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Urząd Patentowy PRL na podstawie art 33 ł art. 78 ustawy z dnia 19 października
1972 r. (Dz. U. Nr 43 poz. 272) w „Biuletynie Urzędu Patentowego" dokonuje ogłoszenia
o zgłoszonych o udzielenie ochrony prawne) wynalazkach i wzorach użytkowych.
Ogłoszenia o zgłoszeniach drukowane są w „Biuletynie" w formie przedłożonej
przez zgłaszających i zawierają następujące dane:
- oznaczenie klasy i podklasy według narodowej klasyfikacji patentowej,
- numer zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego,
- datę zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego,
- datę uprzedniego pierwszeństwa - jeżeli je zastrzeżono,
- imię i nazwisko lub nazwę zgłaszającego,
- miejsce zamieszkania lub siedzibę oraz kraj zgłaszającego,
- imię i nazwisko wynalazcy (współtwórców),
- tytuł wynalazku lub wzoru użytkowego,
- niezależne zastrzeżenia patentowe zgłoszenia, a do zgłoszeń dokonanych po
31 grudnia 1972 r. zamiast zastrzeżeń - skrót opisu wynalazku lub wzoru
użytkowego wraz z figurą rysunku najlepiej obrazującego wynalazek lub wzór
użytkowy.
W okresie sześciu miesięcy od daty ogłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego,
osoby trzecie mogą:
1) osobiście zapoznawać się w Urzędzie Patentowym PRL z opisem wynalazku
lub wzoru użytkowego, zastrzeżeniami patentowymi i ochronnymi, rysunkami
wynalazku lub wzoru użytkowego oraz sporządzać z nich odpisy;
2) nadsyłać do Urzędu Patentowego uwagi eo do istnienia przeszkód uniemożli
wiających udzielenie patentu (świadectwa ochronnego).
Odpowiednio uzasadnione pod względem faktycznym (dokumentacja dowodowa)
i prawnym .uwagi należy nadsyłać w dwóch egzemplarzach na adres: Urząd Paten
towy PRL, Warszawa 00-608, 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
użytkowego.
Uwaga: Miejsca niezadrukowane powstały wskutek wycofania zgłoszeń przez zgłaszających Jul
po podpisaniu „Biuletynu" do druku. Za tą usterką wydawca przeprasza czytelników.

Urząd Patentowy PRL podaje do wiadomości konta w NBP:
1. Urząd Patentowy PRL - NBP V O/M w Warszawie
konto: 1329-91-53856 cz. 54 dz. 91 rozdz. 9111 i 77 - opłaty związane s rejestracją 1 ochroną
wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów zdobniczych, znaków towarowych;
opłaty za skargi i odwołania;
3. Urząd Patentowy PRL, Centralny Ośrodek Informacji Patentowej - NBP V O/M w Warszawie
konto: 1529-91-53858 cz. 54 dz. 74 rozdz. 7511.
| 45 - wpłaty z tytułu sprzedaży wydawnictw.
| 44 - wpłaty za usługi poligraficzne 1 mikrofilknowe.
I. Urząd Patentowy PRL - NBP v o/M w Warszawie
konto: 1529-98-53850 - wpłaty za powołanie biegłego.

Egzemplarze zdezaktualizowane można nabywać w Urzędzie Patentowym PRL Centralny Ośrodek Informacji Patentowej, 00-608 Warszawa, AI. Niepodległości 18S

Urząd Patentowy PRL. Numer oddano do składu w kwietniu 197] r. Skład 1 przygotowalnią offsetowa - Poznańskie Zakła
dy Graficzne im. M. Kasprzaka zam. SM9/73. Druk: Pracownia Reprografii Uraądu Patentowego PRL. Ark. wyd. 24,8,* ark.
druk. 23,0. Papier druk. sat. ki. V, 70 g, 61X90.
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Ogłoszenia o zgłoszonych w Polsce
wynalazkach do opatentowania
1a

(P.

149593)

21.07.1971.

Centralny Ośrodek Badawczo-Projektowy Wzboga
cania i Utylizacji Kopalin „Separator" Przedsiębior
stwo Państwowe, Katowice (Maksymilian Hopp).
Napęd beswladnoeełewy o sile wymuszającej krążą
cej lub zmiennej na Jednym kierunku przeznaczony do
wzbudzania drgań przeslewaczy wysoko wydajnych,
znamienny tym, że posiada eo najmniej dwa znane wi
bratory (2) zabudowane w ścianach rzeszota (•) i po
łączone poprzez sprzęgła (T) z wałem synchronizują
cym (8), przy czym masy nlewyważone (4) są mocowa
ne na wale (S) i (t') symetrycznie względem ściany
rzeszota (6).

1a
(P.
151038)
14.10.1071.
Kopalnia Węgla Kamiennego „Wieczorek", Katowi
ce (Edward Borówka, Janusz Jagodziński, Franciszek
Domanik, Jan Leśklewicz).
Sito elastyczne, znamienne tym, ie płytą tworzą ela
styczne człony (1) łączone między sobą przegubowo po
przecznie lub podłużnie od osi sita, przy czym pod si
tem na elastycznych cięgnach (•) zawieszone są ob
ciążniki (7) wykonane np. w postaci kul.

1a
(P.
150118)
20.08.1971.
Huta im. Lenina, Kraków (Lech Bukowski, Adam
Chodacki, Norbert Pawlak).
Palnik gasewe-pewietrzny swłasseza de nagrzewało
wielkopiecowych z korpusem podzielonym ścianami
sitowymi na komorę gazową i przestrzeń powietrzną,
w której usytuowane są przewody gazowe zamocowa
ne Jednostronnie w ścianie sitowej, znamienny tym,
że w ścianie sitowej (T) pomiędzy końcami przewodów
gazowych (5) zamocowane są przewody powietrzne (4)
przebiegające równolegle do siebie przez komorę gazo
wą (2), przy czym drugie końce przewodów powietrz
nych (4) ustalone są w ścianie sitowej (6), na wlocie do
palnika;

5a

(P.

151267)

28.10.1971.

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Sta
nica, Kraków (Józef Raczkowski, Stanisław Wilk, Iraneuss Szlenk).
Zaeayn da waeaalnlaala wyrobisk górnlesyeh,
a zwlaaseza otwerow wieftalearek, uiamlenny tym, ie
stanowi go żywica mocznlkowo-formaldehydowa, pyl
dymnicowy, bentonit, chlorek amonu lub ływica fenolowo-formaldehydowa i woda.
5b (P.
149551)
10.08.1971.
Zakłady Konstrukcyjno-Mechanizacyjne Przemysłu
Węglowego, Gliwice (Bogdan Smyła, Zygmunt Jaro
min, Bolesław Szymczyk).
Unądseaie de urabiania węgla, znamienne tym, te
ma dwie urabiające strugowe głowice (4, •) współpra
cujące na przemian, przy czym głowica (4) przesuwa
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się wzdłuż przenośnika (3), natomiast głowica (6) osa
dzona jest przegubowo na siłowniku (5) i nim docis
kana do calizny węglowe}.

5b

Nr 17
(P. 149882)

5.08.1971.

Rybnicka Fabryka Maszyn „Ryfama" Przedsiębior
stwo Państwowe, Rybnik (Hubert Braehman, Rudolf
Hoła).
Urządzenie do regulacji stopnia wychylenia noiy odspągowych w głowicy struga węglowego składające
się z sworznia zderzakowego osadzonego suwliwie
w otworze kadłuba głowicy, znamienne tym, że po
między wewnętrzną czołową powierzchnią (7) łba zde
rzakowego sworznia (1), a wgłębioną ścianką (8) ka
dłuba (3) ma wymienną dystansową tuleję (6).

5b

(P. 149597)

21.07.1971.

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Sta
szica (Instytut Maszyn Hutniczych i Automatyki),
Kraków (Wiesław Zapałowicz, Eugeniusz Ruchwa, Jan
Sidor, Łukasz Węsierski, Jarosław Matwijiszyn).
Dioda strumieniowa składająca się z korpusu z usy
tuowaną w nim dyszą przewodzącą, mającą wylot po
łączony, poprzez wykrój kształtowy tworzący rynnę
kierowniczą i poprzeczny do niej rowek, z wlotem dy
szy zaporowej, znamienna tym, i e osie dyszy przewo
dzącej (2) i zaporowej (5) są nachylone do siebie pod
kątem nie mniejszym od 5°, a wykrój kształtowy (6)
nad wylotem dyszy przewodzącej (2) tworzy ścianę
kierowniczą (7), łączącą się ze ścianą spływową (8) na
chyloną do osi dyszy przewodzącej (2) pod kątem
większym od 10°.
Dioda według zastrz. 1, znamienna tym, ie ściana
kierownicza (7) i spływowa (8) są wykonane w postaci
powierzchni walcowej lub paraboloidy.

5b

(P. 150058)

17.08.1971.

Kopalnia Węgla Kamiennego „Zabrze", Zabrze (Pa
weł Musioł, Stanisław Gajewski, Kazimierz Radosławski).
Układ sygnalizacji ostrzegawczej na kombajnie wę
glowym wyposażony w instalację łączności głośnomówiącej, stosowany w kopalniach głębinowych, zna
mienny tym, że składa się ze znanego urządzenia (13)
sygnalizacji ostrzegawczej, akustycznego generatorka
(3) zabudowanego w zespole (2) teletechniczno-przekażnikowym oraz znanego obwodu aparatury głośnomówiącej na kombajnie, to jest transforrhatorków (5)
i (8) w układzie przeciwsobnym, dwóch sterujących
żył (9) łączące te transformatorki i z głośnika (6) na
kombajnie (7).

5b

(P. 150713)

25.09.1971.

Zakłady Konstrukcyjno-Mechanizacyjne Przemysłu
Węglowego, Gliwice (Tadeusz Kalinecki, Klemens Pi-
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3

larski, Jan Fedyszak, Tadeusz Rachniowski, Bogdan
Cwięk, Tadeusz Furman).
Układ do prowadzenia maszyny górniczej, znamien
ny tym, że składa-się z. metalowej skrzynki (2> osa
dzonej suwliwie na rurze (1) przymocowanej do ścian
przenośnika (6) oraz prowadnika (4) zamocowanego
obrotowo wokół osi prostopadłej do osi prowadnicy (3)
w płaszczyznie poziomej do sań urabiającej maszy
ny <5).

5c

5b

(P. 150884)

4.10.1971.

Kopalnia Węgla Kamiennego „Prezydent", Chorzów
(Stanisław Musialik).
Sposób górniczej eksploatacji pokładów węgla
z podsadzką, w którym mieszaninę podsadzkową z po
wierzchni kopalni doprowadza się hydraulicznie do
wyrobisk górniczych znamienny tym, że mieszaninę
podsadzkową z powierzchni kopalni transportuje się
hydraulicznie rurociągiem najpierw do jednego lub
więcej wyrobisk pomocniczych na dole kopalni, w któ
rych mieszanina z wolna osacza się samoczynnie z wo
dy, po czym odsączony materiał podsadzkowy trans
portuje się przenośnikiem, a na jego wylocie mecha
niczną lub pneumatyczną miotarką do wybranego pa
sa w wyrobisku ścianowym, z którego w miarę podsa
dzania sukcesywnie usuwa się obudowę oraz rozpiera
się odcinkami tamę czołową, przy równoczesnym i nie
zależnym
prowadzeniu
robót
eksploatacyjnych
w przodku ścianowym i zachowaniu przejścia w tym
przodku.

5c

(P. 151117)

20.10.1971.

Piotrowicka Fabryka Maszyn „Famur", Katowice 8
(Józef Knyć, Antoni Braszczok).
Ładowarka drzwiowa do kombajnu węglowego
z bębnowym organem urabiającym przystosowana do
współpracy z kombajnem w ścianach węglowych, zna
mienna tym, że ma płytę zgarniakową (2) połączoną
wychylnie z wrębowym ramieniem (1) za pomocą ze
społu cięgieł (6).

(P, 149278)

6.07.1971.

Główny Instytut Górnictwa, Katowice (Leonard
Pluta, Józef Kowal).
Uszczelnienie hydraulicznego stojaka kopalnianego
o zwiększonym docisku, znamienne tym, że ma tłok
(1) zaopatrzony od dołu w dwa prowadzące pierście
nie (S), pomiędzy którymi jest umieszczony uszczel
niający, elastyczny pierścień (4) z wewnętrznym wy
drążeniem (5) połączonym za pomocą przewodów (6)
i (7) z ciśnieniową komorą (8) mniejszego tłoczka (10)
stykającego się z większym tłoczkiem (11) mającym
poprzez uszczelkę (12) bezpośredni kontakt z czynni
kiem hydraulicznym zawartym w przestrzeni podtłokowej cylindra (2), przy czym pierścienie (3) są zamo
cowane do tłoka (1) i do płyty (16).

(P. 149280)

6.07.1071.

Główny Instytut Górnictwa, Katowice (Wojciech
Muszyński, Bohdan Sawka, Mirosław Chrząszcz).
Urządzenie zabezpieczające komorę zasilania stoja
ka hydraulicznego przed zanieczyszczeniem 1 uszko
dzeniem, wykonane z materiału elastycznego, znamien
ne tym, że ma cylindryczną obejmę (1) oraz połączo
ną z nią klapę (2) zamykającą otwór wlotowy komo
ry zasilania (5), która to klapa jest zaopatrzona w cy
lindryczny występ (6) i jest wzmocniona sprężystą,
usztywniającą wkładką (4), przy czym w miejscu po
łączenia klapy (2) z obejmą (1) jest-wykonany rowek
(3) tak, aby po przegięciu klapy (2) poza punkt gra
niczny pozostała ona samoczynnie w górnym położe
niu.
Odmiana urządzenia według zastrz. 1 znamienna
tym, że klapa (2) jest połączona z obejmą (1) za po
mocą sworznia (7) oraz ma cylindryczny występ (8),
którego wysokość maleje aż dó zera w kierunku sworz
nia (7).

4
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przy czym obciążnik (4) Jest zawieszony na Unie i Jest
zaopatrzony w prowadnice (5) ślizgające się po bel
kach (1).

50

(P.

149281)

8.07.1971.

Główny Instytut Górnictwa, Katowice (Wojciech
Muszyński, Jan Porek).
Urządzenie sprzęgające górnicze stojaki indywidaalne ze stropnicami osłonowymi, znamienna tym, te
ma dwie półokrągłe połówki (1), zakładane na czejć
górną rdzennika (t), zaopatrzone wewnątrz w spręży
ste wkładki (5) oraz w odbojnice (4), pomiędzy któ
rymi Jest umieszczona członowa stropnica (7), przy
czym obie połówki (1) są zamocowane na rdzenniku
(t) za pomocą śrub (S).

Be

(P. 149117)

6e

(P. 149719)

29.07.1971.

Zakłady Konstrukcyjno-Mechanizacyjne Przemysłu
Węglowego, Gliwice (Wincenty Pretor, Zbigniew Rącz
ka, Henryk Zych, Zygmunt Noculak, Bogumił Bal
carek).
Stropnica obudowy górniczej, znamienna tym, łe
składa się z części środkowej wykonanej jak znana
stropnica o przekroju skrzynkowym oraz części bocz
nych złożonych z odcinków (S) blachy sprężystej umie
szczonych większą częścią powierzchni w tej samej
płaszczyźnie co górna płyta (1) części środkowej, któ
rych jedno obrzeże jest zagięte pod kątem prostym
1 przylega do jednej z bocznych płyt (3, 4) części środ
kowej oraz jest przymocowane do tej płyty, zwłaszcza
śrubami (7).

8.07.1971.

Kopalnia Węgla Kamiennego „Szombierki", Bytom
(Kazimierz Franasik).
Stanowisko do prób obudowy górniczej, a zwłaszcza
indywidualnych stojaków metalowych, hydraulicznych
lub ciernych, przeznaczonych do zabezpieczania stro
pu w wyrobiskach podziemnych zagrożonych tąpania
mi, znamienne tym, ie na pionowo usytuowanych bel
kach (1) ma osadzony przesuwnie obciążnik (4), a mię
dzy tymi belkami ma umieszczoną dodatkową kon
strukcję do mocowania badanych stojaków (9), która
składa się z czterech ceowników (10) osadzonych u do
łu w gnieździe (11) zamocowanym w fundamentowej
płycie (Iz), a u góry połączonych poprzeczkami (lt),

Se

(P. 149889)

Główny Instytut Górnictwa, Katowice
Pluta, Józef Kowal).

6.08.1971.
(Leonard

Urządzenie do wykonywania zbrojenia obudowy be
tonowej wyrobisk górniczych, znamienne tym, ze na
prowadnicy (i) zamocowane] w osi wyrobiska górni
czego ma umieszczone przesuwnie osiowo i obrotowo
wiertnicę (S) oraz agregat (A) osadzający w otworach
wykonanych przez wiertnicę kotwic (T) i Jednocześnie
wykonujący oraz mocujący siatkę zbrojeniową na ca
liźnie górotworu.

Nr 17
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(P 149890)

5

6.08.1971.

Główny Instytut Górnictwa, Katowice, Polska (Leo
nard Pluta, Jan Perek).
Odrzwiowa obudowa korytarzowych wyrobisk ra

towniczych, złożona z szeregowo ustawionych odrzwi,
znamienna tym, że odrzwia składają się z wymien
nych, stalowych belek (1) tworzących kwadratową ra
mę, a belki te mają na końcach nachylone pod kątem
45° płaszczyzny, do których przymocowana jest sty
kowa płyta (3) zaopatrzona w podłużne wybranie pro
stopadłe do osi belki (1), w którym jest osadzony wy
pust (4), ponadto każdy koniec belki (1) jest zaopatrzo
ny w boczny ogranicznik (5) usytuowany prostopadle
do stykowej płyty (3), do którego jest zamocowany
oporowy element (3) ustawiony równolegle do tej pły
ty, przy czym ogranicznik (5) ma w wewnętrznym na
rożniku wykonany otwór (7) tak, aby złożone dwie bel
ki (1) poprzez wprowadzony w otwory (7) ograniczni
ków (5) sworzeń (8) unieruchomiony klinem (9), były
z sobą sztywno połączone pod kątem prostym.

5c
(P. 149938)
10.08.1971.
Bytomskie Zakłady Naprawcze Przemysłu Węglowe
go, Bytom, Polska (Norbert Pioseczny, Janusz Sękow
ski).
Pistolet zasilający do górniczych stojaków hydrau
licznych, zasilanych centralnie, znamienny tym, że we
wnątrz cylindrycznego korpusu (1) połączonego z jed
nej strony z końcem dopływowego przewodu (2),
a z drugiej strony z zasilającą końcówką (S) ma umie
szczony suwak (12) zaopatrzony w części górnej
w osiowe wydrążenie (13) i w dwa rzędy promienio
wych otworów (14), a w części dolnej w osadzony przelotowo kołek (15) z końcami wystającymi na zewnątrz
suwaka (12), przemieszczającymi się w śrubowych wy
cięciach (11) korpusu (1). przy czym w górnej zaskle
pionej części korpusu (1) jest wykonany otwór (5),
który w położeniu dolnym suwaka (12) łączy zasila
jącą komorę (10) z atmosferą zewnętrzną.

5o
(P. 149958)
11.08.1971.
Główny Instytut Górnictwa, Katowice (Alfred Woj
tyczka).
Dnwi do tam bezpieczeństwa, zabudowanych w wy
robiskach narażonych na deformację spągu, znamien
ne tym, że w dolnej części mają zasuwę (1) osadzoną
pionowo przesuwnie w prowadnicach (2) zamocowa
nych do metalowej płyty (3) tych drzwi oraz uszczel
niającą listwę (6) umiejscowioną pomiędzy zasuwą (1)
i płytą (3), przymocowaną do płyty (3) wzdłuż dolnej
jej krawędzi, przy czym zasuwa (1) ma w górnej czę
ści uchwyty (4) umożliwiające jej podniesienie, a do
ustalenia górnego położenia tej zasuwy są przeznaczo
ne na przykład sworznie, kołki lub śruby (5) wsuwa
ne w otwory prowadnic (2) poniżej dolnej krawędzi
podniesionej zasuwy (1).

Sc

(P.

151156)

21.10.1971.

Politechnika Śląska im. W. Pstrowskiego, Gliwice
(Kazimierz Podgórski, Władysław Podgórski).
Głowica szczękowa kotwi rabowalnej posiadająca
trzy szczęki połączone sprężynami i rozpierane klinem
stożkowym oraz podtrzymywane pierścieniem oporo-
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wym, znamienna tym, że szczęki (3) w dolnej części
posiadają od wewnątrz wycięcie, w które wchodzi
pierścień oporowy (5), zaś poniżej pierścienia oporo
wego (5) każda ze szczęk zakończona jest w formie
zęba, na które nałożona jest silna sprężyna (6), przy
czym dolna część szczęk (3) poprzez sprężynę (6) do
tyka pręta kotwi (1) przed włożeniem do otworu (7),
a po włożeniu do otworu (7) wstępnie dociska szczę
ki (3) ścianki otworu (7), a następnie podczas odkrę-,
cania pręta kotwi (1) przy rabowaniu następuje wyję
cie głowicy szczękowej z otworu (7).

5d

(P. 138625)

Sposób zabezpieczenia materiałów porowatych pal
nych przed samozapaleniem polegający na zraszaniu
tych materiałów roztworem w cieczy, znamienny tym,
że materiały porowate zrasza Się wodnym roztworem
soli sodowych kwasów żywicznych i tłuszczowych,
które poprzez zmniejszenie napięcia powierzchniowe
go powodują całkowite zwilżenie dostępnych powierz
chni odcinając dostęp tlenu, przy czym woda może
wyparować, a wytworzona na powierzchni materiału
palnego warstwa zabezpiecza go w dalszym ciągu
przed utlenianiem, a zatem przed samozapaleniem.
(P. 147668)

21.04.1971.

Kopalnia Węgla Kamiennego „Miechowice", Bytom
(Zbigniew Klonowski, Franciszek Rakowski, Benedykt
Natkaniec, Henryk Śliwa, Ernest Lang).
Łącznik do żerdzi wiertniczych znamienny tym, że
ma postać tulejki z wewnątrz wytoczonymi po każdej
stronie otworami w kształcie ściętego stożka, o zbież
ności ścianek 2,5° a na zewnętrznej części posiada dwa
nacięte na całej długości rowki w formie spirali.

5d

(P. 149046)

ski, Henryk Śliwa, Alojzy Wylenżek, Włodzimierz
Gliński).
Sposób kierowania stropem w chodnikach międzyscianowych, znamienny tym, te po wykonaniu znanej
wnęki w ścianie (l) w miejscu, w którym wyrobisko
ścianowe (1) łączy się z dowierzchnią (4) międzyścianową, wybiera się węgiel do połowy szerokości dowierzchni (4) w jej części przystropowej, następnie
uszczelnia się korzystnie wykładziną drewnianą (8)
stropową odsłonięte części obudowy i obkłada war
stwą kamienia (9), po czym usuwa się obudowę poczy
nając od stojaków (7) powodując zawał stropu, na
stępnie analogicznie postępuje się w wyrobisku ścia
nowym '!>> z przeciwnej strony dowierzchni (4).

5.02.1970.

Politechnika Śląska im. W. Pstrowskiego (Katedra
Budownictwa Podziemnego Kopalń), Gliwice (Zenon
Szczepaniak, Jerzy Stanek, Wiesław Zadęcki, Mirosław
Chudek, Kazimierz Podgórski).

5d

Nr 17

25.06.1971.

Kopalnia Węgla Kamiennego ,.Miechowice", Bytom
(Jan Nosal, Zbigniew Klonowski, Franciszek Rakow-

5d

(P. 149173)

Główny Instytut Górnictwa, Katowice
Pluta, Franciszek Morawski).

1.07.1971.

(Leonard

Sposób ciągnienia urobku i opuszczania materiału

do kopalni za pomocą wyciągu skipoklatkowego, zna
mienny tym, że na nadszybiu na jednym poziomie po
stojowym, najkorzystniej na zrębie szybu, ładuje się
do klatki wozy z materiałem i jednocześnie wyłado
wuje się urobek z naczynia skipowego, a na podszybiu
ładuje się urobek do naczynia skipowego oraz jedno
cześnie przeładowuje się wozy w klatce wyciągu.
Układ nad- 1 podszybia do stosowania sposobu we
dług zastrz. 1, znamienny tym, te nadszybie ma odbiór-

Nr 17

czy węzeł (1) urobku umieszczony poza osią szybu po
niżej jego zrębu (4) w odległości (1), tak aby węzeł ten
znajdował się poniżej otworu wysypowego skipowego
naczynia (6), a załadowcza klatka (7) znajdowała się
na zrębie (4), natomiast podszybie ma dwa poziomy (8)
i (9), z których jeden wyżej położony poziom (8) prze
znaczony jest dla obiegu wozów (10) z urobkiem i łą
czy się poprzez zbiornik (11) urobku oraz dozujące
urządzenia (12) z zsuwnią (13) podającą urobek bezpo
średnio do skipowego naczynia (6), a drugi niżej po
łożony poziom (9) jest przeznaczony do obiegu wozów
(14) z materiałem i zjazdu ludzi, przy czym oba te nie
zależne poziomy są połączone ze sobą za pomocą
dwóch zbieżnych w stosunku do siebie wyrobisk (15).
5d

7
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(P. 149345)

5d

(P. 149482)

16.07.1971.

Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi Zakłady Gór
nicze „Konrad", Iwiny, Polska (Lucjan Pagacz, Paweł
Blawusz, Henryk Biardzki, Adam Fiszer, Edward No
wak).
Urządzenie do czyszczenia zbiorników pojemnościo
wych, znamienne tym, że składa się z głowicy fre
zującej (2) zamontowanej na przegubowym wysięgni
ku (8) oraz z agregatu pompowego (7) i rozpieraka (11).
Urządzenie według zastrz. 1 znamienne tym, że wy
sięgnik (8) zaopatrzony jest w przegub poziomy (14)
i pionowy (15).

9.07.1971.

Politechniki Śląska im. Wincentego Pstrowskiego,
Gliwice (Kazimierz Biernacki, Andrzej Frycz, Krystin
Kropsz, Józef Sułkowski).
Tama górnicza buforowa, znamienna tym, że w obmurzu (1) znajduje się wymienna rama (8), do której
zamocowane są korytka (4) wypełnione wodą, usytuo
wane jedno nad drugim, przy czym korytka (4) są za
opatrzone od spodu w lemiesze (7), które są częściowo
zatopione w wodzie niżej leżącego korytka (4) nie do
tykając jego dna.

5d

5d

(P. 149403)

12.07.1971.

Zakłady Konstrukcyjno-Mechanizacyjne Przemysłu
Węglowego, Gliwice (Adolf Kwapiński).
Urządzenie pianotwórcze przeznaczone do obniżania
stopnia zapylenia powietrza kopalnianego przez ogra
niczenie zdolności rozprzestrzeniania się pyłu w atmo
sferze, zaopatrzone w stożkową siatkę lub zespół sia
tek umieszczonych poprzecznie do strumienia miesza
niny wody i detergentów, znamienne tym, że w cy
lindrycznym kadłubie (1) ma osadzony zespół rozpyla
jących mieszaninę dysz (2) leżących w jednej płaszczyź
nie prostopadłej do osi cylindra (1), a przed zespołem
dysz (2) ma osiowy wentylator (4) lub inne źródło
sprężonego powietrza, zaś za zespołem dysz (2) ma zna
ną stożkową siatkę (3), przy czym pomiędzy wirni
kiem wentylatora (4), a zespołem dysz (2) ma zespół
kierownic (6) stabilizacji przepływu powietrza.

(P. 149611)

21.07.1971.

Zakłady Konstrukcyjno-Mechanizacyjne Przemysłu
Węglowego, Gliwice (Krzysztof Karowiec, Władysław
Winnicki, Karol Reich).
Strumlenica do powodowania przepływu powietrza
w rurociągu, zwłaszcza w rurociągu wentylacji kopal
nianej przy zastosowaniu powietrza sprężonego jako
środka napędzającego, znamienna tym, że ma eo n a j 
mniej jeden wieniec dysz (2) umieszczonych wewnątrz
rurociągu (1) przy jego obwodzie.

5d

(P.

149814)

3.08.1971.

Kopalnia Węgla Kamiennego „Mortimer-Porąbka",
Przedsiębiorstwo Państwowe, Zagórze (Juliusz Pellar,
Henryk Bojanowski, Henryk Jadczyk, Marek Jadczyk).
Urządzenie do przekładki przenośnika w całości wy
posażone w popychak mechaniczny umieszczony na
płycie ślizgowej z pochyłą bieżnią i poruszającą się
po niej rolką, znamienne tym, że posiada płytę opo-

8
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rową (1), płytę przegubową (2), cięgło rolkowe (1),
skośną kotwę (4) z rolką (5) oraz zamknięte cięgło (6)
korzystnie łańcuchowe.
Urządzenie według zastrz. 1, znamienne tym, że za
mknięte cięgło łańcuchowe (6) od strony ociosu (20)
jest zaczepione do haka (7) z zaczepem (8) nałożonym
na obrzeże przenośnika (19), a drugim końcem prze
łożone jest przez rolkę (9), umieszczoną na konsoli
(10) przesuwnika (11) i przymocowane do haka (12), po
siadającego zaczep (13), nałożony na drugie obrzeże
przenośnika (19).
Urządzenie według zastrz. 1, znamienne tym, ie pły
ta oporowa (1), na której umocowany jest przesuwnik (11) za pośrednictwem przegubu (16) umieszczone
go na dźwigni (17) z punktem obrotu w przegubie (18),
posiada podstawę (21), płytę czołową (22) oraz (23) za
bezpieczającą przed przesuwaniem, jak też ogranicz
nik (24) wychylenia dźwigni (17) względem punktu za
czepienia (18), a także rygle (25) umieszczone w pro
wadniku (26).

5d
(P. 150178)
25.08.1971.
Przedsiębiorstwo Robót Górniczych, Chrzanów (Bo
gusław Bubak).
Urządzenie do masowego napełniania piaskiem oto
czek dla przybitki piaskowej, przy wykonywaniu wy
robisk górniczych materiałami wybuchowymi, zna
mienne tym, że składa się z pojemnika (1), w którego
dnie znajdują się symetrycznie rozstawione otwory
(2) o jednakowej średnicy, rurek (3) jednakowej dłu
gości, lecz większej średnicy niż otwory (2) w dnie po
jemnika (1) umocowanych w sposób nierozłączny do
dna pojemnika po zewnętrznej jego stronie i stano
wiących przedłużenie wylotów otworów, pasów gumo
wych (4) zamocowanych jednym końcem przegubowo
do konstrukcji, a drugim końcem zaopatrzonym w
uchwyt (5), oraz z uchwytu (6) i płóz ślizgowych (7).

5d

(P.

Nr 17

150271)

30.08.1971.

Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi Zakłady Górnicze „Lena", Wilków (Bronisław Bejmo, Stanisław
Piechota, Antoni Bober, Alfred Podgórski).
Metoda urabiania calizny materiałem wybuchowym
w otworach strzałowych, przy Inicjacji od dna, zna
mienna tym, ie po załadowaniu ładunku kolumnowe
go materiału wybuchowego (2), pozostała część otwo
ru strzałowego (4) nie Jest zapełniona przybitką.

5d

(P. 150438)

10.09.1971.

Kopalnia Węgla Kamiennego „Miechowice", Bytom
(Leon Cholewa, Zbigniew Klonowski, Franciszek Ra
kowski, Henryk Śliwa, Alojzy Wylenżek).
Układ akumulacyjno-dozujący obudowę górnictą,
znamienny tym, ie pomiędzy dwoma ciągami trans
portowymi zewnętrznym (1) i wewnętrznym (2), który
jest połączony ze zrębem (3) znajduje się retencyjny
obszar (4), w którym umieszczony jest układ torów (5)
łączących ciągi, zewnętrzny (1) i wewnętrzny (2) przy
czym na katdym z torów (5) w obszarze retencyjnym
(S) znajduje się zestaw kołowych pojemników (6) do
obudowy.

Nr 17
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(P. 150476)

13.04.1971.

Kopalnia Węgla Kamiennego „Mortimer-Porąbka"
Przedsiębiorstwo Państwowe, Zagórze (Henryk Bojanowski, Juliusz Pellar, Tadeusz Drążkiewicz, Marian
Krysik, Ludwik Pyzio, Jerzy Mroziński).

9

nicy zewnętrznej mniejszej od wewnętrznej średnicy
wcinającej rury (1) utworzoną z segmentów łączonych
rozłącznie, przy czym pierwszy wewnętrzny segment
rury (5) jest sprzęgnięty przegubowo z tłoczyskami si
łowników, a ostatni zewnętrzny segment rury (5) jest
oparty o zakotwiczony wspornik (11).

Powłoka z polichlorkuwinylu do rur podsadzkowych,
nakładana na oczyszczoną znanymi sposobami powierz
chnię rury, znamienna tym, że stanowi ją warstwa
zmiękczonego polichlorkuwinylu o grubości dla po
wierzchni wewnętrznej nie mniejszej niż 0,5 milime
tra i nie większej niż 10 milimetrów, a dla powierzch
ni zewnętrznych rur nie większa jak 1 milimetr, wy
konana z pasty o składzie zawierającym około 54 czę
ści polichlorkuwinylu, 45 części zmiękczacza, korzy
stnie ftalenu dwuoktylowego i 1 części stabilizatora.
5d

(P. 150512)

15.09.1971

Patent dodatkowy do patentu 57741.
Kopalnia Węgla Kamiennego „Mortimer-Porąbka"
Przedsiębiorstwo Państwowe, Zagórze (Henryk Bojanowski, Adam Skarbek).
Urządzenie do spiętrzania i ładowania urobku w
wyrobiskach ścianowych, składające się z części dol
nej sztywnej złączonej z przenośnikiem i części gór
nej elastycznej, korzystnie z siatki, która dolnym brze
giem jest przytwierdzona do części sztywnej, a górnym
brzegiem zawieszona przesuwnie na rozciągniętej
wzdłuż ściany linie, która podtrzymywana jest za po
mocą uchwytów mocowanych do elementów obudowy
górniczej, znamienne tym, że część górna elastyczna
urządzenia posiada skośne rozpory, rozparte między
lina nośną a spągiem pokładu lub warstwy z nachy
leniem w kierunku skąd spodziewane są uderzenia
urobionego minerału, albo część elastyczna urządze
nia jest nachylona w kierunku'spodziewanego uderze
nia, a nachylenie to jest tak dobrane, aby powierz
chnia elastycznej części zapory była styczna do do
mniemanej paraboli lotu rzuconego odstrzałem urobku,
albo urządzenie posiada zarówno skośne rozpory, jak
i nachyloną część elastyczną urządzenia w kierunku
spodziewanych udarów, podczas gdy przenośnik ścia
nowy zabezpieczony jest przed przesunięciem w kie
runku obudowy za pomocą kołkowania spągu.

54

(P. 150561)

17.09.1971.

20.09.1971.

Główne Biuro Studiów i Projektów Górniczych Biu
ro Projektów Górniczych Kraków (Rudolf Łudzeń, Sta
nisław Guzikowski).
Urządzenie do awaryjnego hamowania 1 podchwy
cenia szybowych naczyń wydobywczych, znamienne
tym, że stanowi go zabierak (1) połączony przegubowo
z cięgłem (2), przy czym zabierak (1) porusza się w pro
wadnicy (S) posiadającej ostrze (4) skrawające cięgno
(2), natomiast zabierak posiada ostrze (6) do skrawania
prowadnicy (3) przy opadaniu naczynia wyciągowego
(12).

5d
5d

(P. 150582)

(P. 150692)

24.09.1971.

Zakłady Konstrukcyjno-Mechanizacyjne Przemysłu
Węglowego, Gliwice (Jerzy Łucki).

Kopalnia Węgla Kamiennego „Pstrowski", Zabrze
(Kazimierz Lasoń, Augustyn Chwaszcza, Antoni Cudok).

Urządzenie do drążenia tuneli w skatach luźnych,
zwłaszcza w plasku, wyposażone w rurę zagłębiającą
się w skałę pod działaniem siły działającej na rurę
w kierunku drążonego tunelu, znamienne tym, że dla
nadania wcinającej rurze (1) ruchu osiowego, ma co
najmniej dwa hydrauliczne siłowniki (6) typu cyllnder-tłok, których cylindry są przymocowane do we
wnętrznej ścianki rury, natomiast tłoczyska siłowni
ków są połączone z drugą wewnętrzną rurą (5) o śred-

Zapora szybowa dla nad- J podszybi oraz poziomów
pośrednich, stosowana w górnictwie głębinowym, skła
dająca się z łapacza w postaci stalowego ramienia
osadzonego na wale i zamocowanego do konstrukcji
krzesła szybowego, znamienna tym, że posiada pro
wadzony przeciwciężar (5) uUzymujący w równowadze
zabudowanych na wspólnym wale (1) sterującą dźwig
nię (4) i łapacz (t), za pomocą kątowej dźwigni (S) osa
dzonej na tym samym wale (1).
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Układ do kontroli prędkości Jazdy maszyny wycią
gowej zbudowany w oparciu o elektropneumatyczny
regulator ciśnienia zasilający sprężonym powietrzem
hamulec manewrowy maszyny, znamienny tym, że do
istniejącej ręcznie sterowane] cewki (CHM) elektropneumatycznego regulatora (R) ciśnienia dobudowa
no dodatkowe uzwojenie (CRC) zasilane z przekaźni
ka (2RKC) napięciem proporcjonalnym do różnicy
prędkości rzeczywistej i zadanej maszyny, poprzez pro
stownik (DZG), diodę Zenera (D) i tranzystor (T) wy
sterowany transformatorem (TR) i prostownikiem
(DMG1) przy czym amperozwoje dodatkowego uzwo
jenia (CRO mają kierunek przeciwny do amperozwol
istniejącej cewki (CHM) elektropneumatycznego regu
latora ciśnienia.

ftd

(P. 150764)

28.09.1071.

Zakłady Konstrukcyjno-Mechanizacyjne Przemysłu
Węglowego, Gliwice (Jan Kalyta,, Zbigniew Zawada,
Józef Grund).
Układ hamulcowy kołowrotu górniczego zaopatrzo
nego w dźwignię z klockiem hamulcowym, na końcu
której jest osadzone cięgło związane z siłownikiem za
silanym cieczą, tłoczone przez pompy, a bęben koło
wrotu i pompa napędzane są odrębnymi silnikami, zna
mienny tym, że napędowy silnik (8) kołowrotu (3) oraz
napędowy silnik (11) pompy (10) są ze sobą połączone
elektrycznie poprzez dźwigniowy przełącznik (7) kie
runku obrotów silnika (8), a dźwignia (1) hamulca ma
punkt podparcia umieszczony pomiędzy końcami, przy
czym na wolnym końcu dźwigni (1) jest osadzone prze
gubowo cięgno (4) związane z dźwignią (6) przełącz

5d

(P. 151039)

14.10.1971.

Kopalnia Węgla Kamiennego „Wieczorek", Katowice
(Franciszek Domanik, Sergiusz Kuś, Teodor Kobiela).
Urządzenie do opuszczania drewna w rurze do pod
ziemi kopalni, znamienne tym, łe w osi rury (i),
o średnicy nie większej nit dwukrotna średnica opu
szczanego drewna znajduje się napięta lina (7).

nika (7).

54

(P. 150715)

25.09.1071.

Zakłady Konstrukcyjno-Mechanizacyjne Przemysłu
Węglowego, Gliwice (Rudolf Majka, Roman Niewia
domski, Tadeusz Byrczek, Eugeniusz Wędzki, Jan
Broy).

5d
(P.
151663)
18.10.1971.
Kopalnia Węgla Kamiennego „Generał Zawadzki",
Dąbrowa Górnicza (Janusz Strzemiński, Józef Kazek,
Zdzisław Kucytowski, Leszek Szczepanowski, Stani
sław Majewski).
Przenośnik zgrzebłowy te spodnią blachą osłonową,
znamienny tym, ze blacha osłonowa (2) jest przegu
bowo połączona z przenośnikiem zgrzebłowym (1).

Nr 17
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Przenośnik zgrzebłowy według zastrz. 1, znamienny
tym, że połączenie przegubowe stanowi układ eo naj
mniej dwóch tulei (8) o wspólnej osi z umieszczonym
w nich sztywnym prętem (4), a usytuowanych między
boczną ścianą (S) przenośnika (1), a blachą osłonową
(z), przy czym jedna tuleja (S) jest na stałe połączona
z przenośnikiem (1), a druga tuleja (8) z blachą osło
nową (z).

5d

(P. 181153)

11

5d
(P. 151189)
23.10.1971.
Zakłady Konstrukcyjno-Mechanlzacyjne Przemysłu
Węglowego, Gliwice (Stanisław Nitka, Stanisław Szy
ja, Eugeniusz Kania, Franciszek Morawski, Maciej
Cieślik, Zdzisław Kowal).
Urządzenie do przesuwania wozów kopalnianych,
znamienne tym, że zawiera statory (1) asynchroniczne
go silnika liniowego z obudową (2) umocowaną na sta
łe między torami (3) w ten sposób, że zabierak wozów
kopalnianych (4) jest połączony z wózkiem (5) poru
szającym się na kołach w prowadnikach (6), z tym ie
do podwozia wózka (5) umocowany jest suwak meta
lowy (7) przesuwający się między statorami (1) silni
ka liniowego.

21.10.1971.

Główny Instytut Górnictwa, Katowice (Jan Perek,
Zygmunt Dabiński, Stanisław Łaboński, Zenon Mro
wiec).
Tama podsadskowa do podsadskl suchej, zwłaszcza
przy stosowaniu kompleskowej mechanizacji wybiera
n i a minerałów użytecznych systemem ścianowym zło
żona z segmentów, znamienna' tym, ze kaidy segment
ma górną ramę (1) i dolną ramę (2), z których górna
rama (1) jest połączona z wysięgnikami (8) stropnic
obudowy za pomocą zawiesi (7) i cięgieł (•) zaopatrzo
nych w dwa przeguby (14, 15) usytuowanych w płasz
czyznach wzajemnie prostopadłych, natomiast dolna
rama (2) jest połączona przegubowo łącznikami (S)
z zaczepami (4) spągnicy (5) obudowy zmechanizowa
nej, przy czym obie ramy (1 i 2) od strony przestrze
ni podsadzonej mają elastyczną przeponę (18) i są ze
sobą połączone przesuwnie za pomocą dźwigarów (9)
z prowadnikami (19) przemieszczającymi się w pro
wadnicach (11), wyposażonych w oporowe kostki (12)
i nakładki (IS).

7a

(P. 150311)

2.09.1971.

Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica,
Gliwice, Polska (Joachim Jońca, Józef Garczyński,
Fryderyk Żyła).
Mechanism do napędu csujnika połoienia śrub na
stawnych walcarek, znamienny tym, ze ma na osa
dzone] w śrubie nastawczej ośce (1) założyskowane ra
mię <S)t na którym zabudowane jest koło zębate napę
dowe (8) sprzęgnięte poprzez koło pośredniczące (4)
z kołem napędzonym (5) przesuwnym względem listwy
(•) połączone] z czujnikiem położenia (10) i zabezpie
czoną przed obrotem przez listwę prowadzącą (7) i rol
ką (8).
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7b
(P. 151299)
28.10.1971.
Huta Florian Przedsiębiorstwo Państwowe Wyodręb
nione, Swiętochłowice (Edward Wiśniewski).
Sposób prostowania belek metalowych, zwłaszcza
stalowych, znamienny tym, łe do wygiętego pasa bel
ki od strony wypukłej w miejscu, w którym strzałka
(5) krzywizny ma największy wymiar, wtapia się elek
trodę (6) czołowo wzdłuż tego pasa (3).

7b

(P. 150366)

Nr 17

cy, znamienne tym, że z zespołem prostującym są tech
nologicznie równoległe połączone za pomocą środków
transportowych (5) zespół do cięcia gazowego (22-32)
i zespół do cięcia mechanicznego wzdłużnego (16-21)
i poprzecznego (38-48), przy czym środki transporto
we kierują arkusze walcówki w zależności od ich gru
bości i rozmiarów do jednego lub drugiego zespołu
tnącego.

6.09.1971.

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszi
ca, Kraków (Józef Zasadziński).
Sposób wyciskania metali 1 stopów, znamienny tym,
że do wyciskanego wsadu są przyłożone czynne siły
promieniowe oraz reakcje sił promieniowych i osio
wych narastających na drodze do otworu matrycy do
wartości odpowiadającej sile wyciskania wsadu.
Urządzenie do wyciskania metali i stopów sposobem
według zastrz. 1 zawierające obrotową tuleję wyposa
żoną w wieniec koła zębatego sprzężonego z kołem zę
batym łączącym się z napędem, znamienne tym, że
obrotowa tuleja (1) ma wewnętrzny wykrój pierście
niowy (2), z którym współpracuje zespół profilowych
rolek* dociskowych (3) i matryca (4) zamocowana do
suportu (5), znajdującego się na zewnątrz tulei (1),
przy czym matryca (4) jest usytuowana za ostatnią
rolką dociskową zespołu rolek (3) w ten sposób, że
przysłania wykrój pierścieniowy (2).

7c

(P. 149397)

12.07.1971.

. krakowska Fabryka Kabli, Kraków (Augustyn Ol
szewski).
Stempel do prasy, zwłaszcza do wytłaczania na go
rąco metalowych powłok, wyposażony w stopkę, zna
mienny tym, że w swej dolnej części jest przewężony
na 1/3 długości do miejsca styku ze stopką.
7e

(P. 150731)

27.09.1971.

Huta im. Lenina, Kraków, Polska (Jerzy Liszka,
Stanisław Merc).
Urządzenie do wykonywania elementów opakowań
blaszanych o kształcie otwartych pudeł, znamienne
tym, że ma formujący stół (2) w kształcie wymiennej
prostokątnej płyty połączonej mechanicznie - z osio
wym luzem - z siłownikiem (1) cztery nastawne no
życe dźwigniowe (4) ustawione parami wzdłuż dwóch
przeciwległych boków stołu (2),. dolną parą rolek za
ginających (7) umieszczoną nad nożycami (4), przy
czym obudowy tych rolek połączone między sobą śru
bami rzymskimi oraz górną parę rolek (12) zaginają
cych o takiej samej konstrukcji, lecz ustawionych pod
kątem 90° w stosunku do rolek dolnych w tej samej
płaszczyźnie.

7b
(P.149738)
29.07.1971.
Tsentralny Nauchno-Issledovatelsky ł Proektny In« stitut Stroitelnyh Metallkonstruktsy, Moskwa, Zwią
zek Radziecki (Anatoly Timofeevich Agapov, Vladimir
Stepanovich Ionov, Vladimir Borisovich Kudrin, Vla
dimir Alexeevich Konrakov, Yakov Arkadievich Kvitko, Ivan Georgievich Marin, Vladimir Alexandrovich
Norberg, Ary Ivanovich Ozolin).
Urządzenie do wytwarzania płaskich detail meta
lowych, zwłaszcza dla konstrukcji budowlanych, z ar
kuszy walcowki, zawierające zespół tnący i prostują-
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7c

(P.
150784)
28.09.1971.
Zakłady Urządzeń Chemicznych i Armatury Prze
my iłowej, Kielce, Polska (Jan Hadt, Stanisław Woj
tas, Aleksander Nowak, Wacław Krzemiński).
Tłocznik do wytłoesek, zwłaszcza dużych, znamien
ny tym, ie Jest zbudowany z płyt mocujących (1), (*),
do których umocowane są uprofilowane łebra (I), (4),
na których są osadzone płaszcze kształtowe (5), (•).
Sposób wykonania tłocznika według zastrz. 1--3,
znamienny tym, ze płaszcze kształtowe (5), (6) są wy
tłoczone na gorąco za pomocą kształtowego uzebrowania stempla i matrycy, a następnie łączone z uzebrowaniem w sposób stały lub przesuwny.
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do p o ł o w y w y s o k o ś c i po c z y m przebija przebijakiem
(2) w kierunku od stopy do g ł o w y w l e w k a , a n a s t ę p 
nie rozkuwa na trzpieniu (3) i uzyskany pierścień (4) :

przecina przecinakiem (5) na dwie połowy (6 i 7), któ
re następnie wyprostowuje się na płycie (8) pojedynczo
lub razem uzyskując dwa kęsiska, które rozdziela się
palnikiem gazowym.
Odmiana sposobu według zastrzeżenia 1, znamien
na tym, że rozkuty pierścień (5) przecina się w jed
nym miejscu na trzpieniu (3), po czym wyprostowuje
się go na trzpieniach (9 i 10) o przekroju prostokąt
nym różniącym się wymiarami boku - a, f kolejno
wymienianych w czasie prostowania.

7h (P.

149174)

1.07.1971.

Huta 1 Maja, Gliwice, Polska (Piotr Gudra, Aleksan
der Habelok).

7f

(P. 149818)

3.08.1971.

Instytut Obróbki Plastyczne], Poznań (Mieczysław
Olszewski).
Trzymak półproduktów walcowych w trakcie na
grzewania części długości w induktorze przed walco
waniem, zwłaszcza w walcarkach segmentowych, zna
mienny tym, ie składa się z dwóch ruchomych szczęk
(2) połączonych kanałem (S) z przesuwaczem (4), na
który działa sprężyna (6), opierająca się o nakrętkę
regulacyjną (8) wkręcaną w korpus (1).

Sposób prasowania odcinków wlewków prieznacso*
nych na kraiki do produkcji obręczy, zwłaszcza kole
jowych, znamienny tym, że odcinek wlewka praso
wany jest w pięciu operacjach, przy czym w pierw
szej odcinek wlewka ułożony na kowadle płaskim (1)
prasuje się górnym kowadłem (2) z wykrojem, w dru
giej operacji spęcza się kowadłem górnym (4) z znakownikiem (5), w trzeciej operacji po odwróceniu krąż
ka wprasowuje się go na przebijak dolny (6), w czwar
tej operacji krążek ma wtłaczany przebijak górny (T),
a w piątej na kowadle dolnym (8) z otworem centryćznym, krążek ma kalibrowaną wysokość i prze
bijany otwór na wylot.
7h

(P. 150378)

7.00.1971.

Centralne Laboratorium Obróbki Plastycznej, Poz
nań, Polska (Witold Łabędzki, Marek Zawitaj).
Sposób plastycznego kształtowania ze stall pierście
ni o przekroju ceowym, w szczególności do sprzęgle!
elektromagnetycznych, znamienny tym, że z wyciśnie-

Tf

(P. 149942)

10.08.1971.

Huta Batory, Chrzanów Batory (Bohdan Krahelski,
Roman Twardoch, Jerzy Związek, Sergiusz Zarychta).
Sposób wykonywania kęsisk i usuniętymi wadami
osiowymi wlewka przeznaczonych do dalsze] przerób
ki plastycznej, znamienny tym, że wlewek (1) po na
grzaniu i obcięciu odpadu od głowy i stopy spęcza się
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tej na zimno tulei odcina się pierścienie. ó przekroju
ceowym, przy czym ich wysokość k jest od 30 do 80*/*
większa od wysokości h, zaś wyciśnięty z dna a ma
teriał wypływa pierścieniowo tworząc ścianki bocz
ne b i c.
7h

(P. 149911)

8.08.1971.

Zakłady Artykułów Technicznych „Artech", Łódź
(Stanisław Grudziecki, Ryszard Perenc, Andrzej Ru
no).
Sposób plastycznego kształtowania wyrobów meta
lowych nagrzewanych elektrycznie, oporowo, znamien
ny tym, że do obrotowego stołu o ruchu skokowym,
przerywanym, będącym częścią pełnego obrotu, dostar
cza się automatycznie po każdym skoku, przedmioty
przeznaczone do ukształtowania, a następnie poddaje
się je kolejno procesowi sprawdzania długości, nagrze
wania, kształtowania wstępnego, powtórnego nagrze
wania, kształtowania końcowego, hartowania i wyrzu
cania, przy czym czynności te zachodzą jednocześnie
na wszystkich stanowiskach roboczych stołu.
Urządzenie do wykonywania sposobu według zastrz. 1, wyposażone w elektrody automatycznie dosuwane do przedmiotów, nagrzewanych elektrycznie
oporowo, znamienne tym, że ma stół obrotowy 1 o po
ziomej osi obrotu, w którym umieszczone są promie
niowo matryce 2, współpracujące kolejno i jednocześ
nie ze stanowiskiem zasilania I, stanowiskiem spraw
dzania długości II, stanowiskiem nagrzewania III, sta
nowiskiem kształtowania wstępnego IV, stanowiskiem
nagrzewania V, stanowiskiem kształtowania końco
wego VI, stanowiskiem hartowania VII, oraz stano
wiskiem wyrzucania VIII, przy czym stanowisko za
silania I składa się z cylindra 3 i zasobnika 4 stano
wisko sprawdzania długości II składa się z cylindra 5
oraz dźwigni 6 zamocowanej na tłoki cylindra 5
i uruchamiającej wyłącznik elektryczny 7, stanowisko
kształtowania wstępnego IV składa się z cylindra 8
z kołem zamachowym 9, stanowisko kształtowania
końcowego VI składa się z cylindra 10 zamocowanego
przegubowo w korpusie i połączonego poprzez tłok
z układem dźwigni 11 i 28, stanowisko hartowania VII
składa się z cylindra 12 poruszającego głowicę 13,
a stanowisko wyrzucania VIII wyposażone jest w wyrzutnik 14 zamocowany wewnątrz stołu 1 w nierucho
mym korpusie 15.

to

(P. 150234)

28.08.1971.

Bielawskie Zakłady Przemysłu Bawełnianego im.
II Armii Wojska Polskiego, Bielawa (Izydor Klimczak,
Henryk Nykiel).
Urządzenie do przygotowywania roztworów i zasi
lania tymi roztworami maszyn włókienniczych, zwłasz
cza maszyn do wykańczania tkanin, zestawione z po
jemników, mieszadła i przewodów zasilających, zna
mienne ty ni, że kolumna (1) posiada zamocowane po
przeciwległych stronach prowadnice (2) i <S), po któ

Nr 17

rych toczą się koła jezdne (4) i (5) osadzone na osiach
(6) i (T) suportu (9), w którym zamocowana jest na
krętka (10) współpracująca ze śrubą (11) oraz posiada
także prowadnice (34) i (35) zamocowane po przeciw
ległych stronach, po których toczą się koła jezdne (31)
i (33) osadzone na osiach (30) i (32) połączonych z wóz
kiem (25), na którym zamocowane jest mieszadło (29),
przy czym wózek (25) zawieszony jest na rolce (26) za
pomocą linki (27) połączonej z ciężarem (28) równowa
żącym ciężar wózka (25) wraz z mieszadłem (29).
Urządzenie według zastrz. 1, znamienne tym, że na
krętka (10) osadzona jest wahliwie w suporcie (9) za
pomocą płytki (20) z powierzchnią kulistą (21) przyle
gającą do powierzchni kulistej (22) nakrętki (10) oraz
osadzona jest suwliwie za pomocą płaszczyzny ślizgo
wej (23).
Urządzenie według zastrz. 1, znamienne tym, że suport (9) posiada wspornik (13) z ustawionym zbiorni
kiem (14), przy czym zbiornik (14) zaopatrzony jest
w górnej części w kaptur (17) zbudowany w kształcie
ściętego stożka lub ścieteco ostrosłuDa.

8a
(P. 150760)
28.10.1971.
Instytut Włókiennictwa, Łódź (Maria Węcławowicz)
Sposób zagęszczania tkanin z wełny 1 z mieszanek
wełny z innymi włóknami, za pomocą kąpieli w roz
puszczalniku, znamienny tym, że tkaninę uprzednio
napawa się wodą w kąpieli o temperaturze 40°C
w czasie 15 min., zawierającą w stosunku do 1 części
wagowej suchej tkaniny 20 części wagowych wody
i od 0,5 do 10%, środka powierzchniowoczynnego do
wolnej grupy, po czym podsusza się ją do wilgotności
od 15 do 30°/o i poddaje kąpieli w chlorowanym wę
glowodorze w temperaturze od 50 do 70°C w czasie
od 0,5 do 1 min.
8a
(P. 150797)
29.10.1971.
S.T.X., Groupement d'Interet Economique, Paryż,
Francja (Remy Blanc, Alain Chapuis, Pierre Gagne).
Urządzenie do obróbki materiałów włókienniczych,
w kąpieli zawierającej eo najmniej dwa składniki ule
gające rozdzielaniu i stanowiącej nośnik środka sto
sowanego do obróbki umożliwiające usunięcie z ką
pieli w fazie ciekłej lub gazowej, eo najmniej jedne
go ze składników, znamienne tym, że zawiera zbior
nik do obróbki materiałów włókienniczych, środki do
odprowadzania w sposób ciągły części kąpieli, środki
do rozdzielania z pobranej części kąpieli jednego lub
kilku usuwanych składników, obwód , recyrkulacji
umożliwiający zawrócenie do zbiornika obróbki części
cieczy po rozdzieleniu składników oraz urządzenia ste
rujące do regulowania temperatury w zbiorniku ob
róbki, ilości składnika przeznaczonego do usunięcia.
8b

(P. 150046)

16.08.1971.

Zakłady Przemysłu Bawełnianego im. Stanisława
Dubois, Łódź (Mirosław Rychliński, Jerzy Miller, Lidla Jackiewicz-Kozanecka, Piotr Gimlewicz, Jerzy
Szmidt).
Sposób polichromatycznego barwienia wyrobów
włókienniczych przez bezpośrednie lub pośrednie nanoszenie wielokolorowych roztworów barwiarskich ha
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wyrób włókienniczy i rozprowadzenie ich w wyrobie
przez odżęcie, znamienny tym, że na wyrób włókien
niczy nanosi się pod regulowanym ciśnieniem roztwór
barwiarski zawierający środki alkaliczne, po czym
poddaje się go odzęciu do 60-100% zawartości wil
gotności i suszy w temperaturze powyżej 120°C w ze
spole suszącym (27) w celu utrwalenia barwnika we
włóknie.
Urządzenie do pollchromatycznego barwienia wyro
bów włókienniczych mające zespół dysz umocowanych
do ruchomych listew prowadzących, zespół wyżyma
jący oraz zespół nawijająco-prowadzący, znamienne
tym, że posiada pionowe tarcze (15) uruchamiane
z jednego zespołu napędowego (19, 20 i 28) współpra
cujące z listwami (13) prowadzącymi dysze (10), a dy
sze (10) są połączone z poziomymi kolektorami zasi
lającymi (7) łączącymi się z hermetycznymi zbiorni
kami (1), przy czym w kolektory (7) zasilające dysze
(10) włączone są odstojniki (12).

15

daje monoaldehydu lub dwualdehydu w ilości 0 , 1 5,0 g/l do kąpieli płuczącej, po czym skóry barwione
płucze się w kąpieli przez okres 10-240 minut, następ
nie wiruje i wykończa w sposób stosowany w prze
myśle futrzarskim.

10a

(P.

149594)

20.07.1971.

Centralne Biuro Konstrukcyjne Urządzeń Chemicz
nych, Kraków, (Marian Jędo).
Sposób wymiany masy 1 ciepła miedzy gasem, cia
łem stałym a cieczą , zwłaszcza sposób oczyszczania ga
zą polegający na skontaktowaniu faz na powierzchni
ruchomego złoża, znamienny tym, że złoże wprawia się
w ruch zbliżony do ruchu po okręgu w dowolnej pła
szczyźnie, korzystnie pionowej, strumieniem gazu pod
dawanego procesowi np: mechanicznego oczyszczania,
przy czym zatrzymane na mokrej powierzchni złoża
zanieczyszczenia stałe usuwa się za pomocą cieczy.
Urządzenie do stosowania sposobu zgodnie z wyna
lazkiem według zastrz. 1, znamienne tym, że posiada
komorę roboczą (1) z sitem wylotowym (2), która ma
w ściance komory (3) otwory wylewowe (4) oraz króciec wlotowy (6) stanowiący jednocześnie zamknię
cie zbiornika cieczy (5) i wewnątrz posiada elementy
cyrkulującego złoża (7) oraz otwór dopływowy zra
szającej cieczy (8), a na zewnątrz w części sitowej (2)
osłonięta jest ścianką komory gazowej (10) z króć
cem odlotowym (11).

8h
(P. 150952)
7.10.1971.
Toruńska Przędzalnia Czesankowa, Toruń (Bogdan
Więźniak, Jan Witaszczyk, Sabin Kujawa).
Sposób nanoszenia preparacjl. na materiały, zwłasz
cza włókniste, pod działaniem sił ciężkości, odśrodko
wej i Coriolisa znamienny tym, ie nanoszenie prepa
racjl odbywa się podczas zmniejszenia wielkości sił
odśrodkowej i Coriolisa, stałej wielkości siły ciężkoś
ci, stałej wielkości siły dośrodkowej oraz malejącej
prędkości obrotowej kosza wirówki przy zmiennym
cykloidalnym torze kropli preparacjl uzależnionym od
wielkości obrotów wirówki.
Sra

(P. 150687)

24.10.1971.

Instytut Przemysłu Skórzanego, Łódź (Remigiusz
Dzieża, Janusz Bajda, Andrzej Suliga, Stanisław Pletryka). . Sposób barwienia barwnikami utlenialnyml skór fu
terkowych surowych wyprawionych i uszlachetnio
nych, po procesach umartwiania, zobojętniania i za
prawiania, znamienny tym, że w okresie od 10-240 mi
nut przed zakończeniem procesu barwienia, do kąpieli
barwiącej zawierającej barwniki utlenialne, produkty
ich utlenienia, kondensacji i polimeryzacji laki barw
ników oraz nadtlenek wodoru, dodaje się monoaldehydu lub dwualdehydu, jak np. aldehyd mrówkowy
lub aldehyd glutarowy w ilości 0,1--5,0 g/l, po czym
skóry barwi się przez okres od 10-240 minut lub do* v

10a

(P. 150203)

28.08.1071.

Zakład Budowy Urządzeń i Aparatury Naukowo-Doświadczalnej Głównego Instytutu Górnictwa, Ka
towice, (Tadeusz Bibkowski, Jerzy Rauk).
Sposób zapobiegania tworzeniu się osadu kokso1
w reaktorach do produkcji paliw płynnych z węgla*
znamienny tym, że w reaktorze zabudowuje się dzwo
ny 1 i t naprzemianlegle podstawami w dół i w górę,
w formie stożków o kącie rozwarcia około 90°,
z otwartymi podstawami, z otworami 4 w dzwonach
ustawionych podstawami do góry, przy czym między
krawędziami podstaw dzwonów a ściankami reakto
ra zostawione są szczeliny S i 5, których wielkcść usta
lana jest każdorazowo dla danych warunków prze-
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Sposób osuwania rozpuszczalników s roztworów po
limerów I kopolimerów o wysokiej lepkości, znamien
ny tym, że roztwór polimeru lub kopolimeru akrylo
nitrylu poddaje się procesowi suszenia przez odparo
wanie rozpuszczalnika z cienkiej warstwy roztworu
uzyskanej przez rozprowadzenie roztworu po ścianie
grzejnej za pomocą elementu rozprowadzającego, przy
czym dla skrócenia czasu suszenia można wprowadzać
jednocześnie z roztworem polimeru lub kopolimeru do
datek związków spulchniających rozkładających się
z wydzieleniem gazu w temperaturze suszenia, zaś
proces prowadzi się pod ciśnieniem od 10-760 mm Hg,
a wysuszony produkt usuwa się z powierzchni grzej
nej.

