowania ostatecznej zawartości węgla 
w stopionej stali poddawanej procesowi świeżenia za 
pomocą tlenu, znamienny tym, że ustala się moment, 
w którym na skutek wprowadzania tlenu ciężar wsadu 
osiąga minimum, po czym wprowadza się tlen dalej w 
ciągu okresu czasu umożliwiającego wprowadzenie ta-
kiej ilości tlenu, która zgodnie z ustaloną uprzednio 
zależnością jest konieczna do tego, aby zawartość wę-
gla w stali odpowiadającą momentowi najniższego cię-
żaru wsadu obniżyć do wartości żądanej. 

Urządzenie do regulowania zawartości węgla w stali 
poddawanej procesowi świeżenia tlenem w retorcie 
zawierającej stopioną stal, spoczywającej na podsta-
wie, znamienne tym, że z podstawą (13) są sprzężone 
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urządzenia (14, 20) reagujące na zmianę ciężaru i umo-
żliwiające wykazywanie zmian ciężaru retorty (10) 
z wsadem. 

18b (P. 137438) 10.12.1969. 

Pierwszeństwo: 21.03.1969; 10.10.1969 - Wielka Brytania 

British Steel Corporation, Londyn, Wielka Brytania 
(Hugh Willmott Grenfell). 

Sposób regulowanej rewersji manganu we wsadzie 
stopionego żelaza, podczas rafinacji, znamienny tym, 
że ciekły wsad poddaje się obróbce strumieniem gorą-
cych gazów rafinujących, które uzyskuje się przez spa-
lanie paliwa w nadmiarze tlenu, w wyniku czego stru-
mień gazu składa się z produktów spalania i niezwią-
zanego tlenu, przy czym zmienia się proporcję produk-
tów spalania i niezwiązanego tlenu w strumieniu gazu 
rafinującego w conajmniej dwóch stadiach rafinacji, 
a więc w pierwszym stadium w którym strumień gazu 
jest ubogi w niezwiązany tlen i w następnym stadium, 
w którym strumień gazu zawiera dużą ilość niezwiąza-
nego tlenu, jednocześnie zmienia się również czas 
trwania pierwszego stadium na krótszy przy wysokiej 
rewersji manganu w kąpieli ciekłego metalu lub prze-
dłuża się czas trwania pierwszego stadium, wynikiem 
czego jest mała rewersja manganu w kąpieli. 

18c (P. 148438) 11.05.1971. 

Biuro Projektów Przemysłu Hutniczego - Biprohut, 
Gliwice, (Marian Chylą, Jan Adamczyk, Adolf Maciej-
ny). 

Sposób odpuszczania walców hartowanych roboczych 
zwłaszcza do przeróbki plastycznej na zimno, wykona-
nych ze stali narzędziowej znamienny tym, że walce 
umieszcza się w cewce odpowiadającej długości i śred-
nicy walca, a przez cewkę przepuszcza się w ciągu 
kilku sekund do kilkunastu minut prąd zmienny od 50 
do kilku tysięcy Herców. 

18c (P. 152136) 14.12.1971. 

Artos Gesellschaft für industrielle Forschung und 
Entwicklung CA. Meier-Windhorst Maschen, Niemiec-
ka Republika Federalna (Christian August Meier-Win-
dhorst). 

Urządzenie do obróbki cieplnej jak np. suszenia lub 
obróbki cieplnej na sucho materiałów w formie wstęgi, 
szczególnie do kurczenia wrażliwych na naprężanie 
pasm materiałów włókienniczych i tym podobnych, 
przy pomocy gazowych mediów grzejnych znamienne 
tym, że pod i nad, lub tylko pod wstęgą poddawanego 
obróbce materiału (10) znajduje się układ dysz, skła-
dający się z ustawionych równolegle do płaszczyzny 
prowadzenia wstęgi materiału korpusów dysz, tworzą-
cych jedną dużą powierzchnię, która tylko w nieznacz-
nym stopniu przerywana jest przez pionowe, szczelino-
we kanały odlotowe (16) do odprowadzania wyczerpa-
nego medium grzejnego. 

19a (P. 137141) 26.11.1969. 

Pierwszeństwo: 2.12.1968 - Austria 

Franz Plasser Bahaumaschinen, Wiedeń, Austria 
(Franz Plasser, Józef Theurer). 

Urządzenie do podbijania, niwelowania i prostowa-
nia torów z wydłużoną ramą podwozia spoczywającą 
na odsuniętych od siebie w kierunku podłużnym toru 
mechanizmach jezdnych, na przykład osiach, na której 
to ramię znajdują się pomiędzy mechanizmami jezdny-
mi narzędzia do podbijania i przesuwania, ewentualnie 
również do prostowania oraz zaopatrzone w urządzenie 
do sprawdzania położenia toru, znamienne tym, że od-
stęp każdorazowo najbardziej wysuniętego do przodu 
mechanizmu jezdnego niosącego ramę podwozia od 
znajdujących się pomiędzy mechanizmami jezdnymi 
narzędzi służących do korygowania położenia toru i od 
tylnego, niosącego mechanizmu jezdnego jest zmienial-
ny dowolnie i według potrzeby. 

19a (P. 149152) 30.06.1971. 

Pierwszeństwo: 2.07.1970 - Austria 

Franz Plasser, Wiedeń, Austria (Franz Plasser, Józef 
Theurer). 

Samojezdne urządzenie do badania zwichrowań toru, 
wyposażone co najmniej w dwa czujniki na każdym 
toku szyn, umieszczone jeden za drugim, w postaci kó~ 
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łek z obrzeżami, wózków lub tym podobnych układów 
kinematycznych, służące do wykrywania odchyleń każ-
dego toku w płaszczyźnie pionowej od położenia pozio-
mego w poszczególnych miejscach toru, jak również -
do określania względnej różnicy poziomów pomiędzy 
poszczególnymi czujnikami za pomocą mierników 
wskaźnikowych lub samopiszących, znamienne tym, że 
element pomiarowy stanowi elastycznie odkształcalny 
pręt (19, 26), wyposażony w tensometr i elektrooporo--
wy (20), transponujący wielkości fizyczne zjawisk od-
ksztaíceniowych na równoznaczne wielkości elektrycz-
ne, który to pręt zainstalowany jest pomiędzy dwoma 
organami pomiarowymi (2', 6'); (9, 9'), leżącymi w 
określonych odstępach jeden za drugim na obu tokach 
szyn (1) na każdym końcu połączony jest z jednym z 
tych dwóch organów pomiarowych (2', 6'); 9, 9'). 

19a (P. 150385) 7.09.1971. 

Pierwszeństwo: 9.09.1970 - Wielka Brytania 

British Railways Boord, London, Wielka Brytania 
(John Murray Waters). 

Sposób regulacji położenia toru kolejowego znamien-
ny tym, że wciska się element tulejowy w warstwę 
podsypki pod podkładem kolejowym celem wypchnię-
cia kamieni podsypki i uniesienia podkładu do właś-
ciwego poziomu, doprowadza się kamienie podsypki 
przez element tulejowy do położenia umożliwiającego 
utrzymanie podkładu na skorygowanym poziomie i 
wyciąga się element tulejowy. 

Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz. 1 -
3, znamienne tym, że element tulejowy stanowi tuleję 
otaczającą pełny wyjmowany trzpień, który wyciąga 
się z tulei celem otwarcia jej przedniego końca i umo-
żliwienia doprowadzenia przez nią od jej tylnego koń-
ca kamieni podsypki. 

19a (P. 153536) 17.02.1972. 

Pierwszeństwo: 19.02.1971; 23.08.1971 - Austria 

Franz Plasser Bahnbaumaschinen-Industriegesel-
lschaft m.b.H. Wiedeń, Austria (Franz Plasser, Jósef 
Theurer). 

Samojezdna maszyna do niwelowania i podbijania 
torów kolejowych z zamontowanym na ramie podwo-
ziowej urządzeniem do podnoszenia toru oraz z przy-
rządami do podbijania podkładów z regulacją posuwu 
pionowego, która to maszyna pomiędzy odcinkiem toru 
już zregenerowanym i odcinkiem mającym być pod-
danym regeneracji posiada rozpięte linki, stanowiące 
układ odniesienia, sprzężony z czujnikiem emitującym 

impulsy sterujące urządzeniem dźwigowym znamien-
na tym, że czujnik stanowi elektryczny generator wiel-
kości mierzonych (20) o regulacji ciągłej, składającą 
się z dwóch elementów ruchomych względem siebie, 
przy czym jeden z nich (22) połączony jest na stale 
z linką (14) układu odniesienia, zaś drugi - posiada 
połączenie z torem (7), przy czym generator elektrycz-
ny (20), połączony jest poprzez wzmacniacz (25) do 
urządzenia (23) sterującego w sposób ciągły napędem 
(24) podnośnika torowego (5). 

20a (P. 149119) 29.06.1971. 

Krakowskie Biuro Projektów Budownictwa Przemy-
słowego, Kraków, (Witold Starzewski). 

Napowietrzna kolej linowa towarowa o ruchu nie-
przerwanym z wagonami poruszającymi się nieprzer-
wanie przy pomocy jednej liny, dozownikiem rotacyj-
nym znamienna tym, że wagony (1) zamocowane do 
liny (2) podpartej na krążkach (3) przy załadunku bie-
gną rónwolegle do toru (4) na którym osadzony jest 
wózek (5) załadowczy z pojemnikiem posiadającym 
klapę (6) otwieraną przez dźwignię z rolką (7) stero-
waną krzywką, przy czym na początku toru (4) znajdu-
je się zasobnik (8) nosiwa z zamknięciem (9) sektoro-
wym i dźwignią (10) sterującą zazębiającą się z wóz-
kiem (5) w ten sposób, że zezwala na otwarcie zasobni-
ka (8) nosiwa w chwili, gdy wózek (5) jest pod tymże 
zasobnikiem (8) i jego zasunięcie, gdy wózek (5) odjeż-
żdża, który to wózek (5) napędzany jest linką (11) prze-
winiętą przez krążek (12) naprężający z tym, że oba 
końce linki (11) nawinięte są na bęben (13) wodzarki 
w przeciwnych kierunkach, powodując przy obrocie 
nawijanie się jednego końca linki (11) i równoczesne 
odwijanie się jej końca drugiego, co pozwala na poru-
szanie się wózka (5) załadowczego w jedną i drugą 
stronę po torze (4) a impuls do uruchamiania wózka (5) 
daje łącznik (14) elektryczny sterowany przez wagon 
(1) kolei zaś zatrzymaniem wózka (5) i jego powrotem 
do położenia początkowego sterują łączniki elektryczne 
na końcu toru (4). 

20c (P. 137553) 15.12.1969. 

Patent dodatkowy do patentu nr P. 130665 

Pierwszeństwo: 14.12.1968 - Niemiecka Republika Fe-
deralna 
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Rheinstahl Siegener Eisenbahnbedarf GmbH Dries-
-Tiefenbach, Niemiecka Republika Federalna (Günther 
Ahlborn, Paul Werthenbach). 

Kryty wagon kolejowy, według patentu Nr.... (zgło-
szenie patentowe P 130 665), znamienny tym, że na 
przesuwnych częściach 6 lub 7 ściany, są umieszczone 
co najmniej dwa, a korzystnie cztery skorupowe zagłę-
bienia (54), które przy zamkniętych przesuwnych częś-
ciach ściany przylegają do odpowiednich wypukłości 
(55) na wzdłużnym górnym pasie (4) i wzdłużnym dol-
nym dźwigarze (2) wagonu, w celu stworzenia, po zary-
glowaniu przesuwnych części ściany połączenia siłowe-
go pomiędzy wzdłużnym górnym pasem i wzdłużnym 
dolnym dźwigarem poprzez przesuwne części ściany. 

20d (P. 152253) 17.12.1971. 

Pierwszeństwo: 19.12.1970 - Niemiecka Republika Fe-
deralna 

Rheinstahl AG Transporttechnik Kassel, NRF (Fe-
lix Schneider). 

Amortyzator do pojazdów, zwłaszcza do osi i buja-
ków pojazdów szynowych, przy czym każdy kadłub 
maźnicy lub bujak, połączony jest z ramą pojazdu co 
najmniej jednym resorem gumowo-metalowym, umie-
szczonym na ramie pojazdu lub na kadłubie maźnicy, 
znamienny tym, że gumowo-metalowy resor zawiera 
sprężynę podkowiastą, przy czym zewnętrzna lub we-
wnętrzna tuleja (40) lub (18) resoru, składającego się 
z co najmniej jednej zewnętrznej i jednej wewnętrz-
nej, przeważnie jednak kilku usytuowanych koncen-
trycznie tulei metalowych (18-22) względnie (36-40) 
połączonych nawulkanizowanymi przekładkami gumo-
wymi (23-26) lub (41-44) połączona jest trwale z ka-
dłubem (12) lub (35a) i (47) obejmującym resor, nato-
miast druga tuleja (22) lub (36) nie połączona z kadłu-
bem, posiada wychylne ramię (14) lub (46) przy czym 
gumowo metalowy resor połączony jest przegubowo za 
pośrednictwem wychylnego ramienia (14) względnie 
(46) z kadłubem maźnicy (2) lub z bujakiem względnie 
z ramą (7) pojazdu, podczas, gdy kadłub (12) lub (35a) 
i (47) przymocowany jest do ramy (7) pojazdu względ-
nie do bujaka lub kadłuba maźnicy (34) lub (35). 

20d (P. 152254) 17.12.1971. 

Pierwszeństwo: 21.12.1970 - Wiochy 

Italsider S.p.A. Geneva, Włochy (Carlo Querci). 

Amortyzator wstrząsów do wagonów kolejowych, 
wyposażonych w sprzęgi automatyczne zawierający 
parę zachodzących na siebie prostokątnych ram, wy-
konanych z belek podłużnych i poprzecznych, połączo-
nych ze sobą sztywno za pomocą stojaków pionowych, 
stanowiących hak przedni, oraz trzon sprzęgu, osadzo-
ny przegubowo dokoła trzpienia podpierającego wew-
nętrzną stronę przedniej części belki poprzecznej haka, 
przy czym przedni element ślizgowy w przedniej części 
haka jest wyposażony w boczne występy stykające się 
z występami ramy wagonu, a ponadto pomiędzy przed-
nim elementem ślizgowym i tylnym końcem haka jest 
osadzony zespół elastyczny przedni, tylny zaś zespół 
elastyczny jest osadzony poza tylną częścią haka 
przedniego, znamienny tym, że zawiera hak tylny w 
postaci płyty, osadzony pomiędzy tylnym zespołem 
elastycznym i tylnym występem ramy wagonu oraz 
pośrednią płytę ślizgową osadzoną we wnętrzu haka 
przedniego pomiędzy pierwszym zespołem elastycznym 
i tylnym końcem haka przedniego, przy czym hak tyl-
ny jest wyposażony w ramiona lub kołnierze, wystają-
ce z jego przedniej części równolegle do osi amortyza-
tora, zaopatrzone w rowki lub występy stanowiące pro-
wadnice dla występów lub zębów osadzonych na po-
średniej płycie ślizgowej. 

20e (P. 136593) 30.10.1969. 

Pierwszeństwo: 31.10.1968 - Niemiecka Republika De-
mokratyczna 

Ministerium fur Verkehrswee, Berlin, NRD (Wilfried 
Wolter). 

Urządzenie ustalające zespól dźwigni urządzenia u-
ruchamiającego sprzęgło pojazdu szynowego, zwłaszcza 
dwustronnie obsługiwanego urządzenia uruchamiają-
cego dla poruszającego się we wszystkich kierunkach, 
samoczynnego sprzęgła cięgłowo-zderzakowego z uło-
żyskowaniem zespołu dźwigni na stronie czołowej, 
znamienne tym, że wał dźwigniowy (1) ze znanym, 
przymocowanym do niego przegubowo wałem telesko-
powym (2) dla uruchamiania zamknięcia sprzęgła po-
jazdu szynowego ma na każdym swym końcu w zasię-
gu końcowych łożysk (3) tarczę podziałową ustalacza 
(9) na której obwodzie znajduje się wrąb przytrzymu-
jący (10) oraz ustawiony do niego pod kątem wrąb 
ustalający (13) i na którego płaskiej stronie umieszczo-
na jest wystająca krzywka nastawcza (14) sięgająca do 
wycięcia (3) w dźwigni ustalającej (5) ułożyskowanej 
trzpieniem (15) w końcowym łożysku (3), a zamocowa-
na w końcowym łożysku (3) dźwignia ustalająca (5) jest 
zaopatrzona na swej stronie przeciwległej do uchwytu 
w nosek blokujący (6). 
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20e (P. 137044) 21.11.1969. 

Patent dodatkowy do patentu nr P. 129697 

Pierwszeństwo: 23.11.1968 - Niemiecka Republika 
Demokratyczna 

Ministerium fur Verkehrswesen, Berlin, NRD (Wa-
dim Schulow, Iwan Nowikow, Herbert Michalik, Her-
mann Borys). 

Sztywny sprzęg cięgło wo-zderzakowy dla pojazdów 
szynowych o profilu wynikającym z tego, że zawiera 
on zaczep zderzakowy, zaczep pociągowy i znajdują-
cą się między nimi wnękę przeznaczoną do łączenia 
kształtowego, który to sprzęg na przedłużeniu zacze-
pu zderzakowego zaopatrzony jest w sztywny występ 
prowadzący wystający z tego zaczepu od przodu i na 
bok, przy czym górna powierzchnia tego występu skła-
da się z szeregu ścianek różnego kształtu i nachyle-
nia, których krawędzie załamania, utworzone z jednej 
strony przez powierzchnię centrującą i graniczącą z 
nią boczną część prowadzącą, a z drugiej strony przez 
sąsiednią część przejściową, kończą się we wspólnym 
punkcie centrującym, mniej więcej w środku, w po-
bliżu czołowej ścianki zaczepu zderzakowego sprzę-
gu cięgłowo-zderzakowego, a zaczep pociągowy tego 
sprzęgu ma w swojej dolnej części ścianki prowadzą-
ce, których wspólne, utworzone przez sąsiadujące ze 
sobą płaszczyzny krawędzie załamania, przynajmniej 
zaś krawędzie utworzone przez wewnętrzną powierz-
chnię zaczepową i sąsiadującą z nią powierzchnią 
tylną i powierzchnią dolną zaczepu pociągowego, koń-
czą się we wspólnym punkcie centrującym, usytuo-
wanym z przodu i z, boku w zewnętrznym miejscu 
granicznym dolnej ścianki zaczepu pociągowego, przy 
czym ścianki te współdziałają z analogicznymi ścian-
kami występu prowadzącego przeciwsprzęgu i stano-
wią dolne skośne ścięcia zaczepu pociągowego, nada-
jące mu postać piramidy, przy czym z dolnej części 
głowicy sprzęgu wystaje pionowa ściana prowadząca, 
posiadająca w dolnym skraju występ prowadzący, 
służący do podchwytywania występu prowadzącego 
przeciwsprzęgu, według zgłoszenia P 129697, znamien-
ne tym, że posiada powierzchnię prowadzącą (50), sta-

nowiącą jedną ze ścianek górnej części występu pro-
wadzącego (9), mającą początek u czoła zaczepu zde-
rzakowego (2) i nachyloną ukośnie do tyłu i w bok ku 
górze, przy czym ta powierzchnia prowadząca (50) 
kończy się we wspólnym punkcie centrującym (B), 
zaś w górę do wspólnego punktu centrującego (B) do-
chodzi trójkątna w zasadzie ścianka nośna (51), roz-
ciągająca się poziomo w swojej płaszczyźnie, w od-
niesieniu do powierzchni zderznej (10) oraz graniczą-
ca z nią przy środkowej części przejściowej (17) po-
wierzchnia najazdowa (52), wznocząca się w górę do 
punktu centrującego (B) przy czym ze środkową czę-
ścią przejściową (17) i z powierzchnią najazdową (52) 
graniczy w zasadzie trapezowa ścianka przejściowa 
(54), opadająca w bok i ku przodowi i kończąca się 
na przedniej boczno-ukośnej ściance (14), a między 
powierzchnią najazdową (52) oraz ścianką przejścio-
wą (54) znajduje się w zasadzie trójkątna usztywnia-
jąca ścianka (52), kończąca się przy czołowej ściance 
nośnej (12). 

20e (P. 137180) 27.11.1969. 
Pierwszeństwo: 28.11.1968 - Niemiecka Republika 

Demokratyczna 
Ministerium fur Verkehrswesen, Berlin, NRD. 

Urządzenie do rozłączania pojazdów szynowych 
zaopatrzonych w sprzęgi cięgłowo-zderzakowe, w któ-
rym zarówno zamek sprzęgu, jak i elementy odcina-
jące dopływ powietrza dają się obsługiwać za pomocą 
dwóch osadzonych osobno na czole pojazdu wałów 
uruchamiających, znamienne tym, że na wale urucha-
miającym (1) zamka sprzęgu zamocowana jest okrą-
gła tarcza zabierakowa (3), mająca współosiowe z wa-
łem uruchamiającym (1) wyjęcie (4) w postaci wy-
cinka koła przy czym poprzez to wyjęcie przechodzi 
równoległy do wału uruchamiającego (1) zamka sprzę-
gu wał uruchamiający (2) elementy odcinające do-
pływ powietrza, a w sąsiedztwie wymienionego wy-
jęcia (4) i przyległej doń strefy brzegowej ma tarcza 
zabierakowa (3) wystający w kierunku osiowym ku-
łak (5) przebiegający wzdłuż krawędzi tarczy zabie-
rakowej (3), na wale (2) zaś uruchamiającym elemen-
ty odcinające dopływ powietrza osadzony jest zaopa-
trzony w powierzchnię przylegającą (7) palec ryglu-
jący (8), służący do poruszania elementów odcinają-
cych dopływ powietrza i usytuowany w sposób umo-
żliwiający jego poruszanie przez wymieniony kułak 
(5). 

20e (P. 137761) 22.12.1969. 
Pierwszeństwo: 23.12.1968 - Niemiecka Republika 

Demokratyczna 
Ministerium fur Verkehrswesen, Berlin, NRD (Wer-

nel Berthel, Franz Moeschier, Friedrich Schulze, Gun-
ter Zimmermann). 
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Sprężynowe urządzenie cięgłowo-zderzakowe do 
sprzęgów cięgłowo-zderzakowych do pojazdów szyno-
wych, w którym ramię sprzęgu połączone na swym 
przednim końcu z główką sprzęgu cięgłowo-zderzako--
wego jest osadzone, w pobliżu swego tylnego końca, 
w główce korbowodu widlastego za pomocą przegubu 
na przykład przegubu stabilizacyjnego z pionowym 
sworzniem przegubu przejmującym trzon ramienia 
sprzęgu i które opiera się w kierunku rozciągania 
i ściskania o ramię pojazdu za pomocą sworznia prze-
gubu, płyty oporowej i obudowy sprężyn przejmują-
cej siły przenoszone przez umieszczony w niej układ 
sprężyn pośrednich o działaniu stopniowym, różnym 
przy rozciąganiu i ściskaniu, albo za pomocą zderza-
ków rozciągania lub ściskania, przy czym składający 
się ze sprężyny skoku wstępnego i sprężyny głównej 
układ sprężyn pośrednich jest osadzony w obudowie 
sprężyn pod określonym naprężeniem wstępnym, zna-
mienne tym, że sprężyna główna rozdzielona jest osa-
dzoną na korbowodzie widlastym (3) tarczą (18) na 
przednią (8) i tylną część (9), przy czym obie te części, 
tak samo jak sprężyna (5) skoku wstępnego, stanowią 
samodzielne, oparte wzajemnie o siebie wymienne ze-
społy sprężyste mające napięcie wstępne, a przednia 
część (8) sprężyny głównej osadzona jest pomiędzy 
tarczą (18) a częścią naciskową (15), tylna część (9) 
tejże sprężyny głównej zaś między wymienioną tarczą 
(18) a spoczywającym na dnie (10) obudowy talerzem 
(23), przy czym sprężyna (5) skoku wstępnego, sprzę-
żona ze sprężyną główną (8, 9) szeregowo, usytuowana 
jest pomiędzy tarczami oporowymi (4, 6) w garnku 
(7) skoku wstępnego i opiera się o przednią część (8) 
sprężyny głównej. 

20e ÍP. 1445231 2Í1.11.197Í0. 

Patent dodatkowy do patentu nr P. 143345 
Fabryka Wagonów „Pafawag", Wrocław, (Andrzej 

Krakowski). 
Sprzęg do pojazdów szynowych, zwłaszcza do sprzę-

gania wagonu z wózkiem wagonowym wykorzystują-
cy półsprzęg sztywny, sworzeń łączący półsprzgi, za-
czep zabezpieczający sworzeń i rygle według patentu 
nr P. 143345, znamienny tym, że półsprzęg amorty-
zujący stanowi półsprzęg krótki Scharfenberga ułożys-
kowany swoimi czopami (3) w ramie (2) poniżej pod-
wozia wagonu na wysokości czołownicy sprzęganego 
z wagonem wózka, przy tym półsprzęg krótki Schar-
fenberga wyposażony jest od strony półsprzęgu sztyw-
nego w ucho (10) i posiada w otworze przewierconym 
w tulei (4), trzpień (5) do którego obu końców zacze-
pione są dwuprzegubowo teleskopy sprężynowe (6, 7) 
zaczepione z drugiej strony dwuprzegubowo do pod-
wozia (1) wagonu. 

20e (P. 148354) 25.05.1971. 

Pierwszeństwo: 27.05.1970 - Niemiecka Republika 
Demokratyczna 

Ministerium für Verkehrswesen, Berlin, NRD. 

Urządzenie cięgłowo-zderzakowe do sprzęgów cen-
tralnych w pojazdach szynowych, składające się z 
przyrządu tłumiącego, działającego zarówno w kie-
runku pociągowym jak i zderznym, przymocowanego 
do ramy ostojowej pojazdu, z którym to przyrządem 
połączony jest przegubowo za pośrednictwem piono-
wego sworznia o swobodzie ruchu drugiego stopnia 
wewnętrzny koniec drąga sprzęgowego, na którego 
przeciwległym końcu umieszczona jest głowica sprzę-
gowa, przy czym sworzeń łączący drąg sprzęgowy z 
przyrządem tłumiącym, jest elementem przenoszącym 
siły dynamiczne pociągowe, zaś siły ściskające przeno-
szone są przez odpowiednio ukształtowaną powierzch-
nię płyty oporowej przyrządu tłumiącego, współdzia-
łającej z powierzchnią zderzakową, uformowaną na 
końcu drąga sprzęgowego i działającą stabilizująco na 
drgania dynamiczne, wywołane ruchem pojazdu, zna-
mienne tym, że powierzchnia zderzakowa (6) w kie-
runku poziomym i/lub pionowym ukształtowana jest 
tak, że tworzy w swej środkowej części płaskie pole 
(9) prostopadłe do osi głównej sprzęgu, jak również 
po obu bokach wspomnianego pola (9) stykają się z 
nim pola wypukłe (10), których promienie wypukło-
ści są znacznie mniejsze niż odstęp pomiędzy po-
wierzchnią zderzakową (6) i płaszczyzną czoła głowi-
cy sprzęgowej, a powierzchnia oporowa (8) w kierun-
ku poziomym i/lub pionowym wygięta jest wypukło 
na całej swej szerokości a promień tego wygięcia jest 
większy od odległości pomiędzy powierzchnią zderza-
kową (6) i czołem głowicy sprzęgowej minus odle-
głość pomiędzy powierzchnią (6) i sworzniem (4). 

20e (P. 148450) 28.05.1971. 

Pierwszeństwo: 2.06.1970 - NRD 

Ministerium für Verkehrswesen, Berlin, NRD. 

Różnicowe urządzenie dosuwowe dla złącza przewo-
dowego w sprzęgach samoczynnych pojazdów szyno-
wych, które to złącze, podczas sprzęgania z sąsiednim 
złączem tego samego typu, zostaje przesunięte za po-
mocą dźwigni, w zasadzie dwuramiennej, osadzonej 
obrotowo na osi i uruchomianej przez sprzęg pojazdu 
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sąsiedniego w czasie sprzęgania, ze swego położenia 
spoczynkowego, leżącego poza zasięgiem ruchów złą-
cza sprzęgu, sąsiedniego, w położenie robocze, przy 
czym dźwignia ta połączona jest przegubowo z urzą-
dzeniem dosuwowym, umieszczonym na głowicy sprzę-
gowej, znamienne tym, że układ dwudźwigniowy, 
składający się z dźwigni sterującej (1) oraz dźwigni 
biegunowej (6), który znanym sposobem zamontowa-
ny jest przegubowo w płaszczyźnie pionowej na gło-
wicy sprzęgowej za pomocą łożyska (3), umieszczone-
go na dźwigni biegunowej (6) a dźwignia (6) posiada 
na swym przedłużeniu poza łożyskiem (3) łącznik prze-
gubowy (2), na którym umieszczona jest odchylnie 
dźwignia sterująca (1), posiadająca ruch w płaszczyź-
nie ruchu dźwigni (6), przy czym dźwignia sterująca 
(1) posiada na łożysku przegubowym kułaczek (4) oraz 
kułaczek (10), gdzie kułaczek (4) współdziała z mecha-
nizmem sprężynowym (5), umieszczonym w dźwigni 
biegunowej (6) zaś kułaczek (10) współdziała z po-
wierzchnią oporową (11), leżącą na dźwigni bieguno-
wej (6) poniżej mechanizmu (5). 

20e (P. 150266) 31.08.1971. 

Pierwszeństwo: 3.09.1970 - Niemiecka Republika 
Demokratyczna 

Ministerium für Verkehrswesen, Berlin, Niemiecka 
Republika Demokratyczna, (Klaus Uhlemann, Bernd 
Trikenberg). 

Preselekcyjnie uruchamiane urządzenie odcinające 
dla złącz rurociągów automatycznego sprzęgu cięgło-
wo-zderzakowego, zwłaszcza dla pojazdów szynowych, 
które jest połączone z organem odcinającym złącza 
rurociągu, znamienne tym, że na wałku napędowym 
(8) jest ułożyskowany dwuczęściowy element prowa-
dzący (4) wyposażony w bieżnię prowadzącą (9), przy 
czym połączone pośrednio lub bezpośrednio z organa-
mi odcinającymi sworznie prowadzące (2) są ułoży-
skowane na bieżni prowadzącej (9) i że na wa ł̂ku na-
pędowym (8) są zamontowane zabieraki (3, 3') obra-
cające się razem z wałkiem napędowym (8), przy 
czym zamocowanie stanowi człon elastyczny na przy-
kład drutowa sprężyna kształtowa (5), co umożliwia 
przestawienie organu odcinającego w położenie zam-
knięte i/lub otwarte wskutek działającej siły w czło-
nie elastycznym oraz pozwala na swobodny obrót 
ręczny wałka napędowego (8) w położenie zamknięte 
i/lub otwarte. 

20e (P. 150324) 2.09.1971. 

Pierwszeństwo: 4.09.1970 Niemiecka Republika Demo-
kratyczna 

Ministerium für Verkehrwesen, Berlin, Niemiecka 
Republika Demokratyczna. 

Urządzenie pneumatyczno-mechaniczne do samo-
czynnego zamykania elementów odcinających powie-
trze w pojazdach szynowych ze sprzęgiem cięgło wo -
-zderzakowym znamienne tym, że posiada obudowę 
(10), w której, na części jej długości znajduje się pu-
sty cylinder (9) w kształcie półskorupy, w którym 
umieszczone są naprzeciwko siebie symetrycznie 
względem płaszczyzny prostopadłej do osi cylindra 
dwa jednakowe tłoczki (11, 12), które są obejmowane 
przez powierzchnię ślizgową (19) ograniczoną przez 
podcięcia (15, 17) do których tłoczki te są w położe-
niu spoczynkowym przyciskane przez znajdującą się 
pomiędzy nimi sprężynę (14), że w powierzchni śliz-
gowej na wysokości tłoczków znajduje się wycięcie 
(18), w którym w położeniu spoczynkowym znajduje 
się jeden koniec dźwigni sterującej (20) zawieszonej 
w obudowie (10), przy czym na drugim końcu dwu-
ramiennej dźwigni sterującej (20) znajduje się urzą-
dzenie nastawcze (23), które styka się z urządzeniem 
zaworowym (22) i które jest wychylne w kierunku osi 
popychacza zaworowego, przy czym to urządzenie za-
worowe jest połączone z cylindrem roboczym (30), 
który sprzężony jest z drążkiem (33) z jarzmem, w 
którym znajduje się luz (42) odpowiadający skokowi 
roboczemu elementu odcinającego (35), że tłoczki (11, 
12) obejmują współosiowy z nimi trzpień (6) i że przy-
legają do oporów (13, 49) na tym trzpieniu, że ten ko-
niec trzpienia, który jest prowadzony w półskorupo-
wej części cylindra (9) posiada główkę (8), która jest 
przystosowana do kształtowego zazębiania się z 
uchwytem dźwigni uruchamiającej (5), a do drugiego 
końca tego trzpienia (6) zamocowany jest koniec ele-
mentu cięgłowego (43), którego drugi koniec jest po-
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łączony z końcem dwuramiennej dźwigni przenoszą-
cej (45), która jest zawieszona w sprzęgu (47) pojazdu 
i która styka się z taką samą dźwignią przenoszącą 
(46) urządzenia w jednostce sprzężonej, że dźwignia 
uruchamiająca (5) pozwalająca na zaczepienie ma z 
jednej strony element kontaktowy do zaczepiania 
o główkę (8), a z drugiej strony jest przegubowo po-
łączona z dźwignią (2) osadzoną na wałku (1) i obra-
caną razem z nim w ten sposób, że dźwignia urucha-
miająca (5) tworzy z dźwignią (2) kąt, którego wiel-
kość jest ograniczona jednostronnie przez opór (4) i że 
wychyleniu dźwigni uruchamiającej (5) przeciwdziała 
sprężyna (3). 

20e (P. 150387) 7.09.1971. 
Pierwszeństwo: 19.01.1971 - Niemiecka Republika 

Demokratyczna 
Ministerium für Verkehrswesen, Berlin NRD (Man-

fred Liebig, Lothar Felgner). 

Samozabezpieczający sprzęg przejściowy dla pojaz-
dów szynowych, składający się z zatrzaskiwanej w gło-
wicy sprzęgającej samoczynnego sprzęgu cięgłowo-
-zderzakowego. kształtki z bolcem łączącym przyjmu-
jącym płytkowy element pośredniczący i w którym na 
elemencie pośredniczącym jest umieszczone jarzmo 
cięgna prowadzone w szczelinie prowadzącej oraz rol-
ka prowadząca wyposażona w pałąk zabezpieczający, 
obejmujący element pośredniczący i jarzmo cięgna, a 
przytrzymujący wymienione jarzom cięgna w położe-
niu sprzęgnięcia, znamienny tym, że szczelina prowa-
dząca (14) przebiegająca w przybliżeniu równolegle do 
dolnej krawędzi elementu pośredniczącego (13), w po-
bliżu swego zakończenia zwróconego w stronę kształ-
tki kłowej (8) jest wyposażona w zatrzask przytrzy-
mujący (23) przenikający przez górną powierzchnię 
prowadzącą (27) szczeliny prowadzącej (14), a także 
tym, że ten koniec szczeliny prowadzącej (14), który 
jest zwrócony w stronę kształtki kłowej (8) jest rozsze-
rzony w pobliżu zatrzasku przytrzymującego (23), przy 
czym zatrzask przytrzymujący (23) posiada odpowia-
dający pobocznicy jarzma cięgna (21) przedni zderzak 
jarzma cięgna (15) i tylny zderzak jarzma cięgna (17) 
dla przytrzymywania jarzma cięgna (21) w jego 
sprzęgniętym położeniu, a tylna, zwrócona w stroną 
kształtki kłowej (8) część szczeliny prowadzącej (14) 
posiada tor prowadzący (28) dla rolki prowadzącej 
(20), przy czym rolka prowadząca (20) jest w znany 
sposób wyposażona w pałąk zabezpieczający składa-
jący się z obustronnie przylegających do elementu 
pośredniczącego (13) trójkątnych elementów prowa-
dzących (24, 24') połączonych poniżej żebra (29) ele-
mentu pośredniczącego (13) przez łącznik (25), a po-
nadto tym, że zatrzask przytrzymujący (23) na swej 
zwróconej do kształtki kłowej (8) stronie posiada pła-
szczyznę przylgową (26). 

20e (P. 150897) 4.10.1971. 

Pierwszeństwo: 21.05.1971 - Włochy 
S.T.O. Societa Transporti Oleodotti S.p.A. Mediolan, 

Włochy (Bruno Riffeser). 

Pływak podtrzymujący platformą zawierający wy-
dłużony i wydrążony człon przymocowany jednym 
końcem do platformy znamienny tym, że ma zanu-

rzony w wodzie płaski człon wystający z członu wy-
drążonego, umocowany trwale pod kątem prostym do 
osi członu wydrążonego. 

20e (P. 152077) 10.12.1971. 

Pierwszeństwo: 15.12.1970 - Niemiecka Republika 
Federalna 

Ringfeder GmbH Krefeld-Uerdingen, Niemiecka Re-
publika Federalna (Josef Friedrichs, Harry Jansen, 
Rolf Vandeweerd). 

Urządzenie cięgłowo-zdcrzakowe, zwłaszcza do 
sprzęgów cięgłowo-zderzakowych dla pojazdów szy-
nowych, składające się z urządzenia sprężynowego 
utworzonego z dwóch części obudowy teleskopowo 
przesuwnych jedna w drugiej pod działaniem spręży-
ny i urządzenia łączącego do połączenia trzona sprzę-
gu z urządzeniem sprężynowym, przy czym urządze-
nie łączące ma współdziałający z urządzeniem spre.-
żynowym uchwyt kabłąkowy oraz głowicę połączoną 
przegubowo z trzonem sprzęgu, składającą się w za-
sadzie z górnego i dolnego cięgła oraz płytę zderza-
kową umieszczoną przed urządzeniem sprężynowym 
i przyczepioną do ramy ostojnicy, znamienne tym, że 
elementy cięgłowe (10) w obszarze części głowicowej 
(1) są pozbawione prostopadłych żeber łączących, a na 
obu płaszczyznach bocznych elementów cięgłowych 
(10) umieszczone są osiowo wzdłużne elementy śliz-
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gowe (11), przy czym płyta oporowa (8) jest dostoso-
wana do nakładania na siebie zapasowych elementów 
uzupełniających (12) dostosowanych do różnie ukształ-
towanych uchwytów trzonów sprzęgów. 

20f (P. 148238) 19.05.1971. 

Biuro Projektów Kolejowych, Kraków, (Jan Panaś, 
Ryszard Kalinowski, Paweł Podżorny, Bolesław No-
gowczyk). 

Ciężki hamulec torowy przeznaczony do zmniejsze-
nia nadmiaru energii kinetycznej rozrządzanych wa-
gonów z zamontowanymi pomocniczymi siłownikami, 
do podnoszenia ruchomej części hamulca oraz głów-
nymi siłownikami, napędzającymi hamulcowe szczę-
ki, znamienny tym, że ma sprężyste ograniczniki (12) 
i (13) zwarcia, określające położenie hamulcowych 
szczęk (8) i (9) względem jezdnego toru (2), pozwala-
jące na dopasowaniu się szczęk do różnych szeroko-
ści obręczy kół hamowanego wagonu. 

20i (P. 141194) 20.05.1970. 

Wiktor Mól, Kraków. 

Sposób bezpośredniego przekazywania informacji 
0 zbliżającym się pociągu do skrzyżowania jednopo-
ziomowego linii kolejowej z drogą, kierowcom pojaz-
dów drogowych znamienny jest tym, że skrzyżowanie' 
to sygnalizowane jest przy pomocy fali elektroma-
gnetycznej o częstotliwości ,ft" przeznaczonej do tego 
celu, przez okres zbliżania się i przejeżdżania pociągu 
1 każdego pojazdu szynowego przez skrzyżowanie linii 
kolejowej z drogą, przy czym częstotliwość ta odbie-
rana jest przez odbiornik sygnału zainstalowany w po-
jeździe drogowym znajdującym się w pobliżu skrzy-
żowania. 

20i (P. 141510) 22.06.1970. 

Pierwszeństwo: 23.06.1969 - NRF 

Siemens Aktiengesellschaft, Monachium, NRF i Ber-
lin Zachodni, (Werner Markus, Peter Wegener). 

Układ do ustalania i nadzoru tras przejazdu i dróg 
hamowania w nastawniach kolei z planem świetlnym 
torów za pomocą przekaźników, których miejsce star-
tu i miejsce docelowe przyporządkowane są grupom 
przekaźników, które w planie torów urządzenia toro-
wego odpowiednich sieci połączeń są nawzajem połą-

czone przez linie torów, znamienny tym, że w gru-
pach przekaźników (RX1) miejsca (Xl) docelowego 
trasy przejazdu znajdują się styki (ZVX13, ZX11, 
ZX12, ZUX13), które przy nastawianiu trasy (FX01) 
przejazdu do określonego miejsca (Xl) docelowego 
i dołączonej drogi (DX12) hamowania linię (LF01) to-
ru odpowiadającą pierwszej sieci połączeń nadzoru-
jącej trasę przejazdu, łączą w szereg z odpowiadają-
cą drodze hamowania linią (LD12) toru drugiej .sieci 
połączeń nadzorującej drogę hamowania. 

20i (P. 142318) 28.07.1970. 

Biuro Projektów Kolejowych, Kraków (Wiktor Mól). 

Sposób zabezpieczający przed zderzeniem się pocią-
gów na liniach kolejowych z trakcją elektryczną zna-
mienny, tym, że z jezdnej trakcyjnej sieci (1) oraz 
kolejowych toków szyn (2) tworzy się elektryczny tor 
(3) dla sygnału prądu o częstotliwości różnej od czę-
stotliwości prądu trakcji elektrycznej, oraz od często-
tliwości prądu używanego w urządzeniach zabezpie-
czenia ruchu kolejowego. 

20i (P. 142784) 20.08.1970. 

Biuro Projektów Kolejowych, Kraków (Wiktor Mól). 

Sposób sygnalizowania zajętości poszczególnych od-
cinków toru zwłaszcza na szlakach kolejowych z za-
stosowaniem odbiorników sygnału końca pociągu i sy-
gnalizatorów końca pociągu, znamienny tym, że w 
miejscach ograniczających (A, B) odcinek toru (1) 
instaluje się znane torowe wskaźniki krańcowe (13), 
(14) w których znajdują się znane torowe czujniki (4) 
podające sygnał zajętości toru przez pierwszą przeje-
żdżającą oś taboru, oraz znane odbiorniki sygnału koń-
ca pociągu podające, że tor jest wolny w momencie 
opuszczenia danego odcinka przez ostatnią oś pociągu, 
przy czym odbiorniki sygnału końca pociągu są uru-
chamiane znanymi sygnalizatorami końca pociągu ra-
diowymi lub optycznymi (4). 
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20i (P. 140277) 27.04.1970. 

Wiktor Mól, Kraków. 

Sposób automatycznego przekazywania informacji 
o wjeździe do stacji kolejowej pełnego składu pociągu 
znamienny tym, że dla oznaczenia końca pociągu 
stosuje się sygnalizator (2) wysyłający skupioną wiąz-
kę promieni (3) świetlnych lub podczerwonych w kie-
runku poprzecznym do toru kolejowego, oraz pod ką-
tem a (alfa) mniejszym od 90 stopni zawartym pomię-
dzy kierunkiem padania wiązki promieni, a pionową 
ścianą wagonu, natomiast przy głowicy stacji kolejo-
wej (8) instaluje się odbiornik (4) sygnału zamienia-
jący wiązkę promieni świetlnych lub podczerwonych 
wysyłaną przez sygnalizator (2), na sygnał elektrycz-
ny, który przesyłany jest do nastawni kolejowej (9). 

20i (P. 153547) 18.02.1972. 

Pierwszeństwo: 25.02.1971 - Wielka Brytania 

British Railways Board Londyn, Wielka Brytania 
(Alan Hugh Cribbens). 

Urządzenie do określania położenia pojazdu szyno-
wego, znamienne tym, że składa się z pętli (10) utwo-
rzonej z przewodu ułożonego w torze pojazdu oraz za-
wiera generator (11) zasilający jeden koniec pętli, ele-
menty (13, 14) umieszczone na pojeździe i służące do 
określania kierunku działania pola magnetycznego 
i elektrycznego, wzbudzanego przez przepływ energii 
we wspomnianym przewodzie pętli, przyrząd (17) 
określający iloczyn wektorowy pola magnetycznego 
i elektrycznego a tym samym kierunek przepływu 
energii w przewodzie pętli. 

20k (P. 142714) 15.08.1970. 

Centralne Biuro Studiów i Projektów Budownictwa 
Kolejowego Warszawa (Norbert Klar, Henryk Szmidt). 

Urządzenie zapewniające utrzymanie w planie i pro-
filu przewodu jezdnego sieci trakcji elektrycznej umo-
żliwiające potrzebne przesunięcie w kierunku piono-
wym i równoległym do osi znamienne tym, że składa 
się z dwóch prętów (4) i (5) połączonych ze sobą prze-
gubowo, tworząc nożyce, zamocowanych przegubowo 
z jednej strony do przegubu (2), który jest przystoso-
wany do przytwierdzenia obejmą (1) do wysięgnika 
konstrukcji wsporczej (3), a z drugiej strony do 
uchwytu przewodu jezdnego (6). 

20k (P. 148444) 28.05.1971. 

Zakłady Konstrukcyjno-Mechaniczne Przemysłu 
Węglowego, Gliwice, (Franciszek Szczucki, Antoni 
Wnuk, Ireneusz Banyś, Andrzej Przytula, Władysław 
Zaręba). 

Automatyczna przewoźna stacja transformatorowa 
do zasilania sieci trakcyjnej w podziemiach kopalń, 
znamienna tym, że zawiera wyłączniki (3) i (4) z na-
pędami załączającymi NZ i wyzwalaczami podnapię-
ciowymi CZ połączonymi z układami próby linii (11), 
(12) w ten sposób, że wejścia układów próby linii (11), 
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(12) połączone są równolegle do wyłączników (3, 4) 
natomiast jedno z wyjść układu próby linii (11, 12) 
włączone jest do wyzwalacza podnapięciowego CZ, 
drugie wyjście do układu załączającego NZ, a trze-
cie wyjście do układu samoczynnego ponownego za-
łączania (10) i punktu dyspozytorskiego (13). 

201 (P. 148500) 31.05.1971. 

Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi Zakłady Ba-
dawcze i Projektowe Miedzi „Cuprum", Wrocław 
(Andrzej Przybyła, Bolesław Miazga, Zbigniew Ba-
nach, Konstanty Panek, Franciszek Garcarz, Zdzisław 
Krawczuk, Włodzimierz Szali). 

Sposób sterowania elektryczną lokomotywą przewo-
dową, szczególnie lokomotywą kopalnianą w miej-
scach załadunku i rozładunku wozów, znamienny tym, 
że zasila się lokomotywę (1) z wydzielonego odcinka 
przewodu jezdnego (5) do którego doprowadza się na-
pięcie poprzez opory regulacyjne (10), które zwiera się 
nastawnikiem bezpośrednim (11) umieszczonym na sta-
łe poza lokomotywą w odległości bezpośredniej obser-
wacji wzrokowej urządzenia przeładunkowego (3) wo-
zów, przy czym nastawnik jazdy (12) lokomotywy (1) 
ustawia się uprzednio w położenie łączące szerogowo 
bądź szeregowo-równolegle silniki napędowe (6) lo-
komotywy i zwierające jej opory rozruchowe (7). 

21a* (P. 148384) 25.05.1971. 

Politechnika Gdańska, Gdańsk, (Walerian Gru-
szczyński, Henryk Wierzba, Marian Ligmanowski). 

Element logiczny iloczynu zawierający przekaźnik 
kontaktronowy, znamienny tym, że kontaktron zwier-
ny (3) przekaźnika dołączony jest do zacisków wyj-
ściowych, natomiast pierwsze uzwojenie (1) przekaź-
nika dołączone jest bezpośrednio do źródła napięcia, 
a jeden koniec drugiego uzwojenia (2) przekaźnika na-
winiętego przeciwnie do pierwszego uzwojenia (1) do-
łączony jest do jednego bieguna źródła napięcia, zaś 
drugi koniec połączony jest z jedną końcówką diod 
(Dl), przy czym druga końcówka każdej diody (Dl) 
jest połączona przez rezystor (R) z drugim biegunem 
źródła napięcia i przez przeciwnie skierowaną diodę 
(D2) z jednym zaciskiem wejściowym. 

21a1 (P. 149088) 28.06.1971. 

Instytut Maszyn Matematycznych, Warszawa, (Ry-
szard Misiak). 

Układ kształtujący impulsy prostokątne z dowolnych 
przebiegów elektrycznych znamienny tym, że składa 
się z dzielnika napięcia złożonego z diody (D) 
i rezystora (R) połączonych szeregowo i przerzutnika 
dwustabilnego złożonego z dwóch bramek (N2 i N3) 
oraz z bramki (NI) negującej sygnał wejściowy jednej 
z bramek (N2) przerzutnika przy czym wejście negu-
jącej bramki (NI) jest przyłączone do miejsca połą-
czenia diody (D) i rezystora (R) a wejście proste dru-
giej bramki (N3) przerzutnika jest przyłączone do dru-
giej końcówki diody (D) a drugi koniec rezystora (R) 
jest przyłączony do źródła napięcia U polaryzującego 
dzielnik. 

Zla* (P. 150858) 1.10.1971. 

Pierwszeństwo: 13.10.1970 - Niemiecka Republika De-
mokratyczna 

VEB Kombinat Robotron Radeberg, NRD (Klaus 
Stephan). 

Układ sterujący do wybierania przynajmniej dwóch 
przewodów informacyjnych w pamięci macierzowej, 
przy czym łączniki krzyżowe są przeznaczone tylko 
dla prądu jednego przewodu informacyjnego, znamien-
ny tym, że dla każdego adresu przewody informacyjne 
(1) n-1-szego kanału informacyjnego (3) są połączone 
szeregowo z odpowiednimi przewodami informacyjny-
mi (2) n-tego kanału informacyjnego, przy czym łącz-
niki krzyżowe dla n-1-szego i dla n-tego kanału infor-
macyjnego są tak połączone, że przynajmniej przy rów-
noczesnym sterowaniu przewody informacyjne (1, 2) są 
również połączone szeregowo a część łączników krzyżo-
wych jest przyporządkowana wspólnie kanałowi infor-
macyjnemu n-1-szemu i n-temu. 
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21a2 (P. 149129) 30.06.1971. 

Centralne Biuro Konstrukcyjne Sprzętu Medyczne-
go, Warszawa, (Bohdan Bukowiecki, Wincenty Adam-
czyk). 

Układ wejściowy wzmacniacza symetrycznego do 
stymulatorów serca sterowanych elektrycznym sygna-
łem serca, znamienny tym, że równolegle do wejścia 
(We) jest włączona dioda Zenera (9) oraz dwie szerego-
wo połączone diody (6) i (8), przy czym punkt połącze-
nia diod (6) i (8) jest dołączony do masy, a baza tran-
zystora (1) jest polaryzowana prze zdiodę (10). 

21a3 (P. 152525) 28.12.1971. 

Pierwszeństwo: 30.12.1970 - Szwecja 

Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson, Sztokholm, Szwe-
cja. 

Urządzenie wybierające do wybieraka krzyżowego, 
zawierającego pierwszą grupę równoległych drążków 
x, i drugą grupę równoległych drążków y, które krzy-
żują się z drążkami pierwszej grupy i są przesuwane 
w swym kierunku wzdłużnym w dwa położenia skraj-
ne, oraz styki i elementy wybierające usytuowane w 
punktach skrzyżowania drążków, przy czym każdy 
drążek x, po przesunięciu go w jednym kierunku jest 
przystosowany do uruchamiania wszystkich elemen-
tów wybierających, usytuowanych wzdłuż tego drąż-
ka, a każdy drążek y, po przesunięciu go z jednego 
położenia w drugie jest przystosowany do uruchamia-
nia, za pomocą elementów wybierających usytuowa-
nych w punkcie skrzyżowania tego drążka y i prze-
suniętego drążka x, styków, przyporządkowanych te-
mu punktowi skrzyżowania, znamienne tym, że każdy 
element wybierający zawiera płaską sprężynę płytko-
wą, przymocowaną jednym końcem do drążka y i wy-
posażoną na swym wolnym końcu w kołek podnoszący, 
wystający w kierunku drążka x, przy czym drążek x 

ma powierzchnię ślizgową skośną w stosunku do kie-
runku ruchu drążka x oraz w stosunku do kierunku 
ruchu drążka y i w stosunku do płaszczyzny drążków 
x i drążków y, tak, że po ruchu powierzchni ślizgowej 
i kołka w styku ze sobą kołek jest poruszany wzdłuż 
powierzchni ślizgowej i podnosi sprężynę płytkową 
z położenia spoczynkowego, przy czym ta skośna po-
wierzchnia ślizgowa jest usytuowana w takiej odle-
głości od kołka podnoszącego, że musi być najpierw 
przesunięty albo drążek x albo drążek y by zbliżyć 
powierzchnię ślizgową do kołka w celu umożliwienia 
by ruch drugiego drążka spowodował ślizganie się koł-
ka podnoszącego po powierzchni ślizgowej. 

21a4 (P. 136190) 6.10.1969. 

Stołeczne Zakłady Przemysłowo-Handlowe „Polkát", 
Wrocław (Wiesław Mróz). 

Nośnik elementów elektrycznie czynnych anteny te-
lewizyjnej zwłaszcza typu YAGI, do którego za pomo-
cą złącz śrubowych, lub metalowych okuć są przymo-
cowane elementy elektrycznie czynne znamienny 
tym, że złącze dipola (4) i/lub pozostałych elementów 
elektrycznie czynnych (5) i (6) stanowi łącznik rurowy 
w postaci prostego odcinka rury (2) z dwiema odnoga-
mi (3) bocznymi, przy czym odcinek rury (2) jest przy-
stosowany do wzajemnego złączenia z sąsiednimi se-
gmentami anteny wyposażonymi w analogiczne złącza. 

2la4 (P. 148362) 4.02.1971. 

Zakład Materiałów Magnetycznych „Polfer", Warsza-
wa, (Jan Wydrzyński, Zbigniew Bątruk). 

Rdzeń regulacyjny do strojenia obwodów rezonanso-
wych i indukcyjnych, składający się z cylindra ferry-
towego 1, umieszczonego w nagwintowanej zalewie 
z tworzywa sztucznego znamienny tym, że przedłużo-
na, nienagwintowana część zalewy 4 posiada otwór 
końcowy 5 znajdujący się w części zalewy przylegają-
cej do jednej z powierzchni czołowych cylindra ferry-
towego 1, i posiada otwory boczne 6 symetrycznie roz-
mieszczone w części zalewy przylegającej do pobocznej 
cylindra ferrytowego 1, przez co cylinder ten może być 
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umiejscowiony jednoznacznie w formie wtryskowej, 
a jego zamknięte oblanie tworzywem sztucznym może 
być dokonane w jednym cyklu roboczym maszyny 
wtryskowej. 

21a4 (P. 148443) 28.05.1971. 

Zakład Doświadczalny Aparatury Elektronicznej 
przy Zakładach Rariowych im. M. Kasprzaka, Warsza-
wa, (Henryk Lipski). 

Generator napięcia piłokształtnego zawierając}' 
przerzutnik Schmitta o dużej histerezie z dołączonym 
do bazy tranzystora wejściowego punktem wspólnym 
szeregowego układu całkującego, znamienny tym, że 
emiter tranzystora wyjściowego przerzutnika Schmitta 
(T2) połączony jest poprzez diodę kluczującą (Dl) z 
punktem wspólnym układu całkującego (RC) oraz po-
przez opornik kompensujący (R2) z emiterem tranzy-
stora wejściowego przerzutnika Schmitta (Tl), przy 
czym kierunek włączenia diody kluczującej (Dl) jest 
zgodny z kierunkiem przewodzenia złącza baza-emiter 
tranzystora wyjściowego przerzutnika Schmitta (T2). 

21a* (P. 149092) 28.06.1971. 

Zakłady Radiowe im. M. Kasprzaka, Warszawa, (Je-
rzy Mazur, Janusz Malinowski, Bogumił Żurawski). 

Sposób cięcia i krępowania elementów R i C pole-
gający na cięciu nożami tnącymi i krępowaniu szczę-
kami krępującymi poruszanych przy pomocy układu 
krzywki i dźwigni, znamienny tym, że szczęki krępu-
jące ruchome (1) i noże tnące ruchome (2) są porusza-
ne przez wałek (3) wykonujący ruch wahadłowy dwu-
stronny roboczy i jałowy na określonej drodze, co po-
woduje, że w czasie ruchu roboczego noże ruchome 
tnące (2) trafiają najpierw na wyprowadzenia elementu 
R lub C znajdującego się w wycięciu noży stałych (6), 
umieszczonych na wałku (7) i obcinają je na określoną 
długość, a dopiero po obcięciu wyprowadzenia są krę-
powane przez szczęki krępujące ruchome (1) na szczę-
kach krępujących stałych (4), po czym gotowy element 
jest wyrzucany samoczynnie na zewnątrz przyrządu. 

Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz. 1, 
znamienne tym, że jest wyposażone w ruchomy wałek 
(3) na którym są mocowane i regulowane przy pomocy 
wkrętów (8), noże tnące ruchome (2) i szczęki krępują-
ce ruchome (1), które są przeznaczone do współpracy 
ze szczękami stałymi (4), mocowanymi i regulowanymi 
przy pomocy wkrętów (8) na stałym wałku (5), i noża-
mi stałymi (6) podobnie mocowanymi i regulowanymi 
przy pomocy wkrętów (8) na tylnym wałku stałym (7), 

przy czym wałki stałe (5) i (7) są zamocowane a wałek 
(3) jest ułożyskowany w obudowach (9) i (10) połączo-
nych na stałe z podstawą (11). 

2la4 (P. 150544) 16.09.1971. 

Pierwszeństwo: 16.09.1970 - Francja 

Saint - Gobain, Neuilly - sur - Seine, Francja 
(Gerd Sauer, Heinz Kunért, Heinz Moebs). 

Szyba antenowa zwłaszcza do pojazdów samochodo -
wych, zawierająca przewodniki elektryczne służące ja-
ko antena, znamienna tym, że przewodniki elektryczne 
tworzą dwa odrębne ramiona główne anteny o różnej 
kierunkowości, które są połączone bezpośrednio wspól-
nym zaciskiem umieszczonym na szybie z przewodem 
łączącym antenę z odbiornikiem, i które są zgodne w 
fazie. 

Sposób wyznaczania kształtu anteny umieszczonej na 
szybie antenowej według zastrz. 1-14, składającej się 
z przewodników tworzących dwa obwody pracujące w 
sposób uzupełniający się w różnych zakresach często-
tliwości, znamienny tym, że na powierzchnię szyby na-
kłada się obwód zasadniczy złożony z zamkniętej ramy 
usytuowanej w pewnej odległości od brzegu szyby, 
i z przewodnika środkowego połączonego z tą ramą, po 
czym reguluje się ten obwód anteny zależnie od modu-
lacji amplitudy, i oddziela się dwa ramiona, po czym 
z nimi zestraja się i łączy ponownie zmieniając dłu-
gość tych prętów aż do chwili otrzymania sygnału ma-
ksymalnego. 

21c (P. 125451) 2.01.1971. 

Kopalnia Węgla Kamiennego „Silesia", Czechowice-
-Dziedzice, (Mirosław Gruszka, Adam Ziomek). 

Przystawka zespołu transformatorowego do nastawy 
zabezpieczeń elektrycznych znamienna tym, że składa 
się z dwóch obwodów, w tym obwodu wysokiego na-
pięcia posiadającego zaciski zasilania (1) i (2), wyłącz-
nik (3), lampkę kontrolną (4), bezpieczniki topikowe (5) 
i (6), łącznik impulsowy (7), obwód pomocniczy z za-
ciskami (8) i (9), uzwojenia pierwotnego transformator-
ka (10), lampki sygnalizacyjnej (11) i zacisków wyjścio-
wych (12), (13) i (14) oraz obwodu niskiego napięcia 
składającego się z uzwojenia wtórnego transformator-
ka (10), prostownika (15), kondensatora (16), przekaźni-
ka prądu stałego (17) oraz zacisków wyjściowych nis-
kiego napięcia (18) i (19). 
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21c (P. 141290) 13.08.1970. 

Polska Akademia Nauk Instytut Automatyki, War-
szawa, (Roman Maniewski). 

Sposób synchronizacji trójfazowej znamienny tym. 
że zaciski wejściowe wskaźnika przesunięcia fazy sy-
gnałów synchronizowanych którym jest element mno-
żący, włącza się do obwodów napięcia międzyfazowego 
występującego między fazami synchronizowanych ukła-
dów trójfazowych o zgodnej kolejności faz tak, że po-
czątki obwodów wejściowych elementu mnożącego 
przyłącza się do dwóch faz jednego układu napięć, na-
tomiast końce obwodów wejściowych elementu mno-
żącego przyłącza się do pozostałej trzeciej fazy drugie-
go układu napięć synchronizowanych. 

Układ do stosowania sposobu według zastrz. 1, zna-
mienny tym, że obwody wejściowe elementu mnożące-
go są włączone na napięcia międzyfazowe występujące 
między fazami synchronizowanych napięć trójfazo-
wych a w obwodzie wyjściowym elementu mnożącego 
znajduje się przyrząd do pomiaru składowej stałej na-
pięcia wyjściowego, kondensator odcinający, prostow-
nik i przyrząd do pomiaru wartości średniej, wypro-
stowanej składowej zmiennej. 

21e (P. 141685) 30.06.1970. 

Spółdzielnia Pracy Metalowców „Nysa"-, 'warszawa 
(Zbigniew Potocki, Edward Jarzyna). 

Odłącznik termiczny zaopatrzony w styki przepływu 
prądu oraz w czujnik bimetaliczny znamienny tym, że 
na regulującą śrubę (3) wkręconą w krótsze ramię ką-
towej zabezpieczającej dźwigni (4) odciążonej sprężyną 
(5), zaś górny koniec zabezpieczającej dźwigni (4) ma 
prostokątny otwór (G), przy czym górna krawędź otwo-
ru (6) wchodzi w wycięcie trzpienia rozwieracza (7) 
obciążonego sprężyną (8). 

21c (P. 142903) 27.08.1970. 

Zakłady Aparatury Elektrycznej „REFA" Świebo-
dzice, (Julian Zieliński, Zdzisław Kozłowski). 

Elektromagnetyczny przekaźnik pośredniczący prądu 
stałego przeznaczony do układów automatyki, przysto-
sowany do montażu na płytkach w obwodach druko-
wanych składający się z elektromagnesu ze zworą 
płaską oraz zespołu zestyków, znamienny tym, że zwo-
ra (4) jest podwieszona sztywno w jednym punkcie za 
pomocą łącznika odległościowego (8) do elementu noś-
nego, którym jest sprężyna stykowa (5), zamocowana 
jednym końcem na jarzmie (3). 