19b
(P. 149802)
2.08.1971.
Kopalnia Węgla Kamiennego „Sosnowiec", Sosno
wiec (Marian Rutkowski, Stanisław Malicki, Józef Łojas, Jadwiga Więckowska).
Sposób wytwarzania mieszanki węglowo-bitumicznej, znamienny tym, że drobne frakcje węglowe jak
muły lub miały o dowolnej wilgotności wprowadza się
do gorącej wody, korzystnie razem z lepiszczem bitu
micznym, a następnie intensywnie się ogrzewa z rów
noczesnym mieszaniem.
Unądienie do stosowania sposobu według sastrz. 1
• mające włączone w obieg zbiorniki mułu 1 miału oraz
lepiszcza i podgrzewania wody, połączone urządzenia
mi transportu i odstawy, znamienne tym, że ma
w obieg włączony zbiornik (8) z umieszczoną wewnątrz
pionową osią (9), do której w dolnej części przymoco
wane są zgarniarki (10) kierujące mieszankę węglowo-bitumiczną na ślimakowy podnośnik (11) dzielony
w górnej części, który zamocowany jest do osi (9), ko
rzystnie na długości większej od głębokości zbiornika,
a na zewnętrznej części zbiornik (8) ma rynnę (18)
z otworami, z której zamocowane na osi (9) zgarniarki
(14) spychają mieszankę w kierunku prasy brykietowniczej (18).

12*

'

(P. 14951S)

19.07.1971.

Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej, Blachownia
Śląska (Jerzy Wojciechowski, Kazimierz Terelak,
Stanisław Trybuła, Zdzisław Maciejewski, Wirgiliusz
Tyras, Leon Dworakowski, Edward Olejniczak, Józef
Wiercioch).

12a (P.149638) 24.07.1971.
Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej, Blachownia
Śląska (Ryszard Jagiełło, Edward Grzywa, Leopold
Haczek, Jerzy Wojciechowski, Helmut Burek, Stani
sław Sabina, Bogdan Boruch).
Sposób zatężania cieczy, znamienny tym, że ciecz
przeznaczoną do zatężania wprowadza się na górną
część jednej lub więcej pionowych odpowiednio ogrza
nych od wewnątrz rur, umieszczonych w odpowied
niej obudowie posiadających na zewnętrznej powierz
chni specjalnie ukształtowane spiralne nacięcia za
pewniające równomierny spływ cieczy po powierzchni
grzejnej, która w trakcie grawitacyjnego spływu ule
ga zatęianlu, przy czym opary mogą być całkowicie
skraplane przy pomocy elementów chłodzących
umieszczonych wewnątrz aparatu ewent. całkowicie
lub częściowo odprowadza»e z urządzenia i wykorzy
stane do wstępnego podgrzewania cieczy przeznaczo
nej do zatężania lub zawracane do układu jako uzu
pełnienie czynnika grzejnego, przy czym proces za
tęiania cieczy może być prowadzony w układzie jedno
lub wielostopniowym, zaś regulację stopnia zatężania
cieczy przeprowadza się przez dobór odpowiednich pa
rametrów czynnika grzejnego, ciśnienia układu i na-*
tężenia przepływu cieczy zatężanej oraz (lub) wymia
rów geometrycznych urządzenia.
Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz. 1,
znamienne tym, że składa się z pionowych rur grzej
nych 2, których ilość i rozmieszczenie zależne są od
charakterystyki procesu, przy czym rury 2 posiadają
na powierzchni zewnętrzej sipralne nacięcia 3 w po
staci rowków o kącie nachylenia w granicach 10-35°
rozmieszczonych gęsto obok siebie oraz nacięcia prze
ciwne 4 o tym samym kształcie rozmieszczone
w większych odstępach od siebie niż nacięcia 3, po
nadto rury grzejne 2 posiadają od strony wewnętrznej
w górnej części w miejscu wprowadzenia cieczy, po
dwójną izolacyjną przeponę » oraz otwartą od góry
a zamkniętą od dołu pionową przegrodę 6 umieszczoną
poniżej przepony 5, rury 2 znajdują się w obudowia
prostokątnej 11 lub cylindrycznej 18, wyposażonej
w zależności od parametrów procesu i własności fi
zykochemicznych cieczy zatężanej w chłodzące we-
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wnętrzne elementy IS lub zewnętrzne elementy 19
oraz w przegrody 9 słuiące do rozdziału cieczy zatężanej od skroplonych oparów.

Ma

(F.
149846)
4.094071.
Patent dodatkowy do patentu 49440
Centralne Biuro Konstrukcyjne Urządzeń Chemicz
nych, Kraków (Antoni Cichocki).
Sposób zatężania cieczy wrażliwych na działanie
podwyższonej temperatury, znamienny tym, ze zatętaną ciecz doprowadza się do górnej części urządzenia,
która następnie rozdzielona spływa grawitacyjnie,
opadając ku dołowi w cienkiej mechanicznie utrzy
mywanej warstwie, przy czym w czasie spływu na
stępuje odparowanie na przeponowo ogrzewanych
ścianach.
Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz. 1,
składające się z pionowego walca zakończonego ko
morą wyposażoną w wirnik osadzony na łopatowym
mieszadle i przegrody, znamienne tym, że w górnej
części walca (1) ma komorę zasilania (8) z dopływo
wym króćcem (10), zaś w dolnej części walca (1) ma
odpływowy króciec (11).
.

17

strumienia czynnika płynnego przeznaczonego do fil
trowania w układzie szeregowym, posiada zawór
czteropołozeniowy przełączalny posiadający, obudowę
z częścią obrotową w korpusie (3) w postaci walca (8),
w którym wykonane są kanały przepływowe (11), (14),
19, prostopadłe do kanału centralnego wzdłuż osi ob
rotowej.

ltd

(P.

149841)

4.08.1971.

Kopalnia Węgla Kamiennego „Nowa Ruda", Nowa
Ruda (Ryszard Najsznerski, Wojciech Skoczyńtid, Ed
ward Pawlak, Wiktor Guziński, Ryszard Cierpiał, Ar
tur Winczakiewicz, Henryk Kozłowski).
Sposób całkowitego uodpornienia na guide I butwienie podkładowej tkaniny filtracyjnej o splocie t,
stosowanej w prasach do odwadniania odpadów flo
tacyjnych, zwłaszcza węglowych, znamienny tym, z#
jako włókno stosuje się odpowiednio skręcone tasiemki folii polipropylenowej, przy czym grubość utwo
rzonej z nich tkaniny nie może przekraczać średniego
wymiaru przekroju kanałów płyty filtracyjnej.
12d (P. 149939)

10.08.1971.

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Budowy
Urządzeń Chemicznych CEBEA, Kraków (Tomasz Jakubec, Stanisław Bednarski, Edward Oramus).
Sito łukowe do rozdziału zawiesin ciał stałych,
zwłaszcza ciał włóknistych w środowisku ciekłym
z wkładem sitowym wykonanym z prętów profilowa
nych o przekroju trapezu równoramiennego zamocowa
nych większą podstawą prostopadle do promienia si
ta z zachowaniem równoległych szczelin między od
powiednimi krawędziami, znamienne tym, że otwarta
przestrzeń wkładu sitowego (2) posiada stycznie do
wewnętrznej krzywizny wkładu umieszczony wlot dy
szy zasilającej (3) zamocowanej przechylnie, która ma
króciec (7) doprowadzający nadawę oraz króciec (9)
doprowadzający gaz lub ciecz przemywającą i jest
połączona z dźwignią (10) zmiany położenia dyszy,
przy czym dysza (3) zabezpieczona jest zanieczyszcze
niami osłoną (11) stanowiącą jednocześnie grawita
cyjny zsyp części stałych.

12d
(P. 144599)
24.11.1970.
Wytwórnia Filtrów „Delta", Sędziszów Młp. (Mie
czysław Marciniec).
Filtr przełączalny do filtracji czynników płynnych,
znamienny tm, że w celu umożliwienia kierowania

12d

(P. 149984)

12.08.1971.

Centralny Ośrodek Badawczo-Projektowy Wzboga
cania i Utylizacji Kopalin „Separator", Przedsiębior
stwo Państwowe, Katowice (Paweł Tkocz, Jan Janik,
Kazimierz Krywult).
Filtr próżniowy wibracyjny zaopatrzony w pionowa
segmenty filtracyjne, na które jest nałożony płaszcz
z tkaniny filtracyjnej lub siatki plecionej, znamien
ny tym, że posiada zbiornik mułu (1), w którym jest

18
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umieszczony zespół filtrujący (26) z zabudowanymi na
nim wibratorami (37), wykonany z elmentów ruro
wych (27) i (28), pomiędzy którymi znajdują się pio
nowe segmenty filtracyjne (32), przy czym zespół fil
trujący (26) wsparty jest na elementach sprężystych
(40).

Nr 17

rych drugie ramię zagięte w kształcie kolana zakoń
czone jest płaszczyzną zamykającą (12).
Sito łukowe według zastrz. 1 1 2 , znamienne tym,
że zespół dysz (5) z samoczynną regulacją, posiada
w górnej części eo najmniej dwa otwory wylewowe (6)
zaopatrzone w ruchome płaszczyzny zamykające (12)
stanowiące zakończenie ramienia dźwigni (11) ko
rzystnie połączonych ze sobą listwą łączącą (18).
12d

(P.

150866)

2.10.1971

Centralny Ośrodek Badawczo-Projektowy Wzboga
cania i Utylizacji Kopalin „Separator", Katowice (An
drzej Tobiczyk, Emanuel Romańczyk).
Sposób Intensywnego odwadniania drobnoziarni
stych zawiesin, znamienny tym, że poddane proceso
wi odwadniania zawiesiny traktuje się preparatem
uzyskanym w wyniku działania węglanów, tlenków
lub wodorotlenków metali ziem alkalicznych lub me
tali alkalicznych na roztwór poliakryloamidu, że pre
parat ten używa się po eo najmniej 1 godzinie, najko
rzystniej po 48 godzinach od chwili zmieszania skład
ników oraz że stosuje się go w ilości 1-300 g/m* za- ;
wiesiny zależnie od jej własności.
12d
12d

(P. 149996)

13.08.1971.

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Budowy
Urządzeń Chemicznych CEBEA, Kraków (Edward
Oramus, Stanisław Bednarski, Tomasz Jakubiec).
Sito łukowe do rozdziału zawiesln ciała stałego
w ośrodku ciekłym z wkładem sitowym wykonanym
z prętów o przekroju trapezowym zestawionych
„w kształcie łuku okręgu z dyszą nadawczą,, umiesz
czoną w otwartej przestrzeni łuku, której otwór wy
lotowy ukierunkowany Jest stycznie do wewnętrznej
krzywizny wkładu sitowego, znamienne tym, że wkład
sitowy (2) o wielkości łuku 240° do 320° korzystnie
800° umieszczony suwliwie w listwie prowadzącej (3)
1 w ściance rynny zsypowej (4) posiada w otwartej
przestrzeni zespół dysz (S) z samoczynną regulacją
wielkości otworów wylewowych (6) 1 wewnątrz ma
osłonę (13) zespołu dysz (5) stanowiącą jednocześnie
zsyp zanieczyszczeń stałych, oraz osłonę boczną (14)
kierującą zanieczyszczenia stałe do króćca (IS).
Bito łukowe według zastrz. 1, znamienne tym, że
zespół dysz (5) z samoczynną regulacją posiada
w części środkowej komorę nadawczą (7) z elastycz
ną membraną (9) przymocowaną do ścian komory i po
łączoną trzpieniem (10) z ramieniem dźwigni (11), któ

(P. 150907)

5.10.1971.

Zakłady Mechaniczne Wojewódzkiego Związku
Gminnych Spółdzielni „Samopomoc Chłopska", Byd
goszcz (Eugeniusz Manikowski).
Filtr ciśnieniowy do oczyszczania wody składający
się ze zbiornika cylindrycznego, podzielonego na dwie
komory, wewnątrz którego są umieszczone elementy
filtracyjne typu świecowego, znamienny tym, że zbior
nik (1), który na dolnym obwodzie z lewej strony wy
posażony jest w rure (14) doprowadzającą wodę za
nieczyszczoną, a z prawej w wylot kolektora (4) wo- .
dy oczyszczonej, jest połączony szczelnie z pokry
wą (3) za pomocą śrub oczkowych (6) biegnących z dna
zbiornika (1) poprzez pokrywę kosza filtrowego (2) do
dennicy pokrywy (3) uszczelnionych podkładkami (9)
i uszczelkami (12), a na obwodzie jest uszczelniony
z pokrywą (3) i płytą kosza filtrowego (2) uszczelka
mi (10).

12d

(P. 150979)

11.10.1971.

Instytut Chemii Nieorganicznej, Gliwice (Janina Má
chej).
Sposób usuwania substancji s osadów filtracyjnych,
znamienny tym, że na placek filtracyjny znajdujący

Nř 17
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• tie na przegrodzie filtracyjne) kieruje się strumień pa!$ ty wodnej nasyconej względnie przegrzanej, przy czym
^ temperaturę przegrzanej pary wodnej dobiera się
w zależności od grubości l ściśliwości placka filtra
cyjnego.
12e

(P. 149534) 19.07.1971.
Instytut Przemysłu Szkła i Ceramiki, Warszawa
(Wacław Tuszyński, Bolesław Ziemba, Wojciech Mar
chewka).
Sposób mieszania materiałów sypkich, swlanesa su
rowców szklarskich, znamienny tym, łe przez znajdu
jący się w zbiorniku materiał sypki przepuszcza się
pionowo do góry strumień gazów, zwłaszcza powietrza, pod ciśnieniem od 0,3 do 10 atm, który nadaje
cząstkom materiału prędkość pionowego wznoszenia
się malejącą wraz z oddaleniem cząstki od osi strumienia oraz powoduje w strefie peryferyjnej opada
nie materiału na dół pod wpływem własnego ciężaru,
w wyniku czego następuje mieszanie się cząstek materiału.
Urządsenle do stosowania sposobu według zastrz 1,
znamienne tym, że jest wykonane w kształcie cylin
drycznego zbiornika (1) zakończonego u dołu odwró
conym stoikiem (4) o kącie nachylenia ścian do po
ziomu większym od kąta naturalnego zsypu materia
łu, w którym znajduje się dysza (S) ze zwrotnym za
worem (8) dla wprowadzenia do zbiornika strumie
nia sprężonego gazu, przy czym zbiornik (1) od góry
zamknięty jest pokrywą (5) z materiału przepuszcza
jącego gaz, lecz nie przepuszczającego cząstek stałych
mieszanego materiału, zwłaszcza z tkaniny filtracyj
nej.

12g

(P. 149534)

.19.07.1971.

Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej, Blachownia
Śląska (Lidia Burczyk, Krystyna Walczyk, Janusz
Bereś, Jan Bogaczek, Zdzisław Maciejewski, Irena
Szelejewska, Romuald Burczyk, Zofia Magnuszewska).
Sposób oczyszczania surowego kwasu akrylowego od
kwasu maleinowego, znamienny tym, ie roztwór wod
ny zawierający kwas akrylowy, kwas octowy, kwaś
maleinowy, kwas propionowy oraz inne zanieczyszcze
nia przepuszcza się przez złote anionitu o zdolności
wymiennej 0,4-1,2 mV z szybkością 1-10 1/1 god*
najlepiej 5 1/1 godz., w temperaturze 10-100°C, naj
lepiej 20-30°C.
12g (P. 149634)

24.07.1971.

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Sta
szica, Kraków (Edward Dymek).
Mieszadło
magnetyczne
zawierające
magnes
w kształcie walca w hermetycznym cylindrze, zna
mienne tym, że cylinder, najkorzystniej teflonowy, ma
na końcach zgrubienia pierścieniowe, tworzące łoży
ska toczne mieszadła.

1*0

(P. 150367)

8.09.1971.

Centralne Biuro Konstrukcyjne Przemysłu Spo
żywczego „SPOMASZ", Warszawa (Jerzy Fabisiewicz,
Henryk Brett).
Urządzenie do oddzielania cieczy lub pyłu od gazu,
zwłaszcza w kadziach drożdżowych składające się
z cyklonu, znamienne tym, że za cyklonem (3) lub
zbiornikiem górnym (1) ma przewód pośredni (8) oraz
połączony z nim przewód do odprowadzania gazu (7),
którego górna część zakończona Jest daszkiem (10),
a dolna posiada przewód (8) do odprowadzania kon
densatu.
Urządzenie według zastrz. 1, znamienne tym, że
w przewodzie pośrednim (6) ma przepustnicę (11).
Urządzenie według zastrz. 1, 2, znamienne tym, że
w miejscu połączenia przewodu pośredniego (8) 1 prze
wodu odprowadzającego gaz (7) ma okap (9) w postaci
wystającej, najkorzystniej zagiętej ku dołowi rury.

12g

(P. 149649)

26.07.1971.

Zakłady Chemiczne „Oświęcim", Oświęcim (Adam
Jurkiewicz, Andrzej Kwiatkiewicz, Augustyn Bernacik).
Urządzenie do chłodzenia gorących gazów, stano
wiące skruber bez wypełnienia, posiadający w dolnej
części króciec wlotowy gorącego gazu, a w górnej
części króciec wylotowy gazu ochłodzonego, znamien
ne tym, że w swej dolnej części, nad wlotem gazu,
posiada rozpylacze hydrauliczne (4), usytuowane
wzdłuż osi skrubera jeden nad drugim z wylotami
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skierowanymi w dół, rozpylające ciecz w kształcie
stożków pustych, w górnej części rozpylacze (5), usta
wione w jednej płaszczyznie, skierowane wylotami
cieczy ku górze, rozpylające ciecz w kształcie stoż
ków pełnych oraz rozpylacze (6) zamontowane w po
krywie skrubera, a poniżej otworu wylotowego gazu
ze skrubera płytę kierującą (7), zamontowaną pro
stopadle do osi skrubera.
Urządzenie według zastrz. 1, znamienne tym, że roz
pylacze hydrauliczne (6) są zmiennej wydajności.

Nr 17

Urządzenle do stosowania sposobu.według zastrz. 1,
znamienne tym, że wyposażone jest w przenośny koss
cylindryczny służący do przeprowadzania operacji na
sycania oraz suszenia i prażenia składający się
z dwóch współśrodkowych cylindrów perforowanych
wewnętrznego 1 i zewnętrznego 2 od góry i dołu ogra
niczonych blaszanymi zamknięciami zaopatrzonymi
w króćce S i IZ, w aparat 4, w którym zachodzi nasy
canie nośnika oraz urządzenie suszarnicze 6, w któ
rym instaluje si» w dennicy 9 ná siedzeniu 8 przenoś
ny kosz cylindryczny w ten sposób, by gorące po
wietrze podawane przez króciec 10 zmuszone było
przez cylinder wewnętrzny 1 przepływać przez prze
strzeń międzycylindryczną, w której znajduje się na
sycony nośnik.
12h

(P. 150821)

20.09.1971.

Patent dodatkowy do patentu nr 65050
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków (Roman Pampuch, Andrzej Kwatera,
Augustyn Powroźniak, Marian Godawa).
Sposób uszlachetniania elektrod grafitowych według
patentu nr 65050, polegający na impregnacji krze
mem, otrzymanym przez rozkład silanów w tempera
turze 900-1350°C, znamienny tym, że po przeprowa
dzonym rozkładzie silanów, prowadzi się dalsze ogrze
wanie, al do stopienia cienkiej warstwy krzemu, znaj
dującego się na powierzchni grafitu.
12i

(P.149485)

16.07.1971.

Politechnika Śląska im. W. Pstrowskiego, Gliwice
(Marian Kowalczyk, Jan Kulik, Tadeusz Pukas).

12*

(P. 150586)

20.10.1971.

Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej, Blachownia
Śląska (Jerzy Wojciechowski, Mieczysław Zawadzki,
Dariusz Rajkiewicz, Joachim Pietruszka, Marian Maciejczyk).
Sposób wytwarzania katalizatorów preparowanych
przez nanoszenie składników aktywnych katalizatora
na nośnik, znamienny tym, że nośnik umieszczony
w przenośnym koszu cylindrycznym w przestrzeni
między dwoma współśrodkowyml perforowanymi cy
lindrami kolejno nasyca się w roztworze aktywnych
składników w jednym aparacie, a następnie po prze
transportowaniu do suszarki poddaje się suszeniu
i prażeniu oraz jeżeli zachodzi potrzeba kolejnym pro
cesom redukcji i lub utleniania, przy czym gorący gaz
suszący wprowadza się do suszarki przez wewnętrzny
cylinder perforowany kosza i przepuszcza się przez
warstwę nasyconego nośnika aż do jego wysuszenia
i wyprażenia.

Sposób usuwania zanieczyszczeń z technicznego
kwasu fosforowego, znamienny tym, że ekstrahuje się
go mieszaniną benzenu i eteru 2,2 - dwuchlorodwuetylowego o zawartości 30%-100%, korzystnie 3 0 % 50% objętościowych eteru 2,2 - dwuchloroetylowego
dla równoczesnego wydzielenia arsenu i kationów
tworzących kwasy chlorokompleksowe, lub samym
benzenem dla wydzielenia arsenu.
12i

(P. 149796)

2.08.1971.

Nauchno-Issledovatelsky Institut Shinnoi Promyshlennosti, Moskwa, Związek Socjalistycznych Repu
blik Radzieckich (Viktor Pavlovich Zuev, Boris Andreevich Molchanov, Fedor Ivanovich Pristavko, Grigory Emelyanovich Lesnichy, Valentina Fedorovna
Bubnova, David Grigorievich Lebedev, Yana Mordkovich Shilman, Nikolai Zakharovich Adamenko, Mik
hail Mikhailovich Sokolov, Dmitry Matreevich Lipovskoi, Mikhail Leontievich Nedozim, Jury Pavlo
vich Bass, Viktor Semenovich Voronov, Anatol Leon
tievich Kyrennoi, Tengiz Grigorievich Gjulmisaryan.
Leonida Pietrowicz Gilazetdinow).
Sposób wytwarzania sadzy przez spalanie mieszani
ny gazu koksowniczego i par oleju z węgla kamien
nego, znamienny tym, ze spalaniu poddaje się gaz ko
ksowniczy wzbogacony gazem ziemnym, a olej wzbo
gacony nisko aromatyzowanymi destylatami naftowy
mi, wprowadzanymi odpowiednio w ilości 0-50% ob
jętościowych, przy czym proces spalania prowadzi się
tak, aby kąt między kierunkiem szczeliny palnika
a osią powierzchni osadowej wynosił odpowiednio
0 - 4 5 ° i 45-90°.
121

(P. 149885)

6.08.1971.

Instytut Chemii Nieorganicznej, Gliwice (Zdzisław
Kowalewski, Aleksandra Dziewanowska-Pudliszak,
Juliusz Wesołowski).
Sposób wytwarzania katalizatora wanadowego do
utleniania dwutlenku siarki wykonanego przez mie
szanie roztworu związków wanadu i krzemionki po
chodzenia naturalnego, znamienny tym, że do krze-

Nr 17
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mionki dodaje się 1-5°/« wagowych substancji hydro
fobowej o temperaturze wrzenia 150-350°C, dokład
nie miesza i formuje kształtki, które suszy się w tem
peraturze 150-350°C.
12i

(P. 150642)

' 22.09.1971.

Biuro Projektów Kopalnictwa Surowców Chemicz
nych „Biprokop" Chorzów. (.Edward Pietrzyk, Ry
szard Ryś, Sylwester Sułkowski, Norbert Janota).
Neutralizator, zwłaszcza do ciągłej neutralizacji
kwasu siarkowego, znamienny tym, że składa się
z zbiornika (1), w którym znajduje się komora neu
tralizacji (3) wyposażona w mieszadło (14) oraz komo
rę odbioru (4), która połączona jest z komorą neutra
lizacji (3) poprzez przelewowe szczeliny (5), przy czym
nad zbiornikiem (1) umieszczony jest zbiornik (11)
wraz z celkowym dozownikiem (12).

21

Sposób produkcji kwasu fosforowego metodą mokrą.
znamienny tym, i e w procesie ekstrakcji apatytu kwa
sem siarkowym stosuje się dodatek mieszaniny kwa
sów alkiloarylosulfonowych lub ich soli sodowych
(przy czym grupa alkiowa zawiera 9 - 1 4 węgli, a rod
nik arylowy stanowi benzen lub naftalen) z alkilosulfonianami sodowymi (grupa alkilowa zawiera 1 5 18 węgli.
121

(P. 150891)

4.10.1971.

Zakłady Chemiczne „Police", Jasienica k/Szczeci
na (Zbigniew Szyroki, Józef Kępiński, Zygmunt Wiese, Teodor Krawczyk, Włodzimierz Faleński).
Sposób produkcji kwasu fosforowego metodą mokrą,
znamienny tym, że stosuje się w procesie ekstrakcji
rud fosforonośnych, kwasem siarkowym związki po
wierzchniowo czynne wprowadza się do popłuczek za
wracanych z filtra do reaktorów.
12ł

(P. 149856)

5.08.1971.

Instytut Chemii Nieorganicznej, Gliwice (Bronisław
Trefler, Kazimierz Bednarczyk, Józef Majchrowski,
Tadeusz Mikołajczyk, Janusz Nastachowski).
Sposób wytwarzania wodnych roztworów ortofosforanów sodu z kwasu fosforowego i węglanu sodo
wego, znamienny tym, że węglan sodowy przed wpro
wadzeniem do reaktora zwilża się wodą, roztworem
fosforanu sodowego, kwasem fosforowym względnie
dowolną mieszaniną tych cieczy.
Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz. 1
w postaci reaktora z mieszadłem, znamienny tym, że
reaktor zaopatrzony jest w mieszalnik, który składa
się z dwóch rur umieszczonych jedna w drugiej, przy
czym wewnątrz znajduje się mieszadło.

12m

P. 149672

26.07.1971.

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Sta
szica, Kraków (Jerzy Grzymek, Krystyna Hubicka,
Włodzimierz Hubicki)

12l

(P. 150794)

20.10.1971.

Zakłady Chemiczne „Police", Jasienica k/Szczecina
(Zbigniew Szyroki, Józef Kęciński, Teodor Krawczyk,
Zygmunt Wiese, Włodzimierz Witek, Stanisław Faleński).

Sposób oczyszczania wodorotlenku glinowego od al
kaliów, znamienny tym, że świeżo wytrącony wodo
rotlenek glinowy przemywa się stacjonarnie lub przeciwprądowo, w temperaturze 20-100°C, jednym z na
stępujących roztworów przemywających: 1-20°/o roz
twór soli amonowych, takich jak: azotan, siarczan,
fluorek, siarczyn, węglan, octan lub mrówczan amo
nu albo też mieszaninami roztworów tych soli z kwa
sami: azotowym, solnym siarkawym, siarkowym, octo
wym lub mrówkowym, przy czym stężenie danego
kwasu nie jest większe niż 10*/».
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12m

(P. 149721)

27.07.1971.

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszi
ca, Kraków (Jerzy Grzymek, Krystyna Hubicka, Wło
dzimierz Hubicki).

Nr 17

w temperaturze O-100°C, w obecności czwartorzędo
wych związków amoniowych w ilości eo najmniej
0,1 mola na 1 mol nitrylu, korzystnie w atmosferze ga
zu obojętnego, np. azotu.

Sposób otrzymywania drobnodyspersyjnego tlenku
glinowego, w odmianie o, o zawartości alkaliów eo
najwyżej 0,05°/» wagowych, znamienny tym, że oczysz
czony wodorotlenek glinowy praży się w kalcynatorze z wykładziną korundową, w temperaturze 1 2 5 0 ° 1500°C przez okres co najmniej 6 godzin i następnie
otrzymany tlenek glinowy, w odmianie a, przemiela
się w młynie strumieniowym z wykładziną korundo
wą.
120

(P. 149479)

16.07.1971.

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Barwni
ków, Zgierz (Jerzy Gniłka, Tomasz Budzisz, Zofia Ro
galska).
Sposób wytwarzania p-toluenosulfochlorku nie za
wierającego izomeru orto, znamienny tym, że toluen
sulfonuje się kwasem siarkowym o gęstości 1,84
w temperaturze 90-110°, po czym kwas o-toluenosulfonowy, zawarty w otrzymanej mieszaninie izomerów
orto i para, poddaje się izomeryzacji do kwasu p-toluenosulfonowego przez ogrzanie mieszaniny do tem
peratury 150°, chłodzi następnie otrzymaną masę po
reakcyjną, zawierającą kwas p-toluenosulfonowy bez
domieszki izomeru orto, do temperatury 20°, wkrapla
do niej techniczny kwas chlorosulfonowy, miesza ca
łość w temperaturze pokojowej w ciągu 4 godzin, wy
lewa na lód i wyodrębnia p-toluenosulfochlorek zna
nym sposobem.
12o

(P. 149664)

23.07.1971.

Politechnika Wrocławska, Wrocław (Bogdan Burczyk)
Sposób otrzymywania acetali z alifatycznych alde
hydów i ketonów oraz alkoholi jedno- i wielowodorotlenkowych, a zwłaszcza dwualkoksyalkanów, 1,3-dioksolanów, 1,3-dioksanów i 1,3-dioksepanów, na dro
dze kondensacji w obecności katalizatora i przy sto«
sowaniu dowolnych parametrów reakcji, to jest tem
peratury i ciśnienia, z udziałem lub bez udziału czyn
ników usuwających wodę ze środowiska reakcji, zna
mienny tym, że w charakterze katalizatora reakcji
acetalizacji stosuje się dwutlenek siarki, użyty w po
staci gazowej względnie w formie roztworu, na przy
kład w alkoholu lub glikolu, po czym mieszaninę po
reakcyjną i/lub odebrany w czasie reakcji produkt
neutralizuje i przerabia dalej znanymi sposobami
rozdziału w celu wydzielenia głównego produktu re
akcji, to jest odpowiedniego acetalu.
12o

(P. 149696)

Politechnika Warszawska,
Makosza, Maria Ludwików).

27.07.1971.
Warszawa

(Mieczysław

Sposób wytwarzania podstawionych nitryli kwasów
S-aryłotioglikolowych o ogólnym wzorze 1, w którym
Ar oznacza podstawnik fenylowy lub heterocyklicz
ny, R, oznacza rodnik alkilowy nasycony lub nienasy
cony lub aralkilowy lub alkilowy podstawiony grupą
dwualkiloaminową lub estrową lub cyjanową lub ato
mem chlorowca, Rg oznacza atom wodoru lub rodnik
alkilowy nasycony lub nienasycony lub też R1 i R,
oznaczają łańcuch polimetylenowy, znamienny tym, że
na nitryle o wzorze ogólnym 2, w którym Ar ma wy
żej podane znaczenie, działa się halogenoalkanami
o wzorze R1X lub R2X, w których R1 ,i R2 mają wy
żej podane znaczenie, a X oznacza atomy chlorowca,
zwłaszcza chloru lub bromu, albo dwuchlorowcoalkanami o wzorze ogólnym X/CH,/ n X, w którym X ma
wyżej podane znaczenie, a n oznacza liczbę całkowi
tą i-e w wodnych stężonych roztworach wodorotlen
ków metali alkalicznych lub wobec zawiesiny tych
wodorotlenków w rozpuszczalnikach organicznych,

12o
(P. 149769)
30.07.1971.
Polska Akademia Nauk Instytut Chemii Organicz
nej, Warszawa (Wojciech Dmowski, Piotr Gwiazda,
Ryszard Koliński).
Sposób otrzymywania 3,3,3-trójfluoropropenu, zna
mienny tym, że kwas akrylowy wysyca się gazowym
chlorowodorem lub bromowodorem, następnie na wy
tworzony surowy kwas 3-halogenopropionowy działa
się czterofluorkiem siarki w temperaturze 60-140°C
lub wobec katalizatorów, zwłaszcza trój fluorku boru,
w temperaturze 20-140°C, a dalej działając alkoholo
wym roztworem wodorotlenku potasowego lub sodo
wego, od otrzymanego surowego 1-halogeno- 3,3,3-trójfluoropropanu, odrywa się chlorowodór lub bro- *
mowodór.
12o

(P. 149842)

4.08.1971.

Łódzkie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa", Łódź (Jan
Bogusz, Danuta Waliszek).
Sposób wytwarzania soli sodowej kwasu p-metoksy-fenylo-hydrazyno-sulfonowego na drodze redukcji
chlorku p-metoksy-fenylo-dwuazoniowego do p-metoksy-fenylo-dwuazo-sulfonianu sodowego za pomo
cą siarczynu sodowego i dalszej redukcji za pomo
cą podsiarczynu sodowego, znamienny tym, że małą
lub dowolną część chlorku p-metoksyfenylodwuazoniowego w roztworze po reakcji dwuazowania poddaje
się redukcji ze stechiometrycznie potrzebną ilością
siarczynu sodowego, a następnie alkalizuje i do po
wstałego p-metoksyfenylodwuazosulfonianu sodowego
wprowadza na przemian małymi porcjami podsiarczyn
sodowy i pozostałą część roztworu chlorku p-metoksyfenylodwuazoniowego, przy czym przejściowo po
wstający p-metoksyfenylodwuazosulfonian sodowy re
dukuje się dalej w reakcji z podsiarczynem sodowym
do p-metoksyfenylohydrazynosulfonianu sodowego
z równoczesnym wydzielaniem się podczas tejże reak
cji siarczynu sodowego, który z kolei rsdukuje dalsze,
porcje wprowadzanego chlorku p-metoksyfenylodwuazońiowego.
12o

(P.149866)

6.08.1971.

Zakłady Chemiczne „Oświęcim", Oświęcim (Franci
szek Skrzypaszek, Jan Moskała, Marian Godawa, Ro
bert Bachłaj, Stanisław Szczurek).
Urządzenie do ciągłego chlorowania węglowodorów
w fazie ciekłej, znamienne tym, że stanowi Je reaktor
przeponowy wieloczłonowy, składający się z kilku seg
mentów (1), których ilość uzależniona jest od żądanego
stopnia schlorowania końcowego produktu, a poszcze
gólne segmenty (1) oddzielone są od siebie perforo
wanymi przeponami (2).
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wodą, po czym frakcjonuje się, eluuje, z frakcji eluatu odzyskuje się winblastynę, winleurozynę i winkry
stynę albo ich sole addycyjne z kwasami, w razie p o 
trzeby oczyszcza się i następnie ewentualnie poszcze
gólne zasady dimerycznych alkaloidów przeprowadza
się w sole addycyjne z kwasami, względnie z poszcze
gólnych soli dimerycznych alkaloidów wydziela się a l 
kaloidy.

12o

(P.

150839)

30.09.1971.

Wyższa Szkoła Inżynierska Im. J. J. Śniadeckich,
Bydgoszcz (Kazimeirz Kozłowski, Wiesława Sulecka).
Sposób otrzymywania benzenosulfamidu ze smól od
padowych po produkcji benzenosolfochlorku, znamien
ny tym, że przesącz zawierający rozpuszczalniki i benzenosulfochlorek bezpośrednio po oddzieleniu dwufenylosulfonu poddaje się aminowaniu do benzenosul
famidu po uprzednim oddestylowaniu rozpuszczalni
ków, bądź też destylację rozpuszczalników przeprowa
dza się po reakcji aminowania wodnym roztworem
amoniaku.
12o

(P. 150319)

2.09.1971.

Zakłady Chemiczne „Oświęcim", Oświęcim (Jan Mo
skała, Marian Godawa, Robert Bachłaj, Alfred Hopfinger).
Sposób alkilowania benzenu i jego pochodnych chlorowcoalkanaml, stanowiącymi produkty chlorowania
lub bromowania wyższych węglowodorów alifatycz
nych, zawierających osiem lub więcej atomów węgla
w łańcuchu, znamienny tym, że proces prowadzi się
w obecności katalizatora, stanowiącego nieaktywowany glin metaliczny, w ilości od 0,4 do 4 kg glinu na
1 m* mieszaniny reakcyjnej.
12o

(P. 150474)

13.09.1971.

Instytut Przemysłu Tłuszczowego, Warszawa (Augu
styn Jakubowski, Leopold Stercker, Artur Katzer).
Sposób katalitycznego przeestryflkowanla tłuszczów,
zwłaszcza do celów spożywczych, znamienny tym, że
proces katalizowany jest glicerynianem trójsodowym
z ewentualnymi domieszkami glicerynianu dwu- i monosodowego.
12o

(P. 150812)

12o

(P. 150959)

8.10.1971.

Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej, Blachownia
Śląska (Wojciech Zagórski, Tadeusz Śnieżek, Edward
Grzywa, Jerzy Wojciechowski, Helena Gniadowska).
Sposób wytwarzania antypirenów reaktywnych prze
znaczonych głównie do produkcji poliuretanów zawie
rających fosfor i chlorowiec, znamienny tym, że na
związki o ogólnym wzorze 1 działa się wobec katali
zatorów lub bez katalizatorów chloralem w tempera
turze 50-150°C, najlepiej w temperaturze 80-120°C
po czym oddziela się powstałą w wyniku reakcji wodę
azeotropowo lub przez destylację pod próżnią, a otrzy
mane związki o ogólnym wzorze 2, poddaje się proce
sowi addycji z tlenkami alkilenowymi i/lub epichlorowcohydryną, lub na związki o ogólnym wzorze 1
działa się najpierw tlenkami alkilenowymi i lub epichlorowcohydrynami, a następnie wobec katalizatorów
kwaśnych poddaje procesowi kondensacji z chloralem,
po czym produkt oczyszcza się i stabilizuje za pomocą
związków dwuepoksydowych lub związków zawiera
jących grupy epoksydowe i hydroksylowe stosując 0,01
do 10°/& molowych stabilizatora na 1 mol produktu
o ogólnym wzorze 2, przy czym proces kondensacji
prowadzi się metodą periodyczną lub ciągłą.

30.10.1971.

Richter Gedeon Vegyeszeti Gyar R. T. Budapeszt,
Węgry (Karolą Jovanovics, Emil Bittner, Eszter Dezseri, Janos Eles, Kalman Szasz).
Sposób selektywnego odzyskiwania trzech alkaloi
dów dimerycznych z Vinca rosea L., lub ich soli ad
dycyjnych z kwasami przez wyługowywanie surowca
wodnym metanolem, zagęszczenie ekstraktu praktycz
nie do usunięcia metanolu, zakwaszenie odparowanego
roztworu, przesączenie, wyługowanie przy użyciu roz
puszczalników nie mieszających się z wodą, zalkalizowanie fazy wodnej, powtórne rozpuszczenie alkaloi
dów w rozpuszczalnikach organicznych nie mieszają
cych się z wodą, odparowanie bezwodnego roztworu do
sucha i odzyskanie całości alkaloidów za pomocą chro
matografii przy użyciu częściowo zdezaktywowanego
AljO|, znamienny tym, że surowiec wyługowuje się
obojętnym metanolem, uzyskaną w anany sposób mie
szaninę alkaloidów rozpuszcza się w etanolu lub w eta
nolu zawierającym najwyżej .10% kwasu, po czym
w przypadku roztworu etanolowego wykrystalizowuje się winblastynę, winleurozynę i winkrystynę w po
staci soli addycyjnych z kwasami i po przesączeniu
zatężoną mieszaninę soli, zawierającą jeszcze małe ilo
ści substancji towarzyszących, w postaci soli addycyj
nych lub w postaci uwolnionych zasad po zalkalizowaniu soli addycyjnych z kwasami, chromatograf uje
się przy użyciu AlsOs zdezaktywowanego częściowo

12p
(P.
149535)
19.07.1971.
Instytut Przemysłu Zielarskiego, Poznań (Piotr Go
recki, Mirosława Drożdzyńska, Bolesław Dąbrowski).
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Sposób otrzymywania eskuliny z jej aglikonu eskuletyny, znamienny tym, że eskuletynę przeprowadza
się w 7-benzyloeskuletynę, którą następnie w znany
sposób traktuje się alfa-bromo-czteroacetyloglukozą
otrzymując
6-beta-czteroacetyloglukozylo-7-benzyloeskuletynę, po czym po odczepieniu czterech grup acetylowych i grupy benzylowej otrzymuje się eskulinę.
2. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że benzylowanie eskuletyny dla otrzymania 7-benzyloeskuletyny prowadzi się za pomocą chlorku benzylu wobec
bezwodnego węglanu potasowego i katalizatora jodku
sodowego w roztworze wrzącego acetonu w ciągu 12 h.
12p

(P. 149536)

19.07.1971
:

Instytut Przemysłu Zielarski ego, Poznań (Teresa
Kubala, Feliks Kaczmarek, Piotr Górecki, Jan Macie
jewski, Tadeusz Wrociński).
Sposób otrzymywania estru dwunikotynowego esku
letyny, znamienny tym, że na eskuletynę w środowi
sku bezwodnej pirydyny działa się bezwodnikiem
kwasu nikotynowego, po czym produkt reakcji kry
stalizuje się z etanolu.
12p

(P. 149780)

31.07.1971.

Merck Patent Gesellschaft mit beschrankter Haftung
Darmstadt, Niemiecka Republika Federalna.
Sposób wytwarzania nowych pochodnych kwasu
6-aminopenicylanowego o wzorze ogólnym 1, w któ
rym Z oznacza grupę o wzorze 2 lub 3, R1 oznacza
atom wodoru, rodnik alkilowy o 1 - 4 atomach węgla
lub grupę o wzorze COOR», w których to wzorach R*
i Rs oznaczają niezależnie od siebie atom wodoru lub
rodnik alkilowy o 1 - 4 atomach węgla, a R» i R* ozna-r
czają niezależnie od siebie atom wodoru, rodnik alki
lowy lub alkoksyłowy o 1 - 4 atomach węgla albo OH,
F, Cl, Br, J, CF,, NO, lub NH f oraz ich soli fizjolo
gicznie nie budzących zastrzeżeń, znamienny tym, że
poddaje się reakcji kwas 6-aminopenicylanowy lub
jego sól z kwasem benzotriazolilotłuszczowym o wzo
rze ogólnym Z = N - C r R-COOH, w którym Z i R»
do R* mają znaczenie podane przy omawianiu wzoru
1, albo z jego funkcyjnymi pochodnymi, i w otrzyma
nym produkcie ewentualnie grupę nitrową redukuje
się przez potraktowanie środkiem redukującym do
grupy aminowej i/lub z otrzymanej soli uwalnia się
kwas i/lub otrzymany kwas przeprowadza się w jedną
z jego soli fizjologicznie nie budzących zastrzeżeń.

12p
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31.071971.

Chemiczno-Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy „Filofarm", Bydgoszcz (Lesław Wichliński, Janusz Trze
biński, Zdzisław Skibiński).
Sposób wydzielenia dwuhydroergokrystyny z zespołu
uwodornionych alkaloidów sporyszu grupy ergotoksyny, znamienny tym, że surową dwuhydroergotoksynę
rozpuszcza się w temperaturze 60°C w dziesięciokrot
nej ilości mieszaniny 9 części acetonu i 1 części wody
i stopniowo wychładza, przy czym w tych warunkach
powstaje krystaliczny związek addycyjny dwuhydroergokrystyny z acetonem wolny od zanieczyszczeń in
nymi alkaloidami oraz produktami rozkładu.
l2p

(P. 150302)

24.04.1968.

F. Hoffmann - La Roche Co Aktiengesellschaft,
Bazylea, Szwajcaria (Hermann Bretschneider, Klaus
Grassmayr, Kraft Kohenlohe-Ochringen, Andre Grüssner).
Sposób wytwarzania nowych pochodnych oksazolldynonu o ogólnym wzorze 1, w którym R oznacza atom
wodoru lub rodnik metylowy, a R1 oznacza rodnik fenylowy, ewentualnie podstawiony niższymi rodnikami
alkilowymi, niższymi grupami alkoksylowymi, niższy
mi grupami alkilotio, grupami aminowymi, acetylowymi, atomami chlorowca, grupami acyloaminowymi,
dwuacyloamidowymi lub też grupą benzamidoetylową
podstawioną grupami alkoksylowymi i/lub atomami
chlorowca, albo oznacza pięcio- lub sześcioczłonowy,
związany poprzez azot, zawierający azot pierścień he
terocykliczny, znamienny tym, że reaktywną pochod
ną kwasu sulfonylokarbaminowego o ogólnym wzorze
2, lub izocyjanian sulfonylowy o ogólnym wzorze 3,
w których to wzorach R ł ma znaczenie wyżej podane,
poddaje się reakcji ze związkiem o ogólnym wzorze 4,
w którym R ma znaczenie wyżej podane.

l2p

(P. 150315)

2.09.1971.

Polska Akademia Nauk Instytut Chemii Fizycznej,
Warszawa (Jerzy Czarnecki, Danuta Sybilska, Józefa
Skura, Andrzej Mączyński).
Sposób oczyszczania zasad pirydynowych, zwłaszcza
4-metyloplrydyny od śladowych ilości 2,5-dwumetyloplrydyny, znamienny tym, że mieszaninę zasad piry
dynowych zawierających eo najmniej 4-krotny nad
miar 4-metylopirydyny w stosunku do 2,5-dwumetylopirydyny zadaje się wodnym roztworem Ni(NCS),
bądź związkiem lub mieszaniną związków o wzorze
{Ni(NCS),(4-pikolina)n]-pikolina x , gdzie n jest liczbą

Nr 17

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

całkowitą równą 2, 3, 4, O zaś x przyjmuje wartość
O < x < l , po czym oddziela się utworzony osad za
wierający sklatkowaną 2,5-dwumetylopirydynę.
12p

(P. 150316)
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lub związany, znamienny tym, że w strefie chłodzą
cej, na kg melaminy stosuje się eo najmniej 1 kg karbaminianu amonu, zwłaszcza 1,5-5 kg karbaminianu
amonu w roztworze i ewentualnie rozkłada się przez
gaz z syntezy na amoniak i dwutlenek węgla.

2.09.1871.

Polska Akademia Nauk Instytut Chemii Fizycznej
Warszawa (Józefa Skura, Jerzy Czarnecki, Andrzej
Mączyński, Danuta Sybilska).

12p (P. 150630)

Sposób
wyodrębniania
2,5-dwumetylopirydyny
i mieszaniny zasad pirydynowych, znamienny tym, że
mieszaninę zasad pirydynowych zawierających co naj
mniej 4-rokrotny nadmiar 4-metylopirydyny w sto
sunku do 2,5-dwumetylopirydyny zadaje się wodnym
roztworem Ni(NCS)2 bądź związkiem lub mieszaniną
związków o wzorze [Ni(NCS), (4-pikolina) n ] • (pikolina) x , w którym n i x przyjmują wartości w granicach
0 ^ n ^ 4 zaś 0 ^ x ^ 1, po czym utworzony stały klatrat z 2,5-dwumetylopirydyną rozkłada się przez desty
lację w strumieniu pary wodnej przy czym otrzyma
ny destylat poddaje się w znany sposób oczyszczeniu.

Sposób wytwarzania lulfamoilowych pochodnych
związków aromatycznych lub ich soli, zwłaszcza kwasu
5-(2-aminofenylosulfamoilo(-4-chloro-N-furfuryloantranilowego o wzorze jak na rysunku lub jego soli,
znamienny tym, ze w kwasie 5-(2-aminofenylosulfamoilo)-4-chloro-2-X-benzoesowym, w którym X ozna
cza resztę dającą się przekształcić w grupę furfuryloaminową lub w odpowiedniej pochodnej funkcyjnej
kwasu lub w jego pochodnej N-acylowe, podstawnik
X przeprowadza się w grupę furfuryloaminową lub
w kwasie 4-chloro-^-furfurylo-5-(2-Y-fenylosulfamoilo)-antranilowym, w którym Y oznacza resztę dającą
się przekształcić w grupę aminową lub w odpowiedniej
pochodnej funkcyjnej tego kwasu lub pochodnej N-acylowej przeprowadzi się podstawnik Y w grupę
aminową, a otrzymaną pochodną funkcyjną kwasu lub
otrzymaną pochodną N-acylową hydrolizuje się i na
żądanie przeprowadza się uzyskaną sól w wodny zwią
zek lub w inną sól, bądź otrzymany wodny związek
przeprowadza się w sól.

12p

(P. 150533)

16.10.1971.

Instytut Przemysłu Organicznego, Warszawa (Marian
Bałtorowicz, Jerzy Rzeszowski, Leopold Michalczyk,
Mieczysław Kowalski, Bernard Graczyk).
Sposób wytwarzania pochodnych 1,3,5-triazyny
o wzorach 1 lub la, w których R jest grupą - C H , ,
-C,,H 5 , - C j H 7 , -CHjCHjOH, -CH 2 CH«OCH, lub
-CH 2 CHjOC 8 H s a X i Y są resztami rozpuszczalnych
w wodzie amin aromatycznych podstawionych grupa
mi sulfonowymi lub karboksylowymi, znamienny tym,
że triazynę o wzorze 2, w którym R ma podane wyżej
znaczenie kondensuje się z odpowiednią aminą w obec. ności środka powierzchniowo czynnego w temperatu
rze - 2 do +8°, najlepiej w temperaturze -2 do +5°
w czasie dozowania aminy i w temperaturze 0 do 8°
w końcowym etapie reakcji po wkropleniu aminy.

22.10.1971.

Ciba - Geigy A.G. Bazylea, Szwajcaria.

12p

(P. 150886)

4.10.1971.

Polska Akademia Nauk Zakład Farmakologii, Kra
ków (Stanisław Kohlmunzer, Helena Tomczyk).
Sposób wytwarzania nowego alkaloidu pirozylidynowego o wzorze ogólnym 1, znamienny tym, że nad
ziemne części rośliny z gatunku Emilia flammea Cass
(Compositae) po rozdrobnieniu poddaje się ekstrakcji
rozpuszczalnikiem organicznym lub mieszaniną roz
puszczalników typu węglowodorów, chlorowcowęglowodorów, alkoholi lub eterów, w zakresie temperatur
od pokojowej do 100°C, ekstrat rozdziela się w znany
sposób na frakcje, a frakcję zawierającą alkoloid chromatografuje i w znany sposób poddaje się oczyszcze
niu.

12p

(P. 150596)

20.10.1971.

Stamicarbon N.V. Heerlen, Holandia, (Johannes Dieudonne'Maria Verstegen, Petrus Johannes Marie van
Nessau).
Sposób wydzielania melamlny z mieszaniny gorą
cych gazów z syntezy, zawierających pary melaminy,
amoniaku i dwutlenek węgla, przez bezpośredni kon
takt mieszaniny gazów z syntezy, z wodnym roztwo
rem, który zawiera amoniak i dwutlenek węgla wolny
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<P- 150904)

5.10.1971.

Politechnika Wrocławska, Wrocław (Lucjan Achremowicz).
Sposób wytwarzania kwasu S-nitro-f-metylopirydynokarboksylowefo-6, wykorzystujący utlenianie 3-nitro-2,6-dwumetylopirydyny roztworem nadmangania
nu potasowego i utlenienie 3-nitro-2,6-dwumetylopirydyny w roztworze dioksanu dwutlenkiem selenu, zna
mienny tym, że 3-nitro-2,6-dwumetylopirydynę pod
daje się dwustopniowemu utlenianiu działając na jej
roztwór w dioksanie, lub w innym rozpuszczalniku,
dwutlenkiem selenu, a następnie wodnym roztworem
nadmanganianu potasowego lub nadtlenku wodoru.
12q

(P. 149481)

Sposób wytwarzania 2,5-dwuchloro-p-fenylenodwuamlny na drodze redukcji żelazem 2,5-dwuchloro-p-nitroaniliny, znamienny tym, że proces prowadzi się
w środowisku 5-20°/e-owego kwasu octowego z dodat
kiem 5-15'/» wagowych kwasu siarkowego o gęstości
1,84, licząc w stosunku do całej ilości użytych do re
dukcji substancji, w temperaturze 70-100°, po czym
otrzymany siarczan 2,5-dwuchloro-p-fenylenodwuaminy wyodrębnia się i przeprowadza w wolną aminę zna
nym sposobem.
.
(P. 149665)

24.07.1971.

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Barwni
ków, Zgierz (Jerzy Gniłka, Tomasz Budzisz).
Sposób wytwarzania kwasu 2-hydroksy-3-naftoesowego na drodze karboksylowania 0-naftolanu sodo
wego dwutlenkiem węgla w fazie ciekłej pod ciśnie
niem, znamienny tym, ie roztwór (3-naftolanu sodowe
go w tetralinie, otrzymany przez azeotropowe odwod
nienie wodno-tetralinowego roztworu P-naftolanu so
dowego poddaje się karboksylowaniu dwutlenkiem
węgla pod ciśnieniem 8 - 1 0 atmosfer w temperaturze
235-245° w ciągu 10 godzin.
Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że używa
się 0,3°/» wagowych siarczku lub kwaśnego siarczku
sodowego w stosunku do użytej ilości tetraliny.
12q

(P. 149994)

13.08.1971.

Politechnika Gdańska, Gdańsk (Leonard Falkow
ski, J a n Pawlak, Elżbieta Bylec, Jerzy Golik, Paweł
Kołodziejczyk, Jan Zieliński, Tadeusz Zimiński, An
drzej Rudowski, Edward Borowski).
Sposób otrzymywania pochodnych antybiotyków
s grupy makrolidów polienowych, znamienny tym, że
na makrolid polienowy, zawierający co najmniej jed
ną grupę aminową, w środowisku rozpuszczalnika, np.
dwumetyloformamidu, metanolu, dwumetylosulfotlenku, pirydyny, względnie mieszaniny rozpuszczalników,
działa się mono- lub oligosacharydami szeregu aldoz
lub ketoz, względnie ich pochodnymi zdolnymi do rea
gowania z grupą aminową, ewentualnie w obecności
związku, który tworzy sól z cząsteczką pochodnej makrolidu polienowego, pozostawia do przereagowania,
a następnie wyodrębnia się produkt reakcji i ewen
tualnie przeprowadza w sól.
•12q

(P. 150643)

instalacja sprężonego powietrza (5) i parowa instala
cja grzewcza (6), przy czym pomiędzy komorą sepe
racji (4) a komorą siarki (10) znajduje się poprzecz
ne koryto (9) wyposażone w ogrzewany próg (7) i szcze
liny. (8) do przepływu siarki, jak też komora siarki (10)
połączona jest z komorą przelewową (12) poprzez
ogrzewany próg przelotowy (11).

16.07.1971.

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Barwni
ków, Zgierz (Krystyna Iciek, Jerzy Lenartowicz, Lech
Wojciechowski).

12q
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22.10.1971.

Biuro Projektów Kopalnictwa Surowców Chemicz
nych „Biprokop", Chorzów (Edward Pietrzyk, Ry
szard Ryś, Sylwester Sułkowski, Norbert Janota).
Seperator do ciągłego wydzielania bitumów z siarki,
znamienny tym, że składa się z zbiornika (1), w którym
znajduje się komora doprowadzenia siarki (2) połączo
na z komorą seperacji (4), do której podłączona jest
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23.09.1971.

Politechnika Wrocławska, Wrocław (Józef Lipman,]
Łucja Ostropolska, Izabella Gajewska, Jerzy Rozbicki).
Sposób wytwarzania katalizatora hydrorafinacji
benzyn, zwłaszcza pochodzących z procesów wtórnych,
opartego na niklu lub palladzie, osadzonych na ak
tywnym tlenku glinu lub syntetycznym glinokrzemianie, znamienny tym, że nikiel w ilości 5-20°/» wago
wych w przeliczeniu na tlenek niklu lub pallad w ilo
ści 0,1-1% wagowych osadza się na uprzednio akty
wowanym naturalnym glinokrzemianie lub aktywnym
tlenku glinu, a następnie promuje pierwiastkami ziem
rzadkich, zwłaszcza lantanem, i/lub cerem, i/lub prazeodymem, i/lub samarem i/lub itrem w ilości suma
rycznej 0,2-1,5*/» wagowych, formuje w cylinderki,
suszy najpierw w temperaturze pokojowej w ciągu 24
godzin, a dalej w temperaturze 100-300°C, po czym
kalcynuje w temperaturze 350-500°C w ciągu 2 - 3 go
dzin.
12q

(P. 150871)

2.10.1971

Politechnika Wrocławska, Wrocław (Stanisław Wi
tek, Barbara Kostowska, Małgorzata Oświęcimska).
Sposób wytwarzania czwartorzędowych soli amonio
wych na drodze działania chlorowcoalkilem na drugo*
rzędową aminę, znamienny tym, że reakcję prowadzi
się w obecności czynnika wiążącego chlorowcowodór,
takiego jak wodorotlenki lub węglany metali alkalicz
nych bądź ziem alkalicznych jak np. NaOH, K t CO,
Ca(OH), w ilości co najmniej 1 gramorównoważnik za.
sady lub soli na 1 mol aminy, w rozpuszczalnikacl
organicznych takich jak np. alkohole alifatyczne, prz;
czym reakcje prowadzi się w temperaturze 0-100°<
i pod ciśnieniem normalnym lub ciśnieniem zwiększo<
nym, wynoszącym 1-10 atmosfer w zależności od
własności stosowanych reagentów.
12n

<P. 146962)

27.07.1971.1

Przedsiębiorstwo Przemysłowo-Handlowe „Polskiej
Odczynniki Chemiczne", Gliwice (Eugeniusz Szczepań-J
ski, Franciszek Lasota, Henryk Waniczek).
m
Sposób otrzymywania siarczanu kobaltowego ctjM
stości odczynnikowej o małej zawartości niklu, wytwo-1
rzonego przez rozpuszczenie tlenku kobaltowego!
w kwasie siarkowym, znamienny tym, że do roztworul
siarczanu kobaltowego o pH 2 - 4 wprowadza się ż e l a j
zo metaliczne o rozwiniętej powierzchni na okres 4 - ■
godzin ogrzewając, zachowując stosunek Fe : Co w z&M
kresie 1-150, po ustaleniu się, pH w zakresie 5,5-<■
utlenia żelazo dwuwartościowe^do trójwartościowego!
dodaje wodorotlenku kobaltawego do osiągnięcia p H |
6,5, następnie dodaje roztwory czynnika kompleksują-1
cego zanieczyszczenia, po czym odfiltrowuje żelazo me- ;
taliczne oraz utworzone osady wodorotlenku i/lub soli
zasadowych żelaza z współstrąconym niklem, a kry
staliczny produkt wydziela z roztworu w sposób zna
ny.
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Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, i e jako
czynniki kompleksujące zanieczyszczenia, takie Jak
cynk, i metale ciężkie wprowadza się do roztworu
siarczanu kobaltawego dwuetylodwutiokarbaminlany
metali alkalicznych i kwas etylenodwuaminoczterooc6.08.1971.
Instytut Chemii Nieorganiczne], Gliwice (Krystyna
Lasiewicz, Janusz Wesołowski, Zbigniew Katra, Zdzi
sław Kuliński).
Sposób produkcji pięciotlenku wanadu s iułll kon
wertorowych zawierających wanad, znamienny tym,
ie rozdrobniony surowiec praży się z około 10*/t do
datkiem bezwodnej sody w piecu obrotowym w atmo
sferze powietrza w temperaturze 800-850°C w ciągu
1 godziny, ekstrahuje wodą przy stosunku masy 1 :3
w temperaturze 90°C w ciągu 1 - 2 godzin, koaguluje
i sedymentuje zawiesinę dodając około 10 g CaCl, na
litr ekstraktu, z którego wytrąca się wanadany amo
nu poddając je następnie prażeniu w temperaturze
500°C lub topieniu w 900°C.

13a (P. 149776)
30.07.1971.
Centralne Biuro Konstrukcyjne Urządzeń Chemicz
nych, Kraków (Henryk Kamocki).
Sposób wytwarzania naczyń zwijano-roztłaczanych,
znamienny tym, że na rdzeniową rurę (2) nawija się
swobodnie taśmę (1), której początek połączony jest
spawem (3) z tą rdzeniową rurą (2), zaś koniec połą
czony jest spawem (4) z ostatnią nawiniętą warstwą
taśmy (1), a następnie po dowolnym zamknięciu bocz
nych końców członu naczynia poddaje się go roztła
czaniu za pomocą wytworzonego ciśnienia we wnętrzu
tego członu naczynia.
Odmiana sposobu według zastrz. 1, zawierająca dospawaną zewnętrzną końcówkę w formie klina, zna
mienna tym, że po swobodnym nawinięciu taśmy (1) na
rdzeniową rurę (2), przy czym koniec tej taśmy (1) po
łączony jest spawem (3) z rdzeniową rurą (2) oraz po
nałożeniu zewnętrznego cylindra (6), a następnie podowolnym zamknięciu bocznych końców członu na
czynia poddaje się go roztłoczeniu za pomocą wytwo
rzonego ciśnienia we wnętrzu tego członu naczynia.
Odmiana sposobu według zastrz. 1, zawierająca dospawaną zewnętrzną końcówkę w formie klina, zna
mienna tym, że po cylindrycznym swobodnym nawi
nięciu taśmy (1), przy czym początek taśmy (1) połą
czony jest spawem (3) z warstwą nad nią leżącą oraz
po nałożeniu zewnętrznego cylindra (6) i szczelnym
dowolnym zamknięciu końców członu naczynia pod-

27

daje się go następnie roztłoczeniu za pomocą wytwo
rzonego ciśnienia we wnętrzu tego naczynia.
Odmiana sposobu według zastrz. 1 - 3 , zawierająca
dospawaną wewnętrzną końcówkę w formie klina, zna
mienna tym, że taśmę (1) nawija się swobodnie two
rząc formę cylindryczną, po czym spawa się koniec
taśmy (1) do ostatniej nawiniętej warstwy, a następ
nie po dowolnym zamknięciu bocznych końców członu
naczynia poddaje się go roztłaczaniu za pomocą wy
tworzonego ciśnienia we wnętrzu tego naczynia», «.

l3a
(P.
150510)
15.09.1971,
Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych w Katowi
cach, Katowice (Tadeusz Borkowski, Stanisław Malik).
Sposób rozpylania otula w paleniskach koltów paro*.
wozowych przy pomocy palnika olejowo powietrzne
go, znamienny tym, ie narzuca się na ruszt paleniska
cienką warstwę drobnych sortymentów węgla, po czym
kieruje się płomień z palnika w przednią część pale
niska i w miarę zapalania się węgla palnik przesuwa
się ku tyłowi aż do zapalenia się całej warstwy węgla,
przy czym dla wytworzenia ciągu powietrza w pale
nisku na czas rozpalania zakłada się na komin i uru
chamia wentylator wyciągowy.
*
13a (P. 150905)

5.10.1971.
. _ • . . • . .

Raciborska Fabryka Kotłów „RAFAKO", Racibórz
(Zdzisław Trzęsimiech).
Sposób rozruchu kotła parowego, z naturalną cyrku
lacją, ze stanu zimnego, znamienny tym, że walczak
(10), kontury cyrkulacyjne (S) i (4) i rury (5) układu
zasilania, zalewa się wodą zasilającą do poziomu prze
lewu kolektora (9) rozruchowego, 1 grzeje się kocioł
do temperatury wrzenia wody, po czym obniża się po
ziom wody do poziomu normalnego w walczaku (10).
Układ do stosowania sposobu według zastrz. 1, zna
mienny tym, że posiada kolektor (9) rozruchowy umie
szczony powyżej walczaka (10).

13d

(P. 151248)

27.10.1971.

Przedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych „IN
STALL, Kraków (Orlan Gansiniec, Jerzy Socha).
Urządzenie do oczyszczania powierzchni cylindrycz
nych przy użyciu ziarnistego materiału ściernego nadrodze pneumatycznej z cylindrycznym korpusem,
znamienne tym, ie pomiędzy dwuczęściową cylin
dryczną obudową ma usytuowany koncentrycznie umo
cowany trwale i szczelnie pierścień dyszowy (4) (28),
którego dysze (5) (29) są stronami wylotowymi zwró
cone do powierzchni czyszczonej (12) (23), przy czym
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przewód doprowadzający powietrze (8) (36) jest umoco
wany trwale w obudowie po stronie wlotowej pier
ścienia dyszowego (4) (28), zaś przewód doprowadza
jący materiał ścierny (7) (31) jest umocowany trwale
w tej samej obudowie, lecz po stronie wylotowej tego
pierścienia dyszowego (4) (28).
Urządzenie według zastrzeżenia (1), znamienne tym,
ie ma zespół filtrów (16) (33) usytuowanych na kolek
torze wylotowym (15) (32) odprowadzającym powietrze
ze zużytym materiałem ściernym i zanieczyszczeniami.

Nr 17

Sposób realizacji obiegu energetycznego turbin ga
zowych z wykorzystaniem detonacyjnego generatora
spalin, znamienny tym, że wstępnie sprężony strumień
mieszanki doprowadza się kolejno cyklicznie do szere
gu komór spalania usytuowanych na obwodzie wirują
cego bębna i mających kształt wydłużonych kanałów,
a po zamknięciu z obu stron kanału i korzystnie uspo
kojeniu mieszanki wywołuje się zapłon, który po krót
kim odcinku spalania deflegracyjnego powoduje wy
tworzenie się fali detonacyjnej i izochoryczne spale«
nie mieszanki, zaś po spaleniu mieszanki dzieli się*
strugę czynnika energetycznego i odprowadza do od
biorników z prędkością zbliżoną do prędkości dźwię
ku, aż do osiągnięcia podciśnienia, po czym kanał prze
płukuje się i chłodzi za pomocą przepływu powietrza.

15d

(P. 146735)

8.03.1971.

Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa",
Warszawa, Polska (Marian Kochanowski, Tadeusz So
kołowski, Krystyna Sobczak).
Urządzenie do wytłaczania kodu, znamienne tym, ie
podawanie nowego oraz usuwanie zakodowanego kar
tonu odbywa się przy pomocy listew spełniających
rolę transportera przesuwając karton w skrajne mar
twe położenie, w którym mechanizm krzywkowy
z czcionkami (5) rozpocznie tłoczenie kodu i tym sa
mym unieruchomi karton podczas ruchu powrotnego
tych listew.
15h

14b
(P. 149230)
5.07.1971.
Centrum Techniki Okrętowej Przedsiębiorstwo Pań
stwowe Wyodrębnione, Gdańsk (Jan Piotrowski, Zbig
niew Szeler, Władysław Wiśniewski).
Wirnik z łopatkami oraz ich uszczelnienie w maszy
nach hydraulicznych i gazowych z wirującymi tłokami
takich jak pompy, silniki 1 sprężarki, zaopatrzonych
w owalną bieżnię cylindra i cylindryczny wirnik lub
odwrotnie, w których wirnik posiada na obwodzie
wzdłużne kanały o przekroju półkolistym i osadzone
w tych kanałach łopatki, znamienne tym, że kąt opa
sania przekroju poprzecznego kanału (3) jest większy
niż 180°, a łopatki (4) osadzone w tych rowkach mają
postać walca, ściętego jednostronnie na całej długości
i posiadają wycięcia (5) po stronie przeciwległej dla
umieszczenia sprężyn (6), przy czym wirnik (2) posia
da otwory (7) do doprowadzenia czynnika podsterowującego łopatki.

14c
(P. 150317)
2.09.1971.
Polska Akademia Nauk Instytut Maszyn Przepływo
wych, Gdańsk (Andrzej Żabicki, Wiesław Ostachowicz).

(P. 149603)

21.07.1971.

Centralne Laboratorium Odzieżownictwa, Łódź (Le
szek Wagner, Zygmunt Kuran).
Urządzenie do drukowania etykiet, zawierające ze
spół wałków do nanoszenia farby na czcionki umie*
szczone w drukującym segmencie, mocowanym w wy
cięciu bębna, znamienne tym, że ma usytuowany stycz
nie do bębna (14) podajnik (30) etykiety w kształcie
lejka, wewnątrz którego do przytrzymywania etykie
ty w trakcie jej nadruku jest umieszczona sprężynka
(29), związana z drążkiem suwaków (28), współpracu
jących z krzywkami (27) bębna (14), zaś pomiędzy do
ciskowym wałkiem (31) a bębnem (14) jest osadzona
uchylnie podtrzymka (20) etykiety, sterowana krzyw
ką (12) za pomocą dźwigni (18) i (19), a ponadto druku
jący segment (21) jest wyposażony w zabierak (24) ety
kiety z bocznymi występami, usytuowany przed czcion
kami (22), z których ułożone wiersze są oddzielone co
najmniej z jednej strony elastycznymi interliniami
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(23) i unieruchamiane krzywkowym mechanizmem
(25), a także drukujący segment (21) jest mocowany
do bębna (14) krzywkowym mechanizmem (26).
15h
(P. 151032)
14.10.1971.
Bydgoska Fabryka Opakowań Blaszanych, Bydgoszcz
(Zbigniew Kubik).
Sposób kodowania opakowań blaszanych, znamienny
tym, że nanoszenie kodu odbywa się w czasie operacji
łączenia dna lub wieczka z korpusem puszki, przy czym
proces nanoszenia kodów odbywa się jednocześnie
z formowaniem i dociskaniem zamka puszki (lt) przez
rolkę (7) do płytki głowicy (2).
Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz. 1,
znamienne tym, łe znana głowica (2) posiada wkładkę
kodu (5) przymocowaną najlepiej za pomocą wkrę
tu (6).

29

tulejki (2) i włączonej do zewnętrznego przewodu (3)
przekaźnika ciepła cieczy, którego przedłużeniem jest
przewód przyspawany do desorbera (0) utworzonego
w postaci dwuidennego naczynia i przyspawanego do
przewodu (7) o przekroju owalnym, w którym umie
szczona jest również rezerwowa termosyfonowa rur
ka (8), przy czym rurka ta oddzielona jest od podsta
wowej termosyfonowej rurki (1) i tulejki (2) wkładką
(9), zaś wewnątrz tulejki (2) umieszczona jest elek
tryczna grzałka (19) przesuwana pionowo za pomocą
śruby (11) % nakrętką 02) przyspawaną do tulejki (2).
17c

(P. 150150)

24.08.1971.

Centralny Ośrodek Techniki Medycznej, Warszawa,
Polska (S. Augustynowicz, W. Szmurło, J. Stryjecki).
Urządzenie do kontaktowego chłodzenia i zamrażania skóry wyjętej z żywego organizmu, w postaci na
czynia próżniowego w kształcie litery U, znamienne
tym, że w naczyniu (1) umocowano, naczynie metalo
we (z), wewnątrz którego umocowano pierścień meta
lowy (8), na który nawinięto rurki kapilarne (4) połączone końcami z przewodem rurkowym (5) zaopatrzo
nym w znany zawór elektromagnetyczny (6) oraz
z przewodami (T) i (8), które przeprowadzono przez
obudowę (9) z materiału o niskie) przewodności ciepl
nej, zamykającą naczynie próżniowe (1), zaś na rur
kach kapilarnych (4) umocowano dwie warstwy folii
metalowej (10) i (11), pomiędzy którymi umieszcza
się zamrażaną skórę.

17a
(P. 149887)
6.08.1971.
Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska (Mie
czysław Mieczyński).
Termosyfon i desorberem do absorpcyjnych agrega
tów chłodniczych, znamienny tym, ie składa się z pod
stawowej termosyfonowej rurki (1) przyspawanej do

He

(P.150151)

24.08.1971,

Patent dodatkowy do patentu P. 148107
Centralny Ośrodek Techniki Medycznej, Warszawa,
Polska (S. Augustynowicz, W. Szmurło, J. Stryjecki).
Komara do owtewowege chłodzenia I tamrasanla na
rządów biologicznych, zwłaszcza skóry, wyposażona
w zawory elektromagnetyczne regulujące dopływ czyn
nika przez zespół dysz i urządzenie wymuszające obieg
czynnika połączone elektrycznie z kompensatorem
programującym według patentu Nr P-148187, znamien
na tym, ze dwa zespoły dysz (8) i (4) zamocowane są
przy dwóch otworach wlotowych wentylatora (8), któ
rego wylot (5) jest przedłużony i posiada kształt pła
skiego równoległościanu, we wnętrzu którego umoco
wano chłodzony i zamrażany narząd (8) pomiędzy metnlowymi siatkami (8) i (7).
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na zagięcie boczne (10) ściany wewnętrznej (8) moco
wanej rozłącznie do przedniej strony (5) ściany ze
wnętrznej (3/ mocując jednocześnie elastyczną wykła
dzinę (9) i element wykładzinowy d).

17c
-.--.

(P. 150168)
24.08.1971.
Patent dodatkowy do patentu P. 148197

.

Centralny Ośrodek Techniki Medycznej, Warszawa,
Polska (S. Augustynowicz, W. Szmurło, J. Stryj ecki).
Komora do chłodzenia 1 zamrażania substancji ia
pomocą ciekłego czynnika kriogenicznego, wyposażona
w zawory elektromagnetyczne regulujące dopływ
czynnika, grzejnik elektryczny i urządzenie wymusza
jące obieg czynnika, połączone elektrycznie z kompen
satorem programującym według patentu nr P-148197,
znamienna tym, że urządzeniem wymuszającym obieg
czynnika chłodzącego wokół naczynia (4) z zamrażaną
substancją jest sprężarka promieniowa (2), zaś komora
posiada przegrodę (7) korzystnie kierującą strumień
powietrza niosący pary azotu przez grzejnik (8) na po
wrót do wlotu sprężarki (2).,

17c (P.
150549)
17.09.1971.
Bydgoska Fabryka Urządzeń Chłodniczych, Bydgołzcz, Polska (Feliks Dworski, Ryszard Jałoszyński,
Zygmunt Musiał, Henryk Kubalewski).
Szafa chłodnicza, zwłaszcza wielkogabarytowa posia- ;
'Tająca element wykładzinowy, znamienna tym, ze element wykładzinowy (1) ukształtowany jest przez kil- •
kakrotne zagięcia tworząc pustą kształtkę korytkową, T:
której ramie tylne (4) przylega do przedniej strony :
(5) Ściany zewnętrznej (S) szafy zaopatrzonej w zacze- \
py (6) wchodzące z dociskiem na wymienione ramię
tylne (4), przy czym koniec drugiego ramienia (7) jest
skierowany w stronę Ściany wewnętrznej (8) szafy,
przylegając również do przedniej strony (5) ściany ze
wnętrznej (3), natomiast od strony drzwi (18) przylega
nań ftlastycr.na wykładzina (9) o kształcie U nałożona .;..

17c

(P. 150635)

21.09.1971.

Centrum Techniki Okrętowej, Gdańsk, Polska (Bro
nisław Falkiewicz, Jan Muzolf).
Wózek do transportu tac s rybami lub innymi mate
riałami zamrażanymi, w zastosowaniu zwłaszcza na
jednostkach pływających jest znamienny tym, że zbu
dowany jest z kolumn (3) i nagwintowanymi końcami
i mocowanymi do nich ramami (1) i (6), między któ
rymi nasadzone są na przemian półki (4) i tulejki <5),
przy czym ilość półek (4) i tulejek (5) oraz umiejsco
wienie ram (1) i (6) na kolumnach (3) jest każdorazowo
ustalane w zależności od wysokości i ilości przewożo
nych tnc oraz w zależności od koniecznej wysokości
zespołu tac od poziomu bieżni rolek.

17f
(P. 181116)
20.10.1871.
Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (An
drzej Kubasiewicz),
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Wkład intensyfikujący proces wymiany ciepła w wy,inlennikach płasicsowo-rurowych 1 typu rura w rune,
znamienny tym, że stanowi go co najmniej jeden prej
bądź płaskownik zwinięty śrubowo, do którego przy
mocowane są nieruchomo w dowolnych odstępach
elementy kierujące mające postać cienkich płytek, ko
rzystnie prostokątnych, zapewniających podczas prze
pływu przez wymiennik czynnika ruch wirujący wkła
du przy jednoczesnym jego ruchu pulsującym, zapew
nionym dwoma przymocowanymi nieruchomo do ścia
ny wymiennika pierścieniami z wybrzuszeniem, po
których ślizgają się oba końce pręta bądź płaskownika,
przy czym średnica zewnętrzna wkładu jest nieco
mniejsza od średnicy wewnętrznej rury lub w przy
padku stosowania zewnętrznego wkładu nieco większa
od średnicy zewnętrznej rury.
17f

P.

151258

2810.1071.

Przedsiębiorstwo Doświadczalne Przemysłowych
Urządzeń Chłodniczych „COCH", Kraków,. Polska
(Zdzisław Lewandowski, Marian Sochacki).
Płaszczowo-rurowy wymiennik ciepła s samoczyn
nym urządzeniem do czyszczenia rur, znamienny tym,
te w każdej rurze (1) wymiennika znajduje się trzpień
(4) osadzony obrotowo w płytkach (6) umieszczonych
na obu końcach rury (1) i zaopatrzony w szczotki (5)
rozmieszczone na jego obwodzie oraz w turbinkę (7)
zamocowaną na nim trwale od strony wlotu wody do
rury (1).
Huta
Batory,
Chorzów

10©

(P.

149356)

-10.07.lfW.

Batory
(Bohdan
Krahelski,
Wiktor Biełka). Przyrząd do hartowania walów korbowych w poaycji poziomej, znamienny tym, ie składa się z ramy 1,
w które] osadzone są przynajmniej trzy wsporniki 2
z pryzmowymi wykrojami, a na bocznych powierzch
niach ramy 1 zamocowane są zawiasowe segmenty
14 z otworami; w których wsunięte są osie 5 i 10,"
przeznaczone dla obrotowo mocowanych kabłąków 4
i śrub 6.
Przyrząd według zastrzeżenia 1, znamienny tym, że
kabłąki 4 wyposażone są w przeciwwagi 9 ułatwiające
odchylanie oraz w wykroje widełkowe 7, do których
wprowadzone są śruby 6 z nakrętkami 8, dociskają' cymi kabłąki 4.
Przyrząd według zastrzeżenia 1., znamienny tym, te
do wsporników 2 1 kabłąków 4, są przymocowane osło
ny 11 i 12, chroniące obsługę przyrządu przed promie
niowaniem.

(P.150538)

16.09.1971.

Chorzowskie Zakłady Chemiczne Przemysłu Tere
nowego „Zachem", Chorzów - Batory, Polska (Henryk
Sara, Edward, Lorek, Jan Sorek
Sposób napełniania naboi syfonowych gazem, zna
mienny tym, że napełnianie przeprowadza się w gło
wicy, porcjami za pomocą ruchomego stempla, który
służy jednocześnie do zamknięcia korkiem metalo
wym wlotu naboju po napełnieniu gazem.
Urządzenie do napełniania naboi wedłuf zastrze
lenia 1 1 2, znamienne tym, że składa się z mechaniz
mu siłowego (1), hydraulicznego układu zasilania (5),
A&) i (18), mechanizmu podającego naboje (10), (11),
:przy czym oba zespoły mechanizmu są wzajemnie po
łączone mechanizmem przekładniowo krzywkowym
<T) wspólnym napędem (12).

18c

(P.

149924)

9.08.1971.

Huta „Stalowa Wola", Stalowa Wola (Alicja Cendrowska, Wiesław Englert, Dominik Adamczyk, Jan
Skrok, Bronisław Wożniak, Julian Kondrat, Jerzy Wil
czyński, Tadeusz Szewczyk).
Sposób produkcji blach arkuszowych o wysokiej
wytrzymałości, znamienny tym, że po procesach za-
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sadniczego walcowania i ulepszania bądź tylko zasad
niczego walcowania, zabezpieczających twardość blach
do okolo 40 HRC stosowane Jest końcowe prostowa
nie walcowaniem na zimno w jednym lub kilku prze
pustach o łącznym gniocie 5-20*/«.
Odmiana sposobu prodnkcü blach arkuszowych we
dług zastrz. 1, znamienna tym, ze walcowanie przepro
wadza się na gorąco, przy czym po ostatniej operacji
walcowania na gorąco otrzymuje się blachy o twar
dości do około 40 HRC.
■

18c
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(P. 150641)
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nika ciepła (2), w którym podgrzewają powietrze (21)
przeznaczone po podgrzaniu (Ił) do regeneracji adsorbcyjnych kolumn (T).
Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz. 1
mające znaną komorę spalania i układ chłodnic oraz
adsorbery dwutlenku węgla i pary oraz reaktor odtleniający, zanmienne tym, ze za komorą spalania (1)
licząc kierunek przepływu mieszanki (1T) ma przepo
nowy wymiennik (2) ciepła znanej konstrukcji, przy
czym wymiennik ma zasilające wentylatory (11) i ma
połączenie rurociągowe z adsorbcyjnymi kolumna
mi CT).

22.09.1971.

Biuro Projektowo-Technologiczne Przemysłu Obra
biarek i Narzędzi „Bipron", Zabrze (Józef Dudek, Ma
dej Staszel, Eugeniusz Niemczyk, Józef Niesyt, Emil
Rożek).
Sposób usuwania elementów płaskich spod urządseń hartowniczych, znamienny tym, że opadające
swobodnie pionowo w dół elementy przechyla się
w kierownicy do położenia poziomego, kieruje się do
transportera, w którym dalej orientuje się szeroko
ścią prostopadle do kierunku ruchu, następnie osusza
się przemieszczając je pod dyszą z czynnikiem osuczającym, po czym układa się w wydzielone pakiety,
które następnie wprowadza się do palet, przy czym
napełnione palety usuwa się z miejsca napełnienia
i układa się w stos, wprowadzając na to miejsce pa
lety puste.
Urządzenie do realizacji sposób« według zastrz. 1,
znamienne tym, ie ma kierownicę CD ze zderzakiem
(2) i skośnymi ześlizgami (3), przemieszczający trans
porter z prowadzonymi po listwach (8) zabierakami
(5), mocowanymi do łańcuchów (4), rozpiętych na pa
rach kół (6), (7), dyszę (18) czynnika suszącego, trans
porter pakietujący z odchylanymi za pomocą krzywek
(26) i ściąganymi za pomocą sprężyn (23) zabierakami
(22), osadzonymi przegubowo w poprzeczkach (21),
wysuwany element (44) z rolkami (45), prowadzony
w szynach (43) i napędzany siłownikiem (46), jak rów
nież układ dźwigniowy (47) połączony Jednym końcem
z odchylnými nakładkami (48), z cięgnem (39) i po
przeczką (80) związaną za pomocą sprężyn (33) i jarz
ma (34) z listwami spychającymi (36) oraz za pomocą
łączników (29) z ramionami (28) i odchylnými prowad
nicami (27), zaś drugim końcem ze wspornikami (49)
współpracującymi z rozchylnymi zaczepami (50) moco
wanymi do konstrukcji urządzenia.

(P. 150867)

2.10.1971.

Fabryka Samochodów Ciężarowych im. Feliksa
Dzierżyńskiego, Starachowice (Zdzisław Gagat).
Urządzenie wentylacyjne do wanien galwanlzerskleh
I hartowniczych składające się z poziomych szczelin
umieszczonych w ścianach wanny połączonych z cen
tralnym otworem wyciągu za pomocą obudowy, zna
mienne tym, że powyżej szczelin (6) wyciągowych na.
przeciw centralnego otworu (4) wyciągu umieszczona
jest rura (1) zaopatrzona w otwory (2), przy czym do
rury (1) tłoczone jest sprężone powietrze.

18c

(P.

151233)

27.10.1971.

Instytut Obróbki Plastycznej, Poznań (Jerzy Grześ
kowiak, Kazimierz Balcerzak, Jerzy Damsz, Stanisław
Pałczyński).

18c (P.

150842)
1.10.1971.
Patent dodatkowy do patentu 45853.

Biuro Projektów Przemysłu Hutniczego „Biprohut"
Przedsiębiorstwo Państwowe, Oliwie« (Zdzisław Bonenberg, Stanisław Zakrawa«, Rajmund Kłos, Łucjan
Karcz, Marian Swierczek).
Sposób wytwarzania gas« oehronnego według paten:"■ tu 45852, znamienny tym, że gorąco spaliny wychodzą
ca z komory (1) dostają się do przeponowego wymion»

Sposób utwardzania rur drogą obróbki plastycznej,
znamienny tym, że materiał wyjściowy w postaci'ru
ry jest w jednym zabiegu technologicznym rozpęczany
i zwężany z możliwośdą Jednoczesnego zmniejszenia
grubości ścianki.
Urządzenie do stosowania sposobu według sastrz, 1,
znamienne tym, że składa się z obudowy (92), w której
osadzona Jest matryca (91) zakończona zewnętrznym
pierścieniem kształtującym (04), a wewnątrz matrycy
(91) swobodnie umieszczony jest trzpień (05), do któ
rego przymocowany jest wewnętrzny pierścień kształ
tujący (97), a ponadto, że w szczelinę utworzoną przez
matryce i trzpień wchodzi rurowy stempel prasujący
(98) zamocowany do płyty głowicowej (11), do której
również przymocowane są dwa tłoki (12), wchodzące

Nr 17
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w otwory w trzpieniu (05) i obudowie (02) matrycy,
przy czym otwory te są zamknięte zaworami regula
cyjnymi (15).

20A ( | P .

149483)

.07.1971.

Kopalnia Węgla Kamiennego ,3ydułtowy", Rydułto
wy (Alfred Budziński, Józef Barteczko, Henryk Babczyński).

19a

(P. 149251)

5.07.1971.

Wózek Jezdny kolejki JednoesynoweJ podwieszanej
do transportu materiałów, zwłaszcza na dole kopalni
posiadający dwustronnie działający układ hamujący,
znamienny tym, że układ hamujący posiada dwie wychylne dwuramienne dźwignie (8) pozostające pod sta
łym napięciem od sprężyn (10), które zwalniane są
w zależności od kierunku jazdy położeniem odchyla
jącej się dźwigni (5) połączonej z dwüramiennymi
dźwigniami (8) za pomocą łączników (12) oraz rucho
wego sworznia (15).

Politechnika Śląska im. W. Pstrowskiego, Gliwice
(Zygmunt Czajkowski).
Sposób równoczesnego określania prostollnlowości
poziomego 1 pionowego rzutu szyn torów jezdnych lub
innych prętowych elementów konstrukcyjnych, zna
mienny tym, ie z wykonanego w jednej chwili pomiaru
odległości poziomych i pionowych punktów główki
szyny od struny o znanym ciężarze jednostkowym
swobodnie zwisającej między dwoma punktami podpo
rowymi, napiętej ze znaną siłą i wzajemnych odleg
łości obserwowanych punktów główki szyny oblicza
się wartości wzdłuż trzech osi przyjętego układu pro
stokątnego określające odchyłki od prostollnlowości
poziomego i pionowego rzutu szyny jezdnej lub innego
prętowego elementu konstrukcyjnego.
Przyrząd do stosowania sposobu według zastrz. 1,
znamienny tym, że składa się z kozła kotwicznego, ko,.zła napinającego, struny utwierdzonej do kozła kot
wicznego przewieszonej przez krążki kozłów, napina.A nej ciężarkiem oraz elektro-mechanicznych podnośników z żerdziami pomiarowymi i zwijadła struny.
19a

(P. 149918)

7.08.1971.

Wodzisławskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryj
n y c h Przemysłu Węglowego, Wodzisław Śląski (Sta
nisław Bednarz).
Urządzenie do obrotu szyny wokół osi podłużnej,
znamienne tym, że składa się ze stałej obejmy (1), ze
stopką (8) na przedłużaczu (8) i zabezpieczającą za
padką (4) zamocowaną przegubowo na sworzniu (5),
z ruchomej obejmy (6) z przesuwającą zapadką (7) za
mocowaną przegubowo na sworzniu (8) 1 uchwytem
(9), przy czym wewnątrz stałej obejmy (1) i ruchomej
obejmy (8) znajduje się zapadkowe koło (19) osadzone
na wale (IS) z zamocowaną na stałe dźwignią (11)
z trzpieniem (18).

20a

(P.

149732)

27.07.1971.

Zakłady Konstrukcyjno-Mechanizacy)ne Przemysłu
Węglowego, Gliwice (Józef Skiba. Zbigniew Zawada,
Zbigniew Potoczny, Tadeusz Król, Jan Klus).
Kolej liniowa poruszająca się pe szynach na pochy
łości, przeznaczona zwłaszcza do transportu kopalnia
nego, która ma dwa tory równoległe, gdzie po Jed
nym torze porusza siej wagon, a po drugim zespół prze
ciwciężaru, przy czym wagon i zespół przeciwciężaru
zaczepione są do końców liny przewiniętej przez bę
ben napędowy usytuowany u góry pochyłości, zna
mienna tym, ze ma napędowy liniowy bęben (S) o osi
Obrotu poziomej.
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w środku między pionowymi kątowymi prowadnicami
(29) umieszczone są po przeciwnych stronach dwa do
ciskowe krążki (28) osadzone luźno na czopach śrubo
wych sworzniach (15) poziome} prowadnicy (24).

Ma

(P. 150087)

10.08.1071.

Kopalnia Węgla Kamiennego „Bytom", w Bytomiu
(Tadeusz Motriuk, Henryk Todos, Franciszek Swierc).
Kolejka spąg owa do transportu materiałów, przewo
zu ludzi 1 odstawy urobku w wyrobiskach górniczych,
zestawiona z kołowrotu, liny, krążka zwrotnego i wóz
ka prowadzonego po torze jezdnym, znamienna tym, że
wózek (T-35) na bocznych ścianach (7, 8) ma górą za
wieszone na zawiasach (14), a dołem blokowane rygla
mi (15) uchylne klapy (13) oraz wysuwalną w prowad
nikach (11) przednią czołową ściankę (10) do za- i wy
ładunku materiałów, zaś na wewnętrznych bocznych
ścianach (7, 8) znajdują się wsporniki (14) umożliwia
jące ustawienie siedzeń (16) do przewozu ludzi, a do
prowadzenia wózka (7-35) po torze dwuteownika (5)
w osi podłużnej pod podłogą (12) znajdują się dwa jed
nostronne zestawy krążków (18-26), przy czym przed
samostoczeniem się wózka (7-35) tylna rama podłogi
(12) ma w osi podłużnej uchwyt (27) pozwalający mo
cować uchylnie na sworzniu (28) pochyły widełkowy
łapacz (20, 30), zaś przednia rama podłogi (12) zawie
ra uchwyt (32) umożliwiający mocować wahliwie na
sworzniu (33) widełkowy łapacz (34, 35) z ramieniem
(35') do zaczepiania liny i utrzymywania widełek (35)
pod wpływem naciągu liny w pozycji nad górną kra
wędzią podkładów (6) toru jezdnego kolejki spągowej.
Kolejka według zastrz. 1, znamienna tym, że nośne
krążki (18) osadzone są na górnej półce dwuteownika
(5) w tulejach (18') na stałych sworzniach (19) i za
mocowane w kątowych wzmocnieniach żebrami (20')
prowadnicach (20) z jednej strony przytwierdzone do
podłogi (12), a z drugiej strony zawierają poziome
w kształcie litery „U" uchwyty (21) pozwalające umie
ścić przylgowo do środnika dwuteownika (5) rozłącz
nie na sworzniu (22) poziome krążki (23), przy czym
pod dolną krawędzią górnej półki dwuteownika (5)

20a (P.150420) 9.09.1971.
Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego i Spe
cjalnego „Metroprojekt", Warszawa (Lech Okorski).
Wprzęgło linowe de kolejek linowo-łańcuchowych,
w których wózki jadą po jezdni, a urządzenie ciągną
ce znajduje się pod poziomem jezdni, znamienne tym,
że ramię (6) usytuowane w górnej części korpusu (1)
zaopatrzone jest w krzywkę (5) stykającą się z rolką
(4) dźwigni (2) oraz w sprężynę (8) z pierścieniem śliz
gowym (10) i nakrętką napinającą (9), przy czym
dźwignia (2) zamocowana obrotowo w korpusie (1) po
siada w swym górnym końcu rolkę (4), a w dolnym
wymienne szczeki (3)

Me
(P. 150651)
22.09.1971.
Zarząd Portu Szczecin, Szczecin (Tadeusz Siniło).
Przyrząd do otwierania przesuwnych drzwi wago
nów kolejowych stanowiący ręczną przyciągarkę z lin
ką zaczepioną o drzwi wagonu i nawijaną na bęben 11nowo-zapadkowy, znamienny tym, że bęben linowo-zapadkowy (1) z osią (8) osadzony Jest obrotowo w
korpusie (4) zaczepianym na wystających elementach
wagonu i zaopatrzony jest w zamocowaną obrotowo na
tej samej osi (S) dźwignię naciągającą (6) z zapadką
(7) zazębiającą się na zębach bębna (1) przy roboczym
ruchu dźwigni, przy czym w korpusie (4) usytuowana
jest druga zapadka (8), która unieruchamia bęben 11Tiiowo-zapadkowy przy powrotnym, wolnym ruchu
dźwigni.
. . .

20c

(P. 15104T)

15.10.1971.

Fabryka Wagonów „Pafawag", Wrocław (Marian
Tomuzyk, Konrad Kaboth, Wiesław Jabłoński, Ta
deusz Kwiatkowski).

Nr 17
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Ściana czołowa pojasdu szynowego, zwłaszcza wa
gonu osobowego, znamienna tym, ie jej pozioma gór
na belka (1) posiada na obu końcach poziome pół
ki (8), do których przymocowane są kątownikowe wężłówki (9).
Sposób łączenia se ścianami bocsnyml i dachem
ściany czołowej według zastrz. 1, 2, znamienny tym,
łe po ustawieniu ściany czołowej na wymiar odpo
wiadający długości nadwozia, obwodziny górne (13)
ścian bocznych łączy się na zakładkę z kątownikowy
mi węzłówkami (9) górnej belki ściany czołowej, a na
stępnie po nałożeniu dachu, pasy dachowe (17) łą
czy się na zakładkę z półkami (8) górnej belki ściany
czołowej.

35

20e
(P. 149246)
5.07.1971n
Centralny Ośrodek Badawczo-Projektowy Wzboga
cania i Utylizacji Kopalin .Separator" Przedsiębior
stwo Państwowe, Katowice (Czesław Piętak, Wiesław
Piętak).
Urządzenie do przetaczania wagonów, zwłaszcza
przy załadunku węgla w kopalni, instalowane między
szynami toru i napędzane przez hydrauliczny agregat
zasilający oraz posiadające wózek zabierakowy za
czepiający za zestaw kołowy wagonu, znamienne tym,
że połączone z sobą szeregowo i posobnie krótkie cy
lindry (6) dwustronnego działania, posiadające połą
czone wspólnymi przewodami zasilającymi (3) i <4)
przestrzenie robocze osobno dc wysuwania tłoczysk
i osobno do wsuwania i zasilane w ten sam sposób,
tworzą układ hydrauliczny stanowiący siłownik o du
żym skoku przesuwu będącym sumą skoków wszysK
kich cylindrów <6) wchodzących w skład układu.

20e
(P. 150925)
6.10.1971.
Biuro Projektów Przemysłu Hutniczego - „Biprohut" Przedsiębiorstwo Państwowe, Gliwice (Zygmunt
Bujakowski, Willi Wrzosok).
Bezodrzutowy zwrotny zderzak mający komorę cy
lindryczną z tłokiem, znamienny tym, że cylindrycz
na komora (S) ma połączenie z dodatkową wyrów
nawczą komorą (4) za pośrednictwem dwu przewodów*
na których znajdują się odpowiednio na jednym dła<f
wiący zawór (6) a na drugim, pozwalający na prze^
pływ w kierunku z cylindrycznej komory (3) na wy*
równawczą komorę (4) zwrotny zawór (5), zaś wyrów-*
nawcza komora (4) ma połączenie z siecią (9) sprężo
nego powietrza.

20d

(P. 149631)

24.07.1971.

Cetralny Ośrodek Badań 1 Rozwoju Techniki Ko
lejnictwa, Warszawa (Tadeusz Gugała).
Podłużnica główna pojazdu trakcyjnego wyposażo
nego w sprzęg samoczynny, znamienna tym, że stano
wi Jednolitą rurę. (1) o prostokątnym przekroju
w płaszczyźnie pionowej.

20f

(P. 135605)

30.08.1969.

Pierwszeństwo: 1 września 1968 r. (Szwajcaria)
Werkzeugmaschinenfabrik Oerlikon Biihrle und Co.,
Zurych, Szwajcaria.
Hamulec pneumatyczny, działający, zależnie od ob
ciążenia, pojazdu mający zastosowanie w transporcie
kolejowym szczególnie przy pociągach towarowych,
zawierający jeden cylinder hamulcowy uruchamiany
sprężonym powietrzem doprowadzanym przez sterują
cy zawór i przełącznik ciśnienia, zależnie od obciąże
nia pojazdu, przy czym podczas włączania hamulca
w cylindrze hamulcowym wywoływane jest ciśnienie
wlotowe dla przezwyciężenia siły sprężyny powrotnej
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zarówno przy próżnym, jak też i załadowanym pojeź
dzie, znamienny tym, że pneumatyczny hamulec wy
posażony jest w hamulcowy cylinder (6), który połą
czony jest z przewodem przez zwrotny podwójny za
wór (10) łączący komorę zaworu (T) i cylindryczną
komorę pod tłokiem (11), podczas gdy dodatkowy ha
mulcowy cylinder (5) jest połączony z zaworem (2).

Nr 17

winięte jest na wewnętrzny rdzeń wypełniający (i)
i obejmuje koło pojazdu w obszarze między osią ko
ła i szyną, po której toczy się pojazd, przy czym w ob
wodzie strumienia magnetycznego wzbudzanego
w uzwojeniu, którego rdzeniem jest koło pojazdu
znajduje się linia styku powierzchni tocznej koła
z powierzchnią główki szyny jezdnej.

20i (P. 149680)
20f

(P. 149940)

10.08.1971.

Centralne Biuro Konstrukcyjne Przemysłu Taboru
Kolejowego, Poznań (Maciej Dobrowolski, Alojzy Kiełkiewicz, Jerzy Wołczyk).
Wyłącznik bezpieczeństwa do pojazdów masowego
przewozu pasażerów z elektrycznym systemem stero
wania, znamienny tym, że składa się z dwóch prze
łączników miniaturowych elektrycznych (1) z dźwig
niami (6) przytrzymywanymi w położeniu wyłączenia
lub załączania za pomocą zaczepu (4) osadzonego na
trzonie rączki przytrzymywanym urządzeniem bloku
jącym (3) z uchwytem (5) i sprężyną (7) umocowaną
jednym końcem do obudowy (8), a drugim końcem do
trzona rączki.

20i

(P. 149600)

27.07.1971.

Tallinsky elektroteknichesky zavod imeni M. I. Kalinina, Tallin, Związek Socjalistycznych Republik Ra
dzieckich (Jury Petrovich Grigoriew, Jury Moiseewich
Inkow, Valery Parlowich Fookistow, Samuil Borisowich Juditsky).
Obwód torowy, złożony z dwóch nici szynowych, od
dzielonych od nici szynowych sąsiednich obwodów to
rowych złączami izolacyjnymi, oraz ze źródła zasila
nia i przekaźnika torowego przyłączonych do omawia
nych nici szynowych, znamienny tym, że nici szyno
we sąsiednich obwodów torowych połączone są w miej
scach ich rozdzielania przez złącze izolujące poprzez
przełączniki półprzewodnikowe, których charaktery
styki dobrane są tak, że dla prądu sygnałowego ni
skiego napięcia przełączniki stanowią dużą rezystan
cję, a dla prądu wysokiego napięcia zasilającego po
ciąg w energię - stanowią rezystancję małą.
Obwód torowy według zastrz. 1, znamienny tym, że
każdy z wymienionych przełączników półprzewodni
kowych jest symetryczny.
Obwód torowy według zastrz. 2, znamienny tym, że
przy wykorzystaniu źródła zasilania prądu stałego
w szereg z każdym przełącznikiem półprzewodniko
wym włączona jest dioda, przy czym wyprowadzenie
plusowe utworzonych gałęzi połączone są z nićmi szy
nowymi przyłączonymi do dodatniego bieguna źród*
ła zasilania, a wyprowadzenia minusowe tych gałęzi z nićmi szynowymi przyłączonymi do ujemnego bie
guna źródła zasilania.
ż

21.07.1971.

Centralne Biuro Konstrukcyjne Przemysłu Taboru
Kolejowego, Poznań (Zbigniew Raczyński, Jerzy Kran).
Cewki do wytwarzania elektromagnetycznej przy
czepności kół w pojazdach szynowych, znamienne tym,
że uzwojenie cewki (1), z zestykami prądu (5), wzbu
dzające strumień magnetyczny, zamocowane wsporni
kami (6) do ramy wózka lub podwozia pojazdu na-

201

(P. 150230)

27.08.1971.

Centralne Biuro Konstrukcyjne Przemysłu Taboru
Kolejowego, Poznań (Małgorzata Górska-Fórmianiak,
Jerzy Krugiołka).
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Układ kontrolujący stan świadomości maszynisty,
zwłaszcza pojazdów szynowych, działający w zależnoś
ci od czasu, znamienny tym, że cewka przekaźnika
głównego (4) powodującego zasilenie cewki przekaź
nika pomocniczego (5), zasilenie sygnału świetlnego
czuwaka (8), wyłączenie cewki przekaźnika awaryj
nego (3) oraz wyłączenie cewki przekaźnika pomocni
czego (6) jest połączona z układem przez styk bierny
przekaźnika pomocniczego (2) oraz styk bierny przy
cisku kontrolnego (10), a cewka przekaźnika pomocni
czego (5) powodującego odłączenie cewki przekaźnika
pomocniczego (6) oraz załączenie sygnału dźwiękowe
go czuwaka (9) włączona jest do układu poprzez styk
czynny przycisku kontrolnego (10) oraz styk czynny
przekaźnika głównego (4), a cewka przekaźnika po
mocniczego (6) powodującego odłączenie przekaźnika
czuwaka (7) włączona jest do układu poprzez styk
bierny przekaźnika głównego (4) oraz przekaźnika po
mocniczego (5), zaś cewka przekaźnika czuwaka (7)
powodującego hamowanie pojazdu szynowego włączo
na jest do układu przez styk czynny przekaźnika po
mocniczego (6) oraz styk bierny przekaźnika awaryj
nego (S), lub przez styki czynne wyłącznika awaryjne
go (12) i przycisku awaryjnego (11).
Układ według zastrz. 1, znamienny tym, że cewka
przekaźnika głównego (4) jest połączona z układem
przez styk bierny przekaźnika pomocniczego (2), któ
ry jest połączony z układem poprzez zamknięty styk
szykościomierza (1) przed. osiągnięciem przez pojazd
określonej prędkości.
Układ według zastrz. 1 i 2, znamienny tym, że rów
nolegle do obwodu przekaźnika pomocniczego (5) włą
czony jest styk czynny przycisku kontrolnego (10)
oraz w obwód przekaźnika.
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komotyw spalinowych z ogrzewaniem elektrycznym
oraz wagonów osobowych, mających szczotki uziemia
jące i płytki kontaktowe na osiach zestawów koło
wych, znamienny tym, że szczotka uziemiająca (1) ma
otwór (4) od strony powierzchni stykającej się z płyt
ką kontaktową (2), przy czym stykające się powierz
chnie (I) mają postać czasz kulistych.
20l
(P. 149530)
10.07.1971.
Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych, Gdańsk
(Jan Gosiński, Marian Fijołek, Ryszard Bartczak).
Czuwak aktywny do pojazdów kołowych 1 maszyn
roboczych, zwłaszcza do kolejowych pojazdów szyno
wych, znamienny tym, ze posiada zainstalowany
w szybkościomierzu napędzany od przekładni urządze
nia liczącego drogę impulsator (1), którego zestyk (7)
włączony jest do układu elektrycznego zawierającego
przekaźniki (PI, P2) oraz przyciski czujności (PClt
PC,...PC n ) lub zestyk (7) włączony jest do elektrycz
nego układu liczącego dowolnej maszyny roboczej
i napędzany od jej elementu ruchomego.
Czuwak aktywny według zastrz. 1 i 2, znamienny tym,
ie zawiera przekaźnik (PI), którego cewka połączona
jest z jednej strony z biegunem ujemnym źródła prą
du, a z drugiej ze stykiem (9) impulsatora (I) oraz ze
stykiem (19) przekaźnika (P2), i własnym stykiem (10)
oraz posiada przekaźnik (P2), którego ccwka połą
czona jest z jednej strony z biegunem ujemnym źród
ła prądu a z drugiej strony z własnym stykiem (18)
oraz stykiem (13) przekaźnika (PI), zaś styk (Iz) prze
kaźnika (PI) połączony jest ze stykiem (8) impulsato
ra (I) natomiast styki (31-33) przycisku (PCt) czuj
ności przyłączone są do dodatniego bieguna źródła
prądu, a zestyk (30) do styków czynnych (£2-23) prze
kaźnika (P2) i styku (15) przekaźnika (PI), przy czym
w położeniu 0 - 9 zestyku (7) zasilana jest cewka prze
kaźnika (P2), zaś w położeniu 0 - 8 traci zasilanie przekażinik (P2), a otrzymuje przekaźnik (PI).

80k
(P. 149941)
10.08.1971.
Centralne Biuro Konstrukcyjne Przemysłu Taboru
Kolejowego, Poznań (Jerzy Żałopa, Jerzy Wołczyk,
Leszek Bednarek).
Węzeł uziemiający do pojazdów szynowych, w szcze
gólności do lokomotyw i jednostek elektrycznych, lo-

21a

(P. 149179)

1.07.1971.

Politechnika Wrocławska, Wroclaw (Marian Pie
karski).
Układ realizujący dwukrotne zespolone zero transmisji reaktancyjnego czwórnika elektrycznego, skła
dający się z żyratorów i kondensatorów, znamienny
tym, że jest równoległym połączeniem dwóch czwórników (I i II), przy czym pierwszy czwórnik (I) jest
utworzony przez połączenie kaskadowe pierwszego
lyratora (1) 1 drugiego żyratora (2) zbocznikowanego
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na wejściu pierwszym kondensatorem (3) i przez po
łączenie drugiego kondensatora (4) do górnego zacisku
wejściowego pierwszego żyratora (1) oraz do górnego
zacisku wyjściowego drugiego żyratora (2), a drugi
czwórnik (II) jest utworzony przez połączenie kaska
dowe trzeciego żyratora (5) z przyłączonym do gór
nego zacisku wejściowego trzecim kondensatorem (6)
i czwartego żyratora (7) zbocznikowanego na wejściu
czwartym kondensatorem (8), natomiast wolny zacisk
trzeciego kondensatora (6) stanowi górny zacisk wej
ściowy drugiego czwórnika (u).

21a1

(P. 149289)

(P. 149343)

jące Jest połączone z wejściem zapisującym, a wejście
zakazujące połączone jest z wejściem zerującym kontaktronowego elementu pamięciowego, zaś do wejścia
komentującego element logicznego zakazu dołączony
Jest stały potencjał, znamienny tym, że zawiera drugi
element (II) logiczny zakazu ze sprzężeniem zwrot
nym wyjścia (5), stanowiącego zarazem pomocnicze
wyjście kontaktronowego elementu pamięciowego
z wejściem wzbudzającym (1), które jest ponadto po
łączone z wejściem zakazującym (2) pierwszego elemen
tu (I) logicznego zakazu, pręy czym drugie wejście
wzbudzające (1) drugiego elementu (II) logicznego za
kazu połączone jest z wejściem zerującym elementu
pamięciowego, a wejście komutujące (4) tego ele
mentu dołączone jest do wejścia zapisującego elemen
tu pamięciowego.

7.07.1971.

Instytut Automatyki Systemów Energetycznych,
Wrocław (Antoni Skurzyński).
Uniwibrałor o długim czasie trwania impulsów, wy
posażony w znane układy negacji sumy, inwertery
oraz stabilizator prądowy znamienny tym, te ma
układ (8) skokowej zmiany prądu stabilizatora prądo
wego utworzony z tranzystora (9), którego kolektor
jest połączony przez rezystor (10) z emiterem tranzy
stora (4) stanowiącego stabilizator prądowy, zaś emi
ter jest połączony ze źródłem (Ul) napięcia zasilają
cego stabilizator prądowy i przez szeregowo połączoną
diodę (11) i rezystor (12) z drugim źródłem (U2) na
pięcia zasilającego, przy czym baza tranzystorowa (9)
jest połączona przez rezystor (IS) z punktem (14) sze
regowego połączenia diody (11) z rezystorem (12),
a przez rezystor (15) z kolektorem tranzystora (3)
sterującego inwerter pętli sprzężenia zwrotnego.

21a

Nr 17

21a

(P. 149647)

24.07.1971.

Politechnika Gdańska, Gdańsk (Walerian Grusz
czyński, Marian Ligmanowski, Henryk J. Wierzba).
Dwutaktowy rozdzielacz kontaktronowy zawierają
cy pewną liczbę komórek pamięciowych i wyjścia, któ
rych liczba jest równa liczbie komórek, przy czym
wyjście każdej komórki połączone jest z wejściem
komórki następnej i z jednym wyjściem rozdzielacza,
a do innych wejść komórek pamięciowych doprowa
dzone są impulsy taktowe, pierwszego ciągu do ko
mórek parzystych i drugiego ciągu do komórek nie
parzystych, znamienny tym, że posiada układ prze
twarzający (B) impulsy taktowe na dwa pomocnicze
ciągi impulsów przesuniętych w czasie w stosunku
do zasadniczych impulsów taktowych, zaś komórki
pamięciowe (A) są wyposażone w wejście (3) drugiego
rodzaju, połączone z wyjściami układu przetwarzają
cego (B) w ten sposób, że do nieparzystych komórek
pamięciowych (A) doprowadza się pierwszy ciąg po
mocniczych impulsów taktowych (ut), a do komórek
pamięciowych (A) parzystych drugi ciąg pomocni
czych impulsów taktowych (u,), natomiast każda ko
mórka pamięciowa (A) zawiera kontaktron zwiemy,
którego uzwojenie jest przyłączone jednym końcem do
bieguna źródła napięcia, a drugim do wyjścia (4)
i przez diodę do wejścia (S) drugiego rodzaju oraz
przez kontrakton zwiemy do wejść (1 i 2) pierwszego
rodzaju, przy czym każde wejście (1 i 2) jest połączo
ne z końcówką kontaktronu przez oddzielną diodę.

9.07.1971.

Politechnika Gdańska, Gdańsk (Walerian Grusz
czyński, Marian Ligmanowski, Eugeniusz Saj, Henryk
Wierzba).
Kontraktonowy element pamięciowy o wejściu la
pisującym 1 zerującym, zawierający element logiczny
zakazu ze sprzężeniem zwrotnym wyjścia z wejściem
wzbudzającym, przy czym drugie wejście wzbudza-

21a

(P.

148712)

28.07.1971.

Zjednoczone Zakłady Elektronicznej Aparatury Po*
miarowej „Elpo", Warszawa (Wleiław Martynow).

Nr 17
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Dwufazowy generator Impulsów prostokątnych za
wierający stopień różnicowy, znamienny tym, że ko
lektor pierwszego tranzystora (1) stopnia różnicowego
jest połączony z bazą przełączającego tranzystora (8),
którego kolektor jest sprzężony z bazą pierwszego
tranzystora bezinercyjnym sprzężeniem zwrotnym
(10 do 12), a z bazą drugiego tranzystora (2) stopnia
różnicowego inercyjnym sprzężeniem zwrotnym (IS,
14) oraz jest połączony z jednym wyjściem generato
ra poprzez diodę, a z drugim wyjściem poprzez od
wracający falę tranzystor (17) mający kolektor po
łączony z masą poprzez diodę (21), bazę połączoną
z kolektorem przełączającego tranzystora (8) poprzez
układ przyspieszający, składający się z rezystora (18)
i kondensatora (19), połączonych równolegle, a emi
ter połączony z kolektorem przełączającego tranzy
stora (8) poprzez poziomującą diodę (20) i zasilany na
pięciem pomocniczym o wartości pośredniej między
zerem a wartością napięcia ujemnego bieguna źródła
zasilania, przy czym dwie diody (15) i (20) są podłą
czone do kolektora przełączającego tranzystora (8)
katodami, zaś dioda (21) ma anodę połączoną z kolek
torem odwracającego fazę tranzystora (17).

Element realizujący sume logiczną, zawierający li
nie neurystorowe i odcinki linii tłumiących, znamien
ny tym, że do linii neurystorowe] (1) połączonej
z wyjściem elementu, dołączone jest dwa lub więcej
odcinków linii tłumiących (2), których pozostałe koń
ce połączone są przez oddzielne linie neurystorowe (1)
z poszczególnymi wejściami elementu, przy czym dłu
gość odcinków Unii tłumiących (2) jest tak dobrana,
źe impulsy po przejściu jednego odcinka linii tłumią
cej (2) mają wartość powyżej progu, a po przejściu
dwóch odcinków linii tłumiących (2) mają wartość
poniżej progu.

21a

(P. 149874)

6.08.1971.

Politechnika Gdańska, Gdańsk (Bogdan Wilamow
ski).

21a

(P. 149832)

2.08.1971.

Element realizujący iloczyn logiczny, zawierając?
linie neurystorowe i odcinki linii tłumiących, zna
mienny tym, le do linii neurystorowej (i), połączo
nej z wyjściem elementu, dołączone jest dwa lub wię
cej odcinków linii tłumiących <*), których pozostałe*
końce połączone są przez oddzielne linie neurystoro
we (1) z wejściami elementu, przy czym długość od
cinków linii tłumiących (2) jest tak dobrana, ze tylko
suma impulsów ze wszystkich wejść przekracza próg
w linii neurystorowej (1) dołączonej do wyjścia ele
mentu.

Zakłady Konstrukcyjno-Mechanizacyjne Przemysłu
Węglowego, Gliwice (Jerzy Borek, Paweł Olszowski).
Iskrobezpieczny tranzystorowy układ, licząco-wyśwłetlający z dekadą przerzutników niesymetrycz
nych połączonych między sobą pierścieniowo, znamien
ny tym, że kolektor tranzystora (T,/ każdego przerzutnika dekady połączony jest ze źródłem napię
cia (Vt) poprzez szeregowo połączone żarówki (L),
diody półprzewodnikowej (D,) i rezystora (&,) i przez
rezystor (Rj) ze źródłem napięcia (Ut).

21a1

(P. 149875)

5.08.1971.

Politechnika Gdańska, Gdańsk (Bogdan Wllamowiki).
21a1

(P. 149873)

5.08.1971.

Politechnika Gdańska, Gdańsk (Bogdan Wilamowski). .

Element logiczny realizujący negację, zawierający
linie neurystorowe i odcinki linii Uueulacych, zna
mienny tym, ze Jeden koniec linii neurystorowej (I)
połączony Jest z zegarem, a drugi koniec dołączony
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Nr 17

jest do dwóch odcinków linii tłumiących (2) połączo
nych z końcami dwóch innych linii neurystorowych (1), których pozostałe końce stanowią wejście
i wyjście elementu.

21a

21a1

(P. 149947)

10.08.1971.

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów, War
szawa (Andrzej Sołtysik).
Tranzystorowy element logiczny, znamienny tym, że
posiada włączony pomiędzy źródłem sygnału wejścio
wego (We) a bazą tranzystora (T) element nieliniowy
(Dz) o charakterystyce stabilizatora i równolegle do
niego kondensator kompensujący (C).

(P. 150466)

11.09.1071.

Wyższa Szkoła Inżynierska w Koszalinie 'Zespół
Elektrotechniki i Automatyki, Koszalin (Piotr Karpo
wicz).
Sposób ograniczania maksymalnej wartości prądu
wykorzystujący spadek napięcia na elemencie (R,),
znamienny tym, że napięcie to jest podawane na sze
regowo połączony potencjometr (P) nieliniowy ele
ment (S) zaś napięcie polaryzujące bazę tranzystora
wzmacniającego (Tt) jest pobierane z tego samego ele
mentu nieliniowego (S).

Układ ograniczania maksymalnej wartości prądu
według sposobu zastrz. 1, znamienny tym, że między
bazą tranzystora wzmacniającego (Tj) i biegun ( - )
polaryzujący tą bazę jest załączona w kierunku za
porowym dioda (D).

21a1

(P. 150055)

17.08.1971.

Centralny Ośrodek Konstrukcyjno-Badawczy Prze
mysłu Motoryzacyjnego POLMO Przedsiębiorstwo
Państwowe, Warszawa (Sławomir Łukjanow).
Przekaźnikowy układ liczący, zwłaszcza do urzą
dzeń sterowania w automatyce przemysłowe], do li
czenia lub nadawania jednego lub wielu impulsów
sterujących, znamienny tym, że posiada obwód załą
czający składający się z przycisku sterowniczego (K)
lub zestyku załączającego włączonego szeregowo
z przekaźnikiem zliczającym impulsy (P), którego
zestyk czynny (Pz) jest włączony do obwodów łado
wania kondensatorów (Cl, C2, C3,...Cn), przy czym
obwód ładowania kondensatora (Cl) składa się z dio
dy (Dl) załączonej przez zestyki (Pz, Pnr, ...PSr, Pzr,
Plr) przekaźników (P, Pu,... PS, P2 i PI) natomiast ze
styk bierny (Pr) przekaźnika zliczającego impulsy (P),
jest załączony do bieguna ujemnego źródła zasilania
oraz diod (Dli, Dzl, D31,...Dni), które wraz z sze
regowo załączonymi z nimi przekaźnikami zliczają
cymi impulsy (PI, Pz, P3,...Pn) tworzą obwody roz
ładowania kondensatorów (Cl, Cl, CS,... Cn).

21a1
(P. 151186)
23.10.1971.
Politechnika Gdańska, Gdańsk (Stanisław Boczkowski).
Układ do impulsowania współpracujący z przerzutnikiem dwupołożeniowym jako multiwibrator, zna
mienny tym, że między pojemnością (Cx) a opornoś
cią <Ri) obwodu ładowania ( R ^ ) i opornością (R,)
obwodu rozładowania (RtCt) jest umieszczony styk
przełączalny (Pu) przekaźnika (Pj) przerzutnika dwupołoleniowego (I).

Nr 17
21a
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(P. 149540)

19.07.1971.

Kombinat Przemysłu Teletechnicznego Unitra-Telkom Zakład Badań i Studiów Teletechniki, Warszawa
(Mariusz Marczewski, Anna Obrocka).
Układ zasilający dwuprzewodowe lącse telefoniczne
zawierający dwuuzwojeniowy przekaźnik zasilany ze
źródła prądu stałego, znamienny tym, że dwuuzwoje
niowy przekaźnik (P) jest przekaźnikiem kontaktronowym, przy czym w szereg z jego uzwojeniami (I)
i (II) włączone są dodatkowo elementy indukcyjne
(LI) i (Lf), z których jeden (LI) włączony jest w sze
reg z uzwojeniem pierwszym (I), a drugi (L2) włączo
ny jest w szereg z uzwojeniem drugim (II) przekażnka (P), ponadto układ zawiera dwa elementy pro
stownikowe (Dl) i (Dz), z których jeden (Dl) włączo
ny jest równolegle do uzwojenia pierwszego (I) prze
kaźnika (P) w taki sposób, że jego anoda jest połą
czona z ujemnym biegunem źródła napięcia zasilają
cego, a drugi element prostownikowy (D2) włączony
jest równolegle do drugiego uzwojenia (II) przekaź
nika (P) w taki sposób, że jego katoda połączona jest
z dodatnim biegunem źródła napięcia zasilającego (E).

SU*

(P. 149894)

4i

Jednostka stereofoniczna służąca do odtwarzania au
dycji dźwiękowych, zwłaszcza muzycznych systemem
stereofonicznym lub monofonicznym z nagrań gramo
fonowych, radiowych lub z mikrofonu składająca się
ze znanych układów wzmacniacza, radia, magnetofo
nu, gramofonu i głośników, znamienna tym, że ma
układ bloków elektronicznych zasilacza (5), mikse
ra (16) z przełącznikiem wejść, wzmacniacza napięcio
wego (17), korektora barwy tonu (18) wzmacniacza
mocy (19), bioku stanowiącego jedną całość składają
cego się ze wzmacniacza wysokiej częstotliwości wraz
z heterodyną, mieszaczem, wzmacniaczem pośredniej
częstotliwości, układem automatycznej stabilizacji do
strojenia i przełącznikiem zakresów (28), bloku układu
detekcyjnego (29), układu automatycznej regulacji
wzmacniacza (30), zespołu głowic (39), generatora
prądu podkładu (40) przedwzmacniacza (41), korektora
pasma częstotliwości (42) przetwornika elektroaku
stycznego (50) i głośników (5) połączonych ze sobą
w ten sposób, że każdy z tych bloków występuje
w jednostce stereofonicznej tylko jeden raz, oraz że
ma manipulatory: przycisk wyłącznika głównego (21),
przyciski przełącznika wejść (22), suwaki miksera (23),
suwaki wysterowania (24), suwaki korektora barwy
tonu (25), przyciski przełącznika mono-stereo (26)
i wskaźnik wysterowania (27), które występują w jed
nostce stereofonicznej tylko raz, przy czym wymie
nione bloki l manipulatory obsługują całą jednostkę
stereofoniczną, oraz że połączenie pomiędzy poszczegól
nymi elementami jednostki stereofonicznej są dokony
wane poprzez gniazda (9) i (10) znajdujące się na
ścianach (7) i (8) każdego elementu jednostki, oraz
kołki (12) i wtyczki (13) listew łączących (11), eo ze
zwala na łączenie poszczególnych elementów jednostki
stereofonicznej w dowolne układy w zależności od po«
trzeb.

7.08.1971.

Kombinat Przemysłu Teletechnicznego „Unitra-Telkom" Państwowe Zakłady Teletransmisyjne, Warsza
wa (Benedykt Steinborn, Stefan Jankowski, Edmund
Konowrocki).
Układ do zmniejszania obcąienia elementów stabi
lizujących napięcie w zasilaczu zawierającym szere
gowo połączone rezystory i diody Zenera lub tran
zystor mocy, znamienny tym, że część rezystorów (R2)
jest zwarta poprzez styki nożowe (Zl... Zn) łączone
szeregowo (a), równolegle (b) lub szeregowo-równolegle (c) odpowiednich odbiorników prądu (Zl... Zn).

21a1

(P. 150215)

27.08.1971.

Kombinat Przemysłu Teletechnicznego Państwowe
Zakłady Teletransmisyjne, Warszawa (Henryk Kowa
lewski, Grzegorz Zieliński, Henryk Lewandowski).

21a2

(P. 150043)

16.08.1971.

Politechnika Krakowska, Kraków (Józef Dutkie
wicz, Jerzy Ginalski, Janusz Jakubowicz, Bohdan Li
sowski, Tadeusz Żwirski).

Dwuprogowy dyskryminator poziomu napięcia, zna
mienny tym, że dwa tranzystory o przeciwstawnej po
laryzacji połączone są szeregowo w ten sposób, że emi
ter tranzystora (1) połączony jest poprzez rezystor (T)
z emiterem tranzystora (2), kolektor tranzystora (1)
połączony jest poprzez rezystor (3) z minusem źródła
zasilającego, kolektor tranzystora (2) połączony jest
poprzez rezystor (4) z plusem źródła zasilającego, baza
tranzystora (1) i baza tranzystora (2) są połączone ze
sobą i stanowią zacisk wejściowy, emiter tranzystora
(1) połączony jest poprzez rezystor (5) z minusem źró
dła zasilającego, emiter tranzystora (2) połączony jest
poprzez rezystor (6) z plusem źródła zasilającego, para
zacisków wyjściowych (Wy 1) jest dołączona do koń
cówek rezystora (3), natomiast para zacisków wyjścio
wych (Wy2) jest dołączona do końcówek rezystora (4).
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Dzwonek prądu stałego w szczególności do anądień
telekomunikacyjnych oparty na znanym układzie multiwibratora na dwóch tranzystorach, znamienny tym,
że między kolektorem tranzystora (Tl) i (T2) multiwibratora a plusem zasilania włączone jest uzwojenie
dzwonka polaryzowanego (LI) i (L2).

21a2

(P. 151245)

27.10.1971.

Państwowe Zakłady Teletransmisyjne „Telkora-PZT", Warszawa (Grzegorz Zieliński, Jan Kownacki).
Układ do zwiększenia sprawności wzmacniacza mocy
pracującego w znanym układzie przeclwsobnym zbu
dowanym na szeregowo zasilanych tranzystorach mo
cy (9) i (10) sterowanych parą przeciwstawnych tran
zystorów pnp (5) i npn (8), znamienny tym, że między
minusem źródła zasilającego a zaciskiem wyjściowym
wzmacniacza mocy włączony jest dzielnik zbudowa
ny na rezystorach (1) i (2), oraz między kolektor tran
zystora pary przeciwstawnej pnp (5) i bazę tranzysto
ra mocy (9) włączony jest tranzystor pnp (4) w taki
sposób, ie emiter tranzystora pnp (4) połączony jest
z kolektorem tranzystora pary przeciwstawnej pnp
(5), kolektor tranzystora pnp (4) połączony jest z bazą
tranzystora mocy (9), a baza tranzystora pnp (4) do
łączona jest do dzielnika rezystorów (1) i (2) w miej
sce wspólnego połączenia rezystorów (1) i (2).

21a

29.07.1971.

Zakłady Wytwórcze Urządzeń Telefonicznych Im.
Komuny Paryskiej „TELKOM-ZWUT", Warszawa,
Polska (Andrzej Klimontowicz).
Układ wytwarzania sygnału powtórnego przywoła
nia odbiornika kodu dla aparatów telefonicznych,
szczególnie aparatów z klawiaturą wybierozą o kodzie
częstotliwościowym, znamienny tym, ie aparat abo
nencki (AT) ma przycisk (PD) lub. kombinację zesty
ków przycisków, powodujących wtrącenie w pętlę łą
cza abonenckiego diody półprzewodnikowej (P), usta
wionej tak, że powoduje zanik prądu w pętli abonen
ckiej w stanie rozmowy i umożliwia ponowny prze
pływ w pętli abonenckiej bezzwłocznie po odwróceniu
beigunowości napięcia zasilania od strony wyposaże
nia centrali telefonicznej.

21a

21a
(P. 149749)
29.07.1971.
Kombinat Przemysłu Teletechnicznego „UnitraTelkom" Państwowe Zakłady Teletransmisyjne, War
szawa, Polska (Jerzy Rybka).

(P. 149751)

(P. 149752)

29.07.1971.

Zakłady Wytwórcze Urządzeń Telefonicznych im.
Komuny Paryskiej „TELKOM-ZWUT", Warszawa,
Polska (Andrzej Klimontowicz).
Układ do utrzymania połączenia pray zmianie miej
sca dołączenia aparatu telefonicznego w trakcie roz
mowy, znamienny tym, że układ'gniazd (G) aparato
wych łącza abonenckiego zawiera diodę półprzewodni
kową (P) włączoną w pętlę łącza abonenckiego, gdy
w żadnym z gniazd (O) układu nie znajduje się wtycz
ka (W) aparatu telefonicznego (Ap), zaś potencjały
obwodów wyposażenia centralowego, zasilającego łą
cze abonenckie w różnych fazach współpracy z tym
łączem, są względem siebie tak ustawione, aby prąd
zasilający łącze płynął poprzez diodę <P) w fazach
odpowiadających stanowi rozmowy.

Nr 17
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wych (12. 15) lub (22, 25) lub (32, 15) 1 eo najmniej
dwie sekcje rezystorów (11, 14, 15) lub (21. 24, 25) lub
(31.14, 25).

21a4
(P. 149646)
24.07.1971.
Polska Akademia Nauk Zakład Mechaniki Góro
tworu, Kraków (Bolesław Stasicki).
Tranzystorowy zasilacz stabilizowany zawierający
szeregowy tranzystor pracujący w układzie ze wspól
nym emiterem oraz zawierający różnicowy wzmac
niacz błędu, znamienny tym, że tranzystory (Tl, Tt)
w różnicowym wzmacniaczu błędu są o różnym typie
przewodnictwa i są połączone szeregowo dla prądu
stałego, to jest kolektor tranzystora (Tl) jest połą
czony z kolektorem tranzystora (T4), zaś emiter tran
zystora (Tl) jest połączony z emiterem tranzystora
(TI), natomiast w obwodzie kolektora tranzystora (T2)
jest dzielnik napięcia złożony z rezystorów (R( i R«)>
między którymi włączona jest baza tranzystora (T8),
którego kolektor jest połączony poprzez monoatabilny
łącznik (P) z emiterem, a ponadto kolektor tranzysto
ra (TS) jest połączony z bazą szeregowego tranzystora
(T4) poprzez zmienny rezystor (R4).

tła«

(P. 14965d)

26.07.1971.