21c (P. 148173) 14.05.1971. 

Posta Kisérleti Intézet, Budapeszt, Węgry, (Laszlo 
Reuss). 

Instalacja do przygotowania osuszonego powietrza 
pod ciśnieniem złożona z dwóch osuszaczy chemicznych 
włączanych na zmianę w krótkich odstępach czasu 
znamienna tym, że zawiera pośredni ciśnieniowy ze-
staw regulacyjny (19), przerywający na pewien czas 
proces osuszania, przy czym jego ciśnienie wyregulo-
wane jest poniżej dolnej granicy ciśnienia powietrza 
wprowadzanego do osuszacza i powyżej ciśnienia od-
bieranego z instalacji powietrza osuszonego. 
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21c (P. 148195) 17.05.1971. 

Biuro Projektów i Studiów Taboru Rzecznego, Wroc-
law, (Kazimierz Pelc). 

Prądnica prądu zmiennego o stałej częstotliwości 
przy zmiennych obrotach wirnika, szczególnie dla stat-
ku wodnego, znamienna tym, że tyrystorowy falownik 
(2) z automatycznie regulowaną częstotliwością pośliz-
gu i napięciem prądu jest włączony w obwód wzbudze-
nia prądnicy, którą stanowi asynchroniczny silnik (1), 
prądu zmiennego trójfazowy z wirnikiem pierścienio-
wym, przy czym falownik (2) jest sprzężony z tacho-
metryczną prądnicą (3) lub z innym urządzeniem po-
miaru obrotów silnika (7) bądź prądnicy (1) prądu 
zmiennego. 

21c (P. 148220) 18.05.1971. 

Bydgoskie Zakłady Elektromechaniczne „Belma" 
Bydgoszcz, (Jerzy Konitz, Józef Peszyński, Izydor Na-
piórkowski, Henryk Piekałkiewicz). 

Urządzenie zabezpieczające zwłaszcza dla ognio-
szczelnych sprzęgnikow przewodowych znamienne tym, 
że zespół gniazda (2) sprzęgnika ma sprężyny (4) i su-
wliwie osadzoną ruchomą tuleję (5) wraz z uchwytem 
(8) połączonym za pośrednictwem cięgna izolacyjnego 
(9) z zaciskiem bieguna sterowniczego (10) rozwierane-
go podczas ruchu tulei (5). 

21c (P. 148236) 18.05.1971. 

Zakłady Podzespołów Radiowych „Miflex", Kutno, 
(Edward Jóźwiak, Tadeusz Stępniak, Wiesław An-
dryszczak). 

Urządzenie do wykonywania oczek wyprowadzeń 
znamienne tym, że posiada tarczę (4) z wycięciem (5) 
stykające się z czołem nieruchomej głowicy (6), na 
której osadzone jest ruchome koło zębate (2), z koł-
kiem nawijającym (3). 

21c (P. 148285) 20.05.1971. 

Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego „Sto-
lica", Warszawa, (Jerzy Gorzkowski, Lech Kuczkowski, 
Janusz Zieliński). 

Wielopłaszczyznowa tabliczka bezpiecznikowo-insta-
lacyjna dla latarń i masztów oświetlenia zewnętrznego, 
umieszczona zwykle w ich korpusie, znamienna tym, 
że stanowi ją nieruchoma rura (1) osadzona poprzez 
wspornik (2) do podstawy komory, na którą nałożona 
jest ruchoma rura (3) wyposażona we wsporniki (5), 
(6) i (7) z zamocowanymi płytami (8), (9) i (10), na któ-
rych osadzone są gniazda bezpiecznikowe. 

21c (P. 148287) 21.05.1971. 

Powiatowa Spółdzielnia Mieszkaniowa „Oskard", 
Tychy, (Paweł Wróbel, Stefan Kozłowski). 

Automat czasowy dopływu energii elektrycznej, 
zwłaszcza do oświetlania klatek schodowych, zawiera-
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jacy przekaźnik czasowy i stycznik, którego styki nor-
malnie otwarte połączone są szeregowo z odbiornikiem 
energii elektrycznej i zmostkowane poprzez styki prze-
kaźnika czasowego, układem równoległym, złożonym 
z uzwojenia stycznika i silniczka synchronicznego prze-
kaźnika czasowego, znamienny tym, że ma dodatkowy 
przekaźnik prądu stałego, którego styki (PI; P2) w sta-
nie bezprądowym znajdują się w pozycji przeciwnej 
do styków (1-2; 2-3) przekaźnika czasowego, przy 
czym uzwojenie przekaźnika prądu stałego (P) zbocz-
nikowane kondensatorem (C), połączone jest poprzez 
diodę (D) szeregowo z załącznikiem przyciskowym 
(ZP) w osobną gałąź mostkującą styki stycznika (Sl); 
S2). 

21c (P. 148294) 21.05.1971. 

Pierwszeństwo: 22.05.1970 - Niemiecka Republika Fe-
deralna 

Kalie Aktiengessellschaft Wiesbaden-Biebrich, NRF, 
Kiimatechnik Anstalf, Vaduz, Lichtenstein. 

Powierzchniowy elektryczny element oporowy, zna-
mienny tym, że składa się z folii z tworzywa sztucz-
nego o dużej wytrzymałości i z trwale nałożonej bez 
dodatkowego spoiwa na przynajmniej jedną powierz-
chnię tej folii warstwy elektrycznie przewodzących, 
niemetalicznych cząstek i posiada oporność powierz-
chniową mniejszą od 103 omów/O przy czym wymie-
nione cząstki są zasadniczo nie otoczone przez materiał 
warstwy izolującej elektrycznie. 

2lc (P. 148370) 24.05.1971. 

Patent dodatkowy do patentu nr 55330. 

Główny Instytut Górnictwa, Katowice, (Stanisław 
Szpilka, Joachim Piesiur, Wiesław Wielgus, Józef Ba-
jor). 

Układ połączeń zabezpieczenia trójfazowych sieci 
elektrycznych według patentu głównego nr 55330 rea-
gującego na asymetrię prądów i składający się z czło-
nu pomiarowego z napięciowym filtrem składowej sy-
metrycznej przeciwnej kolejności faz prądu oraz połą-
czony z członem wykonawczym znamienny tym, że do 
napięciowego, regulowanego, przemiennego sygnału 
wyjściowego członu pomiarowego (A) przyłączone są za 
przełącznikiem (Pc) równolegle dwa obwody, obwód 
blokady (BL) i obwód wzmacniająco-opóźniający 
(W-C), z których obwód blokady (BL) zawiera stopień 
wzmacniania (Tla i Tlb), połączony z przetwornikiem 
cyfrowo-analogowym zaopatrzonym w kondensatory 
(C3, C4) i diody (Dl, D2), przetwarzającym ilości im-
pulsów jednego znaku na napięcie schodkowe w punk-
cie (X) sterujące przełączająco tranzystorem blokady 
(T2) zwierającym lub otwierającym wejście drugiego 
obwodu wzmacniająco-opóźniającego (W-C), który to 
obwód zawiera przetwornik cyfrowo-analogowy złożo-
ny z kondensatorów (C2, C5) diod (D3 i D4), i wtórnika 
emiterowego (T3) a przetwarzający po odblokowaniu 
ilość i wielkość impulsów jednego znaku, na napięcie 
schodkowe w punkcie (y), sterujące obwodem wyko-
nawczym (WK) zawierającym tranzystor (T4) i prze-
kaźnik (P), przy czym czas osiągania poziomów wyste-

rowania w punkcie (X) jest niezależny, natomiast w 
punkcie (y) zależny od amplitudy sygnału wyjściowego. 

21c (P. 148501) 31.05.1971. 

Ośrodek Rozwojowy Łączników Niskonapięciowych 
przy ZAE „Elester", Łódź (Wiesław Nowowiejski, Woj-
ciech Płatak, Zbigniew Wierzchniewski). 

Połączenie trawersy stykowej, za pomocą sworznia 
metalowego, ze zworą elektromagnesu napędowego 
łączników elektrycznych, a zwłaszcza styczników, zna-
mienne tym, że poza obszarem gaszenia łuku pomiędzy 
trawersą stykową (1) i zworą (6) elektromagnesu u-
mieszczony jest jedno lub wieloczęściowy pośredni 
człon sprzęgający (2) wykonany z materiału izolacyj-
nego o dużej wytrzymałości mechanicznej i wysokiej 
odporności na ścieranie najkorzystniej z tworzywa ter-
moplastycznego. 

21c (P. 149085) 26.06.1971. 

Zakłady Wytwórcze Podzespołów Telekomunikacyj-
nych „Telpod", Kraków, (Tadeusz Armatys, Wiesław 
Wieczorek, Tadeusz Rzepka). 

Urządzenie do lakierowania wałków szczególnie re-
zystorów wałkowych składające się z transportera, ze-
społu napędzającego, zespołu dozującego, zespołu la-
kierującego, wyrzutnika i komory suszarniczej zna-
mienne tym, że transporter stanowi koło zębate (1) 
z dwiema linkami (11) umieszczonymi w rowkach (10, 
22) na części koła zębatego, przy czym transporter osa-
dzony jest na konstrukcji w ten sposób, że część koła 
z linkami znajduje się wewnątrz komory suszarniczej, 
natomiast w części transportera poza komorą suszarni-
czą nad kołem zębatym umieszczony jest zespół dozu-
jący, zespół napędzający oraz pod wieńcem koła zęba-
tego wyrzutnik (8) wałków i zespół lakierujący. 
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21c (P. 150401) 8.09.1971. 

Pierwszeństwo: 10.09.1970 - Szwajcaria 

Aktiengesellschaft Brown, Boveri Cie, Baden, Szwaj-
caria (Werner Latał, Willi Schneebeli). 

Małoolejowy wyłącznik z jedną lub wieloma komo-
rami gaszeniowymi oraz z zasobnikiem energii do uru-
chamiania drążka łączeniowego, znamienny tym, że 
w korpusie wyłącznika (1) umieszczony jest elastyczny 
element tłumiący (13) działający jako hamulec zależ-
ny od ciśnienia. 

21c (P. 150447) 10.09.1971. 

Pierwszeństwo: 21.09.1971 Niem. Rep. Dem. 

VEB „OTTOBUCHWITZ" Starkstrom - Anglagen-
bau Dresden, Drezno, Niemiecka Republika Demokra-
tyczna (Helmut, Böhme, Joachim Fechner, Wolfgang 
Houfe, Peter Lange). 

Rozdzielnia o podwyższonej ochronie przeciwłukowej 
i dotykowej, znamienna tym, że składa się z kombina-
cji znanych komór z okapturzeniem obejmującym ze 
wszystkich stron, z urządzeń do obsługi komór w sia-
nie zamkniętym, z urządzeń do kompleksowej bloka-
dy komór, z urządzeń i środków do oddziaływania na 
luk elektryczny, z urządzeń áo zwarcia drogi inka ele-
ktrycznego i z dodatkowych urządzeń do oddziaływania 
na czas spalania łuku. 

21c (P. 152135) 14.12.1971 

Pierwszeństwo: 16.12.1970 - Szwajcaria 

Aktiengesellschaft Brown, Boveri Cie Baden, Szwaj-
caria (Willi Schneebeli). 

Urządzenie do mocowania biegunów wyłącznika ma-
łoolejowego z mechanizmem napędowym do wyłącze-
nia, znamienne tym, że poszczególne bieguny (2) są za-
mocowane za pomocą jarzm (7) na izolatorach (3), sta-
nowiących izolację względem ziemi. 

21c (P. 155837) 6.06.1972. 

Pierwszeństwo: 8.06.1971 - Niemiecka Republika De-
mokratyczna 

VEB Verbundnetz Elektroenergie Berlin, NRD (Hart-
mut Ronk, Klaus Spiess, Gunter Dietz, Johann Praht). 

Sposób przeprowadzania robót przy liniach napowie-
trznych będących pod napięciem i urządzeniach zaopa-
trujących w energię elektryczną, zwłaszcza z zastoso-
waniem izolowanych drabin wiszących do wchodzenia 
na słupy linii napowietrznej lub na urządzenia w celu 
zbliżenia się do przewodzących prąd linek przewodo-
wych i osprzętu, znamienny tym, że na słupowej po-
przeczce linii napowietrznej z trzema linkami przewo-
dowymi umieszcza się w jednej płaszczyźnie, bezpo-
średnio obok i nad zawieszeniem linki przewodowej, w 
miarę potrzeby jedną, dwie lub trzy izolowane drabi-
ny wiszące, zwisające pionowo na poprzeczce słupo-
wej, po czym za pomocą każdorazowo oddzielnej izo-
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lującej prowadnicy liny wychyla się każdą z drabin 
w położenie skośne do ustoju słupowego, a następnie 
po przejściu montera z ustoju słupowego na pierwszą 
drabinę wiszącą doprowadza się tę drabinę do położe-
nia pionowego i do drugiej, wychylonej drabiny wiszą-
cej, w celu umożliwienia monterowi przejścia na tę 
drugą drabinę wiszącą, po czym w taki sam sposób 
umożliwia się również przejście montera na trzecią 
drabinę wiszącą, przy czym przez wejście do góry po 
jednej z drabin wiszących dociera monter do zasięgu 
linki przewodowej. 

21a1 (P. 141319) 16.06.1970. 

Fabryka Maszyn Elektrycznych CELMA, Cieszyn, 
Bolesław Toman, Henryk Sikora, Józef Rucki). 

Sposób wykonywania zwojnic wirników o kształcie 
czół pełniących rolę skrzydełek wentylacyjnych oraz 
zwojnic stojana silników elektrycznych znamienny 
tym, że drut nawojowy nawija się równocześnie na 
czołowe uchwyty (2,3) oraz górne i dolne grzebienie 
(4,5) mocujące czoła i boki robocze zwojnicy, następ-
nie wykonuje się rozciąganie i kształtowanie bez zdej-
mowania z uchwytów (2,3) górnych i dolnych grzebieni 
(4,5). 

Urządzenie do stosowania sposobu według zastrze-
żenia 1 znamienne tym, że czołowe uchwyty (2,3) do 
nawinięcia i uchwycenia czół zwojnicy oraz górne i 
dolne grzebienie (4,5) mocujące boki robocze zwojnicy 
i służące do rozciągania umieszczone są na głowicy 
nawijającej (1), natomiast krzywki (7) do kształtowa-
nia boków zwojnicy wysuwane są z przystawki znaj-
dującej się naprzeciw głowicy nawijającej. 

žid1 (P. 142015) 13.07.1970. 

POLMO Zakłady Elektrotechniki Motoryzacyjnej, 
Duszniki-Zdrój, (Aleksander Grybionko, Lech Kus-
troń). 

Przyrząd do zahaczania wyprowadzeń zezwojow za 
wąsy hakowe komutatora podczas uzwajania wirników 
maszyn elektrycznych, znamienny tym, że składa się 
z ruchomej tulejki zewnętrznej (1) osadzonej obrotowo 
na tulejce wewnętrznej (2) nałożonej na wałek uzwa-
janego wirnika (13) od strony komutatora tak, że ko-
mutator wchodzi w gniazdo tulejki wewnętrznej (2), 
która jest mocowana razem z uzwajanym wirnikiem 
(13) w kłach (10) nawijarki i zabezpieczona przed obro-
tem, przy czym obie tulejki (1 i 2) w części roboczej 
osłaniającej mają ścięcia tak, że przy obrocie tulejki 
zewnętrznej (1) względem tulejki wewnętrznej (2) ko-
lejno są odsłaniane wybrane wąsy komutatora w fazie 
zahaczania wyprowadzeń zezwojow za wąsy komutato-
ra, i zasłaniane w fazie nawijania zwojów zezwoju. 

21a1 (P. 1420X6) 

Włodzimierz Własiuk, Legnica. 

16.07.1970. 

Prądnica osiowa, szczególnie do roweru, którą sta-
nowią twornik oraz magnesy, znamienna tym, że zwoj-
nica (1) nawinięta jest na rdzeń (2) którą stanowi nie-
ruchoma ośka piasty, natomiast magnesy (3) osadzone 
są po wewnętrznej stronie korpusu (4), przy czym prze-
wód (5) wyprowadzony jest na zewnątrz do odbiornika 
prądu poprzez kanał (7) wykonany w rdzeniu (2) i bie-
żniku (8). 
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21dł (P. 142674) 13.08.1970. 

Stanisław Urbánek, Warszawa. 

Silnik komutatorowy prądu stałego i zmiennego ze 
zmienną regulacją obrotów posiadający stojan składa-
jący się z jednej pary biegunów- lub więcej, na których 
nawinięto uzwojenia znamienny tym, że początki u-
zwojeń (1) pary biegunów głównych są połączone w 
punkcie (2), a końce uzwojeń przyłączone są do sta-
łych kontaktowych styków (4), zaś regulacja odbywa 
się za pomocą ruchomego styku (5), przy czym prze-
stawienie ruchomego styku (5) powoduje połączenie 
równoległe kilku lub kilkunastu uzwojeń (1) oraz zmia-
nę prędkości obrotowej. 

21dł (P. 148499) 31.05.1971. 

Fabryka Maszyn Elektrycznych „Indukta", Bielsko-
-Biała (Edward Broda). 

Osłona wentylatora dla maszyny elektrycznej wy-
tłoczona w całości z blachy tłocznej, mająca wycięte 
w dnie osłony kanały wlotowe znamienna tym, że w 
dnie osłony (1), kanały wlotowe (2) są ukształtowane 
dwupoziomowo przez odgięcie żeberek na przemian, 
równolegle do płaszczyzny pierwotnej dna osłony, co 
gwarantuje dodatkową powierzchnię wlotu powietrza. 

21tí1 (P. 149081) 26.06.1971. 

ASPA Zakład Aparatury Spawalniczej im. Komuny 
Paryskiej, Wrocław, (Czesław Humieniuk, Mirosław 
Sobański, Tadeusz Turczuk). 

Chwytak pętlicowy, do nawijania cewek wirników 
elektrycznych silników komutatorowych na nawijar-
kach z jednoczesnym podłączaniem końców uzwojeń 
tych cewek do odpowiednich działek komutatora, zna-
mienny tym, że stanowi go tuleja (1) ze stopniowym 
otworem wyposażona w dwa występy w kształcie 
pierścieni rozmieszczone na jej obu końcach, przy czym 

pierścień (4) znajdujący się od strony komutatora (2) 
ma na swoim obwodzie nacięte rowki (a) równoległe 
do osi podłużnej tulei (1) w ilości równej ilości nacięć 
(3) na działkach komutatora (2) i o rozstawieniu kąto-
wym równym rozstawieniu kątowemu nacięć (3) a 
drugi zębaty pierścień (5) jest zaopatrzony w zęby (b) 
w kształcie haków w ilości równej ilości rowków (a). 

2ld> (P. 149117) 29.06.1971. 

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne, Łódź, 
(Ryszard Kaźmierski, Jerzy Wiśniewski, Włodzimierz 
Serafiński, Stanisław Wojak). 

Masa ścierna do docierania szczotek maszyn elek-
trycznych, składająca się z dielektrycznego materiału 
ściernego pochodnego związku krzemu, zmieszanego 
z żywicą o budowie łańcuchowej lub pierścieniowej 
z dodatkiem utwardzacza pochodnego amin alifatycz-
nych lub aromatycznych, znamienna tym, że wagowo 
zawiera 35-65% pumeksu, 20-40% eteru dwuglicydo-
wego czterochloropochodnej dianu lub czterobromopo-
chodnej dianu, z dodatkiem 5-20% trójetylenoczteroa-
miny lub m-fenylenodwuaminy. 

21d> (P. 150340) 3.09.1970. 

Pierwszeństwo: 7.09.1970 - Niemiecka Republika De-
mokratyczna 

VEB Kombinat Elektromaschinenbau-Drezno, NRD 
(Günter Glumann). 

Układ do bczścinkowego wytłaczania segmentów oraz 
wycinków izolacyjnych komutatorów, których zakot-
wienie w elemencie nośnym ma kształt jaskółczego 
ogona, teowy lub inny, znamienny tym, że zawiera 
podstawę do wytwarzania zakotwień (2) segmentów, 
wykonaną przez wytworzenie stanowiącego lustrzane 
odbicie, symetrycznego profilu (10), składającego się z 
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zewnętrznych boków podłużnych (grzbiety segmentu 
(3) związanych w miarę potrzeby przez odsunięty mo-
stek środkowy (4), oraz że przy uwzględnieniu bardzo 
małego klina odpadkowego (5) mogą być wytwarzane 
dwa segmenty w jednym suwie roboczym. 

21d* (P. 131068) 9.01.1969. 

Biuro Projektów Przemysłu Hutniczego „Biprohut", 
Gliwice (Władysław Paszek, Jerzy Zygmunt, Jerzy Si-
wiński). 

Układ elektryczny dla eliminacji prądów wyrów-
nawczych w tyrystorowym trójfazowym bezpośrednim 
przemienniku częstotliwości połączone swoim wyjściem 
z układem zapłonowym, a jedną parą wejść z generato-
rem sterującym, znamienny tym, że układ blokujący 
(14) zawiera zespoły tranzystorów (16 i 17) stanowiące 
wzmacniacze dwustopniowe które są połączone z bazą 
tranzystora (18) za pośrednictwem diody (38 i 39) oraz 
zespołów tranzystorów (19 i 20) stanowiących również 
drugie wzmacniacze dwustopniowe z wyjściami połą-
czonymi z bazą tranzystora (21) za pośrednictwem dio-
dy (40 i 41) przy czym kolektory tranzystorów (18 i 21) 
są zasilane poprzez oporniki (42 i 43) ze źródła zasila-
jącego, ponadto kolektor tranzystora (18) zasila jedno-
cześnie zespół wzmacniaczy z tranzystorami (19 i 20) 
a kolektor tranzystora (21) zespół wzmacniaczy z tran-
zystorami (16 i 17), ponadto układ zawiera źródła (22) 
napięć blokujących, stanowiące znany układ prostow-
niczy z diodą Zenera, połączony poprzez znany człon 
opóźniający RC, wejściami blokującymi (11 i 12) ze 
znanym układem impulsów zapłonowych (13) zaś druga 
para wejść (9 i 10) jest połączona z układem kształtują-
cym impulsy połączonym z czujnikiem prądu, którym 
jest najkorzystniej dioda (26 i 27). 

21d2 (P. 141084) 4.06.1970. 

Stanislaw Gryglewicz, Warszawa. 

Uzwojenie maszyny elektrycznej prądu zmiennego 
znamienne tym, że drut nawojowy uzwojenia nawinię-

ty jest wokół żelaznego rdzenia i w taki sposób, że w 
każdym żłobku ułożone są druty nawojowe jednej 
cewki (1) takiej samej jak w pozostałych żłobkach, na-
winiętej wokół żelaznego rdzenia. 

21d2 (P. 141242) 11.06.1970. 

Pierwszeństwo: 16.06.1969 - Niemiecka Republika De-
mokratyczna 

VEB Kombinat Elektroprojekt und Anlagenbau Ber-
lin, Betrieb Cottbus, Cottbus, Niemiecka Republika 
Demokratyczna (Günter Fleischer, Helmut Rädisch, 
Manfred Treskę, Peter Müller). 

Urządzenie do samoczynnego uruchamiania asyn-
chronicznych silników trójfazowych z wirnikiem pierś-
cieniowym, które włączane jest w znany sposób w ob-
wód wirnika silnika, znamienne tym, że składa się 
z układu trzech uzwojeń (6) cewek z korpusami cewek 
(7) na trójkolumnowym rdzeniu (3, 4, 5) z dużymi stra-
tami prądów wirowych, którego kolumna (4) złożona 
jest z przewodzących magnetycznie, a odizolowanych 
wzajemnie od siebie elektrycznie okrągłych prętów 
(1) i którego jarzmo (3) oraz podstawa (5) z masywne-
go, płaskiego lub profilowego materiału magnetyczne-
go ściągnięte są za pomocą sworznia (2). 

21d2 (P. 141249) 12.06.1970. 

„Elta" Fabryka Transformatorów i Aparatury Trak-
cyjnej im. Bojowników PPR, Łódź (Andrzej Mali-
szewski, Janusz Pierzyński). 

Sposób wykonania wysokonapięciowych uzwojeń 
transformatorów i dławików nawijanych jednym dru-
tem, mający na celu stopniowanie pojemności szere-
gowych polegające na tym, że uzwojenie jest podzie-
lone na trzy części, znamienny tym, że cewki wstępne 
(A) są wykonywane jako przeplecione z podwójnym 
przemieszczeniem zwojów, a cewki pośrednie (B) są 
wykonywane jako przeplecione z jednokrotnym prze-
mieszczeniem zwojów, natomiast pozostałe cewki (C) 
są wykonane bez przepleceń (fig. 1). 
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21d* (P. 141286) 13.06.1970. 

Przemysłowy Instytut Telekomunikacji, Warszawa 
(Bronisław Sadowski, Lech Jordan, Bronisław Stasik). 

Transformator krzyżowy znamienny tym, że posia-
da dwa U-owe rdzenie (1), (2) w kształcie podkowy, 
wykonane z blachy magnetycznej i ustawione tak, że 
ich oś symetrii jest wspólna a podstawy się krzyżują, 
ale nie przenikają i posiadają wspólne jarzmo rów-
nież z blachy krzemowej, która zamyka te podkowy. 

21d-' (P. 141775) 2.07.1970. 

Pierwszeństwo: 3.07.1969; 26.01.1970 - Francja 

Pneumatiques, Caoutchouc Manufacture et Plastu-
ques Kleber Colombes S.A. Colombes, Francja (Roland 
Joug, Bernard Ragout). 

Element transportowy napędzany przez induktory 
elektrycznych silników liniowych, posiadający uzwo-

jenie elektryczne w postaci drabinki składającej się 
z dwóch giętkich części podłużnych połączonych prę-
tami poprzecznymi, znamienny tym, że rozsław prę-
tów poprzecznych (2) jest mniejszy, lub równy po-
działce biegunowej induktora, oraz tym, że jedno-
cześnie posiada elementy nośne (5, 6) ułożone wzdłuż 
całego uzwojenia elektrycznego, które są mniej roz-
ciągliwe niż uzwojenie elektryczne, przy czym ele-
menty nośne oraz uzwojenie elektryczne są oblane 
gumą lub podobną substancją. 

21d2 (P. 142526) 5.08.1970. 

Centralny Ośrodek Badawczo-Projektowy Górnictwa 
Odkrywkowego „Poltegor", Wrocław (Antoni Lenart). 

Układ do automatycznego zestrajania i rozstrajania 
dlawników gaszących z płynną regulacją, zawierający 
dławik gaszący, człon sterowania i człon regulacji, 
znamienny tym, że zawiera urządzenie (5) do automa-
tycznego zestrajania i rozstrajania dławnika gaszą-
cego (1), włączone w układzie sprzężania zwrotnego. 

Îld2 (P. 148278) 20.05.1971. 

Politechnika Łódzka Instytut Transformatorów, Ma-
szyn i Aparatów Elektrycznych, Łódź, (Jan Tu-
rowski, Kazimierz Zakrzewski). 

Sposób ekranowania kadzi transformatorów i auto-
transformatorów, znamienny tym, że na częściach za-
okrąglonych kadzi (1) umieszcza się osiowe ekrany (2) 
spakietowane z wąskich pasków blachy elektrotech-
nicznej ustawionych prostopadle do ściany kadzi, zaś 
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w częściach prostoliniowych kadzi umieszcza się ekra-
ny obwodowe złożone z pasów blachy elektrotechnicz-
nej. 

21d-> (P. 148509) 31.05.1971. 

P ie rwszeńs two: 5.0ti. 1970 - Wiochy 

Fabr i ca I t a l i ana Magne t i Marel l i S.p.A., Mediolan, 
Włochy (Eugenio Basso, Giacomo Gulino, Antonio 
Veronese). 

E lek t ronowe urządzenie do s t e rowania krzemowego 
p ros townika s te rowanego w e l ek t ronowym obwodzie 
zapłonu dla s i ln ików spal inowych, zwłaszcza dla pojaz-
dów si lnikowych, znamienne tym, że posiada m u l t i -
w ib ra to r monostabi lny , k tórego wyjście jest połączo-
ne z e lektrodą sterującą (bramką) krzemowego pro-
s townika s terowanego, a jego wejście przyłączone do 
sprzęgającego obwodu pojemnościowego dostarczają-
cego sygnał s terujący z obwodu obcinającego, zasi la-
nego napięc iem z bater i i i pobudzanego p r z e r y w a -
czem, przy czym przy rozwarc iu s tyków przerywacza 
sprzęgający obwód pojemnościowy zapewnia użytecz-
ny sygnał sterujący dla multiwibratora, zwłaszcza dla 
kluczowania prostownika sterowanego SCR, a na-
stępnie na wejściu multiwibratora zapewnia barierę 
napięcia utrzymywaną aż do kolejnego wlaściwTego 
rozwarcia styków przerywacza, przy czym ta bariera 
zabezpiecza multiwibrator oraz prostownik sterowany 
SCR przed działaniem niepożądanych sygnałów ste-
rujących. 

21d3 (P. 139667) 2-7.03,1970. 

Pierwszeństwo: 1.04.1969 - Belgia 

Ateliers de Construction Electriques de Charleroi, 
Charleroi, Belgia (Claude Giot). 

Urządzenie zasilania awaryjnego dla sieci prądu 
przemiennego zawierające samowzbudny falownik, 
połączony trwale z siecią użytkownika i zasilany przez 
baterię akumulatorów, przy czym napięcie wyjściowe 
oraz częstotliwość falownika są regulowane, znamien-
ne tym, że do sterowywania regulatora napięcia wyj-
ściowego (15) zastosowane są znane środki (9, 11) do-
starczające sygnał proporcjonalny do składowej bier-
nej prądu falowania (3), przy czym napięcie wyjścio-
we falownika (3) nie posiada praktycznie składowej 
biernej i odpowiada co do wartości napięciu sieci 
prądu przemiennego (1), gdy napięcie to znajduje się 
na poziomie normalnym, oraz że zawiera znane środ-
ki (10, 11) do sterowywania regulatora częstotliwości 
(12), przy czym środki te (10, 11) dostarczają sygnał 
proporcjonalny do składowej czynnej prądu falow-
nika (3) a składowa ta utrzymywana jest praktycznie 
na poziomie zerowym, gdy napięcie baterii (4) jest 
normalne, a ponadto że między wejściem regulatora 
częstotliwości (12) a układem do wytwarzania skła-
dowej czynnej prądu (10) włączony jest człon porów-
nujący (13), napięcie baterii z wartością żądaną a za-
silany sygnałem wyjściowym układu (10) oraz sygna-
łem wyjściowym regulatora (14), przy czym przy 

obniżeniu się napięcia baterii poniżej wartości żąda-
nej, składowej czynnej prądu falownika (3) bateria 
(4) podładowywana jest z sieci prądu przemiennego 
(1) poprzez falownik (3) oraz że ponadto między sie-
cią prądu przemiennego (1) a falownikiem (3) włą-
czony jpjfśt elektroniczny łącznik (5), który jest stero-
wany przez dwa układy logiczne (6, 7), których zmien-
ne wejściowe tworzą warunki otwarcia i zamknięcia. 

21d3 (P. 142587) 8.08.1970. 

Przedsiębiorstwo Montażu Elektrycznego „Elektro-
budowa", Katowice (Zygmunt Hołoga, Jan Pikuła, 
Krystyn Madeyski). 

Wyprowadzenie punktu gwiazdowego generatora 
energetycznego wielkiej mocy, składającego się głów-
nie z szyn prąd wiodących, szynowych przekładników 
prądowych, ewentualnie przekładników napięciowych, 
oraz z osłony metalowej znamienne tym, że wyposa-
żone jest w szynowe przekładniki prądowe (3) o izo-
lacji powietrznej (5) do szyn prąd wiodących (1) 
osadzone bądź w osłonie metalowej wyprowadzenia 
(4), bądź w dowolnej własnej osłonie, zamocowanych 
wyłącznie do korpusu generatora (8), przy czym szy-
nowe przekładniki prądowe (3) usytuowane są w czę-
ści początkowej wyprowadzenia punktu gwiazdowego, 
to jest w miejscu przyłączenia szyn prąd wiodący (1) 
do zacisków generatora (2). 

Biuletyn - 8 
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21e (P. 148235) 18.05.1971. 

Zakłady Podzespołów Radiowych, Kutno, (Dionizy 
Alewarski). 

Układ elektryczny do segregacji kondensatorów 
i rezystorów znamienny tym, że znany pomiarowy 
układ mostkowy (1) połączony jest przez układy: pro-
stujący (9) i filtrujący (10) oraz dzielnik napięcia (2, 
5) na który podano napięcie odniesienia, z siatką lam-
py (8) przerzutnika. 

21e (P. 148491) 28.05.1971. 

Politechnika Wrocławska, Wrocław (Witold Kazi-
mierczak). 

Układ do automatycznego porównawczego pomiaru 
impedancji elektrycznych, znamienny tym, że dwa 
wyjścia miernika (1) impedancji, działającego w opar-
ciu o metodę porównawczą, połączone są z blokiem 
(2) realizującym różnicę dwóch napięć, którego wyj-
ście połączone jest ze sterującym członem (3), sprzę-
żonym mechanicznie z regulowanym opornikiem (4) 
miernika (1) impedancji. 

21e (P. 148494) 11.05.1971. 

Zakład Doświadczalny Elektrycznej Aparatury Po-
miarowo-Regulacyjnej przy Lubuskich Zakładach 
Aparatów Elektrycznych „Lumel", Zielona Góra 
(Antoni Głośnicki, Zdzisław Tarnowski). 

Tłumik wahań zwłaszcza do mierników elektrycz-
nych, znamienny tym, że posiada cylindryczną część 
obrotową (1) zamocowaną w cylindrycznym otworze 
części stałej (3) a w szczelinie między tymi częściami 
znajduje się ciecz tłumiąca (4). 

21e (P. 149127) 30.06.1971. 

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszi-
ca, Kraków, (Adam Komarzewski). 

Urządzenie do pomiaru oporności złączy przewodów 
elektrycznych o dużym przekroju, zawierające układ 
elektryczny w postaci mostka pomiarowego, którego 
dwa ramiona są utworzone z dwóch odcinków prze-
wodu, przy czym jeden z odcinków zawiera badane 
złącza, a pozostałe dwa ramiona stanowią oporniki 
regulacyjne, natomiast w przekątną mostka jest włą-
czony wskaźnik, znamienne tym, że równolegle do 
odcinka (2) nie zawierającego badanego złącza jest 
dodatkowy opornik (9). 

21e (P. 150247) 28.08.1971. 

Pierwszeństwo: 2.09.1970 - Węgry 

Egyesült Izzólámpa és Villamossági RT, Budapeszt, 
Węgry, (János Balázs, László Tomori). 

Sposób automatycznej selekcji i klasyfikacji ele-
ktrycznych lub elektronicznych podzespołów, albo in-
nych części składowych wyrobów elektrycznych, zwła-
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szcza żarówek, pod względem ich parametrów, głów-
nie według ich czynnej oporności elektrycznej, przy 
czym selekcję przeprowadza się w zakresie wartości 
odniesienia jako sygnał przez oznaczanie parame-
trów przy wyeliminowaniu wartości liczbowej para-
metru, a praktyczne przeprowadzanie pomiaru doko-
nuje się albo w układzie mostkowym, albo za pomo-
cą prądu elektrycznego lub prądów elektrycznych, 
przepływających poprzez znany opornik i pochodzą-
cych z określonego źródła napięcia, znamienny tym, 
że pomiar przeprowadza się za pomocą impulsu, trwa-
jącego od 1 do 100-3sek.; przy jego wzmocnieniu, 
posiadającym taką samą trwałość i przy zastosowa-
niu sygnału toru. 

Urządzenie do przeprowadzania sposobu według 
zastrz. 1-11, znamienne tym, że jego obwód elektrycz-
ny czułości stanowi znany mostek Wheatston'a prądu 
przemiennego. 

21f (P. 153377) 8.02.1972. 

Pierwszeństwo: 11.02.1971 - NRD 

VEB Narva, Berlin, NRD, (Urlich Feiler, Reiner 
Gimm, Helmut Marx, Kuno Reiss, Helmut Sämisch, 
Rudi Sobelatis). 

Szkielet urządzenia elektrycznego zwłaszcza żarów-
ki elektrycznej z kapturem przysłaniającym i podpo^ 
rą z materiału izolacyjnego oraz z jednym lub wielo-
ma kapturami przykrywającymi i elementami świe-
cącymi z materiału wysokotopliwego, znamienny tym, 
że składa się z jednoczęściowego zespołu, mianowicie 
z wielu, na przykład po trzy równolegle w płaszczy-
źnie równoległej do osi wzdłużnej szkieletu umieszczo-
nych wsporników wzdłużnych (2), kaptura przysłania-
jącego (3) ze skrzydełkami (4), umieszczonego na gór-
nych końcach zewnętrznych wsporników wzdłużnych 

(2) oraz z dwóch kapturów przykrywających (5), które 
są usytuowane powyżej elementów świecących (13) 
i są zagięte pod kątem do osi w/dłużnej osłony (1) 
oraz z ostrza (10), które jest usytuowane na końcu 
szkieletu zwróconych do czubka (9) osłony (1) a po-
nadto z dwóch mostków (6), które są usytuowane 
równolegle do siebie i prostopadle do osi wzdłużnej 
na zwróconych do zatopienia (12) końcach wsporni-
ków wzdłużnych (2), przy czym górne zwrócone do 
wysyłającej światło części żarówki lub urządzenia 
elektrycznego końce, środkowe i zewnętrznych wspor-
ników wzdłużnych (2) są usytuowane pod kątem do 
osi wzdłużnej szkieletu i są wyposażone w skrzydeł-
ka (4). 

21g (P. 142096) 16.07.1970. 

„ERA" Zakłady Wytwórcze Przyrządów Pomiaro-
wych im. Janka Krasickiego, Warszawa, Polska 
(Henryk Szkubel). 

Ramka do nawijania uzwojeń cewek zwłaszcza ce-
wek mierników elektrycznych znamienna tym, że sta-
nowi ją kształtka wykonana w postaci litery X po-
siadającej na swoich końcach wycięcia. 

21g (P. 146239) 15.02.1971. 

Patent dodatkowy do patentu Nr 60046. 

Instytut Badań Jądrowych, Warszawa, Polska (Mie-
czysław Zielczyński). 

Osobisty dawkomierz jonizacyjny zawierający obszar 
gazowy w którym odbywa się kolumnowa rekombi-
nacja jonów między dwoma elektrodami, kondensa-
tor zasilający i zawór ciśnieniowy, według patentu 
Nr 60046, znamienny tym, że zawiera dodatkową 
wewnętrzną elektrodę napięciową (8) oraz obszar za-
warty między tą elektrodą a elektrodą pomiarową (2) 
zapełniony gazem, którego masa równa jest masie ga-
zu zawartego w obszarze między elektrodą pomiaro-
wą (2), a zewnętrzną elektrodą napięciową (1). 
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21g (P. 148337) 24.05.1971. 

Pierwszeństwo: 26.05.1970 - Francja 

Tranchant Electronique S.A., Clichy, Francja, 
(Georges Tranchant). 

Sposób wytwarzania kondensatorów z dielektrykiem 
ceramicznym wielowarstwowym, znamienny tym, że 
wytwarza się wielowarstwowy kondensator w postaci 
pryzmatycznego pręta o dokładnie znanej długości, 
która jest znacznie większa od pozostałych wymiarów, 
przy czym mierzy się pojemność kondensatora pręto-
wego z dużą dokładnością, następnie z kondensatora 
prętowego wycina się dokładnie jeden lub kilka kon-
densatorów elementarnych, których długość w stosun-
ku do długości kondensatora prętowego jest określo-
na każdorazowo stosunkiem żądanej pojemności do 
pomierzonej dokładnie pojemności kondensatora prę-
towego, po czym kondensatory elementarne wykańcza 
się przez przylutowanie do nich zacisków wyjścio-
wych i umieszcza się je w tworzywie ochronnym 
izolującym je elektrycznie. 

21g (P. 148338) 24.05.1971. 

Pierwszeństwo: 4.06.1970 - Niemiecka Republika De-
mokratyczna 

VEB Carl Zciss Jena, Jena, NRD, (Klaus Seliger, 
Werner Ross). 

Układ impulsowego lasera gazowego, zwłaszcza do 
wytwarzania krótkotrwałych impulsów świetlnych o 
średniej energii impulsu, znamienny tym, że lampa 
wyładowcza (1) i generator impulsów, złożony z nisko-
oporowego falowodu płytkowego lub taśmowego, zes-
połu magazynującego (2) i zespołu (3) formowania im-
pulsów, które są w znany sposób połączone ze sobą 
poprzez jeden lub wiele iskierników (4), są tak połą-
czone, że lampa wyładowcza (1) z zespołem (3) formo-
wania impulsów jest połączona poprzez wiele równood-
ległych, odizolowanych od siebie, wprowadzonych we 
wnętrze lampy elektrod (5) w postaci pierścieni lub 
kołków, z których każde dwa sąsiednie rnają poten-
cjał odmiennego znaku, przez co wytwarzany przez ge-
nerator impuls bez środków pomocniczych zasila prą-
dem równocześnie wszystkie odcinki wyładowcze, 
przy czym prąd rozładowania płynie równolegle do osi 
lampy. 

21g (P. 148510) 31.05.1970. 

Gebrüder Sulzor Aktiengesellschaft Winterthur> 
Szwajcaria (Jürgen Schill). 

Aparatura reaktora jądrowego ze zbiornikiem ciśnie-
niowym, w którym umieszczona jest co najmniej jed-

na pompa obiegowa, dla znajdującego się w zbiorniku 
ciśnieniowym płynnego czynnika termodynamicznego, 
przy czym napęd pompy obiegowej odbywa się za po-
mocą turbiny, która jest zasilana tym samym czynni-
kiem termodynamicznym, znamienna tym, że kilka tur-
bin (106, 206), z których każda napędza pompę obiego-
wą (104), połączone jest szeregowo w strumieniu prze-
pływu czynnika termodynamicznego. 

21g (P. 149101) 28.06.1971. 

Centralne Laboratorium Przemysłu Bawełnianego, 
Łódź, (Lesława Bondarczuk, Zygmunt Adamczyk, An-
drzej Wende). 

Uchwyt eliminatora ładunków elektrostatycznych 
składający się ze wspornika i urządzenia blokującego, 
znamienny tym, że wsporniki (1) są połączone przegu-
bowo z ruchomymi dźwigniami (3) mającymi obejmy (6) 
korzystnie dzielone, służącymi do osadzenia i prowa-
dzenia eliminatora (8), a urządzenie blokujące elimina-
tor (8) w położeniu roboczym jest zespołem prowadni--
cowym, którego prowadnice (10) są zamocowane do 
wsporników (1) na torze ruchu eliminatora (8), a pro-
wadniki (13) są zamocowane do pokręteł (14) elimina-
tora ('») i w położeniu roboczym zakrywają gniazda (20) 
kluczy (19) eliminatora (8). 
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21g (P. 149121) 29.06.1971. 

Zakład Aparatury Elektrycznej „Elester"', Łódź, 
(Jerzy Ko walczyk). 

Mechaniczne połączenie łącznika sterowniczego L 
korpusem przekaźnika termobimetalowego, znamienne 
tym, że zawiera element sprężysty (1) umieszczony po-
między trzema występami (2, 6, 7), przy czym występ 
(2) umieszczony na wprost części środkowej elementu 
sprężystego (1) usytuowany jest na jednym z dwu łącz-
nych podzespołów zaś występy (6, 7), na których 
wsparte są końce (4, 5) elementu sprężystego (1) na 
drugim z tych podzespołów. 

21g (P. 150609) 21.09.197J. 

Pierwszeństwo: 1:3.06.1971 (XL Międzynarodowe Targi 
Poznańskie 

Zakłady Ceramiki Radiowej Zakład Doświadezalno-
-Badawczy Ceramiki Elektronicznej, Warszawa (Józef 
Sroka, Henryk Kucharski). 

Sposób pokrywania kondensatorów ceramicznych 
tworzywem izolacyjnym, znamienny tym, że dielek-
tryk z naniesionymi na nim elektrodami i przylutowa-
nymi wyprowadzeniami umieszcza się symetrycznie 
wewnątrz formy, po czym jedno lub wielokrotnie 
wtryskuje się do formy płynne tworzywo takie jak po-
lipropylen, a po wystudzeniu warstwy tworzywa wy-
dobywa się gotowy kondensator. 

Kondensator wykonany sposobem według zastrz. 1, 
znamienny tym, że jego pokrycie (1) wyprowadzeń dru-
towych (2) tworzą elementy stanowiące konstrukcje 
wsporcze wykorzystywane przy montażu kondensato-
rów. 

21g (P. 150888) 4.10.1971. 
Pierwszeństwo: 13.06.1971 - Międzynarodowe Targi 

w Poznaniu 

Zakłady Ceramiki Radiowej, Warszawa (Tadeusz Ża-
mojdo, Eugeniusz Strzyga, Eugeniusz Toporowski). 

Element nośny do mocowania i transportu kondensa-
torów płytkowych lub innych podzespołów elektro-
nicznych o podobnej budowie, w który wsuwane są 

wygięte na kształt litery „U" odcinki drutu stanowiące 
wyprowadzenia, w których skrzyżowane końce wkła-
dane są płytki z metalicznymi bądź metalizowanymi 
powierzchniami znamienny tym, że wykonany jest w 
postaci sztywnej listwy np. z blachy, posiada wysunię-
te ponad jego płaszczyznę uchwyty do mocowania kon-
densatorów za wyprowadzenia i ma zagięcia, otwory 
i wycięcia, przy pomocy których jest trzymany i prze-
suwany po torze. 

21g (P. 150889) 4.10.1971. 

Pierwszeństwo: 14.06.1971 - Międzynarodowe Targi 
w Poznaniu 

Zakłady Ceramiki Radiowej, Warszawa (Tadeusz, 
Żamojdo, Eugeniusz Strzyga). 

Sposób wykonywania wyprowadzeń do kondensato-
rów płytkowych lub innych podzespołów elektronicz-
nych o podobnej budowie w postaci wygiętego na 
kształt litery „U" kawałka drutu, którego końce zagię-
te są tak, że się krzyżują znamienny tym, że co naj-
mniej wykonywanie zagięć końców wyprowadzeń na-
stępuje przez nawijanie drutu (1) na odpowiednio u-
kształtowane narzędzie (5) wykonujące cykliczny prze-
rywany ruch obrotowy, po czym wstępnie ukształto-
wany przez nawijanie kawałek drutu jest odcinany 
i usuwany z obrotowego narzędzia kształtującego (5) 
za pomocą zabieraka (11), którym - przy dalszym jego 
ruchu między specjalnie do tego celu przeznaczonymi 
częściami - wyginany jest w gotowe wyprowadzenie 
(12). 

Urządzenie do stosowania sposobu według zastrzeże-
nia 1 i 2 znamienne tym, że zaopatrzone jest w obro-
tową głowicę (5) z umieszczonymi na niej conajmniej 
dwoma zaciskami (4, 4') przeznaczonymi do chwytania 
i trzymania drutu (1), na którą to głowicę nawijany 
jest drut i która umieszczona jest w pobliżu toru (15), 
po którym przesuwany jest element nośny (14), w któ-
rego uchwyty (13) wpinane są gotowe wyprowadzenia 
(12); w mechanizm pozwalający na wywołanie naprę-
żeń rozciągających w nawijanym na głowicę (5) dru-
cie (1) oraz w zabierak (11) usuwający wstępnie u-
kształtowane wyprowadzenia z głowicy (5) i wpinają-
cy je w uchwyty (13) elementu nośnego (14). 
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21g (P. 150890) 4.10.1971. 

Pierwszeństwo: 13.06.1971 - Międzynarodowe Targi 
w Poznaniu 

Zakłady Ceramiki Radiowej, Warszawa (Tadeusz 
Żamojda, Eugeniusz Toporowski, Eugeniusz Strzyga. 
Wiesław Milanowicz, Jerzy Matusiak, Mieczysław Soj-
ski, Andrzej Wiśniewski). 

Sposób produkcji kondensatorów płytkowych lub in-
nych podzespołów elektronicznych o podobnej budowie 
a w szczególności sposób ich przenoszenia przez posz-
czególne urządzenia obróbcze linii produkcyjnej zna-
mienny tym, że płytki z metalicznymi powierzchniami 
wkładane są między skrzyżowane końce wygiętych na 
kształt litery „U" odcinków drutu wpiętych w uchwy-
ty elementu transportowego (1,8) w postaci w zasa-
dzie sztywnej listwy odpowiednio ukształtowanej do 
przesuwania po torze (2) i przenoszącej wiele sztuk 
podzespołów przez poszczególne urządzenia, w których 
dokonywane są kolejne operacje technologiczne jak lu-
towanie, mycie, lakierowanie, suszenie itp., przy czym 
przesuw listwy przez każde urządzenie obróbcze wy-
konywany jest przy pomocy własnego napędu tego 
urządzenia a wyłączenie cyklu obróbczego na danym 
urządzeniu, rozpoczynającego się od wsuwania listwy 
(1) do części obróbczej urządzenia następuje przez uru-
chomienie czujnika (3) obecności listwy w zasięgu 
działania elementów (3) przeznaczonych do jej przesu-
wu do części obróbczej urządzenia przez listwę poda-
waną z urządzenia poprzedzającego. 

Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz. 
1 i 2 znamienne tym, że posiada tor (2), po którym 
przesuwane są listwy transportowe (1); przenośnik po-
przeczny (7) np. w postaci bębna wykonującego prze-
rywany ruch obrotowy, który to bęben zanurzony jest 
całkowicie, częściowo lub też umieszczony jest nad po-
wierzchnią czynnika roboczego i przy pomocy którego 
listwy (1) wsuwane na jego prowadnice (33) podawane 
są do czynnika roboczego; co najmniej jedną rolkę 
napędową (3) umieszczoną przed częścią obróbczą u-
rządzenia i służącą do wprowadzania listew (1) do tej 
części obróbczej oraz co najmniej dwa czujniki obec-
ności listwy, a mianowicie: czujnik (3) obecności listwy 
w zasięgu działania rolki napędowej (3) i czujnik (22) 
obecności listwy, który umieszczony jest bądź przed 
rolką napędową (3) bądź za częścią obróbczą urządze-
nia. 

21g (P. 155814) 5.06.1972. 

Pierwszeństwo: 8.06.1971 - Francja 

Eike, Herman, Bernhard, Otto, Erdmann Edler von 
Graeve Villennes, Francja (Eike Herman, Bernhard 
Otto, Erdmann Edler von Graeve). 

Sposób umieszczania zestyków na płytach wspor-
czych, w którym w celu wykonania zestyków na pły-
tach wsporczych, doprowadza się drut z odpowiedniego 
materiału, dzieli się go na odcinki, po czym tworzy sic 
zestyki przez spęczanie lub kucie, znamienny tym, że 
po podzieleniu drutu na odcinki o żądanej długości 

przesuwa się je do płyty wsporczej, po czym w znany 
sposób tworzy się zestyki, przy czym operacje dopro-
wadzania drutu, cięcia drutu i przesuwania do płyty 
wsporczej steruje się samoczynnie układem krzywek 
w czasie każdego cyklu obniżania i podnoszenia płyty 
prasy. 

Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz. 1, 
znamienne tym, że zawiera zespół (10) doprowadzają-
cy drut (70) do płyty wsporczej (72), nożyce (20) do 
cięcia drutu na odcinki (73), płytę (21) do doprowadza-
nia uciętych odcinków drutu na wprost otworów (71) 
usytuowanych w płycie wsporczej (72), wypychacz (30) 
przesuwający odcinki drutu w otwory (71), środki ste-
rowania (42, 15) połączone z jednej strony z ruchomą 
płytą (44), a z drugiej strony z zespołem (10), środki 
sterowania (41, 24) połączone odpowiednio z płytą (44) 
i płytą (21), oraz środki do przenoszenia (43, 31) odcię-
tych odcinków drutu. 

21k9 (P. 148327) 24.05.1971. 

Wrocławska Fabryka Farb i Lakierów, Wrocław, 
(Adam Koszykowski). 

Urządzenie do optymalnego ustalania ładunku elek-
trycznego w bateriach akumulatorów kwasowych, któ-
rych baterię podłącza się do zacisków urządzenia, zna-
mienne tym, że zawiera zespół oporników czynnych 
(Rl, R2... R5) o stałej oporności oraz opornik (R6) o re-
gulowanej oporności połączonych po przez zespół stycz-
ników (Sl, S2... S7) z przekaźnikiem czasowym (P2) 
oraz ma przekaźnik (Pl) połączony ze znanym optycz-
nym układem kontrolnym złożonym z kilku różnoko-
lorowych lamp (LI... L4) oraz poprzez stycznik (S8) 
połączony z urządzeniem wymuszającym chłodzenie 
zespołu wymienionych oporników. 

22a (P. 147431) 8.04.1971. 

Pierwszeństwo: 10.04.1970 - Szwajcaria 

Sandoz A.G. Bazylea, Szwajcaria (Wolfgang Groeb-
ke). 

Sposób wytwarzania związków azowych o wzorze 1, 
w którym RŁ oznacza atom chloru, bromu, grupę cy-
janową lub acylową, R2 oznacza grupę cyjanową lub 
nitrową, a R3 oznacza rodnik alkilowy lub arylowy 
ewentualnie podstawione podstawnikami nie nadają-
cymi rozpuszczalności w wodzie, znamienny tym, że 
dwuazuje się arninę o wzorze 2, w którym R t i R2 ma-
ją znaczenie wyżej podane, i sprzęga się ze związkiem 
o wzorze 3, w którym R3 ma znaczenie wyżej podane. 
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22a (P. 148815) 15.06.197i. 

Pierwszeństwo: 10.07.1970 - Wielka Brytania 

Imperial Chemical Industries Limited, Londyn, 
Wielka Brytania (William Austin, Allen Crabtree, John 
Lindley Leng, Denis Robert, Annesley Ridyard, Elliot 
Young). 

Sposób wytwarzania nowych barwników azowych o 
ogólnym wzorze 1, znamienny tym, że w przypadku, 
gdy we wzorze 1 - M oznacza atom wodoru, R - rod-
nik aromatyczny o jednej lub więcej grupach azowych, 
R1 - grupę alkilową lub fenylową ewentualnie z pod-
loalkilową, cykloalkilową lub fenylową ewentualnie 
stawnikiem, R2 - atom wodoru, grupę alkilową, ary-
z podstawnikiem, R3 - atom wodoru, grupę heterocy-
kliczną z chemicznie czynnym podstawnikiem w sto-
sunku do celulozy, grupę acylową organicznego kwasu 
karboksylowego lub sulfonylowego z ewentualnym, 
chemicznie czynnym w stosunku do celulozy, podstaw-
nikiem, sprzęga się sól dwuazoniową aminy o wzorze 
RNH2 ze związkiem o wzorze 5, a w przypadku, gdy we 
wzorze ogólnym 1-R, R1, R2 i R3 mają znaczenie jak 
wyżej, M zaś oznacza atom wodoru lub metaiu, stano-
wiącego część składową metalicznego związku komple-
ksowego barwnika, kondensuje się barwnik o wzorze, 
jak wyżej, w którym albo R3 oznacza atom wodoru 
albo R zawiera grupę aminową, z bezwodnikiem lub 
halogenkiem kwasowym takiego kwasu, którego rod-
nik kwasowy posiada podstawnik podatny do chemicz-
nej reakcji z włóknem, prowadzącej do wiązania che-
micznego lub ze związkiem heterocyklicznym, w któ-
rym atom halogenu jest bezpośrednio związany z ato-
mem węgla pierścienia heterocyklicznego, a oprócz 
tego posiada chemicznie czynny podstawnik, określo-
ny jak wyżej, lub, w przypadku, gdy, barwnik azowy 
o wzorze ogólnym 1 zawiera w swej cząsteczce pierś-
cień s-triazyny, z takimi podstawnikami jak atom 
chloru, bromu, grupa aminowa ewentualnie z podstaw-
nikiem, wtedy barwnik o wzorze 1, posiadający grupę 
dwuchloro- lub dwubromo-s-triazynową, poddaje się 
reakcji z amoniakiem lub aminą, albo, w przypadku, 
gdy barwnik azowy o wzorze 1 ma w swej cząsteczce 
pierścień s-triazyny podstawiony grupą SO3 lub IV-
-rzędową grupą amoniową albo grupą o wzorze 2, w 
której Y1 oznacza grupę atomów potrzebnych do wy-
tworzenia 5- lub 6-cio członowego pierścienia hetero-
cyklicznego ewentualnie z podstawnikami lub tworzą-
cych układ pierścieni skondensowanych, albo Y1 ozna-
cza grupę o wzorze 3, w którym R4 i R5 każdy z osob-
na oznacza ten sam lub różnicy się rodnik alkilowy, cy~ 
kloalkilowy, arylowy lub aryloalkilowy albo R4 i R5, 
wraz z atomem azotu, tworzą razem, wspomniane wy-
żej, pierścienie 5- lub 6-cio członowe, albo Y1 oznacza 
grupę o wzorze ogólnym 4, w którym Rn i R7, jednako-

we lub różniące się między sobą, oznaczają atom wo-
doru, grupę alkilową, arylową lub aryloalkilową, 
wówczas barwnik o wzorze 1, zawierający grupę s-tria-
zyny podstawioną przynajmniej jednym atomem chlo-
ru lub bromu, poddaje się reakcji z solą metalu alka-
licznego kwasu siarkowego, III-rzędową aminą lub 
związkiem o wzorze ogólnym 8, 9 i 10, w których Yl, 
R4, R5, R6 i R7 mają wyżej określone znaczenie. 

22a (P. 149084) 13.06.1970. 

Patent dodatkowy do patentu nr P. 141276 

Zakłady Przemysłu Barwników „Boruta", Zgierz 
(Jerzy Granosik, Adam Siekierzyński). 

Sposób wytwarzania reaktywnych barwników azo-
wych według patentu nr ... o ogólnym wzorze 1, w 
którym R oznacza grupę arylową, X oznacza grupę 
sulfonową, Y oznacza atom wodoru, chlorowca, grupę 
alkilową, oksyalkilową lub hydroksylową, Z oznacza 
atom chlorowca, grupę aminową lub aryloaminową 
oraz według niniejszego patentu dodatkowego oprócz 
podanych znaczeń Y oznacza grupę sulfonową, Z ozna-
cza grupę aryloaminową podstawioną grupami sulfo-



64 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO Nr 10/1973 

nowymi w szczególności resztę kwasu metanilowego, 
sulfanilowego lub anilino-2,5-dwusulfonowego3 R ozna-
cza naftyl znamienny tym, że kwas l-amino-8-nafto-
lo-3,6-dwusulfonowy lub kwas l-amino-8-naftolo-4,6-
-dwusulfonowy poddaje się kondensacji z chlorkiem 
cyjanuru w środowisku kwaśnym bez stosowania czyn-
nika wiążącego kwas i produkt kondensacji poddaje sie. 
sprzęganiu z dwuazozwiązkiem kwasu naftyloamino-
sulfonowego lub naftyloaminodwusulfonowego lub ich 
pochodnych w środowisku bliskim obojętnego w obec-
ności fosforanów metali alkalicznych jako środków zo-
bojętniających oraz ewentualnie poddaje reakcji wy-
miany drugiego atomu chloru w pierścieniu 1, 3, 5 -
trójazynowym na resztę aminową lub sulfonyloami-
nową. 

Odmiana sposobu według zastrz. 1 i 2 znamienna 
tym, że produkt pierwszej kondensacji kwasu 1-ami-
no-8-naftolo-3,6-dwusulfonowego lub l-amino-8-naf-
tolo-4,6-dwusulfonowego z chlorkiem cyjanuru poddaje 
się bezpośrednio drugiej kondensacji z aminami i na-
stępnie poddaje się reakcji sprzęgania. 

Odmiana sposobu według zastrz. 3 znamienna tym, 
że chlorek cyjanuru poddaje się kondensacji z kwasem 
anilinosulfonowym lub anilinodwusulfonowym i wy-
tworzony produkt poddaje się reakcji kondensacji dru-
gorzędowej z kwasem l-amino-8-naftolo-3,6-dwusulfo-
nowym lub l-amino-8-naftolo-4,6-dwusulfonowym i 
poddaje sprzęganiu z dwuozozwiązkiem użytym w nad-
miarze. 

22a (P. 149093) 28.06.1971. 

Pierwszeństwo: 29.06.1970 - Szwajcaria 

Ciba Geigy AG. Bazylea, Szwajcaria. 

Sposób wytwarzania barwników monoazowych 
o wzorze Y-R-N = N-D-Y, w którym Y-R oznacza gru-
pę benzenową lub naftalenową zawierającą grupy sul-
fonowe, Y-D oznacza grupę składnika biernego szere-
gu benzenowego lub heterocyklicznego, jeden podstaw-
nik Y oznacza atom wodoru a drugi podstawnik Y o-
znacza związaną za pomocą mostka aminowego, zwła-
szcza za pomocą mostka aminowego o wzorze - N H - , 
grupę triazynową o wzorze 1, w którym A oznacza 
czwartorzędową grupę aminową lub hydrazynową o 

wzorach 2 -5 w których X- oznacza anion, znamien-
ny tym, że związek dwuazowy aminy o wzorze Y-R-
NH2, w którym Y i R mają wyżej podane znaczenia, 
sprzęgła się ze składnikiem biernym o wzorze HD-Y, 
w którym D i Y mają wyżej podane znaczenia, lub że 
barwnik o wzorze Y-R-N - N-D-Y, w którym wszyst-
kie symbole z wyjątkiem symbolu A mają wyżej poda-
ne znaczenia a A oznacza atom chlorowca, zwłaszcza 
atom chloru lub bromu, poddaje się reakcji z trójme-
tyloaminą, pirydyną, dwuazadwucyklo [2, 2, 2] okta-
nem lub dwumetylohydrazyną. 

22g (P. 147487) 10.04.1971. 

Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa (Weronika 
Kukulska). 

Sposób wytwarzania antykorozyjnej masy powłoko-
wej, znamienny tym, że środki odwadniające miesza 
się kolejno z olejem najkorzystniej rycynowym i po-
lieterem, pozostawia na kilka godzin w szczelnie zam-
kniętym naczyniu, następnie wprowadza się wysuszone 
do wagi stałej wypełniacze, pozostawia mieszaninę na 
okres minimum 24 godzin, po upływie których dodaje 
się do niej kolejno katalizator zmieszany uprzednio 
z resztą oleju rycynowego, a następnie bezpośrednio 
przed zastosowaniem - utwardzacz. 

Masa wytworzona sposobem według zastrz. 1, zna-
mienna tym, że do produktu wyjściowego polieteru i 
najkorzystniej oleju rycynowego, dobranych w stosun-
ku 7 ^ 3 , dodaje się izolacjaniany w proporcji 1 : 0,4-
0,50 oraz wypełniacza w postaci mączki kwarcytowej 
(stosunek polioli do wypenłiaczy najkorzystniej wyno-
si 1:2:3), oraz środki odwadniające w ilości minimum 
5%, a także katalizator w postaci oktanu cyny, utwar-
dzacz w postaci dwuizocyjanianu technicznego, przy 
czym ten ostatni składnik - najkorzystniej w ilości 
10% całej masy. 

22i2 (P. 147647) 20.04.1971. 

Instytut Odlewnictwa, Kraków, (Jan Harpula, Mie-
czysław Dębski, Jan Kośmider, Andrzej Kuszewski, 
Tadeusz Skobelski). 

Klej do łączenia rdzeni i form skorupowych o kon-
systencji sypkiej znamienny tym, że w skład jego 
wchodzi: żywica fenolowo-formaldehydowa o punkcie 
topienia 50-60°C w ilości 60-85 części ciężarowych; 
krzemionka koloidalna w ilości 0,5-8 części ciężaro-
wych; stearynian wapnia w ilości 5-25 części cięża-
rowych; sześciometylenoczteroamina 10-25 części cię-
żarowych. 

23a (P. 148817) 16.06.1971. 

Biuro Projektów Przemysłu Cukrowniczego „Cukro-
projekt" Warszawa (Ryszard Połatyński, Antoni Klu-
kowski, Kazimierz Sochacki). 

Sposób ciągłego odwaniania tłuszczu jadalnego, zna-
mienny tym, że tłuszcz jest odwaniany w dwóch sta-
diach przy jednakowym ciśnieniu absolutnym, przy 
czym w pierwszym stadium ogrzanemu tłuszczowi pod-
czas przedmuchiwania parą wodną nadaje się ruch spi-
ralny w płaszczyźnie poziomej, a w drugim stadium od-
wanianemu tłuszczowi nadaje się ruch pionowy do-
prowadzając parę wodną w przeciwprądzie. 

Urządzenie do wykonywania sposobu według zastrze-
żenia 1 i 2 znamienne tym, że składa się z dwu ko-
lumn, z których pierwsza (1) wyposażona jest w półki 
(3) ze spiralnie ułożonymi przegrodami (4) i bełkotka-
mi do pary wodnej (5) a druga (2) posiada wypełnie-
nie w postaci pęku blach (6) ustawionych pionowo. 
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24a (P. 148169) 14.05.1971. 
Pierwszeństwo: 15.05.1970 - Wielka Brytania 

Carrier Engineering Company Limited, Londyn, 
Wielka Brytania, (Maximilian Kurt Carthew). 

Urządzenie do spopielania gazów, wydalanych pod-
czas procesów przemysłowych, posiadające komorę 
spalania przewód wlotowy w komorze spalanego przez 
spalania, przewód wlotowy w komorze spalania przez 
który wprowadzane są wydaliny oraz wyposażone w 
element bezpośredniego zapłonu w komorze spalania, 
ponad którym przepływają wydaliny, jak również za-
opatrzone w przewód wylotowy w komorze spalania 
dla wylotu spopielonych wydalin, znamienne tym, że 
posiada wymiennik ciepła (4), przez który przechodzą 
spopielone wydaliny i czynnik roboczy, stosowany w 
procesie przemysłowym, wymieniając cepło między 
sobą. 

24a (P. 152218) 25.08.1971. 
Pierwszeństwo: 29.09.1970 - Republika Południowej 

Afryki 
Jan Lodwikus Jolste van Wiekerk Pretoria, Repu-

blika Południowej Afryki). 
Sposób ulepszania procesu spalania paliw znamien-

ny tym, że do strefy spalania paliwa wprowadza się 
związek metalu alkalicznego i/lub związek metalu ziem 
alkalicznych. 

Paliwo stosowane w sposobie według zastrz. 1-4, 
znamienne tym, że zawiera związek metalu alkalicz-
nego i/lub związek metalu ziem alkalicznych. 

24b 
Pierwszeństwo: 

(P. 137696) 
23.12.1968; 9.01.1969; 

Austria 

20.12.1969. 
8.04.1969 -

Dumag offene Handelsgesellschaft Dr. techn. Ludwig 
Kaluza Co. Wiedeń, Austria (Józef Wiesenberger). 

Urządzenie do mieszania co najmniej dwóch mediów 
płynnych, zawierające co najmniej dwie współosiowe 
dysze, znamienne tym, że ma dyszę do doprowadzania 
gazu, w szczególności gazu palnego lub cieczy rozdrob-
nionej działaniem siły bezwładności na drobne kropel-
ki, w szczególności cieczy palnej, a komora wypływu 
płynnego medium jest umieszczona w zasięgu gazu 
pod ciśnieniem, przy czym druga dysza posiada gene-
rator drgań, który wprawia wypływający gaz w drga-
nia akustyczne o częstości ponad 3000 Hz lub w drga-
nia ultradźwiękowe, albo też ma urządzenie do dopro-
wadzania gazu z prędkością ponadkrytyczną. 

24b (P. 149110) 29.06.1971. 
Opolskie Zakłady Mechaniczne Przemysłu Ceramiki 

Budowlanej, Opole, (Stanisław Myszkowski, Piotr Zys-
kowski, Ryszard Bojarski). 

Palnik olejowy do pieców ceramicznych znamienny 
tym, że do pompy olejowej jest włączony zespół -
składający się z rozdzielacza (11) korpusu komory ole-
jowej (8) oraz korpusu wtryskiwacza (15). 

Biuletyn - 9 
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24d (P. 137516) 12.12.1969. 

Universal Oil Products Company, Des Plaines, Stany 
Zjednoczone Ameryki Północnej (Leslie Claire, Hardi-
son i William Luke Hable). 

Sposób usuwania palnych zanieczyszczeń ze strumie-
nia powietrza zawierającego szkodliwe substancje, zna-
mienny tym, że strumień ten kieruje się do zamknię-
tego kanału, część tego strumienia wprowadza się do 
ograniczonej, otwartej z jednej strony, komory mie-
szania otoczonej przynajmniej w części tym kanałem, 
wprowadzając jednocześnie do tej komory, od strony 
przeciwnej do otwartego końca komory mieszania, 
strumień paliwa bez powietrza pierwotnego, miesza się 
to paliwo z doprowadzoną częścią powietrza, powstały 
płomień i gorące gazy spalinowe wprowadza się z ko-
mory mieszania do komory spalania łączącej się bez-
pośrednio z otwartym końcem komory mieszania i 
miesza się je z pozostałą częścią strumienia zanieczysz-
czonego powietrza, która nie jest niezbędna dla spale-
nia paliwa a następnie oczyszczane powietrze i nie-
szkodliwe gazy spalinowe odprowadza się z komory 
spalania, przy czym powietrze do komory mieszania 
wprowadza się z otaczającej ją pierścieniowej komory 
w postaci szeregu oddzielnych strumieni w ilości wy-
starczającej do utrzymania procesu spalania paliwa. 

Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz. 1 
do 3, znamienne tym, że składa się z podłużnej obudo-
wy (8, 12) z dyszą paliwową (4, 14) umieszczoną w 
szczytowej ścianie tej obudowy, przewodu doprowa-
dzającego zanieczyszczone powietrze do wnętrza obu-
dowy, otwartej z jednej strony komory mieszania (2, 
16) usytuowanej w bezpośrednim sąsiedztwie szczyto-
wej ściany obudowy i posiadającej perforowane ścian-
ki w celu doprowadzenia części zanieczyszczonego po-
wietrza do jej wnętrza jako jedynego źródła tlenu do 
spalania paliwa w tej komorze, komory spalania (6, 
19) znajdującej się wewnątrz obudowy (8, 12) pomię-
dzy drugą ścianą szczytową tej ostatniej a komorą 
mieszania (2, 16) i łączącej się z otwartym końcem ko-
mory spalania jak również z przestrzenią (13) otacza-
jącą tę komorę i łączącą się z przewodem doprowa-
dzającym zanieczyszczone powietrze, urządzenia za-
płonowego (11) wprowadzonego do komory mieszania 
w pobliżu dyszy paliwowej oraz otworu wylotowego 
(7, 21) znajdującego na przeciwległym, względem ko-
mory mieszania (2, 16) końcu obudowy (8, 12). 

25a (P. 152754) 4.01.1972. 

Pierwszeństwo: 5.01.1971 - Włochy 

VEB Strumpfkombinat Esda Thalheim, Thalheim, 
NRD, (Josef Glorious, Günter Reiche, Alois Höppner). 

Sposób zamykania części palcowej wyrobów poń-
czoszniczych na jedno- lub wieloukladowej, dwucylin-
drowej szydełkarce okrągłej, z ciągłym wychodzeniem 
wyrobu poprzez cylinder dolny, znamienny tym, że po 
wytworzeniu środkowej części stopowe (4) i po prze-
niesieniu każdej co drugiej igły w cylinder górny (6) 
wykonuje się za pomocą igieł cylindra dolnego (5) 
część palcową o podwójnej długości jako dzianinę szy-
dełkową typu prawa-lewa, którą następnie, po wciąg-
nięciu wszystkich igieł w tak zwaną płytę grzebienio-

wą, czyli po wyłączeniu igieł z działania, przekręca się 
przynajmniej o 180° przez unieruchomienie cylindra 
górnego (6) i zamyka się przez przeniesienie z powro-
tem igieł z górnego cylindra (6) w dolny cylinder (5) 
i następnie wykonanie zakończenia (18) w postaci dzia-
niny typu prawa-lewa. 

Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz. 1 -
3, znamienne tym, że przekładnia odboczna (8, 9) po-
między cylindrem górnym (6) a cylindrem dolnym (5) 
ma służące do rozłączania przekładni, obracane wał-
kiem (12) tej przekładni sprzęgło (10, 11). 

25e (P. 152407) 22.12.1971. 

Pierwszeństwo: 23.12.1970 - Francja 

Chavanoz S.A., Chavanoz, Francja, (Charles Van-
dermavliere). 

Urządzenie do wytwarzania siatki tekstylnej nietka-
nej, przez nawijanie co najmniej jednej nitki watka 
wokół nitek krajki, zawierające środki zasilania, roz-
działu i nakładania co najmniej jednej nitki watka, 
znamienne tym, że posiada tuleję (1) stanowiącą oś po-
łączoną trwale z ustalonym poprzecznie zespołem (2), 
na którym są zamocowane środki rozdziału i nakłada-
nia nitki lub nitek watka. 

27c (P. 152252) 17.12.1971. 

Pierwszeństwo: 18.12.1970 - Węgierska Republika 
Ludowa 

Szellőző Müvek, Budapeszt, WRL (Eszter Kaboldy). 

Wentylator dachowy lekkiej konstrukcji składający 
się głównie z płytowej podstawy, górnej i dolnej częś-
ci obudowy oraz osłoniętego przez obudowę silnika 
i wirnika dowolnej konstrukcji osadzonego na jego 
wale, znamienny tym, że jego konstrukcję nośną stano-
wi górna część (1) obudowy i połączone z nią, co naj-
mniej trzy wsporniki (3), które jednym końcem są za-
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mocowane do płytowej podstawy (6), a drugim do sil-
nika (2), przy czym wsporniki te razem z górną częś-
cią (1) obudowy tworzą sztywną skorupową konstruk-
cję nośną. 

29b (P. 141590) 25.06.1970. 
Pierwszeństwo: 28.06.1969 USA 

Estman Kodak Company, Roduster, USA. 

Sposób wytwarzania orientowanych włókien i przę-
dzy włókienniczej z krystalicznego, politer eftalen u 
czterometylenowego, znamienny tym, że wytworzone 
włókna mają polepszone cechy ciągliwości i dynamicz-
ne, a mianowicie wytrzymałość na rozciąganie przeszło 
0,50 g/denier, a zwłaszcza przeszło 0,60 g/denier oraz 
wskaźnik dynamiczności przeszło 0,25, a zwłaszcza 
przeszło 0,30, wskutek czego włókna nadają się w 
szczególnej mierze do wyrobu materiałów ubraniowych 
dywanów oraz włókna wypełniającego. 

29h ÍP. 148885Ï 17.0fi.l971. 
Pierwszeństwo: 19.06.1970; 10.02.1971 - Wielka Bry-

tania 
Imperial Chemical Industries Limited (James Derek 

Birchall, John Edward Cassidy, Michael John Morton). 
Sposób wytwarzania włókna, znamienny tym, że sto-

suje się etap formowania włókna z mieszaniny o lep-
kości powyżej 1 puaza, zawierającej rozpuszczalnik 
i rozpuszczony w nim związek metalu oraz polimer or-
ganiczny, a następnie etap usunięcia co najmniej części 
rozpuszczalnika z uformowanego włókna. 

30a (P. 143972) 19.10.1970. 
Pierwszeństwo: 23.10.1969, 29.05.1970. Francja 

Institut Européen de Recherches et d'Applications 
Médicales, Paryż, Francja, (Paul Blanié, Jean Déman-
ge). 

Urządzenie do reopletysmografii, zwanej także pie-
tysmografią indukcyjną czyli urządzenie do pomiaru 
objętości organów ludzkich lub zwierzęcych, przez po-
miar impedancji elektrycznej, zawierające generator 
elektryczny wysokiej częstotliwości, którego napięcie 
jest przyłożone pacjentowi przez co najmniej jedną 
parę elektrod wejściowych, znamienne tym, że elektro-
dy wejściowe są połączone szeregowo, między pacjen-
ten i generatorem włączona jest co najmniej jedna im-
pedancja narzucająca, a na ciele pacjenta, w strefie 
znajdującej się pod napięciem elektrod wejściowych 
jest umieszczona co najmniej jedna para elektrod od-
biorczych, przy czym napięcie odebrane między parą 
punktów impedancji narzucającej jest, po wzmocnie-
niu, doprowadzone do urządzenia różnicującego, a na-
stępnie do urządzenia wskazującego, kontroli, zapisu 
lub emisji, przy czym położenie pary punktów jest 
takie, że napięcie odebrane między nimi równoważy 
w przybliżeniu średnie napięcie między odpowiednią 

parą elektrod odbiorczych w taki sposób, że po wzmoc-
nieniu każdego ze wspomnianych napięć i po przejściu 
przez urządzenie różnicujące, napięcie wyjściowe waha 
się w granicach zera. 

50h (P. 147426) 8.04.1971. 

Instytut Antybiotyków, Warszawa (Tadeusz Szcze-
ciniak, Leonard Karabin, Maria Krzemień-Brodowicz, 
Maria Dudkiewicz, Kazimierz Dzięgielewski, Marek 
Fabiański, Bogusław Grochalski, Andrzej Korona, 
Ludomir Kotala, Mieczysław Wawrzyniewicz). 

Sposób wytwarzania polimiksyny E metodą biosyn-
tezy w podpowierzchniowej hodowli bakterii Bacillus 
polymyxa znamienny tym, że szczep Bacillus poly-
myxa poddaje się pasażowaniu przez odpowiednio do-
brane pożywki stałe i płynne zawierające jako źródło 
węgla syrop ziemniaczany. 

30h (P. 148809) 15.06.1971. 

Morishita Pharmaceutical Co., Ltd. Osaka, Japonia 
(Tsuneo Meguro). 

Sposób wytwarzania aktywnego preparatu bakterii 
mlekowych odpornego na działanie różnych leków 
znamienny tym, że obejmuje otrzymanie z odporne-
go na sulfonamidy szczepy należącego do Streptoco-
ccus faecalis bakterii odpornych na różne rodzaje 
antybiotyków i sulfonamidów w wyniku zastosowa-
nia metody płytek gradientowych i kolejnych posie-
wów na pożywki ze zwiększającym się lecz mniej-
szym od hamującego stężeniem antybiotyku w kolej-
ności steptomycyna, chloramfenikol, tetracyklina, ery-
tromycyna i penicylina a-aminobenzylowa, kolejne 
posiewy wymienionego szczepu w pożywkę z mlekiem 
zawierającym wyżej wymienione pięć rodzajów leków 
w celu stabilizacji jego wzrostu w pożywce z mlekiem 
i po hodowli w pożywce z mlekiem odtłuszczonym 
przeprowadzenie hodowli w postać proszku metodą 
suszenia rozpyłowego. 

30h (P. 148884) 19.06.1970. 

Pierwszeństwo: 19.06.1970; 30.12.1970 - Wielka Bry-
tania 

Fundacion de Estudios Farmaco-Biologicos, Madryd, 
Hiszpania (Gregorio Ramon Cebrian). 

Sposób wytwarzania środka do selektywnego ni-
szczenia lub dezaktywacji wirusów, mykoplazm i ko-
mórek, w których wystąpiły zmiany pH lub potencjału 
redoksy spowodowane przez wirusy, mykoplazmy lub 
nowotwory, znamienny tym, że doprowadza się zwią-
zek chemiczny do zmienionych komórek za pośre-
dnictwem układu krążeniowego (przy użyciu odpo-
wiedniego nośnika), przy czym związek ten powinien 
być zasadniczo nietoksyczny i wolny od ubocznych 
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skutków szkodliwych na żywe organizmy, powinien 
być utleniaczem w warunkach pH poniżej 7 oraz trwa-
ły w warunkach słabo alkalicznych panujących w 
organizmach żywych w ich normalnym stanie, i w 
wyniku działania warunków szczególnego pH lub po-
tencjału redoksy w zmienionych komórkach, powi-
nien wywierać selektywne działanie utleniające na 
wymienione komórki (czemu może towarzyszyć wy-
dzielanie tlenu in statu nascendi, lub też tlen in statu 
nascendi może się nie wydzielać), a jednocześnie, w 
wyniku tej reakcji, wytwarza się substancja antysep-
tyczna, która osadza się w komórkach poddanych jej 
działaniu, stwarzając środowisko uniemożliwiające 
rozwój, co powoduje starzenie komórek i następną 
martwicę. 

30h (P. 148886) 17.06.1971. 
Pierwszeństwo: 18.06.1970 - Niemiecka Republika 

Federalna 
Boehringer Mannheim G.m.b.H. Manheim, NRF 

(Gregor Groppenbacher, Peter Rieckmann, Werner 
Rothe, Heinz Schalk, Jürgen Schellhorn). 

Sposób powlekania rdzeni substancjami błonotwór-
czymi, znamienny tym, że zawiesinę lub roztwór sub-
stancji błonotwórczych wtrysku je się do strumienia 
powietrza suszącego, otoczonego ze wszystkich stron 
przez poruszane rdzenie. 

Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz. 1, 
składające się z drażownicy, dyszy rozpylającej z do-
prowadzeniem dla substancji błonotwórczych i dla 
powietrza suszącego, znamienne tym, że zawiera rurę 
zanurzeniową zaopatrzoną w dyszę rozpylającą w jej 
doprowadzenie i doprowadzenie powietrza suszącego, 
przy czym wylot tej rury umieszczony jest blisko dna 
drażownicy. 

31ai (P. 141964) 10.07.1970. 

Pierwszeństwo: 31.07.1969; 2.12.1969 - Niemiecka Re-
publika Demokratyczna 

VEB Keramikmachinen Görlitz, Görlitz, Niemiecka 
Republika Demokratyczna (Arno Peschel, Eberhard 
Thiers, Kurt Schmidt, Siegfried Ziebart, Oskar Jackel, 
Rudi Lehmann, Herbert Krausche, Werner Uhlich, 
Herbert Baumgarten, Siegfried Kalz, Joachim Ru-
dolph, Hans Thomas). 

Sposób przenoszenia półwyrobów cegły od ucinaka 
taśmowego aż do wózka pieca do wypalania, znamien-
ny tym, że półwyroby cegły (20) przenosi się na pa-
lety (1) i układa się je w takich odstępach jakie są 
wymagane na wózkach pieca tunelowego do wypala-
nia, w poszczególnych rzędach, a następnie palety 
układa się warstwami jedna nad drugą w stos palet 
(34), stosy palet przesuwa się przez co najmniej jedną 
suszarnię przelotową (3) lub poddaje suszeniu komo-
rowemu, i następnie stosy palet (34) po suszeniu roz-
ładowuje się, oddziela się palety (1) od półwyrobów 
cegły (20) i transportuje się z powrotem do ponowne-
go załadowania na przenośniku rolkowym i transpor-
terze poprzecznym, podczas gdy zdjęte z palet (1) bla-
ty osadcze z wysuszonych półwyrobów cegły przenosi 
się kolejno na wózki pieca tunelowego (15). 

Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz. 1, 
znamienne tym, że zawiera elementy do układania 
na każdej palecie (1) gotowych do wypalania blatów 
osadczych, przyrząd (6) układający palety (1), w sto-
sy (34), pomost przesuwny (7) z urządzeniem wyła-
dowczo-odstawczym (31), urządzenie przesuwające (9), 
co najmniej jedną suszarnię przelotową (8), drugi po-
most przesuwny (10) na wyjściu suszarni przelotowej, 
pomost podnośny (11) z przenośnikami wałkowymi 
(30), przesuwne w poziomie urządzenie przestawcze 
(12) z urządzeniem mocującym każdorazowo najwyż-
szą paletę (1), podnoszony i opuszczany stół paletowy 
(13), do zwalniania i zabierania palet (1) z zapadek 
(37) urządzenia przestawczego (12), co najmniej jeden 
chwytak osadczy (14), zamocowany przesuwnie nad 
leżącą na stole paletowym (13) paletą (1) i miejscem 
układania oraz urządzenie wyładowcze (40) pustych 
palet na powrotny przenośnik wałkowy (16), z t rans-
porterem poprzecznym (17) przenoszącym palety do 
przenośnika wałkowego (2) przy formierni. 

31a1 (P. 150799) 29.09.1971. 

Pierwszeństwo: 2.10.1970 - Niemiecka Republika 
Demokratyczna 

VEB Schwermaschinenbau - Kombinat - Ernst 
Thalmann Magdeburg Magdeburg, NRD (Gunter 
Horold). 

Piec przelotowy z ruchomym trzonem do nagrzewa-
nia kęsów walcowanych i odlewanych, znamienny 
tym, że rzut poziomy tego pieca (1) stanowi równole-
głobok, przy czym ściany (2) boczne, belki (3) pro-
wadnicowe i kierunek przemieszczania kęsów (4) wal-
cowanych lub odlewanych przez komorę pieca twe-
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rzą z tymi kęsami (4) ostry kąt a, tak, że szerokość 
prześwitu pieca jest mniejsza niż maksymalna dłu-
gość nagrzewanych kęsów walcowanych lub odlewa-
nych. 

31b1 (P. 144116) 29.10.1970. 

Instytut Odlewnictwa, Kraków, Polska (Zdzisław 
Wertz, Franciszek Pancirsch, Jan Wertz, Krzysztof 
Wiechczyński, Włodzimierz Jarecki, Wiesław Monio-
wski). 

Sposób wykonywania rdzeni odlewniczych sporzą-
dzonych z masy na bazie piasku kwarcowego z do-
datkiem spoiwa w postaci żywicy syntetycznej zna-
mienny tym, że dodaje się utwardzacz typu kwaśnego 
zawierający w swym składzie części lotne, najkorzy-
stniej kwaśne związki typu estrów, eterów, pochoa-
nych metylowych lub etylowych względnie pochod-
nych benzenu, toluenu, ksylenu i tym podobnych. 

31b1 (P. 148298) 21.05.1971. 

Instytut Odlewnictwa, Kraków, (Henryk Wąsowicz, 
Maciej Dyrek, Zbigniew Kapusta, Józef Mirochna). 

Sposób wykonywania rdzeni odlewniczych o stałym 
przekroju i dowolnej długości z zastosowaniem nowo-
czesnych urządzeń rdzeniarskich, znamienny tym, że 
rdzeń formuje się na wrzecionie kolejno następują-
cymi po sobie członami. 

31b* (P. 148245) 19.05.1971. 

Przedsiębiorstwo Projektowania i Wyposażania Od-
lewni „Prodlew", Warszawa, (Jerzy Badowski, Tadeusz 
Biedrzycki). 

Urządzenie do obciążania form odlewniczych, skła-
dające się z bieżni nawrotnej oraz roboczej o pozio-
mych i pochyłych odcinkach, a także z wózków z pod-
wieszonymi ciężarami ustawionych na tych bieżniach, 
przy czym bieżnie są ustawione obok toru przenośni-
ka poniżej form, znamienne tym, że bieżnię (1) wóz-
ków (4) stanowi jedna belka bez końca umieszczona 
nad formami (3), zaś każdy wózek (4) posiada dźwig-
nię (7) zazębiającą się z elementem zabierającym (12) 
wózka przenośnika (11), na którym spoczywa forma. 

31b2 (P. 148363) 19.12.1970. 

Zakłady Mechaniczne Przemysłu Metali Nieżelaz-
nych „Zamet" Przedsiębiorstwo Państwowe, Strzyb-
nica, (Eugeniusz Kubicki, Jan Mądry, Jan Tlatlik, 
Augustyn Wajzer, Czesław Pośpiech, Rudolf Brol, 
Bernard Miś). 

Urządzenie do odbioru wlewków metalowych odle-
wanych pionowo sposobem ciągłym, znamienne tym, 
że ma obrotową w płaszczyźnie pionowej głowicę (1), 
osadzoną we wsporniku (2), w której to głowicy (1) 
osadzone są ruchome, pryzmowe szczęki (11, 16, 28) 
zakleszczające odbierane wlewki (5) oraz napędzane, 
toczne rolki (23), usytuowane tak, że w poziomym po-
łożeniu głowicy (1) stanowią początkową część od-
biorczego rolkowego przenośnika (3). 

(P. 148385) 20.05.1971. 

Politechnika Śląska im. W. Pstrowskiego, Gliwice, 
(Wacław Sakwa, Stanisław Jura, Józef Czepiel, Ma-
riusz Łabęcki, Zdzisław Miezin, Janina Marcinkow-
ska, Teresa Grabarek, Stanisław Karbie). 

Sposób wytwarzania warstw trudnościeralnych na 
czopach wałów, znamienny tym, że wsad ze stopu 
trudnościeralnego roztapia się w tyglu ceramicznym 
lub grafitowym przy równoczesnym nagrzaniu czopu, 
a następnie zanurza się w ciekłym metalu. 
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31b2 (P. 152490) 24.12.1971. 

Patent dodatkowy do patentu nr P. 149014 
Pierwszeństwo: 24.02.1971 - Stany Zjedn. Ameryki 

USS Engineers and Consultants Inc. Pittsburgh, 
Stany Zjednoczone Ameryki (John Wesley Bales, 
Michel Anthony Orchoski). 

Sposób wytwarzania wlewów stalowych ze stali nie-
uspokojonej według patentu nr (P-149014) znamienny 
tym, że odlewanie przerywa się na okres czasu, który 
umożliwia odtlenianie stali we wlewnicy w okresie 
czasu od 1/2 do 10 minut w chwili gdy wypełni się 
80 do 95% objętości wlewnicy. 

34e (P. 148794) 14.06.1971. 

Pierwszeństwo: 24.06.1970 - Norwegia 

Elsa Störe, Dröbak, Norwegia (Elsa Störe). 

Zaczep do zawieszania tkaniny, zwłaszcza firanek 
lub zasłon złożony z główki ukształtowanej w postaci 
elementu przesuwnego oraz umieszczonego poniżej za-
cisku, znamienny tym, że zawiera kombinację zna-
nych cech, w której zaczep wykonany jest z jedne-
go kawałka tworzywa plastycznego lub podobnego 
sprężystego materiału i składa się z dwóch zasadni-
czo jednakowych ramion lub wydłużonych połówek 
(A, B) połączonych cienkich paskiem tworzywa (C), 
przy czym zewnętrzne części tych ramion posiadają 
na obydwu zwróconych ku sobie powierzchniach sto-
sunkowo dużą liczbę cienkich kolców, haczyków lub 
podobnych zaczepiających elementów (4) oraz w czę-
ści przytrzymującej tkaninę elementy spinające, naj-
korzystniej w postaci guzików zatrzaskowych (3, 3'), 
przy czym główki tych połówek (A, B) zaczepu two-
rzą razem element (1) dostosowany do zawieszania 
i swobodnego poziomego przesuwania w rowku dolnej 
części karnisza, po prowadnicach lub prętach, do któ-
rych mają być podwieszone zasłony lub firanki. 

35a (P. 133874) 29.05.1969. 

Centralne Biuro Konstrukcji Maszynowych Przed-
siębiorstwo Państwowe, Bytom (Jan Kwaśnicki). 

Urządzenie zabezpieczające dźwignice przed zuko-
sowaniem, zwłaszcza suwnice pomostowe i bramowe 
oraz żurawie o dużych rozpiętościach i napędzie indy-
widualnym mechanizmu jazdy obu podpór, znamien-
ne tym, że jest wyposażone w nieruchome elementy 
(6) rozmieszczone symetrycznie wzdłuż obu torów 

jezdnych (7) poza dźwignicą (5) oraz w bezstykowe 
łączniki (1, 2, 3, 4), usytuowane na podporach dźwig-
nicy (5) i połączone z układem elektrycznym członu 
analizującego (8) oraz z członem kontrolnym (9), przy 
czym człon analizujący (8) połączony jest z członem 
sygnalizacyjnym (10) oraz z członem wykonawczym 
(11), który połączony jest z układem sterowniczym 
silników napędowych (Ml i M2) mechanizmów jazdy 
obu podpór. 

35a (P. 148246) 19.05.1971. 

Przedsiębiorstwo Robót Górniczych, Katowice, 
(Ornat Tadeusz, Gospodarek Edmund, Bubała Henryk, 
Słota Emil). 

Sposób wymiany w szybie prowadników dwóch na-
czyń wyciągowych na prowadniki dla jednego na-
czynia wyciągowego i przeciwwagi znamienny tym, że 
partię prowadników przeznaczonych do wymiany od-
cinka szybu opuszcza się przy pomocy istniejącego 
naczynia wyciągowego (1) i składa się prowadniki na 
dnie szybu, następnie podciąga się naczynie wyciągo-
we (1) na wysokość od 24 m do 30 m od dna szybu 
i przystępuje się do demontażu istniejących prowad-
ników (3) z pomostu naczynia wyciągowego i po zde-
montowaniu prowadników (3) dla jednego naczynia 
wyciągowego na odcinku od 24 m do 30 m w zależno-
ści od długości prowadników przystępujemy do mon-
tażu nowych prowadników (4) przeznaczonych dla no-
wego naczynia wyciągowego począwszy od dna szybu 
aż do wysokości od 24 m do 30 m, przy czym nowo 
zamontowane prowadniki przesunięte są w poziomie 
w stosunku do prowadników demontowanych o pew-
ną odległość, przy czym po skończeniu wymiany pro-
wadników (4) na odcinku szybu prowadniki istnieją-
ce (3) naczyń wyciągowych zachodzą za nowo zamon-
towane prowadniki (4) na odpowiednią odległość i naj-
częściej odległość ta odpowiada różnicy poziomów 
dwóch sąsiadujących w pionie dźwigarów szybowych 
(5), przy czym do istniejącego naczynia wyciągowe-
go (1) zamocowane są dodatkowe duże prowadnice (7) 
w odpowiedniej odległości od istniejących prowadnic 
(6), umożliwiające podczas eksploatacji szybu naczy-
niom wyciągowym przejście z prowadników przezna-
czonych do demontażu (3) na nowo zamontowane pro-
wadniki (4), a równocześnie naczynie wyciągowe (1) 
jest prowadzone w szybie na odcinku wymienionych 
prowadników za pomocą prowadzeń sztywnych prze-
suniętych względem osi naczynia wyjściowego, przy 
czym tę samą operację wymiany prowadników doko-
nuje się w drugim ciągu naczynia wyciągowego i po 
wymianie prowadników w tym ciągu naczynie wycią-
gowe wymienia się na przeciwwagę. 
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35b (P. 135632) 1.09.1969. 

Huta im. Lenina, Kraków (Tadeusz Skałoń). 

Układ elektryczny urządzenia do beztrolejowego za-
silania dźwignic zwłaszcza suwnic, znamienny tym, że 
w obwód wirnika (2) napędzanego jednokierunkowym 
polem wirującym niezależnie od kierunku jazdy 
dźwignicy jest włączony na stałe poślizgowo regula-
cyjny opór (3), a w obwód stojana silnika (1) włą-
czony równolegle hamulcowy zwalniak (4). 

Urządzenie do beztrolejowego zasilania dźwignic 
zwłaszcza suwnic znamienne tym, że ma wsporczą 
konstrukcję (12) z podwieszonym kablowym bębnem 
(14) i przymocowanymi do niego ślizgowymi pierście-
niami (22), kołem zębatym (21) oraz szczotkowymi 
uchwytami (27), przyłączową skrzynką (15) usytuowa-
ną w środku długości podtorza (16) na nośnym słu-
pie (17) lub w środku długości toru jazdy dźwignicy 
(13). 

35b 

Pierwszeństwo: 

(P. 138902) 19.02.1970. 

21.02.1969 - Niemiecka Republika 
Demokratyczna 

VEB Schwermaschinenbau „Georgi Dimitrow" Mag-
deburg - NRD (Wolfgang Wagner, Friedrich Sieber, 
Waldemar Roloff). 

Urządzenie do bezpośredniego wskazywania nośności 
dźwigów o dwóch zmiennych wielkościach pozycyj-
nych, określających dopuszczalne obciążenie, znamien-
ne tym, że posiada elektromechaniczny człon nastaw-
czy (15), zawierający m elektrycznych wejść i jedno 
mechaniczne wyjście w formie obracalnego elementu, 
który przyjmuje m pozycji kątowych przyporządko-
wanych w sposób stały każdemu sterowanemu wej-
ściu i który jest sprzężony z cjrlindrycznym bębnem 
(17) obracalnym wokół jego osi przy czym wejście czło-
nu nastawczego (15), w liczbie m, połączone są albo 
bezpośrednio, albo za pośrednictwem odpowiedniego 
systemu transmisyjnego z m przewodami, spośród któ-
rych przewód przyporządkowany każdorazowo chwi-
lowej wartości pierwszej wielkości pozycyjnej dźwi-
gu wykazuje potencjał elektryczny różniący się od 
potencjału pozostałych przewodów natomiast bęben 
(17) jest umieszczony pod szczelinowym otworem 
wziernikowym, leżącym równolegle do podłużnej osi 
bębna, a na powłoce bębna rozmieszczone są w ukła-
dzie tabelarycznym wszystkie m.in. liczby w sposób 
taki, że oznaczają nośność dźwigu i że pod otworem 
wziernikowym widoczne są wszystkie n możliwe da-
ne o nośności, dotyczące jednej spośród m możliwych 
wartości pierwszej wielkości pozycyjnej, przy czym 
dla każdej spośród n widocznych danych o nośności 
istnieje oddzielna lampa względnie grupa lamp (20), 

która to lampa względnie grupy lamp (20), w liczbie 
n, są połączone albo bezpośrednio, albo za pośrednic-
twem odpowiedniego systemu transmisyjnego z n prze-
wodami, spośród których każdorazowo znajduje się 
pod napięciem przewód przyporządkowany chwilowej 
wartości drugiej wielkości pozycyjnej dźwigu. 

35c (P. 148177) 15.05.1971. 

Biuro Projektów Konstrukcji Metalowych i Urzą-
dzeń Przemysłowych „Mostostal", Zabrze, (Zbigniew 
Korycki). 

Sposób zmiany długości liny pomiędzy bębnem, a 
zamocowaniem liny do elementu pracującego, znamien-
ny tym, że zmiana długości liny dokonana jest po-
przez ustalenie odmiennego wzajemnego położenia 
bębna linowego (2) względem wieńca zębatego (5) przy 
czym zmiana położenia następuje przez pokręcenie 
bębnem linowym przy nie obracającym się wieńcu 
zębatym (5). 

35c (P. 148228) 18.05.1971. 

Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi Zakłady Ba-
dawcze i Projektowe Miedzi „Cuprum", Wrocław, 
(Bogdan Bonarowski, Mieczysław Herman). 

Urządzenie prowadniczo-napinająco-zwrotne lin wy-
równawczych w rząpiu szybu pionowych urządzeń wy-
ciągowych, znamienne tym, że miejsce nawrotu liny 
wyrównawczej (4) stanowi dla każdej liny oddzielne 
spoczywające swobodnie na pętli liny i obciążające 
ją w tym miejscu, obrotowo osadzone na wałku (3) 
koło linowe (1) przesuwne tylko w płaszczyźnie wy-
znaczonej przez osie dwóch poruszających się w prze-
ciwnych kierunkach odcinków tej samej liny wyrów-
nawczej. 
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36a (P. 148353) 25.05.1971. 
Pierwszeństwo: 29.05.1970 - Szwecja 

Aktiebolaget Szenska Fläktfabriken, Naćka, Szwe-
cja, (Lennart Astrom). 

Zestaw klimatyzacyjny, składający się z szeregu 
urządzeń klimatyzacyjnych o dużej stabilności i her-
metyczności, zawierający obudowę, która składa się 
z podstawy i wierzchołka, przy czym jej dwa przeciw-
ległe boki oraz dwa końce zaopatrzone są we wlot 
i wylot powietrza, które ma być poddane klimatyza-
cji i które jest doprowadzane z instalacji do układu 
przewodów lub kierowane do pomieszczenia, znamien-
ny, tym ze spód (2) obudowy (1) składa się z elemen-
tu odpornego na siły skręcające i zginające i stanowi 
fundament wykonany z dwóch belek (9) biegnących 
wzdłuż całej długości zestawu oraz z dwóch elemen-
tów odległościowych (10) odpornych na siły skręcają-
ce, przyłączonych do każdego końca a wierzchołek (3) 
obudowy zaopatrzony jest w element odporny na zgi-
nanie i skręcanie, przy czym belki (8, 9) mają usztyw-
niające żebro (9a) przesunięte nieco ku tyłowi w sto-
sunku do boków instalacji oraz co najmniej jeden 
kołnierz (9b) biegnący do boków instalacji, przy czym 
płyty (11) tworzące spód (2) oraz wierzchołek (3) są 
całkowicie wygięte wokół wymienionego ochronnego 
kołnierza (9b) i są następnie skierowane ku wewnętrz 
w kierunku żebra (9a) odpowiedniej belki, w wierz-
chołek (3) obudowy jest połączony ze spodem (2) obu-
dowy za pomocą narożnych słupów umocowanych do 
spodu i wierzchołka, przy czym końce (5a, 5b) są po-
łączone do narożnych słupów, na przykład za pomocą 
ściskających kształtowników. 

36c (P. 152209) 16.12.1971. 
Pierwszeństwo: 23.12.1970 - Wielka Brytania 

British Railways Board, Londyn, Wielka Brytania 
(Eric Douglas Henley, Michael Thomas Hall, Godfrey 
Toole). 

Elektrodowy element grzejny, znamienny tym, że 
zawiera dwie lub więcej elektrod nieruchomych, po-
łączonych ze źródłem energii elektrycznej oraz. jedną 
lub więcej elektrod pośrednich odizolowanych wza-
jemnie i od nieruchomych elektrod doprowadzających 
energię, przy czym każda z elektrod pośrednich jest 
umieszczona na drodze przepływu prądu pomiędzy 
dwiema elektrodami doprowadzającymi energię. 

37a (P. 149155) 30.06.1971. 

Firma Greimban-Lizenz GmbH Hildesheim, Nie-
miecka Republika Federalna (Walter Greim). 

Płaska konstrukcja wsporcza, składająca się zwła-
szcza z drewna, z zakrzywionymi pasami brzegowymi 
i belkami podporowymi, łączącymi pasy brzegowe na 
ich końcach, przy czym pomiędzy pasami brzegowy-
mi i belkami podporowymi znajduje się konstrukcja 
kratowa, zwłaszcza konstrukcja kratowa o kształtach 
rombów, których dłuższa przekątna jest w przybliże-
niu równoległa do pasów, zaś samą kratę tworzą krzy-
żulce naprzemianlegle osadzone względem siebie tak, 
że końce krzyżulców przyłączone są do środków 
innych krzyżulców o tej samej długości ustawionych 
pod kątem rombu do wymienionych krzyżulców, a 
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tylko krzyżulce mocowane do odcinków brzegowych 
posiadają w przybliżeniu połowę normalnej długości, 
znamienna tym, że na końcach krzyżulców zamoco-
wane są co najmniej dwie płyty blaszane (24, 25, 5 0 -
56) wpuszczone w szczeliny (20-23, 59-60) równo-
ległe do kratownicy i wykonane w krzyżulcach ( 7 -
11, 12-18, 19, 61, 79-81, 247-251) posiadające odsądze-
nia (30-33, 64, 64) wprowadzone w przelotowe szcze-
liny (40, 41) w środku innego krzyżulca i związane z 
tym krzyżulcem za pomocą prostopadłych do kon-
strukcji wsporczej elementów (45, 46, 66, 68, 108, 100) 
przy czym przelotowe szczeliny (40, 41) obejmują 
z obu stron odsądzenie krzyżulców (9, 10, 13, 14, 250, 
251), które w widoku z góry stanowią przedłużenie 
jeden drugiego, zaś powierzchnie czołowe krzyżulców 
(28, 29), jak również końcowe brzegi (34, 35) odsadzeń 
posiadają skośne do osi wzdłużnej krzyżulców ścięcia, 
których kąt odpowiada kątowi (36) kraty zwłaszcza 
w kształcie rombów. 

37a (P. 150896) 4.10.1971. 
Pierwszeństwo: 6.10.1970 - Niemiecka Republika De-

mokratyczna 

VE Verkehrs-und Tiefbaukombinat Frankfurt/Oder 
Eberswalde, NRD (Joachim Cudok, Erich Zcrnitz, Pe-
ter Krahn). 

Kanał zbiorczy dla sieci zasilających, zwłaszcza do 
obiektów mieszkalnych, znamienny tym, że między 
zagłębionymi w gruncie parami masztów (1) umiesz-
czone są płyty (2) ścianek bocznych oraz na określonej 
głębokości,, zasuwy poprzeczne (3) na całej szerokości 
kanału, przy czym na masztach (1) i płytach (2) ścianek 
bocznych osadzone są płyty przelotowe (4). 

37a (P. 151863) 1.12.1971. 
Pierwszeństwo: 7.05.1971 - Niemiecka Republika De-

mokratyczna 

VEBau- und Montagekombinat Ingenieurchochbau 
Berlin, Berlin, NRD (Jürgen Annies, Gunter Queek, 
Wolfgang Rudiger, Dieter Scholz, Manfred Wendt). 

Żelbetowa konstrukcja szkieletowa, zwłaszcza do 
montażu wielokondygnacyjnych, przeznaczonych do 
różnych celów budynków, znamienna tym, że wymiary 
przekroju poprzecznego słupów (2), rozpór (3) i grubość 
stropu (4) są równe modułowi podstawowemu, przy 

czym odległości między osiami słupów (2) w obydwu 
kierunkach budynku, odległości między powierzchnia-
mi zewnętrznymi stropów (4) i słupów (2), odległości 
między powierzchniami zewnętrznymi rozpór (3) i stro-
pów (4) są równe wielokrotności modułu podstawowe-
go. 

37a (P. 153930) 8.03.1972. 
Georg Hubmann, Monachium, Niemiecka Republika 

Federalna. 

Sposób betonowania skorupowych wydrążonych, pre-
fabrykowanych elementów budowlanych, wykonanych 
z conajmniej dwóch skorupowych części ściennych 
i służących do budowy ścian, stropów, dźwigarów 
i podpór dla budynków żelbetowych oraz wypełnio-
nych betonem na placu budowy, znamienny tym, że 
od wewnętrznej strony przynajmniej jednej z betono-
wanych skorupowych części ściennych prefabrykowa-
nego elementu budowlanego umieszcza się matę sitową 
lub kratową, a następnie, przy zastosowaniu tej maty 
jako wewnętrznego deskowania betonu, betonuje się tę 
skorupową część ścienną po osadzeniu zbrojenia. 

Deskowanie do wytwarzania prefabrykowanego ele-
mentu budowlanego z dwiema, położonymi naprzeciw-
ko siebie w pewnej odległości skorupowymi częściami 
ściennymi sposobem według zastrz. 1, znamienne tym, 
że ma postać podkładki (8), na którą nałożona jest ra-
ma (9), służąca jako deskowanie dla pierwszej skoru-
powej części ściennej (3), a także jako deskowanie dla 
drugiej skorupowej części ściennej (4). 

37a (P. 154300) 24.03.1972. 
Pierwszeństwo: 26.03.1971 - Niemiecka Republika Fe-

deralna 

Georg Hubmann, Monachium, Niemiecka Republika 
Federalna (Georg Hubman). 

Sposób betonowania skorupowych, pustych wewnątrz 
prefabrykowanych elementów budowlanych, składają-
cych się co najmniej z dwóch ścianek i służących do 
wykonania ścian, sufitów, dźwigarów oraz podpór dla 
budynków żelbetowych, przy czym elementy prefa-
brykowane wypełnione są betonem na miejscu budo-
wy i przy swych ściankach mają umieszczone warstwy 
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izolacyjne, znamienny tym, że przy stronie wewnętrz-
nej co najmniej jednej z betonowych ścianek prefa-
brykowanego elementu budowlanego umieszcza się 
jedną lub kilka warstw płyt izolacyjnych, po czym 
przy użyciu tych płyt izolacyjnych jako wewnętrznego 
deskowania dla betonu, betonuje się tę ściankę po 
wprowadzeniu zbrojenia żelbetowego. 

Deskowanie do stosowania sposobu według zastrz. 1, 
w celu wytwarzania prefabrykowanego elementu bu-
dowlanego z dwiema ściankami ustawionymi w pewnej 
odległości, znamienne tym, że zawiera poziomą pod-
stawę (8), na którą nakłada się ramę (9), służącą jako 
deskowanie zarówno dla pierwszej ścianki (3), jal; 
również i dla drugiej ścianki (4). 

37b (P. 150486) 13.09.1971. 
Pierwszeństwo: 15.09.1970 - NRD 

VEB Zementkombinat Dessau, Dessau, NRD, (Willi 
Jentho, George Krämer, Rudolf Tampe, Max Schindler, 
Helmut Kinne). 

Prefabrykowany element zespolony według zastrz. 1, 
znamienny tym, że przy dwustronnym wykonaniu 
otworów i warstwowaniu cieczowym, wykrojone, wy-
wiercone lub wytłoczone otwory rozmieszczone są 
przestawnie, a obustronne warstwowania powierzch-
niowe (1) nałożone są na materiał izolujący (4) ela-
stycznie w stosunku do siebie, przy czym boczne za-
kończenia wykonane są z materiału wyarstwowanego ze 
środnikiem (5) utrzymującym sprężynujące działanie 
materiału izolującego. 

37b (P. 150939) 7.10.1971. 
Pierwszeństwo: 9.10.1970 - Niemiecka Republika De-

mokratyczna 

VEB Metalleichtbaukombinat Lipsk, Niemiecka Re-
publika Demokratyczna (Christried Hildebrand, Peter 
Menzel, Dieter Schwark, Rosemarie Seidler, Michael 
Apreck, Karin Stopl). 

Element budowlany z tworzywa sztucznego, zwłasz-
cza do montowania budowli z elementów wielkopłyto-
wych, znamienny tym, że zawiera dwa boczne elemen-
ty U), połączone ze sobą ścianami (4), uformowanymi 
wklęsło i symetrycznie, tworząc element budowlany 
z tworzywa sztucznego o kształcie przewodu pionowe-
go, posiadający miejsca łączenia (2) i (3) po obydwóch 
stronach czołowych, przy czym w komorze (7) elemen-
tu budowlanego znajduje się rdzeń metalowy (11). 

37b (P. 153798) 1.03.1972. 
Pierwszeństwo: 2.03.1971 - Szwecja 

Mats Folke Sköld, Hagersten, Szwecja, 

Element dystansowy do łączenia ze sobą skrzyżowa-
nych stalowych prętów zbrojeniowych i/ lub ich uno-
szenia, wykonany z tworzywa sztucznego w postaci 
dwóch równoległych ramion ustawionych w pewnej 
odległości od siebie i połączonych ze sobą za pomocą 
poprzeczki umieszczonej w ich jednym końcu tworząc 
s zielet zwłaszcza w kształcie litery „U", w który wkła-
da się górny pręt zbrojenia, przy czym wymienione 
ramiona są zaopatrzone we wsporniki zamocowane 
prostopadle do ich zewnętrznych powierzchni w częś-
ci sąsiadującej ze swobodnymi ich końcami, każde zaś 
ramię ma ponad wspornikiem półkoliste wycięcie prze-
znaczone do umieszczenia w nim dolnego, poprzecznie 
ułożonego pręta zbrojeniowego, znamienny tym, że je-
go ramiona (21, 21') są zaopatrzone w skierowane ku 
sobie sprężyste podpory (27, 27') wystające z wewnętrz-
nych powierzchni ramion pomiędzy wycięciami (24, 24') 
i poprzeczką (22), przeznaczone do sprężystego połącze-
nia z górnym prętem zbrojenia (127). 

37c (P. 148415) 27.05.1971. 

Przedsiębiorstwo Obróbki Metali Nr 6, Wołów, (Wil-
helm Kajstura). 

Uchwyt do mocowania rynien, znamienny tym, że 
składa się z dwu zasadniczych części (1) i (4) wykona-
nych z płaskownika połączonych ze sobą w sposób me-
chaniczny przy czym w jednej części wykonano wy-
jęcie uzębione, które w części kątowej zwisa pionowo, 
drugą część stanowi półobejma zakończona zaczepem, 
który po wprowadzeniu półobejmy w prawidłowe po-
łożenie powoduje połączenie mechaniczne przez za-
kleszczenie zwężonej części zaczepu we wgłębieniach 
uzębienia ukośne lub poprzecznie do długości rośnienia 
kątowej części uchwytu. 
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37c (P. 149953) 10.08.1971. 
Pierwszeństwo: 10.08.1970 - NRF 

Klaus Göbel, Trier, NRF. 

Podpora do utrzymywania pokrycia dachu w okre-
ślonej odległości nad stropodachem, składająca się z 
korpusu zasadniczego, układanego na stropodachu, a 
także z płyty podporowej, spoczywającej na tym kor-
pusie, znamienna tym, że płyta podporowa jest wyko-
nana z poszczególnych klinowych korpusów podporo-
wych, których powierzchnie spoczywają na powierzch-
niach podporowych korpusu zasadniczego, skierowa-
nych równolegle z nimi i przebiegają skośnie do po-
wierzchni dachu, a korpusy podporowe są osadzane 
podnośnie w górę na korpusie zasadniczym i są one 
zabezpieczone przed ich przesunięciem w kierunku po-
chyłości powierzchni podporowych. 

37c (P. 153803) 1.03.1972. 

Pierwszeństwo: 3.03.1971 - Francja 

Cegedur GP. Paryż, Francja, (Roger Letondor). 

Kalenica do mocowania ościeżnic dla szyb dacho-
wych zawierająca dwie grupy pionowych belek pod-
pierających rynny, co najmniej dwie poprzeczki łą-
czące, z których każda jest podparta końcami na bel-
kach, gąsior prostopadły do poprzeczek łączących za-
wieszonych na co najmniej dwóch wieszakach, oraz 
nachylone ościeżnice umocowane z jednej strony na 
gąsiorze, a z drugiej strony na rynnach, znamienna 
tym, że każda ościeżnica (61) zawiera górny hak (81) 
wsunięty pod skrzydełko (41) gąsiora (4) i dolny hak 
(83) wsunięty pod rynnę (21), przy czym co najmniej 
jeden z haków (81, 83) zawiera urządzenie ustalające 
i regulujące naprężenia między rynną i kalenicą. 

37d (P. 149959) 11.08.1971. 

Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa, (Józef 
Dutkowski). 

Sposób wytwarzania strukturalnej faktury elewa-
cyjnej imitującej piaskowiec lub tynk szlachetny, w 
którym na dnie formy układa się znany opóźniacz cza-
su wiązania cementu, który pokrywa się warstwrą fak-
turową i z kolei betonem, a następnie poddaje się ob-
róbce termicznej, znamienny tym, że warstwę fakturo-

wą wykonuje się z zaprawy cementowej składającej 
się z cementu wody i drobnoziarnistego kruszywa, ko-
rzystnie z piasku gruboziarnistego, o frakcji poniżej 
5 mm, i układa się na uprzednio ułożonej w formie 
warstwie środka opóźniającego czas wiązania cementu. 

37d (P. 149987) 12.08.197i 
Pierwszeństwo: 17.08.1970 - Włochy 

Turbosol A.J. Gestione Dominico Martini, Treviso, 
Włochy. 

Maszyna tynkarska do zaokrąglania, wyrównywania 
i zacierania powierzchni tynkowanych budynków, zna-
mienna tym, że zawiera konstrukcję nośną osadzoną 
na podstawie, unoszącą narzędzie i silnik elektryczny 
do nadania ruchu narzędziu, środki pomocnicze do mo-
cowania narzędzia, unoszenia i utrzymywania go w 
kontakcie z obrabianą powierzchnią. 

37e (P. 153930) 8.03.1972 
Georg Hubmann, Monachium, Niemiecka Republika 

Federalna. 

Sposób betonowania skorupowych wydrążonych pre-
fabrykowanych elementów budowlanych i deskowanie 
służące do wykonywania tego sposobu (tekst zgłoszenia 
zamieszczony został na stronie 73 w klasie 37a) 

37e (P. 154300) 24.03.1972. 
Pierwszeństwo: 26.03.1971 - Niemiecka Republika Fe-

deralna 

Georg Hubmann, Monachium, Niemiecka Republika 
Federalna (Georg Hubmann). 

Sposób betonowania skorupowych, pustych wewnątr-
prefabrykowanych elementów budowlanych oraz de-
skowanie do stosowania tego sposobu (tekst zgłoszenia 
zamieszczony został na stronie 73 w klasie 37a) 

37gi (P. 150027) 14.08.1971. 
Pierwszeństwo: 20.08.1970 - NRF 

Renate Pahl geb. Hohbinder, Schwerte, NRF, (Horst 
Pahl). 

Sposób wbudowywania ram okiennych z metali lek-
kich, z dodatkowymi metalowymi osłonami przystoso-
wany do osadzonych częściowo w murze lub tynku 
drewnianych rani okiennych, do których zostają przy-
mocowane specjalne metalowe ramy okienne podtrzy-
mujące metalowe, obrotowe skrzydła okienne, zna-

10* 
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mienny tym, że stałe metalowe ramy okienne (3) przy-
mocowuje się do starych, drewnianych ram okiennych 
(1, la) posiadających zdrowe jądro drewna, przy czym 
ramy drewniane w części wystającej z muru (2) lub 
tynku zakrywa się ramą metalową z metalowymi list-
wami osłonowymi (13, 14) które w pewnej odległości 
całkowicie zakrywają stare ramy okienne. 

Rama okienna z metali lekkich według zastrz. 1, w 
której do starej drewnianej ramy okiennej jest przy-
mocowana śrubami metalowa rama okienna, znamien-
na tym, że wbudowywane metalowe ramy okienne (3) 
na powierzchni zewnętrznej (10) są wyposażone w wy-
stające elementy ryglujące (11, 12), które służą do za-
mocowania listw osłonowych (13, 14), wyposażone w 
odpowiednie elementy ryglujące (15, 16), przy czym 
listwy osłonowe zakrywają całkowicie stare drewniane 
ramy okienne. 

38d (P. 145341) 30.12.1970. 
Jarociński Zakład Przemysłu Maszynowego Leśnict-

wa Przedsiębiorstwo Państwowe, Jarocin, (Antoni 
Hoff a). 

Urządzenie dokładnego ustalania położenia mecha-
nizmów, przesuwnych obrabiarek zaopatrzone w napę-

dzaną mechaniczną przekładnię pociągową śrubę prze-
suwania zespołu mechanizmów i przytwierdzoną do ze-
społu naciskową dźwignię załączania drogowego wy-
łącznika osadzonego na nastawczym suporcie w celu 
odłączenie zasilanie napędowego silnika przemienne 
tym, że ma elektryczny napędowy silnik (1) o stopnio-
wej regulacji prędkości obrotowej napędzający pocią-
gową śrubą (3) przesuwny zespół (4) mechanizmów ob-
rabiarki i drogowy wyłącznik (9) zmiany prędkości o-
brotowej napędowego silnika (1) oraz połówkę dotyko-
wego łącznika odłączania zasilania wspomnianego sil-
nika (1) w postaci oporowego przewodzącego elementu 
(10) osadzonych na nastawczym suporcie (7) w pewnej 
odległości od siebie na suporcie (7), przy czym druga 
połówka dotykowego łącznika osadzona jest na prze-
suwnym zespole (4) na drodze ustalenia tamtej oraz do 
zespołu (4) przytwierdzona jest z przedniej strony na-
jazdowego elementu (6) dotykowego łącznika znana na-
ciskowa dźwignia (5) sterowania z wyprzedzeniem dro-
gowym wyłącznikiem (9). 

38k (P. 148867) 17.06.1971. 

Zakłady Przemysłu Lniarskiego „Lenwit" w Wita-
szycach, Witaszyce (Henryk Skory). 

Środek ogniochronnny, do tworzyw drewnopochod-
nych, szczególnie płyt paździerzowych, składający się 
z żywicy mocznikowo-formeldehydowej, fosforanów 
i wypełniacza, znamienny tym, że zawiera utwardzacz, 
stabilizator i plastyfikator, przy czym jako utwardzacz 
i stabilizator stosuje się najkorzystniej wodne roztwo-
ry fosforanów. 

i9a (P. 1376.%) 28.02.1969. 

Pierwszeństwo: 28.02.1969 - Niemiecka Republika De-
mokratyczna 

Polyplaste H. Rolf Spranger K.G. Oederau (Sachsen 
NRD (Helmut Spranger, Alexander Frenzel, Hans-Jo-
achim Eisentraut, Siegfried Müller, Bernd Schaffrath). 

Urządzenie do sterowania i nadzorowania samoczyn-
nej pracy maszyn przetwarzających tworzywa sztucz-
ne, zwłaszcza wtryskarek, znamienne tym, że stanowi 
połączenie części rejestrującej z urządzeniem do nad-
zorowania okresów cyklu roboczego, z zespołem do 
zróżnicowanego ustalania i sygnalizowania zakłóceń 
oraz z ręcznymi przyciskami do impulsowania. 

(P. 148858) 17.06.1971. 

Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica, 
Gliwice (Józef Dudek, Zbigniew Ziołowski, Jerzy Kal-
nik). 

Urządzenie do rozdrabniania tworzyw znamienne 
tym, że posiada wymienne pojemniki 1, które wykonu-
ją wibracje w ruchu złożonym, a mianowicie każdy 
punkt pojemnika zakreśla czworościan wycięty z po-
bocznicy walca, którego jedna przekątna jest równo-
legła do osi podłużnej tego walca, a druga przekątna 
leży w płaszczyźnie prostopadłej do osi tego walca. 
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39a" (P. 147430) 8.04.1971. 

Pierwszeństwo: 10.04.1970 - Wielka Brytania 

Nelton International Limited Blackburn , Wielka 
Brytania (Frank Brain Mercer, Keith Fraser Martin). 

Wytłaczana, zorientowana, trójwłóknista siatka wy-
konana zwłaszcza z tworzywa sztucznego o oczkach 
kwadra towych lub prostokątnych, w której wszystkie 
włókna są zorientowane, znamienna tym, że włókna 
w dwu zewnętrznych wars twach krzyżują się wzajem-
nie zasadniczo pod kątem pros tym bez połączeń, a ty l -
ko wewnęt rzne i zewnętrzne wiązki włókien są połą-
czone poprzez wiązane lub przepla tane skrzyżowanie 
lub t rwałe złącze z trzecimi pośrednimi wiązkami włó-
kien, przy czym wszystkie trzy wiązki włókien nie 
mają żadnego wspólnego punk tu przecięcia w s t ruk tu -
rze siatki, dzięki czemu główne elementy s t ruk tu ra l -
ne, czyli włókna leżące względem siebie pod kątem 
prostym nie mają żadnych wspólnych połączeń, umo-
żliwiając przez to włóknom ich zorientowanie zasad-
niczo jednolicie na całej ich długości tak, że punktowe 
osłabienia włókien w miejscach przejścia między zor-
ientowanymi i niezorientowanymi częściami włókna sa 
wyel iminowane ze względu na b rak wzajemnych połą-
czeń, a także wyel iminowane są linie rozrywania mię-
dzy dwoma elementami s t ruk tury . 

39 a1 (P. 147491) 10.04.1971. 

Częstochowskie Zakłady Materiałów Biurowych, 
Częstochowa (Wiktor Gładysz). 

Forma wtryskowa do tworzyw sztucznych, zwłaszcza 
dla kształtek wtryskowych drobnych ze sprężynowymi 
odpychaczami wlewka i z wlewkiem w kształcie koła, 
znamienny tym, że ma podpieracze (1) w kształcie tulei 
z kołnierzem (2) do podpierania formującej płyty (3), 
w których umieszczony jest znany odpychacz (6) ze 
sprężyną (8), oraz ma przewężki doprowadzające two-
rzywo do gniazd formujących utworzone przez stożko-
wą szczelinę (16) na okręgu kola nałożoną na czoła 
formujących gniazd (25). 

39ac (P. 148958) 22.06.1971. 

Piastowskie Zakłady Przemysłu Gumowego „Stomil", 
Piastów, (Roman Janowski). 

Nóż do obróbki niemetalowych przedmiotów, szcze-
gólnie z gumy i tworzyw sztucznych, wykonany z wę-
glików spiekanych, znamienny tym, że główna krawędź 
(3) tnąca jest odcinkiem linii prostej, która tworzy z 
wektorem prędkości skrawania kąt (ß) wynoszący od 
5° do 30°, przy czym główny kąt natarcia (y) i główny 
kąt przyłożenia (a) mają wartości w granicach od 80° 
do 89°, natomiast pomocnicza krawędź tnąca (4) jest 
w przybliżeniu prostopadła do wektora prędkości skra-
wania, zaś pomocniczy kąt natarcia (YI) i pomocniczy 
kąt przyłożenia («j) zawierają się* w granicach od 65° 
do 85°. 

39ar (P. 152723) 3.01.1972. 

Pierwszeństwo: 4.01.1971 - NRF 

Bison-werke Bahre Greten GmbH Co., K.G., Springe/ 
Deister, NRF, (Paul Olschewski). 

Urządzenie do ciągłego wytwarzania płyt zwłaszcza 
wiórowych, z napędzaną, napinaną, stalową taśmą bez 
końca, prowadzoną na walcach, która po nałożeniu na 
nią sypkiego materiału jest za pomocą walców kalibru-
jących dociskana do obwodu jednego z walców, przy 
czym cząstki ze spoiwem są ogrzewane podczas pro-
wadzenia wokół walca, znamienne tym, że stalowa taś-
ma (1) jest prowadzona wokół dwóch walców (2, 3) 
o, stosunkowo dużej średnicy, usytuowanych w sto-
stunkowo dużej odległości od .siebie w płaszczyźnie po-
ziome przy czym w przestrzeni (9) objętej taśmą sta-
lową (1), umieszczone jest stanowisko zasypywania (10), 
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a ponadto zastosowane jest urządzenie (16) do odpro-
wadzania sprasowanych i ogrzanych wyrobów (7', 7") 
z przestrzeni (9) objętej taśmą stalową (1). 

39b* (P. 137252) 1.12.1969. 

Pierwszeństwo: 2.12.1968; 6.10.1969 - Francja 

Solvay et Cie Bruksela, Belgia (Jacques Stevens, 
Fierre Dassesse). 