Instytut Obróbki Skrawaniem, Kraków (Alfred Lie
beskind).
Tranzystorowy generator impulsów elektrycznych
złożony z członów wytwarzających impulsy o nasta
wianych wartościach częstotliwości i współczynnika
wypełnienia lub czasów impulsu i przerwy oraz wzma
cniaczy i zespołów wyjściowych, znamienny tym, że
każdy z obwodów roboczych złożony z szeregowo po
łączonych: elektrody roboczej 13, 23 lub 33 materiału
obrabianego 7 i źródła napięcia stałego (10) lub (20)
lub <t0) zawiera jeden lub kilka zespołów wyjścio

11a4
(P. 149808)
2.08.1971.
Politechnika Warszawska, Warszawa (Józef Kosacki,
Zbigniew Paczkowski, Aleksander Sawicki).
Sposób wyznaczania i eliminacji błędu czasu przelo*
tu pocisku miedzy dwoma czujnikami indukcyjnymi
zasilanymi prądem zmiennym, wynikającego z niekoncentrycznego przelotu pocisku przez te czujniki, zna
mienny tym, że za pomocą rewersyjnego układu liczą
cego (10) zlicza się wszystkie impulsy o amplitudzie
przekraczającej określony poziom napięcia dyskrymi
nującego (d) przekazywane do niego poprzez wzmac
niacz impulsów (5) i dyskryminator (6) z pierwszego
czujnika indukcyjnego (1) i (z), powstające w czasie
przelotu przez niego pocisku, a następnie zliczono
w taki sam sposób impulsy dyskryminowane z dru
giego czujnika (l') i (z') odejmuje się od sumy impul
sów z pierwszego czujnika, a otrzymaną różnicę będą
cą błędem pomiaru wyrażoną w jednostkach czasu,
w zależności od wskazań rewersyjnego układu liczące
go (10), dodaje się lub odejmuje od czasu przelotu po
cisku między czujnikami, zmierzonego za pomocą elek
tronicznego licznika impulsów (9) zliczającego impulsy
przekazywane do niego z generatora impulsów wzor
cowych (8), od momentu otrzymania przez układ bram
kujący (7) pierwszego dyskryminowanego impulsu
z pierwszego czujnika, do momentu otrzymania pierw
szego dyskryminowanego impulsu z drugiego czujnika,
uzyskując w rezultacie czas rzeczywisty (tr) przelotu
pocisku między tymi czujnikami.
Układ do stosowania sposobu według zastrz. 1, zna
mienny tym, ie zawiera dwa czujniki indukcyjne,
umieszczone w określonej odległości od siebie i na
jednej wspólnej osi, każdy składający się z pary cewek
U). (2) i d'), (t'), korzystnie jedna w drugiej, przy
czym cewki zasilające (1) i (l') obu czujników w ukła
dzie szeregowym połączone są z wyjściami generato
ra (3) prądu zmiennego wysokiej częstotliwości, a cew
ki detekcyjne (2) i <*') czujników w układzie przeciwsobnym szeregowym lub równoległym połączone są
z Jednej strony z wyjściem układu kompensacyjnego
(4), połączonego elektrycznie z generatorem (S). a z dru
giej strony z wejściem wzmacniacza impulsów (5). po
łączonego również z drugim wyjściem układu kompen-
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lacyjnego (4), natomiast wyj ida tego wzmacniacza po
łączone są poprzez dyskryminator impulsów (6) z rewersyjnym układem bramkującym (7) połączonym
z kolei z wejściami licznika impulsów (9) i wyjścia
mi generatora impulsów wzorcowych (8), na przykład
kwarcowego.
tl«*

(P. 149965)

11.08.1971.

Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń Rud Miedzi, Lu
bin (Henryk Jakubiak, Leopold Bortnowski, Jan Bartonez).
Układ zasilania radiotelefonu bateryjnego głoinomówiącego, zwłaszcza szybowego, znamienny tym, ze
ostatni stopień wzmacniacza (3) pośredniej częstotli
wości (2) znanego układu odbiornika sprzężony jest
pojemnościowo lub indukcyjnie z dodatkowym de
tektorem (5) tranzystorowym, połączonym szeregowo
Z wzmacniaczem tranzystorowym (6) sterującym prze
kaźnikiem (7), którego styki (S) włączone są w znane
układy zasilacza (8) oraz stopnie małej częstotliwo
ści (4) odbiornika radiotelefonu.

Ua«

(P. 150676)

23.09.1971.

(P. 1MM»)

8.10.1971.

British Railways Board, Londyn, Wielka Brytania
(Dawid Ewan, Nauton Davies, Edwardo Enrigue Gelbstien).
Obwód torowy do zmniejszania wpływu zakłóceń
elektrycznych, znamienny tym, ie zawiera nadajnik
przystosowany do przesyłania sygnału do przewodni?
ków obwodu torowego, przy czym częstotliwość syg
nału jest sprzężona z częstotliwością zasilającego prą
du przemiennego tak, ie jest równa (n-f x)-krotności
częstotliwości zasilania, gdzie składnik n przedstawia
liczbę całkowitą, a składnik x przedstawia ułamek za
warty między zerem i jednością.

21c

JU*
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(P. 141581)

25.06.1970.

Pomorskie Zakłady Wytwórcze Aparatury Niskiego
Napięcia Toruń, Polska (Antoni Rachwał, Henryk
Kwiatkowski).
Szczypce do ściągania izolacji z przewodów 1 linek
elektrycznych wyposażone w dwa elektryczne obwo
dy grzejne, umiejscowione na dwóch ramionach szczęk,
zasilane z transformatora obniżającego napięcie dd
około 1 V, znamienne tym, że obwód grzejny (6) umo
cowany na dwóch izolacyjnych płytkach (S, 4) ma
kształt litery U, w którym dwa przeciwległe ramiona.
(7) i (8) są wykonane z materiału przewodzącego, na
przykład z mosiądzu, do których są podłączone prze
wody zasilające (9) i (10), a mostki (11, 12) łączące te
ramiona stanowią element grzejny w kształcie kątow
nika wykonany z materiału oporowego, na przykład
z blachy manganinowej i posiadające wycięcia (18)
dostosowane do przewodów o odpowiednim przekroju.

Spółdzielnia Pracy „Radiotechnika", Wrocław (Hen
ryk Pliszki).
Stabilizowany zasilacz tranzsytorowy z bezpieczni
kiem przeciążeniowym, z szeregowym tranzystorem
typu p-n-p, sterowanym poprzez wzmacniacz prądo
wy wykonany na tranzystorach typu p-n-p, znamien
ny tym, że jego wzmacniacz błędu stanowi dwustop
niowy wzmacniacz prądu stałego, w którym pierwszy
stopień zbudowany jest na tranzystorze (4) typu n-p-n,
a drugi stopień zbudowany jest na tranzystorze (5)
typu p-n-p z silnym ujemnym sprzężeniem zwrotnym,
zaś bezpiecznik przeciążeniowy wykonany jest na
tranzystorze (13) typu n-p-n, który włączony jest rów
nolegle do wyjścia wzmacniacza błędu.

tle

(P. MIMO)

18.07.1970

Zakłady Radiowe „Eltra", Bydgoszcz, Polska (Wik
tor Makowski).
Dławica do mocowania hermetycsnego przełączników
pnyolskowych segmentowych w obudowach, znamien-
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na tym, że składa się z kapturka elastycznego (1) na
łożonego na tulejkę (2) oraz jednocześnie natkniętego
na suwak (10) przełącznika, przy tym tulejka (2) ma
na swoim obwodzie nałożoną podkładkę (S) i nakrętkę
(4) oraz przy pomocy gwintu zewnętrznego na tym
obwodzie jest połączona ze wspornikiem (5), który
w tym celu ma gwintowany wewnętrzny otwór oraz
dwa otwory do mocowania na szynie (6) łączącej seg
menty przełącznika.

Mo

(P.14925S)

6.07.1071.

Instytut Badań Jądrowych, Warszawa (Andrzej Jerzyklewicz, Jerzy Nowikowski).
Złącze koncentrycznego kabla wysokonapięciowego
o dielektryku stałym, w którym na powierzchni (1)
dielektryka znajduje się głowica dielektryczna (4)
wprowadzona do gniazda (6) z materiału izoalcyjnego,
umieszczonego w obudowie metalowej (8) połączonej
z ekranem (8) kabla, znamienna tym, le wspomniana
głowica (4) jest odlana bezpośrednio na rozwiniętej,
korzystnie karbowanej it) powierzchni (1) dielektry
ka kabla przy użyciu tworzywa utwardzalnego, które
po utwardzeniu ma dostateczną wytrzymałość mecha
niczną i elektryczną oraz kurczy się w czasie utwar
dzania.

ki ochronnej wypełnionej płynnym metalem lub sto
pem, którego poziom jest zmieniany, według patentu
nr 55280, znamienna tym, że rurka ochronna (1) jest
zwinięta wzdłuż linii śrubowej.

Mo
(P. 149386)
12.07.1J71.
Diosgydn Gepgyar, Miskolc, Węgry (Bela Karpati,
Istvan Szegho, Lajos Torme).
Unądaenle do oplatania dwuiylowych przewodów
elektrycznych, znamienne tym, ze zawiera ramę skrę
cającą (34) wirującą wokół nieruchomego jarzma (40),
które zawiera bęben magazynujący (S3), zespół pro
wadzenia drutu (51) i urządzenia do zmiany kierunku
(70) oraz związane kinematycznie z jarzmem nierucho
mym (40) jarzmo obrotowe (6) napędzane z podwójną
w stosunku do ramy skręcającej (34) ilością obrotów,
a także zespół ściągający (3, 4 ,5 43, 16, 17, 18), przy
czym jarzmo obrotowe (6) zawiera mechanizm napędu
nawrotnego (11, 12, 19), który uruchamia również
układ ściągający (3, 4, 5, 13, 16, 17, 18) oraz zawiera
zespoły (20, 21, 22, 23, 26, 28, 29, 32) do nastawiania kie
runku obrotu i skoku drutu.

21c

Sie

(P. 149319)

8.07.1971.

Polska Akademia Nauk Instytut Niskich Tempera
tur i Badań Strukturalnych, Wrocław (Antoni Groh
man).
Opornica i płynną regulacją opora do silnych prą
dów stałych, zawierająca rurkę oporową, przez którą
przepływa ciecz chłodząca, umieszczoną wewnątrz rur-

45

(P. 149419)

13.07.1971.

Zakłady Elektro-Maszynowe „Eda", Poniatowa (Wa
cław Dragun, Daniel Kozak).
Mechanism wyłączający do elektrycznych wyłączni
ków samoczynnych z wyzwalaczem termicznym i elek
tromagnetycznym, dźwignią zawieszoną w podłużnym
otworze oraz komorą gaszeniową, w której znajdują
się styki, znamienny tym, ie dźwignia stykowa (1) wy
konana jest z materiału dielektrycznego w kształcie
na przykład haka lub odwróconej cyfry „1", która
w najbliższym zakończeniu górnej części (4) jest za
wieszona ruchomo miedzy prowadnicami a dolny cień
szy jej koniec osadzony jest luźno w obejmie (t) po
łączonej nierozbieralnie z ruchomym stykiem (S) umie
szczonym swobodnie w komorze łukowej, przy czym
ramię dźwigni stykowej (1) ogranicza rozwarcie styku
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ruchomego (S) od styków stałych (10) na określoną od
ległość „L", w stanie załączonym przy zwartych sty
kach ramię dźwigni stykowej (1) zwalnia dźwignię wyzwalacza (8).

21c
(P. 149445)
14.07.1971.
Zakłady Energetyczne Okręgu Południowego, Kato
wice (Zygmunt Kupiec, Adam Pawłowski, Edward
Szczurek).
Dwukierunkowe zabezpieczenie transformatora od
zwarć zewnętrznych i jako rezerwowe od zwarć we
wnętrznych, znamienne tym, że składa się z przekaź
nika odległościowego (11) zawierającego człony rozru
chowe (3), układ rozrządczy prądowy (4) i napięciowy
(5), układ zmiany kierunku prądu (6), człon pomiaro
wy (8), człon wyjściowy (9) oraz z przekaźnika kie
runkowego (7) i przekaźnika pośredniczącego (10) po
łączonych ze sobą w ten sposób, że układ rozrządczy
prądowy (4) łączy się z członami rozruchowymi (S)
z przekaźnikiem kierunkowym (7) z członem pomia
rowym (8) poprzez układ zmiany kierunku prądu (6),
natomiast układ rozrządny napięciowy (5) połączony
jest z członami rozruchowymi (3) z przekaźnikiem kie
runkowym (7) i z członem pomiarowym (8) połączonym
z układem wyjściowym (9) sterującym wyłącznik (12)
oraz przekaźnik wyjściowy (10) pobudzony dodatkowo
poprzez przekaźnik kierunkowy (7) powodujący wy
łączania wyłączników (13) i (14).

21c

(P. 149453)

15.07.1971.

Instytut Energetyki, Warszawa (Adam Klimpel, Ja
nusz Wróblewski).
Sposób tworzenia wielofazowych przekaźników oporozależnych o charakterystykach eliptycznych i elipsopodobnych, znamienny tym, ie z minimum trzech
grup napięć przemiennych, będących liniowymi funk
cjami napięć i prądów zabezpieczonego obiektu uzy
skuje się grupy napięć stałych proporcjonalnych do
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modułów każdego z -napięć przemiennych, a następnie
za pomocą układów selekcjonujących wybiera się na
pięcie o wartości minimalnej lub maksymalnej z po
śród napięć danej grupy, lub z różnic odpowiadają
cych sobie napięć przynależnych do różnych grup,
a wybrane w ten sposób napięcia zostają porównane
eo do ich wartości w znany sposób, np. za pomocą in
dykatora zera.

21c
(P. 149484)
16.07.1971.
Politechnika Poznańska, Poznań (Karol Rumatowski).
Układ do zmiany prędkości silnika indukcyjnego
zwartego, który zawiera silnik indukcyjny zwarty,
oporniki, diody prostownicze oraz przełącznik ze sty
kami normalnie otwartymi i normalnie zamkniętymi,
znamienny tym, że równolegle do każdego z uzwojeń
fazowych (u-v), (v-y), w-z) silnika połączone są sze
regowo opornik (1) z prostowniczą diodą (2) i normal
nie otwarty styk (3) przełącznika, natomiast jedne
końce uzwojeń fazowych silnika połączone są z opor
nikami (4) w układzie gwiazdowym, do których rów
nolegle z każdym z nich połączone są normalnie za
mknięte styki (5) przełącznika.

21c

(P. 149513)

17.07.197]

Świdnicka Fabryka Urządzeń Przemysłowych, Swid
niea (Marian Niemiec, Stanisław Bańczak).
Układ sterowanla elektrycznych silników wlelobie
gowych, zwłaszcza silników wirówek periodyesnyel
pracujących cyklicznie z wielokrotną programowani
automatycznie lub ręcznie zmianą szybkości obroto
wej, znamienny tym, te w obwód zasilania cewel
styczników głównych (8) poszczególnych biegów po-
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siada włączony dowolny element opóźniający (O, naj
korzystniej oparty na przekaźniku czasowym o regu
lowanym czasie zwłoki.

a druga opór (R,) szeregowo połączony z stykiem
zwiernym (X) przekaźnika programowego.

21c
tle

(P. 149604)

21.07.1971.

Stocznia Gdańska'im. W: Lenina, Gdańsk (Ryszard
Szczurkowski, Hans Szyc, Czesław Karbowiak).
Isolator antenowy odciągowy, znamienny tym, łe
zbudowany jest z laminatów epoksydowo-szklanych
w postaci pręta (1) z nabudowanymi pierścieniami (t)
lub kloszami (S).

21c

(P.

149607)

47

(P.

149621)

23.07.1971.

Zakład Badań i Doświadczeń Zjednoczenia Przed
siębiorstw Robót Elektrycznych „Elektromontaz", War
szawa (Bolesław Dryś, Mieczysław Łuczak, Witold Mi
chalik, Jan Słomiński, Wojciech Stanisławski, Stani
sław Kucharski, Karol Nowicki).
Isolator wsporczy szyn zbiorczych urządzeń elek
trycznych niskiego i wysokiego napięcia, znamienny
tym, le na Jednolity korpus (1), w którym wykonane
są prostopadle do osi podłużnej izolatora otwory (*)
przeznaczone do osadzania s*yn zbiorczych (T), przy
czym na obu końcach korpusu (1) izolator ma identycz
ne uchwyty (3), które mają wgłębienia (4) przewidzia
ne do osadzenia izolatora na wspornikach (5).

21.07.1971.

Politechnika Poznańska, Poznań (Romualda Cieślak,
Jerzy Grzymała-Buise).
Układ przekaźnikowy składający się s przekaźnika
elektromagnetycznego, opornika i kondensatora oraz
przekainika programowego, znamienny tym, łe prze
kaźnik programowy (1) połączony Jest szeregowo z opo
rem (Ri) oraz z cewką (X) przekainika elektromagne
tycznego, a równolegle z tą cewką połączone są dwie
gałęzie, z których Jedna zawiera kondensator (CK

21c

(P.149622)

18.07.mi.

Zakład Badań i Doświadczeń Zjednoczenia Przed
siębiorstw Robót Elektrycznych „Elektromontaz", Warizawa (Wiesław Fijewski, Jarzy Brzeziński).
Osłona izolacyjna złączy szyn zbiorczych urządzeń
elektrycznyeb izolowanych izolacją stałą, która składa
się z podstawy i pokrywy, znamienna tym, ze podsta-
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wa ma ściankę dolną (7) z wgłębieniem (8) oraz na
ścianach bocznych (2) element zatrzaskowy (3), a po
krywa ma część górną (1) osłaniającą śruby (4) oraz
profilowaną do kształtu szyn zbiorczych (6) część dol
ną <5>.

Nr 17

Kabel według zastrz. 1, znamienny tym, ze metalo
wą żyłę ochronną stanowi obwój z taśm lub drutów
aluminiowych lub miedzianych.
21c

(P. 149729)

28.07.1971.

Politechnika Poznańska, Poznań (Wojciech Bogajewski, Henryk Nowaczyk).
Zespół izolacyjny do osadzania przewodów na kon
strukcjach wsporczych dla napowietrznych linii elek
troenergetycznych, znamienny tym, łe ma wewnętrz
ną sprężystą tuleję (1), z podłużnym wycięciem na ca
łej swojej długości, na którą osadzona jest zewnętrzna
sprężysta tuleja (S) z podłużnym wycięciem na całej
swojej długości, przy czym wewnętrzna tuleja (1) z ze
wnętrzną tuleją (S) tak wzajemnie są ułożone, że ze
wnętrzna tuleja (3) zamyka wycięcie wewnętrznej tulei(l).

21c

(P. 149628)

23.07.1971.

Stocznia Gdańska im. Lenina, Gdańsk (Ryszard
Szczurkowski, Czesław Karbowiak, Hans Szyc).
Isolator przepustowy wysokiej częstotliwości prze
znaczony do stosowania, zwłaszcza na Jednostkach pły
wających morskich, znamienny tym, ie zbudowany
jest z materiału izolacyjnego na podstawie żywicy epo
ksydowej w postaci rury (2); kloszy przeciwmgłowych
(4), (5) i (6) o rozbudowanej powierzchni oraz z pier
ścienia rozpraszającego (S), pierścieni (7), zabezpiecza
jących przed wyładowaniami ślizgowymi i kołpa
ków (!•).

21c

(P. 149645)

24.07.1071.

Przedsiębiorstwo Doświadczalne Przemysłu Kablo
wego 1 Sprzętu Elektrotechnicznego „Kablosprzęt",
Ożarów Mazowiecki (Jan Grobicki, Ryszard Woźniak).
Kabel do elektrofiltrów, znamienny tym, te zawiera
żyłę aluminiową, na które) niezależnie od Jej budowy
nałożona Jest izolacja w układzie trójwarstwowym,
którą stanowi kolejno niemetaliczny ekran przewodzą
cy, Izolacja właściwa z polietylenu izolacyjnego i nie
metaliczny ekran przewodzący, na której z kolei na
łożona Jest metalowa tyła ochronna.

149731)

28.07.1971.

Politechnika Poznańska, Poznań (Wojciech Bogajewski, Henryk Nowaczyk).
Poprsecska elektroenergetyczna dla napowietrznych
linii średnich napięć, znamienna tym, ie ma belki po
dłużne (1), pomiędzy którymi na końcach znajdują się
elementy (2), a w części środkowej umieszczony jest
element (S) i ramiona wsporcze (4) wykonane z ele
mentów drewnianych, impregnowanych' substancjami
hydrofobowymi, spajanych klejem i tym samym za
pewniające własności elektroizolacyjne.

21c
21c

(P.

(P.

149975)

11.08,1971.

Bowthorpe-Hellermann Limited, Crawley, Wielka
Brytania (Walter Bloch, Christopher Richard Stevens).
Reapórka de utrzymywania w oddaleniu od siebie
kilka prsewodów napowietrznej Unii elektryosnej
składająca się. z ramion rozpórkowych po Jednym dla
każdego przewodu, ze środków zaciskowych na każ
dym ramieniu do zamocowywania do odpowiadającego
mu przewodu linii, oraz z członu nośnego ramion rosftrkowych, z którego rozchodzą się te ramiona rozpor
owe, znamienna tym, ze każde ramie rozpórkowe
(t. I, 4. 5) Jest spręzująco podatne wzdłuż co najmniej
istotnej części swe] długości, a człon nośny ramion
rozpórkowych (1, 1«) posiada masę bezwładnościową.

E
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tliwości (1) połączone poprzez filtry sprzęgające (2)
i kondensatory sprzęgające (3) z poszczególnymi faza
mi, przy czym parametry zabezpieczanych elementów
sieci (4) tworzą wraz z pozostałymi elementami obwo
du generatorów częstotliwości (1) obwód rezonansowy,
przy czym generatory te sprzężone są z członami blo
kującymi (6) i członami pobudzeniowymi (7), tworząc
człon rozpoznawczy, które połączone są z układami
wyjściowymi (8), a te z urządzeniami wyłączającymi
(9) wyłączników mocy (10), przy czym na końcach za
bezpieczanych elementów sieci włączone są dławiki
zaporowe (5).

21c
(P. 149789)
31.07.1971.
Politechnika Częstochowska, Częstochowa (Kazi
mierz Cieślewicz).
Sposób zabezpieczania elementów sieci elektroener
getycznej najwyższych napięć, zwłaszcza baterii kon
densatorów, znamienny tym, ie poszczególne fazy za
bezpieczanych elementów sieci elektroenergetycznej
łączy się, poprzez filtry i kondensatory sprzęgające,
z elementami obwodu rezonansowego generatorów czę
stotliwości, przy czym parametry elementów obwodów
rezonansowych dobiera się tak, by wraz z pojemnością
lub indukcyjnością elementów sieci, tworzyły obwody
rezonansowe generatorów, przy czym sygnały z gene
ratorów przekazuje się do członów blokujących i po
budzeniowych, które łączy się z układami wyjściowy
mi, z których impulsy przekazuje się do urządzeń wy
łączających wyłączniki mocy, przy czym zasięg za
bezpieczanych elementów sieci ogranicza się dławi
kami zaporowymi.
Układ zabezpieczania elementów sieci elektroener
getycznej sposobem według zastrz. 1 i 2, zawierający
generator częstotliwości, człony blokujące, człony po
budzeniowe, układy wyjściowe, stanowiące iloczyn lo
giczny, oraz urządzenia wyłączające, zasilane z nie
zależnego źródła prądu stałego, znamienny tym, że
elementy obwodu rezonansowego generatorów często-

21c
(P. 149801)
2.08.1971.
Politechnika Warszawska, Warszawa (Jan Orze
chowski, Leszek Kudła).
Elektryczny kontakt rtęciowy współpracujący z po
ruszającym się w nim drutem, posiadający w korpu
sie komorę, której część przestrzeni wypełniona jest
rtęcią, a część - cieczą ochronną tej rtęci, znamienny
tym, że część komory, w której zawarta jest ciecz
ochronna 3 rtęci 2 jest połączona wykonanymi w prze
ciwległych ścianach korpusu 1 kanalikami 6 z poniżej
usytuowanymi w tych ścianach, na wejściu i wyjściu
z kontaktu przesuwanego poosiowo drutu 5, otworami,
w głębi których, w zetknięciu z rtęcią umieszczone są
wzajemnie współosiowe przepusty 4.

21c

(P. 149871)

5.08.1971.

Politechnika Poznańska, Poznań (Wojciech Boga je wski, Henryk Nowaczyk).
Uziemienie żelbetowego słupa energetycznego wy
korzystujące pręty zbrojenia słupa, znamienne tym, że
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pręty (1) zbrojenia głównego
poza stopę CD
słupa (1) najkorzystniej na długość 0,i-l,t m, przy
czym powierzchnie słupa pokrywa się warstwą izola
cyjną (4) na długości 0,5-2,5 m pod powierzchnią zie
mi i na długości około 0,1 do 0,5 m nad powierzchnią
ziemi.

trzone Jest w pierścień falisty <f) przecięty, którego
tdnica wewnętrzna równa jest średnicy zewnętrznej
Kłączonej
rury, przy czym połączenie gwintowe nakręt

21c
(P.
149912)
6.08.1971.
Centralne Biuro Konstrukcyjne Przemysłu Taboru
Kolejowego, Poznań (Alojzy Kiełkiewicz, Jerzy Woł
czyk).
Króciec uszczelniający wyjście przewodu elektryesoego z przewodu ochronnego, zwłaszcza do pojazdów
szynowych, znamienny tym, že króciec (1) zamocowa
ny na końcu przewodu ochronnego (5), osłaniającego
przewód elektryczny (5), uszczelniony jest elementem
elastycznym <t) w kształcie stoika ściętego, zaciśnię
tego w wytoczeniu króćca (1) za pomocą podkładki (1)
i nakrętki (4).

21c (P.

21c

(P. 149913)

6.08.1971.

Centralne Biuro Konstrukcyjne Przemysłu Taboru
Kolejowego, Poznań (Alojzy Kiełkiewicz, Jerzy Woł
czyk).
Złącze bezgwintowe do łączenia rur, zwłaszcza rur
do przewodów elektrycznych, znamienne tym, że zao-

ki (S> z korpusem O) powoduje zacisk pierścienia na
całym obwodzie, tworząc tym samym sztywne połączenie obu rur.
150008)

14.08,1971.

Fabryka Maszyn i Urządzeń, Kluczbork (Kisiel Rein
hard, Edward Smolarski).
Prsedłasaes elektryczny w postaci szpuli składają
cej się z bocznych ścian o kształcie kół i rdzenia, na
którym nawija się przewód elektryczny zakończony
wtyczką, znamienny tym, te drugi koniec przewodu
(i) Jest podłączony do gniazd bezpiecznikowych (t)
połączonych z gniazdami wtykowymi (1) umocowany
mi najkorzystniej w rdzeniu (4) szpuli.

21c
(P. 150018)
4.08.1971.
Pomorskie Zakłady Wytwórcze Aparatury Niskiego
Napięcia „Apator", Toruń (Zbigniew Olszewski, Stani
sław Morawa).
Przełącznik-rozlącznik Izolacyjny niskiego napięcia
złożony z dwóch łączników jednotorowych zaopatrzo
nych w rękojeści napędowe i wyposażony w mecha
niczną blokadę przestawiania łączników, znamienny
tym, że łączniki (1) umieszczone obok siebie na wspól
nej płaszczyznie montażowej mają umocowane na
swych napędowych wałkach (4) dźwignie (S) sprzęg
nięte ze sobą listwą (5) z dwoma podłużnymi wycię
ciami (6), w których podczas przestawiania łącznika
przesuwają się swobodnie kołki (7) umocowane na
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dźwigniach (S), przy «czym zamkniecie i otwarcie po
szczególnych łączniKÓw (1) jest możliwe przy spełnie
niu warunków: r+1 < a , a uniemożliwienie zamknię
cia drugiego łącznika przy zamkniętym pierwszym jest
zapewnione przy zachowaniu warunku r+1 > b.
tle
(P. 15USS)
23.08.1071.
Biuro Rozwoju Środków Organizacyjno-Technicz
nych „Prebot", Radom (Marek Sieńko).
Sposób sterowania tyrystora, zabezpieczający Pned
powtórnym, niepożądanym zadziałaniem w ustalonym
masie, znamienny tym, ie do zabezpieczenia używa
się części energii prądu płynącego przez tyrystor.
Układ do stosowania sposobu według zastrz. 1, zna
mienny tym, że w obwodzie pracy tyrystora włączony
jest szeregowo opornik (Rl) lub transformator two
rzący źródło napięcia, zabezpieczające przed powtór
nym niepożądanym zadziałaniem.

Zacisk zwijany do złączek przewodów elektrycznych
w postaci spłaszczonego cylindra o przekroju poprzecz
nym w. kształcie litery sigma, w którego górnej pła
skiej części powierzchni są wykonane nagwintowane
otwory, znamienny tym, że górna spłaszczona część (1)
zacisku jest utworzona z dwóch zawiniętych pod kątem
180° krańcowych odcinków (2) i (3) taśmy lub blachy,
z której zwinięty jest zacisk, przy czym obydwa zawi
nięte krańcowe odcinki (2) i (3) są nałożone na siebie
w płaszczyźnie usytuowania nagwintowanych otwo
rów (4) iityt

21c

21c
(P. 151271)
27.10.1971.
„DOLMEL" Dolnośląskie Zakłady Wytwórcze Ma
szyn Elektrycznych, Wrocław (Jan Kamiński, Bene
dykt Wydmuch).
Skrzynka zaciskowa, zwłaszcza do ehwytnlka elek
tromagnetycznego, znamienna tym, że jej obudowa (1)
zaopatrzona jest w usytuowane u podstawy wewnętrz
ne występy (4) z wydrążonymi otworami przelotowy
mi, w których znajdują się śruby (5), łączące tę obu
dowę. (1) z korpusem chwytnika.

21c
(P. 151309)
28.10.1971.
Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów Od
dział we Wrocławiu, Wrocław (Otto Banet, Tadeusz
Neustein, Ryszard Pędziński).
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(P. 151312)

29.10.1971.

Stocznia im. Komuny Paryskiej, Gdynia (Tadeusz
Sączewski).
Urządzenie do uzgadniania iyl kabla wielożyłowego
składające się z dwóch przyrządów, znamienne tym,
że jeden przyrząd stanowi szereg różnowartościowych
oporników (1), których jedne końce są zwarte i pod
łączone do masy, a drugie w czasie pomiaru podłączo
ne są do lył kabla, natomiast drugi przyrząd zawiera
iródło prądu stałego (3), połączone w dowolnej kolej- •
ności poprzez wyłącznik (4), potencjometr (5), miliwoltomlerz (6) i skalujący opornik (7) do przycisku (9)
i badanej żyły.

Odmiana urządzenia według zastrz. 1, znamienna
tym, że drugi przyrząd ma oporowy mostek (11),
w który podłączony jest mlllwoltomierz (6), przy czym
skalujący opornik (7) i przycisk (9) podłączone są rów
nolegle do jednego z oporników mostka (11).

52
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150674)

23.09.1971.

Przedsiębiorstwo Robót Elektrycznych „Elektromontaž", Warszawa (Aleksander Koźmiński, Andrzej Rahnenfeld, Wiesław Paluch).
Sposób wytwarzania skrzynek rozdzielczych do
urządzeń elektrycznych, muf czy innych elementów
osłonowych, wykonywanych z ciężkiego żeliwa, zna
mienny tym, osprzęt - skrzynki mufy, głowice itp.
wykonuje się przez warstwicowe powlekanie, odpo
wiednio ukształtowanej formy, kolejnymi warstwami
włókna szklanego (3) i cementu (2) aż do granic po
dyktowanych potrzebami wytrzymałości mechanicz
nej.

21c

(P. 157282)

Układ do sterowanego kolejnego łączenia wyłączni
ków, złożony z pomocniczego przekaźnika pośredniczą
cego z opóźnionym powrotem, dwóch przekaźników
pośredniczących, diody, wyłączników oraz regulatora,
znamienny tym, że w nim jeden przekaźnik pośredni
czący (PI) poprzez pomocniczy zestyk zwiemy stero
wanego wyłącznika (Wl), przekaźnik z opóźnionym
powrotem (P2) poprzez regulator (R), cewka drugiego
przekaźnika pośredniczącego (P3) poprzez zestyk
zwiemy pierwszego przekaźnika pośredniczącego (PI)
i rozwierny zwłoczny zestyk przekaźnika z opóźnio
nym powrotem (P2), cewka załączająca (CZ1) pierw
szego wyłącznika (Wl) poprzez regulator (R) - włą
czone są na napięcie zasilania, przy czym zestyk
zwiemy drugiego przekaźnika pośredniczącego (PS)
włączony jest między regulator (R) a cewkę załącza
jącą (CZ2) drugiego wyłącznika (W2), zaś dioda (D)
włączona jest tak, że przy zamkniętym zestyku dru
giego przekaźnika pośredniczącego (P3) i zamknięciu
obwodu przez regulator (R) tworzy obwód podtrzy
mania.

(P. 149222)

posażonej symetrycznie po obu stronach w czopy (4)
łożysk wahliwych (5), wmontowanych na Jednych koń
cach ramion dźwigni dwuramiennych (6), w rozwidleniach drugich końców, których osadzone są luźno
sworznie (7), stanowiące zaczepy, umieszczonych
w prowadnicach, wykonanych w głowicy piłki su
waków (8), do których przytwierdzone są uchylnie suporty (9) z zamontowanymi w nich przesuwnie uchwy
tami (10) na piłeczki (11).

14.08.1972.

Zakłady Pomiarowo-Badawcze Energetyki „Energopomiar" Zakład Aparatury Pomiarowó-Regulacyjnej,
Wrocław, Polska (Michał Wiland, Jerzy Boniecki).

21d1
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30.06.1971.

Zakład Remontowy Energetyki Wrocław, Wrocław
(Bolesław Mykicki).
Piłka mechaniczna do żłobkowania izolacji międzydziałkowej komutatorów maszyn elektrycznych, zna
mienna tym, że na jej wałku napędowym (1) osadzone
jest skośnie łożysko toczne (2), którego pierścień ze
wnętrzny osadzony Jest z kolei w oprawie (3), wy

21d1

(P. 149538)

19.07.1971.

Karkonoskie Zakłady Maszyn Elektrycznych „Karelma", Piechowice (Henryk Marc, Jerzy Ruszkowski).
Urządzenie do mechanizacji uzwajanla stojanów
o zamkniętych żłobkach, zwłaszcza stojanów silników
głębinowych, złożone z mechanicznie napędzanych ro
lek, znamienne tym, że rolki są zwierane przy pomo
cy siłownika pneumatycznego.
21d1

(P. 150016)

14.08.1971.

Politechnika Wrocławska, Wrocław (Władysław
Gromek).
Stojan maszyn elektrycznych prądu przemiennego,
zwłaszcza dużych maszyn elektrycznych, znamienny
tym, że ma otwarte żłobki (2), o przekroju jednako
wym na całej głębokości, w których umieszczone są
szablonowe cewki (3), przymocowane do powierzchni
żłobka (2) za pomocą kleju termoutwardzalnego, przy
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czym cewki (S) wypełniają cały przekrój żłobków (2),
a górna powierzchnia cewki (S) jest pokryta warstwą
szklanej tkaniny, nasyconej termoutwardzalnym kle
jem.

21d1
(P. 151194)
25.10.1971.
Wyższa Szkoła Morska, Gdynia, Polska (Jan Malys,
Eugeniusz Bartosiński, Edmund Markowski).
Silnik elektryczny tarczowy przeznaczony do pra
cy w sieci prądu stałego i przemiennego, znamienny
tym, że w wydrążonym stojanie (1) wykonanym z ma
teriału ferromagnetycznego znajduje się uzwojenie (2)
wytwarzające pole magnetyczne o takim kształcie, że
pole przenika do wirnika z powierzchni bocznych
równolegle do osi obrotu i dalej z wirnika jego po
wierzchnią cylindryczną prostopadle do osi obrotu.

21d2
(P. 148768)
30.07.1971.
Zakład Doświadczalny Elektroniczne) Aparatury Po
miarowej „Eureka" przy Zjednoczonych Zakładach
Elektronicznej Aparatury Pomiarowej „Elpo", Warsza
wa (Piotr Stawski).
Układ lasilania silnika prądu zmiennego prądem sta
łym, zawierający tranzystorową przetwornicę prądu
stałego na prąd zmienny w dowolnym układzie połą
czeń i silnik prądu zmiennego, znamienny tym, ie
uzwojenia (Lj i L,) przetwornicy są osadzone na kon
strukcji obwodu magnetycznego silnika <M) prądu
zmiennego.

21d2

21d2

(P. 143231)

16.09.1970.

Anton Lavrentovich Saralidze, Anatoly Lazarevich
Efremidi, Tbilisi, Związek Socjalistycznych Republik
Radzieckich.
Wysokonapięciowy półprzewodnikowy blok prostow
niczy, zawierający układ szeregowo połączonych pro
stowników półprzewodnikowych, bocznikujących kon
densatorów oraz metalowy ekran, znamienny tym, że
wspólny dla bloku zewnętrzny ekran metalowy skła
da się z co najmniej dwu symetrycznie rozmieszczo
nych zewnętrznych ekranów metalowych (3, 4), między

którymi umieszczony jest układ (1) utworzony z pro
stowników i bocznikujących je kondensatorów (8),
przy czym każdy z końców tego układu dołączony jest
do jednego z zewnętrznych metalowych ekranów (3, 4),
a odległość każdego z elemntów układu prostownicze
go od każdego z ekranów jest tym większa, im w ukła
dzie elektrycznym dalej od wspólnego końca układu
prostowniczego i jednego z zewnętrznych ekranów włą
czony jest dany element.

51

(P. 149455)

15.07.1971.

Instytut Elektrotechniki, Warszawa (Andrzej Buzę,
Andrzej Mokrosiński, Wiesław Seruga, Józef Zamojski,
Anastazy Rudziński, Jerzy Stachura).
Układ połączeń prądnicy prądu stałego pracującej

dwukierunkowo, składający się z prądnicy prądu sta
łego i elementów o charakterystyce zaworowej, zna
mienny tym, że elementy zaworowe, najkorzystniej
diody, połączone są w czworokątny mostek zamknięty,
przy czym do węzła anodowego (A) i węzła katodowe
go (B) podłączona jest sieć zewnętrzna zasilana przez
prądnicę, a do pozostałych dwóch węzłów (C i D) pod
łączone jest uzwojenie twornika prądnicy (P).
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(P.

149734)

28.07.1971.

Wyższa Szkoła Inżynierska im. J. J. Śniadeckich,
Bydgoszcz (Michał Tali).
Jednofazowa maszyna asynchroniczna z wirnikiem,
w kształcie cylindra lab pierścienia, znamienna tym,
łe do uzwojenia rozruchowego (2) dołącza się dodat
kową reaktancję (!).

21d2

(P. 149922)

jem termoutwardzalnym i ułożone na warstwie szkla
nej, przy czym wkładki <4) zamocowane są w żłob
kach stojana przez przyklejenie, a w żłobkach wirni
ka za pomocą bandaża szklanego, nasyconego klejem
termoutwardzalnym.

9.08.1972.

Patent dodatkowy do patentu P-145693
„ELTA" Fabryka Transformatorów i Aparatury
Trakcyjnej im. Bojowników PPR, Łódź (Adam Ketner,
Jędrzej Lelonkiewicz).
Układ połączeń uzwojeń w autotransformatorach
wysokonapięciowych t regulacją napięcia pod obciążeniem, w którym występuje wydzielone uzwojenie
regulacyjne (połączone z uzwojeniem szeregowym)
włączone pomiędzy dwie części innego uzwojenia we
dług patentu (P-145693), znamienny tym, że pomię
dzy dwie części (2a, 2b> podzielonego uzwojenia sze
regowego jest włączone wydzielone uzwojenie regu
lacyjne, przy czym wyprowadzenia zacisków (ka)
i (nb) uzwojenia szeregowego znajdują się w promie
niowym lub osiowym kanale olejowym.

21d2

(P. 150017)

14.08.1971.

Politechnika Wrocławska, Wroclaw (Władysław Gro
mek).
Maszyna elektryczna małej lub średniej mocy, zwła
szcza asynchroniczny silnik głębinowy, wyposażona
w stojąn i wirnik o żłobkach otwartych, znamienna
tym, że w otworach żłobków stój ana i wirnika umie
szczone są magnetyczne wkładki (l), wykonane w po
staci pakietu blach magnetycznych, sklejonych kle-

(P. 151144)

20.10.1971.

Politechnika Szczecińska Zakład Maszyn i Napędów
Elektrycznych, Szczecin, Polska (Dżemal Woronowicz).
Układ asynchronicznej kaskady prostownikowo-maszynowej stałej mocy o rozszerzonym zakresie regula
cji prędkości obrotowej znamienny tym, że wał (5)
silnika asynchronicznego pierścieniowego (1) posiada
połączenie z wałem (3) silnika prądu stałego (4) za
pomocą dowolnej przekładni mechanicznej (2) zwięk
szającej prędkość obrotową silnika prądu stałego (4)
w stosunku do prędkości obrotowej silnika asynchro
nicznego pierścieniowego (1).

21d2

21d2

Nr 17

(P. 149380)

12.07.1971.

Centralny Ośrodek Konstrukcyjno-Badawczy Prze
mysłu Motoryzacyjnego POLMO Przedsiębiorstwo
Państwowe, Warszawa (Robert Gadomski, Jerzy Pia
secki).
Stanowisko do badania elektrycznych rozruszników
silników spalinowych, zwłaszcza do pojazdów samo
chodowych, znamienne tym, że wał (S) zakończony wy
miennym kołem zębatym (5) Jest połączony z masą
bezwładną (4) tak dobraną, że obciążenie rozrusznika
w czasie prób stanowi tylko bezwładność tej masy
oraz przyspieszanych obrotowo części stanowiska, przy
csym między wymiennym kołem zębatym (5) a masą
bezwładną (4) jest umieszczony momentomierz (7).
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mator „AT-2" z przełącznikiem „P" światła migowe
go, z automatycznym bezpiecznikiem „B16 A", z prze
kaźnikiem ,31-6" i krańcowym wyłącznikiem „WK",
a czwarta stanowiąca pulpit sterowniczy zawiera prze
łącznik „ŁK-1", kilowoltomierz, woltomierz „V", lamp
ki sygnalizacyjne „LS", „LT", „LR", zaciski laborato
ryjne „ZL", przycisk awaryjny „WG", oraz tablicę
synoptyczną sygnalizującą napięcie sztywne.

21e

(P. 141537)

24.06.1970.

Akademia Medyczna w Warszawie, Warszawa (Ma
riusz Stopczyk).
Sposób pomiaru napięcia ogniw zasilających impi Ant o wane układy elektroniczne polegający na wstępn m ustaleniu zależności pomiędzy odległością cewki
indukcyjnej urządzenia elektronicznego i zależności
pomiędzy napięciem indukowanym w cewce a wiel
kością napięcia ogniw zasilających, w którym mierzy
się czas pomiędzy nadawanym przez głowicę ultra
dźwiękową a odbitym od urządzenia elektronicznego
echem i z czasu tego określa się odległość pomiędzy
głowicą a implantowanym urządzeniem, znamienny
tym, że rzeczywistą wielkość napięcia ogniw zasila
jących ustala się na podstawie pomiaru napięcia in
dukowanego w cewce (4) oraz pomiaru odległości po
między cewką (4) i układem elektronicznym implan
towanym (2) wykorzystując uprzednio ustalone za
leżności.

21c

(P. 148232)

18.05.1971.

Przedsiębiorstwo Montażu Urządzeń Elektrycznych
Przemysłu Węglowego, Katowice (Skupnik Zbigniew,
Fajkis Konstanty).
Zasilacz napięciowo-prądowy wras z próbnikiem
wytrzymałości, zawierający w jednej skrzyni zaopa
trzonej w kółka cztery komory, znamienny tym, że
komora pierwsza zawiera transformator „TR-4" oraz
przekładnik napięciowy 220/3000 V, druga prostownik
,.BY-10/500 oraz Elektrody „E", trzecia autotransfor-

21e

(P. 149177)

1.07.1071.

Zakład Doświadczalny Aparatury Pomiarowej przy
Krakowskiej Fabryce Aparatury Pomiarowej KFAP,
Kraków (Jan Pawłowski).
Urządzenie do wzorcowania lub sprawdzania elek
trycznego przyrządu pomiarowego, według patentu
głównego Nr 67039 zawierające dzielnik napięć wzor
cowych w postaci wymiennej rezystancyjnej wkładki
zakresowej, stabilizowane źródło prądu lub napięcia,
łączówkę wielokrotną, zespół automatycznej kompen
sacji, wielomiejscowy przełącznik napięć wzorco
wych, zespół zastępowania obwodów zewnętrznych
oraz niestabilizowane źródło prądu lub napięcia i re
zystory przesunięcia zakresu, znamienne tym, że dziel
nik (1) napięć wzorcowych składa się z zestawu połą
czonych szeregowo wzorcowych rezystorów podziałkowych (Rwi... Rwn), stanowiących zarazem rezystory
ujemnego przesunięcia zakresu, oraz wzorcowego re
zystora (Rd) dodatniego przesunięcia zakresu, przy
czym w przypadku niewystąpienia potrzeby przesunię
cia zakresu do punktu (P) wspólnego dla dzielnika (1)
napięć wzorcowych i obwodu wyjściowego zespołu au
tomatycznej kompensacji (6) jest przyłączony skraj
ny zacisk rezystora (R wt ), natomiast w przypadku po
trzeby przesunięcia zakresu do tego punktu (P) jest
przyłączony zacisk odpowiedniego dla tego przesunię
cia wzorcowego rezystora przesunięcia zakresu (RWi •«
... Rwn-i lub Rd), a jednocześnie do obwodu wyjścio
wego zespołu automaty znej kompensacji (6) i zara-

5«
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zem przez zespół zastępowania obwodów zewnętrznych
(IS) do zacisków (12) wzorcowanego lub sprawdzane
go przyrządu (11) jest przyłączone niestabilizowane
źródło prędu lub napięcia (20).

21e
(P.149332)
8.07.1971.
„Era" Zakłady Wytwórcze Przyrządów Pomiaro
wych Im. Janka Krasickiego, Warszawa (Bolesław Duliński, Stanisław Karolak, Jan Skonecki).
Tulejka wsporcza resorka taśmy zawieszeniowej
przyrządu pomiarowego, posiadającego kołnierz opo
rowy i występ osadczy, przez który to kołnierz i wy
stęp przechodzi otwór dla taśmy zawieszeniowej, zna
mienna tym, że ma dwa ramiona (7, 8) stanowiące
dźwignię nastąwki zerowej.

Nr 17

Halama, Andrzej Jakubowski, Andrzej Wroński, Dio
nizy Buchcik).
Układ inicjatora drogowego z czujnikiem magne
tycznym, znamienny tym, że czujnik magnetyczny (1)
ze szczeliną powietrzną połączony jest przez prostow
nik (5) i filtr złożony z kondensatorem (6) rezystorów
(7, 8) i diody Zenera (9) z f ormerem impulsów (10).

21e
(P. 149409)
12.07.1971.
Zakłady Podzespołów Radiowych „Miflex", Kutno
(Czesław Belicki, Jerzy Wszołek, Wiesław Andryszczak, Tadeusz Stępniak).
Szczęka urządzenia do badania parametrów elek
trycznych podzespołów, zwłaszcza kondensatorów skła
dająca się z ruchomego ramienia 1 sterowanego do
ciskiem elektromagnesu 3 oraz ramienia nieruchome
go 5, znamienna tym, że ramię nieruchome 5 posiada
ruchomy kołek wstępnego podtrzymania 4 z osadzoną
na nim sprężyną powrotu 8 oraz połączony jest ż ste
rującym nim elektromagnesem 6.

21e
(P. 149346)
0.07.1971.
Zakład Doświadczalny Aparatury Elektronicznej
przy Zakładach Radiowych im. M. Kasprzaka, Warsza
wa (Jerzy Rydzewski).
Układ modulacji jaskrawości, zwłaszcza do oscylo
skopu elektronicznego zawierający generator sygnału
sinusoidalnego, transformator podwyższający, układ
prostowniczy i filtr RC, znamienny tym, że kondensa
tor filtrujący zasilacza wysokiego napięcia (CF), włą
czony między punkt połączenia opornika wyjściowe
go zasilacza wysokiego napięcia (R) z katodą lampy
oscyloskopowej (K), a źródło modulacji jaskrawości
(ZJ), został równocześnie wykorzystany do sprzężenia
źródła sygnału modulacji jaskrawości (ZJ) z katodą
lampy oscyloskopowej (K).

21e

(P. 149404)

12.07.1971.

Zakłady Konstrukcyjno-Mechanizacyjne Przemysłu
Węglowego, Gliwice (Aleksander Leszczyński, Benon

21e

(P. 149452)

15.07.1971.

Instytut Energetyki, Warszawa (Karol Drewnik).
Układ sterujący do generatora impulsów elektrycz
nych wysokiego napięcia, znamienny tym, że ma mier
nik (5) o ilorazowym ustroju pomiarowym, wyposażo
ny w przekaźnik (8) sterowany ruchem organu rucho
mego miernika (5), na którego obu gałęziach prądo
wych włączone są oporniki (4) i (6) o regulowanej
oporności, przy czym uzwojenia równolegle włączonych
do źródła napięcia pomocniczego (7) gałęzi miernika
(5) składających się każda z uzwojenia pomiarowego
i połączonego z nim szeregowo opornika (4) 1 (6), są
połączone w taki sposób, że momenty obrotowe od obu
uzwojeń działają w przeciwnych kierunkach, przy
czym obwódifiworzony z ustroju pomiarowego mier
nika (5) oporWków (4) i (6) oraz źródła napięcia pomoc
niczego (7) jest w dwóch punktach połączony z zasob
nikiem energii (1) sterowanego generatora impulsów
przez opornik (3), a przekaźnik (8) wbudowany w mier-

Nr 17
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nik (5) połączony jest z przekładnikiem (10) powodu
jącym wyzwolenie cyklu pracy sterowanego generato
ra, przy czym w układ włączony jest przełącznik (16)
umożliwiający zmianę kierunku prądu płynącego przez
miernik (5) od zasobnika energii (1) przez opornik (J).
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przy czym jedna okładzina każdego kondensatora po
łączona jest z wyjściem oraz przez rezystor (R) z w e j 
ściem układu, a druga zwarta jest z ziemią poprzez
oddzielny dla każdego kondensatora (C t ,.... C^j) klucz
elektroniczny (K1,.... KN)<

21e
(P.149486)
16.07.1971.
Politechnika Warszawska, Warszawa (Zbigniew Kuź
nicki).

21e
(P. 149461)
15.07.1971.
Politechnika Gdańska, Gdańsk (Tadeusz Lipski).
Układ do badań przeciążeniowej zdolności wyłącza
ni* bezpieczników topikowych zawierający obwód ni
skiego napięcia do wstępnego grzania prądem pro
bierczym oraz obwód wysokiego napięcia, znamienny
tym, że w obwodzie wysokiego napięcia posiada nała
dowany kondensator (O włączony równolegle do źró
dła wysokiego napięcia, który w chwili przełączenia
bezpiecznika (B) na obwód wysokiego napięcia ulega
rozładowaniu na bezpiecznik (B).

21e
(P. 149462)
15.07.1971.
Politechnika Gdańska, Gdańsk (Bogdan Wilamowski).
Układ do uśredniania przebiegów z czasowym roz
działem kanałów, znamienny tym, że zawiera konden
satory (C1,..., C N ) W ilości równej liczbie kanałów,

"■■.*"*!.,■'

Układ do pomiaru ruchliwości ładunku elektrycznego w cienkich warstwach półprzewodnikowych skła
dający się z czterech umieszczonych na warstwie, znaj
dującej się w prostopadłym do jej powierzchni polu
magnetycznym, symetrycznie parami i rozdzielonych
od siebie szczelinami i obszarem czynnym elektrod do
prowadzających, z których każda z par włączona jest
symetrycznie w swój obwód zasilający składający się
z połączonych ze sobą szeregowo rezystora, źródła prą
du stałego z regulacją potencjometryczną i miernika
prądu, a między te obwody włączony jest rezystor
wzorcowy, połączony równolegle.z przyrządem mierzą-cym napięcie, znamienny ty:n, że wewnętrzne zakoń
czenie sąsiadujących ze sobą elektrod (2) i (S) oraz (4)
i (5) mających postać podłużnych pasków, umieszczo
nych na powierzchni półprzewodnika, tworzące szcze
liny (L,) między parami elektrod są zwężone do sze
rokości (W) mniejszej od wielkości iloczynu rezystywności półprzewodnika przez wielkość tej szczeliny dzie
lonej przez iloczyn grubości warstwy półprzewodniko
wej i wartość rezystora wzorcowego (R»), przy czym
odległość (1) między początkami zwężeń końców elek
trod, rozdzielonych szczeliną (L,) jest znacznie więk
sza od tej szczeliny.

21e
(P. 149567)
20.07.1971.
Politechnika Warszawska, Warszawa (Władysław
Tryliński, Roman Magier).
Uchwyt do mocowania taśmy ułoiyskowania taśmo
wego skrętnego układu ruchomego w przyrządach po-

58

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

miarowych, znamienny tym, że składa się z dwóch koł
ków umieszczonych w pewnej odległości od utwierdzo
nego końca taśmy, pomiędzy którymi znajduje się taś
ma oraz z elementu sprężystego przystosowanego do
wywierania nacisku poprzez kołki na taśmę.

21e (P.

149608)

21.07.1971.

Politechnika Wrocławska, Wrocław (Wojciech Fuliński).
- FMOciuły wskainlk sera na częstotliwość 50 Hz, zna
mienny tym, że stanowi go wzmacniacz (1) mocy, na
którego wyjście przyłączone są, połączone ze sobą sze
regowo, cewki prądowe dwóch watomierzy (2 i 3),
a cewka napięciowa jednego z watomierzy (2) jest po
łączona z fazowym przesuwnikiem (4).

21e
(P.
149617)
23.07.1971.
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Pomiarów i Automa
tyki Elektronicznej, Wrocław (Teresa Rydosz, Leszek
Mulka).
Układ sterowania regulatorem napięć i cyfrowym
polem odczytowym w automatycznym mostku do po
miaru pojemności wykonany z przerzutników bistabilnych, znamienny tym, że jest utworzony z dowolnej
ilości identycznych członów połączonych szeregowo
i każdy z członów ma układ (1) licznika pierścienio
wego, układ (2) pamięci i układ (3) akceptacji, a każ
dy z tych układów jest zbudowany z czterech prze
rzutników, przy czym każdy z członów ma układ (4)
blokady utworzony z jednego przerzutnika (17).

Nr 17

Urządzenie do wytwarzania symulowanych wyłado
wań niezupełnych, wyposażone korzystnie w znany
z patentu 55561 kalibrator spełniający tu funkcje ge
neratora impulsów napięciowych, znamienny tym, że
zawiera mechanizm M do precyzyjnej regulacji chwili
wytwarzania impulsów napięciowych, którego zestyk
(6), najkorzystniej zestyk próżniowy, działający pod
wpływem określonej wartości chwilowej pola elektro
magnetycznego, jest zamocowany przesuwnie w polu
elektromagnetycznym nieruchomej cewki (1) i jest
przemieszczany do wybranego położenia za pomocą
giętkiego cięgła (9) przesuwanego ręcznym pokrę
tłem (10).

21e
(P. 149669)
26.07.1971.
Zakład Aparatury Pomiarowo-Regulacyjnej „Energopomiar", Wrocław (Andrzej Kwaśniewski, Tadeusz
Lorenc).
Sposób przetwarzania mocy prądu zmiennego ńa na
pięcie stałe, znamienny tym, że za pomocą układu ge
nerującego wytwarza się ciąg impulsów elektrycz
nych o przeciwnej polaryzacji, których amplituda jest
jednakowa i proporcjonalna do chwilowej wartości
mierzonego prądu, a stosunek różnicy czasów trwania'
tych impulsów do ich sumy jest proporcjonalny do
chwilowej wartości mierzonego napięcia.
Układ do stosowania sposobu według zastrz. 1 i 2,
znamienny tym, że równolegle do uzwojenia wtórne
go przekładnika prądowego (3) ma włączone dwa sze
regowo połączone ze sobą jednakowe oporniki (5) i (6)
oraz parę kluczy tranzystorowych (7) i (8), przy czym
wspólne punkty połączeń zarówno oporników, jak
i kluczy połączone są z układem całkującym (9),
a układ kluczy (1) połączony jest z generatorem (2),
który steruje nim impulsami elektrycznymi.

21e

(P. 149733)

28.07.1971.

Kopalnia Węgla Kamiennego „Rymer", Niedobezyce
(Adam Skubis, Tadeusz Froehlich, Czesław Jureczko,
Feliksa Skubis).

21e

(P. 149653)

26.07.1971.

Zakłady Energetyczne Okręgu Centralnego, Warsza
wa (Bohdan Długosz, Jerzy Walkiewicz, Sylwester
Stroynowski).

Przyrząd do kontroli kątowej niejednoczesności w za
łączaniu lub wyłączaniu fai wyłącznikiem mocy zbu
dowany na elementach logicznych, znamienny tym, że
fazowy styk (R) kontrolowanego wyłącznika mocy (1)
o wspólnym stałym potencjale logicznym z pozostały-

Nr 17
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mi fazowymi stykami (S, T) jest przyłączony równo
legle do wejścia pierwszego kształtującego układu (2),
pierwszej sumy (3) i drugiej negacji (4), drugi fazo
wy styk (S) jest przyłączony równolegle do pierwszego
i drugiego kształtującego układu (2 i 5), pierwszej
i czwartej negacji (8 i 9), drugiej i trzeciej sumy (6
i 7), zaś trzeci fazowy styk (T) przyłączony jest rów
nolegle do wejścia drugiego kształtującego układu (5),
trzeciej negacji (11) i czwartej sumy (10), przy czym
wyjścia pierwszej i drugiej negacji (8 i 4) sprzężone
są z wejściami pierwszego kształtującego układu (2),
zaś wyjście trzeciej i czwartej negacji (11 i 9) z w e j 
ściami drugiego kształtującego układu (5), natomiast
wyjście pierwszego kształtującego układu (2) jest po
łączone posobnie poprzez pierwszy uniwibrator (12) na
wejście pierwszego przerzutnika (13), a wyjście dru
giego kształtującego układu (5) posobnie poprzez dru
gi uniwibrator (15) na wejście drugiego przerzutnika
(16), zaś poszczególne wyjścia czterech negacji (8, 4, 11,
9) są połączone posobnie poprzez odpowiadające mu
sumy (3, 6, 7, 10) na wejścia swoich przerzutników
(18, 20, 22, 24), przy czym każdy przerzutnik (13, 18, 20,
22, 24, 16) ma odpowiadający mu wskaźnik (14, 19, 21,
23, 25, 17).

21e

(P. 149782)
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magnetyczny, natomiast na wewnętrznym nablegunniku (3) jest przesuwnie osadzona ruchoma cewka (19)
w ten sposób, że dwa jej boki znajdują się w magne
tycznych roboczych szczelinach (4) i (5).

21e
(P.
149823)
4.08.1971.
Polska Akademia Nauk Instytut Chemii Fizycznej,
Warszawa (Andrzej Kalinowski, Czesław Jabłonowski).
Sposób niezaklócanego pomiaru czasu przepływu
prądu, zwłaszcza przy pomiarach kalorymetrycznych
o stałej amplitudzie i różnym czasie trwania płyną
cego w obwodzie pomiarowym 1 wytwarzającego na
oporze tego obwodu prostokątny spadek napięcia u ="
= 1XR, zwłaszcza przy pomiarach kalorymetrycznych,
znamienny tym, że przetwarza się inicjowany prosto
kątny impuls napięcia u = iXR z obwodu pomiarowego
na impulsy szpilkowe rozdzielone fazowo i selekcjo
nowane amplitudowo, a następnie przetwarza się im
pulsy szpilkowe na impulsy prostokątne o jednako
wej polaryzacji i o krótkim czasie trwania będącym
granicą dopuszczalnego błędu pomiaru czasu przepływu
prądu w obwodzie pomiarowym, przy czym impulsy
prostokątne są synchronizowane zboczami włączenia
i wyłączenia mierzonego prądu prostokątnego, następ
nie otwiera się wyjściowe drogi dla Impulsów prosto
kątnych tylko w chwili ich występowania, po czym
steruje się tym impulsami wejścia „start" i „stop" ze
wnętrznego przyrządu cyfrowego i/lub elektromecha
nicznego mierzącego odstęp czasu pomiędzy impulsa
mi.

20.09.1971.

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Pomiarów i Automa
tyki Elektronicznej, Wrocław (Andrzej Podemski, Ze
non Harasym, Bogusław Dzikowski, Stanisław Wal
czak).
Ferrodynamiczny ustrój pomiarowy utworzony
z magnesującej cewki, z ruchomej cewki i rdzenia
magnetycznego, znamienny tym, że ma rdzeń magne
tyczny utworzony z dwóch zewnętrznych nabiegunników (1) i (2) oraz jednego wewnętrznego nabiegunnika (3), z których każdy ma kształt rozciętego pierście
nia usytuowanego współosiowo w ten sposób, że mię
dzy wewnętrznym nabiegunnikiem (3) a zewnętrzny
mi nabiegunnikami (1) i (2) są utworzone dwie magne
tyczne, robocze szczeliny (5) i (4) o jednakowej stałej
szerokości wzdłuż całego pierścieniowego odcinka, przy
czym obydwa zewnętrzne nabiegunniki (1) i (2) posia
dają z jednej strony przedłużenia (6) i (7) łączące się
w jednolitą całość i ukształtowane w postaci wnęki,
wewnątrz której jest umieszczona magnesująca cew
ka (8), osadzona na przedłużeniu (9) wewnętrznego nabiegunnika (3), którego koniec jest połączony z prze
dłużeniami (6) i (7) obydwu zewnętrznych nabiegunników (1) i (2) tworząc wspólny, rozgałęziony obwód

21e

(P.

149824)

4.08.1971.

Polaka Akademia Nauk Instytut Automatyki, War
szawa (Jarosław Zarzecki).
Rewersyjny wtórnik emiterowy, znamienny tym, że
w wejściowej gałęzi kompensującej włączony jest
tranzystor (Tt), którego baza zwarta z kolektorem po
łączona jest z bazą tranzystora (T,) o przewodnictwie
p-n-p należącego do gałęzi wyjściowej wtórnika, emi-
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jest
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zaciskiem.
a kolektor
w szereg z oporniki-i (■,) do iijwnnagn btogima «ro
dła zasilania

21e

(P. 149888)

8,08.1971.

Politechnika Wrocławska, Wroclaw (Marian Pierz
chała).
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszi
ca, Kraków (Adam Komarzewski, Jacek Bacz).
Urządzenie do kompensacji nierównowagi w apara
turze, zwłaszcza dla tensometrów elektrooporowych
prądu zmiennego, zawierające mostkowy układ czuj
ników elektrooporowych, połączonych z generatorem
częstotliwości nośnej 1 ze wzmacniaczem napięć zmien
nych, który jest połączony z demodulatorem fazoczułym, zawierającym filtr wygładzający, znamienne tym,
ie wyjście demodulatora fazoczułego (4) jest połączo
ne poprzez wzmacniacz uśredniający (6) z jednym
z wejść modulatora (7), którego drugie wejście jest
połączone poprzez seperator (8) z generatorem często
tliwości nośnej (5), natomiast wyjście modulatora (7)
jest połączone poprzez wzmacniacz sprzężenia zwrot
nego (9) i dzielnik napięcia (2) z mostkiem pomiaro
wym (1) i wzmacniaczem-pomiarowym (S).