Sposób polimeryzacji i kopolimeryzacji olefin w obec-
ności układu katalitycznego obejmującego stały zespół 
otrzymany w reakcji pochodnej chlorowcowej metalu 
z grupy przejściowych ze stałym nośnikiem i aktywa-
tora metaloorganicznego, znamienny tym, że stosuje się 
aktywator składający się z produktu reakcji dwuole-
finy i związku o wzorze ogólnym A1R3, w którym R 
oznacza rodnik jednowartościowy wybrany z grupy 
obejmującej wodór i rodniki węglowodorowe, przy czym 
wspomniany produkt odznacza się stosunkiem P po-
między liczbą rodników pochodnych dwuolefiny i licz-
bą rodników R wynoszącym 0,25-3. 

39b4 (P. 137257) 2.12.1969. 

Pierwszeństwo: 3.12.1968 - Japonia 

Mitsui Petrochemical Industries, Tokio, Japonia (Aki-
kazu Mori, Hideo Nara, Toshiki Katoka, Norio Kashîw, 
Tadaichi Tokuzumi, Yutaka Hirota, Hiroshi Fujimura). 

Sposób wytwarzania homopolimerów lub kopolime-
rów etylenu, znamienny tym, że etylen polimeryzuje się 
z małą ilością dowolnie wybranego jednego lub kilku 
komonomerów, w fazie ciekłej, w temperaturze 160 do 
300°C, pod ciśnieniem 30 - 200 kG/cm2, w rozpuszczal-
niku polimeryzacyjnym, takim jak łańcuchowy lub cy-
kliczny pentán, heksan, lub heptan, w obecności kata-
lizatora typu Zieglera, otrzymanego przez zmieszanie 
związku chlorowcowego tytanu lub wanadu, osadzo-
nego na nośniku, ze związkiem glinoorganicznym lub 
dwualkilocynkiem, przy czym utrzymuje się stężenie 
polimeru w strefie polimeryzacji nie przekraczające 
20% wagowych i reguluje temperaturę polimeryzacji, 
utrzymując w układzie obieg gazu obojętnego, a na-
stępnie otrzymany produkt reakcji w fazie ciekłej, za-
wierający stopiony polimer, poddaje się działaniu ob-
niżonego ciśnienia w celu odparowania rozpuszczalni-
ka, otrzymując jako pozostałość polimer etylenowy. 

Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz. 1-7, 
znamienne tym, że składa się z naczynia polimeryzacyj-
nego (2) zaopatrzonego u podstawy w wylot (3), zawo-
ru redukującego (4), połączonego ze wspomnianym wy-
lotem, strefy rozdziału polimeru w postaci spiralnej ru-
ry lub wężownicy (5) wyposażonej ewentualnie w urzą-
dzenie grzejne i połączonej ze wspomnianym zaworem 
(4), odbieralnika (6) połączonego z rurą (5) i składają-
cego się z leja zasypowego połączonego z wytłaczarką 
(7), przv czym wylot (8) z górnej części odbieralnika (6) 
jest połączony z pierwszym rozdzielaczem (10), z któ-
rego dolnej części prowadzi przewód (12) do dolnej czę-
ści naczynia polimeryzacyjnego (2) i wylot (11) z górnej 
części pierwszego rozdzielacza (10) prowadzi również 
do dolnej części naczynia polimeryzacyjnego (2), zaś 
naczynie polimeryzacyjne (2) posiada też w swej gór-
nej części wylot (13) połączony ze skraplaczem (14), dru-
rt'm rozdzielaczem (15) i sprężarką (18), a dolny wylot 
(16) z drugiego rozdzielacza (15) prowadzi do górnej 
części naczynia polimeryzacyjnego (2) i wylot ze sprę-
żarki (18) prowadzi do dolnej części nączynig poli-
meryzacyjnego (2), 

39b4 (P. 137381) 8.12.1969. 

Pierwszeństwo: 24.12.1968; 23.07.1969; 5.08.1969 -
Japonia 

Showa Denko Kabushiki Kaisha, Tokio, Japonia 
(Isamu Yamazaki, Yoichi Toyama, Ichiro Ogino, Ki-
wami Hirota). 

Sposób polimeryzowania oc-olefin o jednym wiązaniu 
podwójnym za pomocą katalizatora zawierającego me-
tal, znamienny tym, że stosuje się katalizator otrzy-
many przez zmieszanie dwóch składników, z których 
pierwszy (a) stanowi związek metalu przejściowego, 
taki jak halogenek lub tlenohalogenek wanadu albo 
cyrkonu, a drugi (b) jest dwuglinoksanem o ogólnym 
wzorze 1, w którym R1 i R2 oznaczają rodniki węglo-
wodorowe o 1 - 15 atomach węgla, R3 oznacza rodnik 
węglowodorowy o 1 - 15 atomach węgla lub atom wo-
doru, a R4 oznacza rodnik węglowodorowy o 1 - 1 5 
atomach węgla, atom wodoru albo chlorowca, przy czym 
gdy R4 oznacza atom chlorowca, wówczas R3 nie ozna-
cza atomu wodoru, a stosunek molowy obu tych skład-
ników w mieszaninie (a) : (b) wynosi od 1:0,1 do 1:20. 

39b4 (P. 137652) 18.12.1969. 

Pierwszeństwo: 19.12.1968 - Japonia 

Mitsui Petrochemical Industries, Ltd, Tokio, Japonia 
(Norio Koshiwa). 

Sposób polimeryzowania lub kopolimeryzowania ole-
fin w obecności katalizatora typu Zieglera osadzonego 
na nośniku i związanego chemicznie ze stałymi cząst-
kami nośnika znamienny tym, że stosuje się kataliza-
tor składający się z chlorowcowego związku tytanu lub 
wanadu jako składnika zawierającego metal przejścio-
wy związanego chemicznie ze stałymi cząstkami nośni-
ka, a otrzymanego przez traktowanie cząstek stałego 
węglanu magnezowego donorem elektronów, takim jak 
alifatyczny lub aromatyczny kwas karboksylowy lub 
jego alkilowy ester, eter alifatyczny lub cykliczny, ke-
ton alifatyczny lub aromatyczny, alkohol, nitryl, ami-
na, fosfina, aldehyd alifatyczny amid kwasu alifatycz-
nego, który w warunkach reakcji jest ciekły lub gazo-
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wy, przy czym ilość donora elektronów wynosi ko-
rzystnie co najmniej 0,01 milimola na 1 g węglanu ma-
gnezu, a ilość związku chlorowcowego wynosi korzyst-
nie 0,1-3 milimoli na 1 g węglanu magnezu i ze związ-
ku organometalicznego, takiego jak organiczny związek 
glinu lub alkilowy związek cynku, korzystnie w ilości 
0,01-50 milimoli na 1 litr rozpuszczalnika stanowią-
cego środowisko polimeryzacji. 

39b5 (P. 138084) 2.01.1970. 

Pierwszeństwo: 10.01.1969 - Niemiecka Republika 
Federalna 

Farbenfabriken Bayer Aktiengesellschaft, Leverku-
sen, NRF, (Henrich Gilch, Walter Dámsky, Hlaus Rein-
king). 

Sposób wytwarzania poliamidowego tworzywa pian-
kowego z laktamów na drodze aktywowanej polimery-
zacji jonowej, znamienny tym, że w stopionej zdolnej 
do polimeryzacji mieszaninie laktamu, zasadowego ka-
talizatora i aktywatora rozpuszcza się gaz pod ciśnie-
niem, po czym masę reakcyjne rozpręża się w tempe-
raturze polimeryzacji i następnie polimeryzuje w for-
mie. 

39b' (P. 138489) 30.01.1970. 

Pierwszeństwo: 31.01.1969 - Francja 

Société Nationale des Pétroles d'Aquitaine, Courbe-
voie, Francja, (Christian Esclamadon, Yves Labat, Jean 
Baptiste Signouret). 

Sposób wytwarzania nowych tworzyw plastycznych 
zawierających siarKę, znamienny tym, że siarkę pod-
daje się reakcji przez wprowadzenie do stopionej siar-
ki co najmniej jednego polisiarczku cyklicznego o ogól-
nym wzorze 1, w którym R i R' są identyczne lub róż-
ne i oznaczają atom wodoru, jednowartościowy rodnik 
węglowodorowy o 1-12 atomach węgla, taki jak rodnik 
alifatyczny nasycony lub nienasycony, cykloalkilowy 
nasycony lub nienasycony, lub aromatyczny, X oznacza 
grupę - N H - , - O - , - S - , grupę o wzorze CHR", 
w którym R" oznacza H, CH3 lub OH, grupę o wzorze 
- O - ( C H 2 ) p - O - lub o wzorze - S - ( C H 2 ) P - S - , w któ-
rych to wzorach p oznacza wartość liczbową 1 - 6, 
przy czym z oznacza wartość liczbową o lub 1, r ozna-
cza wartość liczbową 2 lub 3, natomiast n i m są jedna-
kowe lub różne i oznaczają wartość liczbową 1 - 8, 
w odpowiedniej proporcji w stosunku wagowym, ener-
gicznie mieszając, w temperaturze 120 - 250°C, ko-
rzystnie 140 - 160°C. 

39b5 (P. 149164) 30.06.1971. 

Politechnika Śląska im. W. Pstrowskiego, Gliwice -
Cieszyńska Fabryka Farb i Lakierów, Cieszyn - In-
stytut Badawczo-Projektowy Farb i Lakierów, Gliwi-
ce (Stanisław Szyma, Franciszek Kuczera, Ludwik 
Chromy, Jerzy Szczepański, Janusz Franta, Zenon Kor-
gol, Józef Mędrek, Antoni Cuber, Andrzej Gomółka). 

Sposób wytwarzania produktów polikondensacji lub 
polimeryzacji lub koplimeryzacji zwłaszcza żywic syn-
tetycznych znamienny tym, że substráty i/lub półpro-
dukty reakcji przechodzą przez układ składający się 
z zębatego urządzenia mieszającego (7), źródła fal akus-
tycznych (8) oraz zestawu przewodów kapilarnych (9). 

Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz. 
1 - 4 znamienne tym, że składa się ze zbiorników na-
porowych (1) i (2) mierników lub regulatorów przepły-

wu (3) i (4), mieszalnika (5), wymiennika ciepła (6) 
zębatego urządzenia mieszającego (7), źródła energii 
akustycznej (8), układu kapilár (9), odbieralnika pro-
duktu (10). 

3 Ob« (P. 137083) 24.11.1969. 

Zjednoczone Zespoły Gospodarcze Sp. z 0.0. Warsza-
wa (Fryderyk Weigel, Jan Potocki, Feliks Jabłkow-
ski). 

Sposób wytwarzania masy bitumicznej o zmniejszo-
nej wrażliwości na temperaturę, znamienny tym, że od-
pady po destylacji styrenu, otrzymanego na drodze od-
wodorniania etylobenzenu ogrzewa się z asfaltami w sto 
sunku 1:1 do 1:8 części wagowych w obecności kwa-
sów nieorganicznych, najkorzystniej kwasu fosforowe-
go w ilości 0,5-2% wagowych w stosunku do całej 
masy, w temperaturze 110-300°C, najkorzystniej 
w 180-220°C, w czasie 1-8 gcdzin, aż do uzyskania 
masy o wymaganej temperaturze mięknienia. 

40a (P. 122299) 22.08.1967. 

Pierwszeństwo: 30.08.1966 - Wielka Brytania 

Metalurgical Development Company, Nassau, Bahama 
(Leon Stocks, John Frederick Castle). 

Spiralna rynna spustowa w aparacie do próżniowej 
destylacji metali, do wydzielania roztopionego lotnego 
metalu, z innego roztopionego stosunkowo mniej lot-
nego metalu, przy czym strumień lotnego metalu za-
wierającego obydwa składniki spływa w dół spiralnym 
kanałem dla utworzenia bardzo czystego destylatu, 
przymocowana do obudowy, i posiadająca zasadniczo 
poziome w poprzecznym przekroju promieniowym dno 
i ograniczona wewnętrzną i zewnętrzną ścianką, zna-
mienna tym, że dno (2) kanału zawiera przynajmniej 
jeden występ (3) przebiegający w kierunku spiralnej 
trasy tego kanału, stanowiący hamulec naturalnej pręd-
kości przepływu roztopionego metalu. 
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40a (P. 137438) 10.12.1969. 

Pierwszeństwo: 21.03.1969; 10.10.1969 - Wielka Brytania 

British Steel Corporation, Londyn, Wielka Brytania 
(Hugh Willmott Grenfell). 

Sposób regulowanej rewersji manganu we wsadzie 
stopionego żelaza, podczas rafinacji (tekst zgłoszenia 
zamieszczony został w klasie 18b na stronie 37) 

40a (P. 148211) 17.05.1971. 

Pierwszeństwo: 19.05.1970 - Niemiecka Republika 
Federalna 

Vereinigte Deustche Metallwerke AG, Frankfurt, 
NRF, (Gerhard von der Crone, Horst Friore). 

Sposób rafinacji śrutu z wysokotopliwych stopów, 
zwłaszcza zawierających miedź i nikiel, które zanie-
czyszczone są pozostałościami stopów lutowniczych, za-
wierających zwłaszcza ołów, cynę i cynk znamienny 
tym, że złom podgrzewa się w celu stopniowemu sto-
pieniu i odparowaniu zanieczyszczeń. 

40a (P. 148380) 24.05.1971. 

Zakłady Kutniczo-Przetwórcze Metali Nieżelaznych 
„Hutmen" Wrocław, (Zbigniew Śmieszek, Tadeusz 
Wronka, Józef Szymański, Władysław Owsiany, Jan So-
sin). 

Sposób wytwarzania miedzi konwertorowej z mie-
dzi szybowej czarnej i złomów miedziowych, w którym 
miedź szybową czarną i złom miedziowy topi się w kon-
wertorze, a następnie świeży powietrzem, zlewa żużel 
i wylewa metal znamienny tym, że po fazie świeże-
nia powietrzem warstwę utworzonego żużla przedmu-
chuje się mieszaniną powietrza z czynnikiem reduku-
jącym w postaci płynnej, gazowej lub stałej, przy rów-
noczesnym świeżeniu samym powietrzem. 

40a (P. 149083) 26.06.1971. 

Zakład Przerobu Złomu Metali Nieżelaznych Przed-
siębiorstwo Państwowe, Radzionków, (Jan Chmielow-
ski, Jerzy WolaszkiewiczH Józefa Wolna, Jerzy Stu-
dencki). 

Sposób odzysku metali oraz tworzywa ze złomu ka-
bli i przewodów złożony z operacji cięcia połączonego 
z jednoczesnym rozdziałem kabli oraz przewodów i od-
dzielenia ich od innego złomu, chemicznej obróbki po-
ciętego, złomu, oddzielenia tworzywa od części meta-
licznych i stapiania części metalicznych, znamienny 
tym, że pocięte kable i/lub przewody ładuje się do ko-
sza który zanurza się w organicznym środku spęcznia-
jącym, a najkorzystniej wspólnie lub oddzielnie w po-
staci chlorobenzenu, chlorku etylenu lub czterochloro-
etanu i poddaje się spęcznianiu tworzywo w ciągu do 

20 godzin przy temperaturze 18°C, zużywają!; średnio 
üOU kg środka chemicznego na 1 tonę złomu kabli i/lub 
przewodów, po czym zawartość kosza wyładowuje się 
najdogodniej na sito wibracyjne, gdzie dokonuje się 
rozdzielenie osłon od rdzenia metalicznego kabli i/lub 
przewodów, a następnie oddzielone tworzywo składa się 
i suszy się, a rdzenie metaliczne paczkuje się stapia się 
znanym sposobem. 

40a (P. 150563) 17.09.1971. 

Pierwszeństwo: 22.09.1970 - Australia 

Comalco Limited, Melbourne, Australia (George Lang 
Herwig). 

Sposób nieelektrolitycznego otrzymywania aluminium 
oraz produktów o zwiększonej zawartości aluminium, 
znamienny tym, że wytwarza się kąpiel metalową za-
wierającą tlenek glinowy, reagent węglowy oraz sód 
i fluor w postaci związków lub w postaci elementarnej, 
którą to kąpiel ogrzewa się do takiej temperatury, 
w której następuje wydzielanie elementarnego sodu 
i tlenku węgla, po czym sód i tlenek węgla oddziela się 
w celu uzyskania wzbogaconej kąpieli metalowej, a na-
stępnie kąpiel tę poddaje się obróbce elementarnym so-
dem, której produkt stanowi aluminium. 

40b (P. 148217) 18.05.1971. 

Deutsche Edelstahlwerke Aktiengesellschaft, Kre-
feld, NRF, (Fritz Frchn). 

Spojony stalą stop spiekany materiału twardego, za-
wierający 10-75% wagowo materiału twardego, zwła-
szcza węglika metalu, korzystnie węglika tytanu 
i 25-90% wagowo stali jako osnowy, znamienny tym, 
że stal zawiera 0,8-3,9% wagowo wolnego grafitu w sto-
sunku do całego ciężaru stopu. 

Sposób wytwarzania stopu według zastrz. 1-3, zna-
mienny tym, że kształtkę sprasowaną ze zmielonych na 
proszek materiałów wyjściowych, to jest z twardego 
materiału oraz z poszczególnych składników tworzących 
stal jako osnowę, ogrzewa się z prędkością 80-100"C 
na godzinę do temperatury 1000-1200°C, utrzymuje się 
ją w temperaturze spiekania przez przynajmniej 4 - 6 
godzin, po czym chłodzi się z prędkością 30-50°C na go-
dzinę do temperatury 750-850°C i od tej temperatury 
chłodzi się z prędkością 100-200°C na godzinę do tem-
peratury pokojowej. 

40b (P. 148477) 27.05.1971. 

Politechnika Śląska - Wydział Metalurgiczny, Gli-
wice, (Adam Gierek, Bolesław Chudyk). 

Modyfikator wieloskładnikowy do brązów ołowio-
wych i cynowo-ołowiowych znamienny tym, że składa 
się z siarki w ilości 0,05%-0,15%; niklu w ilości 0 , 1 % -
0,25% i chromu w ilości 0,1%-0,25% 

40b (P. 151009) 10.10.1971. 

Pierwszeństwo: 15.10.1970 - Austria 

Gebr. Bohler u. Co., Aktiengesellschaft, Wiedeń, 
Austria. 

Sposób wytwarzania kutych lub walcowanych prętów 
stalowych z ledeburytycznych stali narzędziowych z da-
leko idącym jednorodnym rozdziałem węglików na cał-
kowitym przekroju i całkowitej długości pręta, zna-
mienny tym, że wytwarza się z tych stali najpierw elek-
trodę stapialną nadającą się do rafinowania przez prze-
tapianie, doprowadza stopiony metal do krzepnięcia 
w chłodzonej wodą wlewnicy płaskiej według zasady 
rosnącego wlewka, doprowadza w ten sposób otrzyma-
ny wlewek płaski za pomocą kolejnego kucia spęcza-
jącego w kierunku osi wzdłużnej wlewka A do kształ-
tu o przekroju w przybliżeniu kwadratowym lub koło-
wym i w ten sposób wytworzony półfabrykat przez 
dalsze wydłużanie za pomocą kucia lub walcowania 
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przekutego spęczająco półfabrykatu poprzecznie do 
pierwotnej osi wzdłużnej wlewka A doprowadza do żą-
danego przekroju końcowego przy co najmniej 2-krot-
nym stopniu odkształcenia w stosunku do przekroju 
wyjściowego osiągniętego za pomocą kucia spęczają-
ćego. 

40c (P. 14851Ü) 22.05.1971. 

Biuro Projektów Przemysłu Metali Nieżelaznych „Bi-
promet", Katowice (Jan Machinek, Antoni Wyrwała). 

Osłona anody spiekanej elektrolizera zwłaszcza do 
produkcji aluminium posiadająca kształt okapu dosto-
sowanego do wymiarów elektrolizera znamienna tym, 
że stała nośna konstrukcja (1) osłony umocowana jest 
poprzez izolację elektryczną do nośnych słupów (2) ano-
dy, przy czym w szczytowej części osłony zainstalowa-
ny jest kanał (3) odciągu gazów anodowych, wzdłuż któ-
rego zamocowane są ruchome elementy (4) osłony 
a wzdłuż boku krótszego anody umocowane są stale 
elementy (5) osłony, nakrywające całą powierzchnię 
czynną elektrolizera. 

40d (P. 148277) 20.05.1971. 

Zakłady Cynkowe „Silesia" Przedsiębiorstwo Pań-
stwowe, Katowice-Wełnowiec, (Mieczysław Kitala, Zbi-
gniew Ochmański, Józef Sajdok, Henryk Fik, Franci-
szek Sieroń). 

Urządzenie do rafinacji metali, zwłaszcza cynku skła-
dające się z' rektyfikacyjnej kolumny wyposażonej 
w piec do topienia metalu, piec do rafinacji metalu 
i kondensator, przy czym rektyfikacyjna kolumna skła-
da się z odparnika umieszczonego w komorze ogniowej 
złożonego ze skrzynek w kształcie litery W oraz de-
flegmatora złożonego ze skrzynek z płaskim dnem, zna-
mienne tym, że rektyfikacyjna kolumna posiada odpar-
nik złożony ze skrzynek (3) spoczywających na skrzyn-
ce (1) przykrywającej kotliną, które posiadają stosunek 
wysokości ścianki bocznej (5) do obwodu skrzynki (3) 
równy 1:23,6 podczas gdy wysokość ścianek bocznych 
(7) następnych skrzynek (6) odparnika i wysokość ścian-
ki bocznej (7) skrzynek (8) posiada odpowiednio do wy-

sokości ścianek bocznych (5) skrzynek (3) stosunek rów-
ny 1:1,07:1,26, przy czym skrzynki (3) (6) i (8) odparnika 
posiadają otwory przepływowe (4), (10) i (11) o po-
wierzchni 18,8% w stosunku do poziomego przekroju 
całych skrzynek (3), (6) i (8). 

42b (P. 142027) 14.07.1970. 

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dą-
browskiego. Warszawa, Polska (Antoni Wykpisz). 

Układ radioizotopowy do dokładnego pomiaru natę-
żenia promieniowania zwłaszcza do pomiaru gęstG^ci 
hïb grubości substancji, zawierający pomiarowe i wzor-
cowo źródła promieniowania, jeden detektor, wzmac-
niacz o regulowanym współczynniku wzmocnienia, im-
pulsator wiązki wzorcowej sprzężony z synchronicz-
nym przełącznikiem, znamienny tym, że źródło wiązki 
wzorcowej (4) stanowi emiter krótkich impulsów szpil-
kowych o małym współczynniku wypełnienia i inten-
sywności wielokrotnie przewyższającej intensywność 
promieniowania wiązki pomiarowej, przy czym w cza-
sie trwania impulsu wiązki wzorcowej (4) podłączony 
do wyjścia toru pomiarowego (A) styk przełączający 
synchronicznego przełącznika (12) jest połączony z ob-
wodem wejściowym (B) wzmacniacza (11) o regulowa-
nym współczynniku wzmocnienia a w czasie braku im-
pulsu wiązki wzorcowej (4) jest połączony z obwodem 
wyjściowym (C) miernika (M). 

42b (P. 148300) 22.05.1971. 

Centralny Ośrodek Badań i Rozwoju Techniki Ko-
lejnictwa, Warszawa, (Stanisław Bąk). 

Układ pomiarowy zestawów kołowych pojazdów szy-
nowych znamienny tym, że osadzony jest w nakiełkach 
(8) osi zestawu kołowego i posiada czujniki (3) o dwu 
trzpieniach (9) i (11) przesuwnych względem siebie za 
pomocą kół zębatych (10), przy czym trzpień (9) ma 
końcówkę mierniczą, a trzpień (11) żarówkę (12) od-
wzorowującą zarys obręczy zestawu kołowego na jed-
nym z dwu ekranów (4). 
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42d (P. 148266) 20.05.1971. 42d (P. 148368) 21.05.1971. 

Instytut Elektrotechniki, Warszawa, (Antoni Trzaska 
Durski, Kazimierz Feliszek, Zenon Komor, Ryszard Zie-
li .ński). 

Sposób elektrycznego pomiaru przesunięć prostoli-
niowych i kątowych, polegający na przetwarzaniu prze-
sunięć na sygnały świetlne a następnie elektryczne, 
z których uformowane przebiegi prostokątne podlegają 
rejestracji, znamienny tym, że pomiar tych przesunięć 
wykonuje się jednocześnie w dwóch kanałach, zgrub-
n; m i dokładnym, przy czym zarejestrowanie jednostki 
przesunięcia w kanale zgrubnym powoduje ustalenie 
początkowego sianu wartości wielkości mierzonej w ka-
nale dokładnym. 

Urządzenie z odczytem cyfrowym do stosowania spo-
sobu według zastrz. 1 i 2 znamienne tym, że posiada 
dwa czujniki zgrubny i dokładny sprzężone ze sobą 
mechanicznie i elektrycznie z nimi sprzężone liczniki; 
licznik zgrubny (32) i licznik dokładny (33) oraz układ 
sterowania tymi licznikami. 

ł2d (P. 148283) 20.05.1971. 

Centralne Biuro Konstrukcji Maszynowych Przedsię-
biorstwo Państwowe, Bytom, (Ryszard Wolski). 

Urządzenie do automatycznej rejestracji krzywych 
błędu czujników siły i momentu z monotonicznie ros-
nącą wartością siły lub momentu, zadawaną przez si-
łownik, znamienne tym, że jest zaopatrzone w wzorco-
wy czujnik (2), obciążany wraz z badanym czujnikiem 
(1) tą samą wartością siły lub momentu przy czym 
czujniki (1) i (2) otrzymują zasilanie z tego samego źro-
dłn, zasilacza (3), a sygnał wyjściowy z wzorcowego czuj-
nika (2) jest doprowadzony do kanału ,,x" rejestratora 
„x-y" (6), podczas gdy różnica sygnału z badanego czuj-
nika (1) i wzorcowego czujnika (2) jest doprowadzana 
do kanału „y" rejestratora (6). 

Główny Instytut Górnictwa, Katowice, (Andrzej Sa-
netra, Roman Kałahur, Wojciech Chlebowski). 

Czujnik dwóch składowych przemieszczenia składa-
jący się z płytek odchylających znamienny tym, że jed-
na z odchylających płytek (1) w kształcie litery „C" 
jest zamocowana trwale obydwoma końcami (la) do ba-
zy (3), a jej środkowa część (Ib) jest połączona sztyw-
no z drugą odchylającą płytką (2) w kształcie ramki, 
która jest usytuowana prostopadle do płytki (1) i zao-
patrzona na przeciwległym boku w trzpień (4), dla 
mocowania czujnika do badanego obiektu, przy czym 
na powierzchniach bocznych obu płytek (1) i (2) są 
naklejone tensometry (5). 

42d (P. 148482) 28.05.1971. 

Zakład Doświadczalny Elektronicznej Aparatury Po-
miarowej „Eureka" przy Zjednoczonych Zakładach 
Elektronicznej Aparatury Pomiarowej „Elpo", Warsza-
wa, (Antoni Jasnorzewski, Piotr Narkiewicz). 

Przystawka do rejestracji wskazań mierników cyfro-
wych na dalekopisie arkuszowym z perforatorem za-
wierająca komutator przeznaczony do wybierania po-
szczególnych cyfr wyniku pomiaru umieszczony na wej-
ściu translatera kodu przekształcającego kod miernika 
na kod dalekopisowy, znamienny tym, że wyjścia trans-
latera (T) kodu sterują stykami włączonymi w szereg 
ze stykami nadajnika dalekopisu (D), zaś pomiędzy da-
lekopisem i wejściami przystawki sterującymi podawa-
niem kolejnych znaków na nadajnik jest włączony 
układ sterowania (L). 

42e (P. 148183) 15.05.1971. 

Politechnika Śląska im. W. Pstrowskiego, Gliwice, 
(Tadeusz Michalski). 

Sposób pomiaru średniego natężenia przepływu pły-
nów przy pulsującym przepływie znamienny tym, że 
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mierzy się mały. uśredniony strumień M3 dowolnym 
miernikiem w odgałęzieniu umieszczonym w głównym 
rurociągu przepływowym pomiędzy dwoma zwężkami 
kontrolnymi, geometrycznie podobnymi, o równych mo-
dułach i różnych średnicach otworów obu zwężek, przy 
czym mierzenie to przeprowadza się po uregulowaniu 
strumieniem M3 takich przepływów strumieni Mt i M2 
w węźle, które powodują równe różnicowe ciśnienia 
w obu zwężkach kontrolnych dla uzyskania w przekro-
jach obu zwężek przepływu hydrodynamicznie podob-
nego, a następnie na podstawie zmierzonej wartości 
strumienia M3 oblicza się średnie natężenie przepły-
wu pulsującego Mj lub M2 według wzorów: 

gdzie oznaczają: Mt - średnie natężenie przepływu 
większe, M2 - średnie natężenie przepływu mniejsze 
z uwagi na małą wartość uśrednionego strumienia M3 
płynącego odgałęzieniem od lub do węzła ô - moduł 
węzła, £• - liczba poprawkowa. 

Układ do stosowania sposobu według zastrz. 1 zna-
mienny tym, że składa się z odcinka rurociągu przepły-
wowego z odgałęzieniem, tworząc węzeł (1) dla rozdzie-
lenia przepływu, dwóch zwężek kontrolnych (2) i (3) 
geometrycznie podobnych, o równych modułach i róż-
nych średnicach otworów, zainstalowanych w odcinku 
rurociągu przepływowego przed i za węzłem (1) z do-
wolnymi miernikami (5) średniego różnicowego ciśnie-
nia, dowolnego urządzenia (4) do regulowania przepły-
wu strumienia M3 w odgałęzieniu, dowolnego mierni-
ka (6) małego uśrednionego strumienia M3 zainstalowa-
nego w rurociągu odgałęzionym. 

42i (P. 148544) 29.05.1971. 

Przedsiębiorstwo Projektowania i Wyposażania Od-
lewni „Prodlew" Oddział Projektowy, Kraków, Polska 
(Wacław Starczyk, Adam Hojda). 

Układ elektryczny wagi tensometrycznej zawierający 
zespół tensometrów połączonych w układzie mostka 
Wheatston'a oraz wzmacniacze napięcia i mocy, zna-
mienny tym, że ma mostek pomiarowy (2), który jest 

wyposażony w potencjometry (Pj do P3) zadające war-
tość ciężaru przyłączone za pomocą styków przekaźni-
ków programowych do wejścia wzmacniacza sygnału 
błędu (W), a na wyjściu osatniego stopnia tego wzmac-
niacza znajduje się przekaźnik (F), którego styki zamy-
kają dopływ materiału do zasobnika, przy czym mostek 
tensometryczny (1) oraz mostek pomiarowy (2) są po-
łączone ze sobą równolegle i zasilane ze wspólnego źró-
dła napięcia zmiennego na wyjściu którego włączony 
jest układ fazowania napięcia (3) służący do wyelimi-
nowania wstępnego sygnału pochodzącego od ciężaru 
tary. 

42f (P. 150615) 21.09.1971. 

Pierwszeństwo: 21.09.1970 - Szwecja. 

Conrail AB, Vasteras, Szwecja (Nils Goran AHL Lars 
Herbert Larsson). 

Urządzenie do ważenia pojazdów kołowych, zawiera-
jące ramę, część podtrzymującą pojazd i czujniki obcią-
żenia, przy czym część podtrzymująca pojazd dźwigana 
jest przez ramę za pośrednictwem czujników obciąże-
nia, tak że obciążenie od jednego co najmniej koła po-
jazdu przenoszone jest z szyn na część podtrzymu-
jącą pojazd, gdy koło znajdzie się nad urządzeniem wa-
gowym, znamienne tym, że rama zawiera dwie belki 
ułożone w pewnym odstępie od siebie poprzecznie do 
szyn, z tym że belki te są albo niezależne od siebie 
albo połączone skrętnie za pomocą jednego lub kilku 
łączników, rozmieszczonych wzdłuż szyn i podtrzymy-
wanych przez stopę lub średnik albo podłoże szyn, przy 
czym rama może się elastycznie dostosować do indywi-
dualnych zmian położenia i/lub wysokości szyn, oraz, že 
część podtrzymująca pojazd zawiera dwie belki uło-
żone równolegle w ścisłym związku z szynami, które 
to belki połączone są skrętnie za pomocą jednego lub 
kilku łączników rozmieszczonych poprzecznie do szyn, 
przy czym część podtrzymująca pojazd może elastycz-
nie dostosować się do zmian położenia i/lub wysokości 
ramy. 

42k (P. 141079) 4.06.1970 

Janusz Dziubiński, Milanówek. 

Sposób znajdowania maksimum ruchliwości ziaren 
minerałów w stałym polu elektrycznym w zależności 
od ich wielkości, która to ruchliwość określona jest 
jako oddziaływanie między ziarnami, a polem elek-
trycznym z uwzględnieniem siły grawitacji i sił wza-
jemnego oddziaływania między ziarnami, znamienny 
tym, że pomiary ruchliwości ziaren prowadzi się ko-
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lejno dla różnych klas ziarnowych, a na podstawie 
otrzymanych wyników kreślimy krzywą zależności 
między ilością przemieszczonych na obydwie elektrody 
ziaren, a ich wielkością, z której odczytuje się maksi-
mum ruchliwości ziaren badanego minerału w stałym 
polu elektrycznym w ośrodku powietrza. 

Urządzenie do stosowania sposobu 1, 2, znamienne 
tym, że składa się fig 1, 2 z płytki (1), będącej dielek-
trykiem i dwóch płaskich elektrod (3 i 4), na których 
znajdują się w różnych odległościach od brzegu elek-
trod jednakowe przegrody (5), składające się z dwóch 
części: metalowej - A i dielektrycznej - B. 

42k (P. 155183) 5.05.1972. 

Pierwszeństwo: 7.05.1971 - Niemiecka Republika 
Federalna. 

Ministerium für Verkehrswesen, Berlin, NRD. 

Urządzenie do badania sprężynujących urządzeń pod-
porowych w szczególności do automatycznych sprzę-
fiiei zderzakowych w pojazdach szynowych, w których 
urządzenia podporowe są na pojeździe osadzone w 
oparciu skośnie do przodu i w górę, ułożyskowane na 
dwóch centrujących stopach podporowych i w górze 
w pobliżu główki samoczynnego sprzęgła buforowego 
ułożyskowane za pomocą panewki kulowej, znamienne 
tym, że zestawione parami i skierowane przeciwnie do 
siebie urządzenia podporowe z przestawialnymi sto-
pami podpór są osadzone ślizgowo i wahliwie na kulo-
wych główkach przegubowych opraw, przestawnych 
pionowo za pomocą sań i są Wyposażone w urządzenia 
pomiarowe do nastawiania wysokości lub skoku, a urzą-
dzenia podporowe są przestawne za pomocą cylindra 
roboczego parami, poziomo przed i/lub podczas badań, 
przy czym sanie sa osadzone w prowadnicach dźwigara 
poprzecznego a urządzenia podporowe górnymi głów-
kami sworzni są ułożyskowane ślizgowo i wahliwie 
w panewkach kulowych przegubów, które poprzez 
łączniki skośne z łącznikami i przegubami ramy pod-
stawowej są połączone poziomo za pomocą prętów, jak 
również poprzez pulsujący cylinder roboczy są połą-
czone przegubowo z punktami wierzchołkowymi, przy 
czym punkty wierzchołkowe znajdują się w pobliżu 
pionowej i poza zakresem środkowym ramy podstawo-
wej podpory i w pobliżu punktu przecięcia linii ukła-
dowych podpór ukośnych, które łączą podpory z prze-
gubami ramy podstawowej poprzez łącznik skośny. 

421 (P. 148922) 19.06.1971. 

Instytut Badawczy Leśnictwa, Warszawa, (Ryszard 
Pióro). 

Przyrząd do pobierania próbeh materiału dozowanego 
przez maszyny i urządzenia, dla określenia wydajności 
(równomierności) dozowania tego materiału, wyposa-

żony w fotokomórkę, trójstopniowy tranzystorowy 
wzmacniacz prądu stałego oraz przekaźnik magnetycz-
ny, znamienny tym, że obwód roboczy przekaźnika ma-
gnetycznego (4) ma akumulator (13), którego biegun 
dodatni (12) jest połączony z początkiem uzwojenia 
cewki solenoidu (19) i z początkiem uzwojenia cewki 
solenoidu (20), a biegun ujemny poprzez prze-
kaźnik magnetyczny (4) włączony w układ fotokomórki 
(2) z trójstopniowym tranzystorowym wzmacniaczem 
prądu stałego (3) jest połączony z rozdzielaczem prądu 
(22) osadzonym na kolumnie dociskowej (33) zamoco-
wanej przesuwnie w prowadnicy (34) i zakończonej 
u góry pomocniczą elektrodą ślizgowo-pionową (32), 
a u dołu sprężyną dociskową (35). 

42o (P. 147141) 24.03.1971. 

Przedsiębiorstwo Transportowo-Spedycyjne Budo-
wnictwa Węglowego, Katowice, (Helmut Stankowiak. 
Wincenty Sajnaj, Edward Krężel). 

Urządzenie do kontroli szybkościomierzy samochodo-
wych uruchamiane silnikiem, znamienne tym, że składa 
się z koła pasowego (1), zamocowanego na wale (2), na 
którego końcu znajduje się napędzająca tarcza (3), sty-
kająca się z pośredniczącym gumowym kołem (4), osa-
dzonym na nakrętce (5) śruby (6), wprawianej w ruch 
za pomocą koła (7) z korbką (8) i poruszającej, ustawioną 
mimośrodowo do napędzającej tarczy (3), napędzaną 
tarczą (9), przyciskaną sprężyną (10) do pośredniczącego 
koła (4), osadzoną na wale (11) wprowadzającym w ruch 
za pomocą zębatych kół (12), licznik wzorcowy (13), 
kontrolowany licznik (14) oraz licznik obrotowy (15). 

42r (P. 137547) 15.12.1969. 

Pierwszeństwo: 10.02.1969 - Stany Zjednoczone 
Ameryki Północnej 

Charles E. Farman La Habra, Stany Zjednoczone 
Ameryki Północnej (Renben H, Givens, Charles E. 
Farman), 
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Urządzenie do wyrównywania ciśnienia hydraulicz-
nego, zwłaszcza dla układów hamulcowych pojazdów 
znamienne tym, że powoduje pulsacje rezonansowe o 
ograniczonej amplitudzie, powstające pod działaniem 
ciśnienia w układzie hydraulicznym na co najmniej 
jeden hydrauliczny element zależny, na przykład za-
leżne urządzenie hamulcowe napędzające mechanizm 
hamulcowy, umieszczony z boku pojazdu, przy czym 
urządzenie składa się z korpusu, z wewnętrznej komory 
w otwartym połączeniu z pierwszym przewodem źródła 
cieczy pod ciśnieniem, z drugim przewodem elementu 
zależnego oraz ze słupem cieczy, znajdującej się w tym 
drugim przewodzie i na który działa urządzenie do 
wyrównywania ciśnienia oraz z elementu pulsującego, 
wyposażonego w człon, na który oddziaływuje ciśnienie 
słupa cieczy, zawartej w drugim przewodzie i który 
reaguje elastycznie na to ciśnienie, wskutek czego hy-
drauliczne siły uderzeniowe, powstające w drugim 
przewodzie i wsłupie cieczy zawartej w tym przewodzie 
są tak doprowadzane i odprowadzane, ażeby pulsacje 
oddziaływały na element lub elementy zależne układu 
hydraulicznego. 

I2r1 (P. 148185) 15.05.1971. 

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów, Od-
dział w Łodzi, Łódź, (Marceli Cyrkiewicz, Jerzy Soko-
łowski, Włodzimierz Stefański). 

Elektrochemiczny tetrodowy integrator do układów 
automatycznej regulacji, mogący spełniać również fun-
kcję wzmacniacza wolnoznamiennych sygnałów elek-
trycznych, znamienny tym, że składa się z zwartego 
zespołu płaskich, równolegle usytuowanych elektrod 
(1), (2), (3) i (4) umieszczonych w korpusie (5). 

42r (P. 148317) 22.05.1971. 

Centralne Biuro Konstrukcyjne Urządzeń Budowla-
nych, Warszawa, (Jerzy Szymoński, Jerzy Nadowski). 

Układ hydrauliczny automatycznego sterowania pro-
cesem urabiania w ładowarkach łyżkowych, znamienny 
tym, że posiada elementy sterowania automatycznego 

w postaci rozdzielacza 15 sterującego rozdzielaczem 
ruchu łyżki 7 w zakresie dwóch położeń - neutralnego 
i zamykania łyżki i rozdzielacza 18 w układzie hamul-
cowym jazdy sterującego wyłączenie jazdy i zahamo-
wanie maszyny lub odhamowanie i włączenie jazdy, 
które są sterowane ciśnieniem występującym w prze-
strzeni ciśnieniowej siłownika 13 podnoszenia wysię-
gnika, przy czym sterowany ręcznie rozdzielacz 1 słu-
żący do łączenia i rozłączenia układu automatycznego 
sterowania od układu sterowania ręcznego jest umie-
szczony na przewodzie ciśnieniowym siłownika 13. 

12r' (P. 148493) 29.05.1971. 

Politechnika Poznańska, Poznań (Bolesław Zawód-
niak). 

Układ sterowany impulsami elektrycznymi do załą-
czania i wyłączania obwodów elektrycznych składający 
się z układu czasowego elektrycznego obwodu, które 
podlega załączeniu lub wyłączeniu oraz przełączającego 
dwustanowego elementu znamienny tym, że dwusta-
nowy przełączający element (3) ma wyłączające wej-
ście (4) połączone z układem czasowym (2) wyjścia (5) 
połączone z elektrycznym obwodem (7), natomiast ste-
rujące wejście (6), jest połączone z wejściem układu 
czasowego (2), gdzie doprowadzane są sterujące impul-
sy elektryczne (1), które powodują zmianę stanu ele-
mentu (3) oraz zadziałanie układu czasowego (2), przy 
czym sygnał wyjściowy z elementu (3) powoduje załą-
czenie lub wyłączenie elektrycznego obwodu (7), a po-
wrót elementu (3) do stanu poprzedniego następuje pod 
wpływem zaniknięcia impulsu generowanego przez 
układ czasowy (2). 

42r2 (P. 148281) 20.05.1971. 

Pierwszeństwo: 7.07.1970 Wielka Brytania 

Svenska Aktiebolaget Bromsregulator, Malmö, Szwe 
cja, (Sven Ragnar Bjereus, Lars Mattig Severinsson). 
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Przyrząd, do przekształcania działających nań zmien-
nych sił nacisku, na wahania ciśnienia wykorzystywane 
jako s>gnały proporcjonalne do tych sił, w skład któ-
rego wchodzi układ hydrauliczny zawierający napełnio-
ną płynem komorę ciśnieniową, w której wywoływane 
są zmiany ciśnienia proporcjonalne do tych sił, układ 
regulacji ciśnienia sterowany układem hydraulicz-
nym, przeznaczony do wytwarzania S3;'gnałów ciśnie-
niowych, oraz układ obiegu hydraulicznego zawierający 
miskę ściekową lub zbiornik i układ pompujący dzia-
łający w zależności od sił nacisku służący do zapewnie-
nia obiegu płynu między miską ściekową lub zbiorni-
kiem a komorą ciśnieniową, znamienny tym, że układ 
pompujący umieszczony jest w tłoku, który służy do 
przekazywania całkowitej siły nacisku od układu sprę-
żyn umieszczonego w misce ściekowej lub zbiornika, 
do komory ciśnieniowej. 

42r< (P. 148315) 23.12.1971. 

Centralne Biuro Konstrukcyjne Urządzeń Budowla-
nych, Warszawa, (Socha Bogdan, Szymański Janusz 
Wróblewski Ryszard). 

Urządzenie do jednoczesnego niezależnego sterowania 
dwóch elementów przy pomocy jednej dźwigni ręcznej, 
znamienne tym, że zastosowano w nim tuleję nastaw-
czą (16), która posiada wycięcia na powierzchni wal-
cowej oraz zamocowaną w sposób umożliwiający wy-
konywać ruchy obrotowe i wzdłużne jednocześnie, po-
wodując w ten sposób przesuwanie suwaków sterują-

cych (3) za pośrednictwem czopów (17) wodzących w 
wycięciach i osadzonych w dźwigniach odchylných (14) 
połączonych przegubowo z suwakami (3). 

42t1 (P. 148468) 28.05.1971. 

Unitra, ZRK Zakłady Radiowe im. M. Kasprzaka, 
Warszawa, (Edmund Koprowski). 

Głowica magnetyczna składająca się z uzwojenia 
i z rdzenia ze szczeliną, znamienna tym, że jej rdzeń 
składa się z części uzwojeniowej (1) i z części czołowo-
-szczelinowej (2), wykonanych z materiałów o różnych 
właściwościach magnetycznych połączonych szeregowo 
wzdłuż obwodu strumienia magnetycznego, przy czym 
część uzwojenia (1) rdzenia jest wykonana z ferytu nie-
gęstego lub ze stopu metalu, a część czołowo-szczeli-
nowa (2) rdzenia jest wykonana odpowiednio z ferytu 
gęstego lub z ferytu niegęstego najkorzystniej z nakład-
kami przyszczelinowymi (3), albo ze stopów miękkich 
metali magnetycznych. 

42t1 (P. 150814) 30.09.1971. 

Pierwszeństwo: 2.10.1970 - Niemiecka Republika 
Demokratyczna 

Deutsche Akademie der Wissenschaften Berlin, Nie-
miecka Republika Demokratyczna (Helmut Laubsch). 

Układ połączeń do zapisu sygnałów binarnych na ma-
gnetycznym nośniku pamięci za pomocą głowicy zapisu-
jącej, znamienny tym, że z cewką zapisu (L) połączony 
jest równolegle kondensator (Cp), a dwa sterowane 
przez źródło (e/t) sygnału napięciowego, pracujące prze-
ciwsobnie przełączniki (Tl, T2) są poprzez diody (DÏ, 
D2) połączone z cewką zapisu (L), przy czym diody te 
są tak spolaryzowane, że przy przewodzącym prze-
łączniku (TI, T2) może nastąpić dopływ energii do ob-
wodu drgań (L, Cp), a za pomocą nieprzewodzącego 
przełącznika (TI, T2) uniemożliwiony jest niepożądany 
dopływ energii z obwodu drgań. 
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42t2 (P. 145568) 12.01.1971. 

Pierwszeństwo: 14.01.1970 - Niemiecka Republika 
Demokratyczna 

Kombinat VEB Keramische Werke Hermsdorf, Her-
msdorf, NRD, (Konrad Kreter). 

Ferroelektryczny element pamięci, którego ferrolek-
tryk ma stałe natężenie powściągające indukcję, ko-
rzystnie na skutek wytworzenia kryształów mieszanych 
lub zwiększenia gęstości dyslokacji, znamienny tym, 
że zawiera środki do wstrzykiwania dodatkowych noś-
ników ładunku w momencie przełączania. 

45e (P. 148880) 17.06.1971. 

Osjecka Ljevaonicka Żeljeza, Tvornica Strojeva, Osi-
jek, Jugosławia (Michajio Jovic). 

Urządzenie siewne do siewnikow zbożowych ze zbior-
nikiem wysiewanego zboża, z którego ziarno doprowa-
dza się przez komorę rozdzielczą do szeregu otworów 
wysypowych, rozmieszczonych dokoła tej komory, któ-
ra jest zaopatrzona w podajnik ze stojącymi spiralnymi 
skrzydełkami, znamienne tym, że podajnik ma co naj-
mniej jedno skrzydełko służące jako kierownica (3), 
która odsłania co najmniej jeden wylot komory roz-
dzielczej, otwory ku otworom wysypowym, i daje się 
poruszać wzdłuż płyty zamykającej od dołu komorę 
rozdzielczą, przy czym płyta (5) lub, kierownica (3) jest 
napędzana obrotowo, druga zaś z tych dwóch części jest 
nieruchoma. 

45f (P. 148860) 17.06.1971. 

Instytut Lotnictwa, Warszawa (Wiesław Kuracki, 
Andrzej Frydrychewicz). 

Opylacz samolotowy, przeznaczony do rozprzestrze-
niania materiałów sypkich, zwłaszcza chemikaliów rol-
niczych, znamienny tym, że klapa wyporowa (2) jest 
wykonana w postaci rury z otworami wylotowymi (5) 
umieszczonymi na jej górnej powierzchni, a do końca 
klapy wyporowej (2) od strony kadłuba samolotu jest 
dołączony przewód (4) doprowadzający materiały syp-
kie. 

45h (P. 147522) 14.04.1971. 

Morski Instytut Rybacki, Gdynia (Marian Szatybeł-
ko, Janusz Kryczkowski). 

Sposób połowu ryb morskich, polegający na wstęp-
nym wymuszaniu ich ruchu do strefy wydobycia, zna-
mienny tym, że ryby płoszy się falami akustycznymi 
niskiej częstotliwości zmienianej w zakresie od 10 do 
30Hz i o zmiennym natężeniu, skierowanymi z poza 
strefy wydobycia ku tej strefie. 

451 (P. 139540) 21.03.1970. 

Pierwszeństwo: 22.03.1969 - Niemiecka Republika 
Federalna 

Farbenfabriken Bayer, Aktiengesellschaft, Leverku-
sen, Niemiecka Republika Federalna (Klaus Sasse, Lud-
wig Eue). 

íSrodek chwastobójczy 1, znamienny tym, że jako 
substancję czynną zawiera l,3,4-tiadiazolin-5-on(tion)-
-ylo-(tio) moczniki o wzorze 1, w którym podstawniki 
mają znaczenie podane w zastrz. 1, otrzymane przez 
reakcję halogenków kwasów (tio) karbaminowych 
o wzorze 2, w którym R, R', X i Y mają wyżej podane 
znaczenie, a Hal oznacza atom chloru lub bromu, z ami-
nami o wzorze 3, w którym R" i R'" mają wyżej podane 
znaczenie lub przez reakcję 2-amino-l,3,4-tiadiazolo-
-5-tionów o wzorze 4, w którym R i R' mają wyżej po-
dane znaczenie, z izocyjanianami o wzorze 5, w którym 
R'" ma wyżej podane znaczenie. 

451 (P. 147637) 20.04.1971. 

Pierwszeństwo: 21.04.1970 - Japonia 
Sumitomo Chemical Company, Limited, Osaka, Ja-

ponia, (Shizuya Tanaka, Toshiaki Ozaki, Akihiko Mine, 
Katsutoshi, Sigeo Yamamoto, Tadashi Coishi, Naganori 
Hino, Takeo Satomi). 

Środek do zwalczania mikroorganizmów, znamienny 
tym, że jako substancja cynna zawiera pochodną kwasu 
irninowęglowego o ogólnym wzorze 1, w którym Y i Z 
są jednakowe lub różne i oznaczają atomy tlenu lub 
siarki, Ar oznacza aromatyczny rodnik węglowodorowy, 
ewentualnie podstawiony 1-3 atomami chlorowca lub 
1-3 niższymi rodnikami alkilowymi, albo rodnik pirydy-
nowy, ewentualnie podstawiony 1-3 atomami chlorowca 
lub 1--3 niższymi rodnikami alkilowymi, R2 oznacza 
rodnik alkilowy, ewentualnie podstawiony grupą wodo-



BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO Nr 10/1973 

rotlenową lub alkoksykarbonylową, albo R2 oznacza 
rodnik aikenylow.y lub alkinylowy albo rodnik aral-
kilowy, w którym pierścień aromatyczny może zawie-
rać 1-4 atomów chlorowca, 1-4 niższych rodników 
alkilowych, grupę nitrową lub grupę fenoksylową, pod-
stawioną chlorowcem lub niższym rodnikiem alkilo-
wym, a R3 oznacza rodnik alkilowy podstawiony grupą 
wodorotlenową lub alkiksykarbonylową, rodnik alkę-
nylowy lub alkinylowy, albo rodnik aralkilowy, w któ-
rym pierścień aromatyczny może zawierać 1-4 atomów 
chlorowca, 1-4 niższych osadników alkilowych, grupę 
nitrową lub niższy rodnik alkilenowy, przy czym je-
żeli Ar oznacza nie podstawiony pierścień benzenowy, 
a R2 i R3 oznaczają rodniki aralkilowe, wówczas pier-
ścień aromatyczny przynajmniej jednego z tych rod-
ników aralkilowych jest podstawiony. 

451 (P. 147652) 21.04.1971. 

Pierwszeństwo: 23.04.1970 - NRF 

Schering Aktiengesellschaft, Eergkamen, NRF, Ber-
lin Zachodni. 

Środek chwastobójczy złożony, znamienny tym, że 
jako substancję czynną zawiera co najmniej dwa związ-
ki o wzorze 1, w którym Rj oznacza rodnik arylowy lub 
aryloalkilowy ewentualnie jedno- lub wielopodstawio-
ny, węglowodorowy rodnik alifatyczny ewentualnie 
jedno- lub wielopodstawiony, lub węglowodorowy jed-
no- lub wielopierścieniowy rodnik cykloalifatyczny 
ewentualnie jedno- lub wielopodstawiony, R2 oznacza 
atom wodoru lub węglowodorowy rodnik alifatyczny, Rt 
i R2 wraz z atomem azotu oznaczają heterocykliczny 
pierścień zawierający ewentualnie dalsze atomy azotu 
i/lub tlenu, R3 oznacza węglowodorowy rodnik alifa-
tyczny ewentualnie jedno- lub wielopodstawiony, a X 
oznacza atom tlenu lub siarki. 

451 (P. 147683) 22.04.1971. 

Pierwszeństwo: 23.04.1970 - Szwajcaria 

Agripat S.A., Bazylea, Szwajcaria. 

Środek chwastobójczy, znamienny tym, że jako sub-
stancję czynną zawiera co najmniej jeden 5-sulfomylo-
-l,3,4-tiadiazolilo-2-mocznik o wzorze 1, w którym Ri 
oznacza atom wodoru, rodnik alkilowy ewentualnie 
podstawiony grupą cyjanową lub alkoksylową, rodnik 
alkenylowy, alkinylowy lub chlorowco-alkenylowy, R2 
oznacza atom wodoru, niższy rodnik alkilowy ewentu-
alnie podstawiony grupą cyjanową lub alkoksylową, 

rodnik alkenylowy, alkinylowy, ćhloroweoalkenyłówy 
lub grupę alkoksylową, lub Rt i R2 razem tworzą grupę 
polifetylenową o 2 - 6 atomach węgla, R3 i R4 niezależnie 
od siebie oznaczają atom wodoru lub niższy rodnik 
alkilowy, a R5 oznacza atom wodoru, niższy rodnik al-
kilowy ewentualnie podstawiony grupą alkoksylową 
lub oznacza grupę alkoksylową oraz zawiera dysperga-
tory i/lub nośniki nadające się do stosowania w zwal-
czaniu trawiastych i dwuliścieniowych chwastów 
i ewentualnie inne substancje czynne o działaniu chwa-
stobójczym lub biocydowym. 

451 (P. 148870) 12.12.1970. 
Pierwszeństwo: 12.12.1969; 14.05.1970 - Wielka Brytania 

Boots Pure Drug Company Limited Nottingham, 
Wielka Brytania (Ian Robert Harrison, John Felix 
McCarthy, Bryan Harper Palmer). 

Środek szkodnikobójczy, znamienny tym, że zawiera 
rozcieńczalnik lub nośnik i N-2,4-dwumetylofenylo-N'-
-metyloformamidynę lub jej sól addycyjną z kwasem. 

451 (P. 148952) 
Pierwszeństwo: 23.06.1970 - NRF 

21.06.1971. 

C.F. Spiess Sohn, Kleinkarlbach, NRF, (Heinz Itze-
rott). 

Środek do zaprawiania nasion, znamienny tym, że 
zawiera znany, podstawiony benzimidazol o działaniu 
grzybobójczym w mieszaninie z 2-(tiocyjanometylotio)-
-benzotiazolem. 

451 (P. 148968) 22.06.1971. 
P ie rwszeńs two: 23.06.1970 - Szwajcar ia 

Agr ipa t S.A., Bazylea, Szwajcar ia . 

Środek do regu lowania wzros tu roślin, znamienny 
tym, że j ako subs tanc ję czynną zawiera co na jmnie j 
jeden 2-(aminoalkoksy)-4-fenylot iazol o wzorze 1, jego 
sól addycyjną z k w a s e m lub jego czwar torzędową sól 
amoniową o wzorze 2, w k tó rych to wzorach p o d s t a w -
niki Ri i R2 niezależnie od siebie oznaczają a tom w o -
doru, chlorowca l u b niższy rodnik alki lowy o 1 - 4 a t o -
mach węgla, R3 oznacza a tom wodoru lub chlorowca, 
R4oznacza a tom wodoru lub niższy rodnik alki lowy 
o 1 - 4 a tomach węgla, każdy z p o d s t a w n i k ó w R4 ', R5 

i Ro oznacza niższy rodnik a lki lowy o 1 - 4 a tomach 
węgla, A oznacza a lk i lenowy człon łączący o 2 - 6 a t o -
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mach węgla, a X oznacza anion kwasu nieorganicznego 
lub organicznego, oraz zawiera stały lub ciekły nośnik, 
dyspergator i ewentualnie dalsze, znane substancje po-
mocnicze. 

451 (P. 149065) 25.06.1971. 

Pierwszeństwo: 26.06.1970 - Niemiecka Republika 
Federalna 

Farbenfabriken Bayer Aktiengesellschaft Leverkusen, 
Niemiecka Republika Federalna (Walter Lorenz, Horst 
Boshagen, Ingeborg Hammann, Wolfgang Behrenz. 
Bernhard Homeyer). 

Šrodek nicieniobójczy, owadobójczy i roztoczobójczy, 
znamienny tym, że zawiera estry benzoizoksazolowe 
kwasu (tio(fosforowego)fosfonowego) o wzorze 1, w któ-
rymi R i Ri oznaczają takie same lub różne rodniki al-
kilowe zawierające 1-4 atomów węgla, Ri ponadto oz-
nacza grupę alkoksylową o 1-4 atomach węgla i X 
oznacza atom tlenu lub siarki. 

46a (P. 142281) 25.07.1970. 

Państwowa Wyższa Szkoła Sztuk Plastycznych Wy-
dział Architektury Wnętrz Katedra Form Przemysło-
wych, Wrocław. 

Centralne usytuowanie silnika w samochodzie o mi-
nimalnych gabarytach, znamienne tym, że silnik usta-
wiony jest podłużnie do kierunku jazdy i znajduje się 
pomiędzy czterema fotelami ustawionymi przodem do 
kierunku jazdy. 

46a (P. 146812) 6.03.1971 

Paweł Łojewski, Wronki. 

Silnik spalinowy obrotowy do pojazdów mechanicz-
nych posiadający nieruchomy cylinder, w którym tłok 
osadzony bezpośrednio na wale wykonuje ruch wirowy, 
znamienny tym, że jest zaopatrzony w wirujący tłok 
(2) umieszczony w cylindrze (1), w którym znajduje się 
ruchoma głowica (9) oraz ruchoma przegroda (12). 

46c (P. 150192) 26.08.1971. 

Pierwszeństwo: 29.08.1970 - NRF 

Robert Bosch GmbH, Stuttgart, NRF, (Harald Mauch, 
Dieter Handtmann, Gerhard Haug, Wolfgang Reichardt, 
Hans Zeller, Ernst Zehender, Heinrich Knapp). 

Wtryskiwacz paliwa dla silnika spalinowego, z elek-
trycznym urządzeniem sterującym, przeznaczony do 
dostosowania ilości wtryskiwanego paliwa do ilości za-
sysanego powietrza, oraz z pracującym na zasadzie 
elektrycznej urządzeniem do pomiaru ilości zasysanego 
powietrza, zawierającym co najmniej jeden opornik o 
oporności zależnej od temperatury, umieszczony w stru-
mieniu zasysanego powietrza, znamienny tym, że opor-
nik ten ogrzewany jest przez przepływający przez 
niego prąd regulacyjny i stanowi część zamkniętego ob-
wodu regulacyjnego, który tak doregulowuje prąd elek-
tryczny płynący przez ten opornik o oporności zależnej 
od temperatury, ze opornik ten utrzymywany jest w 
stałej lub w przybliżeniu stałej temperatury, oraz, że 
prąd regulacyjny, względnie proporcjonalne do niego 
napięcie, wykorzystywane są jako miara wpływającej 
ilości zasysanego powietrza na jednostkę czasu celem 
sterowania ilością wtryskiwanego paliwa. 

Biuletyn - 12 
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47a1 (P. 148376) 24.05.1971. 

Szczecińska Fabryka Maszyn Budowlanych, Szczecin, 
(Jerzy Zdanowicz). 

Uchwyt mocujący urządzenia wiszące, składający się 
z zaczepu przytwierdzonego do konstrukcji wsporczcj 
i haka wyposażonego w śrubę rzymską, łączącą go 
z urządzeniem znamienny tym, że posiada popychacz 
(3) osadzony luźno na zaczepie (4), który przenosi na-
cisk wywierany przez śrubę dociskową (5) na łącznik 
elektryczny (1). 

47a1 (P. 150999) 12.10.1971. 

Pierwszeństwo: 22.06.1971 - Stany Zjednoczone 
Ameryki 

Miner Enterprises, Inc. Chicago, Stany Zjednoczone 
Ameryki (David George Anderson). 

Cierne urządzenie cięgłowe zwłaszcza dla pojazdów 
szynowych znamienne tym, że posiada wydłużoną próż-
ną obudowę metalową zamkniętą w jednym końcu 
i otwartą w drugim; urządzenie sprężyste umieszczone 
w wymienionej obudowie i oparte o jej wymieniony 
zamknięty koniec; przynajmniej jeden zestaw klocków 
ciernych umieszczonych obwodowo w otwartym końcu 
wymienionej obudowy i ruchomych dośrodkowo w kie-
runku wymienionego urządzenia sprężystego pod wpły-
wem impulsu promieniowego odśrodkowego względem 
osi wewnętrznego otworu wymienionej obudowy; człon 
klinowy przystosowany do przymocowania sił uderze-
niowych i łączony z wymienionymi klockami ciernymi 
dla przenoszenia na nie wymienionych sił odśrodko-
wych i promieniowych skierowanych; niemetalowy ma-
teriał cierny umieszczony pomiędzy wymienionymi 
klockami ciernymi i wymienionym wewnętrznym otwo-
rem wymienionej obudowy; środki do zachowania wy-
mienionego urządzenia cięgłowego w stanie złożonym. 

47a1 (P. 151954) 6.12.1971. 

Pierwszeństwo: 8.12.1970 - Niemiecka Republika 
Federalna 

Artur Fisher, Tumlingen, NRF. 

Element mocujący z tworzywa sztucznego do cienkich 
płyt, ścian z pustaków i podobnych, składających się 
z trzonka wyposażonego w otwór wzdłużny z gwintem 
wewnętrznym oraz ramion biegnących od trzonka w 
kierunku wzdłużnym, których wolne końce pozostają 
w otworze wierconym płyty lub podobnego elementu, 
podczas gdy przy dokręceniu śruby mocującej wkręca-
nej w otwór wzdłużny, części ramion znajdujące się z ty-
łu płyty składane są razem osiowo przez promieniowe za-
gięcie, znamienny tym, że odcinki ramion (8) wycho-
dzące z trzonka (1) usytuowane są pod kątem ostrym do 
osi wzdłużnej (12) aż do przyszłego miejsca zagięcia 
(10), do którego pozostałe odcinki ramion (9) przebiega-
ją w zasadzie równolegle do osi wzdłużnej (12), przy 
czym promieniowa grubość ramion (4) przy utworzeniu 
leżącego na stronie wewnętrznej ramion (4), w miejscu 
zagięcia (10) występu (11), zmniejsza się począwszy od 
wychodzących od trzonka (1) odcinków ramion (8) do 
pozostałych odcinków ramion (9). 

47a3 (P. 154176) 20.03.1972. 

Pierwszeństwo: 22.03.1971 - Niemiecka Republika 
Demokratyczna 

VEB Schwermaschinenbau „Karl Liebknecht" Ma-
gdeburg - Kombinat fur Dieselmotoren und Industrie-
anlagen - Magdeburg NRD (Klaus-Dieter Hoffman, 
Kurt Schonefeld, Walter Thiele). 

Lepkościowy tłumik drgań skrętnych do silników 
spalinowych, w którym metalowy pierścień zamachowy 
umieszczony jest w pierścieniokształtnym obudowaniu, 
z minimalnym odstępem z każdej strony wypełnionym 
wysokolepką cieczą tłumiącą, znamienny tym, że obu-
dowanie obejmuje korpus nośny (1) oraz niemetaliczny 
sztywny korpus obudowy (2) wykonany najlepiej z har-
towanych cieplnie tworzyw sztucznych na bazie polie-
stru, fenolu lub sztucznej żywicy epoksydowej, z wy-
pełnieniem tkaniną bawełnianą, ścinkami tekstylny-
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mi, jedwabiem wiskozowym lub włóknem szklanym, 
przy czym oba korpusy są połączone przez odlanie lub 
zaprasowanie korpusu obudowy (2) do korpusu nośnego 
(1), a przykrywa (3) również wykonana jest z tworzywa 
sztucznego. 

47b (P. 148330) 24.05.1971. 

Zakłady Radiowe im. M. Kasprzaka, Warszawa, (Bo-
gusław Rzeczkowski). 

Pryzmowe łożysko ślizgowe składające się z panewki 
i czopa, znamienne tym, że panewka (1) posiada dwie 
płaszczyzny robocze (3) i (4) przesunięte względem sie-
bie wzdłuż osi obrotów oraz dwa wybrania (5) i (6) od-
powiednio umieszczone naprzeciwko płaszczyzn robo-
czych (3) i (4) w ten sposób, że czop (2) w czasie pracy 
przylega tylko do jednej z płaszczyzn roboczych panewki 
(1) w płaszczyznach obrotu. 

47b (P. 148457) 28.05.1971. 

Centralne Biuro Konstrukcyjne Obrabiarek, Prusz-
ków, (Marek Suchecki). 

Łożysko hydrostatyczne złożone z pierścienia zewnę-
trznego, w którym osadzone są pierścieniowe tuleje 
z komorami nośnymi oraz pierścienia wewnętrznego 
tworzącego szczeliny dławiące doprowadzające olej do 
komór nośnych umożliwiające bezstykową pracę części 
obracających się, oraz przenoszenie obciążenia promie-
niowego i osiowego, znamienne tym, że jego zewnętrzny 
pierścień (1) zaopatrzony jest w pierścieniowe tuleje 
(3) i (3a) wyposażone w symetrycznie usytuowane nośne 
komory (9) oraz segmentowe obwodowe kanały (8) po-
łączone otworami (5) na powierzchni (1ia) sprzężone 

z wewnętrznym pierścieniem (2) zaopatrzonym w sy-
metryczne stożkowe powierzchnie (11) regulowaną 
szczelinę hl za pomocą pierścienia (10) a ponadto we-
wnętrzny pierścień (2) zaopatrzony jest w wyposażone 
w dopływowe otwory (7) zewnętrzne pierścienie (4) 
osadzone na jego cylindrycznym występie (12) tworzące 
z częścią cylindryczną (13) tulei (3) i (3a) dławiącą szcze-
linę h. 

47c (P. 148171) 14.05.1971. 

Pierwszeństwo: 14.05.1970 - Wielka Brytania 
Girling Limited, Birmingham, Wielka Brytania, (Mal-

colm Clarence Williams). 
Hamulec bębnowy zawierający szczękę zaopatrzoną 

w element o przekroju korytkowym z wystającymi zeń 
kołnierzami bocznymi, które tworzą półkę szczęki, od 
której zaczyna się korytko, znamienny tym, że kołnierze 
(20) posiadają otwory (36), za pomocą których do koł-
nierzy (20) przytwierdzona jest warstwa (22) materiału 
ciernego, a także tym, że szczęka (12) posiada występy 
(28) lub wgłębienia (40) sprzęgające ją z warstwą (22) 
materiału ciernego w celu właściwego obwodowego jej 
rozmieszczenia. 

47c (P. 148377) 24.05.1971. 

Szczecińska Fabryka Maszyn Budowlanych, Szczecin, 
(Jerzy Zdanowicz). 

Urządzenie do napinania sprężyn w sprzęgłach prze-
ciążeniowych, składające się z korpusu, na który nakrę-
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cana jest nakrętka napinająca sprężynę znamienny tym. 
że na korpusie (2) posiada przestrzeń bezgwintową (7), 
większą od długości gwintu nakrętki (1). 

47c (P. 148381) 24.05.1971. 

Zakłady Mechanizmów Okrętowych, Gniew, (Stani-
sław Mondrzejewski). 

Sprzęgło cierne odśrodkowe przeznaczone do przeka-
zywania ruchu i mocy z wału zdawczego na wał bier-
ny, w obydwu kierunkach obrotów, przeznaczone zwła-
szcza do wciągarek łodziowych na statkach, składające 
się z członów czynnego i biernego sprzęganych za po-
mocą mas odśrodkowych przy wykorzystaniu siły tar-
cia i rozłączanych za pomocą sprężyn, znamienne tym, 
że ma tuleję czynną (3) i co najmniej dwie szczęki (11) 
połączone poprzez sworznie (13) i zabierakowe wręby 
(9) z tuleją (3) oraz między sobą sprężynami (18) przy 
czym w położeniu pracy szczęki (11) sprzężone są siłą 
tarcia z biernym członem (7) osadzonym trwale na na-
pędzanym wałku (5). 

47c (P. 148434) 27.05.1971. 

Pierwszeństwo: 29.05.1970. 22.10.1970 - Wielka Brytania 

Girling Limited, Birmingham, Wielka Brytania, (Hein-
rich Bernhard Rath). 

Hamulec tarczowy do pojazdów, w którym zespoły 
wkładek ciernych dociskanych do tarczy hamulcowej są 
umieszczone we wsporniku obejmującym obustronnie 
tarczę hamulcową na części jej obwodu i prowadzonym 
podczas wykonywania ruchu względem tarczy hamul-
cowej na nieruchomym elemencie nośnym umieszczo-
nym z jednej strony tarczy hamulcowej przy czym 
w jednym z ramion wspornika umieszczony jest siłow-
nik dociskający jeden zespół wkładek ciernych bezpo-
średnio do jednej z powierzchni tarczy hamulcowej, 
zaś drugi zespół wkładek ciernych jest dociskany po-
średnio do przeciwległej powierzchni tarczy hamulco-
wej na skutek reakcji wywołanej działaniem siłownika 
i powodującej przesunięcie wspornika w stosunku do 
nieruchomego elementu nośnego równolegle do osi tar-
czy hamulcowej, znamienny tym, że wspornik (12, 12a, 
12b, 12c, 12d) podczas swego ruchu w kierunku równo-
ległym do osi tarczy ma prowadzenie pomiędzy parą 
przeciwległych prowadnic (4, 4b, 4c, 4d) równoległych 
do osi tarczy i umieszczonych po przeciwnych stronach 
jej obwodu oraz tworzących część nieruchomego ele-
mentu nośnego (1, 1a, Ib, le, Id), przy czym każda 
prowadnic posiada ramię (5, 5a, 5b, 5c, 5d) v. przedłu-
żeniem (6, 6b, 6c, 6d) przebiegającym ponad tarczą ha-
mulcową i znajdującym się naprzeciw wewnętrznej po-

wierzchni prowadnic, z których każda jest utworzona 
przez co najmniej trzy oddalone od siebie w kierun-
ku osiowym i promieniowym powierzchnie prowadzące 
(7, 7b, 7c, 7d; 8, 8b, 8c, 8d; 9, 9b, 9e, 9d) leżącej w tej 
samej płaszczyźnie, na których to powierzchniach 
wspornik ma ślizgowe prowadzenie podczas ruchu 
w kierunku równoległym do osi tarczy hamulcowej. 

47c (P. 148484) 14.04.1971. 

Patent dodatkowy do patentu nr 65174 

Zakłady Metalowe „Pilmet" im. Gen. K. Świerczew-
skiego, Wrocław, (Marian Jakimiuk, Stanisław Wasi-
lewski). 

Sprzęgło podatne ze sprężystym cylindrycznym łącz-
nikiem o tarczach osadzonych w znany sposób na koń-
cach wałów i wyposażonych w skierowane do we-
wnątrz wieńce w którym jako element mocujący łącz-
nik stosuje się stożkowe pierścienie dociskowe według 
patentu nr 65174, znamienne tym, że elastyczny łącz-
nik (4), dociskany do wewnętrznych cylindrycznych 
powierzchni wieńcy (3), wyposażony jest na wewnętrz-
nych obrzeżach w stożkowe zgrubienia (5), a powierzch-
nie obwodowe pierścieni dociskowych (8) posiadają po 
przekroju zarys linii falistej (7). 

47d (P. 147047) 22.11.1969. 

Pierwszeństwo: 23.11.1968 - Niemiecka Republika Fe-
deralna 

Becker - Prunte GmbH Dattelrz, NRF, (Heinz 
Bürgel). 

Łańcuch stalowy, chroniony przed korozją, zwłasz-
cza dla górnictwa, a w szczególności łańcuch wrębiar-
ki lub przenośnika, używanych w górnictwie podziem-
nym, którego ogniwa i wyposażenie są pokryte powło-
ką antykorozyjną, znamienny tym, że powłokę (3) 
tworzy warstwa z tworzywa sztucznego z domieszką 
pyłu cynkowego. 
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Sposób wytwarzania łańcucha względnie jego wypo-
sażenia, chronionych przed korozją, według zastrz. 1-3, 
znamienny tym, że łańcuch względnie jego wyposaże-
nie, podlegające ochronie antykorozyjnej, nagrzewa się 
wstępnie, a następnie w temperaturze 40°C powleka 
termoutwardzalnym tworzywem sztucznym z domiesz-
ką pyłu cynkowego. 

47d (P. 148291) 21.05.1971. 
Kopalnia Węgla Kamiennego „Prezydent", Chorzów, 

(Stanisław Musialik, Jerzy Utikal). 

Sposób łączenia taśm transportowych znamienny 
tym, że przygotowane płaszczyzny przecięcia dwóch 
odcinków taśmy mające w przekroju wzdłużnym naj-
korzystniej kształt schodkowy wykłada się w miejscu 
mającego nastąpić łączenia folią z tworzywa sztuczne-
go, po czym obie części taśmy nakłada się na siebie 
i zaciska w urządzeniu, a następnie przez docisk do 
miejsca łączenia taśmy zgrzewającej głowicy zasilanej 
od generatora mocy wysokiej częstotliwości i przesu-
wanie jej w poprzek tej taśmy, powoduje się zgrze-
wanie łączonych odcinków taśmy. 

Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz. 1 
znamienne tym, że ma generator (1) mocy wysokiej 
częstotliwości zasilający poprzez koncentryczny kabel 
(2) zgrzewającą głowicę (3) umieszczoną poprzez dielek-
tryk na końcu tłoczyska siłownika (4) który najkorzy-
stniej usytuowany jest przesuwnie na prowadzącej szy-
nie (10) umocowany co najmniej na dwóch wspornikach 
(12), które jednocześnie połączone są z płytą (6) tego 
urządzenia wyposażoną w zaciski (7) stanowiąc razem 
jego ramę w której między płytą (6) a zaciskami (7) mo-
cowane są łączone odcinki taśmy (5), przy czym usytuo-
wany na końcu prowadzącej szyny (10) napęd (11) prze-
suwu siłownika (4) uruchamiany jest urządzeniem ste-
rującym (9), które zasila jednocześnie generator (1) 
mocy wysokiej częstotliwości. 

47e (P. 148356) 25.05.1971. 

Pierwszeństwo: 27.05.1970 - Wielka Brytania. 

Awon Rubber Company Limited, Melksham Wilts-
hire, Wielka Brytania, (Robert Croft). 

Sposób uszczelniania rur szczególnie gazowych po-
łączonych ze sobą za pomocą złącz kielichowych, zna-
mienny tym, że twarda uszczelniająca taśma materia-
łu (30) jest termicznie zmiękczana i kształtowana na 
miejscu łączonych rur. 

47fi (P. 149698) 28.07.1971. 

Pierwszeństwo: 31.10.1970; - 7.04.1971; Grecja 

Aristovoulos G. Petzetakis Moschaton (Piraeus, Gre-
cja). 

Łącznik do przewodów rurowych sztywnych, gięt-
kich lub podobnych składający się z dwóch złączek 
rurowych z założonymi w znajdujących się na ich po-
wierzchni rowkach pierścieniami uszczelniającymi 
i luźnymi kołnierzami złącznymi znamienny tym, że 
jedna ze złączek (1) jest założona do półskorupy (6) łą-
czeniowej drugiej złączki (2), oraz jest przytrzymana 
w tej półskorupie (6) łączeniowej za pomocą złączy (7, 
8) kształtowych i zblokowana z nią za pomocą nasunię-
tych luźnych kołnierzy (5) złącznych. 

47fi (P. 150071) 17.08.1971. 

Pierwszeństwo: 18.08.1970 - Szwecja 

Sture Lennart Odqviest and Bengt Olov Petersson, 
Goteborg, Szwecja. 

Urządzenie ciśnieniowo-wyrównawcze przeznaczone 
dla zamkniętych zbiorników posiadających nieod-
kształcalne ściany, przeznaczonych do łatwo parują-
cych cieczy, znamienne tym, że posiada wydrążony 
korpus (2), który jest wydłużony od zewnętrznej stro-
ny ku wnętrzu zbiornika (1), przy czym wgłębienie 
wydrążonego korpusu jest całkowicie oddzielone od 
strony wewnętrznej zbiornika a połączone jest z ota-
czającą atmosferą za pomocą otworu (4), natomiast 
wydrążony korpus (2) wykonany jest z materiału, od-
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pornego na ciśnienie cieczy napełniającej zbiornik lecz 
ulegającego odkształceniu w przypadku wzrostu ciś-
nienia powstającego pod wpływem odparowywania 
cieczy, przy czym zawarte wewnątrz wydrążonego kor-
pusu (2) powietrze przechodzi do atmosfery, a w przy-
padku zmniejszenia się ciśnienia w zbiorniku wydrą-
żony korpus wraca do swego pierwotnego kształtu. 

47fi (P. 152817) 8.01.1972. 

Pierwszeństwo: 8.01.1971 - Holandia 

Industriele Onderneming Wavin N. V. Zwolle, Ho-
landia (Albertus Anthony Oostenbrink). 

Złącze rurowe zawierające elastyczną uszczelkę, któ-
ra jednocześnie połączona jest z dwiema rurami, z któ-
rych jedna jest w kształcie kielicha, a w drugiej wy-
konany jest otwór, znamienne tym, że uszczelka (3) 
ma wyżłobienie w miejscu połączenia ze ścianką rury 
(7), w której wykonany jest otwór oraz ma profil śru-
bowy (4) w miejscu połączenia jej z kielichem (1) ma-
jącym korzystnie podobny kształt profilu śrubowego 
(2). 

47fi (P. 154239) 23.03.1972. 

Pierwszeństwo: 19.07.1971 - Grecja 

Aristovoulos George Petzetakis, Moschaton (Pireus, 
Grecja). 

Sposób wykonania przy rurach z tworzywa termo-
plastycznego kalibrowanych wewnątrz kielichów z co 
najmniej jednym wewnętrznym wyżłobieniem na 
uszczelkę, przy czym uplastyczniony termicznie koniec 
rury nasuwany jest na trzpień roztłaczający, a przy 
narzędziu żłobkującym zwiększa się średnica zewnętrz-
na, podczas gdy po studzeniu końca rury i zmniejsze-
niu się średnicy zewnętrznej narzędzia żłobkującego 
koniec ten zostaje z trzpienia roztłaczającego ściąg-
nięty, znamienny tym, że uplastyczniony termicznie 
koniec rury jest przy zwiększaniu się średnicy ze-
wnętrznej narzędzia żłobkującego od swojej czołowej 
strony spęczany i przynajmniej podczas tego spęczania 
wywierane jest na wewnętrzną ściankę rozszerzonego 
kielicha, przynajmniej w obszarze działania narzędzia 
żłobkującego, podciśnienie, dzięki czemu ścianki ter-
micznie uplastycznionego końca rury zostają dociśnię-
te do trzpienia roztłaczającego oraz narzędzia żłobku-
jącego. 

Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz. 
1-3, składające się z trzpienia roztłaczającego, ma-
jącego narzędzie żłobkujące o zmniejszającej się 
i zwiększającej średnicy zewnętrznej, znamienne tym, 
że trzpień roztłaczający (6) z pustą wewnątrz prze-
strzenią (8) ma poprowadzone od wewnętrznej prze-
strzeni (8) i skierowane na zewnątrz przez ściankę 
zewnętrzną (13) otwory (14), a przestrzeń wewnętrzna 
(8) poprzez przyłączoną współosiowo do trzpienia roz-
tłaczającego (6) rurę przedłużającą (12) połączona jest 
ze źródłem próżni. 

47fi (P. 154321) 25.03.1972. 

Pierwszeństwo: 27.03.1971 - Niemiecka Republika Fe-
deralna 

Maschinenfabrik Karl Brieden Co Bochum, Nie-
miecka Republika Federalna (Ernst Khüme). 

Urządzenie do łączenia rur przenośnika rurowego, 
ustawionych w odstępie w położeniu otwartym, zna-
mienne tym, że na tylnej w stosunku do kierunku 
przeznaczenia rurze (10) umieszczona jest przesuwna 
wzdłużnie rura (25) o większej średnicy, przy czym 
w położeniu otwartym jej koniec nie wystaje poza rurę 
tylną (10), natomiast w położeniu zamkniętym rura ta 
szczelnie przylega do pierścieniowej powierzchni stoż-
kowo rozszerzonego końca (15) drugiej z łączonych rur 
(12). 

47fi (P. 153448) 11.02.1972. 

Gernot Müllender, Stockhausen, NRF. 

Arkusz folii z elastycznego materiału, na przykład 
z tworzywa sztucznego lub blachy, do wykładania ko-
lanek rurowych, przy czym arkusz folii w przekroju 
wzdłużnym ukształtowany jest falisto w ten sposób, że 
po obu stronach w zasadzie półkolistego dna fałdy 
łączą się ze sobą przebiegające na zewnątrz zasadniczo 
w postaci łuku koła wypukłości w stałych przejściach 
a długość dna fałdy i wypukłości odpowiada łącznie 
w zasadzie długości obwodu mającego zostać wyłożo-
nym, przy czym przekrój wzdłużny przy ciągłym prze-
suwaniu wzdłuż arkusza folii przebiega torem, który 
odpowiednio do prostego króćca rurowego po jednej 
stronie okładziny przebiega przede wszystkim prosto-
liniowo, a następnie odpowiednio do krzywaka ruro-
wego okładziny kolisto, po czym odpowiednio do pro-
stego króćca rurowego po drugiej stronie wykładziny 
znowu prostoliniowo, znamienny tym, że długość prze-
kroju poprzecznego poczynając wzdłuż (12) arkusza 
folii od obszaru osi dna fałdy (2) do zakończeń wy-
pukłości (3, 4) stale wzrasta, i przekrój poprzeczny 
(przy 12, 17 18) dna fałdy (2) i wypukłości (3, 4) jest 
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wypukłe zakrzywiony, tak że arkusz folii do okłada-
nia kolanka rurowego może zachodzić w postaci man-
kietu obszarem dna fałdy (2) i wtedy przyjmuje i za-
chowuje kształt kolanka rurowego. 
, Sposób wytwarzania arkusza folii według zastrz. 1-4, 
znamienny tym, że płaski kawałek folii jest kształto-
wany w ten sposób, aby okresowo następowały po 
sobie w postaci blachy falistej zarówno w kierunku 
poprzecznym jak i we wzdłużnym symetryczne pod-
stawy czoła fałd (30, 31) i wierzchołki fałd (323 33), 
w taki sposób, aby w jednym kierunku grzbiety fałd 
(34, 35) i dna fałd (36, 37) każdorazowo były w zasadzie 
półkoliste i łączyły się ze sobą w stałych przejściach, 
przy czym półkola odpowiadają średnicy okładziny, 
a w drugim kierunku grzbiety fałd (34, 36) i dna fałd 
(35, 37) w zasadzie były w postaci ćwiartek koła i łą-
czyły się ze sobą przez prostoliniowe części (42, 43), 
przy czym po grzbiecie fałdy (36) odpowiadającym wy-
żłobieniu (19) krzywaka rurowego następuje dno fałdy 
(37) odpowiadające obwodowi (7, 8) krzywaka rurowe-
go i odwrotnie, oraz że poprzecznie do czoła fałd (31, 33) 
półkolistych w przekroju wzdłużnym, prostopadle do 
prostoliniowych części (42, 43) w ich środku, umiesz-
czane są rozcięcia, po czym powstałe w ten sposób 
szeregi fałd według fig. 4a, b rozdzielane są poprzecz-
nie do dna fałdy odpowiadającego obwodowi krzywa-
ka rurowego według fig. 3. 

47f2 (P. 151165) 22.10.1971. 
Pierwszeństwo: 23.10.1970 - Dania 

A/S Burmeister a. Wain's Motor-og Maskinfabrik af 
1971, Kopenhaga, Dania, (Jörn Dragsted). 

Tłok do silników spalinowych, szczególnie do du-
żych silników Diesla znamienny tym, że wyposażony 

jest w oddzielną głowicę (1) przystosowaną do połą-
czenia z górnym zakończeniem tłoczyska (3) i zaopa-
trzony w pewną ilość promieniowo wywierconych 
otworów (13) pod gazową powierzchnią (9) głowicy 
tłoka od chłodniczej komory (12) umieszczonej między 
głowicą tłoka i tłoczyskiem i połączonej na jego ze-
wnętrznym obwodzie z wywierconymi chłodniczymi 
otworami (14) wydłużonymi osiowo poza rowkami 
tłokowymi pierścieni (8) w miejscu płaszczowym tłoka, 
przy czym osiowo rozmieszczone otwory (14) połączone 
są w swych dolnych zakończeniach z pierścieniową 
zbiorczą komorą (6, 25), przy czym tłokowa głowica 
wykonana jest w formie masywnej konstrukcji, utwo-
rzonej między gazową powierzchnią (9) i przeciwległą 
powierzchnią przystosowaną do połączenia z tłoczy-
skiem (3). 

47Í'2 (P. 153779) 29.02.1972. 

Pierwszeństwo: 1.03.1971 - NRF 

A/S Burmeister Wain's Motor- og Maskinfabrik af 
1971, Kopenhaga, Dania, (Jan Bechmann Johansen). 

Urządzenie do uszczelniania szczeliny pomiędzy 
dwoma elementami cylindrycznymi, poruszającymi się 
względem siebie ruchem posuwisto-zwrotnym z okreś-
lonym skokiem, w szczególności szczeliny pomiędzy 
tłokiem a współosiową cylindryczną obudową pompy 
paliwowej do silnika spalinowego, z doprowadzaniem 
czynnika uszczelniającego w uszczelnianą szczelinę, 
znamienne tym, że w elemencie cylindrycznym (2) wy-
konane są dwa współosiowe z elementami cylindrycz-
nymi (1, 2) obwodowe rowki (7, 8), których odstęp (L) 
pomiędzy ich zwróconymi ku sobie krawędziami jest 
równy lub większy niż długość skoku, a do rowka (8) 
położonego najbliżej obszaru (6) o niższym ciśnieniu 
dołączone jest źródło czynnika uszczelniającego będące 
pod ciśnieniem, natomiast do rowka (7) położonego 
najbliżej obszaru (3) o wyższym ciśnieniu dołączony 
jest zbiornik opadowy o ciśnieniu niższym niż ciśnie-
nie źródła czynnika uszczelniającego. 

47gi (P. 148303) 19.05.1971. 
Zakłady Przemysłowe „Komuna Paryska", Radom-

sko, (Henryk Wolski, Witold Motyka). 

Zawór przelewowo-spustowy składający się z kor-
pusu, rury ssącej i przelewowej znamienny tym, że 
jest wykonany ze zwykłej stali a powierzchnie we-
wnętrzne korpusu (3) i przelewowej rury (5) oraz we-
wnętrzna i zewnętrzna powierzchnia ssącej rury (4) 
są pokryte warstwą gumy. 
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47s1 (P. 150393) 8.09.1971. 

Pierwszeństwo: 11.09.1970 - Węgry 

Ipari Szerelvény es Gépgyár Budapeszt. Węgry (Já-
nos Dálko). 

Układ napędowy do urządzeń zamykających, zna-
mienny tym, że jego zespół uruchamiania ręcznego (5), 
zespół nadajnikowy (4) określający położenie elemen-
tu zamykającego (11), silnikowy zespół napędowy (3) 
poruszający elementem zamykającym (11) i zespół za-
mykający (1) są wykonane jako samodzielne zespoły 
przystosowane do dowolnego wzajemnego składania 
i rozkładania. 

47ffi (P. 150915) 5.10.1970. 

Pierwszeństwo: 8.10.1970 - Niemiecka Republika Fe-
deralna 

Fa. Alberto Wobig Armaturenfabrik Lüneburg, NRF 
(Alberto Wobig). 

Zawór czterodrożny zwłaszcza do wymienników 
ciepła instalacji ogrzewania ciepłą wodą posiadających 
tylko jedno podwójne miejsce przyłączenia zaworu 
czterodrożnego zawierającego jeden wewnętrzny i je-
den zewnętrzny częściowy przekrój poprzeczny dla 
cyrkulacji wody, przy czym w położeniu zamknięcia 
zaworu istnieje bezpośrednie połączenie pomiędzy 
przewodem doprowadzającym i odprowadzającym 

wodę z zaworu, zaś sam zawór posiada korpus zaworu 
wykonany jako drążony cylinder przesuwny poosiowo 
w obudowie zaworu za pomocą urządzenia sterującego 
zamocowanego na tejże obudowie i współpracującymi 
swymi końcowymi powierzchniami czołowymi ze sta-
łymi powierzchniami przylgowymi gniazd zaworu, zna-
mienny tym, że obudowa zaworu składa się z kadłuba 
(1) gniazda zaworu umocowanego na wymienniku 
ciepła i posiadającego prowadnicę (3) korpusu zaworu 
(4) i otwór (5) do pomieszczenia rury (6) wprowadza-
nej do wewnątrz wymiennika ciepła, z nasady (2) ka-
dłuba zaworu łączonej z kadłubem (1). 

47gi (P. 152119) 13.12.1971. 

Pierwszeństwo: 14.12.1970 - Wielka Brytania 

Girling Limited, Tyseley Birmingham, Wielka Bry-
tania (Lawrence George Nicholls, Dawid Willam Gec). 

Kontrolny zawór do przepływu cieczy, znamienny 
tym, że przekrój powierzchni przepływowej każdego 
z kołnierzy (10) przewodzących ciecz jest przynajmniej 
tak wielki jak wlot do kanału od strony ssącej koł-
nierza (10). 

47h (P. 150260) 30.08.1971. 

Pierwszeństwo: 31.08.1970 - Niemiecka Republika Fe-
deralna 

Firma A. Mannesmann - Remscheid - Bliedinghau-
sen, NRF (Zvonko Vizjak, Peter Gronau). 

Kulkowy mechanizm śrubowy składający się ze śru-
by i nakręcanej na nią nakrętki, które to elementy 
współpracują ze sobą za pośrednictwem znajdujących 
się w ich zwojach gwintowych obiegowych kulek, przy 
czym na obydwu końcach zwoju gwintowego w na-
krętce przewidziane są kanały nawrotne dla kulek, 
które w celu umożliwienia powrotu kulek połączone 
są ze sobą kanałem odprowadzającym, znamienny tym, 
że w nakrętce utworzone są dla kulek nawrotne kana-
ły (4), które ukształtowane są w taki sposób, że nad 
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każdym z tych nawrotnych kanałów (4) znajduje się 
otwarty na zewnątrz rowek (9), którego prześwit, utwo-
rzony przez dwie krawędzie (6) i (7), jest mniejszy od 
średnicy kulek (2). 

47h (P. 155840) 6.06.1972. 

Pierwszeństwo: - 11.06.1971 - Czechosłowacja CK 

CKD Praha, Oborový Podnik, Praga, Czechosłowacja 
(Antoni Srba). 

Obudowa przekładni zębatej, zwłaszcza dla wielkich 
mocy, która posiada wał czynny i wał bierny, na któ-
rych są zamocowane czołowe koła zębate i które to 
wały tworzą ze sobą kąt mniejszy od 180°, znamienna 
tym, że na jednym z wałów, na przykład na wale 
czynnym (1) ma zamocowaną parę czołowych kół zę-
batych (4, 5) a na wale biernym (2) ma zamocowaną 
parę stożkowych kół zębatych (6, 7), z tym, że wierz-
chołki stożków tych kół znajdują się na odcinku mię-
dzy tymi kołami i każde ze stożkowych kół zębatych 
(6, 7) zazębia się z niezależnym stożkowym kołem zę-
batym (8, 9), które jest umocowane na wspólnej osi, 
z pośrednim czołowym kołem zębatym (10, 11) i wspól-
nie obrotowo ułdlyskowane w obudowie (3), przy czym 
każde pośrednie, czołowe koło zębate (10, 11) zazębia 
się z jednym z pary czołowych kół zębatych (4, 5), 
umieszczonych na wale czynnym (1). 

47k (P. 148378) 10.05.1971. 

Szczecińska Fabryka Maszyn Budowlanych, Szczecin, 
(Leszek Nelke, Józef Sokół, Eugeniusz Sparzyński, 
Jerzy Zdanowicz). 

Nawijacz kabla napędzany silnikami elektrycznymi 
do pracy w stanie zahamowanym znamienny tym, że 

posiada: sprzęgło jednokierunkowe (4), za pośrednic-
twem którego realizowane są obroty bębna (1), oraz 
przełącznik (5) i krzywkę (6), za pomocą których prze-
sterowuje się samoczynnie kierunek obrotów silników 
(3). 

47k (P. 149701) 28.07.1971. 

Pierwszeństwo: 29.07.1970 - Niemiecka Republika Fe-
deralna 

Kalie Aktiengesellschaft Wiesbaden-Biebrich, NRF. 

Urządzenie do nawijania taśmy lub kilku taśm po-
dawanych ze stanowiska lub z kilku stanowisk odwi-
jania, albo zwłaszcza kilku taśm otrzymywanych 
z rozcięcia podawanej pojedynczej taśmy, w celu 
otrzymania nawiniętych rolek przy zastosowaniu jed-
nostronnie ułożyskowanej, obracającej się i napędzanej 
jednej lub kilku osi, przy czym przy nawijaniu kilku 
rolek założone są dla każdej z nich oddzielne osie oraz 
przewidziane są urządzenia do napędzania tych osi 
i ewentualnie regulacji pochodzącego od nich naciągu 
działającego na obwód rolek, znamienne tym, że oś 
rolki, lub korzystniej kilka osi rolek jest założonych 
przesuwnie w kierunku poosiowym w obszarze nawija-
nia rolki lub rolek (3), przy czym w położeniu wysu-
niętym swobodny koniec tej osi względnie tych osi za-
opatrzony jest w rdzeń względnie w rdzenie nawija-
jące (5) do utrzymywania rolki względnie rolek, a przy 
osiach i/lub rdzeniach umieszczone są znane ogólnie 
środki do przenoszenia siły pomiędzy rdzeniem i osią. 

47k (P. 149709) 28.07.1971. 

Pierwszeństwo: 29.07.1970 - NRF 
Kalie Aktiengesellschaft, Wiesbaden-Biebrich, NRF. 

Sposób przewijania materiału taśmowego, zwłaszcza 
przy rozcinaniu taśmy wzdłuż, przy zastosowaniu jed-
nostronnie ułożyskowanych osi rolek, znamienny tym, 
że przynajmniej jedną, ułożyskowaną przesuwnie w 
kierunku poosiowym oś rolki wysuwa się o zadany 
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odcinek w kierunku przewidzianego obszaru zawija-
nia, po czym na oś rolki nasuwa się rdzeń rolki i za-
bezpiecza się go przed przesuwem, po czym oś rolki 
wprowadza się daleko w obszar nawijania, aż do po-
krycia położenia rdzenia rolki z szerokością taśmy, 
która ma być nań nawinięta. 

43b (P. 147635) 19.04.1971. 

Pierwszeństwo: 21.04.1970 - Francja 

Progil, Paryż, Francja, (Robert Masotti). 

Sposób katodowego napylania metalu szlachetnego 
lub jego tlenków na podłoże metaliczne, znamienny 
tym, że podłoże metaliczne najpierw poddaje się bom-
bardowaniu jonami w wysokiej próżni zawierającej 
śladowe ilości czystego argonu lub innego gazu szla-
chetnego, po czym nie dopuszczając do obniżenia po-
wstałej w wyniku bombardowania wysokiej tempera-
tury, napyla się katodowo metalem szlachetnym lub 
jego tlenkiem, najpierw w wysokiej próżni ze śladową 
ilością czystego argonu lub innego gazu szlachetnego, 
a następnie w wysokiej próżni ze śladową ilością mie-
szaniny argonu i tlenu. 

48b (P. 147687) 22.04.1971. 

Pierwszeństwo: 24.04.1971 - NRF 

Ernst Mueller K.G., Winnenden, NRF, (Otto Geb-
hardt, Fred Luderer, Karl-Heinz Stahlschmidt). 

Sposób powlekania zwłaszcza elektrostatycznego 
przedmiotów sproszkowanymi materiałami, przy któ-

• rym proszek jest doprowadzany ze zbiornika magazy-
nowego poprzez przewody rurowe do co najmniej je-
dnego systemu natryskowego zasilanego sprężonym 
powietrzem i tam rozpylony w strumień natryskowy, 
znamienny tym, że wprowadza się rozpylany proszek 
bezpośrednio przed stanowiskiem rozpylania w stan 
zawieszenia umożliwiający rozpylanie i stanowiący ro-
dzaj zawirowania i zabiera się go z tego zawirowania 
przez systemy rozpylające przy zachowaniu stanu za-
wieszenia. 

Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz. 1 
i 2, znamienne tym. że ma zbiornik przygotowawczy 
(10), połączony przewodem rurowym ze zbiornikiem 
magazynowym, przy czym na zbiorniku przygotowaw-
czym (10) umieszczone są bezpośrednio systemy roz-
pylające (11). 

Urządzenie według zastrz. 3, znamienne tym, że 
zbiornik przygotowawczy (10) stanowi w zasadzie pio-
nowo stojący cylinder, na którego rurowrej osłonie (12) 
zamocowane są łatwo rozłącznie w równomiernych 
odstępach systemy rozpylające (11) i która na swym 
górnym końcu ma króciec doprowadzający (14) do pro-
szku, a na swym dolnym końcu płytę denną (13) 
z otworem przepustowym (17) do sprężonego powietrza. 
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48b (P. 127721) 24.06.1968. 

Voenno-Vozdushnaya inzhenernaya ordena Lenina 
Krasnoznammennya Akademia imeni professora N. E. 
Zhukowskiego, Moskwa, Związek Socjalistycznych Re-
publik Radzieckich, (Piort Timofiejewicz Kolomytsev, 
Mikołaj Leonidowicz Zubow). 

Sposób obróbki cieplnej przedmiotów z żaroodpor-
nych stopów, zwłaszcza łopatek turbiny gazowej, któ-
rych warstwę powierzchniową poddano dyfuzyjnemu 
nasycaniu pierwiastkami polepszającymi żaroodpor-
ność, znamienny tym, że obrabiane przedmioty ogrzewa 
się w atmosferze tlenu do temperatury 700-1250°C 
i utrzymuje się w tej temperaturze w ciągu 2-16 go-
dzin. 

48b (P. 142348) 29.07.1970. 

Politechnika Gdańska Instytut Technologii Materia-
łów Maszynowych i Spawalnictwa, Gdańsk, (Dąbrów-
ka Opatrný Myśliwiec, Jerzy Burczyk). 

Sposób powierzchniowej, cieplno-chemicznej obrób-
ki przedmiotów metalowych, znamienny tym, że obro-
bione cieplno-dyfuzyjnie powierzchnie przedmiotów 
metalowych nagrzewa się bezpośrednio strumieniem 
plazmy z równoczesnym doprowadzeniem gazu dyfun-
dującego, a następnie chłodzi z szybkością zależną od 
rodzaju dokonywanego procesu. 

48di (P. 95566) 19.01.1961. 

Continental Oil Company, Ponta City, Oklahoma, 
Stany Zjednoczone Ameryki, (Norman Lee Conger, 
Merle Hutchison, Ölen Lonnie Riggs, John Dean Sud-
bury). 

Sposób zmniejszania korozji naczyń metalowych za-
wierających roztwór korodujący, znamienny tym, że 
obejmuje kolejno okres przepuszczania prądu stałego 
od naczynia (10) stanowiącego anodę do elektrody obo-
jętnej (14) umieszczonej w wymienionym roztworze 
(12) i stanowiącej katodę, trwający od momentu w któ-
rym różnica potencjałów pomiędzy naczyniem (10) 
i elektrodą standartową (22) osiągnie poziom odpowia-
dający z góry określonej maksymalnej szlachetności 
kotła 10), okres przerwy w przepływie wspomnianego 
prądu trwający do momentu w którym wspomniana 
różnica potencjałów osiągnie poziom odpowiadający 
z góry określonej minimalnej szlachetności naczynia 
(10) i wreszcie okres ponownego przepuszczania prądu 
od naczynia (10) do elektrody (14) znajdującej się w 
roztworze (12) trwający do momentu w którym wspom-
niana różnica potencjałów ponownie osiągnie wzmian-
kowaną na początku wrartość. 

Układ do zmniejszania korozji naczynia metalowego 
zawierającego roztwór korodujący sposobem według 
zastrz. 1-11, znamienny tym, że zawiera elektrodę 
obojętną (14), umieszczoną w roztworze (12), źródło 
prądu stałego (16), przewody (18, 20) tak łączące źró-
dło energii (16) a elektrodą (14) i z naczyniem (10), aby 
elektroda (14) była katodą a naczynie (10) anodą, elek-
trodę normalną (22) połączoną z roztworem (12) w celu 
określenia różnicy potencjałów pomiędzy naczyniem 
(10) i elektrodą normalną (22) oraz urządzenie steru-
jące (24 lub 86) mogące reagować na zmiany różnicy 
potencjałów pomiędzy naczyniem (10) a elektrodą nor-

malną (22) w celu sterowania wspomnianego obwodu 
(18, 20) tak aby różnica potencjałów między naczy-
niem (10) a elektrodą normalną (22) była utrzymywa-
na w zakresie minimalnego potencjału dodatniego na 
krzywej polaryzacji anodowej. 

49a (P. 152408) 22.12.1971. 

Pierwszeństwo: 22.12.1970 - Niemiecka Republika 
Federalna 

Wilhelm Hegenscheidt KG Erkelenz/Rhld Niemiecka 
Republika Federalna, (Theodor Dombrowski). 

Podpodłogowa obtaczarka do profilowego obtaczania 
obręczy zestawów kołowych pojazdów szynowych, wy-
posażona w przyrządy do centrowania zestawu oraz -
w rolki napędowe, obracające zestaw spoczywający na 
nich swymi powierzchniami tocznymi podczas abtacza-
nia, znamienna tym, że rolki napędowe (2, 2') wyko-
nane są ze stali nieutwardzanej i posiadają profil 
(55), (55'), (57), który zostaje uformowany drogą natu-
ralnego zużycia lub odwzorowany według naturalnego 
zużycia powierzchni tocznych kół. 

49a (P. 153179) 25.01.1972. 

Pierwszeństwo: 1.02.1971 - NRF 

Hoech Maschinenfabrik Deutschland Aktiengesell-
schaft, Dortmund, NRF, (Wolfgang Kühne, Hubert Go-
letz). 

Ciężka tokarka sterowana numerycznie, a zwłaszcza 
tokarka do walców, przeznaczona do zgrubnej oraz 
wykańczającej obróbki przedmiotów ciężkich, wyposa-
żona we wrzeciennik oraz konik z hydrostatycznie uło-
żyskowanymi wrzecionami, jak również w oddzielną 
skrzynkę prędkości z silnikiem głównym, przy czym 
ustalanie i kontrola rzeczywistego położenia noża to-
karskiego odbywa się za pośrednictwem urządzeń po-
miarowych zainstalowanych równolegle do prowadnic 
sań narzędziowych, znamienna tym, że wrzeciennik 
(12) konik (13) i skrzynka (Î5) prędkości, połączone 
z wrzecionem roboczym (122) poprzez sprzęgło skrętne 
(22), umieszczone są symetrycznie w stosunku do pła-
szczyzny przechodzącej pionowo przez oś toczenia 
( a - a ) . 
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49a (P. 153675) 24.02.1972. 
Lenigradsky Metallichesky Závod imieni XXII Sie-

zda KPSS, Leningrad, ZSRR, (Alexandr Pavlovich, 
Ivanov Rudolf Alexeevich Romanov). 

Urządzenie do toczenia powierzchni kulistych zawie-
rające stół z napędem nadającym mu ruch obrotowy, 
głowicę w postaci dwustronnej dźwigni mającej na 
jednym końcu podporę połączoną ze stołem w punk-
cie leżącym na osi obrotu tego stołu i mającej na dru-
gim końcu imak obrotowego noża czaszowego i me-
chanizm posuwu głowicy, znamienne tym, że podpora 
(4) ma postać kulowego przegubu (5), a nożowy imak 
(9) zaopatrzony jest w środki do regulowania stopnia 
obrotu noża (19) w procesie toczenia kulistych po-
wierzchni (1) przy czym stół (2), głowica (6) i obrabia-
na kulista powierzchnia (1) tworzą jednen zamknię-
ty układ kinematyczny. 

49b (P. 147638) 19.04.1971. 
Żywiecka Fabryka Maszyn, Żywiec, (Adam Suter). 

Urządzenie do wykańczającej obróbki zakończenia 
spiralnego rowka dozującego ślimaków wtryskowych 

zamocowane na stole frezarki (1) przy pomocy freza 
kształtowego (2), znamienne tym, że wyposażone jest 
w przesuwną korbkę (5), podzielnicę (4), oraz prowad-
nicę (8), nastawną i przesuwną rolkę (9), ustalające 
dobrane wymiary i kształt zakończenia rowka dozu-
jącego. 

49c (P. 148262) 20.05.1971. 

Biuro Projektów Przemysłu Hutniczego Oddział w 
Warszawie, Warszawa, (Romuald Sianko). 

Nożyca latająca, mająca znany napęd silnikiem zna-
mienna tym, że jest wyposażona w zębate koła mające 
zmienną szerokość wieńca zębatego. 

49f2 (P. 153873) 4.03.1972. 
Pierwszeństwo: 9.03.1971 - Stany Zjednoczone 

Ameryki 

Dart Industries Inc. Los Angeles, Stany Zjednoczo-
ne Ameryki, (Jack Vincent Croyle, James Baldwin 
Swett). 

Urządzenie do szczelnego zamykania pojemnika, od-
kształcalne sprężyście, znamienne tym, że zawiera 
ściankę główną (14) łączącą płaski obszar znajdujący 
się w jej środku z krawędzią (24) zaopatrzoną w ścian-
kę boczną (26) uszczelniającą powierzchnię (28) usy-
tuowaną dookoła krawędzi (24), zaś co najmniej część 
(32) powierzchni uszczelniającej (28) styka się ze ścian-
ką (30) pojemnika (20) o otwartym wylocie, tworząc 
szczelne zamknięcie, a ponadto, jest wyposażone w 
ściankę górną (12), połączoną z powierzchnią uszczel-
niającą (28) i ścianką główną (14), przy czym górna 
ścianka (12) zawiera umieszczoną w jej środku pro-
wadnicę (13) w kształcie tulei, w której osi jest umie-
szczony nurnik (15) tak, że nacisk wywarty na ten 
nurnik jest przekazywany w pobliże środka ścianki 
głównej (14). 
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Sposób szczelnego zamykania pojemnika z otwartym 
wylotem za pomocą urządzenia odkształcalnego sprę-
żyście według zastrz. 1, znamienny tym, że na pojem-
niku umieszcza się rozluźnione zamknięcie zawierają-
ce ściankę główną wstępnie naprężoną, mającą w środ-
ku płaski obszar, poprzez który wywiera się nacisk 
na obszar wstępnie sprężony aż wystąpi w nim wza-
jemne zachodzenie na siebie występów, przy równo-
miernym przemieszczeniu elementów szczelnego zam-
knięcia, połączonych ze ścianką środkową, po czym 
przy trwającym w dalszym ciągu nacisku, ustawia się 
zamknięcie w pozycji uszczelnienia na pojemniku, oraz 
przerywa się działanie nacisku tak, że dzięki odkształ-
ceniu sprężystemu urządzenie może powrócić do sta-
nu naprężonego w styczności ze ścianka boczną po 
jemnika z zachowaniem warunków szczelności. 

49h (P. 148480) 15.05.1971. 

Wrocławskie Zakłady Elektroniczne „Elwro", Wro-
cław, (Kazimierz Czekała, Grzegorz Mendyka). 

Uaktywniony olej do zabezpieczania spoiw miękkich 
zwłaszcza podczas lutowania automatycznego i cyno-
wania ogniowego znamienny tym, że zawiera oleje ro-
ślinne lub mineralne odporne na wysoką temperaturę, 
z dodatkiem wyższych kwasów tłuszczowych i środ-
ków powierzchniowo-czynnych. 

49l (P. 148305) 22.05.1971. 

Chorzowska Fabryka Okuć Budowlanych, Chorzów, 
(Jan Szczygieł). 

Urządzenie do mechanicznego wprowadzania 4rub 
w otwory tulejek i nakuwania na tych śrubach wy-
pustów zapobiegających rozłączeniu (tekst zgłoszenia 
zamieszczony został w klasie 7h na stronie 12). 

49l (P. 148483) 26.05.1971. 

Zakłady Elektro-Maszynowe ,,Eda" Przedsiębiorstwo 
Państwowe Wyodrębnione, Poniatowa, (Ryszard Czar-
necki). 

Urządzenie do nacinania rowków spiralnych, zwła-
szcza na walkach korbowych o małych wymiarach, po-
siadające układ napędowy i pneumatyczny do moco-
wania przedmiotu obrabianego, znamienne tym, że po-
siada krzywkę bębnową (6) połączoną z zespołem me-
chanizmu napędzającym suporty (20) i (33) wraz z na-
rzędziem (42), osadzonym ruchomo na wale krzywko-
wym (7), która służy do podłużnego przesuwu supor-
tów (20) i (33) i krzywkę tarczową (16) osadzoną szty-
wno na wale (15), który drugim końcem jest zasprzę-
glony kołem zębatym (14) z kołem zębatym (12) o ru-
chu podłużnym i obrotowym osadzonym na wale (7), 
która synchronizuje dosuw i odsuw narzędzia skra-
wającego (42) z suportem górnym (33) i dolnym (20) 
do przedmiotu obrabianego (4), przy czym posiada po-
dwójny mechanizm zapadkowy (27) i (28) osadzony 
sztywno z piastą (30) na śrubie (31), za pomocą któ-
rego następuje podział warstwy skrawanej i zatrzyma-
nie obrabiarki po zakończonym cyklu roboczym. 

50c (P. 151318) 30.10.1971. 

Pierwszeństwo: 3.11.1970 - Niemiecka Republika 
Federalna 

M.J. Voith GmbH, Heidenheim, NRF, (Sakob Wolf). 

Część sitowa maszyny sitowej wzdłużnej do wytwa-
rzania wstęg surowców włóknistych bez dostępu po-
wietrza, w szczególności układarki runa, posiadająca 
wlot materiału, którego wylot, na przykład górna kra-
wędź wlotu materiału, przykrywa sito podparte przez 
stałą podstawę przynajmniej na pewnej części strefy 
tworzenia arkusza, i który swymi obydwiema wzdłuż-
nymi ścianami bocznymi przylega do sita tworząc ka-
żdorazowo szczelinę, jak również posiadająca napełnio-
ną cieczą komorę zaporową, której ściana wzdłużna 
odwrócona od wylotu obejmuje krawędź sita i jest 
połączona ze stałą podstawą, znamienna tym, że do 
komory zaporowej (14) jest włączone urządzenie, po-
wodujące równomierny przepływ cieczy zaporowej na 
jej drodze do szczeliny (10). 

50c (P. 153078) 25.01.1972. 

Pierwszeństwo: 26.01.1971 - Szwajcaria 

Joseph Richard Kaelin, Buochs, Szwajcaria. 

Urządzenie do rozdrabniania odpadków domowych, 
mające zamykalny pojemnik, w którym umieszczony 
jest dezyntegrator z kołkami równoległymi do osi obro-
tu, znamienne tym, że układ jego powoduje przepływ 
materiału rozdrabnianego od obwodu do środka, przy 
czym komora rozcierania zwęża się od wlotu do wy-
lotu. 



102 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO Nr 10/1973 

50e (P. 152178) 15.12.1971. 

Pierwszeństwo: 16.12.1970 - Japonia 

Mitsui Toatsu Chemicals, Incorporated, Tokio, Ja-
ponia, (Toshiri Takac, Toyataro Kawabe, Shohei Mae-
no). 

Sposób odpylania gazów znamienny tym, że gaz za-
wierający pył przepuszcza się przez warstwę porowa-
tego piankowego materiału o wysokiej porowatości 
i o otwartych przestrzeniach _ międzykomórkowych, 
a następnie nasyca się ten porowaty materiał rozpu-
szczalnikiem gazu. 

52a (P. 148844) 15.06.1971. 

Spółdzielnia Inwalidów „Pokój", Nysa, (Jakub Fo-
rystek, Bronisław Grzywa, Antoni Korzeń, Tadeusz 
Parchacz). 

Końcówka przyciskacza materiałów w maszynach do 
szycia, zwłaszcza wielościegowych, stosowana przy 
zszywaniu skóry, materiałów skóropodobnych i in-
nych o analogicznych cechach, dotyczących przyczep-
ności powierzchniowej do metalu, z rolką przyciska-
jącą zszywane materiały do usytuowanego pod nią su-
waka ząbkowego, dokonującego przesuwu tych mate-
riałów w miarę formowania ściegów, znamienna tym, 
że rolka ta (5), lub rolki (5) w maszynach wielościego-
wych wbudowane są bezpośrednio w korpus zwykłego 
przyciskacza poślizgowego z płaską stopką dociskową 
(2), uzupełniającą dokonywany przesuw zszywanych 
materiałów (10) ich przyciskaniem do płyty (8) maszy-
ny i ściśnięciem ich w ten sposób ze sobą, w momen-
cie i w miejscu formowania pętli ściegu przez igłę (11), 
dla uzyskania dostatecznego dociągnięcia obu nitek 
tej pętli. 

531 (P. 126528) 19.04.1968. 

Pierwszeństwo: 4.07.1967 - Niemiecka Republika 
Demokratyczna 

VEB Maschinenfabrik Heidenau, Heidenau, NRD, 
(Robert Herricht, Jürgen Hörig, Richard Goli). 

Sposób zabezpieczania gniotownika walcowego przed 
uszkodzeniem w czasie biegu jałowego, z elektrycznym 
kontrolowaniem strumienia materiału, znamienny tym, 
że zmiany obciążenia spowodowane przerwaniem do-
pływu materiału, wykorzystuje się do sygnalizacji i na-
stępującego po niej wyłączenia elektrycznego napędu 
gniotownika walcowego. 

Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz. 1, 
znamienne tym, że do obwodu (1) prądu roboczego 
włączony jest transformator (2), którego napięcie po 
stronie wtórnej jego jest regulowane za pomocą po-
tencjometru (3), przy czym zmniejszające się napięcie 
jest doprowadzane do wzmacniacza (4), który w chwili 
przerwy przepływu strumienia materiału na drodze 
(5) prądu uruchamia łącznik (6), urządzenie sygnaliza-
cyjne, jak również element czasowy (7), który prze-
rywa prąd sygnalizacyjny gniotownika. 

53k (P. 148919) 18.06.1971. 

Patent dodatkowy do patentu 59224 

Krajowy Związek Spółdzielni Rybackich, Gdynia, 
(Ryszard Przybyłek, Zbigniew Makowski). 

Sposób odbarwiania kwasu alginowego otrzymywa-
nego z brunátníc (Pheophyta) szczególnie z morszczynu 
(Fucus)'lub wodorostów zawierających morszczyn zna-
mienny tym, że oczyszczony w wyniku odwirowania 
i filtracji roztwór alginowy jest odbarwiany za pomo-
cą nasyconego roztworu dwutlenku chloru - przy 
czym odbarwianie można prowadzić na roztworze al-
ginowym lub na wytrąconym kwasie alginowym, albo 
w celu odbarwienia roztwór alginowy jest przepu-' 
szczany przez złoże żywicy adsorbcyjnej odbarwiają-
cej - sorbentu, odbarwiony zaś kwas alginowy po 
wypłukaniu wodą zostaje wysuszony. 

57b (P. 141640) 27.06.1970. 

Pierwszeństwo: 1.07.1969 - Stany Zjednoczone 

Xerox Corporation, New York, USA, (Richard Ed-
ward Smith, Jack Richard Oagley). 

Sposób wywoływania utajonego obrazu elektrosta-
tycznego wytwarzanego na części powierzchni światło-
czułej znamienny tym, że przesuwa się część powierz-
chni światłoczułej, na której utworzony został utajo-
ny obraz elektrostatyczny do styku z powierzchnią 
pośrednią, na której nałożona została równomierna 
warstwa odmierzona ilość mat. wywoł., przesuwa się 
powierzchnię światłoczułą w styku z powierzchnią 
światłoczułą do całkowitego wywołania utajonego 
obrazu elektrostatycznego oraz odsuwa się powierz-
chnię pośrednią w styku z powierzchnią światłoczułą. 

Urządzenie do stosowania sposobu według znstrz. 
1-18, znamienny tym, że zawiera zespół wywołujący 
mający ruchomą powierzchnię pośrednią, środki do na-
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kładania mat. wywoł., na powierzchnię pośrednią w 
nieodmierzonej ilości, środki zbierające w celu zebra-
nia z powierzchni pośredniej nadmiaru mat. wywoł. 
i pozostawienia na niej mat. wywoł. w odmierzonej 
ilości w postaci równomiernej warstwy, środki do ko-
lejnego przesuwania powierzchni pośredniej w styku 
ze środkami zbierającymi, środkami zbierającymi oraz 
z powierzchnią wywoływaną poprzez szczelinę zespołu 
wywołującego, środki stykające powierzchnię pośre-
dnią z pierwszą krawędzią wywoływanego obrazu na 
powierzchni światłoczułej, środki do przesuwania po-
wierzchni pośredniej w styku z powierzchnią wywo-
ływaną na założonej długości powierzchni światłoczu-
łej oraz środki odsuwające zespół wywołujący ze sty-
ku z powierzchnią światłoczułą. 

57b (P. 147651) 21.04.1971. 

Pierwszeństwo: 22.04.1970 - NRF 
Kalie Aktiengesellschaft, Wiesbaden-Biebrich, NRF. 

Światłoczuła masa do kopiowania do wytwarzania 
warstw odpornych na działanie środków trawiących, 
znamienna tym, że zawiera światłoczuły produkt kon-
densacji co najmniej jednego członu ogólnego typu 
A(-D)n i co najmniej jednego członu typu B, które 
połączone są między sobą dwustronnie wiążącymi 
mostkami wywodzącymi się ze zdolnego do konden-
sacji związku karbonylowego, gdzie A oznacza resztę 
związku, który zawiera co najmniej dwa izo- lub he-
terocykliczne pierścienie aromatyczne i który w kwa-
śnym środowisku w co najmniej jednym miejscu czą-
steczki daje się kondensować z aktywnym związkiem 
karbonylowym, D oznacza grupę soli dwuazoniowej. 
która stoi przy atomie węgla reszty A, n oznacza licz-
bę całkowitą 1-10, a B oznacza resztę związku wol-
nego od grup dwuazowych, który w kwaśnym środo-
wisku w co najmniej jednym miejscu swej cząstecz-
ki jest zdolny do kondensacji z aktywnym związkiem 
karbonylowym, przy czym produkt kondensacji zawie-
ra średnio 0,01-50 członów B na jeden człon A(-D)n 
oraz zawiera co najmniej po jednej nierozpuszczalnej 
w wodzie żywicy typów I i II, przy czym jako żywicę 
typu I rozumie się stosunkowo małocząsteczkowe ży-
wice o dobrej przyczepności w stosunku do trawio-
nych podłoży, a jako żywicę typu II żywice stosunko-
wo wielocząsteczkowe, które zawierają grupy polarne 
lub zdolne do polaryzacji. 

Sposób wytwarzania warstwy chroniącej przed tra-
wieniem, znamienny tym, że nośnik powleka się roz-
tworem lub zawiesiną, która zawiera światłoczuły pro-
dukt kondensacji co najmniej jednego członu ogólne-
go typu A(-D)n i co najmniej jednego członu typu B, 
które połączone są między sobą obustronnie wiążącymi 
mostkami wywodzącymi się ze zdolnego do kondensa-
cji związku karbonylowego, gdzie A oznacza resztę 
związku, który zawiera co najmniej dwa izo- lub he-
terocykliczne pierścienie aromatyczne i który w kwa-
śnym środowisku daje się kondensować z aktywnym 
związkiem karbonylowym, D oznacza grupę soli dwu-
azoniowej, która stoi przy atomie węgla reszty A, 
n oznacza liczbę całkowitą 1-10, a B oznacza resztę 
związku wolnego od grupy dwuazowej, który w kwa-
śnym środowisku w co najmniej jednym miejscu swej 
cząsteczki jest zdolny do kondensacji z aktywnym 
związkiem karbonylowym, przy czym produkt konden-
sacji zawiera średnio około 0,01-50 członów B na 
1 człon A(-D)n, oraz zawiera co najmniej po jednej 
nierozpuszczalnej w wodzie żywicy typów I i II, przy 
czym jako żywicę typu I rozumie się żywice stosun-
kowo małocząsteczkowe, a jako żywicę typu II żywi-
ce stosunkowo vielkoczasteczkowe, które zawierają 
grupy polarne lub zdolne do polaryzacji, roztwór lub 
zawiesinę suszy się, otrzymany światłoczuły materiał 
do kopiowania naświetla, a miejsca warstwy do ko-
piowania nie poddane działaniu światła usuwa się roz-
tworem wywoływacza. 

57e (P. 145127) 25.09.1965. 

Pierwszeństwo: 30.09.1964 - Stany Zjednoczone 
Ameryki 

Rank Xerox Limited, Londyn, Wielka Brytania. 

Zespół do podawania okresowo arkuszy, zwłaszcza 
w automatycznej kopiarce kserograficznej, znamienny 
tym, że zawiera ułożyskowany obrotowo wał (514), na 
którym osadzona jest obrotowa rolka podająca (511) 
współdziałająca z drugą rolką (512) podającą dociska-
ną przez mechanizm dociskający do styku z rolką po-
dającą (511), przy czym na wale (514) osadzony" jest 
element (513), którego część zderzak jest wysuwany 
w miejsce przejścia arkusza przesuwanego pomiędzy 
wymienionymi dwiema rolkami podającymi (511) i (512) 
oraz drugi obrotowo ułożyskowany wał (517) i me-
chanizm napędowy napędzający te oba wały (514) 
i (517). 

60a (P. 137554) 15.12.1969. 

Pierwszeństwo: 18.12.1968 - Francja 

Application des Gaz S.A., Paryż, Francja, (Roger 
Remane). 

Urządzenie zaworowe dla zbiorników ciśnieniowych, 
przeznaczonych do przechowywania czynnika pod ci-
śnieniem, znamienne tym, że zawiera zewnętrzną mi-
seczkę ze sprężystego materiału plastycznego, posia-
dającą kołnierz umożliwiający zamontowanie jej w 
odpowiednim otworze w ściance zbiornika i mającą 
denko perforowane, połączone sztywno z osiowym 
elementem wypukłym, zwróconym ku górze, oraz we-
wnętrzną miseczkę, wykonaną z materiału w zasadzie 
sztywnego, przy czym miseczka wewnętrzna wciśnięta 
jest w miseczkę zewnętrzną tak, że przyciska ją do 
krawędzi otworu w zbiorniku, dzięki czemu î"1"sęczka 
ta jest zamocowana w ściankach zbiornika zaś w środ-
ku denka tej miseczki znajduje się gniazdo zaworu, 
które jest szczelnie zamknięte przez element wypukły, 
należący do miseczki zewnętrznej, tworząc w ten spo-
sób człon zamykający urządzenia zaworowego. 
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60a (P. 147337) 3.04.1971. 
Huta „Zygmunt", Bytom, Polska, (Jerzy Kobos, Ka-

zimierz Kałka, Wojciech Sokolski). 

Płyta zbiorcza do zamocowania aparatury hydrau-
licznej, zwłaszcza aparatury do sterowania maszyn 
i urządzeń przemysłowych pracujących samodzielnie 
lub w cyklu automatycznym, znamienna tym, że ma 
rozłącznie z nią połączone elementy (2) korzystnie 
o kształcie prostopadłościanu zamocowane w stałej 
odległości (t) od siebie i służące do umieszczenia na 
każdym z nich pojedynczego aparatu hydraulicznego 
(3) lub aparatów tworzących obwód hydrauliczny ste-
rujący organem roboczym oraz, że każdy element (2) 
ma wewnętrzne kanaliki do przepływu cieczy robo-
czej umożliwiające funkcjonowanie aparatu hydrau-
licznego lub aparatów na nim umieszczonych, przy 
czym każdy element (2) ma w jednej z bocznych ścian 
otwory służące do ewentualnego połączenia za pomocą 
wydrążonego przewodu 4 z innym elementem (2) lub 
organem roboczym. 