21e

(P.

149835)

Układ pełnookresowego detektora fazy, który stano
wią tranzystorowe wzmacniacze różnicowe, znamien
ny tym, że kolektory tranzystorów (1, S, 8 i 10) pierw
szego i trzeciego różnicowego wzmacniacza (I i IW
oraz kolektor pierwszego tranzystora (5) drugiego róż
nicowego wzmacniacza (II) są połączone poprzez od
dzielne dla każdego z tranzystorów (1, S, 5, 8 i li) re
zystory (2, 4, 7, 9 i 11) z jednym zaciskiem baterii zasi
lającej, który ponadto jest połączony z kolektorami
drugich tranzystorów (12 i 13) drugiego i czwartego
wzmacniacza (II i IV), a emitery wszystkich różnico*
wych wzmacniaczy (I, II, III i IV) są połączone po*
przez oddzielne dla każdego wzmacniacza rezystory*
(14, 15, 16 i 17) z drugim zaciskiem baterii zasila*
Jącej, natomiast kolektor pierwszego tranzystora (1>
pierwszego tranzystora (6) czwartego wzmacniacza (IV),
zaś kolektor drugiego tranzystora (S) pierwszego
wzmacniacza (I) jest połączony z bazą pierwszego tran
zystora (S) drugiego wzmacniacza (II), a baza drugiego
tranzystora (12) drugiego wzmacniacza (II) jest połą*
czona z kolektorem pierwszego tranzystora (9) trze
ciego wzmacniacza (III), zaś baza tranzystora (18)
czwartego wzmacniacza (IV) jest połączona z kolek
torem drugiego tranzystora (10) trzeciego wzmacnia
cza (III), natomiast kolektory pierwszych tranzysto
rów (5 i 6) drugiego i czwartego wzmacniacza (II i IVf
są połączone ze sobą i stanowią wyjście układu.

30.08.1971.

Zakład Doświadczalny Elektrycznej Aparatury Pomiarowo-Regulacyjnej przy Lubuskich Zakładach
Aparatów Elektrycznych „Lumel", Zielona Góra (Zdzi
sław Tarnowski, Jan Nowacki).
Ustrój pomiarowy miernika magnetoelektrycinego
z magnesem wewnętrznym osadzonym suwliwie
w obejmie, znamienny tym, że posiada element sprę
żynujący (5) przymocowany jednym swoim końcem do
części górnej obejmy (1) najlepiej za pomocą wkrętów
(7), a drugi koniec opiera się na górnej powierzchni
czołowej magnesu (t) zabezpieczając go przed prze
mieszczaniem się w kierunku promieniowym i poosio
wym.

21e

(P.149966)

11.08.1071.

Zakład Energetyczny Legnica, Legnica (Stanisław
Król).
Urządzenie zwrotne wskazówki wskaźnika mocy ma
ksymalnej liczników energii elektrycznej, znamienne
tym, że składa się z cięgła dwudzielnego (1) przecho
dzącego Jednym końcem przez ściankę obudowy licz
nika, na której umieszczona jest skrzynka zaciskowa,
a drugim końcem przytwierdzonego mimośrodowo do
mającego większą średnicę kółka zębatego (2), za
zębiającego się z mającym mniejszą średnicę kółkiem
zębatym (4) osadzonym luźno na osi wskazówki (5), do
którego przytwierdzony Jest zaczep zwrotny (6).

Nr 17
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regowo w jeden wspólny obwód, tak aby składowe
stałe napięcia Halla (Uh) dodawały się i który to ob
wód doprowadzany jest do wejścia (7) filtru (F).
21e
(P. 150358)
6.09.1971.
Politechnika Wrocławska, Wrocław (Grzegorz Hiler).
Miernik magnetoelektryczny z podzlałką logarytmiczną i wskazówką świetlną, znamienny tym, ie wy
posażony jest w płytkę (5) wykonaną z elementów op
tyki włóknistej i umieszczoną na drodze wskazówki
świetlnej (6), przy czym krawędź (Lj) wlotowej po
wierzchni płytki (5) odwzorowuje względem lusterka
(S), przymocowanego do ruchomego organu (4) mierni
ka, funkcję liniową w przedziale (a, b) odpowiadają
cym pierwszym dziesięciu działkom podziałki mierni
ka i funkcję logarytmiczną w przedziale (b, c) odpo
wiadającym dalszym dziewięćdziesięciu działkom po
działki miernika, a krawędź (L,) wylotowej powierz
chni płytki (5) jest linią prostą, natomiast powierzch
nie boczne płytki (5) mają kształt dowolny.

21e

(P. 150074)

18.08.1971.

Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi Zakłady Ba
dawcze i Projektowe Miedzi „Cuprum", Wrocław (Leo
pold Slidziewski).
Układ halotronowego sumatora sygnałów prądu sta
łego, zwłaszcza do pomiaru różnych wielkości dają
cych się przetworzyć na stałoprądowe sygnały elek
tryczne w sytuacji, gdzie istotnym parametrem jest
suma wielkości mierzonych, zawierający uzwojenia
oddzielone galwanicznie od siebie i halotron umieszczony w szczelinie magnetowodu, znamienny tym, że
w symetrycznym zestawie podwójnych magnetycznych
rdzeni (Rl), (RS) stanowiącym dwie kolumny boczne
i jedną podwójną kolumnę środkową umieszczone są
na podwójnej kolumnie środkowej uzwojenia (Zl),
(Z2)... (Zn) sygnałów wejściowych oraz uzwojenie (Zi)
ujemnego sprzężenia zwrotnego, a na kolumnach bocz
nych usytuowano symetrycznie uzwojenia (3), (4), (5),
(6) rozmagnesowania rdzeni prądem przemiennym,
które połączone są szeregowo w jeden wspólny ob
wód tak, że wytworzone przez te uzwojenia (3), (4),
(5), (6) strumienie magnetyczne dodają się w każdej
kolumnie bocznej zestawu podwójnych rdzeni (Rl),
(Rl), a w podwójnej kolumnie środkowej odejmują się,
zaś umieszczonych w szczelinach kolumn bocznych
tego zestawu sterowanych prądem stałym (J) halotronów (HI), (H2) obwody wyjściowe są połączone sze-

21e

(P. 150363)

4.09.1971.

Przedsiębiorstwo Poszukiwań Geofizycznych, War
szawa (Leon Mucha, Aleksander Trojanowski, Włodzi
mierz Chichłowski, Jan Stępniewski).
Urządzenie do pomiaru oporności właściwej, zwła
szcza gruntu, zawierające woltomierz z detekcją fazo-
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czułą, wzorcowy generator sterujący, stabilizator prą.
du oraz układ sprzęgający, znamienne tym, ie zaopa
trzone jest w pierwszy układ kluczujący (27), włączo
ny równolegle do wejścia woltomierza z detekcją fazoczułą (26), podłączony do wyjścia wzorcowego genera
tora sterującego (1) poprzez wyzwalany generator im
pulsów prostokątnych (28), w drugi układ kluczujący
(3), włączony między bazę tranzystora wykonawczego
(7) stabilizatora prądu (8), a pierwszą elektrodę zasi
lającą (10), podłączony poprzez układ sprzęgający (2)
do wyjścia wzorcowego generatora sterującego (1) oraz
w układ sygnalizacyjny (17), podłączony do kolektora
tranzystora wykonawczego (7) stabilizatora prądu (8)
i do pierwszej elektrody zasilającej (10).
21e
(P. 150364)
6.09.1971.
Zakład Doświadczalny Aparatury Elektrycznej przy
Zakładach Radiowych im. M. Kasprzaka, Warszawa
(Jerzy Rydzewski).
Układ zasilacza wysokiego napięcia, zwłaszcza do
oscyloskopu elektronicznego, zawierający tranzystor
generacyjny, którego obwód generacyjny jest utworzo
ny z wtórnego uzwojenia transformatora i którego emi
ter jest połączony z kolektorem wyjściowego tranzy
stora wzmacniacza błędu, znamienny tym, że zawie
ra kondensator wypełniający (C), którego jedna okład
ka jest połączona z emiterem tranzystora generacyj
nego (Tl), zaś druga okładka jest połączona ze źródłem
zasilacza (Z) i równocześnie poprzez uzwojenie gene
racyjne (Z2) z kolektorem wspomnianego tranzystora
generacyjnego (Tf),

wypełnienia tego przebiegu, ulega skokowej zmianie
o około 50 procent, przy częstotliwości badanej, rów
nej wartości granicznej, właściwej dla układu monostabilnego.
21e

(P. 150408)

8.09.1971.

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszi
ca, Kraków (Zbigniew Rudnicki, Marian Stachowicz).
Sposób wykrywania odchyleń częstotliwości od war
tości zadanej, znamienny tym, że sygnał o częstotliwo
ści badanej jest przetworzony w układzie formującym
(1) na ciąg impulsów szpilkowych, a następnie w ukła
dzie monostabilnym (5) jest zamieniony na sygnał
o przebiegu prostokątnym, przy czym współczynnik

(P. 150539)

16.09.1971.

Zakład Doświadczalny Aparatury Elektronicznej
przy Zakładach Radiowych im. M. Kasprzaka, Warsza
wa (Marek Żółkowski, Macie] Brokman).
Urządzenie do kontroli parametrów potencjometrów,
znamienne tym, że zawiera silnik rewersy]ny (M) po
łączony poprzez sprzęgło (S) z osią (O) badanego po
tencjometru (Rb).

21e

21e
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(P.

158578)

18.09.1971.

Akademia Górniczo-Hutnicza, im. Stanisława Staszi
ca, Kraków (Krzysztof Wolski, Tadeusz Owsiak).
Tranzystorowy kompensator rejestrujący o zasila
niu bateryjnym, zawierający układ różnicowy, który
jest zasilany z baterii poprzez potencjometr kompen
sacyjny i połączony poprzez przetwornik, wzmacniacz
prądu zmiennego i detektor fazoczuły z silnikiem, zna
mienny tym, że ma generator (3), połączony z prze
twornikiem (1) i detektorem fazoczułym (5), oraz róż
nicowy wzmacniacz prądu stałego (8) wykonany
w układzie mostka na tranzystorach (9, 10, 11, 12), po
łączonego z dwoma przeciwstawnymi układami symetryzującymi, wykonanymi na tranzystorach (13, 14,
15 116), sterującymi mostkiem, przy czym wyjście róż
nicowego wzmacniacza (6) jest połączone z silnikiem
prądu stałego (7),

Nr 17
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21.09.1971.

Instytut Szkła, Warszawa (Roman Malik, Klemens
G. Kruszewski, Marian Harasimowicz, Wiesław Ołdak).
Różniczkujący analizator amplitudy impulsów elek
trycznych, znamienny tym, ie zawiera dwa lub więcej
układy selektorów amplitudy (2) pracujące równole
gle na odpowiednio względem siebie dobranych pro
gach dyskryminacji.

21e

(P. 150739)
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27.09.1971.

Politechnika Wrocławska, Wrocław (Grzegorz Hiler).
Tłumik cieczowy do mierników elektrycznych, zna
mienny tym, że stanowi go mocująca tuleja (4) z na
ciętym wewnątrz gwintem, w której z jednej strony
umieszczone Jest łożysko (2), a z drugiej strony regu

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Pomiarów i Automatyki Elektronicznej, Wrocław (Grzegorz Ziembicki,
Bernard Horwat).
Urządzenie do badania układów logicznych, znamien- ',
ne tym, ie ma układ porównania (4) przeznaczony do
pomiarów, stanów statycznych oraz układ pamiętają
cy (6) przeznaczony do pomiarów stanów dynamicz
nych, przy czym wyjścia obydwu układów (4) i (6) są
połączone przez układ sumy logicznej (20) ze wspól
nym układem wyświetlania (21).

29.00.1971.
(P.150795)
21e
Zakład Energetyczny Gliwice Przedsiębiorstwo Pań
stwowe, Gliwice (Franciszek Holisz, Jerzy Saferna,
Michał Sowiński).
Przyrząd do wykazywania wysokiego napięcia, ma
jący układ elektroniczny oraz metalowy czujnik, zna
mienny tym, że ma na czujniku (3) osłonę (4, 5, 7) dy
stansującą z tworzywa izolacyjnego w celu niedopu
szczenia czujnika (3) do styku galwanicznego z bada
nym obiektem (6).

21e

lacyjna tuleja (5) ze stożkowym otworem wewnętrz
nym, a przestrzeń w mocującej tulei (4), zawarta po
między łożyskiem (2) współpracującym z czopem (1)
organu obrotowego miernika i regulacyjną tuleją (5),
wypełniona Jest olejem.

(P. 151145)

20.10.1971.

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska (Jan
Masny, Stanisław Osiński, Zdzisław Teresiak).
Urządzenie do pomiaru impedancji sieci, składające
się z bloku sztucznego zwarcia, dwupołówkowego pro
stownika i wyposażone w woltomierz, znamienne tym,
ie stałoprądowe zaciski dwupołówkowego prostowni
ka (II) połączone są równolegle z zaciskami wejscio-
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wymi proporcjonalnego członu (III) i z zasilającymi za
ciskami napięciowego stabilizatora (IV), którego jeden
wyjściowy zacisk połączony jest z jednym wyjścio
wym zaciskiem stabilizatora (IV), a pozostałe wyj
ściowe zaciski proporcjonalnego członu (III) i napię
ciowego stabilizatora (IV) są połączone z woltomie
rzem (V).

21e

(P. 151158)

Nr 17

Sposób dynamicznego pomiaru napięcia przebicia
wtórnego w tranzystorach mocy wielkiej częstotliwo
ści, znamienny tym, że na kolektor tranzystora bada
nego (TB) z uziemionym emiterem podaje się stałe na
pięcie z zasilacza (6) oraz zmienne napięcie z genera
tora mocy wielkiej częstotliwości (4), a następnie ze
ruje się prądy sprzężenia zwrotnego wytworzonego
przez pojemność złącza baza-kolektor i zwiększa się
amplitudę napięcia zmiennego, przy czym powstające
na złączu baza-emiter szumy przedprzebiciowe poddaje
się detekcji, a otrzymane napięcie stałe podaje się na
układ zabezpieczający (2), który obniża napięcie nakolektorze tranzystora badanego (TB).

21.10.1971.

Zakłady Energetyczne Okręgu Centralnego, Warsza
wa, Polska (Tadeusz Osiński).
Wskaźnik neonowy wysokiego napięcia, zaopatrzo
ny w metalowy grot pomiarowy osadzony centrycznie w głowicy wkręconej do rury drążka połączonego
drugim końcem z izolowanym uchwytem, znamienny
tym, że ma przesuwny wyłącznik (11) w kształcie
litery „U" osadzony w wycięcie (W) drążka (3) i jest
wyposażony w wymienny patron (7), zawierający po
łączoną ze stykiem (6) tego patronu cewkę wysokiego
napięcia (CWN) z rdzeniem i cewką niskiego napięcia
(CNN), która jest połączona z cewką kontaktronu (CK)
bocznikującą kontaktron (K), zakończony stykiem (8),
przy czym styk (8) patronu (7) jest oddalony pod wpły
wem sprężyny (10) od dodatniego bieguna ogniwa (9)
osadzonego symetrycznie w ramionach wyłącznika (11).

21e

(P. 151186)

23.10.1971.

Politechnika Gdańska, Gdańsk, Polska (Aleksander
Lichodziejewski).

21e

(P. 151215)

26.10.1971.

Politechnika Wrocławska,, Wrocław, Polska (Tadeusz.
Kurowski).
Urządzenie do pomiaru elektromagnetycznego i użytecznego momentu obrotowego silników asynchronicz
nych, znamienne tym, że stanowi go halotronowy watomierz (I), którego dodatni zacisk wyjściowy jest po
łączony z dodatnim zaciskiem wyjściowym układu (II)
halotronowego kwadratora, a ujemny zacisk wyjścio
wy układu (II) halotronowego kwadratora jest połą
czony z dodatnim zaciskiem wyjściowym kąskadowego
potencjometru (III), natomiast ujemne zaciski wyjścio
we halotronowego watomierza (I) i kaskadowego po
tencjometru (III) są połączone z wyjściowym mierni
kiem (IV).

21e

(P.

151283)

29.10.1971.

Zakład Doświadczalny Elektronicznej Aparatury Po
miarowej „Eureka" przy Zjednoczonych Zakładach
Elektronicznej Aparatury Pomiarowej „Elpo", Warsza-
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wa, Polska (Witold Borejko, Bolesław Szczęśnik, Jan
Kurilec).
Pnetwornlk pomiarowy niskich napięć iskrobezpieczny, znamienny tym, że zawiera przetwornik (1)
SEM termoelementu (2) na sygnał prądowy, połączony
linią dwuprzewodową ze standaryzującym blokiem (3)
przekształcającym sygnał z przetwornika SEM (1) na
wymagany sygnał wyjściowy i oddzielającym galwa
nicznie obwód wyjściowy od wejściowego, przy czym
przetwornik SEM (1) jest zamontowany w pobliżu gło
wicy termoelementu lub bezpośrednio na niej.

21e
(P. 151285)
29.10.1971.
Zjednoczone Zakłady Elektronicznej Aparatury Po
miarowej „Elpo", Warszawa, Polska (Bolesław Sło
mian, Stanisław Wilkowski).
Układ połączeń omomierza z liniową skalą mierni
ka wychyłowego zawierający wzmacniacz, którego
wyjście jest połączone z szeregowym rezystorem, mier
nikiem wychyłowym, następnie z ujemnym biegunem
źródła napięcia wzorcowego, z ujemnym biegunem
pierwszego źródła zasilania wzmacniacza, z dodatnim
biegunem drugiego źródła zasilania wzmacniacza, zaś
wejście dodatniego wzmocnienia wzmacniacza jest po
łączone z drugim zaciskiem wejściowym i, poprzez re
zystor wzorcowy, z dodatnim biegunem źródła napię
cia wzorcowego, znamienny tym, że wyjście wzmac
niacza (W) jest połączone z pierwszym zaciskiem wej
ściowym (1) i z punktem o potencjale zerowym, nato
miast wejście o wzmocnieniu ujemnym wzmacniacza
(W) jest połączone ze zbiorczą końcówką potencjometra (P) połączonego jednym końcem z punktem po
łączenia wychyłowego miernika (M), ujemnego bie
guna pierwszego źródła (U,) zasilania i dodatniego bie
guna drugiego źródła (Ut> zasilania, zaś drugim koń
cem połączonego z obwodem dodatniego wzmocnienia
wzmacniacza (W).

21f
(P. 146762)
9.03.1971.
Zakłady Konstrukcyjno-Mechanizacyjne Przemysłu
Węglowego, Gliwice, Polska (Robert Skrzydło).
Niskociśnieniowa lampa wyładowcza z bezzwłocznym zapłonem, z wtopionymi w oba końce szklanej
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rury dwiema roboczymi elektrodami i dwiema pomoc
niczymi elektrodami, przy czym pomocnicze elektrody
są umieszczone w pobliżu przynależnych roboczych
elektrod, znamienna tym, że pomocnicze elektrody (4,
5) są ze sobą połączone dla prądu przemiennego po
jemnościowym lub opornościowym, a dla prądu stałego
opornościowym elementem (10), natomiast są odizolo-wane galwanicznie od roboczych elektrod (2, 8).

21f
(P. 149726)
28.07.1971.
Politechnika Poznańska, Poznań (Włodzimierz An
drzej Majchrzak).
Układ do rozdzielania i podawania spirali żarowych
przy wytwarzaniu żarówek, składający się z korpusu
z zamocowanym przesuwnie wodzikiem, znamienny
tym, że do wodzika zamocowana jest ssawka (6), którą stanowi cylindryczna rurka spłaszczona od strony otworu ssącego, który ma kształt prostokątny
o proporcjach szerokości do długości około 1 :10
a spłaszczenie rurki ma kształt ostrzowy o kącie,
ostrza około 30°, przy czym do ssawki (6) doprowa
dzone jest podciśnienie, a równocześnie ssawka (6) wy*, ;
konuje ruch posuwisto-zwrotny nad pojemnikiem
(7) spirali żarowych i bębnem (9) maszyny m o n t a ż o - .
wej, zaś pojemnik (17) wykonuje ruch w kierunku pionowym.

21f
(P.
150700)
24.09.1971.
Zakłady Maszyn i Urządzeń Technicznych, Warsza
wa (Pan Kmieciak, Jan Szelągowski, Bogdan Jażwiński).
Urządzenie do odprężania nóżek lamp elektrycznych,:
przeznaczone do zautomatyzowanych i wysokowydaj-;&
nych linii produkcyjnych lamp elektrycznych, szcze
gólnie żarówek i świetlówek ."składające się z tunelo
wego pieca o najkorzystniej trzech strefach grzejnych
i łańcuchowego transportera stanowiącego obwód za
mknięty, znamienne tym, że łańcuchowy transporter
(3) Jest rozpięty pomiędzy sześcioma kołami zębatymi,
z których jedno zębate koło (6) jest napędzane z ukła-
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du napędowego nóżkarki (8), a drugie zębate koło
(11) jest napędzane z układu napędowego montażówki (12).

21f (P.150T59)

Nr 17

ze stacją reaktora (6) rurociągiem (4), w którym znaj
duje się umieszczone suwliwie źródło rozruchowe (2),
przy czym stacja dolną (A) jest pojemnikiem trans
portowym.
■

28.09.1971.

Instytut Włókiennictwa, Łódź (Stanisław Pijanowski,
Marian Garnysz).
Wysięgnik lampy, składający się z dwóch członów
połączonych przegubowo, znamienny tym, że zbudowa
ny jest z obrotowej podstawy (1), na obwodzie której
przytwierdzone są na stałe dwie półtarcze (2) z zęba
tymi wycinkami, z dwóch ramion członu (3) wykona
nych z płaskownika, rurek lub elementów o profilo
wanym przekroju przymocowanych obrotowo do pod
stawy (1) i zakończonych półtarczami (4) z wycięciami
na ich obwodzie, do których są przymocowane obro
towo dwa ramiona członu (6) o zwężającym się ku gó
rze rozstawie, wykonane z płaskownika, rurek lub
elementów o profilowanym przekroju, przy czym
w obu ramionach członu (3) na wysokości krawędzi
półtarcz (2) i poniżej półtarcz (4), oraz w ramionach
członu (6) na wysokości krawędzi półtarcz (4) znajdu
ją się podłużne szczeliny (9), w których osadzone są
suwliwie prowadnice (10) połączone dwoma cięgnami
(8) zakończonymi uchwytem (12), a wystające na ze
wnątrz ramion członów (3) i (6) końce prowadników
(10) są przymocowane do ramion sprężynami (11).

21g
(P. 149311)
8.07.1971.
Fabryka Maszyn Elektrycznych „INDUKTA", Biel
sko-Biała (Józef Kukla).
Obwód elektromagnetyczny o zwijanym rdzeniu sto
sowany szczególnie dla transformatorów, znamienny
tym, że uzwojenie (1) uformowane Jest tak, że prze
krój poprzeczny przez bok uzwojenia posiada jak naj
większą powierzchnię w stosunku do długości jego ob
wodu oraz rdzeń zwijany (8) utworzony z paska lub
pasków blachy przewijanych przez uzwojenie (1).

21g
21g

(P. 149249)

5.07.1971.

Instytut Badań Jądrowych, Warszawa (Antoni Czer
ski, Marcin Woyczyński).
Sposób wprowadzenia źródła rozruchowego do rdzenia reaktora, znamienny tym, że źródło rozruchowe (Z)
wprowadza się do rdzenia reaktora w szczelnym ru
rociągu transportowym (4) przy użyciu sprężonego po
wietrza.
Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz. 1
i 2, znamienne tym, że ma stację dolną (A) połączoną

(P. 149420)

13.07.1971.

Zakłady Konstrukcyjno-Mechanizacyjne Przemysłu
Węglowego, Gliwice (Jerzy Borek, Paweł Olszowski).
Iskrobezpieczny układ przekaźnika temperatury
i ciągłą kontrolą poprawności jego działania, znamien
ny tym, że muliiwibrator (Mw) astabilny niesyme
tryczny ze sprzężeniem emiterowym zawiera tranzy
stor (Tl), którego baza połączona Jest poprzez czuj
nik temperatury (Ep), rezystor (Rd) z dodatnim bie
gunem źródła zasilania oraz przez rezystory (Rr) i (R)
z ujemnym biegunem źródła zasilania.
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w e g o , który rzutuje się w znany sposób na podłoże sta
nowiące na przykład w a r s t w ę światłoczułą na powierz
chni półprzewodnika (7) lub kliszę fotograficzną u m i e 
szczoną w odległości (d) odpowiadającej płaszczyźnie
ogniskowania się ugiętej wiązki niosącej obraz rzeczy
w i s t y zmultiplikowanego wzoru i odwzorowuje na
niej żądany zmultiplikowany wzór.

21g
(P. 144507)
17.07.1971.
UNITRA-DOLAM Doświadczalne Zakłady Lamp
Elektronowych „Dolam", Wrocław (Jan Socha, Adam
Ziemba, Jan Trombik, Zbigniew Piasecki, Andrzej Pa
wlak).
Zestyk hermetyczny do komutacji małych t dużych
mocy, znamienny tym, że jako warstwę kontaktową
stosuje się pokrycie stopowe wolframu lub molibdenu
z metalami grupy żelaza.

21g

(P.

149442)

14.07.i971.

Politechnika Wrocławska, Wrocław (Jan Pytel, Mie
czysław Zielichowski).
Przekaźnik kontaktronowy w układzie ograniczenia
Indukcji remanentu, znamienny tym, że stanowi go
układ składający się z kontaktronowego przekaźnika
(1), którego cewka poprzez opornik (S) połączona jest
równolegle z diodą Zenera (4), zaś dioda Zenera (4)
poprzez opornik (95) połączona jest równolegle ze
źródłem (6) zasilania.

21g
(P. 149488)
15.07.W1.
Politechnika Warszawska, Warszawa (Andrzej Kalestyński).
Sposób multiplikacji holograficznej wzoru w jednej
ekspozycji, znamienny tym, te multiplikowany wzór
rejestruje się na jednym hologramie (5) w jednej eks
pozycji za pomocą wielowiązkowego pola odniesienia
otrzymanego przez to, iż soczewki o założonych ogni
skowych i wymiarach rozmieszcza się w zaprojektowa
ny sposób w otworkach przesłony (6) umieszczonej
w drodze wiązki światła między źródłem światła spój
nego (1) a hologramem (5), a z otrzymanego w.ten
sposób hologramu zawierającego zakodowany żąda
ny zmultlplikowany wzór wyjściowy otrzymuje się po
odtworzeniu obraz zmultiplikowanego wzoru wyjścio-

21g
(P. 149527)
17.07.1971.. Fabryka Podzespołów Radiowych „Elwa" Przedsię
biorstwo Państwowe, Warszawa (Jerzy Deeg, Bogdan
Niewiadomski).
Kondensator elektrolityczny, zwłaszcza do obwodów
drukowanych składający się z obudowy, zwij ki, wy
prowadzenia anodowego i katodowego, pierścienia
uszczelniającego, wkładki i końcówki pierścieniowej,
znamienny tym, że ma wkładkę (6) wykonaną z two
rzywa termoplastycznego lub termoutwardzalnego po
siadająca na powierzchni bocznej od strony zewnętrz
nej kondensatora gniazda (13) i pierścieniowe wygarbienie (11) oraz rozdzielacz (5) usytuowany między
wkładką (6) a zwijką (z).

21g
•(P.150277)
31.08.1971.
Fabryka Podzespołów Radiowych „Elwa" Przedsię
biorstwo Państwowe, Warszawa (Paweł Rozdział, Ma
ria'Łopat).
Sposób uszczelniania kondensatorów elektrolitycsnych, znamienny tym, że składa się z dwu warstw:
dolnej (5) i górnej (6), które tworzą szczelne zamknię
cie kondensatora, przy czym warstwa dolna (5) sta
nowi tworzywo termoplastyczne najkorzystniej policzterofluoroetylen polipropylen, poliformaldehyd, po
liamid odporne na działanie rozpuszczalników, war
stwę górną (6) stanowi dobrze wiążąca się z obudową
(1) żywica termoutwardzalna najkorzystniej żywica
epoksydowa lub silikonowa, lub silnie dociśnięta ela
styczna uszczelka.
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(P.150736)

27.09.1971.

Politechnika Gdańska, Gdańsk (Stanisław Łęgow-

Tetroda elektrolityczna, której objętość składa się
z rezerwuaru ograniczonego elektrodami wejściową
i ekranującą oraz obszaru wyjściowego, zawartego po
między elektrodami wspólną i wyjściową i obszaru
przejściowego znajdującego się między elektrodami
ekranującą i wyjściową, znamienna tym, że elektrodę
ekranującą (2) i elektrodę wyjściową (3) stanowi wa
lec szklany z wtopionymi drutami (5) z materiału prze
wodzącego, w których wykonane są kanały (6), korzy
stnie o średnicy eo najmniej pięciokrotnie mniejszej od
ich długości, ponadto jedna podstawa walca pokryta
jest warstwą materiału przewodzącego, zaś w drugiej
podstawie wydrążona jest czasza kulista, a jej powierz
chnia pokryta jest również warstwą materiału przewo
dzącego, przy czym elektroda ekranująca (2) przylega
powierzchnią wydrążoną do powierzchni płaskiej
elektrody wyjściowej (3).
■.-.;

21g

Kpi?

(P. 150980)'
11.10.1971.
Polska Akademia Nauk Zakład Geofizyki, Warszawa
(Jerzy Jankowski, Włodzimierz Romaniuk).
'Sposób rozmagnesowania materiałów namagnesowa
nych poprzez oddziaływanie na materiał namagne
sowany zmiennym polem magnetycznym o malejącej
amplitudzie, znamienny tym, ie pole magnetyczne
wprowadza się w ruch wirowy w przestrzeni, a mate
riał namagnesowany pozostawia w spoczynku.
Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz. 1,
znamienne tym, że wewnątrz układu cewek Helmholtza (1, 2 i 3) są umieszczone trzy cewki rozmagnesowujące (4, 5 i 6) o osiach wzajemnie do siebie pro
stopadłych, zasilane prądami zmiennymi o różnych czę
stotliwościach, z których co najmniej dwie śą ponad
to niekoherentne między sobą, a nieruchomy materiał
namagnesowany (7) jest umieszczony wewnątrz cewek
rozmagnesowujących (4, 5 i 6), możliwie w punkcie
przecięcia ich osi symetrii.

21g

(P. 151237)

25.10.1971.

Instytut Tele- i Radiotechniczny, Warszawa (Józef
Chełmoński, Józef Grzegorczyk, Maurycy Siwa, Wło
dzimierz
Szulakowski,
Wiesław
Szulc).
Sposób wykonywania elektrod rezonatorów 1 filtrów
monolitycznych kwarcowych, wykonywanych ze sre
bra lub innych materiałów techniką parowania próż
niowego lub katodowego, znamienny tym, że elektro
dy zabezpiecza się warstwą niklu.
21g
(P. 151308)
30.10.1971.
Politechnika Wrocławska, Wrocław (Jan Pytel, Lon
gin Pacuszko).
Przekaźnik kontaktronowy z rdzeniem ferromagne
tycznym, składający się z cewki, wewnątrz której
umieszczony jest kontaktron i z rdzenia ferromagne
tycznego, znamienny tym, że rdzeń ferromagnetyczny
stanowią dwie jednakowe, płaskie blaszki (4) ukształ
towane w ten sposób, że ich środkowe części przyle
gają do cewki (3), a ich końce przylegają do wystają
cych poza karkas (2) cewki (3) metalowych doprowa
dzeń (5) kontaktronu (1), a między metalowymi dopro
wadzeniami (5) i końcami blaszek (4) umieszczone są
izolacyjne przekładki (6), natomiast na końcach bla
szek (4) są osadzone mocujące elementy (7), wykonane
korzystnie w postaci sprężynujących obejm w kształ
cie literu U.
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21h (P. 149415)
13.07.1971.
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Elektroniki Próżnio
wej, Warszawa (Tadeusz Cholewiński, Aleksander Kulabko).
Podajnik pręta, zwłaszcza do pieca elektronowego,
składający się z cylindrycznego korpusu zamkniętego
z jednej strony próżnioszczelnie pokrywą, a z drugiej
strony zaopatrzonego w kołnierz do mocowania podaj
nika do komory roboczej pieca elektronowego, zna.. mlenny tym, ie ma śrubę napędową (6) osadzoną w ło
żyskach (5) i (11), współpracującą z wózkiem (14) po*
dającym pręt i Ślizgającym się po prowadnicach (12)
1(13),
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nego, znamienna tym, że stanowi cylinder (2) cienko
ścienny mający przy jednym z końców nielite, zwłasz
cza perforowane zwężenie (3) z brzegami wywiniętymi;
na zewnątrz, wypełnione wewnątrz i pokryte z ze
wnątrz tworzywem sztucznym w postaci scalonego po
przez nielite zwężenie (3) elementu zamykającego dno
(5) i jednocześnie jako pierścień (6) obejmującego z ze
wnątrz zwężenie (3) i łączącego się znanym zabiegiem
z zewnętrzną osłoną z tworzywa sztucznego.

21k9
(P. 150808)
30.00.1971.
Zakłady Energetyczne Okręgu Centralnego, Warsza
wa (Zygmunt Mielczarek, Kazimierz Juszczyk, Roman'
Wilczyński).
Układ do samoczynnej regulacji napięcia odbierane
go z baterii akumulatorów, zaopatrzonej w trzy odcze
py i zasilanej prostownikietm z sieci prądu przemien
nego, znamienny tym, że jest wyposażony w styczniko-przerywnik (2) z cewką napięciową (2a) połączoną
z prostownikiem (1) i sterującą zespołem styków sta
łych a b c d i styków ruchomych e f g h, z których
styki a d, zamknięte przy pozostawaniu pod napięciem
cewki (2a), są połączone z drugim odczepem (02) ba
terii akumulatorów (8), zaś styki b c, zamknięte przy
braku napięcia na cewce (2a), są połączone z trzecim
odczepem (03) baterii (8), przy czym połączone równo- ,
legie styki ruchome e I g h stanowią biegun dodatni
zasilania szyn zbiorczych (Sz) i są połączone ze styka
mi stałymi a d przewodem zaopatrzonym w człon kie
runkowy (3) zapewniający jednokierunkowy przepływ
prądu w tym obwodzie.

21h (P.149424)

13.07.1971.

Abram Samuilovich Fialkov, Moskwa, Olga Fedorowna Kuchinskaya, Elektrougli, Sergi Georgievich
Zaichikov, Elektrougli, Tatyana Dmitrievna Baevskaya,
Noginek, Teodor Maxovich Orlovich, Moskwa, Lev Isidorovich Kranikhfeld, Moskwa, Leonid Zelmanovich
Khazen, Mytishi, Lidia Akimovna Averyanova, Lenin
grad, ZSRR.
Sposób wytwarzania giętkiego elementu grzejnego
składającego się z żył węglografitowych przewodzących
prąd, pokrytych izolacją elektryczną, znamienny tym,
ie przed naniesieniem zewnętrznej elektrycznej izolacji
(8) żyły (1) przewodzące prąd przesyca się elastycznym
materiałem (2) przewodzącym ciepło.

22a
21k9

(P, 149437)

14.07.1071.

- Centralne Laboratorium Akumulatorów 1 Ogniw, Po
znań (Jerzy Kwaśnik, Stanisław Olszański, Władysław
Chyży).
Elektroda ogniwa elektrochemicznego, zwłaszcza ty
pu Leclanche'go zawarta w osłonie z tworzywa sztucz-

(P. 149566)

20.07.1971.

Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa" Przed
siębiorstwo Państwowe Pabianice (Zdzisław Jankow
ski, Ryszard Sałagacki i Wiesław Cieślak).
Sposób wytwarzania kompleksowych barwników a»owych typu 1:2 zawierających kobalt o ogólnym wzo
rze I, znamienny tym, że kwas 2-naftylamino-5-sulfonamldo-1-sulfonowy lub jego alkiloamidowe pochod
ne sprzęga się ze zdwuazowanym 2-aminofenolem lub
jego pochodnymi w środowisku wodnym w obecności

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

70

kwasu siarkowego i naftaleno-1 -sulfonowego w tempe
raturze 303-333°K, produkt sprzęgania poddaje się
metalizowaniu w środowisku wodnym solami kobaltu.

22f . (P.150270) 28.08.1970

Chemiczny Ośrodek Badawczy przy Wojewódzkim
Związku Spółdzielczości Pracy, Kraków (Wiktor Klein,
: Ewa Piotuch).
Sposób otrzymywania pigmentu o efekcie perłowym,
znamienny tym, że do 0,5-l9lo roztworu zasadowego
octanu ołowiu dodaje się tlenek ołowiu w ilości 4 g - 8 g na 1 litr roztworu i nleprzereagowane tlenki od
sącza się, a do roztworu kompleksowej soli zasadowej
octanu ołowiu o pH - 10,5 doprowadza się dwutlenek
węgla z szybkością 0,5-1 1 w ciągu 1 godziny w ilości
potrzebnej do uzyskania pH około 6, przy czym wy
trąca się osad zasadowego octanu ołowiu o efekcie per
łowym, który oddziela się od roztworu i przemywa
'•"',':'.'..■
;;. przez dekantację.
22f
(P. 150956)
8.10,1971.
Gliwickie Zakłady Chemiczne „Carbochem", Gliwice
i (Piotr Kopiec, Zbigniew Jarzmiński, Zenon Jurkiewicz,
Stanisław Bal, Urszula Mikołajska, Roman Swierczek,
Leszek Baranowski, Leszek Zurzycki).
Sposób przygotowania surowca do produkcji sadzy,
znamienny tym, że płynny surowiec wprowadza się pod
ciśnieniem około 5 atn. do. przeponowego wymiennika
ciepła, gdzie zostaje przeprowadzone jego podgrzanie
do temperatury w granicach 280-350°C przy jedno}
- czesnym odparowaniu w ilości co najmniej 50V«, po
l czym otrzymaną mieszaninę cieczy 1 par surowca
^wprowadza się do pionowej strumienicy, w której na
stępuje zassanie gazu technogicznego o temperaturze
■■'około 380-420°C powodujące dalsze odparowanie suV rowca w granicach powyżej 80°/o, a następnie wpro' wadzą do oddzielacza, gdzie zosta je wytrącona nieod-,
-parowana pozostałość olejowa, i tak przygotowaną mie? szankę gazowo-parową odprowadza się do pieca reak: cyjnego.
.
Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz. 1,
(znamienne tym, że składa się z przeponowego wymien
n i k a ciepła (5), dla podgrzewania i częściowego odpa?'■■ rowania surowca i bezprzeponowej nagrzewnicy gazu
•" złożonej z komory spalania (15) i dopalacza (14), któ; rych wyloty połączone są ze strumienicą (12), przy
? czym wylot (9) przeponowego wymiennika ciepła (5) za?" kończony dyszą (11) znajduje się w osi strumienicy (12),
a wylot bezprzeponowej nagrzewnicy gazu połączony
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jest z komorą (13), usytuowaną wokół części wlotowej
strumienicy (12), której wylot zmieszczony jest w ko
morze dynamicznego oddzielacza (20).

22f
(P.
149626)
23.07.1971.
Instytut Badawczo-Projektowy Przemysłu Farb i La
kierów, Gliwice (Jerzy Szczepański, Stanisław Ojrzyński).
Emalia biała o trwałej barwie wysychająca na po
wietrzu stanowiąca zawiesinę białych pigmentów, głów
nie bieli tytanowej w spoiwie zawierającym modyfiko
waną olejem żywicę ftalową, rozpuszczalniki, sykaty
wy, środki przeciwko kożuszeniu i osadzaniu, znamien
na tym, że zawiera żywicę ftalową modyfikowaną ole
jem sojowym alkalicznie rafinowanym oraz organiczne
pigmenty niebieskie antrachinonowe lub indantrenowtf
i/lub organiczne pigmenty fioletowe oksazynowe lub
karbazolowe użyte od 0,001 do 0,005°/o wagowych jako
wybielacze.
22g
(P.149962)
11.08.1971.
Politechnika Gdańska, Gdańsk (Irena Nowośz Arkii-.
szewska, Tadeusz Szauer).
|
Środek czasowej ochrony w postaci lakieru do zabez
pieczania przed korozją atmosferyczną 1 podpowlokową, zwłaszcza stali, metali kolorowych i powłok gal
wanicznych, znamienny tym, że składa się z żywicy alkidowej w ilości 100 cz.wag., inhibitora korozji, otrzy
manego w wyniku nitrowania ekstraktu acetono
wego destylatu wrzecionowego, uzyskiwanego w trak
cie przeróbki rop bezparafinowych niskosiarkowych*
korzystnie w ilości 17,6 cz.wag., kauczuku syntetycz
nego, korzystnie w ilości 6,0 cz.wag. oraz glicerydu
stearynowego, korzystnie w ilości 0,6 cz. wag.
22g

(P. 149978)
12.08.1971/
Patent dodatkowy do patentu nr P. 135268
Instytut Mechaniki Prezycyjnej, Warszawa (Jerzy
Iwanow, Jerzy Zawadzki).
Środek do czasowego zabezpieczania podwozi samo
chodowych przed działaniem czynników mechanicinycii
l przed działaniem korozyjnym roztworów elektrolitów
podczas eksploatacji według zgłoszenia o patent
P. 135286 zawierający 30-60 części wagowych produk^
tu bitumicznego o temperaturze mięknienia 6 0 - n u u
i penetracji 10-40 w temperaturze 25 C, 2 - 8 części
wagowych substancji woskowej typu estrowego pocho
dzenia naturalnego lub syntetycznego o temperaturze
mięknienia 60-90°C, liczbie kwasowej nie większej ni*
40, liczbie zmydlania 30-140 i ciężarze cząsteczkowym
300-5000, 1 - 5 części wagowych mydeł II lub u i
grupy układu okresowego, zwłaszcza mydeł m a s k o 
wych barowych, cynkowych lub strontowych ioJwasóW
tłuszczowych zawierających w cząsteczce 12-24 atomy
węgla, 1 - 5 części wagowych alkoholu benzylowego,
JJ-60 części wagowych węglowodorów alifatycznych
wrzących w przeaziale temperatur 130-240 C, 1 - 5 czę- .
ści wagowych ksylenu lub czterochloroetylenu ora*
0,1-1 części wagowych oleju silikonowego o ciężarzto
cząsteczkowym 300-1000, znamienny tym, że zawiera
równocześnie 0,1-12 części wagowych wody dodanej
do mieszaniny w temperaturze 40-100 C.

Nr 17

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

22g
(P. 160091)
19.08.1971.
Zakład Doświadczalny Produkcji i Montażu Apara
tury Chemicznej przy Katowickich Zakładach Przemy
słu Nieorganicznego „Montokwas", Katowice (Ryszard
Kaczor, Józef Najgebauer).
Kit chemoutwardsalny do wykładania ostrych naroży
i krawędzi, znamienny tym, ie składa się z 6--12 części
z żywic epoksydowych względnie farb lub lakierów
najkorzystniej Epidiam 5 z 1-5 części wypełniacza,
mączki krzemionkowej, grafitu, pyłu lub opiłek żelaz
nych, szklanych, piasku krzemionkowego itp. oraz
z. 0,7-1,4 części utwardzacza najkorzystniej trójetyloczteroaminy Zl dokładnie wymieszanej ze sobą w sto
sunku objętościowym składników tak, aby otrzymany
kit miał konsystencję ciastowatą.
22g (P. 150492)
14.09.1971.
Polskie Koleje Państwowe Centralny Ośrodek Badań
i rozwoju Techniki Kolejnictwa, Warszawa - Zakłady
Farb i Lakierów „Pilawa", Pilawa (Jan Płachecki, Ta
deusz Czekała),
Masa zacierowa do wyrównywania powierzchni ze
wnętrznych przeznaczonych do malowania, zwłaszcza
taboru kolejowego na bazie emulsji polioctanowlnylowych i wypełniaczy mineralnych jak ochra, talk, kreda,
kaolin itp., znamienna tym, że zawiera od 0,2 do 3°/*
.formaldehydu mrówkowego. _., ,

23d

(P. 150605)

21.10.1971.

Spółdzielnia Pracy „Wosko-Chemia", Gniewkowo
(Henryk Roznerski).
Sposób wytwarzania bezrdzeniowych świec reliefo
wych, znamienny tym, że matrycę elastyczną wraz
z umieszczonym w niej centrycznie knotem bawełnia
nym układa się w tulei cylindrycznej, zalewa częścio
wo kompozycją parafiny w temperaturze około 80°C
i obraca do momentu wytworzenia się kllkumilimetrowego płaszcza, który po ostudzeniu i dalszym ochło
dzeniu uzupełnia się parafiną w dowolnej postaci.
23e
P. 149637
24.07.1871.
Gdańskie Zakłady Chemiczne Przemysłu Terenowe
go „Fregata" Gdansk-Oliwa (Tomasz Martyni, Jolanta
Pylińska i Jerzy Zarzycki).
Środek do usuwania zanieczyszczeń i rąk, w postaci
pasty, składający się z komponentów powierzchniowo
czynnych, ochrony i pielęgnacji skóry oraz dodatków
; i wypełniaczy, znamienny tym, ze zawiera Jako środki
powierzchniowo czynne dwa komponenty: addukt nonylofenolu z dziesięcioma molami tlenku etylu w ilości
do 15*/« wagowo oraz maziste mydło potasowe oleju
lnianego w ilości około 10*/t, Jako środki ochrony i pie
lęgnacji skóry - wazelinę aptekarską w ilości około
5*7* oraz ciekłą parafinę w ilości do 2*/r wagowo, a jako
wypełniacze- ziemię bielącą, mączkę kwarcową i talk,
przy czym dodatkami są woda w ilości nie mniejszej
nłz 10*/» wagowo oraz benzoesan sodowy.
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24b
(P.
150957)
8.10.1971.
Huta im. Lenina, Kraków (Edmund Szymański, S t e fan Zębala, Władysław Brączek).
Palnik inżekcyjny, zwłaszcza do pieców szybowych
do wypalania wapna i prażenia materiałów ziarnistych,
mający korpus chłodzony wodą, znamienny tym, ze
stanowi go wysięgnik jednostronnie utwierdzony w ścia
nie pieca o długości czynnej od 1/6 do 1/4 wewnętrz
nego mniejszego poprzecznego wymiaru szybu pieca,
przy czym palnik ten ma w przedniej ścianie (S) dwa
lub więcej wylotowych otworów (5) mieszanki gazowo*
-powietrznej, nachylonych pod kątem około 10* ku do
łowi, a skrajne otwory (5) tworzą między sobą kąt od,
30° do 90° oraz dwie lub więcej par bocznych otworów
wylotowych mieszanki gazowo-powietrznej, z których
otwory usytuowane bliżej przedniej ściany (3) są skie
rowane pod katem od 30° do 40° ku dołowi i pod kątem
40° do 50° względem osi palnika w kierunku do przodu,
natomiast pofcostałe otwory wylotowe są skierowana
pod tym samym kątem w dół i pod kątem od 65°-80°
do osi palnika w kierunku do przodu.
Palnik według zastrz. 1, znamienny tym, ie obudowa
palnika ma przekrój poprzeczny o kształcie ostrokąta
opartego ramionami na półokręgu z wewnętrznym pio- '
nowym wzmacniającym żebrem (2) przebiegającym
wzdłuż dwusiecznej ostrokąta i stanowiącym przesłonę
dla opływającej wody chłodzącej.
Palnik według zastrz. 1 1 2 , znamienny tym, ie we
wnątrz chłodzonej wodą obudowy może być umieszczo
ny jeden lub kilka palników inzekcyjnych.
yk

24d (P.150452) 11.09.1971.
Biuro Projektów Przemysłu Materiałów Ogniotrwa
łych „Bipromog", Gliwice (Alojzy Szendzielorz, Antoni
Kalarus).,
Piec do spalania śmieci, zwłaszcza onanlcxnych od
padów szpitalnych, opalany paliwem ciekłym lub/i ga
zowym, mający komorę popiołową, komorę płomienio
wą i komorę schładzania spalin usytuowaną jedna nad
drugą, znamienny tym, że komory te wraz z kanała
mi łączącymi je tworzą przestrzeń w kształcie litery
„S", przy czym ruszt oddzielający komorę płomieniową
(t) od komory popiołowej (1) składa się z części przypalnikowej (4) o większym prześwicie usytuowanej bli
żej palnika (5), korzyitnie poziomej oraz części przyzasypowej (6), o mniejszym prześwicie, korzystnie po-;
chyłej, wznoszącej się w kierunku ruchu spalin.
Flee według zastrz. 1, znamienny tym, ze do kanału
łączącego komorę płomieniową (1) z komorą schładza-
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nia spalin (S) zabudowane jest urządzenie zasypowe (8)
z komorą przejściową (9).
Piec według zastrz. 1 i 2, znamienny tym, te komora
schładzania spalin (8), komora płomieniowa (2) i ko
mora popiołowa (1) mają drzwiczki (10) wtórnego po
wietrza, korzystnie nastawne, przy czym kanał odpro
wadzenia spalin (11) z komory schładzania (8) do komi
na (12) posiada przepustnicę regulacyjną (18).
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w niskotemperaturowych kotłach opalanych koksem
i węglem, znamienny tym, że przez cały okres grzewczy
Utrzymuje się w kotłach w przybliżeniu stałą tempera
turę wody grzejnej w granicach maksymalnie dopu
szczalnych, to jest około 90°C, bez względu na wyso
kość temperatury powietrza zewnętrznego, tak aby
temperatura wewnętrznych ścian i kanałów spalino
wych kotłów omywanych przez spaliny znacznie prze
kraczała temperaturę punktu rosy spalin, natomiast
temperaturę wody zasilającej układ centralnego ogrze
wania reguluje się w zależności od temperatury powie
trza zewnętrznego za pomocą układu składającego się
z zamontowanego na głównym przewodzie zasilającym
lub powrotnym wody grzejnej dwudrogowégo zaworu
regulacyjnego i połączonego z nim poza kotłami prze
wodu podmieszania również połączonym z głównym
przewodem zasilającym lub powrotnym.
24g

(P..

150880)

2.10.1071.

, Zjednoczone Zespoły Gospodarcze Sp. z 0.0. Warsza
wa (Mieczysław Leszczyński, Rajmund Bryl, Michał
Rudowski, Józef Leszczyński).
Urządzenie do oczyszczania dyma kominowego s py
łów i gazów toksycznych posiadające pompę wodną odstojnik i przewody doprowadzające wodę, znamienne
tym, że zawiera „n" dysz (11) rozpylających wodę na
tryskową lub wodę natryskową z dodatkami chemicz
nymi ułatwiającymi absorpcję gazów, rozstawionych
stycznie lub promieniowo do obwodu komina w miej
scu ujścia gazów spalinowych, tak te całość wydoby
wających się spalin dokładnie miesza się z mgłą wodną,
a całość przechodzi przez metalową siatkę (12) do prze
strzeni zwilżonej grawitacyjnie wodą z rurowego pier
ścienia (18).
>,
,:
24d
(P.151238)
25.10.1971.
Instytut Techniki Cieplne], Łódź (Stefan Nowakowski,
Janusz Błażejewski).
Instalacja do spalania odpadków komunalnych, zwła
szcza o niskiej wartości opałowej i dużej wilgotności,
znamienna tym, że zawiera suszarkę odpadków (8) wy
korzystującą gazy spalinowe kotła (8) - i dozownik (7)
paliwa dodatkowego.
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24d
(P.151157)
28.10.1871.
Politechnika Warszawska, Warszawa (Wiesław Ka
wecki, Jerzy Piskorski, Lech Sadowski, Zbigniew Żubr).
Sposób spalania ciekłych odpadów organicznych za
wierających sole mineralne w piecach ze złożem flui
dalnym, znamienny tym, że proces spalania prowadzi
się na złożu, którego ziarna stanowią kryształy tej sa
mej soli mineralnej lub mieszaninę tych samych soli
mineralnych, jakie zawarte są w spalanym materiale
albo stanowią produkty rozkładu tych soli.
Uf
(P. 149292)
7.07.1971.
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Cielpnej, Wro
cław (Andrzej Sadowski).
Sposób zapobiegania powstawania osadów smółki

(P. 150S55)

6.09.l971.

Instytut Energetyki, Warszawa (Jacek Żelkowski,
Viola Wróblewska, Ryszard Ziółkowski, Zygmunt
Ostrowski, Stanisław Kuś, Bolesław Kania).
Palnik wirowy do spalania pyłu z węgli kamiennych
nlskokalorycznych i/lub wilgotnych, zawierający prze
wód mieszanki pyłowo-powietrznej oraz aparat regu
lujący ilość dopływu powietrza wtórnego, znamienny
tym, że ma na drodze przepływu powietrza wtórnego
osiowy aparat kierowniczy z łopatkami ustawionymi
od strony wlotu powietrza, równolegle do kierunku
napływu, które na długości 0,6-0,8 długości łopatki,
od strony wlotu powietrza, są nieruchome, a na pozo
stałej długości mają regulowany kąt ustawienia, a na
drodze przepływu mieszanki pyłowo-powietrznej zawirowywacz z łopatkami ustawionymi od strony wlotu
mieszanki promieniowo, o krawędziach wylotowych
ustawionych pod kątem 40-60° w stosunku do osi,
przy czym zawirowywacz ten jest umocowany prze
suwnie na rurze wziernikowej umieszczonej w osi prze
wodu mieszanki pyłowo-powietrznej.
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Palnik według zastrz. 1, znamienny tym, że stosunek
powierzchni, przez które wypływa powietrze wtórne
do powierzchni, przez które wypływa mieszanka pyłowo-powietrzna, zawiera tlę w granicach 1,5-2,5.

27c

73

(P.

149967)

11.08.1971.

Patent dodatkowy do patentu nr P. 131460
Zabrzańska Fabryka Maszyn Górniczych, Zabrze
(Stanisław Morzyński, Jerzy Nowakowski, Jozef Wróbel, Andrzej Wróblewski).
Układ sterowania wentylatora elektro-pneumatyesnego, swłassesa kopalnianego wentylatora lutniowego
wg patentu P-131460, znamienny tym, te ma metano
mierz (14) kontaktowy, który po przekroczeniu dopu
szczalnego stężenia metanu w otaczającej atmosferze
otwiera w zasilaczu 13 obwody doprowadzające energię "
elektryczną do silnika (3) napędowego wentylatora (3)
i cewki (13) trzymania rozdzielacza (11) sprężonego po
wietrza.
."*-"" 3^***" y 0 ? ^ * ^ s ' 5 *

27b

(P. 158852)
17.02.1970.
Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi Huta Miedzi
„Głogów", Żukowice (Krzysztof Krzyżanowski, Antoni
Bednarczyk, Zygmunt Zadorożny).
Układ połączeń do automatycznej regulacji ciśnienia
powietrza w kolektorze zasilanym dowolną ilością sprę
żarek o stałych obrotach, pracujących na wspólny ko
lektor przez dławienie ssania i regulację upustów, zna
mienny tym, że sterowanie ssania i upustów pracują
cych sprężarek odbywa się od wspólnego impulsu eis«
nienia z kolektora tłocznego.
Układ połączeń według zatrzeżenła 1, znamienny tym,
że dwa układy regulacyjne, ssania i upustów sprężarek
akolektorowanych, przejmują kolejno pracę w zależ
ności od poboru powietrza i zmian ciśnienia w kolek
torze tłocznym.
Układ połączeń do współdziałania regulacji upustów
1 ssania przez regulatory S i 4 według zastrzeżenia 2,
znamienny tym, że regulator S reguluje ciśnienie w ko
lektorze tłocznym przez upust do atmosfery przy mini
malnym poborze, kiedy to regulator 4 zregulował dła
wienie ssania do wartości.minimalnej, natomiast regu
lator 4 obejmuje regulację w czasie zwiększonego po
boru, kiedy upusty zostały zamknięte przez regulator 3.
Od tego momentu następuje regulacja ssania.
Układ połąeseń według zastrzeżeń 2 i 3, znamienny
tym, że od wspólnego impulsu ciśnienia w kolektorze
tłocznym sprężarek następuje dwustopniowe oddziały
wanie regulatorów 114 (gdyż mają one różną, ale zbli
żoną wartość zadaną z zadajnika stacyjki operacyj
nej t).

27c

(P. 150025)

14.08.1971.

Nevsky Mashinostroitelny závod Imeni V. I. Lenina,
Leningrad, Związek Radziecki (Arnold Alexandrovich
Krinsky, Boris Mikhailovich Ljushin, Vladimir Konstantinovich Chepul).
Wirnik turbiny lab sprężarki posiadający na swojej
bocznej powierzchni wzdłuż osi obrotu promieniowo'
rozmieszczone wręby, w każdym z których ustawioną
jest swoją nóżką robocza łopatka zabezpieczona przed
przemieszczeniem wzdłuż osi obrotu wirnika za pomo
cą zamka usytuowanego we wszystkich roboczych ło*\
patkach po jednej i tej samej stronie, wchodzącegir;
swoją obsadą w odpowiadający mu pierścieniowy po*
przeczny rowek wykonany na bocznej powierzchni wir*
nika, a swoim występem w poprzeczny żłobek usytuo* ■
* wany w występie nóżki łopatki, znamienny tym, że
pierścieniowy rowek (8) w wirniku (1) i obsada (10)
każdego zamka (9) mają kształt przekroju poprzecz
nego typu „jaskółczy ogon", w celu zapewnienia trwa*
Iego zamocowania zamka (9) w wirniku (1), w kierun
ku promieniowym.
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P. 149564

20.07.1071.

Instytut Przemysłu Skórzanego, Łódź (Remigiusz
Dzieża, Janusz Bajda, Antoni Kardas, Jadwiga SwiBtak, Janusz Gębala, Anna Pisarek).
Sposób rozluźniania tkanki skórnej skór futerko
wych rozmoczonych i mizdrowanych, znamienny tym,
że skóry futerkowe zagarbowuje się przez okres od
1 do 48 godzin w kąpieli o temperaturze 15-40°C
i pH 2-9, zawierającej środki garbujące pochodzenia
organicznego lub nieorganicznego, np. aldehyd mrów
kowy lub glutarowy w ilości 0,2-10 g/l, po czym skóry
pierze się w kąpieli o temperaturach 45-60°C, płucze,
a następnie rozluźnia przez okres od 1 do 48 godzin
w kąpieli o temperaturze 40-55°C i pH 3-8,5 zawiera
jącej enzymy proteolityczne, ewentualnie lipazy i amylazy w ilościach 0,01-10,0 g/l w przeliczeniu na trypsynę, sól kuchenną, niejonowe środki powierzchniowo
czynne, np. Alfenol 710 w ilości 0,2-5,0 g/l, po czym
skóry wiruje się i pikluje przez okres 1-48 godzin
w kąpieli o temperaturze 25-55°C zawierającej sól
kuchenną oraz kwasy organiczne, np. mrówkowy lub
octowy, lub kwasy nieorganiczne, np. kwas siarkowy,
po czym skóry wiruje się, garbuje i wykończa w spo
sób stosowany w przemyśle futrzarskim.
28b (P. 149999)
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Dysze przędzalnicze dla jedwabiu sztucznego, zwła
szcza wiskozowego posiadające w dnach otwory przę
dne w ilości odpowiadającej ilości włókien elementar
nych określonych asortymentów przędzy, znamienne
tym, że dysze (1) mają postać stożka ściętego, a ich
dna (2) dla każdego asortymentu przędzy mają inne
powierzchnie, przy czym wielkość powierzchni den jest
wprost proporcjonalna do ilości wypełniających je
otworów przędnych (3) wykonanych w jednakowym
zagęszczeniu dla wszystkich asortymentów przędzy.

13.08.1971.

Śląskie Zakłady Przemysłu Skórzanego „Otmęt" Garbarnia, Brzeg (Kazimierz Szewczyk, Czesław Lech).
Sposób wyjmowania, mocowanych przy użyciu wpracowanej metalicznej wkładki, noży spiralnych z wala
roboczego strugarki garbarskiej, znamienny tym, że
podważoną wstępnie ręcznie od czoła wału robocze
go (1) i wypchniętą na zewnątrz wyjęcia zamocowawczego metaliczna wkładka (3) poddaje się postępowo
mechanicznemu odciąganiu przy równoczesnym zapew
nieniu swobody ruchu obrotowego wału roboczego (1).
, Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz. 1,
znamienne tym, że zawieszona na belce nośnej (7) prze
suwnie, przy pomocy rolki (11), obudowa (12) bloku (18)
wyposażona jest w równoległe do dolnej powierzchni
belki (13) usytuowany ścięciem (17) sworzeń (16), przy
czym odległość między dolną powierzchnią belki (18)
a płaszczyzną ścięcia (17) pozwala na swobodny prze
suw nie obciążonego bloku (13).

29b

(P.1500861)

1.10.1971.

Teijin Limited, Osaka, Japonia (Morio Ikeda, Ma
mom Tsumoto).
Skędzierzawlona przędza poliestrowa o kręcie pozor
nym, znamienna tym, że je] gęstość zawarta jest w za
kresie wartości 1,3800 < d < 1,3950 g/cm>, a wartość
całkowitego procentu skędzierzawienia TC jest większa
lub równa 30°/1.
Sposób wytwarzania skędzlerzawionej przędzy we
dług zastrz. 112, obejmujący- proces pozornego skręca
nia, znamienny tym, że pozornie skręca się poliestro
wą przędzę wielonitkową o dwójłomności 0,030^An^
4^0,145 przez cieplne utwardzenie nici w stanie skrę
conym w temperaturze 160-210°C, przy zgniocie dr
dającym się określić według wzoru:
-250 • An+38 > dr > -150 • n+17

30a (P. 150581)
20.10.1071.;
Akademia Medyczna w Warszawie, Warszawa (Ro
man Paśniczek).
Indywidualny, zewnętriny stymulator nerwów motorycznych, znamienny tym, ie składa się z układu wyj
ściowego z autotransformatorem połączonego z kształt1
tającym, obcinaczem diodowym sprzężonym z układem
zadającym czas trwania serii bodźców oraz generato
rem impulsu, przy czym układ zadający połączony jest
z układem wyzwalania zawierającym w sobie płaski
zestyk dociskowy.. .,,•,.'..r.v~^« * •.-'.■■<.-',>;;:■ -.■.;. •'•=-.-,,■'-.* , ,-«■■-

29m

(P. 150280)

31.08.1971.

Zakłady Włókien Sztucznych „Wistom", Tomaszów
Mazowiecki (Marian Kubicz, Leon Widuliński, Ryszard
Szymański, Jan Bednarek).
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30a

<P. 150754)

28.10.1971.

Akademia Medyczna w Warszawie, Warszawa (Adam
Morecki, Henryk Borowski, Roman Paśniczek, Janusz
Wirski).
Sposób stymulacji mięśnia mikroelektrodami biolo
gicznymi, znamienny tym, że włókna mięśniowe pobu
dza się przez punkt utworzony w strefie mięśnia, do
którego doprowadza się bodźce elektryczne i które
przenosi się na poszczególne włókna mięśniowe ufor
mowanymi połączeniami o przewodności większej od
przewodności tkanki.
Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że połącze
nie włókien mięśniowych z punktu utworzonego w stre
fie mięśnia formuje się przez wprowadzenie na drodze
jontcforezy metalu lub substancji obojętnych dla orga
nizmu żywego.

30d .

75
(P. 146767)

9.03.1971.

Janusz Łęczyński, Andrzej Zaleszczuk, Rabka Zdrój.
Derotator bocznych skrzywień kręgosłupa, znamien
ny tym, że ma taśmy derotująco-korygujące (10) umo
cowane na ruchomych wysięgnikach (9), dzięki którym
taśmy mogą być dowolnie regulowane do wzrostu
dziecka, umiejscowienia skrzywienia i wielkości kąta
skrzywienia, a ćwiczący ustabilizowany jest blokadą
barkową (6) i biodrową (7).