63a (P. 143129) 10.09.1970 
Pierwszeństwo: 11.09.1969 - 4.03.1970 - Niemiecka 

Republika Federalna 
Je^r T.TdIit:rscheid KG, Lohmar, NRF, (Theo Buthe, 

„Jemens Nienhaus, Jürgen Vollmer). 
Włączalne samochodowe sprzęgło cierne, składające 

się z dwóch tarcz sprzęgłowych, osadzonych przesu-

wnie na jednym wałku przekładniowym i obracają-
cych się razem z nim oraz dociskanych siłą sprężyny 
do koła zamachowego silnika lub do połączonej z nim 
na stałe obudowy sprzęgła, znamienne tym, że każda 
sprzęgłowa tarcza (1, 2) zaopatrzona jest odpowiednio 
w jedną dociskową tarczę (3, 4), obciążoną siłą sprę-
żyny oraz wyłączające dźwignie (9), które założone są 
obrotowo na obudowie (8) sprzęgła i połączone za po-
mocą cięgła (10) z jedną, dociskową tarczą (4) oraz za 
pomocą popychacza (11) z drugą dociskową tarczą (3), 
dzięki czemu obydwie te tarcze (3, 4) są jednocześnie 
odsuwane od tarcz sprzęgłowych, w kierunku przeci-
wnym do kierunku działania siły sprężyny. 

63c (P. 140481) 7.05.1970. 

Pierwszeństwo: 8.05.1969 - Wielka Brytania 

Girling Limited, Birmingham, Wielka Brytania, 
(Brian Ingram). 

Dwupedałowy hydrauliczny układ hamulcowy dla 
pojazdów mechanicznych zwłaszcza ciągników rolni-
czych, w których cylinderki hamulcowe kół po jednej 
stronie pojazdu połączone są z oddzielnymi pompami 
hamulcowymi uruchamianymi oddzielnymi pedałami 
znamienny tym, że każda pompa hamulcowa (10, (11) 
zawiera przesuwane tłoczysko (12) umieszczone w 
otworze (13) korpusu pompy, kanał w korpusie pom-
py, połączony przewodem (21) z akumulatorem hy-
draulicznym (20) zakończony otworem w komorze ci-
śnieniowej (15) zawartej przed tłoczyskiem (12), zam-
kniętym w położeniu spoczynkowym pompy zaw7orem 
(23) oraz kanał w korpusie pompy łączący przewodem 
(17) zbiornik (16) płynu hydraulicznego z komorą (15) 
przy czym przewód ten zakończony jest zaworem (18) 
w korpusie pompy, otwartym w położeniu spoczynko-
wym pompy ciśnieniowe (15) obu pomp (10) i (11) po-
łączone są przewodem (24) zamkniętym zaworami (25), 
które otwierane są podczas ruchu tłoczysk (12) podczas 
hamowania. 

63c (P. 140759) 20.05.1970. 

Zakłady Mechaniczne „Ursus" Ursus k/Warszawy, 
(Witold Dzikowski, Jerzy Górski). 

Urządzenie do napędu i blokowania wałka odbioru 
mocy pojazdów mechanicznych, składające się z re-
duktora obrotów, wałka odbioru mocy, układu stero-
wania obrotów reduktora i układu blokowania obro-
tów reduktora oraz dwóch wymiennych końcówek wał-
ka odbioru mocy dla obrotów 540 na minutę i dla 
obrotów 1000 na minutę, znamienne tym, że w ukła-
dzie blokowania pokrywa (30) ma otwór (31) z wielo-
wypustem (32) i zaopatrzona jest w prowadzący kołek 
(33) dla wzdłużnego rowka (34) wymiennej końcówki 
wałka odbioru mocy (18) oraz wzdłużnego rowka (35) 
wymiennej końcówki wałka odbioru mocy (21), przy 
czym obydwie końcówki wałków odbioru mocy posia-
dają jednakowe wielowypusty zewnętrzne (20) i (23). 
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63c (P. 141246) 11.06.1970. 

VEB Ifa-Automobilwerke Ludwigsfelde Ludwigswel-
de Kreis Zossen Niemiecka Republika Demokratyczna, 
(Klaus Hofman, Winfried Richter, Christoph Peter). 

Wieloobwodowy układ hamulcowy pojazdów zespo-
lony z hamulcem ręcznym w szczególności do poja-
zdów mechanicznych, znamienny tym, że w połączeniu 
z główną pompą, na przykład z cylindrem (3) układu 
hamowania jezdnego działającego w każdym obwodzie 
na wszystkie wyposażone w hamulce koła, zainstalo-
wany jest zasobnik energii, korzystnie w postaci ukła-
du sprężynowego, który uruchamiany w znany sposób 
mechanicznie dźwignią (7) hamulca ręcznego, na przy-
kład poprzez zderzak (9) zamocowany na tłoczysku (2) 
podobnego hamulcowego cylindra (3) wprowadza ci-
śnienie hamowania do obwodów (4, 5) hydraulicznych 
głównego układu hamulcowego lub oddziaływuje na 
wymienione obwody (4, 5) hydrauliczne głównego ukła-
du hamulcowego za pomocą siły sprężyny (8) zasobni-
ka (12) energii napinanej pneumatycznie powietrzem 
pod ciśnieniem przedostającym się przez zawór (7a) 
hamulca ręcznego po uprzednim odpowietrzeniu wy-
mienionego zasobnika przez tłoczyska (2a, 2b) i cylin-
dry (3a) głównego układu hamulcowego. 

63c (P. 141554) 24.06.1970. 

Pierwszeństwo: 25.06.1969, 22.04.1970 - Wielka 
Brytania 

Girling Limited, Birmingham, Wielka Brytania, 
(Charles Newstead, Lesly Cullen, Michal Zajko). 

Hamulec bębnowy pojazdów mechanicznych zawie-
rający tarczę hamulcową, kołowe szczęki hamulcowe 
z nakładkami ciernymi oddalone od tej tarczy i ru-
chome względem niej, wałek krzywkowy ułożyskowa-
ny w tarczy hamulcowej, umieszczony między końca-
mi szczęki rozpierający je podczas obrotu oraz przej-
mujący moment hamowania uchwyt oporowy, umie-
szczony między drugimi końcami wspomnianych 
szczęk, przy czym szczęki te stykają się ze wspomnia-
nym uchwytem obrotowo dzięki czemu mogą być po-
ruszane wahadłowo w płaszczyźnie równoległej do tar-
czy hamulcowej, znamienny tym, że szczęki hamulco-
we (7) oparte są na uchwycie (3) swobodnie. 

63c (P. 142254) 24,07.1970. 

Pierwszeństwo: 31.07.1969 - Francja 

Société Anonyme D.B.A. 92, Clichy, Francja, (James 
Mangold). 

Przeciwślizgowy układ hamulcowy dla pojazdów me-
chanicznych o układzie rozdzielonym w którym źródło 
hydrauliczne ciśnienia przystosowane jest do urucho-
mienia hamulca przy zasilaniu przynajmniej dwu nie-
zależnych obwodów hamulcowych za pomocą dwu od-
dzielnych hydraulicznych ciśnień, znamienny tym, że 
zawiera przeciwślizgowe kontrolne urządzenie (22) 
umieszczone w pierwszym rurowym obwodzie (14) 
i przystosowane do regulowania pierwszego ciśnienia 
hamulcowego z cylindra (10) do urządzenia kontrolne-
go (18) hamulca hydraulicznego dla pierwszego usta-
wienia kół (20) odnoszących się do przynajmniej je-
dnej osi pojazdu jak funkcja poślizgu przynajmniej 
jednego koła przy pierwszym ustawieniu dla przynaj-
mniej jednego modulatora (30) umieszczonego w dru-
gim hamulcowym rurowym obwodzie (16) i przystoso-
wanym do regulowania drugiego układu ciśnienia ha-
mulcowego ze źródła kontrolowanego do hydrauliczne-
go urządzenia wzbudzającego (26) dla drugiego usta-
wienia kół (28) przyłączonych do przynajmniej jednej, 
innej osi pojazdu jako funkcji ciśnienia hamowania 
w pierwszym ustawieniu hamulca kołowego do urzą-
dzenia kontrolnego (18) i przynajmniej jednego zam-
knięcia utworzonego przez zawór zwrotny (42), który 
umieszczony jest równolegle do przepływu cieczy sto-
sownie do urządzenia wzbudzającego kontrolowanego 
za pomocą różnicy ciśnień między ciśnieniem hamowa-
nia z kontrolowanego źródła do modulatora (30) w kie-
runku połączenia kontrolowanego źródła (10) do dru-
giego ustawienia urządzenia wzbudzającego (26) po-
wodującego hamowanie koła w przypadku uszkodze-
nia pierwszego hamującego obwodu (14). 

63c (P. 142281) 25.07.1970. 

Państwowa Wyższa Szkoła Sztuk Plastycznych Wy-
dział Architektury Wnętrz Katedra Form Przemysło-
wych, Wrocław. 

Centralne usytuowanie silnika w samochodzie o mi-
nimalnych gabarytach (tekst zgłoszenia zamieszczony 
został w klasie 46a na stronie 89). 
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63c (P. 142861) 25.08.1970. 

Zakłady Elektrotechniki Motoryzacyjnej „Zelmot", 
Warszawa, (Tadeusz Mathia, Grzegorz Brennek, Ma-
ksymilian Bien). 

Opaska mocująca zwłaszcza reflektorów samochodo-
wych, posiadająca postać obręczy wykonanej najko-
rzystniej z taśmy profilowanej, posiadającej poprzecz-
ne przecięcie z obu stron którego znajdują się uchwy-
ty, przeznaczone do ściągania opaski za pomocą urzą-
dzenia napinającego, na przykład śruby z nakrętką, 
znamienna tym, że w pobliżu przecięcia poprzecznego 
pcsiada najkorzystniej trzy wycięcia (3, 4) stanowiące 
gniazda dla zaczepów (7, 8) uchwytu (2) śruby ściąga-
cej opaskę (1). 

63c (P. 143071) 8.09.1970. 

Pierwszeństwo: 11.09.1969 - Niemiecka Republika 
Federalna 

Fichtel u.Sachs AG Schweinfurt n/Menem, Niemiec-
ka Republika Federalna, (Horst Schulz). 

Sprzęgło uruchamiane siłą odśrodkową, zwłaszcza 
do wielobiegowych piast przekładniowych rowerów 
i tym podobnych, posiadające łożyskowaną obrotowo 
część utrzymującą elementy sprzęgła co najmniej je-
den element sprzęgła ułozyskowany ruchomo na części 
utrzymującej elementy sprzęgła, część przeciwnego 
sprzęgła przcstawną obrotowo w stosunku do części 
utrzymującej elementy sprzęgła, części naprężające 
elementy sprzęgła, które naprężają element sprzęgła 
ułatwiając go w pierwsze położenie robocze, przełącz-
nik odśrodkowy z obrotowo ułożyskowaną częścią 
utrzymującą przeciwwagi, służący do przemieszczenia 
elementu sprzęgła w drugie położenie robocze, prze-
ciwwagi ułożyskowane wychylnie pomiędzy położe-
niem spoczynkowym i położeniem przełączania, części 
naprężające przeciwwagi ustawiające je w położenie 
spoczynkowe oraz funkcjonalne połączenie pomiędzy 
przełącznikiem odśrodkowym i elementem sprzęgła 
znamienne tym, że przeciwwagi (10) połączone są ze 
sobą za pomocą człona sprzęgającego (13), który za-
mocowany jest przegubowo wychylnie na części utrzy-
mującej przeciwwagi (6) na zewnątrz osi sprzęgła. 

63c (P. 148346) 19.05.1971. 

Biuro Konstrukcyjno-Technologiczne Maszyn i Urzą-
dzeń Budowlanych, Warszawa, (Ignacy Polkowski, Ja-
nusz Wróble wski, Zbigniew Záromba). 

Przyczepa lub naczepa niskopodłogowa do przewozu 
ciężkich ładunków, wyposażona w jeden lub dwa od-
czepiane wózki wieloosiowe oraz ramę opuszczaną na 
czas za- i rozładunku, znamienna tym, że rama (2) 
przyczepy lub naczepy jest podwieszona do ramy (16) 
wózka (1) za pomocą pionowego trzonu (7), zaopatrzo-
nego u dołu w czopy (8) do zawieszenia ramy (2) i po-
łączonego z podnośnikami (12) osadzonymi w ramie 
(16) wózka (1) symetrycznie po obu stronach trzonu 
wzdłuż podłużnej osi symetrii przyczepy lub naczepy. 

63c (P. 150328) 

Pierwszeństwo: 4.09.1971 - Niemiecka Republika 
Federalna 

Fichtel u.Sachs AG Schweinfurt n/Menem, NRF, 
(Hans Joachim Schwerdhöfer, Manfred Lutz). 

Dźwignia hamulcowa do piast rowerowych przeno-
sząca moment hamowania ze stożka dźwigni piasty 
rowerowej na ramę roweru, która to dźwignia na je-
dnym swym końcu posiada otwór do osi piasty, a na 
drugim końcu otwór do przesadzenia śruby nakłada-
nego wieńca mocującego, przy czym koniec dźwigni 
hamulcowej po stronie osi piasty ukształtowany jest 
w sposób zapewniający uchwycenie za stożek dźwigni, 
znamienna tym, że górna krawędź (9) zarysu dźwigni 
hamulcowej co najmniej na znacznej części długości 
zarysu posiada ten sam kształt, co dolna krawędź (10), 
lecz z przesadzeniem w kierunku wzdłużnym. 

Sposób wytwarzania dźwigni hamulcowej według 
zastrz. 1 do 9 przez wytłaczanie ich pasm materiału, 
znamienny tym, że materiał tworzący pas (40) dzieli 
się przez zakrzywione i mające zarys górnej i dolnej 
krawędzi dźwigni hamulcowej linie wytłaczania na 
zbliżone do kształtu komet wytłoczki dźwigni hamul-
cowych (46) następujących jedna za drugą w kierunku 
wzdłużnym pasa (BL), w stałym odstępie od siebie (s), 
przy czym posiadają one część główkową (47) i zwró-
coną ku wieńcowi mocującemu część ogonową (48), 
zaś linia środkowa na części ogonowej (49) przebiega 
pod małym ostrym kątem do kierunku wzdłużnego 
pasa (BL), przy czym jedynie przy brzegach pasa (50; 
51) wycina się pomiędzy kolejno po sobie następują-
cymi wytłoczkami (46) kliny odpadowe (52; 53). 
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63c (P. 150618) 21.09.1971. 

Pierwszeństwo: 23.09.1970 - Szwajcaria 

Schweizerische Aluminium AG, Nauhausen, Szwaj-
caria, (Juido Angehern, Volker Eifert). 

Płyta utworzona z belek metalowych, zwłaszcza do 
ścian bocznych skrzyń ładunkowych samochodów cię-
żarowych, w której to płycie poszczególne, sąsiadujące 
ze sobą belki doprowadzone do wzajemnego połączenia 
w kierunku ukośnym względem powierzchni płyty, są 
połączone ze sobą za pomocą rowka i wypustu i ujęte 
przynajmniej od strony swych powierzchni czołowych 
w kształtki obrzeżne o profilu w zasadzie korytko-
wym, znamienna tym, że co najmniej jedna para wsu-
niętych jeden w drugi elementów (3, 7) belek zawiera 
równoległe płaszczyzny styku, ustawione pod kątem 
(6) 10-80° do powierzchni ściany. 

63c (P. 150658) 23.09.1971. 

Pierwszeństwo: 29.09.1970 - Niemiecka Republika 
Federalna 

Josef Voss KG Bruhl, NRF, (Heinz Wolter). 

Bębenkowy zamek kierownicy, zwłaszcza do poja-
zdów mechanicznych, w którym wał kierownicy blo-
kowany jest w położeniu zamkniętym za pomocą za-
suwy, zamykanej siłowo sprężyną i zabezpieczanej 
przed z niezamierzonym blokowaniem przez ułożysko-
wany w obudowie zamka człon klokujący, sprężony 
sprężynowo z jej końcem w położeniu otwartym i tak 
sterowany poprzez łącznik, umieszczony w bębenku 

za pomocą klucza, uruchamiającego przytrzymanie, że 
przejście członu blokującego w położenie zwalniające 
zasuwę jest umożliwione dopiero po całkowitym lub 
prawie całkowitym wyciągnięciu klucza, znamienny 
tym, że osadzony w obudowie (1) zamka bębenek (2) 
posiada występ (52), dociskany z powrotem tylko przy 
obróceniu rdzenia (6) bębenka (2) w położenie zwolnio-
ne, a łącznikowi (27) jest podporządkowany skos na-
biegowy (50), przesuwający koniec (26) członu bloku-
jącego (24). 

63c (P. 152082) 10.12.1971. 

Patent dodatkowy do patentu P. 141777 
Pierwszeństwo: 11.12.1970 - Francja 

Societě Anonyme D.B.A. Clichy, Francja, (Philippe 
Durand). 

Pneumatyczny przeciwślizgowy układ hamulcowy, 
zawierający otwarty zawór doprowadzający regulują-
cy połączenie między źródłem zmiennego pneumatycz-
nego ciśnienia a komorą silnikową o zmiennej objęto-
ści, silnik hamulcowy zapewniający hamowanie co naj-
mniej jednego koła pojazdu, otwarty zawór odprowa-
dzający regulujący połączenie przewodem między ko-
morą odprowadzającą o zmiennej objętości silnika ha-
mulcowego przeciwległą w stosunku do komory silni-
kowej silnika hamulcowego a zbiornikiem o stosun-
kowo niskim ciśnieniu, na przykład atmosferycznym, 
zamknięty zawór przelewowy regulujący połączenie 
między obiema przeciwległymi komorami silnika ha-
mulcowego, przy czym każdy z tych zaworów jest po-
łączony z urządzeniem sterującym układ przeciwśli-
zgowy na kątowe przemieszczenie hamowanego koła, 
umożliwiając regulowanie ciśnienia różnicowego istnie-
jącego między obiema przeciwległymi komorami silni-
ka w celu uniemożliwienia poślizgu hamowanego koła 
oraz zamknięty zawór rozładowania regulujący połą-
czenie między komorą silnikową a zbiornikiem i ste-
rowany przez tłok reagujący na ciśnienie różnicowe 
między komorami i w ten sposób łączy komorę ze 
zbiornikiem wówczas gdy ciśnienie różnicowe maleje 
poniżej określonej wartości - według patentu (P. 
141777), znamienny tym, że do sterowania zaworu roz-
ładowania (44) ma układ zawierający tłok (52) uru-
chamiany przez urządzenie (32) sterujące układ prze-
ciwślizgowy w taki sposób, że zawór (44) jest utrzy-
mywany w swym normalnym położeniu zamknięcia 
wówczas gdy zawory (34, 36, 40) zachowują swoje nor-
malne położenie. 

63c (P. 153411) 10.02.1972. 

Politechnika Krakowska Instytut Mechaniki i Pod-
staw Konstrukcji Maszyn, Kraków, (Bronisław Sen-
dyka). 

Reduktor ciśnienia do układu hamulcowego nieblo-
kującego kół mający zastosowanie w pojazdach me-
chanicznych, znamienny tym, że w cylindrze (1) za-
mocowany do korpusu (4) znajduje się uszczelniony 
tłok (2) ze sprężyną powrotną (3), przy czym cylinder 
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(I) z jednej strony ma przewód łączący go z pompą 
hamulcową, a z drugiej strony jest połączony z prze-
wodem hamulcowym koła pojazdu, a jednocześnie w 
korpusie (4) znajduje się zawór (5) sterowany iglicą (6) 
i tłoczek (7) sterowany popychaczem (8), przy czym 
zawór (5) jest połączony z kanałem przelewowym (9), 
a z boku cylinderka tłoku (7) znajduje się zaworek 
(II) umożliwiający sterowania ubytku płynu do cy-
lindra (1). 

63c (P. 153412) 10.02.1972. 

Politechnika Krakowska Instytut Mechaniki i Pod-
staw Konstrukcji Maszyn, Kraków, (Bronisław Sen-
dyka). 

Układ hamulcowy z reduktorami ciśnienia zapobie-
gającymi blokowaniu kół pojazdów mechanicznych, 
znamienny tym, że w cylindrze (1) zamocowanym do 
korpusu (4) znajduje się uszczelniony tłok (2) ze sprę-
żyną powrotną (3), przy czym cylinder (1) z jednej stro-
ny ma przewód łączący go z pompą hamulcową, 
a z drugiej strony jest połączony z przewodem ha-
mulcowym koła pojazdu, oraz że w korpusie (4) znaj-
duje się zawór (5) sterowany iglicą (6) i tłoczek (7) 
sterowany popychaczem (8), przy czym zawór (5) jest 
połączony z kanałem przelotowym (9), a z boku cy-
linderka tłoku (7) jest wykonany zaworek (11) umoż-
liwiający sterowanie ubytku płynu do cylindra (1). 

Odmiana reduktora według zastrz. 1 znamienna tym, 
że cylinder (1) jest bezpośrednio połączony z cylinder -
kiem tłoka (7) poprzez zawór (5). 

63d (P. 148241) 19.05.1971. 

Instytut Lotnictwa, Warszawa, (Stanisław Malewski, 
Tadeusz Zwanicki). 

Piasla kola samolotu, znamienna tym, że składa się 
z dwóch identycznych połówek (1) laminatowych wy-

konanych w kształcie stożka ściętego lub walca, łączo-
nych ze sobą w osi symetrii koła, przy czym każda po-
łówka (1) wyposażona jest w metalowy pierścień (5) 
i metalowe tulejki (4), służące do łączenia połówek 
między sobą oraz zamocowania koła na osi koła. 

Sposób wykonania piasty według zastrz. 1, znamien-
ny tym, że poszczególne warstwy (2) tkaniny szklanej 
tworzące wraz z żywicą syntetyczną połówki piasty (1) 
mają kształt krążka (6) z promieniowymi językami (7), 
których szerokość zapewnia zachodzenia na siebie są-
siednich języków (7) na obrzeżu (3) zewnętrznym pia-
sty, zaś kolejne warstwy są obrócone względem siebie 
o kąt (a) wynikający z podziału kąta pełnego lub jego 
wielokrotności przez liczbę warstw. 

63e (P. 148486) 29.05.1971. 

Pierwszeństwo: 9.06.1970 - Francja 

Fivérei, Société Civile d'Ettudes et de Recherches, 
Paryż, Francja, (Raymond Guyot). 

Opona L osnową promieniową wzmocniona skrętką 
z włókien szklanych otoczonych pojedynczo powłoką 
ź elastomeru, znamienna tym, że skrętka ma skorygo-
wany współczynnik skręcenia pierwotnego większy niż 
90, skorygowany współczynnik skręcenia wtórnego 
większy niż 130 i wydłużenie całkowite mniejsze niż 
3.5%. 
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63k (P. 140576) 12.05.1970. 

Pierwszeństwo: 13.05.1969; 24.03.1970 - Belgia 

Camille Bossaer, Sint Michiels, Belgia. 

Napęd roweru zawierający dwa pedały zmontowane 
z obydwu stron ramy na dźwigniach, z których każda 
obraca się w pozycji zbliżonej do poziomej na osi umo-
cowanej w tylnym widełku roweru, równolegle i w 
przybliżeniu osi koła napędowego, przy czym każda 
z dźwigni jest zawieszona jednym końcem na cdkształ-
calnym członie napędowym współpracującym z dwoma 
kołami wolnobiegowymi zmontowanymi na wale 
umieszczonym w ramie roweru powyżej dźwigni na-
pędowych, zawierających koło przekładniowe napędza-
jące koło zębate koła napędowego roweru, oraz środ-
ki napędu umożliwiające współpracę członowi od-
kształcalnemu z dwoma wymienionymi kołami wolno-
biegowymi, znamienny tym, że odkształcalny człon 
jest utworzony przez łańcuch (14) typu Galia, którego 
każdy z końców jest umocowany do jednej z dźwigni 
(5, 6), przy czym dwa koła wolnobiegowe (15 i 16), 
z którymi współpracuje łańcuch (14) i które są zmon-
towane na wale (17) umieszczonymi na ramie (7) ro-
weru powyżej dźwigni (5, 6), w ten sposób, że w cza-
sie, gdy dźwignia prawa (5) jest napędzana ku dołowi 
pociąga łańcuch (14), podzielony na dwa cięgna, cięg-
no czynne (26) i cięgno bierne (27), za pośrednictwem 
koła łańcuchowego (20) zmontowanego swobodnie na 
osi (22), umieszczonego między dwoma wolnobiegowy-
mi kołami (15, 16), i napędzanego w tym samym kie-
runku co koła zębate (15, 16), łańcuch (14) powoduje 
obrót dwóch wolnobiegowych kół (15) i (16) w kierun-
kach przeciwnych, a dźwignia lewa (6) jest napędzana 
przez cięgno bierne (27) łańcucha (14) w kierunku ku 
górze, ruch cięgna czynnego (26) podczas obniżania się 
dźwigni prawej (5) współpracującej z tym cięgnem po-
woduje obrót wału (17), gdy dźwignia lewa (6) połą-
czona z cięgnem biernym (27) osiągnie swoje górne 
położenie, zaczyna się następnie obniżać napędzając 
wał (17) w tym samym kierunku, co kierunek, który 
został nadany podczas obniżania się dźwigni prawej 
(5), koło przekładniowe (24) napędzające koło zębate 
(25) koła napędowego (11) roweru jest kołem bądź za-
klinowanym na wale (17) zawierającym dwa wolno-
biegowe koła (15 i 16), bądź wolnobiegowym umiesz-
czonym w sposób umożliwiający napęd roweru podczas 
obrotu wału (17). 

63k (P. 141877) 7.07.1970. 

Pierwszeństwo: 10.07.1969 - Niemiecka Republika Fe-
deralna 

Fichtel u. Sachs AG Schweinfurt n/Menem, Nie-
miecka Republika Federalna (Hans Joachim Schwerd-
höfer). 

Piasta przekładniowa wielobiegowa zwłaszcza do ro-
werów zawierająca oś piasty, ułożyskowany obrotowo 
na tej osi piasty element napędowy, tuleję piasty uło-
żyskowaną z jednej strony na elemencie napędowym 
a z drugiej na osi piasty, przekładnię obiegową umiesz-
czoną wewnątrz tulei piasty i znajdującą się w po-
łączeniu napędzającym z elementem napędowym, która 
to przekładnia obiegowa składa się z koła środkowe-

go, z jarzma przekładni obiegowej, z kół satelitarnych 
na tym jarzmie, oraz z koła o uzębieniu wewnętrznym, 
pierwszy mechanizm wolnego koła między jarzmem 
przekładni obiegowej i tuleją piasty, drugi mechanizm 
wolnego koła ukształtowany jako sprzęgło zapadkowe 
zębate obejmujące zapadki oraz uzębienie zapadkowe 
i usytuowany między kołem o uzębieniu wewnętrznym 
i tuleją piasty, urządzenie wyłączające sprzęgło za-
padkowe zębate zawierające pierścień sterujący od-
działywujący na zapadki sprzęgła, który to pierścień 
sterujący w swym pierwszym położeniu sterującym 
w stosunku do zapadek powoduje zazębienie się tych 
zapadek z uzębieniem sprzęgła zapadkowego, zaś w 
drugim położeniu sterującym w stosunku do zapadek 
powoduje ich wyzębienie z uzębienia sprzęgła, przy 
czym w obu położeniach sterujących wymieniony pierś-
cień sterujący zabierany jest przez zapadki wirujące 
v«' kierunku ku przodowi, będąc równocześnie obcią-
żony przez urządzenie hamujące bieg do tyłu w tćn 
sposób, że w przypadku wstecznych obrotów zapadek 
przechodzi on z jednego położenia sterującego w sto-
sunku do zapadek do drugiego położenia sterującego -
znamienny tym, że pierścień sterujący (22) posiada 
panewkę łożyskującą (31) służącą do obrotowego uło-
żyskowania na części piasty (9) oraz płaszcz sterujący 
(43) obejmujący z zewnątrz zapadki (19) i posiadający 
na swej powierzchni wewnętrznej profil sterujący. 

64a (P. 148795) 14.06.1971. 

Pierwszeństwo: 22.06.1970 - Stany Zjednoczone 
Ameryki Północnej 

Dart Industries Inc. Los Angeles, Stany Zjednoczone 
Ameryki. 

Zamknięcie do pojemników z otwartą szyjką lub po-
jemników o kształcie rurowym, wykonane z tworzywa 
sztucznego i dające się sprężyście odkształcać w celu 
uzyskania hermetycznego zamknięcia, znamienne tym, 
że środkowa ścianka (16) ma kształt powierzchni 'stoż-
kowej, hiperboloidalnej lub wklęsło-wypukłej wzno-
szącej się od środka zamknięcia ku jego obwodowi, 
przy czym ta środkowa ścianka pod wpływem nacisku 
przyłożonego w jej środku składa się do wewnątrz 
zmniejszając swą średnicę zewnętrzną co umożliwia 
łatwe wprowadzenie zamknięcia do otworu pojemnika. 

64b (P. 148814) 15.06.1971. 

Pierwszeństwo: 16.06.1970 - Węgry 

Általános Géptervező Iroda, Budapeszt, Węgry (Mi-
klós Fröhlich, Karoly Grohe, Dezső Kondor, Imre Kon-
dor, László Lambert, Zoltán Vadas). 

Urządzenie do napełniania nabojów gazowych, w 
którym gaz przepływa przez cały przekrój wlotu na-
boju, a napełniony nabój jest zamykany pod ciśnie-
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niem za pomocą korka z miękkiego metalu, znamien-
ne tym, że składa się z jednego lub więcej zespołów 
głowic napełniających, dokonujących doprowadzenia 
gazu i rozpęcznienia korka oraz z urządzenia dopro-
wadzającego naboje i korki zamykające uporządkowa-
ne i w żądanych położeniach, przy czym do przyjmo-
wania pustych nabejów (50) ma urządzenie przyjmu-
jące (46), prowadzone w dwóch kierunkach w dwa po-
łożenia robocze, które jest wykonane w postaci meta-
licznie zakończonej opory dla odsądzenia naboju i w 
części szyjkowej naboju ma otwór (63) do przechodze-
nia gazu, a ponadto zespołem głowic napełniających są 
podporządkowane ruchome wspólnie w kierunku 
wzdłuż osi naboju doprowadzenia (48) naboju oraz 
stemple (48a) do dociskania naboju tak, że urządzenie 
(46) przyjmujące naboje jest usytuowane pomiędzy 
zespołem głowicy napełniającej a tymi stemplami, 
przy czym współosiowo ze stemplem (48) dosuwu na-
boju z jednej strony pomiędzy urządzeniem przyjmu-
jącym (46) a zespołem głowic napełniających umiesz-
czony jest ułożyskowany w płaszczyźnie prostopadłej 
do płaszczyzny ruchu urządzenia przyjmującego pro-
wadzący korki zamykające wahliwy kanał (57), na 
którego dolnym końcu usytuowany jest otwór do 
przejścia korka zamykającego (51) a z drugiej strony 
w zespół głowic napełniających wbudowany jest 
trzpień (42) do przychwytywania korków, a ponadto 
doprowadzenie (23, 25, 28a, 31, 32) nabojów, urządzenie 
przyjmujące (46) oraz stempel (48) dosuwu nabojów, 
i stempel (48a) do dociskania nabojów mają mecha-
niczny układ napędowy do ich sterowania. 

65a (P. 137514) 12.12.1969. 

Pierwszeństwo: 13.12.1968; 6.11.1969 - Francja 

Mac Gregor-Comarain S. A. Ville d'Avray, Francja 
(Henri Kummerman). 

Urządzenie do zamykania dużych poziomych otwo-
rów, w szczególności luków okrętowych, z zastosowa-
niem szybkodziałających pokryw płytowych przesuwa-
nych mechanicznie wzdłuż krawędzi otworów za po-
mocą własnego napędu, przy czym zamocowane z boku 
pokryw koła zazębiają się o zasadniczo stały element 
prowadnikowy na krawędzi luku, znamienne tym, że 
co najmniej po jednej stronie luku (1, 36, 68) zamonto-
wany jest elastyczny element prowadnikowy (20, 45, 
73) usytuowany wzdłuż otworu luku. 

65a (P. 148449) 28.05.1971. 

Pierwszeństwo: 1.06.1970 - Niemiecka Republika De-
mokratyczna 

VEB Warnowwert Warnemünde, Warnemünde, NRD. 

Nawijana pokrywa do szczelnego zamykania otwo-
rów, w szczególności luków okrętowych, składająca się 
z większej liczby przegubowo połączonych skrzynko-
wych elementów pokrywowych o jednakowych roz-
miarach, zawierająca wielokąt osadzony na pierw-
szym elemencie pokrywowym od strony otworu słu-
żący do zwijania pokrywy,. znamienna tym, że czoła 
(25) elementów pokrywowych (2) są w7yposażone w osa-
dzone trwale części przegubowe (26), które pomiędzy 
sobą względnie z wielokątem (4) pierwszego elementu 
pokrywowego (3) są połączone wahliwie za pomocą 
sworzni przegubowych (28), przy czym z jednej strony 
części przegubowych (26), korzystnie dolnej, znajdują 
się trzpienie (29), zaś na przeciwległej stronie wyżło-
bienia (30) przeznaczone na umieszczenie trzpieni (29) 
elementów pokrywowych (2, 3) w stanie zwiniętym. 

65b (P. 148319) 24.05.1971. 

Biuro Projektowo-Technologiczne Morskich Stoczni 
Remontowych, Gdańsk, (Zygfryd Słomiński, Stanisław 
Jaworski). 

Samojezdne urządzenie nośne dla aparatów do czysz-
czenia i malowania kadłubów statków, składające się 
ze znanego samojezdnego wózka z wieżą po której po-
rusza się w prowadnicach podest, znamienne tym, że 



Nr 10/1973 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO 111 

do podestu (3) jest zamocowany czteroprzegubowy wy-
sięgnik (4), na końcu którego znajduje się głowica (5) 
do mocowania narzędzi, utrzymywana w żądanym po-
łożeniu za pomocą prostowodu (6). 

67a (P. 151010) 13.10.1971. 

Pierwszeństwo: 15.10.1970 - Niem. Rep. Fed. 

Firma Sebastian Messerschmidt Spezialsmaschinen-
fabrik, Schomungen, Niemiecka Republika Federalna. 

Urządzenie do szlifowania i docierania kulek pomię-
dzy tarczą ruchomą i tarczą nieruchomą z sektorowym 

wycięciem, w które wystaje wyrzutnik, przy czym po 
jednej stronie wyrzutnika kulki, na przykład z maga-
zynka, są wyprowadzane w szczelinę roboczą pomiędzy 
tarczami a po drugiej stronie tego wyrzutnika obro-
bione kulki są wyprowadzane ze szczeliny roboczej, 
a ponadto na tarczę nieruchomą wywierany jest po-
osiowo nacisk, znamienne tym, że punkt przyłożenia 
nacisku na nieruchomą tarczę (2) leży na osi (26) po-
prowadzonej przez punkt środkowy (21) i wycięcie (19) 
w punkcie ciężkości (20) nieruchomej tarczy (2) lub 
patrząc od strony wycięcia (19), poza punktem cięż-
kości, a działające na znajdujące się w szczelinie robo-
czej (22) kulki (25) ciśnienie (p) narasta stale od wej-
ścia (23) kulek do wartości maksymalnej, od której 
maleje stale do wejścia (24) kulek. 

68a (P. 151057) 15.10.1971. 

Pierwszeństwo: 16.10.1970 - Szwecja 

Mac Gregor International S.A. Basel, Szwajcaria 
(Kent Ansund). 

Urządzenie napędowe pokrywy luku statku przesu-
wanej w poprzek lub wzdłuż osi statku za pomocą 
przynajmniej jednej zębatki umieszczonej pod wspom-
nianą pokrywą i współpracującej z przynajmniej jed-
nym silnikiem napędowym umieszczonym na ze-
wnątrz zrębnicy luku znamienne tym, że układ napę-
dowy zawiera koła zębate (13), (14) z których jedno 
przy zamkniętej pokrywie (1) zazębia się z zębatką (7) 
osadzoną na zewnątrz tej pokrywy podczas gdy drugie 
koło zębate zazębia się z zębatką po pewnym prze-
sunięciu pokrywy (1) przy czym zębatka wystaje naj-
bardziej w kierunku uszczelki (4) osadzonej na dolnej 
powierzchni pokrywy. 

69 (P. 148313) 2.05.1971. 

Stefan Strojny, Sichów Mały. 

Kleszcze manipulacyjne do pracy w mało dostęp-
nych i ograniczonych miejscach, oddalonych od ręki 
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operującego, posiadające wzajemnie rozwierające i wy-
chylające się szczęki robocze, na wspólnej osi usytuo-
wanej w końcowej części rury, łączącej szczęki robo-
cze z korpusem zaopatrzonym w rękojeść znamienne 
tym, że wychylenia szczęk roboczych (4) i (5) od osi 
rury (2) umieszczonych ruchomo na wspólnej osi (25), 
dokonuje się przy pomocy dźwigni (26) osadzonej obro-
towo na osi (28) w łączniku (29), sprzężonej ruchomo 
ze szczękami roboczymi przy pomocy cięgieł (9) i (8). 

69 (P. 150450) 10.09.1971. 

Pierwszeństwo: 11.09.1970 - Niemiecka Republika Fe-
deralna 

Braun Aktiengesellschaft Frankfurt/Mein, NRF. 

Golarka elektryczna z układem tnącym, którego przy-
najmniej jedna część tnąca jest wprawiana w ruch 
drgający, znamienna tym, że zawiera dwuwarstwowe 
wibratory zginane z ferroelektrycznego materiału ce-
ramicznego, na przykład z tytanianu baru lub z cyr-
konianu i tytanianu baru, które połączone równolegle 
mechanicznie i elektrycznie są zestawione przynajmniej 
w jeden korpus wibracyjny, sprzężony bezpośrednio 
lub przez człon pośredniczący z napędzaną częścią 
tnącą. 

69a (P. 148347) 19.05.1971. 

Fabryka Maszyn Żniwnych im. Marcelego Nowotki, 
Płock, (Sławomir Fic, Tadeusz Szymański). 

Wygladzak zewnętrzny, zwłaszcza do obróbki elek-
tromechanicznej, składający się z cylindra, tłoka z tło-
czyskiem, tulei ślepej i tłoczyskowej znamienny tym. 
że w uchwyt (1) zamocowano czołowo kamień roboczy 
(2) zakończony czaszą (3) w wykładzinie z materiału 
miękkiego (4) najlepiej z miedzi, dociśnięty płytą mo-
cującą (5), dokręcony śrubą (6) poprzez podkładkę sprę-
żystą (7), zaś dla zabezpieczenia przed obrotem ka-
mienia roboczego (2) uchwyt (1) osadzono w nosku (8) 
kabłąka ramiennego (9) prowadzonego na śrubie (10) 
wkręconej w tuleję tłoczyska (11) na długości wyciętego 
otworu (12), przy czym uchwyt (1) osadzony jest czoło-
wo na tłoczysku (13). 

70a (P. 117454) 22.03.1969. 

Mikołaj Grudziński, Wyśmierzyce. 

Tworzywo zastępujące drewno zwłaszcza w wyrobie 
ołówków znamienne tym, że składa się z mieszaniny 
mączki drzewnej w ilości od 30 do 40%, polistyrenu od 
35 do 44% i gumy od 20 do 30% oraz barwnika od 2 do 
3%, części wagowych tworzywa z której to w tempera-
turach od 280°C do 170°C powstaje plastyczna masa 
służąca do uformowania obudowy materiału piszącego 
ołówka lub kredki przez tłoczenie. 

71a (P. 147443) 9.04.1971. 

Pierwszeństwo: 13.04.1970 - Wielka Brytania 

B.S.C. Foctwear Limited, Leicester, Wielka Brytania 
(Raymond Charles White, William Frank WTalker). 

Sposób wytwarzania obuwia lub innych przedmiotów 
ze skóry i podobnych materiałów, znamienny tym, że 
z płaskiego materiału wycina się wykrojkę o żądanych 
wymiarach i kształcie, kondycjonuje się ją w celu 
zwiększenia podatności na odkształcenie przy formo-
waniu, a następnie umieszcza się w urządzeniu kształ-
tującym, w którym od zewnętrznej strony wykrójki 
mocuje się giętką i rozciągliwą przeponę, wskutek cze-
go wykrojka znajduje się pomiędzy formą i przeponą, 
przesuwa się wykrojkę do zetknięcia z formą i prze-
suwa się przeponę do zetknięcia z wykrojka, dzięki 
czemu wykrojka jest utrzymywana w wymaganym po-
łożeniu w stosunku do formy, następnie usuwa się ele-
menty mocujące wykrojkę i urządzenie kształtujące 
łączy się z układem próżniowym, co powoduje dokład-
ne-obciskanie przepony i wykrojki dokoła formy. 

Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz. 1 
do 4, znamienne tym, że zawiera poziomą płytę z obrze-
żem przystosowanym do jej szczelnego zamykania, na 
której zamocowana jest forma, odejmowalną ramę, do 
której przymocowana jest przepona, elementy do mo-
cowania jednej lub wielu wykrojek pomiędzy formą 
i przeponą, przy czym odejmowalna rama ma również 
obrzeże przystosowane do jej szczelnego połączenia 
z płytą dolną, a ponadto przestrzeń zamknięta prze-
poną jest połączona przewodami z układem próżnio-
wym, co powoduje zaciskanie się przepony na formie, 
a tym samym kształtowanie wykrojek. 

74d (P. 148447) 27.05.1971. 

Zjednoczone Zakłady Urządzeń Jądrowych „Polon", 
Warszawa, (Stefan Marciniak). 

Sygnalizator dźwiękowy wykonany w postaci klak-
sonu, połączonego z tranzystorowym stabilizatorem na-
pięcia w układzie wtórnika emiterowego, znamienny 
tym, że przerywacz (K) klaksonu (1) zbocznikowany 
układem gasikowym (Rl, Cl) jednocześnie włącza i wy-
łącza prąd płynący przez tranzystor (T) diodę Zenera 
(D2) i diodę (D3), przy czym złącze baza-emiter tran-
zystora (T) zbocznikowane jest diodą (Dl) zwierające 
impulsy zatykające tranzystor (T), natomiast cewka 
(L) klaksonu (1) jednym końcem uzwojenia włączona 
jest na emiter tranzystora (T), a drugim końcem włą-
czona jest na szeregowo połączoną diodę (D3) z diodą 
Zenera (D2), stanowiące razem źródło stabilizowanego 
napięcia wejściowego dla tranzystora (T). 
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75b (P. 147636) 17.12.1970. 

Stanisław Chrapkowski, Rzeszów. 

Nowy rodzaj techniki graficznej znamienny tym, że 
odbitki wykonane na podłożach twardych jak płyty 
metalowe, szklane, z tworzyw sztucznych, na płytach 
emaliowanych, lakierowanych i podobnych są nowym 
rodzajem dzieła, w dziedzinie technik graficznych, któ-
re otrzymuje się przez wykonanie czarno-białego ry-
sunku na papierze jako pierwowzoru, z którego wyko-
nuje się matrycę na błonie graficznej będącą podsta-
wowym elementem w procesie technologicznym pozwa-
lającym na uzyskanie odbitek dwubarwnych lub ko-
lorowych o całkowitej identyczności z orginałem bez 
względu na wysokość nakładu - a uzupełnione od-
powiednią oprawą wzory (1, 2, 3, 4), tworzą obrazy 
grafiki artystycznej jako przedmioty służące dekoracji 
wnętrz. 

75c (P. 145966) 2.02.1971. 

Pierwszeństwo: 27.03.1970 - Stany Zjednoczone Ame-
ryki 

Nordson Corporation Amherst, Stany Zjednoczone 
Ameryki (Eric T. Nord, Samuel R. Rosen, Don R. Scar-
brough, Burton J. Világi, Peter W. Runstadler). 

Sposób malowania natryskowego farbą lub podob-
nym materiałem powlekającym, znamienny tym, że 
strumień powietrza w kształcie wachlarza wprowadza 
się w zderzenia z co najmniej jednym wachlarzem 
farby lub podobnego materiału, przy czym wachlarz 
powietrza w strefie zderzeń korzystnie ma szerokość 
równą co najmniej szerokości wachlarza farby. 

Pistolet natryskowy do stosowania sposobu według 
zastrz. 1-18, znamienny tym, że zawiera co najmniej 
jedną dyszę dostosowaną do podłączenia do źródła po-
wietrza oraz dwie dysze farby, które są rozmieszczone 
po przeciwległych stronach dyszy powietrznej i są do-
stosowane do dołączenia do układu zasilania farby, 
przy czym każda dysza jest ukształtowana tak, aby 
strumień powietrza lub farby przechodzący przez tę 
dyszę uzyskał kształt wachlarza, oraz dysze są tak 
usytuowane, że wachlarze farby rzutowane przez dysze 
farby przecinają wachlarz powietrzny, wysyłany przez 
dyszę powietrzną, zasadniczo w tej samej strefie. 

75c (P. 147463) 14.04.1971. 

Pierwszeństwo: 18.04.1970 - Niemiecka Republika Fe-
deralna 

Electric Systems AG. Lucerna, Szwajcaria. 

Ręczny pistolet natryskowy do rozpylania cieczy, 
zwłaszcza farb, zawierający otoczoną przestrzenią ole-
jową hydrauliczną pompę tłokową, napędzaną za po-
mocą elektrycznej zwory wahliwej, znamienny tym, 
że za olejową pompą tłokową (7, 8) przyłączona jest 
hydrauliczna pompa membranowa (10), która po prze-
ciwnej stronie membrany tłoczy środek natryskiwany 
do dyszy rozpylającej (25), przy czym skok tłoka ole-
jowej pompy tłokowej jest zmienny, co umożliwia re-
gulację ilości tłoczonej cieczy. 

76b (P. 147439) 6.04.1971. 

Bielska Fabryka Maszyn Włókienniczych Przedsię-
biorstwo Państwowe Wyodrębnione, Bielsko-Biała 
(Bronisław Forytarz, Roman Bułka). 

Układ napędowy grzebienia zdejmującego runo ze 
zbieracza zgrzeblarki znamienny tym, że ramię grze-
bienia (12) połączone poprzez łącznik (11) z siłowni-
kiem (9), którego cylinder jest połączony przewodami 
rurowymi (2) i (4) z pompą (5) i pulsatorem (8). 

Biuletyn - 15 
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76b (P. 147688) 20.04.1971. 

Bielawskie Zakłady Przemysłu Bawełnianego im. 
Dąbrowszczaków „Bieltex", Bielawa, (Jerzy Usik, Wła-
dysław Kalisz, Eugeniusz Wojciechowski, Ireneusz 
Kruk, Zdzisław Biedren, Wacław Kamać, Ludwik 
Moczkodan). 

Urządzenie do pochłaniania lotnych zanieczyszczeń 
powstających w czasie pracy zgrzeWarek, składające 
się z napędzanej poprzez silnik z wentylatorem komo-
ry filtrującej i szeregu ssawek, znamienne tym, że ko-
mora filtrująca (1) zabudowana jest przy podstawie (2) 
zgrzeblarki od strony napędu szarpacza (3) i ma wylot 
powietrza połączony z kanałem (8) usytuowanym na 
zewnątrz zgrzeblarki wzdłuż podstawy (2), przy czym 
ściana osłonowa kanału (8) zaopatrzona jest w perfo-
rację (9), a układ ssawek rozmieszczony jest w ten spo-
sób, że oprócz znanej ssawki (11) zamocowanej przy 
wejściu pokryw (10) zgrzeblarki, przy górnej krawędzi 
(14) osłony (15) zbieracza (16) obrotowo na uchwytach 
(18) umocowana jest ssawka (17) zaopatrzona w dwu-
dzielny łamany przewód (19), którego dolna część za-
mocowana jest do przezroczystej osłony (25), zaś przy 
wyjściu pokryw (10) na zawiasowych uchwytach (26) 
umocowana jest dodatkowa ssawka (27). 

76b (P. 148921) 19.06.1971. 

Bielska Fabryka Maszyn Włókienniczych Przedsię-
biorstwo Państwowe Wyodrębnione, Bielsko-Biała 
(Władysław Kotwicki). 

Urządzenie zabezpieczające górny bęben sitowy szar-
parki przed zanieczyszczeniem umieszczone wewnątrz 
bębna sitowego znamienne tym, że składa się z osłony 
(4) w kształcie trójkąta umocowanej na ramieniu 
wspornika (5), którego drugie ramię podtrzymuje ru-
chomy wałek (6), przy czym wspornik (5) oparty jest 
luźnie o wałek (7) bębna (1). 

76c (P. 147464) 14.04.1971. 
Pierwszeństwo: 16.04.1970 - Węgry 

Pamutfonoipari Vállalat, Budapeszt, Węgry (József 
Molnár, Géza Hegyi, Laszlo Mazur, Zoltán). 

Urządzenie do obciągania cewek kopsowych i do na-
sadzania cewek przędzalniczych na przędzarkach ob-
rączkowych i na skręcarkach, znamienne tym, że jest 
osadzone przesuwnie wzdłuż ławy wrzecionowej (3) 
oraz posiada zaciskające kopsy szczęki (24), zamykane 
i otwierane przez wymuszone ich sterowanie i umiesz-
czone na taśmie bez końca (23), przebiegającej ukośnie 
do ławy wrzecionowej (3) i jest wyposażone w zasobnik 
(36) do pustych cewek, w sortownik (33), przeznaczony 
do uporządkowanego transportu tych cewek, w połą-
czony z nim zasilacz (34) cewek i w paletę do ustawia-
nia cewek, a taśma nośna (23) szczęk zaciskających 
kopsy, a także zasilacz (34) cewek mają sprzężony ze 
sobą w sposób wymuszony napęd. 

77b (P. 149087) 26.06.1971. 

Pierwszeństwo: 29.06.1970 - Austria 

Franz Bednař Sohn, Wiedeń, Austria, Hermann 
Bruckschweiger, Wels, Austria (Hermann Bruckschwei-
ger). 

Kijek narciarski, znamienny tym, że ma ruchome 
części (1,2), które są ze sobą połączone sprężyście. 

77d (P. 147245) 31.03.1971. 

Adriasud S.p.A., Mediolan, Włochy. 

Urządzenie do wizualnej licytacji w grze w brydża, 
znamienne tym, że zawiera aparaturę mechaniczną, 
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elektromechaniczną elektryczną lub elektroniczną, po-
siadającą przyciski, z których jedne odnoszą się do 
wartości liczbowych, a drugie do symboli, przeznaczo-
ne do dokonania odżywki bez użycia głosu podczas 
cyklu licytacyjnego. 

80a (P. 148355) 25.05.1971. 

Pierwszeństwo: 17.09.1970 - Francja 

Batir S.A., Lilie, Francja, (Albert, Carlos Vebekeï. 

Sposób wytwarzania przestrzennych elementów bu-
dowlanych zwłaszcza z betonu, zawierających sześć 
ścian stanowiących odpowiednio sufit, podłogę oraz 
cztery ściany boczne zamkniętego pomieszczenia, przy 
czym cztery kolejne ściany są odlewane kolejno, w po-
łożeniu poziomym, na czterech ścianach formy obroto-
wej, znamienny tym, że najpierw umieszcza się w spo-
sób ruchomy,' kątowniki wzdłużne w czterech we-
wnętrznych narożnikach utworzonych przez cztery 
ściany formy obrotowej, w odległości cd formy równej 
grubości ścian elementu. 

Urządzenie do wykonania sposobu według zastrz. 
1-5 znamienne tym, że zawiera w połączeniu obroto-
wą formę z ruchomym dnem i środkami do zamoco-
wania kątownika w każdym wewnętrznym narożniku 
utworzonym przez ściany formy, co najmniej jeden 
szablon ramowy ruchomy do prowizorycznego umiesz-
czania armatury elementu oraz cztery kątowniki, po-
przeczki do stemplowania kątowników parami we-
wnątrz formy, oraz sztywne płyty dociskane do we-
wnętrznych powierzchni odlanego elementu za pomo-
cą poprzeczek. 

80a (P. 149959) 11.08.1971. 

Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa, (Józef Dut-
kowski). 

Sposób wytwarzania strukturalnej faktury elewacyj-
nej imitującej piaskowiec lub tynk szlachetny (tekst 
zgłoszenia zamieszczony został w klasie 37d na stronie 
75). 

80b (P. 147416) 18.12.1970. 

Zakłady Przemysłu Lniarskiego „Lenwit", Witaszyce, 
(Zbigniew Geppert, Mieczysław Gębski, Mieczysław 
Kmieć, Władysław Nożycki, Stanisław Wodziński). 

Sposób wytwarzania, zwłaszcza z płyt paździerzo-
wych, płytowych budowlanych elementów warstwo-
wych mających w poszczególnych warstwach spoiny 
czołowe, znamienny tym, że do kleju mocznikowego 
w spoinie czołowej zawierającego 70% do 75% suchej 
masy żywicy dodaje się wypełniacz organiczny higro-
skopijny o odczynie kwaśnym 4 pH do 6 pH w ilości 
11 części wagowych do 14 części wagowych na 100 
części wagowych suchej masy żywicy, następnie spoinę 
podgrzewa się w celu szybkiego utwardzenia w polu 
elektrycznym wielkiej częstotliwości 12 MHz do 15 MHz 
przy napięciu 6 kV do 12 kV w czasie 20 sekund do 
60 sekund i prz> nacisku 0,5 kG/cm2 do 3,5 kG/cm2. 

80b (P. 147704) 22.04.1971. 

Instytut Elektrotechniki, Warszawa, (Janina Pruszyń-
ska, Jerzy Ranachowski). 

Sposób uplastyczniania masy do formowania kształ-
tek ceramicznych, znamienny tym, że do masy cera-
micznej w stanie zwilżonym lub plastycznym dodaje 
się kwasy polanolinowe w ilości od 1 do 2% w przeli-
czeniu na suchą masę. 

80b (P. 148850) 16.06.1971. 

Chorzowskie Przedsiębiorstwo Produkcji Materiałów 
Budowianych, ChorzówT (Jan Mikoś, Józef Drozd, Hen-
ryk Olczyk, Ludwik Smogorzewski, Jan Witkowski, Jan 
Kadłubiec). 

Sposób wytwarzania elementów z gipsu i gipsobeto-
nu przy użyciu prasowania znamienny tym, że gorąca 
mieszanina gipsu, wody i wypełniacza zostaje poddana 
formowaniu przed obniżeniem temperatury czyli przed 
rozpoczęciem procesu wiązania gipsu w mieszaninie. 

Urządzenie do wykonania sposobu według zastrz. 1, 
znamienne tym, że posiada zespół mieszający wielowir-
nikowy do uzyskiwania mieszaniny wodnogipsowe? 
oraz zespół mieszający ślimakowTy do mieszania zaczy-
nu gipsowego z wypełniaczami i usuwania masy na 
zewnątrz. 

80b (P. 148854) 16.06.1971. 

Mennica Państwowa, Warszawa (Stanisław Rutkow-
ski, Maria Karpiuk-Kokosińska, Paweł Polak). 

Farba błyszczącego złota białego składająca się ze 
związków złota, pigmentów i spoiwa znamienna tym, 
że zawiera żywiczany złota i palladu w stosunku 4 : 1 
do 19 : 1 najkorzystniej 17 : 3 w przeliczeniu na za-
wartość tych metali. 

80b (P. 149091) 28.06.1971. 

Zakład Materiałów Magnetycznych „Polfer", War-
szawa (Joletta Pawlica, Sławomir Gąsiorek). 

Sposób gaszenia piany w wodnych zawiesinach prosz-
ków ceramicznych, nie zawierających minerałów ila-
stych, w obecności plastyfikatorów, zawierających 
środki wiążące, poślizgowe i powierzchniowo czynne, 
wprowadzanych w czasie ciągłego mieszania tej za-
wiesiny w odpowiednich zbiornikach, z których zawie-
sina ta zostaje podawana do wysuszenia i zgranulowa-
nia w suszarkach rozpyłowych znamienny tym, że w 
trakcie mieszania zawiesiny z plastyfikatorem wpro-
wadza się do niej środki gaszące pianę w postaci ole-
jów metylosilikonowych lub/i ich emulsji zagęszczo-
nych krzemionką, w ilości od 0,0001 do 0,05% wagowe-
go w odniesieniu do suchego proszku ceramicznego ko-
rzystnie 0,002 do 0,01% wag. a następnie zawiesinę tą 
poddaje się procesowi suszenia i granulowania w odpo-
wiednich urządzeniach, normalnie stosowanymi sposo-
bami. 
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80b (P. 149959) 11.08.1971. 

Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa, (Józef Dut-
kowski). 

Sposób wytwarzania strukturalnej faktury elewacyj-
nej imitującej piaskowiec lub tynk szlachetny (tekst 
zgłoszenia zamieszczony został w klasie 37d na stronie 
75). 

80b (P. 152337) 21.12.1971. 
Pierwszeństwo: 22.12.1970 - Niemiecka Republika Fe-

deralna 

Gebruder Giulini GmbH Ludwigshaften, NRF. 

Sposób wytwarzania cegieł i kształtek bez nalotu 
z mieszaniny gliny z szlamem, znamienny tym, że czer-
wony szlam przed zmieszaniem z gliną suszy się do za-
wartości wilgoci 15-35%, korzystnie 20-25% wago-
wych a następnie w ilości 50-92%, korzystnie 70-90% 
wagowych w przeliczeniu na suchą substancję miesza 
się z gliną, po czym powstałą mieszaninę zawierającą 
18-25% wagowych wody, po ewentualnym dodaniu 
wody formuje się w kształtki, które jako półprodukt 
suszy się w znany sposób gorącym gazem o tempera-
turze poniżej 70°C, a następnie wypala na cegły w tem-
peraturze 900-1000°C. 

81c (P. 150343) 4.09.1971. 
Pierwszeństwo: 8.09.1970. - Węgierska Republika 

Ludowa 

Medicor Murek, Budapeszt WRL (József Török, Józ-
sef Salamon, Geźa Szabo). 

Element tłumiący drgania, działający w wiciu kie-
runkach, znamienny tym, że posiada on co najmniej 
dwie, a korzystnie trzy podwójne ścianki odgranicza-
jące (a, b, c), pomiędzy którymi jest umieszczony ela-
styczny materiał tłumiący drgania. 

81e (P. 136720) 6.11.1969. 
Pierwszeństwo: 6.05.1969 - Niemiecka Republika De-

mokratyczna 

Curt Rudolph, Lipsk, NRD. 

Sposób pracy au tematycznej linii o przymusowym 
takcie pracy, składającej c ę korzystnie z pionowych 
i poziomych przenośników łańcuchowych w szczegól-
ności linii skonstruowanej w celu załadowywania 
i opróżniania pieca suszarniczego do przedmiotów la-
kierowanych umieszczonych w specjalnych wózkach 
transportowych, znamienny tym, że pionowe podwie-
szone przenośniki łańcuchowe (1, 2, 5) pracujące ko-
lejno na przemian z poziomymi przenośnikami ruszto-
wymi (3, 4) przenoszą wózek lakierniczy (6) przez piec 
suszarniczy (7) w przymusowym takcie pracy, przy 
czym podwieszony przenośnik łańcuchowy (1) unosi 
wózek lakierniczy (6) z ziemi pionowo w górę do pieca 
suszarniczego (7), przenosi go przez stanowisko (lia) 
zmiany kierunku, a następnie opuszcza go w dół i sa-
moczynnie stawia go na przenośniku rusztowym (3) 
i wyczepia się. a przenośnik rusztowy (3) transportuje 
go w kierunku poziomym, a czas trwania dwóch tak-
tów pracy przenośnika rusztowego (3) równy jest cza-
sowi trwania jednego taktu pracy przenośnika (1, 2), 

następnie przenośnik łańcuchowy (2) w przymusowym 
takcie pracy chwyta wózek lakierniczy i przenosi go 
w górę i w dół wokół dwóch stanowisk zmiany kie-
runku "(lia) poza piec (7) i stawia go na poprzecznym 
przenośniku rusztowym (4), który przenosi wózek (6) 
i wprowadza go w zasięg podwieszonego przenośnika 
łańcuchowego (5), który chwyta wózek (6), unosi go 
w górę, a następnie zmienia kierunek na poziomy po 
odchyleniu łańcuchów drabinkowych (8) a takty pracy 
przenośników (1, 2, 3, 4, 5) są do siebie dostosowane 
w czasie i są sterowane elektrycznie. 

Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz. 1, 
znamienne tym, że składa się z pionowych, podwie-
szonych łańcuchowych przenośników (1, 2, 5) i umiesz-
czonych w linii między nimi poziomych przenośników 
rusztowych (3, 4), z których przenośnik pionowy (1) 
służy do załadowania wzóka lakierniczego (6) do pieca 
na znajdujący się tam rusztowy przenośnik (3) i że za-
wiera ponadto układ sterowania elektrycznego. 

81e (P. 143107) 9.09.1970. 

Pierwszeństwo: 11.09.1969 - NRD. 

VEB NARVA Kombinat der Volkseigenen Lichtquel-
lenindustrie, Berlin, NRD (Rainer Bannert). 

Urządzenie do rozdzielania drobnych części, zwłasz-
cza skrętek lamp, rur świetlnych itp. składające się 
z wibratora w którym zamocowany jest rozplątywacz 
stanowiący element rozdzielania wstępnego i z elemen-
tów, które realizują przemieszczenie pionowe oraz 
z elektrycznych i pneumatycznych członów regulacyj-
nych, które wytwarzają pożądany czasowy ciąg impul-
sów rozdzielanych części, znamienne tym, że rozplą-
tywacz (1) za pośrednictwem sprężyn płytkowych (2) 
jest zawieszony współosiowo w płaszczu wibratora (4), 
przy czym sprężyny płytkowe (2) zaopatrzone są w gu-
mowe zderzaki (6) przestawialne przy pomocy śrub na-
stawczych (7) a na płaszczu wibratora (4) umieszczony 
jest połączony z nim trwale, element konstrukcyjny 
stanowiący obudowę, którego górne i w kierunku środ-
ka rozplątywacza skierowane ograniczenie utworzone 
jest przez pokrywę (11), a którego dolne ograniczenie 
utworzone jest przez ściankę zaporową (14) przecho-
dzącą w kierunku płaszcza wibratora (4) oraz w pro-
wadnicę zwrotną (20), i który zawiera umieszczoną nad 
znajdującymi się w dnie rozplątywacza (1) dyszami po-
wietrznymi (9) trwale połączoną ze ścianką zaporową 
(14), najkorzystniej pod kątem 45° blachę odbojową 
(10), trwale połączoną z płaszczem wibratora (4) i wy-
posażoną w wycięte szablony blachę prowadzącą (12), 
oraz znajdującą się niżej również trwale połączoną 
z płaszczem wibratora (4) prowadnicę transportową 
(17), która przebiega poziomo wzdłuż części obwodu 
płaszcza wibratora i zwężana jest odpowiednio do śred-
nicy skrętek przez przestawialną przy pomocy mecha-
nicznych elementów zamocowujących, szynę rozdziela-
jącą (18) ukształtowaną z blachy, na którą nakierowy-
wana jest reagująca poprzez elektryczno-pneumatycz-
ny przetwornik lub łącznik kontaktowy (21) dysza (24) 
powietrza zaporowego, która poprzez urządzenie do 
przestawiania ze śrubą i otworem wzdłużnym połączo-
na jest z umieszczonym za łącznikiem stykowym (21) 
zasobnikiem (22), wyposażonym w rurę spustową (27). 
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81e (P. 148233) 18.05.1971. 