30a (P. 150960) 9.10.1971.
Akademia Medyczna, Wrocław (Małgorzata Gieroń-Zasadzień, Jarosław Grabiński, Hugon Kowarzyk, Zo
fia Kowarzyk).
Stereofonend08kop, składający się ze słuchawek, fa
lowodów i czujników, znamienny tym, że jedna słu
chawka (1) połączona jest bezpośrednio falowodem (8,
3) z jednym czujnikiem (6), a druga słuchawka (2) po
łączona jest bezpośrednio oddzielnym falowodem (9, 4)
z czujnikiem (7).

^-^:i , ^ W " ; T O S V 3 *?- *^*^■

■■--■■'
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30h

(P.149487)

16.07.1871.

Poznańskie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa", Poznań
(Longin Rafiński, Tadeusz Prządka, Stefania Perz, He
lena Stawińska, Barbara Franek).
Sposób otrzymywania trwałych roztworów zawiera
jących chlorowodorek N-dwumetyloaminopropylofenotlazyny do stosowania w lecznictwie per os, znamienny
tym, że do mieszaniny składającej się z karmelu o stę
żeniu 0,1-2% wag. i kwasu gentyzynowego lub jego
soli o stężeniu 0,01-0,2*/© wag., względnie samego kar
melu w ilości 0,1-2% wag. wprowadza się chlorowo
dorek N-dwumetyloaminopropylofenotiazyny,

30a

(P.

151212)

28.10.1971.

Akademia Medyczna, Łódź (Andrzej Żebrowski).
Rozrusznik serca, znamienny, tym, ie składa się
z dwóch indukcyjnych cewek (2) i (3), z których, jedna
cewka (2) jest połączona z generatorem (1), zawierają
cym źródło prądu, a druga cewka (3) jest umieszczona
w ciele pacjenta, przy czym jedna z jej elektrod (4)
jest połączona z sercem (5), zaś druga elektroda (6)
z innymi tkankami.

30h

(P. 149667)

24.07.1971.

Elma Paniagua De Carranza Lima, Peru.
Sposób oddzielania białek z materiału zwierzęcego
zawierające białko, znamienny tym, że materiał ten
poddaje się koagulacji przez działanie śluzem z nasion
roślin takich jak len, pigwa (Cydenia oblanga) i babka
płasznika (Plantago psyllium) aż do momentu, w któ
rym wytwarza się kłaczki białka, a następnie oddziela
się kłaczki od ciekłej pozostałości zawierającej amino
kwasy, witaminy i sole.
Mi

(P.

151210)

25.10.1971.

Instytut Zootechniki, Kraków (Monika Piasecka-Serafin, Stefan Wierzbowski).
Aparat do wyjaławiania elementów, służących do po
bierania nasiona zwierzęcego, zawierający promienni
ki nadfioletu, znamienny tym, że składa się z dwóch
oddzielnych kaset, z których jedna przeznaczona do
wyjaławiania wkładów pochwowych i lejków pochwo
wych ma pionowo ustawione promienniki nadfioletu (8)
osadzone w gniazdkach (1) dna (2) kasety i przytrzy
mywane od góry ruchomymi uchwytami (4). druga zaś
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kaseta przeznaczona do wyjaławiania obudów pochwo
wych i ochraniaczy cieplnych lub zestawów pochwo
wych ma promienniki (S) usytuowane poziomo, umie
szczone w.kolistych podpórkach (12) z drutami usztyw
niającymi promienniki (2).

31a (P.
129944)
7.11.1968.
Przedsiębiorstwo Projektowania i Wyposażania Od
lewni „Prodlew" Oddział Projektowy, Kraków, Polska
(Andrzej Kędzior, Jan Horoszko, Tadeusz Olszowski,
Edward Romaniec, Stanisław Zaremba).
Sposób dosowania ciekłej masy samoutwardzalnej
z regulacją, w szczególności dla celów odlewniczych
w bezstopniowo określanej ilości i składu kilku skład
ników ziarnistych stałych, wraz ze składnikami ciek
łymi, znamienny tym, że składniki masy dozuje się
przez regulację bezstopniową w czasie wytwarzania ma
sy i pomiar energii całkowitej doprowadzonej do
wszystkich układów dozujących poszczególne składniki,
zaś dla zmiany składu masy dozuje się odpowiedni
składnik przez regulację bezstopniową 1 pomiar ener
gii cząstkowej doprowadzonej do układu dozującego
odpowiedni składnik.
Urządzenie do stosowania sposobu według zastrzeże
nia 1 z kilkoma napędzanymi elektrycznie urządzenia
mi dozującymi zasilającymi urządzenie mieszające pra
cujące w sposób ciągły, co najmniej jednym składni
kiem płynnym i co najmniej dwoma składnikami syp
kimi ze zbiorników mieszczących ich zapas, znamienne
tym, że w główny przewód zasilający (57a, 57b) wszyst
kie napędy elektryczne (7, 41, 46, 47) urządzeń dozują-

Nr 17

cych (5, 49, 44, 45) włączony jest regulator główny (55)
sterowany zdalnie, a napędy elektryczne dozowników,
z wyjątkiem jednego, przyłączone są do przewodu głów
nego poprzez regulatory nastawne ręcznie.
31a
(P.149674)
26.07.1971.
Zakłady Azotowe im. Pawła Findera, Chorzów (Al
fons Wengel, Jerzy Skwara, Wilhelm Kasperek, Zbig
niew Słup-Ostrawski, Karol Dymorz, Janusz Miozga).
Urządzenie do zasilania wsadem 1 odprowadzania ga
zów piecowych poprzez elektrodę drążoną, zwłaszcza
dla pieców łukowo-oporowych do wytapiania karbidu,
nasadzone na przestrzeń wydrążoną elektrody, zaopa
trzone w rozłączalną i przesuwalną zatyczkę z takiego
położenia w urządzeniu zasilającym, w którym nie
przeszkadza ona w doprowadzaniu i odprowadzaniu
materiałów, do takiego położenia wewnątrz elektrody,
w którym zamyka ona jej przestrzeń wydrążoną, zna
mienne tym, że ma giętki przewód (5) służący do prze
mieszczania połączonej z nim w sposób rozłączalny za
toczki (6) z zewnątrz poprzez króciec boczny (4), prze
stawną prowadnicę (8) do ułatwienia tej czynności, oraz
ułożyskowany współosiowo względem elektrody (1),
przesuwny króciec (7), który w jednym położeniu od
cina, przestrzeń króćca bocznego (4) od przestrzeni wy
drążonej elektrody (1), umożliwiając pionowe wprowa
dzenie materiału wsadowego, zaś w drugim położeniu
łądzy obie te przestrzenie, umożliwiając przesuwanie
zatyczki (6).

31a

(P. 149700)

28.07.1071.

Granges Engineering AB, Sztokholm, Szwecja (Per
Olof Larsson).
Sposób odlewania wlewków odwróconych szerszą czę
ścią ku górze, w którym formy po napełnieniu stopio
nym metalem i skrzepnięciu górnej powierzchni ai do
utworzenia skorupy są obracane do położenia pionowe
go z szerszą częścią zwróconą do dołu i są utrzymane
w tym położeniu do chwili, gdy jamy usadowe utwo
rzone pod skorupą zostaną wypełnione metalem pozo
stałym we wlewku, znamienny tym, że formy obraca
się najpierw do położenia praktycznie poziomego lub,
nieco poza to położenie, i zatrzymuje się w tym poło
żeniu, oraz w dalszej operacji formy obraca się do po
łożenia pionowego, w którym wlewki częściowo wysu
wają się z form opierając się na nieruchomym członie
zderzakowym, oraz, że formy zawierające wlewki są
następnie obracane z powrotem o pewien kąt, przy
czym wlewki wypadają w dół na środki przenoszące,
a następnie są chłodzone.
Uraądsenle s formami na wlewki iwróconyml szer
szą esęśelą ku fórse do stosowania sposobu według
zastrz. 1 do 2, w którym pewna ilość form jest zamo
cowana obrotowo na czopach i uszeregowana ruchomo
jedna za drugą, a odpowiednio ukształtowane pręty
prowadzące określają kąt odchylenia form, znamienne
tym, że formy zamocowane są obrotowo, a osie obrotu
są równoległe do kierunku ruchu, przy czym formy są
przystosowane do przesuwania się skokami wzdłuż
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prętów prowadzących <9) dotykających do zewnętrz
nych dłuższych boków form, a wymienione pręty pro
wadzące są tak ukształtowane, ie formy obracają się
najpierw do położenia poziomego, lub przekręcają się
poza to położenie o kąt 95 do 110° liczony od położenia
wyjściowego, a następnie zatrzymują się w swym ru
chu obrotowym w czasie przesuwania się wzdłuż prę
tów prowadzących rozciągających się równolegle do
płaszczyzny poziomej, po czym obracają się do położe
nia pionowego, w którym wlewki wysuwają się z for
my na część ich długości, na przykład 5 do 20*/1 do do
łu, aż do nieruchomego członu (16) umieszczonego po
niżej form, oraz tym, że pręty prowadzące (9) w czasie
ruchu ciągłego form (5) podnoszą ich szersze końce
« p e w i e n kąt, na przykład do odchylenia 160° liczonego
od pozycji wyjściowej, a wlewki w tym położeniu mogą
wypadać na środki przenoszenia (18) poniżej form, być
usunięte i ochłodzone*

77

Sposób obiegowego nagnewani« pieca gazem ziem
nym, służącego do wypalania cegieł, znamienny tym,
ie doprowadza się całą ilość gazu opałowego poprzez
uruchamiane zmiennie w czasie i miejscu dysze gazo
we do stref powierzchni podstawy komory spalania
piec«.

31a

(P. 150664)
23.09.1971.
Patent dodatkowy do patentu 48149
Biuro Projektów Przemysłu Hutniczego „Biprohut"
Przedsiębiorstwo Państwowe, Gliwice (Zdzisław Bonenberg, Stanisław Sikora, Stanisław Śliwa, Eugeniusz Pustówka, Leopold Juszczyk, Daniel Dybał, Stanisław Są
siadek, Marian Mucha).
Instalacja chłodzenia pieca martenowsklego według
patentu 48149, znamienna tym, że stanowi ją pomocni
czy zbiornik (2) wodno-parowy mający odpowiednią
armaturę, połączony z głównym zbiornikiem (1) wod
no-parowym górnym parowym rurociągiem (5) i dol
nym wodnym rurociągiem (4), umieszczony nad skraj
nym elementem chłodzonym w szczególności palni
kiem (S) i połączony z nim odpowiednio rurociągami
opadowym (S) i wznoszącym (9).
31a

(P.

149725)

28.07.1871.

Instytut Obróbki Plastycznej, Poznań (Władysław
Jungst, Lucjan Kurkiewicz).
Komora grzewcza dla paliwowych wysokotempera
turowych pieców przelotowych i nieprzelotowych, zna
mienna tym, że ma eliptyczny kształt w przekroju po
przecznym, a osie palinków usytuowane są w przedłu
żeniu cięciwy (3) jej eliptycznego obrysu.

SU

(P. 149764)

30.07.1971,

Kohó es Gepipari Ministśrium Tuzelestechnikai Kutatóintezet, Miskolc, Węgry (Zoltan Bikics).

31a
(P. 150670)
23.09.1971.
Huta Florian, Przedsiębiorstwo Państwowe Wyod
rębnione, Świętochłowice (Zdzisław Śmietanko, Stani
sław Sąsiadek, Tadeusz Kusina, Bogusław Wiernlk,
Stefan Michalik, Leopold Juszczyk).
Sposób wykonania tylnej ściany pieca martenowskiego według patentu 53960, znamienny tym, że do ubija-
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nia stosuje się masę przygotowaną z mieszaniny palo
nego ziarnistego dolomitu, pylastego grafitu i bezwod
nej smoły podgrzaną od 80°C do 100°C.

w tulejkach (3) znajduje się powyżej granicy utwar
dzania masy rdzeniowej w tulejce przez ciepło przeka
zywane od dolnej płyty (2).

31a
(P. 151227)
27.10.1971.
Instytut Obróbki Plastycznej, Poznań (Władysław
Jungust i Lucjan Kurkiewicz).
Mechanizm dźwigniowy, zwłaszcza do podawania
wsadu z pojemnika na trzon pokroczny pieca, posiada
jący obrotowo-zwrotny podajnik, znamienny tym, że
jest wyposażony w łącznik (3) pomiędzy podajnikiem
(1) a przenośnikiem (7), przekazujący ruchy posuwi
sto-zwrotne temu przenośnikowi z ruchów obrotowo-zwrotnych podajnika (1), a ponadto łącznik (3) jest
przegubowo powiązany z dźwignią (2) po przeciwległej
stronie podajnika (1) względe.n osi obrotu (9) dźwigni
(2), dzięki czemu ruchy podajnika (1) i przenośnika (7)
są przeciwbieżne.

31a*
(P. 149578)
12.07.1971.
' Biuro Projektów Przemysłu Materiałów Ogniotrwa
łych „Bipromag" Przedsiębiorstwo Państwowe, Gliwi
ce (Antoni Kalarus, Andrzej Kuczera, Eckhard Schmoranz, Karol Seydak).

3|la

(P. 151244)

Dwukołowy popychacz jezdniowy wosków szynowych,
zwłaszcza wózków piecowych i/lub suszarniczych, skła
dający się z korpusu, mocowanego w nim obrotowo
wału z dwoma kołami jezdnymi, korzystnie z bieżni
kiem z pełnej gumy, zaczepu mocowanego do korpusu,
kierownicy mocowanej do korpusu prostopadle do wa
łu, oraz ręcznego napędu złożonego z mocowanej przy
końcu kierownicy ręcznej korby połączonej przekład
nią z kołami jezdnymi, znamienny tym, że jego napęd
wyposażony jest w wysprzęgalne wolne koło (9).
Popychacz według zastrz. 1, znamienny tym, że jego
zaczep (5) ma część stałą (13) do pchania wózków przed
sobą oraz część przestawialną (14) na lewą lub prawą
stronę do pchania wózka z boku.
Popychacz według zastrz. l i 2, znamienny tym, że
przekładnia napędu stanowi dwustopniową przekład
nię łańcuchową (8), która co najmniej na jednym stop
niu ma przełożenie zmienne wykonane w postaci przerzutki rowerowej.
Popychacz według zastrz. 1-3, znamienny tym, że
kierownica (4) zaopatrzona jest w końcówkę piersiową
(12) oraz w rączkę (6) do oparcia lewej ręki.

27.10.1971.

Politechnika Warszawska, Warszawa (Krzysztof
Błaszkowski).
Głowica rdzeniarki do wytwarzania rdzeni z mas
termoutwardzalnych przez nadmuchiwanie lub wstrze
liwanie, w której korpus o znanym kształcie jest za
mknięty od strony rdzennicy zespołem strzałowym,
dmuchowym, znamienna tym, że zespół strzałowy,
dmuchowy składa się z dwóch równoległych płyt, gór
nej (1) i dolnej (2), korzystnie z zachowaną odległością
między nimi oraz umieszczonych między nimi tulejek
(2) na przftocie znajdujących się w tych płytach otwo
rów, najlepiej z końcami wprowadzonymi w te otwo
ry, przy czym dolna płyta (2) jest bezpośrednio ogrze
wana.
Głowica rdzeniarki według zastrz. 1, znamienna tym,
że tulejki (3) są izolowane cieplnie od dolnej płyty (2)
l/lub chłodzone.
Głowica rdzeniarki według zastrz. 1 1 2 , znamienna
tym, że otwór tulejek (S), w dolnej ich części ma kształt
stożka ściętego o mniejszej podstawie skierowanej ku
górze, a ponad nią kształt walca.
Głowica rdzeniarki według zastrz. 1 i 3, znamienna
tym, że mniejsza podstawa stożkowej części otworu

31a1
(P. 150202)
25.08.1971.
Kombinat Górniczo-Hutniczy „Bolesław" Przedsię
biorstwo Państwowe, Bukowno k. Olkusza (Józef Fał
da, Tadeusz Kuczyński, Jan Czyż, Karol Elsner, Ire
neusz Piechowski).
Sposób wykonania wyłożenia ogniotrwałego w ple
cach obrotowych do spiekania rud metali nieżelaznych.
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znamienny tym, że w strefie spiekania zabudowuje się
wyroby glinokrzemianowe o zawartości krzemionki
wyższej od 50'/« na przemian z wyrobami forsterytowymi, względnie raagnezyto-forsterytowymi lub forsterytowo-chromitowymi o zawartości krzemionki wyż
szej od 20*/1 i łączy je zaprawą z rudy chromitowej
o zawartości CrtOt wyższej od 20*/§.
31a1 (P.159346) 4.09.1971.
Biuro Projektów Przemysłu Materiałów Ogniotrwa
łych „Bipromog", Gliwice (Erhard Baron).
Zamkniecie drzwiowe, zwłaszcza tunelowych pieców
lab suszarń składające się z drzwi podnoszonych, za
wieszonych na łańcuchach, prowadnic drzwiowych jed
nostronnych i mechanizmów zabezpieczających przed
zniszczeniem drzwi i w razie wybuchu gazów pieco
wych lub w wypadku zapychania wózków przy za
mkniętych drzwiach, znamienne tym, ie mechanizm
zabezpieczający jest wyposażony w dwie dźwignie
dwuramienne (5) i (9) osadzone na sworzniach (6) i (10)
umocowanych w obudowie otworu (1) pieca lub su
szarń, przy czym jedna z dźwigni (5) ma jedno ramię
współpracujące z rolką (3) osadzoną na sworzniu (4)
umocowanym w drzwiach (2), a drugie zakończone
krzywką (7) współpracującą z identyczną krzywką (8),
będącą zakończeniem jednego ramienia drugiej dźwig
ni (9), której drugie ramię jest połączone z cięgłem
(11), do którego umocowana jest obudowa (12) spręży
ny (14) przytwierdzonej jednym końcem do jej dna
i osadzonej na trzpieniu (15) umocowanym w uchwy
cie (16) i mającym na jednym końcu tłoczek (13), o któ
ry jest oparty drugi koniec sprężyny (14), a na dru
gim - śrubę (17) regulacji naciągu sprężyny (14).

31a

(P.

149557)
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w wyniku czego, nowa porcja mieszanki surowcowej
wypełnia przestrzeń, w której nastąpił niedopuszczalny
wzrost temperatury.

31b

(P. 149096)

19.08.1971.

Erwin Buhrer, Wogelingasschen, Szwajcaria (Erwin
BUhrer, Franz Keller).
Zespół modelowy do form odlewniczych, mający ra
mę wykonaną jako element ustalający płyty modelo
we, przy czym płyty te dociskane są do ramy odpo
wiednimi powierzchniami oporowymi, znamienny tym*
ie przy zespole przewidziany jest co najmniej jederi
podnośnik, służący do takiego wyjmowania z ramy jed
nej lub kilku zluzowanych płyt modelowych i ewen
tualnie połączonych z nimi płyt grzejnych lub podkła
dowych, żeby można było w celu ich wymiany uchwy
cić je z boku.

20.07.1971.

Biuro Projektów Przemysłu Syntezy Chemicznej
„Prosynchem", Gliwice, Polska (Hubert Bednarski, Ed
ward Franek, Jerzy Kabut, Alfons Kensbok, Józef
Machoń, Maksymilian Niechowiejczyk, Hubert Przegędza, Franz Ebster, Franz Fronk, Karl-Heinz Henn,
Hans Junge, Kurt Kamprath, Richard Krisch, Heinfried Lauer).
Sposób zasilania surowcami zamkniętego pieca elek
trotermicznego, polegający na podawaniu mieszanki su
rowcowej z zasobnika za pomocą układu podajników
i rur zasypowych, przechodzących przez pokrywą pie
ca i posiadających końcówki teleskopowe, znamienny
tym, że wzrost temperatury powyżej określonej grani
cy, stwierdzony w punkcie pomiaru (3) pod pokrywą
pieca (1), przetwarza się na impuls elektryczny prze
kazywany do układów sterujących dwóch najbliżej po
łożonych rur zasypowych, a następnie, za pośrednic
twem tych układów sterujących, powoduje podniesie
nie się teleskopowych końcówek rur zasypowych (2)»

31b1 (P.

149175)

1.07.1971.

Instytut Odlewnictwa, Kraków (Jerzy Łempicki, Jut
Piszak, Stanisław Kubiński, Ryszard Piechota).
Urządzenie do wykonywania form odlewnleiych skła
dające się z głowicy z elastyczną przeponą, znamienne
tym, że głowica wyposażona Jest w sztywne obrzeże
(7) o szerokości 20-60 mm, a wymiary zewnętrzne gło
wicy (5) wraz z obrzeżem (7) są równe lub mniejsze
od wymiarów prześwitu skrzynki formierskiej (W.
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31b1

31b1
(P. 149363)
10.07.1971.
Politechnika Śląska im. W. Pstrowskiego, Gliwice
(Wacław Sakwa, Stanisław Jura, Janina Marcinkow
ska, Mariusz Łabęcki, Józef Czepiel).
Sposób wytwarzania powłok stopowych na odlewach,
zwłaszcza żeliwnych, metodą odlewniczą, znamienny
tym, że powierzchnię formy odlewnicze], lub rdzeni
pokrywa się pastą zawierającą sproszkowany stop niklowo-chromowy wzbogacony borem, lub borem i krze
mem, ewentualnie węglem, albo mieszaniną proszków
niklu, chromu i boru, lub niklu, chromu, boru i krze
mu, oraz znane spoiwo, korzystnie szkło wodne i ewen
tualnie topnik, korzystnie boraks.
- ,A- v
31b1
(P. 150115)
20.08.1971.
Bielska Fabryka Armatur „BEFA" Przedsiębiorstwo
Państwowe, Bielsko-Biała (Józef Targosz, Henryk Tar
nawa, Marian Sporysz).
Rdzenie umieszczane w formach odlewniczych w pro
cesach odlewania elementów metalowych wewnątrz
pustych, zwłaszcza w procesach odlewania kadłubów
zaworowych 1 podobnych detali, w szczególności np.
kadłubów zaworów grzybkowych, zasuwowych, kurko
wych oraz innych kadłubów armatury rurociągowej
i urządzeń podobnych, zwłaszcza rdzenie jednorazowe
go użycia wytwarzane np. z piasku kwarcowego z do
datkiem pyłu węglowego i korzystnie szkła wodnego
Jako lepiszcza, utwardzane korzystnie przy zastosowa
niu COtr znamienne tym, że szyjka (1, 10) lub/oraz (2,.
11) rdzenia, odwzorowująca w formie odlewniczej wnę
trze króćca dopływowego bądź odpływowego kadłuba
zaworowego (4, 8), albo/oraz szyjka (3, 12), odwzoro
wująca wnętrze gardzieli kadłuba (4, 8), albo/oraz inna
bądź dalsza część względnie części rdzenia, odwzoro
wujące wnętrze kadłuba (4, 8) bądź podobnego, puste
go wewnątrz elementu - są wewnątrz całkowicie lub
częściowo wydrążone.
Sposób utwardzania względnie oraz suszenia rdzeni
według zastrz. 1, polegający na tym, że rdzeń ukształ
towany na gotowo w odpowiedniej formie, czyli
'w rdzennicy, poddaje się - korzystnie w tej rdzenni
cy, bezpośrednio po ukształtowaniu - działaniu odpo
wiedniej substancji utwardzającej względnie/oraz su
szącej, przykładowo działaniu CO,, znamienny tym, te
rdzeń poddaje się działaniu substancji utwardzającej
względnie/oraz suszącej zarówno od strony jego po
wierzchni zewnętrznych, jak i wewnętrznych, czyli za
równo od zewnątrz, jak i od wewnątrz.
Odmiana sposobu według zastrz. 2, znamienna tym,
że rdzeń poddaje się działaniu substancji utwardzają
cej lub/oraz suszącej tylko od wewnątrz.
.'

Nr 17

(P. 150332)

£.09.1971.

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemy
słu Kruszyw Budowlanych, Warszawa (Andrzej Buszta).
Klasyfikator wielosltowy do materiałów sypkich,
swłaszcsa do piasków formierskich składający się
z obudowy (1) oraz kilku pokładów sitowych (6) zwy
kle czterech lub pięciu usytuowanych pod zwiększają
cym się kątem poziomu, znamienny tym, że pokłady
sitowe (6) połączone są ze sobą w dwie niezależne gru
py stanowiące rzeszoto górne (3) i dolne (4) usytuowa
ne względem siebie kaskadowo.
Klasyfikator wielositowy według zastrz. 1, znamien
ny tym, że rzeszota (S, 4) zamontowane są na obudo
wie (1) przegubowo i kąt nachylenia do poziomu rze
szota górnego (S) liczony od jego pokładu sitowego (8)
dolnego może być zmieniany w zakresie od 20° do 75°,
a rzeszota dolnego (4) liczony od jego pokładu sitowe
go (6) dolnego może być zmieniany w zakresie od 30°
do 75°.

31b1

(P. 150441)

10.09.1971.

Świdnicka Fabryka Urządzeń Przemysłowych, Świd
nica (Zdzisław Nieciak, Stanisław Sokołowski).
Urządzenie do wykonywania rdzeni z masy termo
utwardzalnej, a zwłaszcza cienkościennych rdzeni wir.
ników pomp, złożone z rdzennicy dwudzielnej, wypo
sażonej w elementy grzejne i napełnianej masą rdze
niową przy pomocy strzelcrki, znamienne tym, że tu
leja dmuchowa (5) posiada centralny stożek kierują
cy (6), tworzący wraz z tuleją wylot pierścieniowy (8),
przez który wstrzeliwana masa rdzeniowa wypełnia
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przestrzeń (4) formy rdzenia, a w jednej z części rdzen
nicy są rozmieszczone przesuwne osiowo wypychacze
(10), służące do wysunięcia z formy gotowego rdzenia.
Urządzenie do wykonywania rdzeni według zastrze
żenia 1, znamienne tym, że przekroje przelotowe tulei
dmuchowej (5) wraz ze stożkiem kierującym (6) są
ukształtowane konfuzorowo lub dyfuzorowo, przy czym
poszczególne odcinki wewnętrznych konturów tulei (5)
I zewnętrznych stoika (6) mogą być proste lub krzywe.

31b

(P. 138010)

5.01.1970.

Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica,
Gliwice, Polska (Zbigniew Majewski, Jerzy Natkaniec,
Ryszard Bodnar, Zdzisław Kuliński, Jan Karabuła, Je
rzy Było, Julian Romańczyk).
Aluminiowa zasypka egzotermiczna do ocieplania
nadlewów wlewków stali uspokojonej, znamienna tym,
że zawiera wagowo:
.
.:
24-45%
aluminium,
5-209/« sadzy aktywnej lub innej substancji węglowej,
9-35°/» fluorku sodu lub innych fluorków metali al
kalicznych, albo metali ziem alkalicznych, lub
ich związków,
6-eSsVo miałkiego boksytu lub wyprażonego dolomi
tu, lub pyłu dymnicowego, lub odpadów azbe
stowych, lub szamotu,
0-6*/t sproszkowanej, wyprażonej rudy manganu
lub rudy żelaza, lub zgorzeliny, lub azotanów,
nadchloranów, albo węglanów,
przy czym w zasypce według wynalazku stosunek alu
minium do katalizatora mieści się w granicach 1 do 5.
31b2

(P. 149444)

31b2
(P. 149799)
2.08.1971.
Huta Małapanew - Przedsiębiorstwo Państwowe,
Ozimek (Witold Szczepański, Wenancjusz Przybytniowski).
Sposób bimetalicznego odlewania, zwłaszcza hutniczych walców, znamienny tym, że do znanej wlewnicy
lub formierskiej skrzyni wstawia się metalową prze
grodę (3), a następnie jednocześnie zalewa się odpo
wiednim metalem powstałe między przegrodą (S) prze
strzenie (4 i 5).
Zestaw urządzeń do stosowania sposobu według,
zastrz. 1 i 2, w którego skład wchodzi znana formierska
skrzynia wyłożona w znany sposób formierską masą
mającą .wybraną przestrzeń odpowiadającą odlewowi,
znamienny tym, że w wybranej, mającej gotowe wy
miary odlewu, przestrzeni <4) jest usytuowana prze
groda (S) oddzielająca metale wykonana w odpowied
niej postaci z metalu, przy czym do odgrodzonych prze
strzeni (4 i 5) są doprowadzone odpowiednio zalewy
(8 i 7) dla poszczególnych metali.

14.07.1971

Przedsiębiorstwo Projektowania i Wyposażania Za
kładów Przemysłu Maszyn i Aparatury Elektrycznej
„Promel", Gliwice (Jan Ficek).
Kokilarka do statycznego odlewania w kokllach wie
lodzietnych z poziomym i pionowym podziałem płasz
czyzn, znamienna tym, że usytuowane parami na prze
ciw siebie podkokiiowe płyty (7) i (12) oraz (8) i (11)
są osadzone na parach kolumn (5) i (6) prowadzonych
w tulejach (2) i <3), przy czym pary kolumn (5) i (6)
krzyżują się w środkowym gnieździe (4), a na ich koń
cach są zamocowane nierozłącznie stałe podkokiiowe
płyty (7) i (8) oraz trawersy (9) i (10), zaś między nimi
przesuwnie osadzone ruchome podkokiiowe płyty (11)
i (12) połączone przegubowo poprzez siłowniki (18)
i (14) z trawersami (9) i (10).

31b2
(P. 150411)
8.09.1971.
Huta Jedność - Przedsiębiorstwo Państwowe, Sie
mianowice Śląskie (Henryk Diaczuk, Julian Romańczyk, Jan Labus, Henryk Stefanek, Jerzy Sulkowski,
Janusz Szwaczko).
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Substancja iuilotwórcsa służąca jako zasypka do
krystalizatora przy ciągłym odlewaniu stali węglowych
i stopowych, znamienna tym, ie stanowią ją licząc wa
gowo: około 40% szkło mielone; 10*/« tlenek wapnia;
35% - fluorek wapnia; IO1/1 - wapniokrzem i 5%
krzemian sodowy, przy czym wielkości ziarna nie prze
kraczają 1 milimetra.
Substancja iuilotwórcsa w odmianie służąca jako za
sypka do krystalizatora przy ciągłym odlewaniu stali
węglowych i stopowych, znamienna tym, że stanowią
ją licząc wagowo: około 40% - szkło mielone, 10%
tlenek wapnia, 30'/* fluorek wapnia, 10% wapniokrzem
i 5% węglan sodowy, przy czym wielkości ziarna nie
przekraczają 1 milimetra.
3

1

b

2

(P.150661)

23.09.1971.

Biuro Projektów Przemysłu Hutniczego „Biprohut"
Przedsiębiorstwo Państwowe, Gliwice (Ignacy Mydlarz,
Zdzisław Bonenberg, Gerard Kail).
Sposób dociskania wlewnicy grafitowej do leja sy
fonowego przy odlewaniu pod ciśnieniem, znamienny
tym, że wlewnica dociskana jest za pośrednictwem
amortyzatora (1).
Zestaw urządzeń do sterowania sposobu według
zastrz. 1 mający wlewnicę podpartą w punkcie obro
towym i mający wylew umieszczony w osi syfonowego
leja ciśnieniowego zbiornika, znamienny tym, że do
drugiego końca ramy (10) wlewnicy (2) jest zamocowa
ny amortyzator (1) X na wspólnej osi z nim siłownik (3)
najlepiej pneumatyczny.

Urządzenie według zatrz. 1 1 2 , znamienne tym, ie
płyta drgająca (6) posiada wspornik (20) połączony
z magnesem stałym (21), który uruchamia hermetyczny
zestyk magnetyczny (22) zabudowany w płycie dielek
trycznej (23) zamocowanej do podstawy (1).
31b2 (P.

(P. 150892)

4.10.1971.

Zakłady Hutniczo-Przetwórcze Metali Nieżelaznych
„Hutmen", Wrocław (Józef Szymański, Zbigniew Stasiewicz, Ryszard Detko, Andrzej Stec).
Urządzenie do osiowego poruszania krystalizatora
przy odlewie ciągłym I półciągłym, zwłaszcza miedzi
1 jej stopów, znamienne tym, że posiada wsporniki (2),
w których osadzone są dźwignie (3) połączone obroto
wo z wodzikiem (13), który przez przegub (17) i tłoczysko (14) związany jest z tłokiem (15) siłownika hydrau
licznego (16).
Urządzenie według zastrz. 1, znamienne tym, że
dźwignie (3) wyposażone są w rolki obrotowe (4) tło
czące się po bieżniach (5) przytwierdzonych do płyty
drgającej (6).

151066)

16.10.1071

Zakłady Mechaniczne Przemysłu Metali Nieżelaz
nych „Zamet" Przedsiębiorstwo Państwowe, Strzybnica
(Jan Tlatlik, Gerard Kaszuba i Gerard Mazur).
Urządzenie do odbiorą wlewków metalowych s ma
szyny rozlewnlczej typu taśmowego z przegubowo-odchylnie osadzonymi wlewnicami wlewków, znamienne
tym, że w ramie (8) usytuowanej współosiowo z rozlewniczą maszyną (4) poza jej końcowym gwiazdowym
kołem (5) ma osadzony stojak (9) ze zderzakami (16)
odchylanych wlewnic (1) i zderzakiem (15) wlewków
(7), odbiorczą rynnę (11) wlewków (7) oraz wózek (IS)
do przenoszenia wlewków (7), przemieszczany ruchem
nawrotnym, pomiędzy stojakiem (9) i rynną (11), przy
czym zderzaki (16) i (15) są tak wzajemnie usytuowane,
by odchylane wlewnice (1) i oddzielane od nich wlewki
(7) uderzały w nie swoimi zewnętrznymi krawędziami,
natomiast wózek (13) ma na swojej powierzchni nośnej
zdeijzaki (22) i odchylane w ich kierunku zapadki (21)
do ustalania położenia wlewków (7).

31b2
31b2
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(P. 151103)

19.10.1971.

Huta Zawiercie - Przedsiębiorstwo Państwowe, Za
wiercie (Piotr Lasota, Stanisław Domagała, Jan Gąsiorowski, Konstanty Szulhau i Robert Wilk).
Sposób wtórnego chłodzenia wlewka, zwłaszcza cią
głego, znamienny tym, że poniżej krystalizatora (11)
wytwarza się wokół wlewka (1) wodny film (14) najko
rzystniej pod ciśnieniem i osłania się go płytami (5).
Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz. 1
i 2, znamienne tym, że osłaniające chłodzące płyty (5)
osadzone są wokół wlewka (1) na wodnym kolektorze
(4) i mają wylotowe otwory (6) skierowane na ciągły
wlewek (1) oraz są dociśnięte do krystalizatora (11) za
pomocą najlepiej sprężyn (8).

Nr 17
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31b2 (P. 149314) 8.07.1971
Instytut Metali Nieżelaznych, Gliwice (Witold Missol,
Władysław Tabor, Adam Szpila1 Szczepan Kierkowski,
Franciszek Piwowarczyk).
Spiekany material cierny na osnowie miedst, zwłaszcza do praey w oleju, zawieraiący 5-10*/1 wagowych
«yny, 5-101/« wagowych ołowiu, 0-20V« wagowych
niklu, 3-15V1 wagowych żelaza, a-IO*/1 wagowych gra
fitu, 2-9*/« wagowych azbestu oraz twarde dodatki ce
ramiczne, znamienny tym, ie zawiera 0,15-2,0*/1 w a S w y c h fosforu oraz twardych dodatków ceramicznych
tich Jak krzemionka, sylimanit lub korund w ilości
nie większe] jak 3,5V« wagowych.

32a

(P. 149736)

29.07.1971.

Pechorsky Nauchno-Issledóvatelsky Ugolny Institut
Vorkuta, Związek Radziecki (Petr Timofeevich Esipov,
Jury Ivanovich Kalinov, Gennady Wasilevich Patru•hev Jury Alexandrovich Wasilenko, Boris Nikolaevich
Pojpov-Tolmachev).
Urządzenie do wytwarzani1 ampulek i saworem
zwrotnym z płaskiego materiału termoplastycznego po
dawanego transporterem taśmowym z urządzenia do
formowania zaworu zwrotnego pod rotor, wyposażony
w noże zgrzewające do zgrzewania ampułek wzdłuż ich
obrysu, po którym to zgrzaniu następuje rozdzielenie
na poszczególne ampułki, znamienne tym, że w trans
porterze pomiędzy bębnem napędzającym (8) a bębnem
napędzanym (7) jest tak umieszczona stykająca się
z taśmą (9) rolka (10), że rotor (3) styka się z taśmą
jednocześnie kilkoma nożami zgrzewającymi (4), przy
czym w czasie zgrzewania odcinek D taśmy stykający
się z rotorem stanowi podłoże.

PATENTOWEGO
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4 do 12 części wagowych zmielonego szkła twardego,
a następnie naniesioną warstwę suszy się i wypala zna
nymi sposobami.

(P.

34b

150818)

29.10.1971.

Morski Instytut Rybacki, Gdynia (Krystyna Hrynie
wiecka, Jerzy Maciejczyk).
Sposób ręcznego oprawiania ciała zamrożonych głowonogów z surowca głęboko mrożonego dla celów prze
twórstwa garmażeryjnego i albo konserwowego przez
wstępne Jego rozmrożenie w natryku wody ciepłej i wypłukanie naturalnych zanieczyszczeń organizacyjnych
powierzchniowych, znamienny tym, że ręcznie prowadzonym przy użycia noża cięciem rozcina się płaszcz
wzdłuż brzusznej środkowej części głowonoga w kierunku od głowy do końca ciała na głębokość umożliwiającą jego rozpołowienie, lecz zabezpieczającą przed
uszkodzeniem gruczołu czernidłowego, następnie przytrzymując rozcięty płaszcz jedną ręką rozciętymi krawędziami n$ zewnątrz, drugą ręką oddziela się wiązkę
wnętrzności wraz z głową i ramionami szarpnięciem
skierowanym ukośnie w kierunku do ogona, po czym
usuwa się stanowiącą szkielet wewnętrzny płytkę chitynową przez jej wyszarpnięcie skierowane w kierunku
do ogona oraz resztki przyrośniętych od strony wewnętrznej skrzeli przez ich zeskrobanie nożem, a następnie usuwa ąię zewnętrzną błonę płaszcza, to jest
skórę wraz z płetwą ogonową przez jej zerwanie palcami uprzednio odspoiwszy ją w miejscu sąsiadującym
z rozcięciem płaszcza, przy czym pozostałe po zerwaniu
resztki tej błony usuwa się przez ręczne zeskrobanie
nożem w kierunku poprzecznym do osi- ciała głowonoga, czyniąc podobnie ze skórą na stronie zewnętrznej
i wewnętrznej uprzednio oddzielonych płetw ogonowych, a całość tak przygotowanego surowca poddaje
się płukaniu: przez natrysk strumieniem wody o temperaturze od +10°C do +15°C i ciśnieniu rzędu, 0,5
atmosfer nadciśnienia i ocieknięciu w znanych otwartych koszach przez czas około 5 minut.
84e

(P.

150062)

17.08.1971.

Teodozjusz Butyniec, Ludmiła Pociej, Otrębusy.
Zmywak higieniczny wykonany z blachy lub tworzyw sztucznych, znamienny tym, że stanowi prostokątny pochylony do przodu pojemnik (1), we wnętrzu
którego usytuowana jest przegroda (2), zaś u góry pojemnika znajdują się dwa ruchome wałki (3) poruszane
za pomocą dźwigni pedałowej (4) i sprężyn spiralnych
(5), natomiast pod spodem pojemnika znajduje się walec i dwa ruchome kółka (6) do przetaczania pojemnika.
32b

(P. 149509)

17.07.1971.

Gnieźnieńskie Przedsiębiorstwo Usługowo-Wytwórcze
Przemysłu Terenowego, Gniezno (Zygmunt Frącko
wiak, Marian Bentyn).
Sposób produkcji luster szklanych, zwłaszcza wstecz
nych luster do pojazdów mechanicznych, znamienny
tym, że polega na naparowywaniu na powierzchnię
szkła warstw aluminium lub innych metali w warun
kach próżni przy ciśnieniu od 10~« do 10~« Tr, korzyst
nie przy ciśnieniu 10~« Tr, oraz na pokryciu naparowanej warstwy aluminium lakierem poliuretanowym.
32b

(P. 150689)

24.10.1971.

Kombinat Źródeł Światła „Unitra-Polam", Warszawa
(Andrzej Cybulski, Barbara Kulewicz, Irena Winawer-Urich).
Sposób uzyskania matu satynowego na powierzch
niach baniek ze szkła twardego, znamienny tym, że po
wierzchnie te pokrywa się substancją satynującą sta
nowiącą zawiesinę drobno zmielonego szkła twardego
w lepiku bezbarwnym korzystnie nitrocelulozowym,
przy czym na 100 części wagowych substancji przypada

3

5

a

( P .

140420)

5.05.1970.

Główne Biuro Studiów i Projektów Górniczych Biuro
Projektów Górniczych, Kraków, Polska (Zygmunt Ka
wecki, Juliusz Stachurski, Henryk Knop, Karol Maczga, Stanisław Pamuła).
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Urządzenie prowadnicze naczyń szybowych składa
jące się z zespołu prowadników podwieszonych górny
mi końcami w wieży szybowej, w dolnych końcach
w rząpiu szybowym obciążanych ciężarem Q oraz ze
społu prowadnic, znamiennie tym, że zespół prowadni
ków składa się z ciągu rur stalowych (1) połączonych
złączkami względnie spawanych, przy czym każdy
z ciągu rur stalowych połączony jest trwale z prostym
dźwigarem (2), umieszczonym pomiędzy nimi, tworząc
zwartą konstrukcję zamocowaną do obudowy szybu (S)
za pomocą amortyzatorów (4) osadzanych na końcach
dźwigarów w płaszczyźnie występujących poziomych
sił dynamicznych, natomiast zespół prowadnic współ
pracujących z prowadnikami składa się z eo najmniej
czterech prowadnic krążkowych i czterech prowad
nic ślizgowych, z których każda obejmuje prowadnik
na obwodzie większym niż odpowiadający kątowi 180°.

35b
(P.
149216)
3.07.1971.
Biuro Konstrukcyjno-Technologiczne Maszyn i Urzą
dzeń Budowlanych, Warszawa (Leszek Nowak, Romuald
Osiński, Henryk Chmielewski).
Chwytak jednolinowy, wyposażony w łupiny połą
czone za pomocą wychyinych ramion z belką górną
oraz obrotowo z belką dolną, zaopatrzoną w zaczep do
łączenia belki dolnej z ruchomą belką środkową, zna
mienny tym, że ruchoma belka środkowa (6) jest zao
patrzona w parę szczęk wychyinych (11) lub przesuw
nych do podtrzymywania zaczepu (5), unieruchamia
nych za pomocą układu hydraulicznego sterowanego
elektrycznie.
Odmiana chwytaka według zastrz. 1, znamienna tym,
że szczękę wychylną (11) stanowi dźwignia (12) oraz
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połączona z nią obrotowo krzywka chwytna (IS) o ogra
niczonym zakresie wychyłu.
Chwytak według zastrz. 1 i 2, znamienny tym, s
układ« hydrauliczny - unieruchamiający szczęki wy
chylne (11) lub przesuwne - jest zaopatrzony w si
łownik hydrauliczny (15), który współpracuje z tym
szczękami i jest połączony ze zbiornikiem (19) cieczj.
dwoma przewodami, przy czym jeden przewód (17) jec
zaopatrzony w zawór zwrotny (20), a drugi przewód (18.
w zawór zwrotny (20) i zawór elektromagnetyczny (211

35b

(P. 149284)

7.07.1971.

Biuro Projektów Budownictwa Morskiego, Gdańsk
(Stefan Czarnecki, Tadeusz Kleszczewski, Henryk Dziwnik).
Nalewak żurawiowy, znamienny tym, że posiada ko
lumnę (1), wspornik (2) i wysięgnik (3) złożone z wiązki
rur jako elementów nośnych, które połączone między
sobą elastycznymi przewodami (4) tworzą zamknięty
wielokrotny układ transportowy, przy czym wspornik
(2) i wysięgnik (3) utrzymywane są w równowadze
dźwignią (5) i przeciwwagą (6).

35b

(P. 149450)

15.07.1971.

Fabryka Urządzeń Budowlanych „Hydroma", Szcze
cin (Marian Kuczyński).
Chwytak hydrauliczny, znamienny tym, że ma Jako
mechanizm napędu układ cylindra hydraulicznego (6),
osadzonego wychylnie w korpusie chwytaka <1) na osi
(7) i cięgien (8) i (9) wychylnie osadzonych na osiach
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(l0) i (11) w łupinach chwytaka (4) i (5), które osadzone
są wychylnie w korpusie chwytaka (1) na osiach (2)
i (2), przy czym końcówka tłoczyska cylindra hydrau
licznego (6) i Jedne końce cięgien osadzone są na wspól
nej osi (lt) w jednej łupinie chwytaka (4).

S5b

(P.149595)

20.07.1971.

Politechnika Śląska Im. W. Pstrowskiego, Gliwice
(Henryk Knapczyk).
Przejezdny ogranicznik dojazdów suwnicy na jezdni.
znamienny tym, ze wyposażony Jest w parę zapadek (1)
zazębiających się z zaczepami (7) na podsuwnicowej
Jezdni (Id), przenoszącymi siły wywołane zderzeniem
suwnicy o zderzaki (4) na podsuwnicową jezdnię (lt)
i posiada zainstalowany na korpusie (S) elektromagne
tyczny luzownik (5), który poprzez łącznik (6) działa
na zapadki (1) wyzębiając je z zazębienia z zaczepa
mi (7).

35b (P.150792) 29.09.1971.
Ministerstwo Komunikacji Przedsiębiorstwo Robót
Kolejowych Nr 7, Warszawa (Wiktor Łabudziński, Ro
muald Kłaczyński, Mieczysław Siwiak, Andrzej Bronowski).
Tor podsuwnleowy podwieszony do wagónów kolejo
wych dla suwnic układowych, znamienny tym, ze po
siada łączniki (4) łączące tor pódsuwnicowy między po
szczególnymi wagonami, «o pozwala na zestawienie ze
sobą dowolnej ilości wagonów i jazdę składu wagonów
po torach PKP bez konieczności demontażu łączników.
S5b

(P.

150006)

14.08.1071.

Biuro Projektów Kolejowych, Kraków, Polska (Jerzy
Kulczycki).
Elektryczna sieć Jezdna zasilająca suwnicę, znamien
na tym, że składa się ze stali profilowanej (1) i jest
bocznikowana gołym przewodem (2) aluminiowym umo
cowanym mechanicznie do stalowego przewodu w sta
łych odstępach bez izolacji aluminiowego przewodu.
Tor podsnwnleowy podwiessony według zastrzeże
nia 1, znamienny tym, że łącznik 4 i szyny 3 posiadają
podcięcia umożliwiające ich wzajemne połączenie oraz
zamocowanie przy pomocy srub 5 ze sprężynami 6, przy
czym śruby umieszczone w otworach szyny i łącznika
pozwalają na zmianę odległości między wagonami na
łukach przy ruszaniu oraz hamowaniu, jak również ni
weluje różnice wysokości w przypadku kiedy wagony
połączone łącznikami znajdują się na różnym pozio
mie.

85b

15b

(P. 150047)

W.08.1971.

Zakłady Urządzeń Chemicznych i Armatury Przemy
słowej Przedsiębiorstwo Państwowe, Kielce, Polska (Ja
cek Maro).
Mechaniim krzywkowo-zapadkowy, zwłaszczsa do
kleszczy, znamienny tym, że na ramieniu (8) osadzona
jest obrotowo na sworzniu (8) zapadka (1), której czop
(7) prowadzony jest podczas manipulowania kleszczami
w układzie krzywek (2) wykonanych w ramieniu (8).

(P.151132)

10.10.1071.

Centralne Biuro Konstrukcji Maszynowych Przedsię
biorstwo Państwowe, Bytom, Polska (Stanisław Gawlik).
Dźwigar suwnicy, przeznaczony zwłaszcza do suwnic
jednodźwigarowych pomostowych, bramowych lekkicn
1 bramowych ciężkich o konstrukcji częściowo otwar
tej, znamienny tym, że stanowią go połączone z jednej
strony skośny górny pas <1> i sko&y dolny Pas W.
usztywnione pionową stójką (8), przy czym Jezdny tor
<0> lub (15) usytuowany Jest w osi przechodzącej przez
punkt (ID będący wierzchołkiem kąta utworzonego
SSez skośny górny pas (1) i skośny dolny pas (2). nad
lub pod poziomą osią symetrii dźwigara.
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Wciągarka bębnowo-linową sterowana elektrycznie,
znamienna tym, że ma elektromagnetyczne sprzęgło (4),
osadzone na napędowym wale (1) i połączone z zęba
tym kołem (2) ślimakowym, osadzonym obrotowo na
tym samym wale (1) za pośrednictwem zabierakowej
tarczy (3) elektromagnetycznego sprzęgła (4), zaś zę
bate koło (2) ślimakowe współpracuje z innymi zęba
tym kołem (5) - ślimacznicą samohamowną - osadzo
nym nieobrotowo na innym wale (6), na którym zamo
cowany jest obrotowo z jednej strony będen (7) wcią
garki z lina (8), a wewnątrz bębna (7) umieszczony jest
elektromagnetyczny hamulec, przy czym zabierakowa
tarcza (10) hamulca jest nieobrotowo osadzona na wale
(6), a korpus (9) hamulca jest przymocowany z drugiej
strony do bocznej tarczy (11) bębna (7) wciągarki, zaś
boczna tarcza (11) bębna (7) osadzona jest obrotowo na
uchwycie (12), który jest mocowany do dowolnej kon
strukcji \l), a elektryczne przewody (15) są doprowa
dzone do hamulca przez otwór w bocznej tarczy (11)
bębna (7) w jej osi obrotu i są połączone ze ślizgo
wymi pierścieniami (16).

35b (P.

151270)
27.10.1971.
Patent dodatkowy do patentu P. 67610
Centralne Biuro Konstrukcji Maszynowych Przedsię
biorstwo Państwowe, Bytom, Polska (Aleksander Kul
czyński, Eugeniusz Janiszewski).
Kleszcze szynowe hydrauliczne według Pat. nr 67610
z możliwością ręcznego napędu, przeznaczone do zabez
pieczania mostów przeładunkowych, żurawi, suwnic
bramowych i pomostowych oraz tym podobnycii urzą
dzeń pracujących na wolnym powietrzu, zaopatrzone
. w belkę połączoną z jednej strony z poprzeczką,
a z drugiej strony z jarzmem, na której opiera się nur
nik hydraulicznego cylindra zamocowanego do obejmy,
przy czym między poprzeczką a oporowym kołnierzem
osadzona jest sprężyna, znamienne tym, że są wyposa
żone w nagwintowaną na powierzchni wewnętrznej
tuleję (6), osadzoną na nagwintowanej części zewnętrz
nej hydraulicznego cylindra (11), przy czym tuleja (6)
jest połączona obrotowo i nieprzesuwnie osiowo z obej
mą (4).

35c

(P.149793)

2.08.1971.

Centralny Ośrodek Badawczo-Projektowy Górnictwa
Odkrywkowego, Wrocław, Polska (Mieczysław Dem
biński).

35c
(P.
149849)
4.08.1971.
Zakłady Mechaniczne „Łabędy", Gliwice (Czesław
Ochwat, Andrzej Skołozdra).
Zespół napędowy, zwłaszcza do maszyn budowlanych
składający się z silnika hydraulicznego, przekładni pla
netarnej różnicowej i elementów przekazujących mo
ment obrotowy, znamienny tym," że koło epicykliczne
przekładni planetarnej różnicowej połączone jest z wy*
dłużoną tuleją skrętną zakończoną czopem wieloklinowym osadzony mw gnieździe, nieobrotowego elementu,
przy czym wewnątrz tulei skrętnej umieszczony jest
wysokoobrotowy silnik hydrauliczny, który przymoco
wany jest do tarczy koła epicyklicznego, a elementy
przekazujące moment obrotowy takie jak tarcza i wie
niec koła napędowego, bęben linowy lub rama obro
towa, stanowią obudowę zespołu napędowego.
Zespół napędowy, zwłaszcza do maszyn budowlanych
według zastrz. 1, znamienny tym, że tuleja skrętna na
jednym swym końcu posiada kołnierz z otworami na
śruby mocujące i kołki ustalające, a drugi jej koniec
posiada postać czopa z wieńcem zębatym i drążonymi
kanałami dla doprowadzenia i odprowadzenia mediun
roboczego dla silnika hydraulicznego.

Nr 17
35c
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6.09.1071.

Kopalnia Węgla Kamiennego „LENIN", Wesoła, Pol
aka (Jeny Sobota).
Bolka kierująca z krąznikiem (1) umieszczonym na
płycie (i), znamienna tym, ie płyta it) umocowana jest
z jednej strony wahliwlc na osi poziomej (I), a z dru
giej podparta sprężyną (T) zamocowaną do ramy (6)
i prowadzoną w tulejce (4).
,:■,,;

35d
(P.
150116)
20.08.1971.
Centralny Ośrodek Organizacji i Mechanizacji Poczty,
Warszawa, Polska (Jan By lica).
Podajnik pionowy do saładanku clągłefo, znamienny
tym, te płaszczyzny nośne (S) są zamocowane na jed
nym lub dwćjch łańcuchach (6) oraz prowadzone swo
bodnie przez'rolki nośne (4) umieszczone na szynach
wodzących (Ił o uształtowaniu dowolnym.
35c (P. 160788) 29.09.1971.
Zakłady Konstrukcyjno-Mechanizacyjne Przemysłu
Węglowego, Gliwice, Polska (Michał Łeśko, Roman
Łe śko).
Urządzenie do napinania liny nośnej nakładanej wie
lowarstwowo na bębny kołowrotów względnie bębny
maszyn wyciągowych, znamienne tym, łe ma bębny (S)
i (4) ułoiyskowane równolegle względem siebie o row
kowanej (I) pierścieniowo wykładzinie na linę (1) noś
ną dociskaną taśmą (5), ponadto bębny (I), (4) hamo
wane są za pomocą hamulców działających na tarcze
(lt) hamulcowe zabudowane na wale (&) pośrednim,
który poprzez przekładnię zębatą sprzężony jest z bę
bnami (8) i (4).

35d

36d

(P. 181108)

8.01.1969.

Biuro Projektowania Zakładów Włókienniczych, Łódź,
Polska (Władysław Blus, Tadeusz Drozdowski, Zdzi
sław Szymanowski).
Przewód wentylacyjny nawiewny z materiału ela
stycznego, przeznaczony dla wprowadzania powietrza
do pomieszczeń, szczególnie pomieszczeń produkcyj
nych, znamienny tym, że ma płaszcz (1) wykonany
z porowatego przewiewnego materiału.

(P. 150535)

16.09.1971.

Przemysłowy Instyut Telekomunikacji, Warszawa,
Polska (Roman Pietruczak, Ludomir Cyb).
Podnośnik raraowo-śrubowy z podstawą wsporcsą
i zamocowanym na niej podnośnikiem śrubowym, zna
mienny tym, te tworzy go rama nośna (2) wykonana
w postaci trójkąta równoramiennego, którego wierz
chołki przypodstawowe są zaopatrzone w ucha (tl),
a wierzchołek górny jest rozwidlony w postaci dwócr.
ramion (13), z tym ie rama nośna (2) uchami (21) jest
połączona przegubowo ze wspornikami (43), które s*
trwale zamocowane z podstawą wsporczą (7), natomiat
w rozwidlonych ramionach 423) są wykonane zagłę
bienia (73), otwory okrągłe (31) oraz otwory owalne (3f|
przy czym z rozwidlonymi ramionami (20) ramy (2) jei
połączony przegubowo dźwigar pomocniczy (3), któ
rego górny koniec jest również rozwidlony i zaopa
trzony w ucha (84) z otworami owalnymi (36 i 37), za
wolny (dolny) koniec (33) jest zaopatrzony w otwór (3*
celem sprzęgania go z podnoszonym elementem (f
podczas gdy górny rozwidlony koniec (28) ramy (2) jat
połączony również przegubowo z nakrętką kulkową (41
podnośnika śrubowego (1), za pomocą czopów (46) ort J
zagłębień (73), z tym że do podstawy wsporczej (T) po
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śrubą podnośnika (1) są przymocowane ucha (4t)
z otworami (41)1 służące do łączenia sworzniowego
z otworami (ST) dźwigara pomocniczego (1) w iego
przejściowym położeniu1 tj. po dokonaniu 1/4 obrotu
podnoszonej konstrukcji (8) (ea o 00*), przy czym śruba
podnośnika (1) jest poruszana przy pomocy mechaniz
mu napędu elektrycznego (lt) ze skrzynką sterowniczą
(0) i mechanizmu napadu rącznego (korbowego) (lt).

Nr 17

ze ścian czołowych pudła przy czym ssawka połączona
jest siecią przewodów z wentylatorem promieniowym,
natomiast świeże powietrze samoczynnie napływa przez
otwarte otwory drzwiowe usytuowane w przeciwległym
końcu pudła, eo umożliwia pracownikowi wykonanie
natrysku podczas jednego przejścia roboczego w kie
runku przeciwnym do wzdłużnego równomiernego
przepływu powietrza przez wnątrze pudła.
Urządzenie ie stesewaala sposab* według zastrz, 1,
znamienne tym, ie posiada zasłony okienne (1) z umie
szczonymi lampami (t) z tym, ie zasłony okienne (1)
dociskana są do pudła (4) cylindrami pneumatycznymi
(5) które to z kolei zamocowane są przesuwnie na pro
wadnicach (I), ponadto posiada ssawkę (8) zamocowaną
wahliwie przy czym jej przewody wyciągowe (0) umie
szczone są w kanale biegnącym w osi toru poniżej po
ziomu posadzki (S), a na odcinku przewodów miedzy
ssawką (6) a wentylatorem (T) znajdują się wyj mowal
ne filtry (lt).

35d (P.150707) 25.09.1971.
Biuro Projektów Przemysłu Hutniczego - - „Biprohut"
Przedsiębiorstwo Państwowe, Oliwice, Polska (Józef
Pternikarczyk, Henryk Promny).
Wózek widłowy z pojemnikiem do samooiynnei o wy
lądowania, znamienny tym, te ma do masztu (I) za
pomocą śrub (T), zamocowane odejmowalnie ramię W.
oraz ma pojemnik (4) z nośnym czopem (8), usytuowa
nym w pionowej linii środka ciężkości i nieco powyżej
poziomej linii środka ciężkości, przy czym pojemnik <•)
ma kołkowe zaczepy (6) zahaczające o ramię (t) w gór
nym połoteniu pojemnika (t>

36d

(P.

151278)

17.10.l97l.

Przędzalnia Czesankowa im. Wł. Reymonta, Łódź
(Jerzy Janowski, Jerzy Latuszewski).
Nawlewnica klimatyzacyjna składająca się z wenty
latora osiowego, znamienna tym, ie posiada kierowni
cę (5), której przewód (2) połączony jest z przewodem
(S) wykonanym z tkaniny na przykład poliestrowej,
przy czym przewód (S) posiada na tworzącej otwory (6).
Nawiewnica klimatyzacyjna według zastrz. 1, zna
mienna tym, ze ilość otworów (6) przewodu (I) Jest
zmienna i zmniejsza się przy wzroście długości prze
wodu (S) i bez zmiany średnicy tego przewodu.
Odmiana nawiewnioy kUmatysaeyjnej składająca się
z wentylatora promeiniowego, znamienna tym, ie prze
wód (3) połączony jest bezpośrednio z wylotem wen
tylatora z ominięciem kierownic <ft).

36d (P.
150968)
9.10.1071.
Zakłady Przemysłu Metalowego H. Cegielski Przed
siębiorstwo Państwowe, Poznań (Ryszard Kuzora, An
drzej Eckardt, Piotr Zawadzki, Stanisław Kątniak).
Sposób wentylacji pudła wagonowego w czasie prze
prowadzania wewnętrznego natrysku, znamienny
tym, że otwory okienne i drzwiowe w ścianach bocz
nych pudła zasłaniane są specjalnymi zasłonami, a za
nieczyszczone powietrze wyciągane jest z pudła przez
ssawkę przyłączoną do otworu drzwiowego w jednej
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Nr 17
37a

(P.

149547)

19.07.1971.

Politechnika Śląska im. W. Pstrowskiego, Gliwice
(Wiktor Jackiewicz, Włodzimierz Starosolski).
Sposób wykonywania przekryć cienkościennych,. zna
mienny tym, te przekrycie wykonuje się jako ustrój
wiszący, a następnie eliminuje się zawieszenie dla uzy
skania ustroju niewiszącego, który w tej formie jest
eksploatowany.

37a

(P. 149641)
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szczyznie równoległej do płaszczyzny (8) trapezowe wy
pusty (6), przy czym wręg (4) jest krótszy wzdłuż bo
ków krótszego i dłuższego od zewnętrznych obrysów
płyty (1) o szerokość zakładki (6), natomiast każdą
z płyt (T) do wykładania ścian posiada część płaszczyzn
(U) i (11) wzdłuż krótszych boków ściętych w kształcie
wręgu (I) posiadającego w płaszczyznie równoległej do
płaszczyzny (11) trapezowe wypusty (19), a z drugiej
strony utworzona zakładka (9) posiada w płaszczyznie
równoległej do płaszczyzny (13) trapezowe wypusty (19)
zaś wzdłuż dłuższych boków posiada podwójny wpust,
(11) przy czym długość wręgu (9) i zakładki (9) jest
z każdej strony krótsza od zewnętrznych obrysów pły
ty (T) o szerokość wpustów (11).

24.07.1071.

Centralny Ośrodek Badawczo-Projektowy Budownic
twa Przemysłowego „BISTYP", Warszawa (Joachim
Leja, Andrzej Michalak, Hanna Moczulska, Zygmunt
Wituski).
Sposób wypełniania złączy w sąsiadujących ze sobą
elementach, znamienny tym, ze do przestrzeni między
złączami wprowadza się poliuretan „in situ" w postaci
płynnej przy czym najkorzystniej zabezpiecza się przed
wypłynięciem ekspandującej pianki, przez umieszcze
nie uprzednio w przestrzeni między elementami, wkła
dek, nieprofilowanych S z materiału obojętnego na
działanie chemiczne i temperaturę płynnego poliure
tanu.
37a

(P.

150577)

18.09.1971.

Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Inwe
stycji Przemysłu Maszynowego „Bipromasz" Oddział
Projektowy Poznań, Poznań (Andrzej Pajzderski, Jerzy
Raczkowski, Ewa Komosińska, Stanisław Jakimowicz,
Aleksander Zawadzki).
Stropodach budynku przemysłowegoz typowych płyt
panwiowych zwłaszcza dla galwanizerni i ładowni aku
mulatorów, znamienny tym, że jest wyposażony w prze
wód (1) wentylacyjny ułożony w warstwie izolacji (4)

37a

(P. 151217)

26.10.1971.

Rzeszowskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemy
słowego, Rzeszów, Polska (Jan Bogacz, Adam Skomra,
Edward Curzytek, Kazimierz Mrozik, Kazimierz Hazlk,
Józef Ossoliński, Stanisław Koziński, Piotr Pacześniak).
Wykładzina izolacyjna zwłaszcza dla chłodni składo
wych, składająca się z połączonych ze sobą płyt do
wykładania stropów i posadzek oraz ścian, znamienna
tym, że każda z płyt (1) do wykładania stropów i po
sadzek posiada część płaszczyzn (2) i (3) ściętych wzdłuż
dłuższego boku i jednego z boków krótszych w kształ
cie wręgu (4), posiadającego w płaszczyźnie równoległej
do płaszczyzny <2> trapezowe wypusty (5). zaś z dru
giej strony utworzona zakładka (6) posiada w pła-
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termicznej nad płytami (7) panwiowymi i równolegle
do płaszczyzny połaci stropodachu w kierunku kaleni
cy, przy czym przewód (1) jest podłączony swoimi wlo
tami (3) do poszczególnych przestrzeni (8) wentylowa
nych płyt (7) panwiowych, w celu wyprowadzenia zbie
rających się gazów na zewnątrz budynku.
37d
(P.
151151)
21.10.1971.
Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy „ZREMB",
Warizawa, Polska (Antoni Lech Zawiślański).
Przejezdne lub przenośne urządzenie, do topienia
i natrysku lepiku płynnego na gorąco, zestawione z ze
społu natryskowego pompy z powietrznikiem oraz ko
tła osadzonego na podwoziu lub noszach, znamienne
tym, ie kocioł składa się z izolowanego płaszcza grzew
czego (2) oraz z grzejnika (S) elektrycznego lub gazo
wego bezpłomieniowego, umieszczonego w dolnej części
płaszcza grzewczego (2), i z pojemnika (4) na lepik usy
tuowanego nad grzejnikiem, przy czym zarówno grzej
nik (S) jak i pojemnik (4) tą połączone z płaszczem
grzewczym (2) rozłącznie.

Urządzenie do formowania, zagęszczania i przemiesz
czania prefabrykowanych elementów betonowych,
zwłaszcza o pionowym systemie opuszczania podkła
dów, znamienne tym, że składa się z platformy (1) spo
czywającej na podnośnikach (6), umieszczonej w osi
szybu pionowego (3) oraz przesuwnych belkach podpo
rowych (4) usytuowanych pod dolną płaszczyzną czoła
platformy (1), przy czym belki są zaopatrzone w prze
kładki izolacyjne (5).

37f

(P. 149880)
5.08.1971.
Gdyńskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Miejskiego,
Gdynia (Jerzy Porębski).
Urządzenie zabezpieczające przed upadkiem i wyso
kości, znamienne tym, że składa się ze słupków wsporczych (1), głównego słupka wsporczego (2) i rozpiętej
na nich liny asekuracyjnej (S), do której przypinane
są pasy bezpieczeństwa (4), przy czym słupki wsporcze
(1) zakończone są od góry poziomym krążkiem (5), pro
wadzącym linę asekuracyjną (S), a od dołu podstawą
(8), z której wystaje nagwintowany trzpień (7) z pod
kładką (8) i nakrętką (9), kotwiący słupek wsporczy (1)
w stropie (10), natomiast główny słupek wsporczy (2)
zakończony jest od góry pionowym krążkiem (11) i po
siada ucho (12), mocujące końcówkę liny asekuracyjnej
(3), usytuowane prostopadle do płaszczyzny krążka pio*
nowego (11) oraz wciągarkę ręczną (IS) z hamulcem (14).

37e

Nr 17

(P.

150572)

18.09.1971.

Zakłady Urządzeń Chemicznych i Armatury Przemy
słowej Przedsiębiorstwo Państwowe, Kielce (Edward
Pszczoła, Stanisław Łukasiewicz).
Połączenie podpory s płasscaem zbiornika zwłaszcza
kulistego przez spawanie bezpośrednio do płaszcza
zbiornika lub do nakładki wzmacniającej elementów
podpór w postaci żeber lub uchwytów, znamienne tym,
te żebra i uchwyty posiadają zmniejszający się prze
krój w kierunku działania największych naprężeń
stycznych w rejonach spiętrzeń naprężeń w powłoce
zbiornika, przy czym zmniejszenie się powierzchni
przekroju żeber lub uchwytu odbywa się najkorzyst
niej według funkcji logarytmicznej lub funkcji potę
gowych wyższego rzędu.

37g1

(P. 138615)

31.01.1970.

Przedsiębiorstwo Budowlane Przemysłu Węglowego,
Katowice (Stanisław Tlatlik, Kazlmieri Łopatka).
37c

(P.150570)

18.09.1871.

Raciborskie Zakłady Betoniarskie i Żelbetowe, Raci
bórz (Emanuel Libera, Romuald Stojałowski, Karol
Wieczorek).

Zamkniecie otworów w budynkach przemysłowych,
w postaci otworów okiennych nieotwieralnych ze szczeblinami, oraz odmiany ze skrzydłem uchylnym, drzwi
jednoskrzydłowych z oszkleniem części górnej, orzwi
dwuskrzydłowych oraz oknc dwuskrzydłowego, wyko-
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nane z blachy wywiniętej na krawędziarce, pospawane
i polutowane „na twardo", znamienne tym, te mają
wywinięty z blachy rąbek w kształcie węgarka <S)
a przy oknach i drzwiach dwuskrzydłowych dodatkowo w kształcie przymykowej listwy (if), przy czym
zamknięcie (II) jest umieszczone wewnątrz ramiaka.

(P. 149490)

Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Inwe
stycji Przemysłu Maszynowego „Bipromasz" Oddział
Projektowy Poznań, Poznań (Andrzej Pajzderaki).
Urządzenie de otwierania okien, swłassesa eklen bndynków przemysłowych, składające się z pionowego
pręta ułozyskowanego w prowadnicach zamocowanych
do ramy okna i służące do przenoszenia ruchu obroto-

38a

37g1

(P.

150415)

08.09.1971.

Wrocławskie Przedsiębiorstwo Budowlane, Wroclaw
(Kazimierz Wypychowski).
Przyrząd do tymczasowego mocowania oścleśnic
drzwiowych w czasie Ich obmurowywania w ścianach.
znamienny tym, ie posiada na rozporowej śrubie (5)
połączonej w sposób stały z teleskopową rozporą (1)
uchwyt (6) obejmujący górny, poprzeczny pręt (7) oś
cieżnicy (8).

25.10.1971

Centralne Biuro Konstrukcji Maszynowych Przedsiębiorstwo Państwowe, Bytom (Czesław Dzwonnik, J e r z y
Szatka).
Urządzenie de dozowania 1 naklerewywaala drewna
w kanale wodnym, stosowane zwłaszcza w fabrykach
płyt drewnopochodnych, znamienne tym, ze jest zao
patrzone w napędzany dozujący bęben <1> o zmiennych
obrotach, wyposażony w kolce (t) i zamocowany prze
suwnie na śrubach (J) w dwóch stałych ramach (41
oraz w usytuowane poprzecznie do kanału napędzana
ramię (•).

39a2 (P.. 149983)

wego, znamienne tym, ie górna prowadnica (6) piono
wego pręta (1) jest wyposażona w ograniczniki (7) ob
rotu pręta (1), których celem jest utrzymanie siły do
mykającej okno w wielkości założonej regulacją, tak
iż okno jest uruchomione w pozycji zamkniętej lub
otwartej.

(P.151235)

12.08.1971.

Zakłady Aparatury Elektrycznej „Elester", Lódź
(Jan Nowicki).
Sposób sztywnego osadzenia elementów metalowych
w kształtkach z tworzyw sztucznych bez dodatkowego
lepiszcza, znamienny tym, ie na element metalowy (1)
umieszczony w odpowiednio ukształtowanym wgłębie
niu (•) wywiera się odpowiedni nacisk, pod wpływem
którego następuje miejscowe plastyczne przemieszczę"
nie materiału elementu metalowego (1) oraz dociśnię
cie go do ścianek wgłębienia (9> i otworu (D lub innych
zagłębień wykonanych w kształtce z tworzywa sztucz
nego.
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(P. 150680)
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23.09.1971

Zakłady Chemiczne „Nitron", Krupski Młyn, (Jerzy
Wasiluk, Joachim Grzesiek, Paweł Wocławek).
Urządzenie do zgrzewania błon z tworzyw sztucznych,
zwłaszcza zorientowanych cienkich folii przy pomocy
drutu oporowego przecinającego płaszczyznę styku
szczęk górnych ruchomych i dolnych nieruchomych
wraz z rolkami podającymi folię, znamienne tym, ze
jest zaopatrzone w metalowe szczęki (1) i (2) z wydrą
żonymi w nich kanałami (4), przez które przepływa
medium chłodzące.

39a2

(P.

150477)

13.09.1971.

Politechnika Warszawska, Warszawa (Bogusław Misterek, Włodzimierz Dahling, Tadeusz Diem, Eugeniusz
Szafrański).
Sposób wytwarzania dwuwarstwowej folii z tworzyw
sztucznych z komórkami wypełnionymi gazem, zna
mienny tym, że wytłaczaną przez głowicę warstwę sto
pionego jednoskładnikowego tworzywa w postaci cien
kościennej rury o jednakowej grubości ścianki roz
dmuchuje się przy pomocy powietrza lub innego gazu
doprowadzającego.
39a 3

(P. 150659)

23.09.1971.

T h e General Entropisos Corp (Hellas) Limited,
A Greek Company of Sturnara 51 Ateny, Grecja).

39a»

(P. 149601)

21.07.1971.

Centralne Laboratorium Chemiczne Spółdzielnia Pra
cy, Warszawa (Eugeniusz Bartoszek, Zdzisław Deutryk).
Sposób wytwarzania kaset, znamienny tym, że fiokuje się termoplastyczne tworzywo sztuczne w postaci
folii lub płyty a następnie formowaniem próżniowym
nadaje się mu żądany kształt kasety wraz z niezbęd
nymi gniazdami i uchwytami lub przy zmianie kolej
ności tych operacji, uformowaną próżniowo z termo
plastycznego tworzywa sztucznego kasetę, poddaje się
flo kowaniu.
39a3 (P.

149857)

5.08.1071.

Politechnika Warszawska, Warszawa, Warszawska
Fabryka Tworzyw Sztucznych, Warszawa (Tadeusz
Diem, Włodzimierz Dahlig, Mieczysław Borek, Franci
szek Gadoś, Ryszard Jóżwicki, Lech Migdal, Stanisław
Siedlikowski).
Sposób wytwarzania folii rękawowej z materiału ter
moplastycznego zwłaszcza z polietylenu o malej gęsto
ści, który polega na wprowadzeniu wytłaczanego do
dołu rękawa folii do kąpieli chłodzącej umieszczonej
pod głowicą formującą ten rękaw, znamienny tym, że
do wnętrza wytłaczanego rękawa folii wprowadza się
ciekłe medium chłodzące, tak iż styka się ono z we
wnętrzną ścianką rękawa folii, korzystnie wodę dopro-'
wadzaną poprzez głowicę formującą.

Sposób wytwarzania rur z materiału plastycznego,
znamienny tyra, że plastyczna spiralna lub śrubowo
zwinięta taśma, utworzona z półsztywnego materiału,
w podwójnych równoległych warstwach formujących
tworzy konstrukcję szkieletową rury, z której n a s t ę p 
nie wytwarzana jest rura przy zastosowaniu zmiękczo
nego syntetycznego materiału i jednoczesnym zastoso
waniu wytwarzania taśmy uzyskiwanej za pomocą ciąg
łego, bezpośredniego obrotowego procesu, przy którym
d o k o n y w a n e jest jej formowanie, przy czym taśma ta
jest łączona ze sobą za pomocą zmiękczonego s y n t e 
tycznego materiału doprowadzanego do komory i a u t o 
matycznego w u l k a n i z o w a n i a podczas ich łączenia oraz
formowania rury łączonej w sposób zwarty.
Urządzenie do wytwarzania rur z plastycznego m a 
teriału w e d ł u g zastrz. 1 do 12, znamienne tym, że p o 
siada zewnętrzną o b u d o w ę głowicy, na której od s t r o -
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ny przedniej i tylnej wkręcone są zabezpieczające na
sadki, do których wmontowany jest, w sposób obro
towy, w łożyskach trzpień posiadający wylot dla ma
teriałów plastycznych, z którego półtwardy plastyczny
materiał przesuwany jest za pomocą wyciskania przez
dysze w celu wytworzenia konstrukcji szkieletowej.
39a5 (P. 150285)
1.09.1971.
Instytut Przemysłu Gumowego, Warszawa (Jerzy
Czuraj, Teresa Baumgart, Włodzimierz Olak).
Sposób wytwarzania wyrobów formowych z gumy po
rowatej, znamienny tym, ie proces wyrostu i wulka
nizacji mieszanki gumowej prowadzi się w gnfcfdrfa
wykrój nika, służącego do wycinania konfekcji z płyt
mieszanki gumowej.
Forma wulkanizacyjna do stosowania sposobu wer
dług zastrzeżenia 1, znamienna tym, że jedną z części
formy stanowi wycinek do przygotowywania konfekcji
mieszanki gumowej, przy czym gniazdo wycinaka sta
nowi jednocześnie gniazdo formy wulkanizacyjnej lub
jego część.
7

39a

(P.

150927)

6.10.1791.

Centralne Biuro Konstrukcji Maszynowych Przedsiębiorstwo Państwowe, Bytom (Czesław Dzwonnik).
Urządsenie do przenoszenia formatek płyt wiórowych
i pilśniowych w linii formowania, usytuowane między
przenośnikiem formującym a przenośnikiem odbiera
jącym i zawierające przenośnik przyspieszający
o dwóch prędkościach roboczych, znamienne tym, te
jest zaopatrzone w ruchomy stół (3) o ruchu w górę,
w dół i o ruchu poziomym, wbudowany między pasa
mi (T) przyspieszającego przenośnika (4) oraz w stałe
stoły (2) i (5), usytuowane między bębnami przenośni
ków współpracujących.

39b2

(P.

149778)

31.07.1071.

Instytut Przemysłu Gumowego „Stomil" Warszawa
(Mieczysław Gajewski, Paweł Herman, Anna Dmow
ska, Tadeusz Białas, Mieczysław Stos, Wacław Czeszyk).
Spss6b wzmacniania elastomerów lub innyzh związków wlelkocząstecskowych swlasscza do produkcji wy
robów technicznych na podstawie kauczuku natural
nego, syntetycznego lub ich mieszanin lub innych
związków wielkocząsteczkowych, zawierających znane
i powszechnie stosowane substancje wulkanizujące,
przyśpieszacze, anty utleniacze, zmiękczacze i napełniacze, znamienny, tym, że jako napełniacz wzmacniający
stos* i je się sadzę półakty wną otrzymaną w procesie wy
sokotemperaturowym półspalania gazu ziemnego do
Menu prz yczym na 100 części wagowych kauczupowł<ub związku wielkocząsteczkowego przypada do 200
papier i wagowych wymienionej sadzy.
(P.

149868)

6.08.1971.

Instytut
Przemysłu Gumowego, Warszawa (Edward
I aie. z;zak, Jerzy Czyżewicz).
ru ni
1
tymeposób przyśpieszenia wulkanizacji kauczuku natuparo\ego lub syntetycznego znamienny tym, że do mie0,75 tki gumowej dodaje się chlorowcopodstawiony al2500, najkorzystniej czterochloroeten lub produkty jego
^ziarrtcjl z substancjami organicznymi zawierającymi
nulaią łub więcej spośród następujących grup frakcyjplenh: karboksylowej, karbonylowej, chinonowej, wodoY atenowej,
siarczkowej, tiolowej lub aminowe] lub pro»Oa.tów reakcii chlorowcoDodstawioneeo alkenu z Dier-
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wiastkarai grupy VI, w ilości od 1 do 200 części wago
wych na 100 części kauczuku, najkorzystniej od 10 do
100 części wagowych.
39b2

(P.150779)

29.10.1971

Centralne Laboratorium Oponiarskie, Poznań (Ta
deusz Andrysłak, Bolesław Jurkowski, Henryk Wolniewicz)
Sposób wykonywania mieszanek gumowych, zna
mienny tym, ie. chłodzi się polimery kauczukowe 1 su
rowce nie będące proszkami do temperatury zeszklenia,
a następnie rozdrabnia się je i miesza z pozostałymi
składnikami mieszanki gumowej, w wyniku czego uzy
skuje się jednorodną mieszaninę.
39b2

(P.

151223)

1.09.1970.

Akademia Wychowania Fizycznego im. gen. K. Świer
czewskiego, Warszawa (Paweł Herman, Mieczysław
Oulmantowicz).
•Wykładzina do pokrywania nawierzchni, swłaasesa
nawierzchni arsądseń sportowych, oraz sposób Jej wy
twarzania według patentu nr P-131608, znamienna tym,
ze stosuje się dodatkową, górną warstwę, zawierającą
20-30*/« wagowych ścinków uzyskanych z rozdrobnie
nia cienkościennych odpadów gumowych, najkorzyst
niej odpadów gumy bezsadzowej, w twardości 40-70*
Shore's39b4

(P.

149489)

16.07.1971.

Spółdzielnia Pracy „Uranium", Łódź (Wojciech Mi
chalski).
Sposób wytwarzania piłek plażowych s tworzywa
situeznego, zwłaszcza z polichlorku winylu, znamienny
tym, ie wstępnie podgrzane do temperatury 100-120*C
formy pokrywa się różnobarwną pastą polic hlorowiny
lową, a następnie wypełnia bezbarwną lub jednobarw
ną pastą polichlorowinylową, otrzymanymi w znany
sposób, poddając formy wstępnemu żelowaniu w tem
peraturze 100-120°C w ciągu 1-3 minut, a po zamknię
ciu obydwu części formy poddaje się formę działaniu
temperatury 230-260°C w ciągu 15-25 minut, potem
ochładza formę i po wyjęciu z niej gotowej piłki na
pełnia ją sprężonym powietrzem.
39b5

(P.

149906)

3.08.l971.

Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej, Blachownia
Śląska (Dominik Nowak, Zygmunt Hehn, Adam Grycz,
Maria Jaglarz).
Sposób wytwarzania modyfikowanych eterów melamlnowoformaldehydowych o dużej reaktywności che
micznej, znamienny tym, że 1 część wagową eteru me
tylowego lub metylowo-butylowego kondensatu forma'
linowo-melaminowego poddaje się częściowej przemia
nie chemicznej z 0,2-1,2 częściami wagowymi, najle
piej 0,3-0,5 częściami wagowymi glikolu etylenowego
lub glikolu polietylenowego w temperaturze 40-90 C
w czasie 0,5-1 godziny pod zmniejszonym ciśnieniem,
do produktu znajdującego zastosowanie jako podstawo
wy składnik reaktywnych lakierów cheraoutwardzalnych.
99b5

(P.150000)

13.08.1971.

Zakłady Chemiczne „Nitron", Krupski Młyn (Czesław
Bal, Jan Guga, Zygmunt Kolczyk, Franciszek Kubikowski, Helena Kurnatowska, Zygmunt Kurnatowski,
Marian LuściAski, Stefania Matyaszczyk, Lucjan Niedź
wiedź, Witold Sokita, Augustyn Stępień).
Sposób wytw»rsanla folii s tworzyw terrmoplastycsnych zwłaszcza politoreftalanoetylenowej, dwukierun
kowo orientowanych z polimerów zdolnych do krysta
lizacji przez wytłaczanie wstęgi folii prawie bezposta
ciowej, poddanie otrzymanej wstęgi orientacji wzdłuż
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i wszerz równocześnie lub w dowolnej kolejności,
w temperaturze 20 do 150°C oraz stabilizację termiczną
otrzymanej wstęgi folii zorientowanej, znamienny tym,
że wytłoczona folia prawie bezpostaciowa posiada zróż
nicowaną temperaturę wszerz wstęgi tak, ii temperatu
ra w środku wstęgi jest o 3 do 20°C wyższa niż na jej
brzegach oraz tym, że przed wejściem do orientacji
temperatura wszerz wstęgi zostaje wyrównana.
S9b>

(P.

150287)

1.09.1971.

Instytut Przemysłu Organicznego, Warszawa (Wie
sław Olczyk).
Plastyfikatory dla poliuretanów, znamienne tym, ze
są związkami posiadającymi grupy uretanowe, otrzy
mywanymi z organicznych izocyjanianów i związków
posiadających grupy z czynnym wodorem, występują
cych w normalnych warunkach w postaci płynnej, pół
płynnej w postaci miękkich wosków, wysokoelastycznych lub plastycznych żywic.

wany w znany sposób podczas trawienia gorącą wodą
wtórnych pyłów renowych miesza się z powstającym
w znany sposób kwaśnym roztworem obiegowym oczy
szczającym gazy z pieca szybowego i gazy konwertoro
we lub roztworem kwasu siarkowego w takim stosun
ku, aby stężenie kwasu siarkowego w powstałej mie
szaninie wynosiło od 0,1 do 0,2 mola/l, oddziela się po
wstający osad a następnie klarowny roztwór poddaje
się selektywnemu procesowi flotacji jonowej w tempe
raturze otoczenia w obecności barbotujących pęcherzy
ków powietrza przy zastosowaniu znanych kationo
wych powierzchniowo czynnych czwartorzędowych soli
N-alkilo-pirydyniowych lub alkilo-benzylo-amoniowych na przykład bromku dwumetylo-laurylo-benzylo
amoniowego w charakterze kolektora celem powiąza
nia obecnych w roztworze jonów nadrenianowych na
powierzchni pęcherzyków powietrza, uzyskania piany
zawierającej praktycznie całą ilość renu zawartego
w pierwotnej mieszaninie oraz pozostawienia molibde
nu i innych zanieczyszczeń w roztworze podstawowym.
40a

(P. 150313)

39b»

2.09.1971.

Instytut Włókien Sztucznych i Syntetycznych, Łódź
(Stefan Bulik).
Sposób modyfikacji poliamidów dla zwiększenia ich
higroskopljności, znamienny tym, ie włókna lub inne
wyroby poliamidowe poddaje się działaniu aldehydokwasów lub ich soli, korzystnie kwasu glioksalowego
w postaci roztworu o stężeniu 0,1-50*/» wagowych
w rozpuszczalnikach organicznych lub w wodnych roz
tworach kwasów organicznych i nieorganicznych
w temperaturze 20-110°C przez okres najmniej 30 mi
nut, a następnie po usunięciu roztworu modyfikującego
ze środowiska reakcji zobojętnia się wodorotlenkami
lub węglanami potasowców, korzystnie wodorotlenkiem
sodowym lub węglanem sodowym w postaci 1-3*/o
wodnego roztworu do pH 9-10, w podwyższonej tem
peraturze, korzystnie w temperaturze wrzenia roztwo
ru, po czym tak zobojętniony wyrób płucze się wodą
i suszy.
(P. 150787)

8db>

29.10.1971.

Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa (Antoni
Kozłowski, Paweł Rościszewski, Krystyna Daniszew
ska).
Szybkoutwardialna dwuskładnikowa kompozycja ailoksanowa do wyrobu laminatów szklanosilikonowych,
znamienna tym, że zawiera roztwór żywicy metylofenylosiloksanowej o R/Si = 1,0-1,3 zawierającej od 1,0
do 6,0*/« wagowych grup silanowych, oraz 0,005-0,1 •/•
katalizatora, składającego się z soli kwasu organiczne
go i wodorotlenku amoniowego zawierającej wolny wo
dorotlenek amoniowy lub nie zawierającej wolnego wo
dorotlenku amoniowego.
(P. 149754)

8»b»
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(P. 149198)

2.07.1971.

Huta Aluminium, Skawina (Maria Fałkowska, Wła
dysław Szponder, Julian Morek).
Sposób otrzymywania selenu wysokiej esystoieł
(99,999% Se) 1 urządzenie do stosowania sposobu, z kon
centratu lub odpadów selenowych o zawartości powy
żej 95% Se znamienny tym, że surowiec wyjściowy
oczyszcza się kolejno metodą siarczynową, rafinuje sto
pionymi solami NaNO, i KNO, w temperaturze 3 0 0 320°C a następnie destyluje w próżni IO«- mm Hg,
przy użyciu specjalnie zbudowanego urządzenia.
Sposób według zastrz. 1, oczyszczanie surowca znaną
metodą siarczynową, znamienny tym, że wodny roz
twór selenosiarczynu sodowego filtruje się przez płyty
celulozowo-azbestowe.
Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz. 1,
znamienne tym, że składa się z tygla wsadowego (6)
umieszczonego w komorze destylacyjnej (2). połączonej
rura (3) z odbieralnikiem (5), przy czym elementy te
wykonane są ze szkła kwarcowego.
Urządzenie według zastrz. 3, znamienne tym, że ko
mora destylacyjna (2) i odbieralnik (5) posiadają króć
ce (7) i (7*) z zaworami i elastyczne pokrywy uszczel
niające (8) i (8').

29.07.1971.

Politechnika Śląska im. W. Pstrowskiego, Gliwice
(Stanisław Majewski, Ryszard Maćkowski).
Spienione tworzywo sztuczne zwłaszcza na rdzeń ele
mentów warstwowych, znamienne tym, że składa się
z granulek spienionego polistyrenu i pianki fenolowo-formaldehydowej, wypełniającej przestrzenie wolne
między granulkami.

40a

(P.

151008)

13.10.1971.

Politechnika Wrocławska (Andrzej Bydałek).
40a

(P.

136116)

1.10.1999.

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska (Witold
Charewicz, Ryszard Torbińskl, Władysław Walkowiak).
Sposób odsysklwania renu s pyłów, narostów i roztworów powstających w procesie produkcji miedst,
a zwłaszcza w procesie wytopu i świeżenia kamienia
miedziowego, znamienny tym, i e ług renowy otrzymy

Sposób przetapiania miedzi w piecu szybowym opa
lanym paliwem stałym, ciekłym lub gazowym z dmu
chem wzbogaconym w tlen, znamienny tym, że do wsa
du dodaje się, w charakterze rafinatora i dodatkowego
czynnika opalającego, karbid o granulacji 5 - 3 0 mm
w ilości 4 - 8 % ciężaru naboju metalowego wraz z top
nikiem w postaci mieszaniny sody NagCO, i bezwodni
ka kwasu borowego B2O3, w proporcji 3 : 1 w ilości
5 - 1 0 % ciężaru karbidu.
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25.10.1971.

Huta Łaziska Przedsiębiorstwo Państwowe, Łaziska
Górne (Jerzy Iskra, Zygfryd Lupa, Stanisław Błaszczyński, Czesław Dąbrowski, Zygmunt Szendera, Jan
Glenc, Leszek Chomicki i Marian Kotma).
Sposób odzyskiwania łelasostopew z piasków odpedewyeh polegający na wstępnym klasyfikowaniu i na
mokro na stole koncentracyjnym, znamienny tym, ie
nadawa jest podawana na urządzenie, na którym na
stępuje jednocześnie klasyfikacja i wzbogacanie wy
dzielonych klas ziarnowych, które odbywa się na wspól
nie połączonych elementach urządzenia, przy czym na
dawa jest podawana na jednocześnie z płytą porusza
jące się i do niego przymocowane rzeszoto (Ž9), które
rozdziela nadawę najlepiej na trzy klasy, z których
najdrobniejsza opada na pierwszą część stołu (11) kon
centracyjnego, zaś frakcja grubsza na drugą część (IX)
stołu koncentracyjnego, na którym to stole CM1 w zna
ny sposób przez polewanie wodą z dysz (SI) nadawy
rozdzielają się na piasek i na drobną klasę żelazosto
pów, która opada zsypem (15), grubszą frakcję żelazo
stopów, która opada zsypem (17), zaś najgrubsza frak
cja żelazostopów opada z rzeszota (29) zsypem (7), przy
czym piasek opada spływami (IS) i (16) do koryt (14),
a stamtąd spływem (18) do osadnika (18).
Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz. 1
mające płytę dla stołu koncentracyjnego z napędem,
znamienne tym, że do płyty (10) przymocowane jest
nad nią rzeszoto (89) z najlepiej dwoma •Kami (3) i (4),
przy czym zsypy z rzeszota (S9), a to zsyp (5) klasy
drobnej znajduje się nad jedną częścią płyty (19) to
jest nad koncentracyjnym polem (11) klasy drobnej,
a drugi zsyp (6) klafy grubszej znajduje się nad kon
centracyjnym polem (IS) klasy grubszej, przy czym ilość
sit odpowiada ilości koncentracyjnych pól.
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się je do temperatury od 1500 do 2000*C w dągu eo
najmniej 120 minut i spieka końcowo w tej tempera
turze w czasie od 30 do 120 minut w atmosferze nie
utleniającej przy ciśnieniu barometrycznym i chłodzi
do temperatury otoczenia przez eo najmniej 60 minut
49b

(P.

149316)

8,07.1971.

Instytut Metali Nieżelaznych, Gliwic« (Witold Missol,
Władysław Tabor, Adam Szpila, Szczepan Kierkowski,
Paweł Jagiełło).
Sposób wytwarzania materiał« eterneg* na osnowie
wieloskładnikowych brasów zawierających aluminium
drogą metalurgii proszków, znamienny tym, że do
proszkowego wsadu osnowy materiału ciernego wpro
wadza się dodatek cyny lub metalicznego krzemu osob
no lub razem w ilościach od 0,5 do 5*/« wagowych krze
mu i od 2 dc 7'/« wagowych cyny tak, aby sumaryczna
ilość aluminium i krzemu lub aluminium i cyny lub
aluminium, krzemu i cyny wynosiła od 7 do 15*A wa
gowych wsadu, a następnie po wymieszaniu składni
ków i sprasowaniu znanymi metodami metalurgii prosz
ków wypraski spieka się lub napieką na podkładki
w atmosferze redukującej przy temperaturze od 720 do
840*C.
49b

(P.

149497)

12,07,1971

Zakłady Metali Lekkich, Kęty (Irena Pajek, Kazi
mierz Biedroń).
Topnik odgazowująco-modyfikująey dla stopów alu
minium swłassesa de przeróbki plastycznej, znamienny
tym, że zawiera 18-23 1 /« sześciochloroetanu, 5-10V§
fluorokrzemianu sodu, 4-7*/1 kriolitu, 20-26V1 fluorotytanianu potasu, 18-23V1 fluoroboranu potasu, 7 , 5 10*/« proszku aluminiowego, 9-13*/s chlorku potasu,
oraz 5-8'/1 chlorku sodu.
40b

(P. 149498)

14.07.1971.

Zakłady Metali Lekkich „Kęty" Przedsiębiorstwo
Państwowe, Kęty (Irena Pajek, Kazimierz Biedroń).
Topnik do rafinowania aluminium 1 jego stopów, zna
mienny tym, że zawiera 37-45Vt sześciochloroetanu,
12-i9*/t fluorokrzemianu sodu, 19-24*/« chlorku pota
su, 11-15*/* chlorku sodu, oraz 8 - l*Vs kriolitu.,
40b

(P. 149598)

21.07.1971.

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszi
ca, Kraków (Czesław Adamski, Zbigniew Bonderek,
Zygmunt Kulig, Tadeusz Piwowarczyk).
40b

(P. 149313)

8.07.1971.

Instytut Metali Nieżelaznych, Gliwice (Jerzy Buko
wiecki, Witold Missol, Szczepan Kierkowski, Maria
Rażniewska).
Sposób wytwarzania spiekanych odparowywaesy wę
glikowych przeznaczonych do próżniowego nakładania
powłok metalicznych na podłoża takie jak ceramika,
papier, folia z tworzyw sztucznych itp., znamienny tym,
że węglik wolframu, tytanu, tantalu lub ich mieszani
ny względnie stopy rozdrabnia się na proszek o śred
niej ziarnistości, nie przekraczającej 3 mikronów, który
następnie trawi się w wodnym roztworze kwasu nieor
ganicznego i po wypłukaniu oraz wysuszeniu miesza
się z roztworem plastyfikatora korzystnie 10*/« roztwo
ru naturalnego kauczuku w benzenie w ilości 100 cen
tymetrów sześciennych na 1 kilogram proszku i po od
parowaniu rozpuszczalnika granuluje do ziarnistości od
0,75 do 1 mm, brykietuje pod ciśnieniem od 1000 do
2500 atmosfer, rozdrabnia i ponownie granuluje do
ziarnistości od 0,75 do 1,00 mm, po czym z tego gra
nulatu prasuje się odparowywacze korzystnie pod ciś
nieniem 2000 atmosfer i następnie spieka wstępnie
w atmosferze nie utleniającej w temperaturze od 900 do
950°C w ciągu od 60 do 120 minut, po czym nagrzewa

Środek ochronny I rafinujący stopy metali nletelasnyeh, zawierający chlorek sodu, znamienny tym, że sta
nowi go mieszanina o składzie: 0-i-3Vi wagowych azo
tanu sodu, 20-ł-30,/t wagowych chlorku sodu, 24-K32V«
wagowych siarczanu sodu i 40+55*/i wagowych fluoro
krzemianu sodu.
49b

(P. 150119)

20.08.1971.

Instytut Odlewnictwa, Kraków (Edmund Machynia,
Zbigniew Tyszko, Mieczysław Staniuk).
Żeliwo stopowe w wysokich własnościach mechanicz
nych zawierające w swym składzie 2,6-3,4#/« C; 0 , 2 1,6*/1 SI; 0 , 3 - l,81/s Mn; do 0,35*/1 P; do 0.12*/* S; 1 4 36*/t Cr; 0 , 3 - 2,9V1 Mo, znamienne tym, że w skład je
go wchodzi: 0,05-0,6*/* V; 0,05-0,8*/« W; 0,08-0.30V1 Ti;
do 0.06*/« B; do 0,31/# Zr; do 0,8#/1 Be; do 0,06V« Ce; do
0,03% La, które to pierwiastki dodaje się Jako mody
fikator w ilości minimum 30"/« składu tworzywa.
49b

(P.

150243)

:

28.08.1971.

Zakład Doświadczalny Produkcji i Montażu Aparatu
ry Chemicznej przy Katowickich Zakładach Przemysłu
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Nieorganicznego ''Montokwas" Katowice (Stanisław
Kardyi, Marek Tumidajski).
Materiał arsesnaesony de wykenania tab wykłada
ni* Uzyska śUagewaga, znamienny tym, se etanowi go
•proszkowana mieszanina złożona z 50-75% teflonu,
6-30% dwusiarczku molibdenu, i 18-30% wzmacniacza-wypełniacza w stosunku wagowym składników,
które to składniki są dokładnie wymieszane, uformo
wane na gotowym wzorcu, lub przystosowane do pod
łoża metalowego, przy czym w zależności od warun
ków pracy i przeznaczenia łożyska jako wypełniacz sto- suje się: grafit, węgiel, wata szklana, mączka krze
mionkowa, dwujodek ołowiu, azotek baru, włókno
azbestowe, ziemia krzemkowa oraz metale i stopy me
talowe jak również ich mieszaniny.
• - '.',.?
40c (p.. 149*10)
17.07.1971.
Huta Aluminium, Skawina (Jeny Kalinowski, Stani
sław Orzechowski, Wincenty Jodłowski, Leopold Kaleński, Zygmunt Potoczny).
Brykiety de arapełnlanla składnlktw elektreUta 1 ra
finowania alamtntam w elektrellaeraek. znamienne tym,
ze zawierają fluorek glinu 90-60%, kriolit 7-30*/«,
węglan magnezu 0,5-3°/«, chlorek sodu 0,5-!•/• i bo
raks lub kwas borowy »-4rV«.

42b

nr 17

(P.137148)

17.114971.

Centralny Ośrodek Badań i Rozwoju Techniki Dro
gowej, Warszawa (Wincenty Chmielewski).
Sposób klasyfikacji iilerewneśei nawłersehni drągo
wej, ultamej, letniskowej lab kelejewej realizowany
na podstawie pomiaru przyspieszeń pionowych jednego
lub kilku kół pomiarowych jako wartości wypadkowej
efektów dynamicznych oddziaływania nierówności na
te koła oraz własności dynamicznych kół i przetworze
nia tych przyśpieszeń w miernikach przyśpieszeń do
wolnego typu z wartości analogowych na zbiór poje*
dynczych sygnałów elektrycznych odpowiadających
różnym wyznaczonym uprzednio wartościom tych przy
śpieszeń, określanym jako progowe, znamienny tynk, ze
sygnały elektryczne określające przekroczenie poszcze
gólnych progów przyspieszeń pionowych są przesyła
ne odrębnymi przewodami do układu wybierającego
automatycznie z całego zbioru sygnałów pierwszy syg
nał odpowiadający najwyższemu progowi przyspiesze
nia. .
... . • :
^y.::"""1'

42b (P. 149648)
26.07.1971.
Instytut Obróbki Skrawaniem, Kraków (Roma Górecka, Andrzej Sadowski, Wiesław Sokalski).
Sposób utrwalania wyników niedokładności części
maszyn wykonany znaną metodą tuszowania oraz przy
zastosowaniu jako tuszu znanej mieszaniny oleju lub
towotu z sadzą lub farbą artystyczną na przykład błę
kitem paryskim, znamienny tym, że rozmazaną war
stewkę tuszu uzyskaną przez tuszowanie dociska się
lub dla obrotowych części obtacza na przeźroczystej lub
białej folii stosowanej do daktyloskopii po uprzednim
zdjęciu z niej folii celuloidowej, a następnie uzyskaną
odbitkę zabezpiecza się przez nałożenie na nią folii ce
luloidowej, co zezwala następnie na reprodukcję odbit
ki na przykład spordem fotograficznym lub do fotogra
fii podobnym.
42c

(F. 149541)

19.07.1971.

Morski Instytut Rybacki, Gdynia, Polska (Józef Krę
pa, Krystyn Kołodziejski, Roman Osmólski, Henryk
Czubek, Waldemar Moderhak).
Sposób stałego i Jednoczesnego pomiaru dwóch ką
tów praey ciągnionego narzędsia połowowego, w szcze
gólności kąta spadu i kąta rozejścia lin tarłowych, na
drodze przekazywania kierunków obu lin, przez mecha
niczne odwzorowywanie prostowodowe (równoległowodowe) z elektrycznym przesyłem danych, znamienny
tym, ze odwzorowuje się kąt spadu każdej z lin w sto
sunku do pionu, wyznaczonego wektorem grawitacji
i jednocześnie odwzorowuje się odrębnie kąty rozwar
cia obu kierunków wychylenia każdej z lin w płasz
czyznach prostopadłych do głównej płaszczyzny syme
trii statku, na których to płaszczyznach leżą wektory
tych kierunków lin, sposobem prostowodowym (równoległowodowym) przestrzennym, to jest stosując trzy
cięgna, tworzące zespolony układ, z przetwarzaniem
stanów kinetycznych końtów układu mechanicznego
przekazywania, na stany elektryczne sposobem prze
twarzania selsynowego i dalszego przekazywania tych
•tanów elektrycznych do układów odbiorczo-wskaźni
kowych.
42c

(P.

150019)

14.08.1971.

Warszawskie Przedsiębiorstwo Geodezyjne, Warsza
wa (Czesław Lipianln).
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Nr 17

Sposób określania deformacji zdjęć fotogrametrycz
nych, znamienny tym, że na naświetlane zdjęcie foto
grametryczne przed obróbką fotolaboratoryjną nakła
da się stykowo uprzednio przygotowaną siatkę wzor
cową negatywową, po czym strumieniem światła ko
piuje się tę siatkę na utajonym obrazie zdjęcia foto
grametrycznego.
42c

(P.150273)

30.08.1971.
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tym, ie oznacznlkiem jest pasek 1, wyposażony w kil
ka równoległych do kierunku ruchu ścieżek 5 - 1 0 , po
dzielonych segmentami 11 i 12, 13 i 14, ..., 21 i 22 kon
trastowymi o stopniowanej długości w kolejnych ścież
kach 5 - 1 9 oraz fotoelektrycznego układu 2, wyposażo
nego na wejściu w soczewkę 33, skupiającą obrazy ko
lejnych ścieżek 5 - 1 9 na wejściach fotoelementów 311
których wyjścia dołączone są do elektrycznych wzmac
niaczy 32.
y-

Patent dodatkowy do patentu P. 149541
Morski Instytut Rybacki, Gdynia, Polska (Józef Krę
pa, Krystyn Kołodziejski, Roman Osmólski, HenVyk
Czubek, Waldemar Moderhak).
Urządzenie do stałego i jednoczesnego pomiaru i re
jestracji dwu kątów pracy ciągnionego morskiego na
rzędzia połowowego, zwłaszcza kąta spadu i kąta roz
warcia lin trałowych sposobem patentu głównego nie
zależnego nr .... (zgłoszenie patentowe P-149541), zawie
rające jako przekaźniki kierunku liny znane równoległowody zakończone selsynami nadawczymi, połą
czone na drodze elektrycznej z selsynowymi układami
odbiorczo-rejestrującymi, znamienne tym, że ma czuj
niki w postaci dwukołowych wózków (1) spoczywają
cych przesuwnie na trałowych linach (2) włoka, które
to wózki (1) są połączone przegubami (3) i (4) mający
mi każdy dwa stopnie swobody, za pośrednictwem wej
ściowych prętów sztywnych (5) i (6) z parą równoległowodów, których cięgna sztywne (7) i (8) są ułożone
w kształt tworzący w przekroju poprzecznym trójkąt
i są połączone w taki sam sposób przegubami (9) i (10)
mającymi dwa stopnie swobody ze sztywnymi prętami
(11) i (12), które współpracują za pośrednictwem odpo
wiednich ułożyskowań (13), (14) i (15) z selsynami na
dawczymi (16) i (17) skrzyni przekaźnikowej (18), przy
czym osie (19) i (20) tych selsynów są wzajemnie pro
stopadłe, a same selsyny są połączone elektrycznie prze
wodami (21) z układem odbiorczo-wskaźnikowym, ma
jącym wskaźnik (22) kąta spadu T (tau) liny (2) i wskaź
nik (23) kątów rozwarcia a (alfa) liny (2).

42d
(P.
149542)
19.07.1971.
Morski Instytut Rybacki, Gdynia (Longin Gralewicz,
Zbigniew Bielik).
Sposób bezstykowego pomiaru przesunięcia elementu
mechanicznego, na drodze fotoelektrycznej, znamienny
tym, że na element nanosi się pasek z szyfrem, złożo
nym ze ścieżek, podzielonych na wzajemnie kontrasto
we segmenty o stopniowanej długości w kolejnych
ścieżkach, będący szyfratorem w kodzie dwójkowym
lub dziesiętno-dwójkowym i odbiera obrazy tych seg
mentów układem fotoelementów, z których każdy od
biera obrazy segmentów jednej ze ścieżek, przekazując
sygnały elektryczne do wzmacniaczy na wyjściu ukła
du, stanowiące informacje o przesunięciu elementu
w formie zakodowanej.
Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz. 1,
składające się z oznacznika na przesuwającym się ele
mencie mechanicznym oraz z fotoelektrycznego układu

42d
(P. 150558)
17.09.1971.
Warszawskie Zakłady Radiowe, Warszawa (Stanisław
Biernacki).
Serwomechanizm impulsowy śledzący do odtwarza
nia położenia kątowego, zwłaszcza zadawanego w po
staci cyfrowej, znamienny tym, że składa się z integra
tora (5) oraz dwu przetworników „kąt - częstotliwość"
(4), (7), z których jeden (7) wytwarza ciąg impulsów
o częstotliwości proporcjonalnej do położenia wału wy
konawczego (8) i podaje go na jedno z wejść sumują
cych integratora (5), a drugi (2) wytwarza ciąg impul
sów o takiej samej amplitudzie i czasie trwania, pro
porcjonalny do wielkości zadającej (1) i podaje go po
zmianie polaryzacji w inwerterze (4) na drugie wejście
sumujące integratora (5), przy czym z wyjścia integra
tora (5) pobiera się sygnał sterujący na wejście członu
wykonawczego (9).

42e
(P. 149923)
9.08.1971.
Huta im. Lenina, Kraków (Henryk Czarnecki, Jerzy
Serafinowicz).
Odwadniacz zwężki pomiarowej na rurociągu gazu,
znamienny tym, że stanowi go rurowy przewód (S)
o kształcie U-rurki której jedno ramię przyłączone jest
*~ ^T nW p ff n riirrtriagn (IŁ nrzed pomiarowa zwężką (t),
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a drugie ramię za zwężką, przy czym wysokość tej
U-rurki jest większa od wysokości spadku ciśnienia na
zwężce pomiarowej.

Nr 17

zawiera łopatkę (1) składającą się z dwóch podłużnych
piór (2) połączonych łącznikiem (3), który jest wciśnię
ty w poosiowe wycięcie piasty (4), przy czym pióra (2)
są umieszczone wzdłuż pozostałej części piasty (4).
42e """

(P. 150638)

21.09.1971.

Politechnika Wrocławska, Wrocław (Jan Aulich).
Przepływomierz do pomiaru natężenia przepływu
w kanałach o swobodnej powierzchni, wyposażony
w nadajnik elektromagnetyczny, znamienny tym, że
element mierzący stanowi odcinek dowolnego kana
ł y (1), posiadającego piętrzącą przegrodę (2) o dowol
nym kształcie dolnej krawędzi i stałej lub zmiennej
wysokość?, jej położenia, w której znajduje się jed
na elektroda (3), zaś druga elektroda (4) jest umiesz
czona prostopadle pod nią w dnie, przy czym są one
połączone przewodami (5) z układem pomiarowym (8),
zaś po bokach kanału w komorach (9) umieszczone aą
elektromagnesy (10).

42e (P. 149229)
5.07.1971.
Biuro Projektów Przemysłu Naftowego, Kraków
(Aleksander Czapor).
Pływający przelew z regulacją grubości warstwy
zbieranej z powierzchni płynu, znamienny tym, że prze
lewowa rynna 8 połączona z elastycznym przewodem 9
z nieuwidocznionym na rysunku odpływem, przymoco
wana jest do pływaka (1) posiadającego w dnie otwór
(2) a wewnętrzna powietrzna przestrzeń tego pływaka
(1) połączona jest przez otwór (3) za pomocą elastycz
nego przewodu (4) z trój drogowym zaworem (5), który
jednym przelotem (5) połączony jest z siecią sprężo
nego powietrza, a drugim przelotem (7) tego zaworu (5)
połączony Jest z atmosferą.

42f
(P. 149282)
6.07.1971.
Huta im. Lenina, Kraków (Krzysztof Brablec, Andrzej
Nosek, Adam Peszko).

4Ze
(P. 14994S)
10.08.1971.
Instytut Lotnictwa, Warszawa (Janusz Seroka, Wło
dzimierz Odziemkowski).
Wirnik czujnika turbinkowego, przeznaczony do po
miaru małych natężeń przepływu, znamienny tym, że

Półprzewodnikowy mostek cyfrowy do wag elektro
nicznych, realizujący konwersję wielkości analogowej
na wartość cyfrową, składający się z potencjometru
cyfrowego, zespołu przerzutników, układu taktującego,
komparatora, uniwibratora i układu zatrzymywania,
znamienny tym, że układ taktujący (IS) jest sprzężony
z wyjścia na'wejście poprzez uni wibrator zbudowany
na tranzystorach (1), (2), przy czym do wejścia tego uni
wibratora przyłączony jest dodatkowy układ (20) po
zwalający na zatrzymywanie uniwibratora w stanie
przerzuconym przez dowolnie długi okres czasu, zaś
wyjścia z poszczególnych ogniw układu taktującego
przyłączone są z wyjątkiem wyjścia z ogniwa pierw
szego, każde do wejść dwóch kolejnych przerzutników.

Nr 17
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42f
(P. 149361)
10.07.1971.
Lubelskie Fabryki Wag, Lublin (Marian Bartnik, Ja
cek Szwaczyński, Jerzy Pietrzakowski).
Urządzenie do nastawiania wartości w głowicy wagi
przy sterowaniu automatycznym, znamienne tym, ie
składa się z tarczy stykowej (1) pierścienia wodzące
go (5) oraz nastawy (S).

99

Łołyska oras elementy regulacyjne analitycznej wagi
dwubelkowej ze wspólnym wieszakiem odważnikowym
i szalką ładunkową oraz zestawem łożysk głównych
i panewką wieszaka, znamienne tym, że każde z łożysk
(20 i 1) składa się z łożyska wagowego samonastawne
go (35, 23) oraz panewki płaskiej (36, 24) ze środkami
regulacji położenia względem łożyska wagowego samo
nastawnego, a panewka wieszaka (1) oraz belka (7)
większej czułości oparte są na regulowanych podpo
rach (2) oraz. że każda z dźwigni wyłączającej (10, 11)
jest oparta na krzywce (12, 13) i parze regulowanych
podpór łożyskowych (14), do których jest stale doci
skana sprężynami (58).

42f
(P. 150005)
13.08.1971.
Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów Zakład
Doświadczalny, Gdańsk (Andrzej Chmielewski, Eligiusz
' Czerniak, Tadeusz Kibort, Bogdan Roszkowski).
Urządzenie do odczytu ustawienia poziomu wagi
analitycznej, znamienne tym, że posiada specjalny
pryzmat (1) z jedną powierzchnią odbijającą (2), któ
rego jedna powierzchnia przepuszczająca <3) jest usy
tuowana równolegle nad oświetloną żarówką (8) poziomnlczką (4) a drugą umieszczoną w płycie odczyto
wej (6) wskazań wagi.
Uf

(P. 150469)

13.09.1971.

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszi
ca, Kraków (Henryk Figiel, Staniaław Japa, Karol
Krop, Andrzej Tyka, Stanisław Siek
Waga magnetyczna, znamienna tym, ie zawiera obu
dowę (1), do pobocznicy której jest przytwierdzona samonośna rama (2), wewnątrz której znajdują aię, ©la
menty mechanizmu kompensacji, połączonego z liczni
kiem obrotów (S), oraz dwa zaciski (4), mocujące pręty
(5) i (6) z naklejonymi tensometrami, zaś w obudowie

42f
(P.
150122)
20.08.1971.
Zakłady Mechaniki Precyzyjnej Przedsiębiorstwo
Państwowe, Gdańsk (Andrzej Chmielewski, Eligiusz
Czerniak, Tadeusz Kibort).
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(1) zamocowane są prowadnice (20) rurki (14)1 zakoń
czonej z jednej strony wałkiem (15), na którym osa
dzony jest pojemnik (16) na próbkę, a z drugiej wyłącz
nikiem końcowym, zaś na środku rurki (14) znajduje
się zderzak (19), przy czym z rurką (14) jest połączony
pręt wodzący (21) za pomocą objemki (22) z rolkami
(23).
42f

(P. 150695)

Nr 17

w manometr (12) oraz w spustowy kurek (13), przy
czym pomiędzy rozdzielczą głowicę (10) a filtrem (8)
na przewodzie (7) jest zabudowany zawór (9).

24.09.1971.

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów Za
kład Doświadczalny, Gdańsk (Andrzej Chmielewski,
Eligiusz Czerniak, Tadeusz Kibort).
Układ automatycznego napędu analitycznej wagi
wielozakresowej z umieszczonym w oddzielnej przy
stawce układem sterowania znamienny tym, że układ
sterowania (1) jest połączony ze znajdującym się w wa
dze (3) jedynym przełącznikiem (4) o działaniu chwilo
wym niezależnym, z zespołem dekoderów (5) elektro
nicznego cyfrowego odczytu wskazań, z kontaktami (12)
tarczy sterującej (13) zamocowanej na wałku (14), na
którym zamocowane są również krzywki (15) współ
pracujące z układem mechanicznym wagi (3) oraz z sil
nikiem elektrycznym (18) połączonym z wałkiem (14)
za pośrednictwem reduktora obrotów (19) i przekładni
().

42g
(P. 150077)
18.08.1971.
Polska Akademia Nauk Instytut Automatyki, War
szawa (Michał Vogt, Stefan Czarnecki, Mieczysław
Czechowicz).
Sposób selektywnego pochłaniania fal akustycznych
metodą kompensacyjną z wykorzystaniem rezonatorów
akustycznych, znamienny tym, że rezonatory akustycz
ne osadza się przesuwnie w otworach w płycie odbija
jącej fale akustyczne z zachowaniem takiej odległości
między nimi, że ciśnienie akustyczne fali promienio
wanej przez rezonatory jest równe lub większe nil
ciśnienie akustyczne fali odbitej od płyty odbijającej,
następnie odstraja się rezonatory od częstotliwości re
zonansowej aż do zrównania amplitudy ciśnienia aku
stycznego fali promieniowanej przez rezonatory z am
plitudą ciśnienia akustycznego fali odbitej od płyty,
po czym zmienia się odległość między powierzchnią
płyty a wylotami rezonatorów przez wysunięcie rezo
natorów z otworów w płycie na tyle, aby faza fali pro
mieniowanej przez rezonatory była przeciwna do fazy
fali odbitej od płyty odbijającej.
42g

(P.

150341)

4.09.1971.

Główny Instytut Górnictwa, Katowice (Jan Borow
ski, Jerzy Molendowicz).
Przyrząd do określania zagrożenia wyrzutowego ga
lów kopalnianych zloiony z sondy 1 rotametrów, zna
mienny tym, że rotametry (1) osadzone we wspólnej
obudowie (2). z których każdy ma inny zakres pomia
rowy, są u dołu połączone za pomocą elastycznych
końcówek (3) i odcinających zaworów (4) z kolektorem
(5) zaopatrzonym w korek bezpieczeństwa (6) i połą
czonym elastycznym przewodem (7) z sondą (11) po
przez filtr (8) i rozdzielczą głowicę (10) wyposażoną

4th

(P.

150820)

29.09.1971.

Zakłady Wytwórcze Urządzeń Sygnalizacyjnych, Ka
towice (Wojciech Turkowski, Adam Staroniewicz, Józef
Żipzer, Władysław Paszkiewicz).
Sposób ogniskowania układów optycznych 1 wzaje
mnego ustawiania osi optycznych projektorów I syg
nalizatorów, w szczególności latarń sygnałowych kole
jowych, znamienny tym, ie w wypadku ogniskowania
układów optycznych na drodze wiązki świetlnej wy
chodzącej z sygnalizatora umieszcza się soczewkę sku
piającą o średnicy równej lub większej od średnicy
układu optycznego, w ognisku której umieszcza się
z kolei ekran wraz z ogniwem fotoelektrycznym, który
łączy się z miernikiem prądu fotoelektrycznego, po
czym reguluje się położenie źródła światła w sygnali
zatorze tak, aby wychylenie miernika było maksymal
ne, zaś w wypadku wzajemnego ustawiania osi optycz
nych sygnalizatora składającego się z kilku układów
optycznych, na drodze wiązek świetlnych wychodzą
cych z poszczególnych układów optycznych sygnaliza
tora ustawia się soczewki skupiające, o osiach zgodnych
z osiami optycznymi sygnalizatora, w ogniskach których
umieszcza się wspólny ekran, na który nanosi się
punkty lub linię, a których położenie ustala się na
podstawie uprzednio przeprowadzonych obliczeń i prób,
przy czym liczba soczewek skupiających jest równa
liczbie układów optycznych sygnalizatora a ich śred
nice są równe lub większe od średnicy układu optycz
nego, po czym przeprowadza się kolejno regulację
położenia źródeł światła poszczególnych układów op
tycznych sygnalizatora tak, aby środki plam świetlnych
pokrywały się z naniesionymi na ekranie punktami,
a w wypadku plam świetlnych w kształcie pasa, z li
nią na ekranie.
Przyrząd do stosowania sposobu według zastrz. 1,
znamienny tym, że posiada skupiającą soczewkę (1).
w ognisku której umieszczony jest ekran (2) z foto
elektrycznym ogniwem (3) połączonym z miernikiem
prądu fotoelektrycznego (4).
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42h
(P.
150848)
1.10.1971.
Polskie Zakłady Optyczne, Warszawa (Janusz Ol
czak).
Makletoskop stanowiący urządzenie dwuoczne, zło
żone z dwóch lunet ziemskich o powiększeniu 1,0 zna
mienny tym, le ma zespół wizowania, składający się
s obracanego lustra (1) 1 przesuwanego w pionie ze
społu luster lub pryzmatu (2), zapewniający zmianę
wizowania w pionie i zmienną bazę stereoskopową
w granicach poniżej 10 mm.

421
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(P. 150804)

30.09.1971.

Politechnika Warszawska, Warszawa (Zbigniew Bu
chwald).
Cienko war sto wy wzorzec temperatur zawierający co
najmniej jeden rezystor cienkowarstwowy znamienny
tym, że na podłożu (1) mającym postać płytki wykona
nej z materiału nieprzewodzącego prąd korzystnie ze
szkła, osadzone są rezystory cienkowarstwowe (2) bę
dące polami roboczymi wzorca o rezystancjach korzyst
nie wzrastających w jednym kierunku, połączonymi
w sposób szeregowy ze £obą za pomocą cienkich
warstw przewodzących (3) wykonanych korzystnie
z aluminium, lub też na podłożu (1) osadzony jest re
zystor (5) cienkowarstwowy o równomiernej grubości
i zmiennej szerokości bądź rezystor (6) cienkowarstwo
wy o stałej szerokości i zmiennej, malejącej grubości,
zapewniającej korzystnie liniowe przyrosty temperatu
ry na jego całej długości, przy czym w pierwszym
przypadku pierwszy i ostatni z rezystorów posiada jed
ną końcówkę (4), a w pozostałych przypadkach rezy
story posiadają po dwie końcówki (4) służące do po
łączenia z zasilaczem o regulowanej wartości mocy
wyjściowej.

42l

(P. 151247)

27.10.1971.

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów, War
szawa (Henryk Wierzba).

42i

(P. 150135)

23.08.1071.

Instytu Badań Jądrowych, Warszawa (Szymon Suckewer).
Spektralny pirometr automatyezny zawierający upro
szczony przyrząd spektralny, znamienny tym, ie po
siada fotoelement (9) połączony elektrycznie z kompen
satorem piszącym (10) i z przełącznikiem kompensu
jącym (12), który połączony jest mechanicznie ze śrubą
mikrometryczną (7) i elektrycznie z zasilaczem stabili
zowanym (13) zasilającym lampę wstęgową (14) oraz
z zasilaczem elektromagnesu (16), który z kolei połą
czony jest z lustrem ruchomym (1), przy czym pokrętło
(18) skali (11) kompensatora piszącego (10) połączone
jest z pokrętłem diafragmy (8) oraz z pokrętłem 17)
lampy wzorcowej (14).

Sposób nakładania elektrolitycznej warstwy prze
wodzącej na podłoże czujnika wilgotności stosowanego
zwłaszcza do elektronicznych regulatorów i mierników
wilgotności względnej gazów, znamienny tym, że umie
szczone razem na prętach płytki, lub walce zanurza
się w miejscu nawinięcia elektrod, najpierw w wodzie
destylowanej, bądź roztworze elektrolitu, a następnie
w roztworze tworzywa błonotwórczego z elektrolitem,
po czym umieszcza się je w komorze nad związkami
higroskopijnymi, aż do całkowitego wyschnięcia warst
wy.

42k
(P. 146747)
9.03.1971.
Polska Akademia Nauk Instytut. Cybernetyki Stoso
wanej, Warszawa (Jerzy Nikol).
Wskaźnik niskich ciśnień cieczy lub gazu mający
korpus oraz co najmniej jeden przewód doprowadza
jący czynnik roboczy, znamienny tym, ie zawiera co

najmniej jeden zbiornik (8) z materiału sprężystego,
najkorzystniej w kształcie walca, połączony jednym
końcem sztywno z korpusem (1), a drugim końcem
osadzony obrotowo w stosunku do korpusu, przy czym
zbiornikowi jest nadany wstępny stan skręcenia.
I
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42k

(P.147365)

6.04.1971.

Kujawska Fabryka Manometrów, Włocławek (Lud
wik Rudnicki).
Ciśnieniomierz tłokowo-spręsynowy preznaczony
zwłaszcza do pomlara niikroeUnleA w waronkaek
drgań mechanicznych I pray pulsującym ettałenla cy
klicznie zmiennym, mający obudowę o miniaturowych
wymiarach i charakteryzujący się podziałem układu
ruchowego na trzy funkcjonalne części, znamienny
tym, że pomiarowym elementem sprężystym (15) Jest
sprężyna płaska o przekroju prostokątnym i kształcie
płasko-owalnym, której napięcie sprężyste regulowane
Jest suwakiem (14).

Ursądsenle de pomUm moduła sprężystości ciał sta
łych 1 cieczy lepkospręzystych, składające się z układu
wzbudzającego, układu odbiorczego i układu drgają
cego połączonego z poprzednimi dwoma układami, zna
mienne tym, ze wibrator pomiarowy (5) jest zamoco
wany mechanicznie w układzie drgającym (3) poprzez
sztywny łącznik (6) o długości (a) równej czwartej
czejci długości rozchodzącej się w nim fali lub niepa
rzystej wielokrotności tej części.

41k

42k

(P. 149219)

3.07.1971.

Patent dodatkowy do zgłoszenia nr 143997
Stocznia Szczecińska im. Adolfa Warskiego, Szczecin
(Jerzy Piskorz-Nałęcki).
Urządzenie do przeprowadzania prób okrętowych
maszyn napędowych I mechanizmów sterowych zabu
dowane na pontonie o regulowanym zanurzeniu lub na
stałym stanowisku pozwalające na regulacje wielkości
przepływu wody z tunelu głównego do tuneli bocz
nych, umożliwiające przeprowadzanie prób okrętowych
na uwięzi według patentu głównego nr P-143997, zna
mienne tym, ie ma regulowane zasuwy (13) oraz na
pełniany lub opróżniany pływak (£1) umieszczony w ko
morze (8)i

42k (P. 148257)

6.07.1971.

Polska Akademia Nauk Instytut Podstawowych
Problemów Techniki, Warszawa (Ryszard Płowiec).

Nr 17

(P. 149488)

18.07.1871.

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Słupsku, Słupsk
(Cezary Flor, Kazimierz Hoppe, Tadeusz Rapczyński,
Adam Hubert Sobina, Edward Wodecki).
Sposób wykrywania nieszczelności hermetycznych
opakowań, zwłaszcza blaszanych, zawierających pro
dukt spożywczy lub inne medium, znamienny tym, ze
na podstawie znajomości zmian prężności par opako
wanej substancji wraz ze zmianą temperatury wywo
łuje się przez podgrzewanie produktu z opakowa
niem żądane nadciśnienie w opakowaniu, a najko
rzystniej nadciśnienie odpowiadające temperaturze
termicznej obróbki produktu lub medium w opako
waniu przy czym podgrzewanie prowadzi się w cie
czy nie mieszającej się z fazą ciekłą zawartości opa
kowania i charakteryzującej się temperaturą wrze
nia wyższą od temperatury odpowiadającej żądanej
prężności par.
42k
(P. 149565)
20.07.1971.
Instytut Techniki Cieplnej, Łódź (Jarosław Rębowski, Andrzej Gandera).
Dynamometr uchylny, znamienny tym, ie zawiera
stół (1) umieszczony na łożyskach ostrzowych (Z) w ten

sposób, ze oś wahań (11) stołu (1) znajduje się w do
wolne) odległości od osi wału CD przekazującego mo
ment oraz stabilizatory (5) o regulowanej masie połą
czone ze stołem (1), które służą do regulacji stanu
równowagi części ruchomej dynamometru.
42k

Itt
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(P. 149629)

23.07.1971.

a uzyskane tym sposobem wartości liczbowe odkształ
ceń próbki, łącznie z odpowiadającymi im wartościami
obciążeń, wykorzystuje si*, na podstawie znanych za
leżności teoretycznych, do wyznaczenia poszukiwanej
stałej materiałowe} lub stałych materiałowych,
względnie funkcji materiałowych, gdy własności ma*
teriału są zależne od czasu iego obciążenia.
.;. *

Zakłady Mechaniczne Przemysłu Metali Nieżelaznych
„Zamęt" Przedsiębiorstwo Państwowe, Strzybnica
(Szczepan Splewok, Alfred Lech).
Prsyrząd do pomiaru ciśnienia w hydraulicznych
i pneumatycznych okładach siłowych, posiadający
większą ilość punktów kontrolnych, znamienny tym, te
znany manometr (15) połączony jest poprzez tłumik
drgań (14) z korpusem (1), mającym wewnątrz cylin
dryczną komorę (8), w której umieszczony Jest obroto
wo i przesuwnie suwak (2) 1 z którą połączone są po
przez kanał (12) i tłumik (14) manometr (15), oraz
poprzez rozmieszczone na obwodzie korpusu (1) na jed
nej średnicy wlotowe kanały (9) i przewody (7). po
szczególne punkty kontrolne układu, przy czym suwak
(z) ma na swym obwodzie pierścieniowe wybranie (16)
i łączący się z nim wzdłużny rowek (19), dochodzący
w dolnym krańcowym położeniu suwaka (2), poza dol
ną krawędź (18) wybrania (16) az do wlotów kanałów
(») do komory (8), stwarzając możliwość połączenia
poszczególnych punktów kontrolnych z manometrem
(15), w wyniku ustawienia suwaka (2) jego wzdłużnym
rowkiem (19) naprzeciw tego wlotowego kanału (9),
z którym połączony jest punkt kontrolny układu, wy
magający pomiaru ciśnienia.