Wrocławskie Zakłady Przemysłu Nieorganicznego, 
Wrocław, (Antoni Magaj, Zygfryd Piątkowski, Jan 
Bolek). 

Urządzenie do podciśnieniowego rozładunku cieczy 
ze zbiorników, zwłaszcza z cystern kolejowych za po-
mocą pompy wirowej, znamienne tym, że do rurociągu 
ssawnego (2) pompy wirowej (1) włączany jest zbior-
nik (4), wewnątrz którego w miejscu gdzie wpływa do 
niego wyładowywana ciecz umocowany jest odwróco-
ny wierzchołkiem ku górze stożek (5), przy czym stosu-
nek objętości Vz zbiornika (4) do niezapełnionej cie-
czą objętości Vr rurociągu ssawnego (2) i rury (6) wy-
nosi najkorzystniej 

81e (P. 148268) 20.05.1971. 

Zakłady Mechaniczne im. M. Nowotki, Warszawa, 
(Janusz Kobyliński). 

Urządzenie do transportu i rozładowania pojemników 
z materiałami sypkimi lub skłębionymi, z zespołami 
podnoszącym i wywracającym pojemnik zamocowany-
mi na wózku widłowym, znamienne tym, że zespół pod-
noszący składa się z belki (4) i dwóch haków (5), przy 
czym belkę (4) mocuje się do wideł (2), a haki (5) mo-
cuje się w sposób wahliwy do końców belki (4), a zes-
pół wywracający składa się z dwóch wsporników (7), 
które mocuje się do części stałej masztu (6) wózka wi-
dłowego (1). 

81e (P. 148293) 21.05.1971. 

Kopalnia Węgla Kamiennego „Mortimer-Porąbka" 
Przedsiębiorstwo Państwowe, Zagórze, (Henryk Party-
ka, Juliusz Pellar, Jan Lipiński, Marian Garncarz). 

Przenośnik zgrzebłowy o zwiększonej płaszczyźnie 
styku ogniw łańcucha z blachą koryt przenośnikowych 
znamienny tym, że ogniwa pionowe (1) łańcucha po-
siadają prostokątne naroża (3) i (3a) wystające poza 
obrys kołowego przekroju (4) i tworzące razem pozio-
mą płaszczyznę ślizgową (5) ogniwa (1) i poruszającą 
się po blasze (2) przenośnika. 

81e (P. 148369) 21.05.1971. 

Główny Instytut Górnictwa, Katowice, (Andrzej De-
cowski, Stanisław Badura, Stanisław Grajner, Jerzy 
Janusz, Jan Gibel). 

Spinacz do mechanicznego łączenia taśm przenośni-
kowych, składający się z obejmy i przetyczki, znamien-
ny tym, że przetyczka (1) ma spłaszczone i zaostrzone 
końce (2) ukształtowane w postaci grotów, a obejma 
(3) ma podłużne otwory (4) wykonane współosiowo 
w obu jej ramionach. 

Sposób zakładania spinacza według zastrz. 1, zna-
mienny tym, że po wyprowadzeniu przetyczki (1) przez 
otwory (4) obejmy (3) i jednocześnie taśmę (5) końce 
(2) przetyczki przekręca się o 90° i przegina spłaszczo-
ną powierzchnią (2a) we wgłębienie (6) obejmy. 
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81e (P. 149086) 26.06.1971. 

Pierwszeństwo: 27.06.1970 - NRF 

Firma Gustav Bruckner, Coburg, NRF, (Rudolf Bru-
ckner). 

Stołowy przenośnik mechaniczny z urządzeniem do 
przesuwania na zamkniętej w sobie prowadnicy, sty-
kających się ze sobą, prowadzonych cyklicznie w spo-
sób wymuszony wózków, z których co najmniej jeden 
połączony jest z napędem przesuwowym, a zwłaszcza 
z krokowym napędem przesuwowym, i na których to 
wózkach doprowadzane są do różnych stanowisk ob-
róbczych lub montażowych różne przedmioty, szcze-
gólnie żarówki albo ich części, znamienny tym, że pro-
wadnica (2) składa się z dwóch odcinków (12, ."3), prze-
suwowych w stosunku do siebie i przesuwnych w za-
sadzie w kierunku (18) prowadnicy (2), następnie tym, 
że odcinki (12, 13) poddane są wstępnemu naciskowi, 
który w sposób sprężynujący dociska je do siebie oraz 
tym, że wózki (6) stykające się ze sobą, umieszczone 
są na obwodzie całej prowadnicy (2). 

81e (P. 150257) 30.08.1971. 

Pierwszeństwo: 1.08.1970 - Szwecja 

Tetra Pak International AB, Lund, Szwecja (Sven 
Olof, Soren Stark, Jan Axel Ingemar Rauser). 

Opakowanie produktów płynnych składające się ze 
sztywnego pojemnika, którego dolna część jest w pew-
nych granicach elastyczna, znamienne tym, że dno (2) 
opakowania wykonane jest w postaci ścianki przepo-
nowej o takim kształcie, że może zajmować ona dwa 
położenia to jest położenie skierowane do środka, w 
którym ścianka przeponowa wybrzusza się w kierunku 
do środka wnęki pojemnika, oraz położenie skierowane 
na zewnątrz, w którym ścianka przeponowa wybrzu-
sza się w kierunku na zewnątrz wnęki pojemnika, przy 
czym ścianka przeponowa jest tak wykonana, że gdy 
nie działają na nią żadne siły zewnętrzne, to przyjmu-
je ona położenie skierowane na zewnątrz. 

81e (P. 150625) 22.09.1971. 

Pierwszeństwo: 23.09.1970 - Wielka Brytania 

International Computers Limited, Londyn, Wielka 
Brytania, (Ronald Newman Piper, Raymond Yardy). 

Urządzenie do przemieszczania części ruchomej po 
określonej drodze, w którym ruchoma część jest sprzę-
żona mechanicznie z cewką przemieszczaną na skutek 
współdziałania pierwszego pola magnetycznego, dzia-
łającego wzdłuż drogi przemieszczania na odcinku 
krótszym niż długość cewki wzdłuż tej drogi i drugie-
go pola wytworzonego na skutek poburzenia cewki, 
znamienne tym, że tylko część cewki (9, 10) usytuowa-
na w pierwszym polu magnetycznym jest pobudzona. 

81c (P. 150626) 22.09.1971. 

Pierwszeństwo: 22.09.1970 - Rumunia 

Institutul de Cercetari si Proiectori Pentru Industria 
Lemnului, Bukareszt, Rumunia, (Nicolas Tocan). 

Urządzenie do transportu i sortowania materiałów 
długich składające się ze szkieletu metalowego, z dwóch 
podłużnych belek i łańcucha transportowego o wydłu-
żonych ogniwach, znamienne tym, że ma urządzenie 
wsporczo-wyładowcze (B) zaopatrzone w łańcuch o wy-
dłużonych ogniwach (3), urządzenie odryglowujące (C) 
działające wybiórczo na rozkaz operatora dokonywany 
za pomocą urządzenia mechaniczno-elektrycznego, 
z tym, że każde urządzenie wsporczo-wyładowcze (B) 
utworzone jest z przegubu (a) do którego końców są 
zamocowane szyny (12) w taki sposób, że do odryglo-
wania rygla (11) wspomniana szyna obracająca się wo-
kół przegubu (a) zajmuje położenie w przedłużeniu 
drugiej szyny (12) zamkniętej na rygiel oraz tym, że 
ma podporę na dolnym końcu płyty wsporczej (8) 
z tym, że każde urządzenie odryglowujące (C) jest 
utworzone z kształtownika (13) którego równoległe 
podnoszenie względem płyty wsporczej (8) jest doko-
nywane przez szereg dźwigni (14) połączonych do czę-
ści górnej w punkcie (b) kształtownika (13) urządzę-
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nia odryglowującego i do części dolnej w drugim punk-
cie połączeniowym (a) i z wspornika mocującego (15), 
przy czym wprawiane w ruch dźwignie C14) przypada-
jące na pozycję wyładowczą są przez jiośredni wałek 
(16) połączony sztywno z każdą działającą dźwignią 
(14) z tym, że wałek (16) napędzany jest przez siło-
wnik pneumatyczny (17). 

8ie (P. 150660) 23.09.1971. 

Pierwszeństwo: 25.09.1970 - Wielka Brytania 

Parsons Chain Company Limited Stourport on Se-
vern Worcestershire, Wielka Brytania, (Paul Arthur 
Collier). 

Łańcuchowy przenośnik posiadający urządzenia do 
łączenia elementów zawierające złącza z poprzeczny-
mi szczelinami przystosowanymi do utrzymywania 
łańcuchowego ogniwa, znamienny tym, że ogniwo (C) 
jest zabezpieczone w wewnętrznych wgłębieniach (3, 
4) za pomocą czopów (6, 7) wprowadzonych do otwo-
rów wykonanych w złączu i ustawionych pod takim 
kątem, że przecinają dolną część zewnętrznego wgłę-
bienia (3) i wychodzą w bocznej ścianie wewnętrzne-
go wgłębienia (4) przy czym wewnętrzne zakończenie 
każdego czopu znajduje się w przewidywanym położe-
niu i tworzy połączenie z zewnętrzną powierzchnią 
wewnętrznej strony ogniwa. 

82a (P. 136928) 17.11.1969. 

Gosudarstvenny nauchno-issledovatelsky institut po 
keramzitu Kuibyshev Związek Socjalistycznych Repu-
blik Radzieckich, (Vladimir Alexandrovich Syromyat-
nikov). 

Urządzenie do obróbki cieplnej materiałów sypkich, 
zawierające komorę z rozmieszczonymi w niej krata-
mi, które wspólnie ze ściankami bocznymi komory 
tworzą pojemność roboczą, w której szczelna warstwa 
materiału sypkiego porusza się pod działaniem ciężaru 
własnego i przedmuchiwana jest przez kraty za pomo-
cą czynnika przenoszącego ciepło, oraz urządzenie wy-
ładunkowe, które jest ustawione pod wymienioną ko-
morą i połączone z nią za pomocą kanału szczelinowe-
go, znamienne tym, że przy wyjściu z komory (1) usta-
wione są elementy rozdzielające warstwę poruszające-
go się materiału na osobne strumienie i regulujące 
szybkości poruszania się materiału na szerokości kra-
ty (2). 

82b (P. 145367) 31.12.1970. 

Instytut Badań Jądrowych, Warszawa, (Andrzej 
Graffstein). 

Sposób tłumienia precesji ultrawirówki przy pomocy 
powietrza zwłaszcza do mechanicznych przerywaczy 
wiązki neutronów znamienny tym, że po osiągnięciu 
przez wirnik (3) obrotów niższych w granicach 20 do 
30% od wysokich obrotów krytycznych do komory wir-
nikowej (1) zostaje wpuszczone powietrze przy czym 
po przekroczeniu w granicach 10-15% obrotów kry-
tycznych powietrze zostaje z komory (1) usunięte. 

84a (P. 146778) 10.03.1971. 

Biuro Studiów i Projektów Energetycznych „Ener-
goprojekt", Warszawa, (Andrzej Dobrowolski). 

Sposób zapobiegania tworzeniu się wirów zasysają-
cych powietrze podczas wypływu wody otworem po-
wierzchni wody, znamienny tym, że strumień wypły-
wającej wody zostaje ukierunkowany na poziomie gór-
nej krawędzi otworu wylotowego równolegle do osi 
otworu wylotowego, niezależnie od poziomu zwiercia-
dła wody nad wylotem. 

Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz. 1, 
znamienne tym, że posiada przynajmniej dwa piono-
we, płaskie elementy (1) umieszczone na obudowie 
otworu wylotowego (4), tuż nad górną krawędzią otwo-
ru wylotowego (3), równolegle i symetrycznie wzglę-
dem osi otworu, w rozstawieniu nie większym od śre-
dnicy leja powietrznego na krytycznym poziomie 
zwierciadła wody (8) i wysunięte w kierunku napły-
wającej wody do osi wiru zasysającego powietrze (9). 
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84a (P. 154940) 24.04.1972. 

Pierwszeństwo: 26.04.1971 - Niemiecka Republika 
Demokratyczna 

Ministerium fur Verkehrswesen, Berlin, NRD, (Peter 
Hanspach, Wolfgang Herfurt). 

Sposób osadzania słupów, podpór i rusztowań w ko-
rycie wody bieżącej, zwłaszcza dla konstrukcji tym-
czasowych, znamienny tym, że słupy, podpory i ru-
sztowania osadza się w korycie wód bieżących, któ-
rych prędkość przepływu jest równa krytycznej pręd-
kości lub też jest od niej większa, płasko bez wyko-
nywania wykopu, a przez osłonę dna cieku folią, tka-
niną lub dzianiną stwarza się ochronę przed podmy-
waniem. 

85c (P. 150862) 1.10.1971. 

Pierwszeństwo: 2.10.1970; 9.09.1971 - Szwecja 

Alfa-Laval AB, Tumba, Szwecja, (Hubert Fuchs, 
Adolf Georg Forster). 

Sposób biologicznego rozkładu substancji organicz-
nych przy pomocy mikroorganizmów termotilnych 
znamienny tym, że wodną ciecz zawierającą substan-
cje organiczne i wykazującą zapotrzebowanie na tlen 
biologiczny co najmniej 15 000 mg w ciągu 5 dni, ko-
rzystnie przy przepływie co najmniej 5000 mg gazo-
wego tlenu na litr cieczy, poddaje się w tanku reak-
cyjnym bezpośredniemu działaniu powietrza, tlenu lub 
powietrza wzbogaconego tlenem, ilość tlenu odpowia-
da co najwyżej sześciokrotnej, a najlepiej czterokrot-
nej ilości tlenu, która może być teoretycznie pochło-
nięta przez substancje organiczne przy pomocy mikro-
organizmów, tank z cieczą izoluje się i bez dodatko-
wego ogrzewania, dzięki działaniu mikroorganizmów 
utrzymuje się w nim temperaturę co najmniej 42°C, 
a najkorzystniej 50 do 58°C. 

85c (P. 153499) 15.02.1972. 

Pierwszeństwo: 17.02.1971 - Niemiecka Republika 
Demokratyczna 

VEB Stickstoffwerk Piesteritz Wittenberg-Luther-
stadt, NRD, (Wolfgang Kerscher, Wolfgang Kolling, 
Walter Schultheis, Walter Wolfram, Gunter Marotz). 

Sposób zobojętniania ścieków zawierających floro-
wodór, znamienny tym, że ściek rozcieńcza się wodą 
do stężenia 0,5-2,5%, korzystnie 1-2%, wagowych HF, 
w sposób ciągły zadaje 20-30% nadmiarem w stosun-
ku do niezbędnej do zobojętnienia stechiometrycznej 
ilości stałego wodorotlenku wapnia o uziarnieniu 0,18 
do 0,35 mm, miesza do momentu, w którym zawiesina 

osiągnie odczyn o wartości pH 7,0-8,0 i następnie za-
wiesinę sączy się. 

86c (P. 146496) 26.02.1971. 

Centralne Biuro Techniczne Przemysłu Maszyn Włó-
kienniczych, Łódź, (Ryszard Wiecke, Jerzy Workow-
ski). 

Krosno, zwłaszcza krosno chwytakowe wyposażone 
w zespół magazynujący wątek, w postaci walca zao-
patrzonego w stożkowy kołnierz i współpracującego 
z zabierakiem, zwłaszcza zabierakiem szczotkowym, 
znamienne tym, że napędzający wałek (6) tego zespołu 
jest połączony ruchowo z wałem korbowym krosna, 
za pośrednictwem przekładni lub prze^ układ synchro-
nizacji obrotów. 

86h (P. 138775) 12.02.1970. 

Zakłady Przemysłu Wełnianego im. Ludwika Ga-
wlika, Bielsko-Biała, (Owczarz Rudolf, Władysław La-
szczak). 

Sposób nawijania osnów umożliwiający przywiązy-
wanie ich w czasie ruchu krosna znamienny tym, że 
przy nawijaniu początku osnowy tworzy się pętlę 
z warstwy nici osnowy, której jedno ramię jest tak 
zwaną rezerwą, następnie równolegle nawijamy po-
zostałe warstwy osnowy na wał. 

Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz. 
1. i 2. znamienne tym, że nawój osnowowy składa się 
z wału (1) posiadającego wydrążony rowek (2) wyło-
żony filcem (3), do którego wchodzi pręt (4) dociskany 
złączką (5) i tarczami bocznymi (6). 
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89b (P. 149079) 26.06.1971. 

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów, War-
szawa, (Stanisław Schmidt). 

Sposób prowadzenia procesów grzania medium w 
urządzeniu dyfuzyjnym ciągłym, wyposażonym w ko-
mory grzejne oraz czujniki temperatury usytuowane 
w dnie urządzenia dyfuzyjnego, przy czym każdej gru-
pie komór grzejnych przyporządkowany jest jeden 
obwód regulacyjny, znamienny tym, że komory grzej-
ne znajdujące się na długości jednej piątej od dol-
nego końca koryta dyfuzyjnego zasila się parą grzew-
czą o ciśnieniu maksymalnym dopuszczalnym ze wzglę-
du na wytrzymałość mechaniczną komór i o maksy-
malnym stałym, nieregulowanym wydatku, natomiast 
w komorach grzejnych umieszczonych w przedziale od 
jednej piątej długości koryta dyfuzyjnego do jego gór-
nego końca utrzymuje się temperatury, których war-
tość wynika z założonego dla danego procesu rozkładu 
temperatur wzdłuż koryta dyfuzji. 

Biuletyn - 16 



II. WZORY 

1a (W. 45875) 15.08.1970. 

Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Inwe-
stycji Przemysłu Maszynowego „Bipromasz", Warsza-
wa, (Jerzy Wróblewski, Ryszard Kalmus, Zdzisław Gu-
zowski, Kazimierz Jastrzębski). 

Dozownik obrotowy z pneumatycznym odwadnia-
caem znamienny tym, że ma talerz obrotowy zaopa-
trzony w otwory (4), których wymiar jest większy od 
wymiaru największego ziarna odwadnianego materia-
łu, a rura (6) instalacji wytwarzającej podciśnienie 
w komorze ograniczonej talerzem (1) i stożkiem (2) do-
prowadzona jest w osi blisko dolnej płaszczyzny tale-
rza (1) przy czym stożek (2) ma uszczelnienie wodne 
w naczyniu (5), przez które przechodzi rura (6) ssąca 
a nadmiar wody odprowadzany jest króćcem (8). 

2k (W. 46040) 26.09.1970. 

Przedsiębiorstwo Montażu Urządzeń Elektrycznych 
Przemysłu Węglowego, Katowice, (Jerzy Jura, Marian 
Kuczek). 

Uchwyt krokodylkowy do pomiarów i badań elek-
trycznych, służący do podłączania przyrządów pomia-
rowych znamienny tym, że w izolowanym korpusie (6) 

umiejscowiony jest izolacyjny przycisk (1) oraz izola-
cyjna ruchoma szczęka (2) pod którą w korpusie (6) 
wmontowana jest nierozłącznie przewodząca prąd ząb-
kowana wkładka (3). 

4c (W. 46201) 24.10.1970. 

Biuro Studiów i Projektów Konstrukcji Stalowych 
„Mostostal", Warszawa, (Józef Fabianowicz). 

Czasza kulista z otworem włazowym dla zbiorników 
ciśnieniowych znamienna tym, że powłoka (1) czaszy 
otaczająca włazowy otwór (2) jest wyprofilowana na 
zewnątrz w kształcie szyjki, do której przyspawany 
jest kołnierz (3) włazu zaś w miejscu połączenia z po-
włoką dalszych elementów zbiornika powłoka (1) cza-
szy jest dwustronnie zukosowana. 

7b (W. 46253) 14.11.1970. 

Zakłady Mechaniczne Przemysłu Metali Nieżelaznych 
„Zamet", Strzybnica, (Antoni Kania, Bolesław Czaj-
kowski, Franciszek Kołodziejczyk, Władysław Izydor-
czyk). 

Urządzenie do oddzielania reszty metalu od prze-
tłoczki przy wyciskaniu metali nieżelaznych na pra-
sach hydraulicznych poziomych, znamienne tym, że 
składa się z dźwigniowego podajnika (2) usytuowanego 
w pobliżu recypienta hydraulicznej prasy (1), podają-
cego przetłoczkę (8) wraz z resztką (9) do rynny (11) 
zespołu (13) oddzielającego resztkę (9), który w nośnej 
konstrukcji (12) ma osadzony stół (14) z płytą (15) ma-
jącą prostokątny otwór (16), zespół (17, 18, 19, 23, 24, 
25) zakleszczający przetłoczkę (8), nożowy ubijak (20) 
przemieszczany hydraulicznym siłownikiem (26) pio-
nowo ponad otworem (16) oraz zbiornik (21) resztek 
(9) usytuowany poniżej płyty (15), przy czym zespół 
(13) za pośrednictwem rynny (27) jest połączony ze 
zbiornikiem (28) cieczy chłodzącej lub chłodząco-sma-
rującej, w którym jest umieszczony widłowy przeno-
śnik (30) o płaskich wysięgowych ramionach 31 w 
kształcie trójkąta równoramiennego o pochyleniu bo-
ków najkorzystniej 1 :3 względem podstawy, przemie-
szczanych pomiędzy dwoma prowadnicami (32) stano-
wiącymi pionowe przedłużenie rynny (27) a ponadto 
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o górnych krawędziach pochylonych 1 : 3 w kierunku 
końców ramion (31), mieszczące się pomiędzy tymi ra-
mionami (31) w ich dolnym położeniu oraz prostokątny 
otwór (35) odpowiadający górnemu położeniu zewnę-
trznych końców ramion (31), połączony z rynną (36), 
w której umocowany jest układ (37) do smarowania 
pobocznicy przetłoczki (8). 

7c (W' 46554) 2.02.1971. 

Huta „Zygmunt", Bytom, (Antoni Gierlata, Zbigniew 
Karge, Czesław Wąsowski, Jan Piskoń). 

Prostarka do prętów i kształtowników metalowych, 
wyposażona w rolki prostujące o stałej odległości mię-
dzy nimi, rozmieszczone w dwóch rzędach, jeden pod 
drugim, znamienna tym, że rolki prostujące (1) znaj-
dujące się w górnym rzędzie oraz skrajne rolki (1) 
znajdujące się w dolnym rzędzie, osadzone są na wał-
kach (2) zamocowanych w obudowach (3) i (4) prze-
suwnych poziomo, a środkowa rolka (1) dolnego rzę-
du znajduje się w obudowie (5) poziomo nieprzesu-
wnej, przy czym rolka ta stanowi bazę dla ustalenia 
wymaganej odległości między pozostałymi rolkami (1) 
prostarki oraz, że obudowy górne (3) i dolna (4) znaj-
dujące się po jednej stronie nieprzesuwnej obudowy 
(5), zmieniają swoje położenie poziome za pośrednic-
twem śrub (6) i (7) mających wspólny napęd i o skoku 
gwintu tak zróżnicowanym, że wzajemna odległość 
między tymi obudowami w czasie ich przesuwu po-
większa się o tę samą wielkość. 

8i (W. 48260) 7.03.1972. 

Centralne Laboratorium Przemysłu Tkanin Jedwa-
bnych i Dekoracyjnych, Łódź, (Janusz Hermut, Bohdan 
Borowski, Stanisław Gibski). 

Urządzenie do zapierania wyrobów włókienniczych, 
zwłaszcza tkanin zawierające rozpylacz cieczy piorącej 
wyposażone w stół z uchylnym blatem, wałek osadzo-
ny w pobliżu osi obrotu blatu w stosunku do stołu, 
wałek przymocowany obrotowo do blatu z przeciwnej 
strony niż oś obrotu blatu w stosunku do stołu, przy-
mocowany do stołu wspornik zwoju brudnego włókien-
niczego wyrobu i przymocowany do stołu wspornik 
zwoju wypranego włókienniczego wyrobu znamienne 
tym, że blat (9) posiada otwór (14) w pobliżu którego 
usytuowany jest wlot (15) przewodu (16) którego wy-
lot (17) jest połączony ze źródłem (18) podciśnienia. 

9b (W. 45400) 28.04.1970. 

Wiesław Szulc, Warszawa. 

Szczotka, szczególnie do rąk, wykonana z tworzywa 
sztucznego, wyposażona w rękojeść i element czyszczą-
cy, znamienna tym, że obudowa (1) z czyszczącym ele-
mentem (2) ma z jednej ze stron korytko (3) na które-
go parze ścianek od wewnątrz są rowki (4) oraz wy-
stępy (5) współpracujące z krawędziami szczotki (6) 
bądź z chropowatą powierzchnią pumeksu (8). 

12d (W. 48241) 29.02.1972. 

Zakłady Urządzeń Przemysłowych P.P. Nysa, (Jan 
Górka, Jerzy Szypelow). 

Filtr bębnowy komorowy, próżniowy o działaniu cią-
głym składający się z wanny, wielokomorowego bę-
bna, głowic sterujących, mieszadła, mechanizmu na-
pędowego, znamienny tym, że komory 15 bębna 2 są 
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utworzone przez pobocznice tylko dwóch ściętych stoż-
ków 10 i 11 oraz połączonych z nimi szczelnie, ułożo-
nych promieniowo, prostopadle do pobocznic stożków 
10 i 11, znanych przegród 16, przy czym ścięte stożki 
10 i 11 mają mniejsze podstawy zwrócone do siebie. 

19a (W. 46520) 23.01.1971. 

Polskie Koleje Państwowe Centralny Ośrodek Ba-
dań i Rozwoju Techniki Kolejnictwa, (Henryk Ba-
łuch, Romuald Mizgalski, Włodzimierz Tomaszewski). 

Urządzenie do przytwierdzania podkładek żebrowych 
do podkładów betonowych za pomocą zakrętarek zna-
mienne tym, że posiada ono belkę ustalającą (1), za-
wieszoną przesuwnie w pionie i w poziomie na zna-
nej ramie na której zawieszone są również przesuwnie 
w pionie i w poziomie zakrętarki (5), przy czym belka 
ustalająca posiada płytki dystansowe (2) i ściągacze 
(3) sterowane siłownikiem (4). 

19a (W. 48061) 1.06.1967. 

Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego, War-
szawa, (Tadeusz Wiśniewski). 

Podkład tramwajowy żelbetowy, składający się 
z dwóch części skrajnych w rzucie poziomym o kształ-
cie trapezowym połączonych częścią środkową w rzu-
cie o kształcie prostokątnym, znamienny tym, że po-
wierzchnie płaszczyzny podparcia obliczane w czę-
ściach zewnętrznych poza osiami podparcia szyn (1) 
wewnątrz podparcia pomiędzy osiami szyn w częściach 
trapezowych (1) oraz w części środkowej (2) o płaszczy-
źnie podparcia w kształcie prostokątnym są wykształ-
cone o stosunkach powierzchni ca 3,74 :1,54 :1 . 

20i (W. 46556) 3.02.1971. 

Zakłady Wytwórcze Urządzeń Sygnalizacyjnych, Ka-
towice-Wełnowiec, Zakład Produkcyjny Żory, (Satur-
nin Chmielewski, Bolesław Nogowczyk, Norbert Buch-
czyk, Ludwik Mańdok). 

Wózek montażowy do montażu szaf samoczynnej 
i półsamoczynnej sygnalizacji przejazdowej, znamien-
ny tym, że posiada stół montażowy wyposażony w 
grzejno urządzenie (5), oświetleniową lampkę (12), 
dzwonek (10), szafkę (1), posiadającą szufladki (3), wy-
łącznik (2) i regulator (6). 

201 (W. 46551) 1.02.1971. 

Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego, Mińsk Ma-
zowiecki, (Jan Ludwiniak, Wojciech Dudziński). 

Urządzenie do wkładania i wyjmowania szaf w elek-
trycznych zespołach trakcyjnych wykonane ze wspor-
czo nośnej ramy zaopatrzonej we wciągarkę napędza-
ną ręcznie lub mechanicznie, znamienne tym, że po-
siada układ linowych krążków (20) i (23) w którym 
krążki (20) osadzone na górnej belce ramy (1) usta-
wione są każdy pod innym kątem do płaszczyzny pio-
nowej w zależności od kąta naciągu lin (21) i (22), 
a krążki (23) umocowane są w płaszczyźnie pionowej 
na poziomych belkach (4) oraz że poziome belki (4) 
są zakończone hakami w których znajdują się wspor-
cze śruby (12) z oporową nakrętką (13) które wraz 
z oporową dźwignią (14) zaopatrzoną w dociskową śru-
bę (15) tworzą zaciskowy mechanizm (5) natomiast ra-
ma (1) urządzenia wsparta na stopach (11) posiada 
mechanizmy (9) regulacji położenia ramy (1) utworzo-
ne przez śrubę (18), która jednym końcem umocowana 
jest w kulistym przegubie (10) stopy (11), a drugim 
wkręcona w nakrętkę (17) przytwierdzoną do wspor-
nika (8) ramy (1). 
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21c (W. 46163) 21.10.1970. 

Przedsiębiorstwo Doświadczalne Przemysłu Kablo-
wego i Sprzętu Elektrotechnicznego „Kablosprzęt", 
Ożarów Mazowiecki, (Jan Grobicki, Ryszard Woźniak). 

Kabel elektroenergetyczny w izolacji z tworzywa 
termoplastycznego na napięcia znamionowe od 10 do 
30 kV, znamienny tym, że składa się z trzech komplet-
nych kabli jednożyłowych w izolacji z tworzyw ter-
moplastycznych. 

21c (W. 46354) 10.12.1970. 

Pomorskie Zakłady Wytwórcze Aparatury Niskiego 
Napięcia, „Apator", Toruń, (Jerzy Jarzębiński, Leonard 
Kasprzewski, Jerzy Grzeszkiewicz). 

Płyta izolacyjna do mocowania styków zwłaszcza 
styków podstaw bezpiecznikowych znamienna tym, że 
ma wewnętrzne wybrania (1) i zewnętrzne ścięcia (2) 
dające zmienny przekrój poprzeczny płyty, proporcjo-
nalny do występujących naprężeń od sił elektrodyna-
micznych, oraz że ma obrys powierzchni przylegania 
(4) mniejszy od obrysu płyty widzianej z dołu. 

21c (W. 46362) 11.12.1970. 

Walerian Warzyński, Łódź, Alfons Włoch, Łódź. 

Płytka zaciskowa zespołu sygnalizacji przyłóżkowej, 
zwłaszcza dla szpitali, z wykonanymi otworami dla 
przewodów i otworami wtykowymi oraz z cokołami 
z zaciskami do podłączania przewodów sieciowych, 
znamienna tym, że otwory (2) są wykonane w pobliżu 
dolnej krawędzi zaciskowej płytki (1), zaś wtykowe 
otwory (4) są wykonane w pobliżu bocznych krawędzi 
płytki (1), natomiast wtykowe otwory (6) są wykonano 
w pobliżu górnej krawędzi płytki (1). 

21c (W. 46521) 23.01.1971. 

Instytut Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa, 
Warszawa, (Jerzy Tymiński, Stanisław Gayny, Henryk 
Kozień, Bogdan Cieśliński). 

Izolator przelotowy do ogrodzeń elektrycznych, wy-
konany ze sztucznego tworzywa izolacyjnego znamien-
ny tym, że w główce (1) jest wykonany rowek (2), 
przebiegający wzdłuż średnicy główki (1), połączony 
z otworem (3), rozszerzającym się od środka w kierun-
kach promieniowych o kąty przynajmniej 45°, zaś w 
dolnej części izolatora między kloszem (5), a piastą (7) 
znajduje się wolna przestrzeń (8), a w jej górnej czę-
ści są ukształtowane żebra (9). 

21c (W. 46541) 29.01.1971. 

Biuro Studiów i Projektów Energetycznych „Ener-
goprojekt", Poznań, (Kazimierz Kabaciński). 

Suwak do wyznaczania nastawień przekaźników cza-
sowych układu automatyki dwukrotnego, samoczynne-
go, powtórnego załączania z dwoma przekaźnikami 
programowymi znamienny tym, że w nieruchomej pod-
stawie (1) suwaka, w przedniej części której wycięto 
otwór (2), przesuwają się poziomo język (A), a piono-
wo języki (B) i (C). 
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21c (W. 46571) 8.02.1971. 

Zakłady Konstrukcyjno-Mechanizacyjne Przemysłu 
Węglowego, Gliwice, (Franciszek Duda, Krzysztof 
Grzybowski, Stanisław Grzymała). 

Tranzystorowy układ do zabezpieczenia włączenia 
niskiego napięcia na obwód wysokiego napięcia o za-
nikającym napięciu samoindukcji, znamienny tym, że 
zawiera tranzystor (2), którego baza włączona jest po-
przez rezystor (6) z potencjometrem (7) w ten sposób, 
że przekaźnik (1) włączony w obwodzie emiter kolek-
tor tranzystora (2) sterowany jest w zależności od róż-
nicy prądów z prostowników (3) i (5). 

21c (W. 46575) 10.02.1971. 

Bydgoskie Zakłady Elektromechaniczne „Belma", 
Bydgoszcz, (Roman Bojak, Edward Górowski, Zbi-
gniew Gorajewski). 

Osłona ognioszczelna zwłaszcza dla elektrycznych 
urządzeń przeciwwybuchowych składająca się z kor-
pusu i pokrywy o odpowiednim złączu, ognioszczelnym 
znamienna tym, że korpus (1) i pokrywa (2) osłony 
mają gwint (3) który przy połączeniu pokrywy (2) 
z korpusem (1) tworzy złącze ognioszczelne. 

21c (W. 46625) 13.02.1971. 

Zakłady Sprzętu Oświetleniowego „ZAOS", Wilka-
sy k/Giżycka, (Henryk Szarejko). 

Nasadka do izolatora wsporczego znamienna tym, że 
w nakładce (1) posiada tulejki (2) kołnierzowe unie-
możliwiające bezpośrednie zetknięcie się śruby (3) sta-
lowych z nakładką (1). 

21c (W. 46653) 20.02.1971. 

Bydgoskie Zakłady Elektromechaniczne „Belma", 
Bydgoszcz, (Edward Górowski, Zbigniew Gorajewski, 
Roman Bajak). 

Osłona ognioszczelna zwłaszcza dla elektrycznych 
urządzeń przeciwwybuchowych składająca się z kor-
pusu i okrągłej szybko otwieralnej pracującej na po-
łączeniu gwintowym pokrywy znamienna tym, że część 
środkowa korpusu (1) ma kształt cylindryczny. 
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21c (W. 48172) 30.09.1969. 

Waldemar Trajdos, Łódź. 

Czasowy wyłącznik odbiorników elektrycznych wy-
posażony w znany zegar typu budzik, znamienny tym, 
że z dzwonkowym pokrętłem (8) zegara (2) związane 
jest cięgno (10) złączone drugim swym końcem za po-
średnictwem elementu sprężystego (11) z dźwignią mi-
niaturowego przełącznika (12), którego styki połączone 
są z gniazdami wtykowymi (3) i (4), jednym (4) złą-
czonym ze źródłem prądu i drugim (3) złączonym z od-
biornikiem elektrycznym. 

21d (W. 46554) 2.02.1971. 

Huta „Zygmunt", Bytom, (Antoni Gierlata, Zbi-
gniew Karge, Czesław Wąsowski, Jan Piskoń). 

Prostarka do prętów i kształtowników metalowych 
(tekst zgłoszenia zamieszczony został w klasie 7c na 
stronie 123). 

21d2 (W. 46548) 2.01.1971. 

Stocznia Szczecińska im. Adolfa Warskiego, Szcze-
cin, (Włodzimierz Kwiecień). 

Układ zdalnego sterowania przekładnią transforma-
tora spawalniczego znamienny tym, że ma pierścienie 

(3) i (5) z segmentami przewodzącymi i nieprzewodzą-
cymi do regulacji zgrubnej oraz pierścienie (4) i (6) 
do regulacji dokładnej, z przyłączonym do segmentów 
przewodzących pierścieni (5) i (6) poprzez dzielniki na-
pięcia (7) i (8) źródłem prądu (21). 

21h (W. 48025) 3.07.1969. 

Anatol Mikołajewicz Biełousow, Moskwa, Wiktor 
Fiodorowicz Pawłów, Moskwa, Eugeniusz Mikołaje-
wicz Skopinow, Moskwa, Artiom Piotrowicz Prodwirin, 
Moskwa, Aleksiej Andriejewicz Kurkumeli, Moskwa, 
ZSRR. 

Półautomat plecakowy do spawania łukowego w 
osłonie gazowej, zawierający szpulę z drutem do spa-
wania i podajnik drutu, zamocowane na płycie we-
wnątrz obudowy tornistra, znamienny tym, że szpula 
(4) z drutem do spawania i podajnik (5) drutu zamoco-
wane są w ten sposób, że środki ciężkości wymienio-
nych szpuli i podajnika umieszczone są na linii będą-
cej pionową osią (0-0) symetrii tornistra. 
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Zlá (W. 46350) 10.12.1970. 
Miejskie Biuro Projektów, Łódź, (Romuald Sowa). 

Piec, składający się z prostopadłosciennej metalowej 
obudowy, zaopatrzonej od wewnątrz w ognioodporną 
ceramiczną wykładzinę, oraz komina umieszczonego w 
górnej ścianie tej obudowy, wokół którego jest zamon-
towany podgrzewacz powietrza połączony od góry 
z przewodem doprowadzającym gorące powietrze do 
paleniska, a od dołu połączony przewodem z wentyla-
torem zamocowanym do metalowej obudowy pieca 
obok komina z podgrzewaczem, znamienny tym, że ma 
w przedniej ścianie umieszczony wsyp (1) z zamonto-
waną pod nią płomieniową dyszą (3), przy czyni od 
wewnątrz do przedniej ściany pieca i na wysokości 
górnego obrzeża wsypu (1) jest poziomo zamocowana 
jednym końcem działowa ściana (15), a drugi jej ko-
niec umieszczony w pewnej odległości od ognioodpor-
nej ceramicznej wykładziny (11) tylnej ściany pieca, 
tworzy wolną przestrzeń stanowiącą dodatkowy kanał 
(17), będący połączeniem paleniska (10) z kominem (9) 
za pośrednictwem kominowego kanału (16), oddzielo-
nego od paleniska (10) za pomocą ściany (15), nato-
miast pod wsypem (1) a poniżej dyszy (3) jest skośnie 
zamocowany do przedniej ściany ruszt (18) swym gór-
nym końcem, a dolnym końcem jest zawieszony w pe-
wnej odległości od tylnej ściany, na wysokości górne-
go obrzeża dyszy (3), a na wysokości dolnego obrzeża 
dyszy (3) i pewnej odległości od przedniej ściany pie-
ca, jest usytuowany dolnym końcem ruszt (19), wznie-
siony górnym końcem na wysokość dolnego obrzeża 
wsypu (1). 

24g (W. 46399) 19.12.1970. 

Biuro Projektów Przemysłu Metali Nieżelaznych „Bi-
promet", Katowice, (Antoni Dygoń, Jan Cieślar, Ro-
man Nitka, Bernard Węgrzynek). 

Kanal mający kształt syfonu w przekroju podłu-
żnym, odprowadzający spaliny z konwertora miedzio-
wego znamienny tym, że ma wymurowanie sklepienia 
(2) oraz wymurowanie dolnej części (3) przelotu gazo-
wego w kształcie wypukłego łuku. 

10a (W. 47785) 9.12.1971. 

Śląska Akademia Medyczna, Katowice, (Franciszek 
Janosz, Józef Szafron, Ludwik Szafron, Mieczysław 
Krause). 

Aparat do pomiaru strumienia moczu znamienny 
tym, że jest wyposażony w koło podziałowe (3) wyko-
nujące jeden obrót w ciągu minuty, zaś na obwodzie 
koła podziałowego (3) umieszczono sześćdziesiąt wy-
skalowanyeh probówek (5). 

30a (W. 48113) 9.02.1972. 

Chemiczna Spółdzielnia Pracy „Technochemia", War-
szawa, (Longin Skawiński, Marcin Woj tyra). 

Przyrząd do ściągania osocza i wykonywania prepa-
ratyki krwi, składający się z części zapowietrzającej, 
podającej i ściągającej znamienny tym, że igła (6) 
ściągająca ma obsadę (8), w której osadzona jest rur-
ka (9) o ostrzu stożkowym przy czym w jej ścianach 
w pobliżu ostrza umieszczone są dwa przeciwległe 
otwory (10). 

32a (W. 48205) 24.02.1972. 

Huta Szkła Okiennego „Murów", Murów k/Opola, 
(Igor Niepomniaszczij, Alojzy Osiecki). 

Wałek azbestowy do maszyny szklarskiej formują-
cej szkło płaskie zwłaszcza okienne, składający się 
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z rdzenia metalowego i nałożonych na nim ściśle do 
siebie przylegających płaskich krążków z azbestu zna-
mienny tym, że przynajmniej co drugi krążek azbesto-
wy (2) nałożony na rdzeń metalowy (1) jest przełożony 
krążkiem (3) z siatki metalowej, przy czym krążki (3) 
z siatki metalowej mają średnicę zewnętrzną mniejszą 
a wewnętrzną większą od krążków azbestowych (2). 

32a (W. 48224) 2.05.1070. 

Jeleniogórskie Zakłady Optyczne, Jelenia Góra, (An-
drzej Hubert). 

Urządzenie do próżniowego prasowania rozdrobnio-
nych substancji stałych, wykonane z konstrukcji sta-
lowej, znamienne tym, że sprasowany materiał w ta-
bletkę (8) znajduje się wewnątrz pierścienia formują-
cego (5) umieszczonego w dolnej części cylindra pro-
wadzącego (3), wewnątrz otworu o zwiększonej śre-
dnicy. 

33b (W. 47825) 18.12.1971. 

Śląska Spółdzielnia Pracy „Projekt", Gliwice, (Eli-
giusz Piekarczyk, Włodzimierz Musielski, Ryszard My-
szczyszyn). 

Torba na zakupy, znamienna tym, że ma pojemnik 
(1) zaopatrzony w uchwyty (2) oraz sztywne dno (3) 
w którym są obrotowo osadzone kółka (4). 

33d (W. 47808) 15.12.1971. 
Izba Rzemieślnicza, Bydgoszcz, (Ryszard Dziekanow-

ski). 
Spiwor dla dzieci, znamienny tym, że składa się 

z części spodniej (1) w kształcie prostokąta wykonanej 
najlepiej z futerka po stronie wewnętrznej a z pope-
liny po stronie zewnętrznej między którymi umieszczo-
ne iest tworzywo piankowe oraz z części górnej (2) 
odpowiadającej kształtowi części spodniej na długości 
dwóch trzecich części spodniej wykonanej najlepiej 
z koca, złączonych razem z jednej strony i u dołu 
trwale lub rozłącznie a z drugiej strony połączone są 
zamkiem błyskawicznym (3). 

34b (W. 47919) 31.12.1971. 
Zakład Wytwórczy Maszyn i Urządzeń Przemysłu 

Spożywczego „Spomasz", Kraków, (Janusz Borek, Sta-
nisław Leszczyński). 
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Mechaniczna skubarka drobiu składająca się z ramy 
i przytwierdzonych do niej głowic napędowych z tar-
czami skubiącymi napędzanych przez silniki elektrycz-
ne znamienna tym, że głowice napędowe (4) składają 
się z odlewanych elementów (5) z których każdy po-
siada ułożyskowany wałek (14) z osadzonym na nim 
wewnątrz kołem zębatym (16) i tarczą skubiącą (17) 
zewnątrz, przy czym elementy (5) ustalane są wzglę-
dem siebie kołkami (6) i ściągnięte śrubami (7) poprzez 
pokrywy krańcowe (8) nakrętkami (10) tworząc prze-
kładnię zębatą. 

34b (W. 48163) 17.02.1972. 

Biuro Konstrukcyjno-Technologiczne Spółdzielnia 
Pracy, Poznań, (Jerzy Durski, Roman Linke). 

Pojemnik do pieczywa, przeznaczony do przechowy-
wania pieczywa w gospodarstwie domowym mający 
podstawę, dwie boczne ściany, ścianę tylną oraz od-
chylną pokrywę z przodu, znamienny tym, że wyposa-
żony jest w ażurową wkładkę (5) mającą kilka wzdłu-
żnych prętów (6) połączonych kilkoma poprzecznymi 
prętami (7) oraz podpórki (8) wystające poniżej po-
wierzchni wkładki (5). 

34b (W. 48311) 14.03.1972. 

Stanisław Rosiński, Warszawa. 

Koszyczek metalowy do szklanki znamienny tym, że 
do metalowej części koszyczka 1 przymocowana jest 
rączka (uchwyt) z tworzywa sztucznego 2. 

34e (W. 47760) 27.11.1971. 

Adam Szcześniak, Radom. 

Karnisz do zasłon i firanek posiadający prowadnicze 
tory i toczne wózki z zaczepami do zasłon i firanek 
znamienny tym, że jego frontowy bok (2) w stosunku 
do boku przeciwległego jest dłuższy o tyle, że zakrywa 
zwisające zaczepy (9) umocowane do osi tocznych wóz-
ków oraz, że posiada umocowane do górnego boku (1) 
wsporniki (3) służące do zawieszania karnisza do 
uchwytu ściennego. 

34e (W. 47827) 18.12.1971. 
Edward Dębowski - Łódź. 

Karnisz do zawieszania firanek i zasłon okiennych 
lub tkanin dekoracyjnych, składający się z dwóch lub 
więcej łączonych teleskopowo kształtowników profilo-
wanych w sposób umożliwiający wmontowanie prze-
suwnych uchwytów do mocowania tkanin, znamienny 
tym, że do kształtowników (1 i 2) lub (4 i 5) wprowa-
dzony zostaje szereg identycznych elementów przesuw-
nych (7) lub (12) zakończonych w dolnej części ząbka-
mi (11) lub (16) o płaszczyznach ostrosłupa przy czym 
elementy przesuwne (7) lub (12) połączone są trwale 
osią obrotową (10) lub (15) z języczkami zaciskowymi 
(8) lub (13) zakończonymi również ząbkami (11) lub 
(16) o płaszczyznach ostrosłupa tak rozmieszczonymi 
aby tworzyć boczne płaszczyzny zaciskowe z ząbkami 
odpowiednich elementów (7) lub (12). 

34f (W. 47950) 8.01.1972. 

Aleksander Biegański, Ostrów Wielkopolski. 

Uchwyt stalowy wieszaka odzieżowego mającego po-
stać z jednej strony pałąka, a z drugiej prostego pręta 
znamienny tym, że prosty koniec pręta (1) osadzono 
obrotowo w znanym otworze (2) korpusu odzieżowego 
wieszaka (3), tak, że końcówka pręta (1) znajduje się 
na wysokości końca otworu (2) wewnętrznego korpusu 
wieszaka (3), lub na wysokości środka przelotowego 
otworu (4) służącego do założenia na pręt (1) podkład-
ki oporowej (5) i do rozpłaszczenia (6) pręta (1) zapew-
niającego swobodny obrót uchwytu wokół osi otworu 
(2) z jednoczesnym uniemożliwieniem jego przesuwu 
wzdłuż osi otworu (2). 
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34f (W. 48189) 21.02.1972. 

Ryszard Mankiewicz, Poznań. 

Stojak do suszenia bielizny zaopatrzony w ramiona 
między którymi są umocowane elastyczne cięgna słu-
żące do zawieszania bielizny, znamienny tym, że ma 
dwa ramiona (1) zaopatrzone na jednym końcu w łu-
kowo wygiętą poprzeczkę (2) stanowiącą podstawę a na 
drugim końcu w prostą poprzeczkę (3) z umocowanymi 
do niej cięgnami (4), zaś ramiona (1) są ze sobą połą-
czone w środku długości lub poniżej środka długości 
za pomocą mechanizmu (5) zaopatrzonego w tarcze (6) 
połączone obrotowo za pomocą sworznia (9) oraz w za-
trzask (11, 14) z zaczepem (12) ustalającym położenie 
tarcz (6) względem siebie. 

34g (W. 47929) 8.11.1969. 

Ole Wiberg, Kopenhaga, Dania. 

Mebel do siedzenia dający się zmienić w łóżko, któ-
rego oparcie przesuwa się przed siedzenie aby wraz 
z tym siedzeniem tworzyć płaszczyznę do spania, na 
którą jest nakładane pokrycie, znamienny tym, że po-
krycie łóżka jest przymocowane jednym końcem do 
tylnej strony ramy (4) mebla, a drugim końcem do tej 
strony oparcia (6), która w położeniu do spania znaj-
duje się z przodu, dzięki czemu w położeniu do sie-
dzenia pokrycie (16) leży złożone na siedzeniu, a w po-
łożeniu do spania zostaje automatycznie rozciągnięte 
na powierzchni przeznaczonej do leżenia. 

34g (W. 48072) 3.10.1970. 

Grudziądzkie Zakłady Przemysłu Gumowego „Sto-
mil", Grudziądz (Roman Rodziński, Eugeniusz Majen-
ka, Stefan Wojdyło). 

Materac pneumatyczny wielokomorowy, tkaninowo-
-gumowy znamienny tym, że przytwierdzony na bo-
kach wewnętrznej części materaca, trójskrzydłowa 
profilowa taśma (3) nadaje materacom kształt wielo-
boku foremnego o zaokrąglonych bokach. 

34i (W. 47791) 9.12.1971. 

Jan Pluta, Swarzędz k/Poznania. 

Stolik pod telewizor lub radio, znamienny tym, że 
górna płyta (1), która osadzona jest na trzech metalo-
wych nóżkach (2) wstawiona jest w korytko (3). 

34k (W. 48106) 7.02.1972. 

Izba Rzemieślnicza, Bydgoszcz (Ryszard Dziekanow-
ski). 

Basen kąpielowy dla dzieci, znamienny tym, że po-
siada kształt walca, którego obwód składa się z twar-
dych płytek (1) najkorzystniej z winiduru, które są 
włożone z odstępami w materiał (2) najkorzystniej 
z tworzywa sztucznego i połączony jest za pomocą 
zgrzewania z dnem (4) wykonanym najkorzystniej 
z folii w którym umieszczony jest otwór z korkiem 
najkorzystniej gumowym (3). 
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35b (W. 48073) 6.11.1970. 
Wrocławskie Zakłady Metalurgiczne, Wrocław, (Wa-

lerian Strzyżewski, Sylwester Kozioł, Wiesław Wosik, 
Józef Grabowski). 

Kuchnia gazowa czteropalnikowa ze schowkiem na 
butlę dla mieszaniny gazów propanowo-butanowych 
posiadająca piekarnik a pod nim komorę na przecho-
wywanie naczyń znamienne tym, że nad komorą 
schowka (5) dla butli znajduje się wysuwalna szuflada 
(6) dla przechowywania drobnych podręcznych przed-
miotów. 

36a (W. 48016) 23.11.1968. 
Jan Krężałek, Niemaszów. 

Piec kuchenny opalany trcehiami, wykonany z cegły 
lub innego materiału znamienny tym, że trzon ku-
chenny (1) ma komorę spalania w kształcie dzwonu, 
zaopatrzoną na dnie w ruszt (3), popielnik (2) z drzwicz-
kami wentylacyjnymi (4). 

36c (W. 46652) 20.02.1971. 

Antoni Baniel, Zabłudów. 

Segment grzejnika, tak zwanego kaloryfera zasila-
nego wodą o wysokiej temperaturze lub parą wodną 
z sieci lokalnej lub miejskiej, utworzony przez połą-
czenie ze sobą dwóch symetrycznych części, znamien-
ny tym, że przekrój poprzeczny każdej z jego kształ-
tek (1) i (2), połączonych ze sobą spawem (14) w ten 
sposób, że między nimi jest przestrzeń (13) na wodę lub 
parę, ma kształt korytka o rozchylonych ściankach 
bocznych, których brzegi (3) i (4) są odgięte do dołu 
i w bok tak, że korytko jest okolone kołnierzem ma-
jącym kształt znaku p i e r w i a s t k a . 

36d (W. 46431) 28.12.1970. 

Biuro Projektowania Zakładów * Włókienniczych, 
Łódź, (Andrzej Bartoš). 

Ssawa urządzenia do odpylania draparek pluszu ak-
samitu i dywanów oraz postrzygarek i innych maszyn, 
mająca poziomo umieszczony stożkowy korpus i przy-
łączony doń lej, znamienna tym, że do krawędzi gór-
nej ściany (3) leja (2) jest uchylnie na płaskim prze-
gubie (7) zamocowana klapa (8), pod którą na zamo-
cowanych do korpusu (1) wspornikach (9) jest obroto-
wo i przesuwnie osadzony wał (10), do którego są przy-
twierdzone wodziki (11) unoszące klapę (8) i utrzymu-
jące ją w położeniu roboczym oraz rękojeść (12) 
i trzpień (13) do wprowadzania w szczeliny wykonane 
w jednej z płyt (14), stanowiących część wspornika (9). 
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37a (W. 46211) 30.10.1970. 

Zbigniew Tworkowski, Warszawa. 

Blaszana okładzina budowlana na dachy lub ściany 
budynków, wyprofilowana na dowolny kształt jak 
prostokątny, trapezowy, trójkątny, półkolisty, znamien-
na tym, że składa się z ukształtowanej w znany spo-
sób blachy (1), oraz dwu warstw tworzywa elastycz-
nego, na przykład papieru impregnowanego (2), przy-
twierdzonego do blachy (1), na przykład za pomocą 
rozgrzanego asfaltu. 

37c (W. 46122) 12.10.1970. 

Józef Abramowicz, Warszawa. 

Dachówka falista o kształcie prostokąta z zaokrąg-
lonym krótszym bokiem, znamienna tym, że ma przy 
drugim krótszym boku odgiętą mocującą listwę (2) 
z otworami (3) oraz otwory (4) i (5) wzdłuż lewego 
dłuższego boku, przeznaczone do osadzenia elementów 
mocujących na przykład gwoździ. 

37c (W. 46211) 30.10.1970. 

Zbigniew Tworkowski, Warszawa. 

Blaszana okładzina budowlana (tekst zgłoszenia za-
mieszczony został w klasie 37a na tej samej stronie 
w łamie lewym). 

37d (W. 46138) 14.10.1970. 

Franciszek Broszkiewicz, Bochnia. 

Wykładzina ścienna i posadzkowa służąca do wy-
stroju wnętrz pomieszczeń architektonicznych posiada-
jąca zakolorowaną glazurę farbami pigmentowymi sto-
sowanymi do zapraw cementowych, znamienna tym, 

że posiada cementowe podłoże (2) i kolorową masę gla-
zurową (5). Wykładzina ścienna i posadzkowa według 
zastrzeżenia 1, znamienna tym, że masa glazurowa (5) 
składa się z różnokolorowych farb pigmentowych sto-
sowanych do zapraw cementowych, zarobionych na 
masę plastyczną w stosunku wagowym 3 do 4% z bia-
łym cementem portlandzkim marki 250 i grysem mar-
murowym o wielkości ziarna od 1 do 2 mm w stosun-
ku 1 : 1,5. 

37d (W. 48017) 14.02.1969. 

Gdańskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysło-
wego, Gdańsk, (Kazimierz Gołaszewski, Krystyna 
Welz - Łapińska, Alfons Wojciechowicz). 

Schody spiralne segmentowe mające spiralnie w zna-
ny sposób zmontowane wokół pionowej osi trójkątne 
stopnie i barierki ochronne, znamienne tym, że skła-
dają się z prefabrykowanych segmentów schodowych 
(1) zmontowanych jeden na drugim za pomocą połą-
czenia teleskopowego (4) i złącza kołnierzowego (5) 
z elementami złącznymi (6) najkorzystniej śrubowymi, 
przy czym każdy z elementów schodowych (1) jest usta-
bilizowany w pionie przez rozparcie wewnątrz wzno-
szonej konstrukcji (7) za pomocą co najmniej trzech 
rozpór poziomych (8), a ponadto pierwszy dolny seg-
ment jest posadowiony podobnie teleskopowo na złą-
czu (9) w stopie (10) najlepiej trójnożnej i zamocowa-
ny złączem kołnierzowym (11) z elementami złącznymi 
(6). 

37d (W. 48173) 19.11.1969. 

Instytut Tele- i Radiotechniczny, Warszawa, (Zyg-
munt Komornicki, Mieczysław Rozwadowski). 

Okno dźwięko- i pyloszczelne o polepszonej izolacji 
termicznej podwójne znamienne tym, że dwie części 
okna tworzą okno podwójne z przestrzenią hermetycz-
nie zamkniętą. 
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37e (W. 45091) 24.02.1970. 

Biuro Studiów i Projektów Przemysłu Włókienni-
czego, Łódź, Polska (Tadeusz Drożdżecki, Stefan Bu-
biak, Marian Winerowicz). 

Wiszące rusztowanie przejezdne wyposażone w znane 
wciągniki oraz jezdną platformę z wciągnikami, zna-
mienne tym, że ślimakowe wciągniki (2) są z sobą 
połączone belką (3) i umieszczone na jezdnym torze 
(1), przy czym końce napędowych łańcuchów (10) 
wciągników (2) zwisają nad platformą (6). 

37e (W. 46559) 4.02.1971. 

Przedsiębiorstwo Montażowe Urządzeń Górniczych 
Katowice, (Stefan Siwy, Jan Sznicer). 

Element umożliwiający zawieszenie rusztowania ko-
szykowego na konstrukcji stalowej, znamienny tym, 
że składa się z odpowiednio połączonych kształtowni-
ków (1) z nawierconymi otworami (2) zakończonych 
zamocowaną pionową tuleją (3) z otworami (4), z we-
tkniętą w nią pionową rurą (5) z otworami (6), u dołu 
której znajduje się na płaskowniku (7) dociskająca 
śruba (8). 

37e (W. 48015) 25.03.1968. 

Biuro Projektów Przemysłu Koksochemicznego „Ko-
ksoprojekt", Zabrze, (Jan Stenchlik). 

Podest obsługowy, przystosowany do zmiany poło-
żenia wysokościowego, znamienny tym, że zawieszona 
na linach (2) konstrukcja podestu (1) może być na róż-
nych poziomach blokowana do konstrukcji pieca ruro-
wego (5) przez przesunięcie go w płaszczyźnie pozio-
mej za pomocą pokrętła (7), osadzonego na śrubie po-
ciągowej (8), zakończonej obejmą (9) i współpracującej 
z nakrętką (10), która zamocowana jest na ramieniu 
podestu obsługowego (11), dzięki czemu sworznie (12) 
wsuwają się w otwory elementów (13), które przymo-
cowane są do konstrukcji nośnej pieca (5). 

37f (W. 46542) 29.01.1971. 

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, 
Tarnów, (Jan Cwiok). 

Słupek betonowy pod maszt dekoracyjny, znamien-
ny tym, że posiada stalową rurę (2) oraz skrzynkę (3) 
posiadającą w górnej swojej części siedzisko (4) i otwór 
(5), w którym luźno osadzony jest sworzeń (6) zakoń-
czony w dolnej swojej części łbem (7) zmontowany po 
stronie przeciwnej decentrycznie na stałe z pokrywą 
(8) luźno spoczywająca w siedzisku (4) skrzynki i po-
siadającą uchwyt (9). 
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37f (W. 46649) 19.02.1971. 

Politechnika Krakowska Instytut Technologii i Orga-
nizacji Budownictwa, Kraków, (Kazimierz Piwowar-
czyk). 

Żelbetonowy i betonowy zbiornik o ścianach uszczel-
nianych wykładziną uszczelniającą rolową na przykład 
papą, znamienny tym, że wewnątrz lub zewnątrz zbior-
nika w jego narożach w zależności od wyłożenia ze-
wnętrznego lub wewnętrznego masy izolacyjnej są za-
mocowane szczelnie prefabrykowane narożniki (4) wy-
konane z trzech monolitycznie połączonych płaszczyzn 
(1), (2) i (3) prostopadłych do siebie, przy czym naroż-
niki (4) są wykonane ze szczelnych materiałów. 

38a 29.05.1970. (W. 48225) 

Spółdzielnia Pracy „Twórczość" Częstochowa, (Ry-
szard Czarnecki, Jan Rudzki). 

Dwustronna włośnica do drewna, w postaci paska 
blachy, względnie spłaszczonego drutu znamienna tym, 
że uzębienie wykonane z obu stron paska jest skiero-
wane w przeciwnych kierunkach. 

39b3 (W. 98110) 20.01.1962 

Pierwszeństwo: 23.01.1961 - Wielka Brytania 

The International Synthetic Rubber Company Limi-
ted, Southampton, Wielka Brytania. 

Sposób zwiększenia wielkości zdyspergowanych czą-
stek w naturalnym lub syntetycznym kauczuku lub w 
lateksie polimeru albo kopolimeru, w obecności zdy-
spergowanych cząstek środka wzmacniającego tak, aby 
cząstki kauczuku, polimeru lub kopolimeru wprowa-
dzić w ścisły kontakt z cząstkami środka wzmacnia-
jącego,, znamienny tym, że mieszaninę lateksu i wodną 
papkę zdyspergowanego środka wzmacniającego prze-
puszcza się przez przewężenie pod ciśnieniem zasadni-
czo nie mniejszym niż 1.000 funtów na cal2 (70307 
G/cm2). 

41c (W. 47786) 9.12.1971. 

Kaliskie Zakłady Przemysłu Terenowego, Kalisz, 
(Stefan Waroch). 

Hełm hokejowy, składający się ze skorupy w kształ-
cie owalu, posiadający w górnej części, po obu stro-
nach, wypukłość i w dolnej części wydłużenia, które 
zakrywają skronie, a po obu bokach i z przodu -
otwory wentylacyjne, oraz wewnątrz skorupy przymo-
cowane nitami paski i podkładki skórzane, a w górnej 
części, gdzie krzyżują się paski, przyszytą podkładkę 
miękką, i po bokach - łatki z materiału gąbczastego, 
natomiast z przodu i z tyłu, przymocowane przy po-
mocy zatrzasków guzikowych, poduszki, znamienny 
tym, że skorupę hełmu stanowi skorupa zasadnicza (1) 
oraz opaska czołowa (2), która zamocowana jest śru-
bami (7) przesuwnie wzdłuż otworów (4). 

42b (W. 45944) 9.09.1970. 

Instytut Szkła, Warszawa, (Włodzimierz Świetlik). 

Przyrząd do pomiaru linii łukowych zwłaszcza na 
dnie żłobin stanowiących dekorację na rzeźbionych 
przedmiotach ze szkła kryształowego lub gospodarcze-
go, składający się z uchwytu widełkowego i tarczy, 
znamienny tym, że tarcza przyrządu (1) jest osadzona 
na zwykłej krótkiej osi (3), posiada na końcu uchwytu 
ramienia (4) nieruchomy trzpień (2), a obrzeże tarczy 
jest dwustronnie zaostrzone i radełkowane. 
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42c (W. 48177) 7.09.1970. 

Przedsiębiorstwo Robót Górniczych, Mysłowice, 
(Józef Labus, Andrzej Porc, Władysław Świątek). 

Przyrząd do wyznaczania kierunku i niwelacji przy 
drążeniu wyrobisk górniczych składający się z pozio-
mych nitek niwelacyjnych i pionowych nitek kierun-
kowych zabudowanych w układzie współrzędnych pro-
stokątnych, znamienny tym, że nitki zabudowane są 
w ramkach (1), które są umocowane obrotowo za po-
mocą sworzni (2) do trzymaków (3) trwale połączo-
nych z obudową wyrobiska (4), przy czym do trzyma-
ków (3) przymocowany jest zatrzask (9) unieruchamia-
jący ramkę (1) w położeniu roboczym. 

42c (W. 48092) 25.09.1970. 

Instytut Wzornictwa Przemysłowego, Warszawa, 
(Alina Petrykowska, Stanisław Peliwo). 

Pochyłomierz do płaszczyzn, znamienny tym, że skła-
da się z trzech poziomych ramion (1) wzajemnie po-
łączonych w części środkowej, w ramionach są kana-
liki (2) w których przepływa płyn, a na kanalikach 
ustawione są pionowe rurki (3) kalibrowe, przy czym 
w miejscu połączenia ramion znajduje się wyprofilo-
wany uchwyt (6). 

42l (W. 44653) 19.11.1969. 

Instytut Gospodarki Komunalnej, Warszawa, (Jan 
Sieradzon, Andrzej Pawuła). 

Mieszalnik do ekstrakcji substancji stałych, znamien-
ny tym, że posiada podwójną ramę (5) wyposażoną 
w podstawki (6) i w nastawne uchwyty (8) do znor-
malizowanych butli laboratoryjnych o pojemności 
1000 ml każda oraz pokrętła (9) mocujące butle, skrzyn-
kę przekładniową (3) wyposażoną w podwójną prze-
kładnię zębatą (13) i w przekładnię pasową (15), re-
dukujące obroty z 1400 obrotów/minutę na 14 obro-
tów/minutę, oraz silnik trójfazowy (16) i okapturzony 
stycznik (17). 

42l (W. 47458) 10.09.1971. 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Siarkowe-
go Machów k/Tarnobrzega, (Tomasz Brzozowski, Ta-
deusz Masłach, Jan Durda). 

Urządzenie do ciągłego oznaczania zanieczyszczeń w 
cieczach przezroczystych, a zwłaszcza w kondensacie 
wodnym znamienne tym, że posiada przystawkę po-
miarową (6) oraz wzorzec czystości cieczy (3). 
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421 (W. 47778) 6.12.1971. 

Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego, Łódź, 
(Stanisław Polański, Władysław Łabuda). 

Urządzenie laboratoryjne do oznaczania zdolności 
koagulacji zanieczyszczeń rozpuszczonych lub rozpro-
wadzonych w cieczach, zaopatrzone w statyw oraz 
w pionowo usytuowane mieszadła obrotowe i w umie-
szczoną pod nimi płytą grzejną połączoną z ultrater-
mostatem i aparatem chłodniczym, znamienne tym, ża 
ma przezroczysty i od spodu otwarty parawan (1) 
w kształcie graniastosłupa, zamkniętego od góry po-
krywą (5) z umieszczoną pośrodku prowadzącą tuleją 
(6), za pośrednictwem której jest posuwiście osadzony 
na pionowym słupku (2), przy czym do zewnętrznej 
strony tej pokrywy wokół tulei (6) są zamocowane 
obrotowe koła (8) opasane napędzającym paskiem (10) 
i połączone od jej wewnętrznej strony z mieszadłami 
(9), oraz ma umieszczone pod tym parawanem wokół 
słupka (2) świetlówki (17), zamocowane w pozycji pio-
nowej naprzeciw mieszadeł (9) do wklęsłej strony pół-
kolistych odbłyskowych i przeciwolśnieniowych opraw 
(16), mocowanych do dolnej części słupka (2). 

13 

42k (W. 46374) 15.12.1970. 

Polska Akademia Nauk Instytut Podstawowych Pro-
blemów Techniki, Warszawa, (Zdzisław Pawłowski, 
Roman Rułka). 

Defektoskop magnetyczny do wykrywania wad w 
ciałach ferromagnetycznych metodą magnetyezno-pi ■ 
szkową znamienny tym, że na rdzeniu transformai-:. 
głównego (1) wykonanym z anizopermu nawinięte je-, 
uzwojenie pierwotne (2) zasilane poprzez stycznik (3) 
z sieci prądu zmiennego, natomiast uzwojenie wtórne 
(6) uformowane jest z kilku zwojów elastycznego ka-
bla o dużym przekroju przewleczonego przez okna 
rdzenia (1) wystające ponad aluminiową o.udowe (5) 
przy czym ilość zwojów może być zmieniana w za-
leżności od wymaganej wartości natężenia prądu ma-
gnesującego, a końce kabla wlutowane są w końcówki 
(7a, 7b) umożliwiające połączenie ich za pomocą śrub 
(8a, 8b) z elektrodami (9a, 9b) i rękojeściami (30a, lub* 
lub też bezpośrednio z sobą. 

42k (W. 47426) 3.09.1971. 

Pomorskie Zakłady Wytwórcze Aparatury Niskiego 
Napięcia „Apator", Toruń, (Andrzej Lewicki). 

Urządzenie do sprawdzania siły załączania łączników 
elektrycznych składające się ze sprzęgła kulkowego 
przeciążeniowego i rękojeści znamienne tym, że sprzę-
gło przeciążeniowe (1) jest połączone z rękojeścią (3) 
za pomocą tarczy (4) i wkręta (5), przy czym w tarczy 
(4) jest umieszczony jednostopniowy kołek (6), na któ-
rym obrotowo jest osadzona zabierakowa tulejka (7) 
z kwadratowym gniazdem (8) i zewnętrznym gwintem 
(9). 

Biuletyn lfl 
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42r2 (W. 46537) 27.01.1971. 

Polska Akademia Nauk Instytut Chemii Fizycznej, 
Warszawa, (Marek Mueller, Stanisław Randzio). 

Elektroniczny regulator temperatury przeznaczony 
do współpracy z czujnikiem temperatury zwłaszcza 
termometrem kontaktowym, zawierający zasilacz, 
wzmacniacz oraz układ impulsowy, znamienny tym, 
że ma tyrystor (Ty), włączony w obwód zasilania urzą-
dzenia grzejnego, sterowany poprzez układ impulso-
wy ze wzmacniacza, który ma na wejściu półprzewo-
dnikowy element (D^, włączony równolegle do styków 
czujnika temperatury (T)s ograniczający napięcie wej-
ściowe 

44a2 (W. 47830) 20.12.1971. 

Kazimierz Kosiński, Warszawa - Henryk Mirowski, 
Warszawa. 

Pasek do zegarka, wykonany z tworzywa sztucznego, 
znamienny tym, że obie jego części wyposażone są 
w otwory (3) o zmiennej średnicy w części głębokości 
oraz w bolce (5) mające płytkę (6), oporowe pierścienie 
(8) oraz łby (9), przy czym bolce (5) osadzone są w 
gnieździe (7) na krawędziach obu części paska. 

45c (W. 47838) 22.12.1971. 

Instytut Mechaniki i Elektryfikacji Rolnictwa, War-
szawa, (Edward Jakubowski, Bronisław Krzemiński). 

Widłowy zgarniacz-podnośnik, zawieszany z tyłu 
ciągnika na trzypunktowym układzie podnośnika zna-
mienny tym, że do ramy (1) są zawiasowo zamocowa-
ne sworzniami (6) zbierające palce (7), a do wału (14), 
ułożyskowanego na ramie (1) są sztywno przytwier-
dzone dźwignia (16) i krzywki (15), przy czym dźwi-
gnia (16) jest połączona zawiasowo za pomocą swo-
rznia (17) z hydraulicznym siłownikiem (13). 

45f (W. 47788) 9.12.1971. 

Zakład Doświadczalny „Chedom", Ośrodek Wdraża-
nia Nowych Wyrobów Rynkowych Przemysłu Chemicz-
nego, Łódź, (Wiktor Kuza, Mirosław Pewca, Barbara 
Rymkiewicz). 

Skrzynka na kwiaty wykonana w kształcie prosto-
padłościanu z tworzywa sztucznego, znamienna tym, 
że dno skrzynki ma występ (6), nachylony w stosunku 
do dna o kąt 2-5° z wgłębieniem (7), biegnącym przez 
całą długość występu (6), przy czym w dnie skrzynki 
są wykonane stożkowe otwory (8). 

45f (W. 48226) 22.06.1970. 

Fabryka Wyrobów Nożowniczych „Gerlach", Drze-
wica, (Zygmunt Włodarczyk, Kazimierz Suskiewicz). 

Sekator ogrodniczy do cięcia zwłaszcza do odcinania 
gałęzi składający się z ostrzy zakończonych rączkami, 
sprężyny rozwierającej ostrza i zapinki zabezpieczają-
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cej znamienny tym, że rozwierająca ostrze sprężyna 
(7) umieszczona jest w kanałach wyciętych wewnątrz 
korpusów ostrzy (1) i (2) wzdłuż obwodu śruby zamka 
przegubowego która po stronie ostrza (2) zakończona 
jest łbem oporowym (3) a po stronie ostrza (1) nakręt-
ką (4) zabezpieczoną podkładką (5) dokręconą wkrętem 
(6) do korpusu sekatora. 

45h (W. 45153) 5.03.1970. 

Jadwiga Skrońska, Warszawa. 
Spławik wędkarski stanowiący sporządzoną z bar-

wnego tworzywa, korzystnie polistyrenu, pustą, szczel-
ną o dość dowolnym, wydłużonym kształcie komorę, 
składającą się z dwóch połączonych czasz, znamienny 
tym, że przez środek komory spławika przechodzi tam 
uformowana tulejka z ukształtowanym z jednej strony 
spławika gniazdkiem, w którym jest zamieszczona spi-
ralna sprężyna (4), dociskana przez walcowaty tłoczek 
(1), zaś przez tulejkę jest przeprowadzony metalowy 
pręt (5), który wychodzi przez odpowiednio uformo-
wane otwory w tłoczku i dolnej ściance spławika, na 
zewnątrz, a te końcówki pręta (5) są zagięte w haczy-
ki, które pod naciskiem sprężyny (4) wchodzą w dru-
gie, znajdujące się obok, otwory w ściance tłoka i dol-
nej ściance tulejki spławika. 

45h (W. 45173) 9.03.1970. 

Spółdzielnia Pracy „Elektrometal", Tczew, (Roman 
Matelski). 

Blyszczka wirująca, wykonana z metalu, znamienna 
tym, że na pręcie (1) stanowiącym oś obrotu ma osa-
dzony dwuczęściowy ażurowy korpus (2) o kształcie 
wrzeciona, utworzony z taśmy (3) wygiętej parabolicz-
nie w płaszczyźnie pręta (1) o wierzchołku skierowa-
nym do przodu, imitującej łeb ryby, oraz z śrubowo 
zwiniętej taśmy (4) na kształt stożka skierowanego 
wierzchołkiem ku końcowi pręta (1) imitującej korpus 
ryby, przy czym, przy wierzchołku parabolicznego łuku 
taśmy (3) błyszczka ma śmigłowy pędnik (5) do obra-
cania podczas holowania korpusu (2) w kierunku zgo-
dnym z kierunkiem przemieszczania się w strudze 
wodnej zwiniętej śrubowo taśmy (4), a oporowe ło-
żyska pręta (1) i korpusu (2) stanowią wykonane z dru-
tu pieścienie (6 i 7) oraz kulka (8), zaś pręt (1), ma na 
obu końcach ucha (9 i 10), służące odpowiednio do ho-
lowania przynęty i do mocowania do niej haczyka. 

45h mm 
(W. 45521) 

21.05.1970. 

VEB Volkswert Stralsund Stralsund, Niemiecka Re-
publika Demokratyczna. 

Włok pelagiczny do elektrycznych połowów, przy 
którym w obrębie przedniej części sieci wytwarza się 
pole elektryczne, znamienny tym, że ma kilka, w spo-
sób niezależny, połączonych szeregowo lub równolegle 
transformatorów impulsowych oraz system elektrod, 
za pośrednictwem których wytwarza się pole elektrycz-
ne w obrębie przedniego olinowania włoka pelagicz-
nego. 

45h (W. 47179) 24.06.1971. 

Maciej Nowak, Warszawa, Polska. 

Podpórka do wędziska mocowana na łodzi znamien-
na tym, że składa się z obejmy 1 mocowanej na łodzi 
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śrubą 3, w otworze obejmy umieszczona jest śruba 2 
w osi której poruszają się, w płaszczyźnie poziomej 
miseczki 4 i 5 mocujące uchwyt 6 unieruchamiany przy 
pomocy nakrętki 10 przy czym umieszczony w misecz-
kach 4 i 5 uchwyt 6 ma ukształtowania końców 7 i 8 
dla utrzymywania położonego wędziska. 

45h (W. 47805) 14.12.1971. 

Jadwiga Skrońska - Warszawa. 

Wędkarski spławik przelotowy wykonany z tworzy-
wa twardego znamienny jest tym, że na obydwu koń-
cach spławika zamocowane są dwa zaciski A z two-
rzywa miękkiego w formie obrączki z wysuniętymi 
dzióbkami w których znajdują się otworki b przez 
które to można przesuwać żyłkę stylonową na dowol-
nie ustaloną głębokość. 

47a1 (W. 46203) 26.10.1970. 

Instytut Wzornictwa Przemysłowego, Warszawa, 
(Stanisław Peliwo). 

Zacisk mimośrodowy szczególnie do mocowania łapy 
laboratoryjnej, znamienny tym, że na sworzniu (3) 

umieszcza się płytkę mimosrodową (5) dociskowej łapy 
laboratoryjnej założonej na sworzniu (4), przy czym 
ustala się żądane położenie przy pomocy rączki zaci-
sku (6). 

47a1 (W. 46318) 30.11.1970. 

Zakłady Radiowe im. M. Kasprzaka, Warszawa, 
(Małczuk Edward). 

Podkładka sprężynująca znamienna tym, że na ze-
wnętrznym obwodzie (2) pierścieniowego korpusu (1) 
ma skręcone skrzydełka (3) wokół swej osi symetrii 
o kąt rosnący ze wzrostem odległości jej punktów od 
środka podkładki od 0° do 45°. 

47a1 (W. 48120) 27.07.1970. 

Leon Kossobudzki, Warszawa. 

Kołek do ściany, znamienny tym, że stanowi cylin-
der, na którego powierzchni bocznej znajdują się na-
cięcia a na jednym z płaskich boków znajduje się 
otwór. 

47a1 (W. 48122) 9.03.1971. 

Skierniewickie Zakłady Urządzeń Odpylających 
i Wentylacyjnych „Rawent", Miedniewice, (Stefan 
Osiński, Edward Brzózka). 

Złącze klinowe do szybkiego rozłączenia znamienne 
tym, że otwór skośny powstaje w wyniku zastosowa-
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nia podkładki klinowej 2 osadzonej na łączniku 3 w 
kształcie wygiętego pręta półogrągłego niepełnego, wy-
pełniającym otwór okrągły całkowicie, tworząc prze-
krój kołowy. 

47a1 (W. 48140) 19.11.1969. 

Zakłady Maszyn Biurowych, Toruń, (Lech Halborn). 

Połączenie gwintowe tworzywa sztucznego z tworzy-
wem o większej twardości, zwłaszcza metalem, składa-
jące się z nienagwintowanego elementu złącznego wy-
konanego z tworzywa sztucznego oraz nagwintowane-
go współpracującego elementu połączenia wykonanego 
z tworzywa o większej twardości, zwłaszcza metalu, 
w którym gwint na elemencie złącznym wykonywany 
jest podczas wkręcania, znamienne tym, że gwint wy-
konany jest na co najmniej jednym wypuście albo na 
ostrych względnie zaokrąglonych krawędziach lub na 
ścianach otworu tworzących na przykład postać gra-
niastosłupa. 

47a4 (W. 45782) 23.07.1970. 

Henryk Janiak, Września. 

Uchwyt śrubowy przeznaczony do mocowania przed-
miotów do ścian, stropów itp., zawierający śrubę i na-
krętkę, znamienny tym, że na czopach (6) połączonych 
z nakrętką (3) ułozyskowane są dwie przeciwległe pro-
mieniowe łapy (5), które w położeniu dociśniętym do 
zderzaków pod wpływem sprężyn (8) zajmują położe-
nie pochylone pod małym kątem w stosunku do pła-
szczyzn czołowych nakrętki (3), tak że końce łap (5) 
wystają nieco poza czołową płaszczyznę nakrętki (3). 

47a4 (W. 46279) 20.11.1970. 

Biuro Studiów i Projektów Hutnictwa „Biprostal", 
Kraków, (Józef Wołowik, Stefan Czarnecki, Jerzy 
Książek). 

Osłona do wyciszania hałasu maszyn i urządzeń do 
norm dopuszczalnych znamienne tym, że stanowi ją 
konstrukcja nośna (2) do której zamocowana jest wy-
kładzina jako warstwa izolacyjno-dźwiękochłonna (1). 

47b (W. 48043) 2.01.1971. 

Centralne Biuro Konstrukcji Łożysk Tocznych, War-
szawa, (Wacław Gratkowski, Zbigniew Karczmarczyk). 

Jednowargowa uszczelka do łożysk tocznych, skła-
dająca się ze stalowego pierścienia usztywniającego 
i z nawulkanizowanej na nim uszczelniającej części 
gumowej umocowana w znany sposób w rowku pier-
ścienia zewnętrznego znamienna tym, że wewnętrzny 
obwód elastycznej wargi (3) posiada kształt ściętego 
stożka z dwoma uszczelniającymi obwodami (4 i 5), 
z których jeden ślizga się po walcowanym obwodzie 
(6) pierścienia wewnętrznego, a drugi po czołowej po-
wierzchni (7) na podtoczeniu tego pierścienia. 

47fi (W. 45792) 21.07.1970. 

Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągu Naftowego 
„Przyjaźń", Płock, (Eugeniusz Filipiak, Wiesław Chod-
kowski, Tadeusz Maciejewski). 

Czyszczak rurociągów służący do transportu cieczy 
zwłaszcza paliw płynnych stosowany do oczyszczania 
wnętrza rurociągów wykonany w postaci tłoka prze-
mieszczanego z płynem w rurociągu znamienny tym, 
że jest ukształtowany z elastycznego, porowatego, od-
pornego na działanie transportowanej cieczy tworzywa 
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sztucznego w formie walca o średnicy równej lub nie-
co większej od przekroju rurociągu i długości około 
dwukrotnie większej od wielkości średnicy a na bocz-
nej powierzchni czyszczaka jest ukształtowanych ob-
wodowo kilka rowków o profilu kąta prostego, przy 
czym pierwsza od czoła czyszczaka ścianka rowka jest 
skośna a następna prostopadła do osi czyszczaka. 

47fi (W. 46039) 26.09.1970. 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu 
Łódzkiego, Łódź, (Aleksander Ciszewski). 

Złączka rurowa z tuleją skręcaną z rurą, znamienna 
tym, że ma dwie tuleje (1) z gwintem wewnętrznym, 
osadzone z obydwu stron rurowego łącznika (2) z gwin-
tem zewnętrznym o liniach śrubowych zbieżnych ku 
środkowi łącznika (2), zakończonego skośnymi pła-
szczyznami (5), przy czym tuleje (1) mają od strony 
wejściowych otworów (6) gwintowane ściany (7), prze-
chodzące we wgłębienia z poziomo usytuowanymi ścia-
nami i (8), które są zakończone skośnymi płaszczyzna-
mi (9), tworzącymi w kierunku wyjściowych otworów 
(10) ściany (11) równoległe do ścian (7), zachowując 
średnice otworów (10) równe średnicom otworów (6). 

47fi (W. 46567) 6.02.1971. 

Biuro Projektowania Zakładów Włókienniczych, 
Łódź, (Ireneusz Romanowski). 

Złącze rurowe przeznaczone szczególnie do połączeń 
przewodów instalacji transportu pneumatycznego, zna-
mienne tym, że stanowią je dwa cienkościenne ruro-
we odcinki (1) i (2) wyposażone na jednym swym koń-
cu w kołnierze (3) i (4), wykonane z kątowników, po-
siadające na swym obwodzie otwory na mocujące śru-
by (8), łączące rurowe odcinki (1) i (2) z końcami łą-
czonych przewodów (11) i (12) transportu pneumatycz-
nego, zaś drugie końce rurowych odcinków (1) i (2) 
ukształtowane w połączenie kielichowe posiadają do-
datkowo wywinięte pod kątem prostym brzegi (5) i (6), 
między którymi jest umieszczone uszczelnienie w po-
staci kilku zwojów elastycznego węża (7). 

47f! (W. 46568) 6.02.1971. 

Biuro Projektowania Zakładów Włókienniczych, 
Łódź, (Ireneusz Romanowski). 

Taśma ze sztucznego tworzywa na złącza rurowe 
przeznaczona szczególnie do połączeń przewodów in-
stalacji transportu pneumatycznego, znamienna tym, 
że jej brzegi (1) wywinięte są pod kątem prostym, zaś 
w pogrubionych narożach posiada wzdłuż całej swej 
długości przelotowe otwory z umieszczonym w nich 
drutem (2), a w połowie swej szerokości ma ukształto-
wane fałdy (3). 
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47f* (W. 48033) 19.02.1970. 

Kopalnia Węgla Kamiennego „Katowice", Katowice, 
(Włodzimierz Magierowski, Zdzisław Bojarski, Ludwik 
Kozielec). 

Kompensator rurowy znamienny tym, że utworzony 
jest z rury w kształcie korby, której wygięty odcinek 
usytuowany jest w stosunku do odcinków równole-
głych najkorzystniej pod kątem 15 do 30 stopni, przy 
czym jeden z końców kompensatora ma kształt kieli-
chowy. 

47fi (W. 48141) 29.06.1970. 

Odlewnia Żeliwa „Węgierska Górka" Przedsiębior-
stwo Państwowe, Węgierska Górka, (Roman Karpiń-
ski, Wacław Ryżka). 

Samouszczelniające złącze elastyczne do rur kieli-
chowych, znamienne tym, że zawiera dwuczęściową 
elastyczną uszczelkę o przekroju w kształcie trójką-
tów prostokątnych (1) i (2) zwróconych do siebie wierz-
chołkami (3) i (4) i przeciwprostokątnymi (5) i (6), two-
rząc w sumie prostokątny czworobok osadzony w ko-
morze uszczelniającej (7) w kielichu rury. 

47f* (W. 48363) 31.12.1970. 

Główny Instytut Górnictwa, Katowice, (Jan Bogu-
sław Gwiazda). 

Złącze do węży gumowych, składające się z nasadki 
osadzonej na zewnętrznej powłoce końcówki węża 
i z tulei wewnętrznej umiejscowionej w otworze tej 
końcówki, znamienne tym, że ma łączący pierścień (3) 
mocujący rozłącznie nasadkę (1) z wewnętrzną tuleją 
(2), zaopatrzony w zewnętrzny gwint, którym pierścień 
ten jest zamocowany w gwintowanym gnieździe (5) 
nasadki (1) i w wewnętrzny gwint umożliwiający wpro-
wadzenie tulei (2) w otwór końcówki węża do wyma-
ganego położenia, przy czym nasadka (1) jest ukształ-
towana tak, aby była wykonalna z chodliwej rury sta-
lowej możliwie najprostszą obróbką skrawaniem. 

47f2 (W. 46369) 14.12.1970. 

Centralne Biuro Techniczne Przemysłu Maszyn Włó-
kienniczych, Łódź, (Aleksander Stolarz, Alojzy Masz-
czyk, Lucjan Madej). 

Pierścień uszczelniający, zwłaszcza do cieczy che-
micznie agresywnych, składający się z elementu 
uszczelniającego oraz z osadzonych w elemencie 
uszczelniającym elementu usztywniającego i elementu 
sprężystego, znamienne tym, że usztywniający element 
(2) i sprężysty element (3) są usytuowane wewnątrz 
uszczelniającego elementu (1). 

47f2 (W. 48142) 9.07.1970. 

Biuro Studiów i Projektów Przemysłu Włókienni-
czego, Łódź, (Stefan Bubiak, Ignacy Jaromiński, Hen-
ryk Czajewski). 

Urządzenie uszczelniające przeznaczone szczególnie 
do uszczelniania otworów wykonanych w istniejących 
ścianach żelbetowych zbiorników na ciecz, przez które 
to otwory są przeprowadzone rurowe przewody insta-
lacji przemysłowej, znamienne tym, że jest złożone 
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z umieszczonych w utworze wykonanym w ścianie (1), 
współosiowo ze sobą i z rurowym przewodem (2) 
trzech tulei (3), (4) i (5), z których tuleje (4) i (5) wraz 
z zamocowanymi na jednych ich końcach kołnierzami 
(8) i (10) są umieszczone w otworze w ścianie (1) od 
zewnętrznej strony zbiornika, a ich kołnierze (9) i (11) 
wystają poza otwór w ścianie (1) i są połączone śru-
bowymi złączami (14), zaś tuleja (3) wyposażona w je-
den ty]ko kołnierz (6), jest zagłębiona między kołnie-
rze (8) i (l0), a jej kołnierz (6) jest oparty za pośre-
dnictwem elastycznej podkładki (7) o wewnętrzną stro-
nę ściany (1) zbiornika i jest połączony śrubowymi 
złączami (12) z kołnierzem (8) tulei (4), przy czym tu-
leja (3) zagłębiona między kołnierze (8) i (10) dzieli 
otwór w ścianie (1) zbiornika na dwie pierścieniowe 
komory (16) i (17), które są wypełnione plastycznym 
szczeliwem (18). 

47k (W. 46438) 31.12.1970. 

Instytut Włókiennictwa, Łódź, (Stanisław Pijanow-
ski, Marian Garnysz). 

Bęben kablowy do okresowego zasilania odbiorów 
składający się z tulei z obrzeżami, znamienny tym, że 
jest wyposażony w bezpieczniki (2) mocy, lampki sy-
gnalizacyjne (4) wraz z ich bezpiecznikami (3) oraz w 

wyłącznik nożowy (lij, przy czym bezpieczniki (2) i (3) 
są usytuowane w komorze zamkniętej (1) a lampki sy-
gnalizacyjne (4) i dźwignia wyłącznika nożowego (6) 
na jednej z pokryw komory. 

49a (W. 44348) 5.09.1969. 

Bydgoskie Przedsiębiorstwo Obrotu Produktami Na-
ftowymi „CPN" Bydgoszcz, Polska, (Jerzy Kamrow-
ski, Stefan Kapclak, Jerzy Dawicki, Maria Umińska). 

Urządzenie do zapewnienia bezpieczeństwa w czasie 
wykonywania otworów w zbiornikach po produktach 
naftowych znamienne tym, że posiada grzybek 1, do 
którego przyklejona jest izolująca od gazów gumowa 
nakładka 2 oraz zespół rozpierający składający się 
z dwóch drewnianych klocków 7, w które wciśnięte 
są tuleje 8 zaopatrzone w gwint prawy i lewy, w któ-
re to tuleje wkręcona jest śruba 5 zaopatrzona w po-
krętło 6. Elementem łączącym zespół rozpierający 
z grzybkiem 1 jest stempel 4 opierający się dolną czę-
ścią o górny klocek 7 zespołu rozpierającego, nato-
miast górną częścią o drewniany grzybek 1. 

4<ła (W. 45910) 4.09.1970. 

Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Warszawa, (Stani-
sław Trukawka, Wojciech Lewandowski). 

Przystawka stycznikowa do przyciskowego sterowa-
nia nawrotnego wiertarki, zawierająca dwa styczniki 



Nr 10/1973 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO 145 

w elektrycznym układzie rewersyjnym, odpowiadają-
ce dwom kierunkom obrotu wrzeciona, oraz trzy przy-
ciski sterownicze, z których jeden odpowiada lewemu 
kierunkowi obrotów silnika napędowego, drugi pra-
wemu kierunkowi obrotów, a trzeci jest przyciskiem 
wyłączającym silnik, znamienna tym, że jedne końce 
uzwojeń (10), (11) styczników (2), (3) są połączone bez-
pośrednio z przewodem zerowym (22), a każdy z przy-
cisków sterowniczych zawiera tylko po dwa styki, przy 
czym napięcie fazy T względem ziemi jest doprowa-
dzone poprzez zwarte styki (25), (25') przycisku wyłą-
czającego (7) do styku (23) przycisku (5), odpowiada-
jącego lewemu kierunkowi obrotów, oraz do styku 
(24') przycisku (6), odpwiadającego prawemu kierun-
kowi obrotów'. 

49a (W. 46096) 1.10.1970. 
Fabryka Obrabiarek „Rafamet", Kuźnia Raciborska, 

(Zygmunt Grudzień, Jan Benek, Leon Paszek). 
Wytaczadło do otworów zawierające oprawkę noża 

połączona z trzpieniem prowadnicami w kształcie ja-
skółczego ogona i urządzenie mikrometryczne osadzone 
w trzonie celem dokładnego przestawiania oprawki 
z nożem względem trzonu przy niezakleszczonych pro-
wadnicach znamienne tym, że trzon wytaczadła ma 
wybranie (4) zaopatrzone w kanał (7) do ustalania koł-
nierza śruby mikrometrycznej i leżące na przeciw wy-
brania (4) drugie wybranie (3), w którym umieszczone 
jest przestawialne ucho (5) oprawki połączone w zna-
ny sposób ze śrubą oraz równolegle do osi wytaczadła 
usytuowaną szczelinę (9) zakończoną otworem (10), wy-
konaną celem zakleszczania znanych prowadnic trzo-
nu i oprawki noża impulsowaną śrubą (11) umieszczo-
ną w prostopadłym do szczeliny otworze stopniowym 
znajdującym się między prowadnicami i otworem (10). 

49a (W. 46543) 29.01.1971. 
Pomorskie Zakłady Wytwórcze Aparatury Niskiego 

Napięcia „Apator", Toruń, (Tadeusz Czarnecki). 
Uniwersalna oprawka szybkomocująca do mocowa-

nia narzędzi trzpieniowych w frezarko-wiertaikach 

złożona z korpusu i tulejki z zespołem kulek, znamien-
na tym, że dla zabezpieczenia tulejki (2) przed cofnię-
ciem się do tyłu zwłaszcza przy pracy narzędzia w po-
zycji poziomej, między tulejką (2) a pierścieniem (4) 
jest osadzona dociskowa sprężyna (6). 

49c (W. 48293) 10.03.1972. 

Biuro Projektów Przemysłu Metali Nieżelaznych 
„Bipromet", Katowice, Polska, (Czesław Witkowicz). 

Urządzenie do zakleszczania rur i profili szczególnie 
na piłach wahadłowych znamienne tym, że widełkowy 
zacisk (1) z podwójnym hakiem założyskowany i pro-
wadzony w korpusie (2) piły utrzymywany w pozycji 
wyjściowej za pomocą naciskowej sprężyny (3) zabu-
dowany jest pod osłoną (4) przymocowaną do stołu (5) 
piły oraz posiada ręczną dźwignię (6) zblokowaną za 
pośrednictwem sprężyny (7) z nożną dźwignią (8) uru-
chomiającą wahadła (9) piły. 

49d (W. 46073) 30.09.1970. 

Zakłady Metalowe im. Gen. Waltera, Radom, (Cze-
sław Nowakowski, Zygmunt Banaszewski, Ryszard 
Chełmicki). 

Przyrząd do nacinania ząbków na kluczykach we-
dług ustalonego szyfru, przystosowany do umocowa-
nia na stałe ślusarskim lub innym postumencie zna-
mienny tym, że ma podstawę (1) z pionową częścią 
(44) i wspornikiem (45) do którego w górnej części od-
chylnie umocowany jest dźwigniowy wrzeciennik (20) 
z frezem (38) utrzymywany w górnym położeniu pła-
ską sprężyną (36), ma następnie suwak (2) z uchwy-
tem do ustalania i mocowania półfabrykatu kluczy-
ka, na jaskółczy ogon suwliwie połączony z pionową 
częścią (44) podstawy (1) zaopatrzony w ryski do usta-
lania jego położenia przy pomocy zatrzasku sterowa-
nego dźwignią (11) i sprężyną (9), ponadto ma nasta-
wiak (13) osadzony obrotowo na mimośrodzie (16) 
z ustalającymi kołkami (14). 
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49e (W. 45994) 19.09.1970. 

Zakłady Okrętowych Urządzeń Technicznych „Tech-
mor", Gdańsk, (Zygmunt Adamski). 

Przyrząd do gwintowania na tokarce znamienny tym, 
że stanowi go trzpień (1) posiadający stożkowy uchwyt 
oraz część cylindryczną, tuleja (3) posiadająca podłu-
żny otwór (9) osadzona przesuwnie na części cylin-
drycznej trzpienia (1) zabezpieczona przed obrotem 
wkrętem (5) na której koniec nakręcana jest oprawka 
(6) mająca wkręt (7), zabezpieczający przed obrotem 
narzynką, oraz dźwignia (4) której koniec w kształcie 
widełek zamocowany jest w osi tulei (3), a łącznikiem 
(2) połączona jest do trzpienia (1). 

49h (W. 48065) 28.01.1970. 

Zakłady Azotowe „Kędzierzyn", Kędzierzyn, (Adam 
Golonka, Witold Bździuła). 

Urządzenie do lutowania połączeń w maszynach 
elektrycznych składające się z autotransformatora i lu-
townicy, znamienne tym, że w szczęce (7) są umie-
szczone płytki metalowa i grafitowa (10) dociskane 

sprężyną (13) pomiędzy którymi znajduje się płytka 
miedziana (9) przy czym bieguny prądu z transforma-
tora są dołączone na slałe do płytek grafitowej i me-
talowej tworząc obieg prądu po przez płytkę miedzia-
ną (10). 

50c (W. 46522) 25.01.1971. 

Pomorskie Zakłady Budowy Maszyn „Makrům". 
Bydgoszcz, (Tadeusz Ciszek). 

Młyn rurowy z dwoma lub więcej komorami mielą-
cymi znamienny tym, że walczak 4 wyłożony jest pły-
tami wykładzinowymi 1 posiadającymi występy 3 
z płaszczyznami natarcia 2 wklęsłymi w kierunku 
obrotów młyna, przy czym wysokość h występów 3 
największa jest w pierwszej komorze licząc od strony 
wsypu nadawy, a najmniejsza w ostatniej komorze. 

53c (W. 47829) 20.12.1971. 

Rajmund Majewski, Warszawa. 
Pompa nożna do wstrzykiwania solanki do mięsa 

i przetworów mięsnych, jak szynki, wędliny itp., skła-
dająca się z podstawy, wahacza i cylindra z wewnątrz 
przesuwającym się tłokiem, przewodu ssącego, prze-
wodu tłoczącego oraz igły zaopatrzonej w otwory, zna-
mienna tym, że wahacz (5) składa się z dwóch pro-
stych płaskowników (f>) do których w środku wyso-
kości są przyspawane dwa kwadratowe wsporniki (14), 
zaopatrzone w środku w otwory, zaś na śrubie (4) ma 
dwie sprężyny (12), stanowiące amortyzatory ruchów 
bocznych, służące do centrowania łącznika (7) i tło-
czyska (8), przy czym pokrywa przednia (15) cylindra 
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(9) jest monolitem, wykonanym za pomocą odlewania, 
zaopatrzona w otwory na kołki (16), osadzone syme-
trycznie na średnicy poziomej, przy czym w środku 
pokrywy przedniej (15) wykonana jest końcówka (17) 
dla węża ssącego, a od góry końcówka (18) dla osadze-
nia węża tłoczącego, a na końcu węża ssącego zamo-
cowany jest korpus filtra (19). 

54h (W. 48182) 18.02.1972. 

Ryszard Hertmanowski, Wrocław. 

Numer świetlny milicyjny, wykonany w postaci 
skrzynki, mającej w widoku z góry kształt trapezu, 
której boczne pionowe ściany mają prostokątne wy-
brania, za którymi wewnątrz skrzynki umieszczone są 
tablice numerowe, znamienny tym, że na przestrzeni 
pomiędzy napisami górnymi (14) i dolnymi (15) w ta-
blicach numerowych (12) wykonane są otwory (16), 
których rozmieszczenie odpowiada zarysowi cyfr (17), 
które usytuowane są równolegle do tablic (12) w pe-
wnej od nich odległości, przy czym średnica otworów 
(16) jest mniejsza od zarysu cyfr (17). 

57b (W. 45334) 14.04.1970. 

Filmowy Ośrodek Doświadczalno-Usługowy, War-
szawa, (Adam Kolasa). 

Analizator funkcji przenoszenia kontrastu do obiek-
tywnych i kompleksowych badań i kontroli optyki, 
emulsji filmowych, procesu rejestracji i reprodukcji 
obrazu, znamienny tym, że jest zaopatrzony w zespól 
wirujących bębnów testowych (4), oświetlonych od we-
wnątrz światłem oświetlacza (3) i umieszczonych na 
stoliku krzyżowym (2). 

57c (W. 47561) 1.10.1971. 

Zakłady Konstrukcyjno-Mechanizacyjne Przemysłu 
Węglowego, Gliwice, Polska, (Manfred Przybyłka, Ed-
ward Podkowik). 

Kaseta na przeźrocza przeznaczona do przechowy-
wania błon fotograficznych, a zwłaszcza przeźroczy 
umieszczonych w ramkach, znamienna tym, że jest 
wypełniona oparami kamfory i każda ramka (15) 
z przeźroczem jest uziemiona. 

57a (W. 48086) 4.02.1972. 

Edward Jan Niemiro, Warszawa. 

Elektronowe urządzenie błyskowe składające się 
z zasilacza posiadającego wyzwolenie błysku bezprze-
wodowe, oddzielne układy zasilania lampy wyładow-
czej i pilotowej oraz reflektorów o zmiennym kącie 
rozsyłu światła w których źródła światła umieszczone 
są za elementem optycznym odbijającym lub skupia-
jącym światło a przed lustrem znamienne tym że: mię-
dzy źródłami światła 1, 2 i lustrem 3, a soczewką pła-
sko-wypukłą 4 lub reflektorem 5 znajduje się element 
optyczny rozpraszający światło 6 umieszczony w prze-
słonie 7. 

58a (W. 48028) 12.08.1969. 

Centralny Ośrodek Badawczo-Projektowy Górnic-
twa Odkrywkowego „Poltegor", Wrocław, (Tadeusz 
Biełous, Henryk Komander, Czesław Palczak, Edmund 
Sobolewski). 

Prasa z układem hydraulicznym do uzyskiwania 
równomiernych nacisków, znamienna tym, że każda 

19* 
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belka (4) prasy składa się z dwóch niezależnych, zam-
kniętych układów hydraulicznych lub innych, z któ-
rych jeden zaciskowy (3) umieszczony jest na jednym 
lub obydwóch końcach belek (4), natomiast drugi wy-
równawczy umieszczony jest wzdłuż belki (4) i składa 
się z siłowników (1) hydraulicznych lub innych połą-
czonych ze sobą przewodami (2) tworząc układ zam-
knięty, wypełniony medium tylko częściowo, działają-
cy na belkę (5) poprzez prasowany przedmiot (6), 

61a (W. 47943) 26.01.1972. 

Fabryka Sprzętu Ratunkowego i Lamp Górniczych 
„Faser", Tarnowskie Góry, (Alfred Kowalski, Józef 
Frydrych). 

Obudowa aparatu do ochrony dróg oddechowych 
składająca się z części właściwej i pokrywy znamienna 
tym, że część właściwa (1) lub pokrywa (2) obudowry 
posiadają przymocowane na stałe proste lub profilo-
wane listwy (3) o długościach mniejszych niż długość 
jednego boku obudowy i tworzące rowki (4) z obrze-
żem (5) części, do której są mocowane, przy czym 
z dnem (6) tych rowków bezpośrednio styka się obrze-
że (7) drugiej części obudowy. 

61a (W. 48111) 8.02.1972. 

Wojewódzki Zakład Urządzeń Pożarniczych Związ-
ku Ochotniczych Straży Pożarnych, Opole, (Mieczysław 
Ogrodnik). 

Podwieszenie słoja gaśnicy pianowej z wycięciami 
znamienne tym, że obudowa podwieszenia (1) jest w 
swej dolnej części wyposażona w gwint (2) wewnętrz-
ny i owalny występ (3), przy czym żebra (4) posiadają 
wzmocnienia górne zewnętrzne (5) i wzmocnienia dol-
ne wewnętrzne (6). 

63c (W. 46491) 18.01.1971. 

Ginter Willner, Wrocław. 

Podręczny bagażnik samochodowy, zwłaszcza do sa-
mochodu osobowego Fiat 125 P, znamienny tym, że 
stanowi go pojemnik (1), którego zarys zewnętrzny od-
powiada zarysowi obudowy (2) skrzyni biegów, przy 
czym pojemnik (1) zaopatrzony jest w elementy mocu-
jące go do tylnej strony pokrywy (8) kanału (9) wylo-
tu powietrza. 

63c (W. 46560) 4.02.1971. 

Biuro Konstrukcyjno-Technologiczne „Kontech" 
Spółdzielnia Pracy, Warszawa, (Jerzy Mularczyk, Je-
rzy Swiątkowski). 

Pokrywa osłony ruchomych zespołów chłodzonych 
powietrzem składająca się z kołnierza i sitka, zna-
mienna tym, że stanowi ją wykonana z tworzywa 
sztucznego wypraska, której kołnierz (1) ma uszty-
wniające żebra (2) oraz pogrubione obrzeża (3). 
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63c (W. 46650) 19.02.1971. 

Marian Przywara, Kraków - Rafał Przywara, Kra-
ków. 

Zamek uniwersalny dla blokowania kierownicy oraz 
pedału do gazu w pojazdach samochodowych, zna-
mienny tym, że posiada w prostokątnej obudowie (1) 
zamocowany nierozłącznie drążek (2) i wysuwny drą-
żek (3) z kulistymi gniazdkami (4) i oporowym gniazd-
kiem (6), przy czym wystające końce drążków (2) i (3) 
zagięte są w kształcie haka, oraz podkładkę (17) z de-
centrycznie wykonanym otworem (16) dla osadzenia 
stalowej kulki (5) i ustalającą podkładkę (8) osadzoną 
obrotowo przy pomocy dwudzielnej podkładki (10) 
przykręconej do obudowy (9) zamka (7) śrubami (11), 
posiadającą w swojej górnej części schodkowy występ 
(12) a w dolnej części decentrycznie wykonane kuliste 
gniazdko (4) w którym znajduje się sprężysty drut (15) 
wyprofilowany do kształtu stalowej kulki (5) i zamo-
cowany drugą stroną rozłącznie w podłużnym wycię-
ciu (14) wykonanym w dolnej części ustalającej pod-
kładki (8). 

Zamek uniwersalny według zastrzeżenia 1 znamien-
ny tym, że obudowa (9) zamka (7) przymocowana jest 
nierozłącznie do obudowy (18) przy pomocy krążka (19) 
i podkładki (17). 

64a (W. 47926) 4.01.1972. 

Konińskie Zakłady Przemysłu Terenowego, Konin, 
(Kazimierz Kaczyński, Józef Stana). 

Korek z kapsla do zamykania butelki z pierścienio-
wym zakończeniem szyjki, stanowiący połączenie tulei 
wewnętrznej zakończonej od góry wypukłym krążkiem 
przechodzącym w cylindryczną tuleję, zakończoną we-
wnętrznym odsądzeniem, znamienny tym, że cylind-
ryczna wewnętrzna tuleja ma postać stożka (2) na ze-
wnętrznej powierzchni, a wypukły krążek przechodzi 
w cylindryczny pierścień (3), którego wewnętrzna po-
wierzchnia ma przy krawędzi pierścieniowe odsądzenie 
(4) o przekroju półokrągłym. 

64a (W. 47927) 4.01.1972. 
Konińskie Zakłady Przemysłu Terenowego, Konin, 

(Henryk Botor, Kazimierz Kaczyński, Józef Stana). 
Korek do zamykania butelek z winem gazowanym 

lub musującym, składający się z wewnętrznej tulei 
z miękkiego tworzywa oraz główki znamienny tym, że 
podstawę główki stanowi płaski krążek (2) zamykają-
cy wewnętrzną tuleję, który przechodzi w cylindrycz-
ny pierścień (3) z schodkowym wewnętrznym wybra-
niem, przy czym w to wybranie jest wciśnięty kształ-
towy grzybek (4) z tworzywa twardego, z bocznym 
odsądzeniem odpowiadającym temu schodkowemu wy-
braniu. 

68a (W. 46125) 13.10.1970. 

Zofia Synowiec, Świątki Górne. 

Kłódka składająca się z korpusu wewnątrz którego 
jest osadzony mechanizm zamykający oraz z pałąka 
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przymocowanego jednym końcem do korpusu, znamien-
na tym, że wielkość pałąka (2) jest tak dobrana, że 
prześwit między górną ścianą korpusu (1) a wewnętrz-
ną ścianą pałąka (2) w środkowym punkcie łuku przy 
zamkniętej kłódce jest większy co najmniej o jedną 
czwartą od wysokości korpusu (1). 

68a (W. 46170) 22.10.1970. 
Stanisław Kotarba, Świątniki Górne. 

Kłódka składająca się z korpusu, w którym są. osa-
dzone zastawki oraz pałąk, znamienna tym, że za-
stawki (3) w kształcie koła, z których każda posiada 
na swym obwodzie wycięcia którego jedno ramię jest 
połową długości promienia tego koła a drugie jest pro-
stopadłe do ramienia pierwszego, są podtrzymywane 
przez wspornik (4), w którym jest osadzony zaczep (5) 
przy czym pomiędzy zaczepem tym a boczną ścianą 
wspornika (4) jest osadzona sprężyna (6). 

68a (W. 46364) 11.12.1970. 
Wacław Jabłoński, Warszawa. 

Zamek drzwiowy, znamienny tym, że składa się 
z walca (1) z łbem (2), wewnątrz którego wydrążony 
jest centralny kanał (6) na klucz (4), wokół którego to 
centralnego kanału (6), w oddzielnych kanałach, osa-
dzone są odblokowujące trzpienie (10) umiejscowione 
za pomocą kołków (11), oraz z głowicy (3), w której, 
w oddzielnych kanałach, osadzone są blokujące trzpie-
nie (13) ze sprężynkami (15), umiejscowione za pomocą 
kołków (14). 

68c (W. 46518) 23.01.1971. 
Zakład Badań i Doświadczeń Przemysłu Stolarki 

Budowlanej, Wołomin, (Jan Łasiewicz, Wojciech Drew-
niak). 

Zawiasa walcowa do okien znamienna tym, że części 
(1) i (2) połączone sworzniem (3) posiadają kształt 
walca. 

69 (W. 48233) 28.12.1970. 

Fabryka Wyrobów Nożowniczych „Gerlach", Drze-
wica, (Władysław Abramczyk). 

Scyzoryk myśliwski składający się z całego szeregu 
znanych narzędzi znamienny tym, że ostrze (1) posiada 
wycięcie (a) do którego wchodzi występ (b) sprężyny 
(6), która na drugim końcu jest rozcięta w kształcie li-
tery V i posiada występ (c), ostrze (2) jest zakończone 
tępym zgrubieniem (d), a piłka do drewna i rogów (3) 
posiada podwójne nacięcia w kształcie ostrosłupa 
o podstawie trójkąta. 

71a (W. 47773) 3.12.1971. 

Andrzej Murzynowski, Wrocław. 

Damskie pantofle domowe, wykonane z materiału 
skóropodobnego, zaopatrzone we wkładkę usztywnia-
jącą, klin obcasowy i wkładkę miękką, znamienne tym, 
że zewnętrzną powierzchnię pantofla tworzą dwa ka-
wałki (1, 5) materiału, z których główny kawałek (1) 
w stanie rozłożonym ma zarys (2) stopy powiększony 
za piętą o wykrój w kształcie jaskółczego ogona, w ob-
szarze pięty o wykrój pokrywający się z zarysem klina 
obcasowego (3), po czym wykrój ten oddala się od za-
rysu stopy aż do wysokości końca klina, a następnie 
w obszarze palców ponownie zbliża się do zarysu (2) 
stopy, natomiast wierzchni kawałek (5) materiału po-
siada zarys odpowiadający przedniej części stopy, oba 
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zaś kawałki (1, 5) mają na części obrzeży otworki (4) 
i połączone są ze sobą na styk z jednej strony za po-
mocą szwu krzyżowego (6), a z drugiej strony za po-
mocą szwu płaskiego (7), przy czym podobne otworki 
(4) i szwy (6, 7) wykonane są w tylnej części głównego 
kawałka (1) w kształcie jaskółczego ogona. 

71a (W. 47824) 17.12.1971. 

Zakłady Obuwnicze Przemysłu Terenowego, Kolbu-
szowa, (Ignacy Borowicz). 

Sandały damskie, złożone z podeszwy i przyszwy zna-
mienne tym, że podeszwy (1) mają w przedniej części 
pod stopą wgłębienie (3) o profilu odpowiadającym du-
żemu palcowi nogi użytkownika, a przyszwa (4) wyko-
nana jest z dwóch części mających możliwość regula-
cji jej obwodu za pomocą klamry (8) umieszczonej na 
śródstopiu. 

75c (W. 48075) 11.01.1971. 

Zakład Doświadczalny przy Wytwórni Sprzętu Ko-
munikacyjnego Świdnik, (Jan Konaszczuk). 

Naczynie do mycia pędzli, zwłaszcza stosowanych do 
nanoszenia materiałów malarskich lub klejowych 
o nieodwracalnym procesie starzenia, mające postać 
pojemnika na ciecz do mycia pędzli, o kształcie pro-
stopadłościanu, oraz zaopatrzonego w pokrywę zamo-

cowaną przegubowo na brzegu tego pojemnika, zna-
mienne tym, że we wnętrzu pojemnika (1) na ciecz do 
mycia pędzli ma element do wycierania pędzli. 

76b (W. 47819) 16.12.1971. 

Lubuska Fabryka Zgrzeblarek Bawełnianych, Zielo-
na Góra, (Stanisław Bundz, Marek Bartošík, Jan Ba-
giński). 

Urządzenie do formowania pokładu włókien z luźnej 
masy surowca włókienniczego w komorze zasilającej 
maszyny włókiennicze, zwłaszcza zgrzeblarki, składa-
jące się z drgającej klaspy i zespołu wydającego po-
kład, znamienne tym, że klapa (3) zawieszona jest wah-
liwie na przedłużeniu ściany (4) komory (1) i połączona 
z dźwignią (12), przytwierdzoną do cięgna (11) ułoży-
skowanego na czopie (10), który umocowany jest mimo-
środowo do kołnierza sprzęgła elektromagnetycznego 
(9) zamocowanego do pasowego koła (8), przy czym 
napęd pasowego koła (8) przenoszony jest z czopa (5) 
szarpacza zgrzeblarki za pośrednictwem pasowej prze-
kładni (6) i (7). 

76c (W. 47756) 26.11.1971. 

Centralne Biuro Techniczne Przemysłu Maszyn Włó-
kienniczych, Łódź, (Antoni Sosnowski, Zbigniew Sko-
raczyński, Mieczysław Urfaloff). 

Dwustronnie nastawna rama natykowa zwłaszcza do 
skręcarek przędz fantazyjnych posiadająca stojaki 
i przegrody znamienna tym, że stojaki (1) mają kształt 
czworokątny, w których są o kształcie teowym ka-
nałki (2) i prostokątne wybrane rowki (3) w przeciw-
ległych bokach stojaka (1). 
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76c (W. 47813) 7.02.1967. 

Pierwszeństwo: 7.02.1966 - Włochy 

Francesco Steffanini, Mediolan, Włochy. 

Korpus rurkowy, zwłaszcza korpus nośny, względnie 
korpus oporowy do nawijania przędzy i tym podobne, 
wykonany z tworzywa sztucznego, którego powierzch-
nia zewnętrzna jest powierzchnią obrotową, a po-
wierzchnia wewnętrzna ma śrubowe żebra stanowiące 
jedną całość z korpusem, przy czym żebra te przebie-
gają nieprzerwanie co najmniej na długości jednego 
zwoju linii śrubowej, znamienny tym, że jego po-
wierzchnia wewnętrzna zaopatrzona jest w parzystą 
ilość, przynajmniej sześciu żeber (14), które mają prze-
krój stale wzrastający wzdłuż korpusu, przynajmniej 
poczynając od jednego z końców korpusu (I). 

76c (W. 47841) 22.12.1971. 

Instytut Włókiennictwa, Łódź, (Ignacy Wróblewski, 
Roman Gwiazda). 

Urządzenie do oczyszczania wałków dociskowych 
pola rozciągowego w rozciągarkach i niedoprzędzar-
kach Iniarskich, mające zbierającą szczotkę o po-
wierzchni filcowej, znamienne tym, że jest wyposażone 
w przechwytujący grzebień (3), który jest usytuowany 
za zbierającą szczotką (1) i ustawiony do powierzchni 
dociskowego wałka (5) pod kątem (a) mniejszym od 90°. 

77a (W. 48234) 28.02.1972. 
Grudziądzkie Zakłady Przemysłu Gumowego „Sto-

mil" Grudziądz, (Irena Majcherek, Janusz Megger, 
Jerzy Krausewicz, Zdzisław Wrona). 

Pas dla narciarzy wodnych wykonany z tworzywa 
sztucznego, mikroporowatego, nienasiąkliwego zna-
mienny tym, że kształt pasa zbliżony jest do elipsy (1) 
i posiada na dwóch swoich końcach trwale przytwier-
dzone końcówki (2) i (3). 

77a (W. 48252) 2.03.1972. 
Władysław Olesinski, Pułtusk. 

Nakładka do mini-golfa, umożliwiająca uprawianie 
tej gry na improwizowanych na niewielkich terenach 
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boiskach, znamienna tym, że stanowi ją bryła od spo-
du płaska od góry wyprofilowana, w widoku z góry 
stanowiąca połączenie okręgu (1) z trapezem (2) łączą-
cym się z okręgiem krótszym z równoległych boków, 
przy czym okręg (1) wyposażony jest w obwałowanie 
(3), stanowiące przerwane od strony trapezu pierście-
niowe wzniesienie o zmiennej rosnącej ku osi nakład-
ki wysokości, oraz kuliste wybranie (4) wewnątrz ob-
wałowania (3) a trapez (2) wyposażony jest wzdłuż 
zbieżnych boków w obwałowanie (5) o wysokości ros-
nącej od 0 przy dłuższym boku trapezu ku okręgowi 
(1) oraz zaokrąglone wgłębienie (6) wznoszące się ku 
okręgowi (1) między obwałowaniami (5). 

77d (W. 44883) 7.01.1970. 
Stanisław Pogorzelec, Warszawa. 
Dydaktyczna gra towarzyska, znamienna tym, że 

składa się z górnej kwadratowej planszy, połączonej 
przy pomocy umieszczonego w jej środku trzpienia (1) 
ze znajdującą się pod nią kolistą planszą o średnicy 
nieco mniejszej od boku planszy górnej, a górna wie-
lobarwna plansza ma perspektywiczne rysunki typo-
wych budowli miejskich i krętych ulic z zaznaczonymi 
ostrzegawczymi i informacyjnymi znakami drogowy-
mi (2), okrągłe otwory (3) o średnicy proporcjonalnej 
do wielkości znaków drogowych (2), dokoła skrzyżo-
wań ulic cztery mniejsze otwory (4), a w pobliżu jed-
nego naroża górnej planszy jest wykonana łukowa 
szczelina (5) o długości równej długości łuku kąta po-
wyżej 10 stopni, przy czym na powierzchni kolistej 
planszy dolnej, w miejscach odpowiadających więk-
szym otworem (3) na liniach łukowych umieszczone 
są kolorowe obrazy znaków drogowych nakazu i za-
kazu, zaś pod mniejszymi otworami (4) górnej planszy 
kolorowe punkty ulicznej sygnalizacji świetlnej, a pod 
łukową szczeliną (5) w odmierzonej odległości znaj-
dują się okute otwory (6) i kolejne cyfry. 

77d (W. 48105) 5.02.1972. 

Włodzimierz Strzyżewski, Warszawa. 
Gra zręcznościowa w postaci pierścienia, wewnątrz 

pustego z elastycznego materiału wypełnionego po-
wietrzem, przeznaczonego do rzucania, znamienna tym, 
że pierścień (1) wyposażony na powierzchni w karby 

(2) ma przekrój w postaci koła lub elipsy, o promieniu 
(r) lub dłuższej półosi elipsy (a) 4 do 70 razy mniej-
szymi od średnicy zewnętrznej (L) pierścienia (1) i wy-
pełniony jest powietrzem pod ciśnieniem 1 do 2 at-
mosfer fizycznych. 

78e (W. 48081) 3.02.1972. 

Instytut Chemii Cieplnej, Łódź, (Henryk Derento-
wicz, Wiktor Babul, Jerzy Czechowski, Jan Bagrowski, 
Mieczysław Turiej). 

Ładunek wybuchowy do mocowania rur w dnach 
sitowych zawierający tulejkę inercyjną, zapalnik i ma-
teriał wyluchowy znamienny tym, że składa się 
z gniazda zapalniKa (1) w kształcie jednostronnie za-
mkniętej tulejki, w której wyróżnić można osłonę •ze-
wnętrzną o długości równej co najmniej długości za-
palnika i cylindryczną część zasadniczą z osadzonym 
w niej zapalnikiem (6) podkładki (2), tulejki (3) wyko-
nanej z materiału plastycznego, ładunku przedłużone-
go (7) z materiałem wybuchowym, znajdującego się 
wewnątrz tulejki (3) i korka (9) zamykającego koniec 
tulejki (3), przy czym tulejka (3) ma stałą średnicę 
wewnętrzną równą zewnętrznej średnicy ładunku prze-
dłużonego (7) i zewnętrznej średnicy cylidrycznej części 
zasadniczej gniazda zapalnika oraz zmienną średnicę 
zewnętrzną, za każdym razem równą wewnętrznej 
średnicy rurki. Długość tulejki jest równa sumie sta-
łej długości zasadniczej części gniazda zapalnika 
i zmiennej długości ładunku przedłużonego określonej 
każdorazowo warunkami technologicznymi. 

81c (W. 46283) 5.09.1969. 

Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „Okęcie", 
Warszawa, (Witold Sołtyk, Roman Sznee). 

Zbiornik na chemikalia znamienny tym, że zbiornik 
(1) na chemikalia stałe usytuowany jest pomiędzy dwo-
ma zbiornikami (2) na chemikalia płynne, a żebra (7) 
łączące przegrody (3) z pokryciem (5) usztywniają bocz-
ne ścianki (6) zbiornika (1). 
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81c (W. 46313) 28.11.1970. 

Poznańska Fabryka Łożysk Tocznych, Poznań, (Leo-
pold Sokołowski, Jerzy Nawrocki, Jan Kreczmer). 

Zunifikowany kompleks opakowań z tworzywa 
sztucznego zwłaszcza do zbiorczego pakowania łożysk 
znamienny tym, że opakowanie ukształtowane jest 
z tworzywa sztucznego w formie dwóch rynienek two-
rzących walec ze stopami sytuującymi o powierzch-
niach wzmocnionych tłoczonym użebrowaniem. 

82a (W. 45875) 15.08.1970. 
Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Inwe-

stycji Przemysłu Maszynowego „Bipromasz", Warsza-
wa, (Jerzy Wróblewski, Ryszard Kalmus, Zdzisław Gu-
zowski, Kazimierz Jarzębski). 

Dozownik obrotowy z pneumatycznym odwadnia-
czem (tekst zgłoszenia zamieszczony został w klasie la 
na stronie 122). 

85d (W. 46076) 30.09.1970. 
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, 

Leszno, (Alojzy Kurpisz). 
Nasadnica stojaka hydrantowego średnicy 80 mm 

znamienna tym, że na rurce (1) stojaka jest nałożony 
pierścień (2) z kłami (3) oraz ma ruchomy nasadzony 
redukcyjny pierścień (4) z kołnierzem (5) i dwoma wy-
cięciami (6) na kły (3). 

85c (W. 46403) 21.12.1970. 

Biuro Projektowania Zakładów Włókienniczych, 
Łódź, (Karol Witusik). 

Urządzenie do regulacji wypływu cieczy szczególnie 
ścieków, zapewniające równomierny odpływ cieczy 
przy opróżnieniu zbiorników w sposób grawitacyjny.. 
składające się z pływakowej komory i pływaka, zna-
mienne tym, że w bocznych ścianach pływakowej ko-
mory (1) są zamocowane wyloty przewodu (3), dopro-
wadzającego grawitacyjnie ciecz ze zbiornika, i niżej 
przewodu (4) odprowadzającego ciecz z komory (1), 
zaś pływak (2) ma na swej górnej podstawie gwinto-
wany otwór, w który jest wkręcony stożkowy trzpień 
(6) współpracujący ze stożkowym gniazdem (5), skiero-
wanym ku dołowi komory (1), stanowiącym zakończe-
nie przewodu (3) doprowadzającego ciecz. 

85c (W. 46430) 28.12.1970. 

Biuro Projektowania Zakładów Włókienniczych, 
Łódź, (Edward PapiewsKi). 

Komora krat wyposażona w znaną kratę do oczysz-
czania zgrubnego, szereg znanych sit oraz urządzenie 
transportowe, znamienna tym, ze za kratą (1), do 
oczyszczania zgruonego, umieszczono poniżej poziomu 
obsiugi, pojemnik (2), zawieszony na wspornikach (3), 
wyposażony w uchyiny wieszak (t) oraz zapadkę (5), 
bloKującą wieszak (*) w płaszczyźnie symetrii pojem-
nika (Z), przy czym nad pojemnikiem (2), na poziomie 
obsługi, jest zamocowany uchylny pomost (6). 
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85c (W. 46525) 25.01.1971. 

Biuro Projektowania Zakładów Włókienniczycn, 
Łódź, (Józef Lesiak). 

Urządzenie do wstępnego oczyszczania ścieków z za-
nieczyszczeń mechanicznych, umieszczone w studni 
ściekowej, znamienne tym, że u wylotu doprowadzają-
cego ścieki przewodu (1) jest umieszczone koryto (2), 
w którym na przedłużeniu osi przewodu (1) jest obro-
towo zamocowana pionowa przegroda (5) połączona 
wałem ze znanym mechanizmem (7) do jej obracania 
i osadzona swymi pionowymi krawędziami w łuko-
wych zagłębieniach w ścianach koryta (2), przy czym 
w dnie koryta (2) są otwory, a w nich są osadzone 
sitowe pojemniki (3) i (4) zawieszone na linach (6) 
umieszczonego poza studnią znanego urządzenia wy-
ciągowego. 

85h (W. 46274) 18.11.1970. 

Akademia Medyczna, Łódź, (Stanisław Krzysztopor-
ski, Władysław Sochala). 

Węzeł sanitarny wyposażony w miskę klozetową typu 
tureckiego, znamienny tym, że na podłodze przed 
przednią krawędzią klozetowej miski (1) znajduje się 
tryskacz (2) umocowany przegubowo do przewodu (4) 
oraz nawiewna dysza (3) umocowana przegubowo do 
przewodu (9), natomiast do ściany za klozetową miską 
(1) jest umocowana wychylnie do osi (22) osadzonej 
w wysięgnikach (23) sedesowa deska (24), przy czym 
na trzpieniach (26) w przedniej części sedesowej de-
ski (24) jest zawieszona luźno osłona (27) wygięta pół-
koliście. 

20* 
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