42k

42k - (P.149687) 27.07.1971
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica,
Kraków (Piotr Cyganek, Anna Jowanowicz, Roman
Wożniacki Paweł Schleifer).
Sposób wyznaczania empirycznej charakterystyki
procesu hartowania szkła płaskiego, znamienny tym,
ze próbki testowe, wykrojone z tafli badanego szkła,
w kształcie prostopadłościanu, o oszlifowanych i po
lerowanych ścianach bocznych, zaizolowane termicznie,
nagrzewa się do różnych temperatur a następnie chło
dzi się je przy różnej intensywności chłodzenia i pod
daje elastooptycznemu pomiarowi stopnia zahartowa
nia.
Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz. 1
1 2, znamienne tym, ie zawiera laboratoryjny, elek
tryczny piecyk (I) z termoregulatorem, przesuwny
uchwyt (3) do zamocowania próbek testowych oraz
chłodnicę (7), połączoną z manometrem różnicowym (8)
i zasilaną wentylatorem (9), przy czym w przewodzie
powietrznym wentylatora (9) zainstalowany jest zawór
(10), służący do regulacji ciśnienia powietrza.

(P. 149633) 24.07.1971.

Politechnika Warszawska, Warszawa (Andrzej Paweł
Wilczyński).
Sposób wyznaczania stałych materiałowych za p o 
mocą pomiarów odkształceń próbki poddawanej roz
ciąganiu lub zginaniu, znamienny tym, że wykonuje się
w części pomiarowej próbki koncentrator naprężeń (1)
w postaci na przykład wytworzonej nieciągłości kształtu
części pomiarowej próbki, lub też wykonanej w tej
części pomiarowej szczeliny, bądź otworu prostopadłego
do powierzchni pomiarowej próbki i usytuowanego
w podłużnej jej płaszczyźnie symetrii, po czym próbkę
tę poddaje się rozciąganiu, lub zginaniu i dokonuje po
miarów jej odkształceń równocześnie za pomocą dwóch
niezależnych przyrządów pomiarowych, na przykład
ekstensometrów, z których jeden mierzy odkształcenia
na części próbki zawierającej koncentrator naprężeń,
zaś drugi - na części bez koncentratora naprężeń,

42k

(P. 149907)

3.08.1971.

Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Warszawa (Zygmunt
Leszczyński, Czesław Drążkiewicz).
Urządzenie do prób zmęczeniowych, składające się
z podstawy, ruchomej belki, uchwytów do mocowania
próbki oraz zespołu do wytwarzania siły rozciągającej,
znamienne tym, że ruchoma belka górna (3) Jest połą
czona z podstawą (1) za pomocą przegubów kulowych
(6) oraz za pomocą przegubu kulowego (7) opartego na
belce poprzecznej (8), stanowiącej przykrywę układu
do wytwarzania siły rozciągającej w ten sposób, ze
siła rozciągająca badaną próbkę (13) stanowi siłę we
wnętrzną urządzenia.
<w?r
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opiera się o badany element, na której osadzony jest
wspornik z zegarowym czujnikiem znamienny tym, ie
zaopatrzony jest w sprężysty mieszek (4) połączony
szczelnie z podstawą (1), w której wykonane są komu
nikacyjne otwory (2) i (S) łączące mieszek z manome
trem (lt) wyskalowanym w jednostkach siły.

42k (P. 149946)
10.08.1971.
Polska Akademia Nauk Instytut Podstawowych
Problemów Techniki, Warszawa - Akademia Górni
czo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków (Leszek
Filipczyński, Zygmunt Kawecki, Bogumił Peńsko, Ok
tawian Wiszniowski).
Sposób badania wytrzymałości zmęczeniowej próbki
o dowolnym przekroją, znamienny tym, ie badaną
próbkę pobudza się do drgań giętnych o dużych ampli
tudach przy częstotliwościach ultradźwiękowych lub
akustycznych większych niż 10 Hz, mierzy się ampli
tudą drgań swobodnego końca próbki, i równocześnie
mierzy się czas do chwili zniszczenia próbki, która to
amplituda jest miarą naprężeń w przekroju niebez
piecznym, lub mierzy się amplitudę drgań uchwytu
i amplitudę drgań swobodnego końca próbki, a na
stępnie na podstawie wielkości pomierzonych amplitud
wyznacza się współczynnik tarcia wewnętrznego będą
cego miarą zmęczenia próbki.
Urządzenie do stosowania tego sposobu, znamienne
tym, ie ma uchwyt (1) połączony poprzez koncentrator'
(3) drgań z przetwornikiem elektromechanicznym (4)
przykładowo magnetostrykcyjnym, w którym to uchwy
cie (1) zamocowana jest badana próbka (2) tak, ie oś
próbki i oś uchwytu są do siebie prostopadłe, oraz ma
układ elektroniczny sterujący drganiami przetwornika
(4) i wykrywający amplitudę przemieszczeń uchwytu
|1) ł swobodnego końca próbki

42k
(P. 149974)
11.09.1971.
Societó Generale de Fonderie, Paryż, Francja (Louis
Saen).
Urządzenie do badania szczelnośei elementów radia
torów, w którym element badany 1 element wzorcowy,
stanowiący odniesienie elementu badanego połączone
szeregowo są poddawane ciśnieniu przez dwa odgałę
zienia za pomocą sprężonej cieczy a manometr różni
cowy mierzy różnicę ciśnień po odcięciu elementu ba
danego i elementu wzorcowego, znamienne tym, ie
element badany i element wzorcowy są identyczne oras
identyczne są przewody łączące element wzorcowy
i element badany.

42k

(P. 140890)

13.08.1971.

Spółdzielcze Zakłady Gumowe, Reda (Stanisław Her-

42k (P. 149956) 11.08.1971.
nas).
Centralne
Biuro
Konstrukcyjne
Obrabiarek,
Prusz
Urządzenie
kontrolne
szczelności
dętek,
swłaszcza
ków (Bohdan Ogrodowiki).
samochodowych zestawione ze zbiornika z woda i kon
strukcji nośnej, na której zawieszony jest układ pneu
Przyrząd do badania sztywności statycznej obrabia
matyczny utworzony z węży doprowadzających spręrek wyposażony w obudowę tłoczka i pryzmę, którą
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ione powietrze, zaworu odcinającego i cylindra
pneumatycznego z dociskaczem, znamienne tym, ie
konstrukcja nośna wykonana jest jako żuraw (2) wychylny z ogranicznikiem kątów wychyleń, połączony
z belką (3) zawieszoną na ścianie lub słupie, a na
żurawiu (z) zainstalowany jest układ pneumatyczny
utworzony z węży (11) i (12), rozdzielacza (5) oraz cy
lindra (4) pneumatycznego dwustronnego działania
z dociskaczem (6).
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mniej dwa stanowiska zrzutowe (A, B) przymocowane
na stałe do ramy nośnej (1), usytuowane przeciwległe
i symetrycznie względem siebie.
42k

(P.

150671)

23.09.1971.

Instytut Elektrotechniki, Warszawa (Jerzy Borasiński).
Układ napadowy defektoskopu radiometrycsnego ze
stołem obrotowym i zamocowaną w nim osią, znamien
ny tym, ie os (B) z trwale osadzonym na niej kołem
zębatym (*), zazębionym z nieruchomą płaską zębatką
(4), jest umieszczona w nieruchomych prowadnicach (5)
prostopadłych do tej osi, a do stołu obrotowego (1) do
ciśnięte jest bezpośrednio koło cierne (6), sprzężone
z silnikiem (7), o osi wału równoległej do kierunku
przemieszczania się tego stołu.

42k
' Krapkowickie
Zakłady
Celulozowo-Papiernicze,
Krapkowice (Michał Idzikowski, Sławomir Stera, Jerzy
Zalewicz, Gerard Rogacz, Jan Korzela, Jan Kabus).
Sposób badania wytrzymałości worków na zrzuty,
polegający na ustawieniu badanego wypełnionego wor
ka na dolnej płycie, podniesienie tej płyty wraz z wor
kiem na wysokość zrzutową oraz zrzucenie worka na
płytę, zderzeniową, znamienny tym, łe worek każdora
zowo znajdujący się na dolnej płycie zderzeniowej,
unieruchamia się na tej płycie za pomocą urządzenia
dociskowego, po czym tą płytę wraz z unieruchomio
nym na niej workiem podnosi się na wysokość zrzuto
wą mimośrodowym ruchem kołowym o kąt 180° celem
wykonania przed każdym kolejnym zrzutem, za pomo
cą tego ruchu kołowego, obrotu worka o 180° wokół
jego osi podłużnej, a następnie po zwolnieniu tego
worka z uchwytu urządzenia dociskowego zrzuca się
go na przeciwległą drugą płytę zderzeniową uprzednio
podstawioną pod spadający worek.
Urządzenie do stosowania tego sposobu według
zastrz. 1, zawierające urządzenie do podnoszenia
i zrzucania worka oraz płytę zderzeniową, znamienne
tym, łe jest wyposażone w obrotową ramę nośną (1)
o ruchu obrotowym wokół swej osi poziomej 1 co naj-

(P. 151160)

22.10.1971;

Instytut Elektrotechniki, Warszawa (Jędrzej Hlebo
wicz, Jerzy Felczak).
Przyrząd do wykrywania nieszczelności w rurach wy
mienników ciepła, znamienny tym, że ma rurę probier
czą (1) z osadzonymi w niej kapilarą (5), której wylot
skierowany jest na powierzchnię boczną bębna (6) po
krytą masą wskaźnikową oraz rurkę wylotową (2) zao
patrzoną w zawór odcinający (3), zamocowane w wy
drążonym korpusie (7) posiadającym króciec (8) wlotu
powietrza i otwory (9) otaczające bęben (6).

42k

(P.

151222)

27.10.1071.

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszi
ca, Kraków (Czesław Górbiel, Lucjan Sosnowski).
Nastawny klucs dynamometryczy przeciążeniowy,
zawierający rękojeść i korpus, wyposażony w końców
kę o przekroju kwadratowym, znamienny tym, że
w korpusie, mającym kształt cylindrycznych naczyń,
połączonych gwintowo, z których Jedno jest podstawą
(1) a drugie pokrywą (l), Jest umieszczona kołowa tar
cza (4), przy czym tarcza (4) i podstawa (1) korpusu są
wewnątrz sprzęgnięte elementem sprzęgającym (9), a na
zewnątrz są wyposażone w trzpienie (5 1 6).
*-
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przełącznika klawiszowego (2) stanowi filtr dolnoprzeustowy (S) z dzielnikiem potencjometrycznym (4) przyiczonym do wejścia wzmaniacza (5), z którego sygnał
podawany jest poprzez prostownik (6) i styki klawisza
(7a) przełącznika klawisza (7) do miernika (8), zaś ob
wód kontrolno-pomiarowy (B) przyłączony do styku
klawisza (2b) przełącznika klawiszowego (2) stanowi
przyłączony posobnie poprzez kondensator (9) dzielnik
oporowy (19) i wtórnik emiterowy (11) przerzutnik bistabilny (12), który swym wyjściem podłączony jest po
przez układ sumujący (IS) z równolegle dołączonym po
tencjometrem (14), styki klawisza (7b) przełącznika kla
wiszowego (7) do miernika (8), a obwód kontrolny (C)
przyłączony do sty ku^ klawisza (2c) przełącznika klawi
szowego (2) stanowi generator (15) z potencjometrem
(16), z którego sygnał podawany jest poprzez wtórnik
emiterowy (17) z potencjometrycznym dzielnikiem (18),'
kondensator (19) i opornik (23) na styku klawisza (2cK
z tym, że jeden koniec kondensatora (19) podłączono do
masy poprzez diodę (20) i opornik (21), do którego pod
łączono styki przycisku (22).

S

42k

(P.

151226)

27.10.1971.

Centralny Urząd Jakości i Miar, Warszawa (Andrzej
Gizmajer, Edward Sychowicz, Krzysztof Mordziński).
Kontrolny csujnik siły, znamienny tym, te posiada
naklejone na elemencie sprężystym o przekroju koło
wym, równolegle do osi elementu, co 90°, cztery tensometry czynne (1), (8), (8) i (4), z których kałdy po
krywa część obwodu elementu ograniczoną kątem środ
kowym co najmniej 80° oraz prostopadle do osi ele
mentu, również co 90°, cztery tensometry kompensa
cyjne (5), (6), (7) i (8), z których kaidy pokrywa część
obwodu elementu sprężystego ograniczoną kątem środ
kowym co najmniej 60°.

421

(P.

149836)

3.08.1971.

Zakład Doświadczalny Aparatury Pomiarowej przy
Krakowskiej Fabryce Aparatów Pomiarowych „KFAP"
Kraków (Ryszard Otto).
Ogrzewany czujnik wilgotności, zwłaszcza chlorolitowy, złożony z głowicy, osłony i wkładu pomiarowego
zawierającego element mierzący temperaturę, otoczony
warstwą nasiąkliwą nasyconą wodnym roztworem soli

41l

(P.149786)

31.07.1971.

Kopalnia Węgla Kamiennego „Rymer" Niedobczyce,
(Henryk Michalik, Rybnik; Tadeusz Galisz, Rybnik;
Marek Heesch, Żory; Joachim Brząkalik, Rybnik; Heinz
Michnia, Żory; Henryk Kopyciak, Rybnik; Edward
Bańczyk, Wodzisław).
Układ połąeseń do badania urządzeń metanometrycz
nych w podziemiach kopalń silnie gazowych, umiesz; czony w przenośnej obudowie, a wyposażony w obwód
V kontrolno-pomiarowy wyjściowego prądu pomiarowe
go metanomierza, obwód kontrolno-pomiarowy nadaj
nika zdalnej sygnalizacji uszkodzeń metanomierza, oraz
' obwód kontrolny układu sygnalizacji urządzenia wyłąv czająco-sygnalizująco-alarmującego, znamienny tym, łe
1 wszystkie trzy obwody kontrolno-pomiarowe (A, B, C)
* są przyłączone do wspólnego gniazda wejściowego (1)
M przez styki przełącznika klawiszowego (z) o klawiszach
\ współzależnych <2a, 2b, te), przy czym obwód kontrolno-pomiarowy (A) przyłączony do styku klawisza <2a)
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oraz dwie elektrody grzejne drutowe nawinięte równo
legle jednowarstwowo na tej warstwie substancji nasiąkliwej z zachowaniem niewielkiego odstępu między
elektrodami i zasilane z transformatora, znamienny
tym, ie elektrody grzejne (1 i i) mają wysoką rezy
stancję, przy czym jeden koniec uzwojenia wtórnego (3)
transformatora zasilającego (4) jest połączony'z począt
kiem <5) elektrody (1), zaś drugi koniec tego uzwojenia
wtórnego (3) jest połączony z końcem (6) elektrody (2).
421
(P.149872)
5.08.1971.
Politechnika Gdańska Instytut Inżynierii Chemicznej
i Technik Pomiarowych, Gdańsk (Edmund Kozłowski]!.
Rura do analizy elementarnej metodą mineralizacji
zapłonowej składająca się z komory zapłonowe] i z ko
mory na katalizatory, znamienna tym, te posiada we
wnętrzną komorę (5), w której umieszczany jest, wpro
wadzany od zewnątrz rury, wymienny element grzejny
(6), korzystnie o różnym rozkładzie mocy wzdłużnej
swej osi.

42l

107
(P.

150587)

Instytut Nawozów Sztucznych,
lanski, Tadeusz Romotowski).

Puławy

20.09.1971.
(Alfred

Po-

Piknometr de pomiaru gęstości pozornej i rzeczywi- ;|
stej ciał stałych posiadający naczynie pomiarowe wrai ■£.
z korkiem przelewowym, znamienny tym, ze naczynie | '
(1) Jest zaopatrzone w stołek ograniczający (z) połą- S
czony szlifem z szyjką naczynia, przy czym stołek ten &
jest zaopatrzony osiowo w otwór przelotowy (4),?
w kształcie stołka odwróconego do góry, którego górna ■&
cześć to jest od średnicy większej w kierunku średnicy :f
mniejszej posiada szlif, który jest zamknięty korkiem V
przelewowym (3). ■■■■:>:&,

42l

(P.150705)

25.09.1971

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszi
ca, Kraków, (Ludwik Górski, Andrzej Lubecki, Jerzy
Ostuchowicz, Marta Wasilewska).

411

(P. 150310)

2.00.1071.

Instytut Lotnictwa, Warszawa (Józef Fórmaniak, Bog
dan Wiślicki),
Spos6b wykrywania i oznaczania substancji ferro-,
para- i dlamagnetycsnych w produktach naftowych,
znamienny tym, że zawartość substancji ferromagne
tyczne} oznacza się pośrednio przez pomiar przewod
ności magnetycznej próbki badanego produktu nafto
wego, a zawartość substancji ferro-, para- i diamagnetycznej oznacza się pośrednio poprzez pomiar współ
czynnika stratności tej próbki w zamiennym polu mag
netycznym lub elektrycznym, po czym zawartość sub
stancji para- i diamagnetycznej łącznie określa się
przez porównanie otrzymanych już wyników.

Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz. 1,
znamienne tym, ie zawiera dwa czujniki (1 i 2) połą
czone na wejściu z przestrajanlem generatora częstotli
wości (7) a na wyjściu - poprzez przełącznik (8) z łań
cuchem pomiarowym złożonym z obwodów wejścio
wych (3). wzmaniacza (4). detektora (5) i wskaźnika (6).

Sposób szybkiego radiometrycznego oznaczania wap
nia w surowcach do produkcji cementu według patentu
głównego nr 57499, polegający na rejestracji zawartości
wapnia w badanym materiale o uziemieniu poniżej
80 \im przez pomiar natężenia promieniowania charak
terystycznego serii K wapnia oraz serii K żelaza i man
ganu, wzbudzonego za pomocą promieniowania ze źró
dła izotopowego, znamienny tym, że natężenia te są

przetworzone przy pomocy znanych wyliczających urzą
dzeń cyfrowych lub analogowych, które na podstawia
uogólnionej krzywej kalibracji umożliwiają odczytanie
zawartości wapnia, przy czym źródłem promieniowania
jest promieniowanie x lub gamma o energii w prze
dziale 12-25 keV.
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411
(P. 150789)
29.10.1971.
Politechnika Łódzka Instytut Chemicznej Technologii
Żywności, Łódź, (Stanisław Zagrodzki, Helena Zaorska,
Stanisław M. Zagrodzki jr).
Sposób oznaczania alkaliczności cieczy szczególnie
•oko cukrowniczego do defekacji głównej, znamienny
tym, te ciecz zostaje rozcieńczona czystą obojętną wodą
lub oczyszczonym sokiem rzadkim w stosunku 1:3 1:20, po czym pomierzona zostaje powstałej miesza
niny przewodność lub stężenie jonów wodorotlenowych
- wielkości korelujących z alkalicznością.
Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz. 1,
znamienne tym, że składa się z dwuczęściowego otwar
tego zbiornika, przy czym do jednej części zbiornika
(1) doprowadzony jest sok rzadki lub woda, zaś do dru
giej sok zdefektowany lub inna ciecz badana, a nad
zbiornikiem (1) na wspólnym we'e (6), złączonym z sil
nikiem elektrycznym, umieszczane są dwa czerpaki (8)
i (9), po jednym nad każdą częścią zbiornika (1), które
stanowią odcinki rur łukowo wygięte o przekroju we
wnętrznym rur jednego z czerpaków (9) od 3 do 20 razy
większej niż przekrój wewnętrzny rur drugiego czer
paka (8), wyloty rur obu czerpaków (8) i (9) skierowa
ne są do wspólnego naczynia (12) zaopatrzonego w prze
wód (14) odprowadzający ciecz zmieszaną, w którym
umieszczone są czujniki miernika elektrycznego (15) do
pomiaru przewodności lub stężenia jonów wodorotle
nowych. ... lv,.;-,.. ._■. vi.;. '..•'.'•■ '■!-- .''•.'•■■'..■
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oraz podstawę (S), umożliwiającą przytrzymywanie na
czyńka dolnego podczas zdejmowania zeń naczyńka
przykrywkowego.
Naczyńko według zastrzeżenia 1 znamienne tym, te
powierzchnia wewnętrzna zwilżona roztworem absor
bującym jest zmatowiona.
Ml
(P.
150919)
6.10.1971.
Przedsiębiorstwo
Doświadczalne
Automatyzacji
i Urządzeń Przemysłowych „Uniprot", Łódź (Ludwik
Kurkiewicz, Andrzej Utnicki).
Sposób wykonania bisjroskopowero esnjnika wilgot
ności względnej powietrza, który posiada odtłuszczone
włókna higroskopijne, zamocowane między dwoma ele
mentami nośnymi, znamienny tym, ze odtłuszczone
włókno syntetyczne w postaci nici (1) nawija się na
rozstawione elementy nośne (2. S) o kształcie cylin
drycznym, a wykonany w ten sposób czujnik zawiesza
się swobodnie i obciąża się mechanicznie dla uzyskania
wstępnego wydłużenia nki.
: \.....

42m
(P. 1495d3)
19.07.1971.
Politechnika Poznańska, Poznań (Marian Tutak, Ry
szard Grajdek).
Hydrauliczny układ sterujący, zawierający między In
nymi regulator przepływu, składający się z przekątni42l
(P. 150874)
2.10.1771..
Wyższa Szkoła Rolnicza, Lublin.
Naczyńko mikrodyfuzyjne służące do absorpcji amo
niaku, znamienne tym, że składa się z naczyńka dol
nego i lekko wypukłego naczyńka przykrywkowego
z krawędzią (1), uniemożliwiającą ściekanie kropel
kwasu do próbki i zanieczyszczanie przez smar uszczel
niający powierzchni pokrywanej roztworem absorbu
jącym, dolne zaś naczyńko posiada krawędź (2), zabez
pieczającą wewnętrzną powierzchnię naczyńka przy
krywkowego przed zachlapaniem przez roztwór próbki
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ka przepływu (1) i dławika (3) i regulacyjny dopływ
oleju pod ciśnieniem do preselektora (11) oraz do innych
elementów hydraulicznych skrzyni przekładniowej (9),
znamienny tym, ie do przekaźnika przepływu (1) pod
łączony jest równolegle dzielnik ciśnienia (3), a dławik
(3) jest bocznikowany przewodem (37) otwieranym po
zakończeniu cyklu sterowania przez suwak przekaźni
ka przepływu (ty.
4Žm
42m
(P.
149758)
29.07.1971
Centrum Techniki Okrętowej, Gdańsk (Antoni Szat
kowski).
Suwak logarytmiczny de wyznaczania cruboiel płyt*
znamienny tym, ze na powierzchni stałej tarczy (1)
umieszczona jest co najmniej jedna spirala najkorzyst
niej logarytmiczna (4), wodząca promieniową skalę
funkcyjną (S) lub umieszczonych jest szereg spiral funk
cyjnych najkorzystniej logarytmicznych wyznaczają
cych promieniowe skale funkcyjne (S) zwłaszcza loga
rytmiczne, oraz podziałka kołowa {*).

kład kulki (S), o średnicy większej niż średnica otwo
rów, stykające się z krawędziami prostokątnego rowka
w bocznej ścianie korpusu (1) suwaka.

42m (P.150360) 06.09.1971.
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Pomiarów i Automa
tyki Elektronicznej, Wrocław (Teresa Rydosz, Wanda
Banaszewska).
Układ połączeń do sumowania przebiegów niezależnych czasowo, pochodzących z od dzilelnych torów, xnamienny tym, ze każdy tor jest połączony z wejściem (T)
Jednego przerzutnika, którego drugie wejście (B) jest
połączone z wyjściem współpracującej z nim negacji
iloczynu logicznego, zaś wyjście przerzutnika jest po
łączone z jednym z wejść iloczynu logicznego współ-?
pracującego z danym przerzutnikiem, przy czym jedno
wejście negacji iloczynu logicznego jest połączone;
z drugim wejściem iloczynu logicznego współpracują
cego z danym przerzutnikiem i przyłączone do jednego
z wyjść (Ki) przesuwnego rejestru (18), a drugie wej
ścia wszystkich negacji iloczynów logicznych (5), (6), (T)
i (8) są zwarte i połączone przez dodatkową negację (14)
z tym wejściem przesuwnego rejestru (13), które jest
połączone z generatorem taktu (15), podczas gdy wyj
ście każdego z iloczynów logicznych (9),. (10), (11) i (lt)
jest połączone z jednym z wejść wspólnej sumy logicz
nej (16), której wyjście jest połączone z licznikiem (IT):•
impulsów elektrycznych.

42m
42m
(P.150219)
27.08.1971.
Politechnika Łódzka Instytut Pojazdów, Łódź (Leo
nard Frąś).
Suwak logarytmiczny, znamienny tym, że jego okien
ko (2) posiada w jednej z bocznych ścian otwory, w któ
rych umieszczone są dwa elementy obrotowe, na przy-

109

(P. 150416)

08.09.1971,

Zakłady Metalowe Skarżysko Przedsiębiorstwo Pań
stwowe, Skarżysko-Kamienna (Henryk Rawa, Alfred
Kowalik).
Licznik przekaźnikowy do liczenia czynności w praey
maszyn, it zwłaszcza obrabiarek, znamienny tym, ie
przekaźnik elektromagnetyczny NI w elementarnym
bloku 1 dołączony jest do wspólnego potencjału z jed
nym końcem kondensatora C, oraz z jednym zaciskiem
styku normalnie otwartego N12, przekaźnika NI, drugi
zacisk przekaźnika dołączony jest do zacisku styku nor-'
malnie otwartego Fit przekaźnika sterującego i do
opornika R2, który drugim końcem dołączony jest do
wspólnego potencjału z zaciskiem styku normalnie za
mkniętego Nil przekaźnika NI, drugi zacisk styku Nil
dołączony jest do styku N12 i opornika Rl, którego
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drugi koniec połączony jest z zaciskiem styku normal
nie zamkniętego F11l, przekaźnika sterującego, drugi ko
niec tego zacisku połączony jest z kondensatorem C
i zaciskiem styku F12
42m

(P.150467)

11.09.1971

Zakład Doświadczalny Aparatury Elektronicznej przy
Zakładach Radiowych im. M. Kasprzaka, Warszawa
(Jan Wysocki, Stanisław Urbaniak, Zbigniew Tryton).
Dessyfrator stanu dekady sllesająeej, zawierający
wzmaczniacze sterujące wskaźniki stanu dekady, znamienny tym, ze wejścia wzmacniaczy sterujących (WO)
do (W9) wskaźniki stanu dekady zliczającej (DL) do
łączone są do wyjść kodowych dekady zliczającej (DL)
poprzez bramki elektroniczne utworzone z diod (Dt>
do (D9) i lub rezystorów (Rft) do <R9), zaś wyjścia tych
wzmacniaczy sterujących (W9) do (W9) połąezone są
z wejściami wskaźników stanu dekady zliczającej.

42m

(P. 150520)

Nr 17

wewnętrznego (1), sterowania zewnętrznego (z), połą
czone z układem automatycznego sterowania składa
jącym się z układu start-stopu taśmy (*) i dwóch ukła
dów logicznych (4 18), gdzie układ start-stopu na wej
ściu ma fotodiody (t, 7) prowadzące obie taśmy a na
wyjściu bramką logiczną typu iloczyn (8), pierwszy
układ logiczny (4) połączony jest od strony wejściowej
z bramką logiczną typu iloczyn (6) znajdującą ala na
wyjściu układu start-stopu (1), oraz z bramką logiczną
typu suma (t) znajdującą się na wyjściu układu po
mocniczego sterowania wewnętrznego (1), zaś od strony
wyjścia połączony jest z przełącznikiem (D) dającym
połączenie z drugimv układem logicznym (5) lub z ukła
dem start-stopu (t) poprzez bramkę logiczną typu suma
(19) oraz wzmacniacz (11) i układ różniczkujący IS), zaś
drugi układ logiczny (5) połączony jest z perforatorem
oraz z układem sterowania zewnętrznego (Z) i na wyj
ściu ma bramką logiczną typu suma (IS), z której syg
nały sterują perforatorem. .

16.09.1971.

Instytut Maszyn Matematycznych, Warszawa (Jan
Groszynski, Henryk Markiewicz, Jan Reluga). .
Oświetlacz czujników fotoelektrycznych przesnaeiopy dla czytników taśmy dziurkowanej znamienny tym,
te jako źródło światła służy zespół świecących czołowo
iarówek, których osie są w jednej płaszczyźnie i które
umieszczone są bezpośrednio nad czujnikami fotoelektrycznymi.

42m

(P.

150592)

20.09.1971

Zakłady Mechniczno-Precyzyjne „Błonie", Błonie
k/Warszawy (Jerzy Kurpiewski, Janusz Piskorz, Michał
Pokorski).
Układ hamowania taśmy nośnika informacji zwłaasesa papierowej taimy dziurkowanej, znamienny tym,
ze ramki (4), do których przymocowane są elementy

42m

(P. 150556)

17.09.1971.

Polska Akademia Nauk Centrum Obliczeniowe, War
szawa (Romuald Marczyński, Danuta Gajkowicz-Dędys,
Stanisław Zacharski, Gustaw Sliwicki).
Perfokomparator służący do zautomatyzowanego
przygotowania taśmy papierowej jako nośnika infor
macji wnoszonych do maszyny matematycznej, zna
mienny tym, że zawiera układy pomocnicze sterowania

hamujące (3) z jednej strony, a zwory (8) elektromag
nesów (10) z drugiej strony, są ułożyskowane w kor
pusie (9) przy pomocy płaskich sprężyn (1).

Nr 17
42m
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(P.

150303)
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30.09.197 1

Politechnika Warszawska, Warszawa (Wiesław Nlewczas).
Pneumatyczny element korekcyjny posiadający dwu
częściową obudowę, której jedna część mająca postać
pokrywy ma jeden otwór odpowietrzający i dwa otwory
doprowadzające sygnał ciśnienia zadanego i sygnał ciś
nienia mierzonego, a druga część tej obudowy będąca
podstawą ma eo najmniej jeden otwór odprowadzający
sygnał ciśnienia wyjściowego i jeden otwór doprowa
dzający sygnał ciśnienia wejściowego oraz posiada wbu
dowany cq najmniej jeden dławik nastawny w postaci
gniazda stożkowego i przesuwnej w nim iglicy stożko
wej, znamienny tym, ie jest wyposażony w dźwignię
sztywną dwuramienną (S) znajdującą się wewnątrz tej
obudowy, obracającą się w jednej płaszczyznie wokół
punktu (O) jej podparcia, której zakończenie jednego
z ramion ma postać kulki korzystnie umieszczone]
stycznie między dnami dwóch jednakowych mieszków
(4) i (5), z których jeden jest szczelnie przymocowany
do jednej ze ścian pokrywy (1), a do ściany przeciw
ległej przymocowany jest także szczelnie drugi z miesz
ków, przy czym otwory w tych ścianach stanowią wej
ścia doprowadzające do jednego z mieszków sygnał ciś
nienia zadanego, a do drugiego sygnał ciśnienia mie
rzonego, zaś koniec drugiego z ramion dźwigni (3) po
łączony jest z prętem (6), którego jeden koniec lub oba
końce posiadają przymocowane nieruchomo elementy
dławiące, korzystnie w postaci kulek (T) i (8) porusza
jących się w płaszczyźnie obrotu dźwigni (8) lub w pła
szczyznach do niej równoległych i jednocześnie prze
mieszczających się w gniazdach (9) i (10) dławików ste
rujących, wbudowanych w podstawę (2) obudowy, przy
czym dławiki sterujące i dławiki nastawne (U) i (12)
połączone są z jednej strony z komorą (IS) ciśnienia
wejściowego, oddzieloną szczelnie od wewnętrznej prze
strzeni pokrywy (1) przegrodą (14), najkorzystniej w po
staci mieszka sprężystego, a z drugiej strony każda
z par dławików, stanowiących dławik nastawny i dła
wik sterujący, połączony jest z jednym z otworów
podstawy (z) odprowadzających sygnały ciśnienia wyj
ściowego.

42m
(P.
150824)
30.00.1971.
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszi
ca, Kraków (Wiesław Zapałowicz).
Strumieniowy element taktujący, zawierający prze
strzeń interakcji łączącą dwie części kanału, usytuowane osiowo, wyposażone z jednego końca w dyszą ste-'
rującą, a z drugiego w dyszą wyjściową, znamienny
tym, ie część kanału (2) po stronie wyjściowej (4) jest
połączona z przestrzenią interakcji (1) krzywoliniowym
odgałęzieniem (5), mającym oś końca łączącego się
z przestrzenią interakcji (1) prostopadłą do osi kanału
(z) a koniec odgałęzienia (5) łączący się z częścią kana
łu (D1 po stronie dyszy wyjściowej <4) jest nachylony
do osi kanału (2) pod kątem nie większym od 15 .

42m

(P149090)

28.06.1971.

Zakłady Radiowa im. M. Kasprzaka, Warszawa, Pol
aka (Edward Czeiyk).
Hamulec elektromafnetyenfty, składający się z elek
tromagnesu i tarczy hamującej zamocowana) na wałku
silnika, znamienny tym, ie tarcza hamująca (1) Jest
zamocowana na tulei <*) posiadającej nadbudową («)1

42m

(P. 150822)

30.09.1971.

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszi
ca, Kraków (Wiesław Zapałowicz).
Strumieniowy element logiczny do realizacji funkcji
negacji, zawierający znaną diodę strumieniową, zna
mienny tym, że kanał główny (2) diody, pomiędzy od
gałęzieniem (5) i przestrzenią interakcji (1), jest połą
czony z kanałem (6), wyposażony w dyszę zasilającą (T),
przy czym odgałęzienie (5) tworzy z osią kanału głów
nego (2) kąt nie większy od 60*, a oś kanału (6) tworzy
z osią kanału głównego (2) kąt nie większy od 15°.

|

na której umieszczone są trzy sprężyny (4) przyciąga
jące tarczą (1) do tulei (I), których sił« naciągu Jest re
gulowana śrubami (7) umieszczonymi w tarczy (1), na
tomiast trzy śruby (4) służą do ustalenia równoległości
pomiędzy pierścieniem elektromagnesu (9) a tarcza ha
mującą (1)1 zaś śruba (8) usytuowana na przedłużeniu
wałka silnika (8) służy do ustalenia stałej odległości
pomiędzy tarczą (1), a pierścieniem elektromagnesu (9).
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42m«

(P. 149376)

12.07.1971.

Biuro Projektów Przemysłu Materiałów Ogniotrwa
łych „Bipromog" Przedsiębiorstwo Państwowe Gliwice
(Adam Matzner, Andrzej Hławiczka).
Wierszowy rewersyjny czytnik kart perforowanych,
składający się z zespołu czytającego, sterującego i wy
konawczego, mający mechanizm napędowy złożony
z silnika, hamulca i zębatki, znamienny tym, ze ma
tryca (S) jest wyposażona w trzy fotodiody (F81), (FS2)
i (F83) sterujące jednym i tym samym mechanizmem
napędowym, realizującym zarówno ruch roboczy, jak
ł powrotny karty (2) perforowanej.

42o (P.

150437)

Sposób pomiaru przebiegu chwilowej prędkości obro
towej, znamienny tym, ie dwukrotnie przetwarza się
rodzaj przebiegu z wielkości mechanicznej jaką jest
prędkość obrotowa (<*), pierwszy raz na ciąg elektrycz
nych impulsów korzystnie unipolarnych za pośrednic
twem przetwornika obrotowo-impulsowego (1) o dużej
liczbie impulsów (N) na obrót i drugi raz z ciągu elek
trycznych impulsów na ciąg próbek cyfrowych wziętych
w odpowiednich odstępach czasowych (T) oraz na elek
tryczny przebieg analogowy (w/t) będący odpowiedni
kiem mechanicznego przebiegu chwilowej prędkości ob
rotowej.
; .

(P. 149825)

424
(P. 149256)
6.07.1971.
Polska Akademia Nauk Instytut Automatyki, War
szawa (Wadysław Torbicz, Stanisław Topiński, Ignacy
Zawicki).
(Btaloprądowm pamięć analogowa zbudowana na mag
netycznych rdzeniach wielootworowych, zawierających
transfluksor, w którego pętli sprzężenia zwrotnego znaj
duje się wzmacniacz sygnału uchybu oraz klucz stero
wany poprzez blok separujący, znamienna tym, i e klucz
(K) połączony jest ze wzmacniaczem sygnału uchybu
(W8U) poprzez człon korekcyjny (CK) w postaci filtru
RC, zaś wzmacniacz sygnału uchybu (WSU) stanowi
wzmacniacz magnetyczno-tranzystorowy, w którym
część magnetyczna stanowi modulator służący do za
miany napięcia uchybu na impulsy, a część tranzysto
rowa służy do wzmacniania tych impulsów, natomiast
blok separujący (BS) ma w obwodzie pierwotnym
transformatora (TrS) separującego człon (log 1) kształ
tujący czoło impulsu sterującego, a w obwodzie wtór
nym transformatora (Tr3) ma multiwibrator monostabilny (log 2) i wtórnik emiterowy (log 3).

10.09.1971.

Instytut Technologii Drewna, Poznań, Polska (Miro
sław Loręcki).

42r2
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4.08.1971.

Przedsiębiorstwo Budowy Chłodni „Chłodnie Komi
nowe", Gliwice (Jerzy Podkowiński).
8poaób regulacji temperatury zwłaszcza wody ochło
dzonej w chłodniach kominowych, znamienny tym, że
do wnętrza chłodni kominowej ponad urządzeniem zra
szającym przez otwory wykonane w powłoce chłodni
równomiernie po obwodzie doprowadza się zimne po
wietrze atmosferyczne albo samoczynnie przez zasy
sanie albo wtłoczone przy pomocy wentylatorów.

42t
(P. 150140)
23.08.1971.
Zakład Doświadczalny Aparatury Elektronicznej przy
Zakładach Radiowych im. M. Kasprzaka, Warszawa
(Jacek Kopeć, Stanisław Gerlach).
Urządzenie sterujące mechanizmem przesuwu taśmy,
zwłaszcza taśmy magnetycznej zawierające elektromag
nesy przełączające, znamienne tym, że jest wyposażone
w dwa zespoły przegubowych dźwigni blokujących (S,
4) sterujących poprzez łączniki (1, 2) dwoma układami
dźwigni (5, 6) oraz poprzez cięgno (7) hamulcami (8)
uruchamiane działającymi na przemian elektromagne
sami (El, E2), w których obwodach elektrycznych są
umieszczone mikroprzełączniki (PI, P2) sterowane me
chanicznie wspomnianymi zespołami przegubowych
dźwigni blokujących (3, 4) powodujące to, że prąd pły
nący w obwodach elektromagnesów ma charakter im
pulsowy.

Nr 17
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45b
(P. 149898)
31.07.1971
Politechnika Poznańska, Poznan (Jerzy Karłowski).
Urządzenie do nakłuwania owoców i nasion, w szcze
gólności nasion roślin strączkowych, znamienne tym,
ie ma tarczę nakłuwającą i tarczę dociskającą, obraca
jące się w przeciwnych kierunkach z Jednakową pręd
kością obwodową, przy czym osie obrotów tych tarcz
ieią w jednej płaszczyznie i tworzą z sobą kąt ostry.
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równego 150* do 200* odchylających się od siebie z przo
du urządzenia patrząc w kierunku jego ruchu postępo
wego pod dowolnie regulowanym kątem («)1 mniejszym
praktycznie o 120*, przy czym tarcze te uzyskują ruch
obrotowy od przesuwającej się pod nimi ziemi za po
średnictwem płytek oporowych (I), prostopadłych do
tarczy lub skośnych, rozmieszczonych najlepiej pro
mieniście wzdłuż obwodu tarcz (11 2).

451

(P.

149945)

0.08.1971,

Okręgowy Zarząd Lasów Państwowych, Szczecin
(Zbigniew Kowak).

45b

(P.150958)

8.10.197171.

Instytut Badawczy Leśnictwa, Warszawa (Wiktor
Wawrzyński).
Sadzarka leśna zawieszana na ciągniku, z podawa.niem sadzonek ręcznym lub mechanicznym za pomocą
podajnika napędzanego od koła ugniatającego lub jezd
nego, znamienna tym, ie jest zaopatrzona w obracający
się. talerz (2), przeznaczony do wykonania i ukształto
wania szpary oraz podtrzymywacz skiby (J) ustawiony
na przedłużeniu talerza.

' Urządzenie tarczowe do sadzenia roślin w szparę wy
konaną radiem szczególnie sadzonek leśnych, składa
jące się z dwóch współbieżnych tarcz obrotowych sty
kających się ze sobą w części obwodu a w pozostałej
części odchylające się od siebie, znamienne tym, ze
elastyczne sprężyste tarcze (1 i t) mają krawędzie (3),
obwodowo odgięte ku sobie i stykające się ze sobą
na dowolnie wybranym i dowolnie regulowanym od
cinku łuku, odchylają się od siebie pod dowolnie re
gulowanym kątem (<x) mniejszym od 120°, zaś ruch ob
rotowy uzyskują od przesuwającej się pod nimi ziemi,
za pośrednictwem płytek oporowych (4) prostopadłych
lub skośnych, rozmieszczonych najlepiej promieniście
wzdłuż obwodu tych tarcz. v ; v% v -.

45h

(P. 150413)

8.09.1971.

Krajowy Związek Spółdzielni Rybackich, Gdynia
(Czesław Jakubowski).

45f (P.
149944)
10.08.1971.
Okręgowy Zarząd Lasów Państwowych, Szczecin
(Zbigniew Kozak).
Urządzenie do wyjmowania sadzonek i gleby,szczególnle w szkółkach leśnych, po uprzednim przeprowa
dzeniu zabiegów wyorywaczem, znamienne tym, ze
składa się z dwóch współbieżnych, elastycznych i sprę
żystych, obrotowych tarcz (1 i 2) stykających się kra
wędziami (€) obwodowo odgiętymi ku sobie na dowol
nie wybranym i dowolnie regulowanym odcinku łuku,
praktycznie jednak należącym do kąta środkowego

Urządsenie w postaci baterii do intensywnej hodowli
ryb zwłaszcza ciepło-lubnych, mające zamknięty obieg
wody hodowlanej, znamienne tym, te składa się zasad
niczo z wypełnionego ciepłą zrzutową wodą przemysło
wą (1) i mające najlepiej prostokątny wydłużony kształt
basenu-wymiennika ciepła (E), którego dno (3) ma wy
konane wzdłużne poosiowe wgłębienie (4) o kształcie
rowu, w którym to basenie (2) są umieszczone równo
legle do siebie, lecz najlepiej poprzecznie do wzdłużnej
jego osi, liczne zbiorniki (5) wody hodowlanej (6) ma
jące w widoku z góry prostokątny kształt i wzdłużny
przekrój zbliżony do litery „U", przy czym te zbior
niki (5) są zasilane pozostającą najlepiej w stałym obie
gu zamkniętym hodowlaną wodą (6) doprowadzaną ze
zbiorcze] rynny (7), a odprowadzaną z nich kolektorem
(8) do urządzenia filtrująco-uzdatniającego (9), lub
tymże kolektorem do wody zrzutowej..
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Nr 17
(P.150985)

11.10.1971.

Zjednoczenie Hodowli Zarodowych, Warszawa (Ma
k Augustynowicz, Andrzej Czechowski, Józef Pietrzykowski.
.Defcernlsater elektryczny do usuwania rogów w piczątkowym stadium ich rozwoju i trwałego zniszczenia
tkanki rogotwórczej poprzez przyleganie, szczególnie
u bydła i owiec, znamienny tym, te ma wymienny grot
metalowy (1) w kształcie stołka ściętego, połączony
z rdzeniem stalowym (4), umieszczonym ze spiralami
elektrycznymi (5) w. korpusie komory grzejnej (6), po
łączonej z rękojeścią (i) kształtką izolacyjną (7).

45h (P.

150414)

8.09.1971.

Krajowy Związek Spółdzielni Rybackich, Gdynia
(Czesław Jakubowski).
Sposób wykorzystywania ogrzanych prsemysłewyeh
wód zrzutowych dla Intensywnej hodewli ryb, znamien
ny tym, że ciepła woda zrzutowa odprowadzana w na
turalnym spływie grawitacyjnym oddaje zawarte w niej
ciepło odpadowe do odrębnego najlepiej zamkniętego,
obiegu wody hodowlanej drogą naturalnej konwekcji
w ośrodku wodnym w odpowiednim mającym postać
basenu urządzeniu, które jest tak usytuowane, ia tą
konwekcję umożliwia.
Urządzenie do stosowania speseb« według zastra. 1,
znamienne tym, ie składa się zasadniczo z dwu lub
więcej naturalnych zbiorników (1) i (i) zasilanych zrzu-

45k

(P.1502820

31.08.1971

Jeny Krzeszowski, Świebodzin.
Samoregulająey rozpylacz do deesy z dyszą (b)
w kształcie powierzchni stożkowej zamkniętą stożko
wym regulatorem «), znamienny tym, że regulator <£)
zawieszony jest osiowo na sprężynie (3), która wstęp
nym naprężeniem dociska regulator <8) do dyszy (b).

45l

(P.

149830)

4.08.1971.

Farbenfabriken Bayer Aktiengesellschaft, Leverkusen, Niemiecka Republika Federalna (Otto Behner, Wil
helm Szendel).
Srodek ektopasożytniczy, znamienny tym, te jako
substancją czynną zawiera i-aryloiminotiazolidyny
o wzorze 1, w którym R oznacza rodnik fenylowy pod
stawiony w położeniu 1 lub położeniach 2, 6, ewentual
nie dodatkowo podstawiony niższymi rodnikami alkilo
wymi lub atomami chlorowca lub oznacza rodnik
1-naftylowy lub 5, 6, 7, 8-czterowodoro-l-naitylowy,
a B/ oznacza rodnik alkilowy o łańcuchu prostym lub
rozgałęzionym zawierającym 1-4 atomów węgla lub
rodnik alkenylowy o łańcuchu prostym lub rozgałę
zionym zawierający 3 - 5 atomów węgla, ewentualnie
podstawiony atomami chlorowców. •,

tową wodą ciepłą przez system kanałów i zastaw, w któ
rych są zanurzone hodowlane baterie (14), zawierające
wodę hodowlaną najlepiej w zamkniętym obiegu, uzu
pełnianą z odrębnego źródła wody na przykład ze stud
ni głębinowej (15) lub cieku naturalnego.

r
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46a
(P.149436)
14.07.197l.
Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw, Poznań (Stanisław Olszański, Władysław Czyży).
Silnik lub sprężarka s komorą 1 i obrotowym tło
kiem o zmieniającym się kształcie w okresie trwania
poszczególnego cyklu pracy, znamienny tym, ze tłok
ma cztery ściany (2) połączone ze sobą przegubowo za
pomocą sworzni prowadzących (9) i połączone z wałem
za pomocą łącznika (S) lub (6), z których co najmniej
jeden połączony jest z nim wpustem lub klinem (8)
ustawione w stosunku do siebie i do ścian komory (1)
pod kątem zmieniającym się w okresie trwania poszcze
gólnego cyklu pracy w zależności od kształtu komory
(1) i ie komora (1) aa* ściany o kształcie krzywej wyż
szego rzędu.

wych pojazdów mechanicznych, składające się ze zbior
nika zaopatrzonego w grzałkę, oraz elektrycznego sil
nika napędzającego pompę podającą płyn chłodzący
do silnika spalinowego pojazdu znamienne tym, że ma
część elektryczną złożoną z równolegle zasilanego z sie
ci obwodu grzałki (2), w którym szeregowo włączony
jest styk (17a) cewki przekaźnika (17) grzałki, obwodu
elektrycznego silnika (9). w którym szeregowo włączo
ny jest styk (18a) cewki przekaźnika (18) silnika, oraz
obwodu sterującego składającego się z transformatora
(19) i prostownika (21) połączonego równolegle z lamp
ką sygnalizacyjną (20), cewkami przekaźników (17 i 18)
grzałki i silnika i z lampką kontrolną (22), oraz szere
gowo z termostatem nastawnym (3) i wyłącznikiem po
ziomu (5).
Urządzenie według zastrz. 1 znamienne tym, że styki
termostatu nastawnego (3) 1 wyłącznika poziomu (5)
umieszczone są szeregowo między cewkami przekaźni
ków (17 i 18) grzałki i silnika.
.

46a
Instytut Lotnictwa, Warszawa (Wojciech Wiśniewski).
Komora spalania do silnika wysokoprężnego, zna
mienna tym, ie komorę spalania wyłożono wewnątrz
.materiałem porowatym (5) a pomiędzy obudową (1)
1 częścią porowatą (5) pozostawiono szczelinę (6) połą
czoną z układem zasilania (7).

42a

(P. 150084)

10.08.1071.

Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych w Katowi
cach, Katowice (Tadeusz Lorenc, Maksymilian Piontek,
Stanisław Dudek).
Urządzenie do podgrzewania płynów chłodzących
w ukladzie chlodsenla zwlaszcza w silnikach spalino-
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(P.

150969)

9.10.1971.

Mieczysław Czarkowski, Pieszyce.
Sposób ogrzewania cieczy chłodzącej przed rozruchem
•Unika spalinowego, znamienny tym, ie do jego obiegu
chłodzenia montuje się element grzejny w postaci
grzałki nurkowej powrzechnie produkowanej.
Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz. 1
o nazwie podgrzewacz silnikowy, znamienne tym, ie
składa się z elementu grzejnego (1), umieszczonego
szczelnie i w sposób trwały w odcinku metalowej rury
(*), będącej częścią obwodu chłodzenia silnika.
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46b
(P. 150982)
11.10.1971.
Politechnika Warszawska, Warszawa (Lech Lasocki,
Zygmunt Halka).
Regulator obrotów silnika s zapłonem samoczynnym
połączony z wałkiem krzywkowym, pompy wtryskowej,
znamienny tym, ze z wałkiem krzywkowym (1) pompy
wtryskowej (2) sprzęgnięty jest przetwornik wielkości
mechanicznej na sygnał elektryczny (3), korzystnie
prądnica tachometryczna, a z tyra przetwornikiem po
łączony jest elektrycznie wzmacniacz prądu stUego <4>,
ze zdalną regulacją wzmocnienia jego mocy, i5) ko
rzystnie potencjomętryczną, uruchamiający siłownik
elektromagnetyczny (6), którego część ruchoma sprzęg
nięta jest z listwą regulacyjną (7} pompy wtrysko
wo! W,

46c
(P. 149643)
24.07.1971.
Fabryka Samochodów Ciężarowych im. Bolesława
Bieruta, Lublin (Bronisław Figurniak).
Urządzenie do ulepszania mieszanki paliwowej w sil
nikach spalinowych zawierające wkładkę zawirowującą
mieszankę umieszczoną w przewodzie ssącym silnika,
znamienne tym, že wkładka zawirowującą mieszankę
(4) ma kształt helikoidy.

48f
(P. 180616)
21.6.1971.
Leningradsky dvazhdy ordena Lenina Metallichesky
závod imeni XXH Siezda KPSS, Leningrad, Związek
Radziecki (Ljudmila Vasillevna Aukon, Anri Ivanovich Borcrkov, Zir e.ida Mendeleevna Gorfunkel, Isaak
Semenovich Ratner, Leonid Losifovich Chernyavsky,
Elena Pavlovna Kruglova, Nikolai Alexandrovich Dyadkin, Boris Isaakovich Zilberman, Vladimir Nikolaevich
Shelyapin, Natalia Borisovna Ovrutskaya, Vladimir
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Alexandrovich Pakhomov, Arkady Alexandrovich Levskoi).
Regulator spadku ciśnienia w zaworze paliwowym
turbiny gasewej zawierający drąg obciążony sprężyną,
zamocowany w przeponach tworzących eo najmniej
dwie komory impulsowe podłączone do przewodu do
prowadzającego paliwo, przy czym jedna komora im
pulsowa podłączona jest przed, a druga za zaworem
paliwowym, znamienny tym, te jest zaopatrzony w do
datkowe komory (IL 12, 13) rozmieszczone po obu
stronach każdej komory impulsowej (7, 8) i w przewód
(15) przepływowy niskiego ciśnienia, do którego pod
łączone są dodatkowe komory (U, 12,13),

47a1
(P. 149691)
17.07.1971.
„Era" Zakłady Wytwórcze Przyrządów Pomiarowych
im. Janka Krasickiego, Warszawa (Feliks Sujkowski).
Kalek do dynamicznego osadzania w ustrojach bu
dowlanych posiadający grot zakończony z jednej strony
łbem a z drugiej strony ostrzem, przy czym od strony
ostrza posiada nasadzoną tarczę centrującą, znamienny
tym, te ma osadzoną tuleję (6) z gwintem wewnętrz
nym i kołnierzem (5) opierających się o łeb (4). ..

47a1
(P. 149817)
3.08.1971.
Instytut Obróbki Plastycznej, Poznań (Mieczysław
Olszewski).
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Fopyehacs o reculowanej długości, osadzony w ele
mencie nośnym np. tłoczysku, znamienny tym, te za
wiera wewnątrz gwint do regulowania, w który wkrę
cony jest sworzeń (3) związany sztywno z tłoczyskiera
(4).
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rzywa sztucznego, znamienny tym, że posiada występ
(2) wygięty prostopadle do płaszczyzny mocowania np.
blaszanej płaszczyzny (5) służący do mocowania tablicz
ki (3) za pomocą wycięcia (4).
47a (P.

150633)

23.09.1971.

Biuro Projektów Przemysłu Hutniczego - „Biprohut" Przedsiębiorstwo Państwowe, Gliwice, Polska (Le
szek Chomicki, Stanisław Zakrawacz).

47ft
(P. 150128)
21.08.1971.
Zakłady Konstrukcyjno-Mechanizacyjne Przemysłu
Węglowego, Gliwice, Polska (Zdzisław Jakubczak).
Łącznik gwintowy sczególnie wkręt, zaopatrzony co
najmniej na jednym końcu w rowek dla umieszczania
w nim końcówki narzędzia używanego do obracania
łącznika, znamienny tym, że każda "boczna ścianka row
ka ma co najmniej jeden występ (4), którego co naj
mniej jedna oporowa ścianka jest nachylona w kie
runku dna rowka, przy czym płaszczyzna styczna do
każdej oporowej ścianki w każdym jej punkcie tworzy
z dnem rowka kąt większy od zera.

Zaeaep reakcyjny silnika swtassesa do napędu elektrorolek, dla silnika osadzonego bezpośrednio na wale
elektrorolki, znamienny tym, że do korpusu, a najlepiej
żebra silnika (1) jest zamocowana reakcyjna płyta (3),
której swobodny koniec jest umieszczony między gu
mowymi poduszkami (6) umieszczonymi w puszce (4 i 5)
zamocowanej do reakcji (10) i mającej otwór (11) dla
wejścia płyty (3).

47a2

(P.

150391)

8.09.1971.

Zakłady Radiowe Im. M. Kasprzaka, Warszawa (Jerzy
Wojeński, Marek Sęktas).

47a1
(P. 15106S)
16.10.1971.
Pomorskie Zakłady Wytwórcze Aparatury Niskiego
Napięcia „Apator", Toruń, Polska (Marian Tyloch,
Wojciech Siodelski, Henryk Kowalski).
Zaesep do mocowania schematów elektrycznych
t tabliczek informacyjnych drukowanych na folii z two-

Urządzenie- do wytłumiania hałasu w podajnikach
obrabiarek tokarskich, znamienne tym, łe posiada kor
pus (4), w którym jest umieszczona obrotowo obsada (5>
na łożyskach (6), wewnątrz której znajdują się szczęki
zaciskowe (l) wraz z ciężarkami (3) oraz sprężynami (7),
których zadaniem jest docisk szczęk zaciskowych (2) do
obrabianego pręta w czasie postoju obrabiarki.
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47a3

(P. 150685)

24.09.1971.

Huta „Warszawa", Warszawa (Feliks Mincer).
Sposób tłumienia hałasu wytwarzanego przez piły
tarczowe, znamienny tym, że dolną część obudowy piły
tarczowej (1) zamyka się sprężonym strumieniem czyn
nika ciekłego lub gazowego (4), a w wolną przestrzeń
znajdującą się między obudową (1) a piłą tarczową (5)
wprowadza się niesprężoną ciecz.

47a«
(P. 150584)
20.09.1971.
Centralny Ośrodek Badawczo-Projektowy Wzboga
cania i Utylizacji Kopalin „Separator" Przedsiębior
stwo Państwowe, Katowice (Kazimierz Adamaszek,
Zygmunt Gutorski).
Elektromechaniczny przesuwnik ze śrubowym mecha
nizmem posuwisto-zwrotnym, znamienny tym, że
w swojej przedniej części, od strony cięgna (5), posiada
ułozyskowany w korpusie (6) równoległy do cięgna (5)
obrotowy sterowniczy drążek (7) z zamocowanymi na
nim przestawnymi wzdłuż jego osi ramionami (8) i (9)
i starymi ramionami (10) i (11), przy czym umieszczony
w tylnej części cięgna (5) zderzak (25) wchodzi w skraj
nych położeniach cięgna (5) w kontakt z przestawnymi
ramionami (8) i (9) a stałe ramiona (10) i (11) wchodzą
odpowiednio w kontakt z trzpieniami (12) i (13) krańco
wych wyłączników (14) i (15).
Elektromechaniczny przesuwnik według zastrz. 1,
.znamienny tym, że przestawne ramiona (8) i (9) są po
łączone z nakrętkami (21) i (22) osadzonymi na bieg
nących równolegle do sterowniczego drążka (7) śrubach
(19) i (20).
Elektromechaniczny przesuwnik według zastrz. 1 i 2,
znamienny tym, że oprócz sterowniczego drążka (7)
posiada wyłączający, awaryjny drążek (27) przebiega
jący równolegle do osi tulei (26) i ułozyskowany w opo
rowych tarczach (17) i (17') sprężyn (18) i tarczy wspor
nikowej (16) awaryjnego wyłącznika (32) i krańco
wych wyłączników (14) i (15), którego ramię (28) wcho
dzi w kontakt ze zderzakiem (29) tulei (26), zaś ramię
(30) wchodzi w kontakt z trzpieniem (31) awaryjnego
wyłącznika (32).
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grody (14) dzielące ten cylinder na komory (15), oraz
wspólne tłoczysko (3), na którym są osadzone tłoki (1)
każdy w jednej komorze (15), tego rozdzielacza, przy
czym jedne strony komór (15) mają połączenie z pompą
(6) zasilającą, a drugie z cylindrami siłowników (8).

47b

(P. 149365)

10.07.1971.

ASPA Zakłady Aparatury Spawalniczej im. Komuny
Paryskiej, Wrocław (Andrzej Janerka).
Łożysko ślizgowe samosmarujące do wysokoobrotowych maszyn wirujących zwłaszcza do agregatów ssą
cych do odkurzaczy wyposażone w porowatą, cylin
dryczną tuleję łożyskową, pierścień filcowy nasycony
środkami smarnymi i obudowę, znamienne tym, że ma
miskę (3) sprężystą w postaci czaszy kulistej zaopatrzo
nej na krawędzi w występie (d) najkorzystniej o kształ
cie prostokątnym zwiększające jej własności sprężyste,
odkształconą wstępnie w trakcie montażu łożyska, opie
rającą się o ukształtowaną w postaci czaszy kulistej
powierzchnię obudowy (2) łożyska i dociskającą tuleję
(1) łożyskową jej powierzchnią kulistą (a) do obudowy
(2) łożyska ukształtowanej w części środkowej również
w postaci czaszy kulistej.

4Tb

(F. 149668)

26.07.1971.

Zakłady Mechaniczne „Ponar-Tarnów", Tarnów (Je
rzy Cyklis).

42a1
(P. 151100)
19.10.1971.
Biuro Projektów Przemysłu Hutniczego „Biprohut",
Gliwice, Polska (Leszek Strachowski, Julian Żygalski,
Anna Lis, Ryszard Wacherlohn).
Porcjometr hydrauliczny mający połączenie z ukła
dem zasilającym jak zbiornik oleju i pompy, znamienny
tym, że stanowi go wspólny cylinder (t) mający prze-

Łożysko ślizgowe stosowane w urządzeniach szybko
obrotowych, jako łożysko hydrostatyczne lub aerostatyczne względnie hydrodynamiczne lub aerodynamicz
ne, znamienne tym, że zawiera panewkę <1, 11) o teore
tycznym zarysie w kształcie okręgu koła i czop (2, 13),
który ma na powierzchni zewnętrznej wgłębienia (3, 14)
łączące się poprzez promieniowe otwory (4, 15) z po
dłużnym otworem (5, 16) w środku czopa a ten otwór
(5, 16), poprzez promieniowy otwór (9) i pierścieniowy
rowek (8) łączy się z otworem (10) w elemencie (11).
przez który jest doprowadzane medium do łożyska.
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47d
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(P. 150780)

29.09.1971.

„Polmo" Fabryka Mechanizmów Samochodowych,
Szczecin, Polska (Józef Jamroziak). .
Połączenie wtelowypustowe toczne posiadające współ
pracujące ze sobą części jak złącza i końcówkę odpo
wiednio uszczelnione, smarowane i zabezpieczone przed
samoczynnym rozłączeniem, znamienne tym, że posiada
tuleję prowadzącą (4) i prowadniki (7) i (8), tworzące
obieg zamknięty dla kulek (3) przez utworzenie
wybraft
(9) i kanału powrotnego (li) oraz bieżni (6). r'"

47b

(P. 150262)

31.08.1971.

Centralne Biuro Konstrukcyjne Obrabiarek, Prusz
ków (Stanisław Czajkowski).
Prowadnica hydrostatyczna z nastawnym dławikiem
do ustawiania grubości warstwy olejowej o stałej za
leżności pomiędzy zmianą cfśnienia w komorze robo
czej prowadnicy i kątowym położeniem elementu dła
wiącego dławika niezależnie od kierunku obrotów
w szczególności do przeniesienia ruchu posuwisto -zwrotnego w obrabiarkach, znamienna tym, że składa
się z elementu prowadnicowego ruchomego lub nieru
chomego w postaci listwy (1) oraz z elementu prowad
nicowego (3) korpusu obrabiarki zaopatrzonych w nośne
komory (8) połączone otworami (7) z osadzonym na
przylgowej powierzchni (6) dławikiem, w którego kor
pusie (4) osadzona jest przesuwnie i obrotowo tuleja (11)
zaopatrzona w dławiący śrubowy kanał (12) sprzężona
z obrotowym trzpieniem (14) za pomocą kołka (15) i po
łączona ze stałym trzpieniem (23) za pomocą złącza
gwintowego o skoku takim samym jak skok dławiącego
śrubowego kanału (12) lub zbliżonym zapewniającym
jego przesuwanie pod wylotowym otworem (21), przy
czym obrotowy trzpień (14) oraz stały trzpień (23) osa
dzone są w korpusie (4) za pomocą nakładek (29 i 30)
oraz nakrętki (27) z podkładką (31).

47b

(P.

150786)

29.09.1971.

Fabryka Urządzeń Budowlanych „Hydroma", Szcze
cin (Leszek Niewmierzycki).
Łożysko przegubowe ślizgowe zwłaszcza do urządzeń
silnie obciążonych i narażonych na zanieczyszczenia,
znamienne tym, że posiada osłony sprężyste (4) zwią
zane z pierścieniem zewnętrznym (2) łożyska.
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(P. 149245)

8.07.1971.

Centralne Biuro Konstrukcyjne Urządzeń Chemicz
nych* Toruń (Edward Rogowski).
Dwukierunkowe sprzęgło zaciskowe o działaniu Jed
nostronnym zawierające dwa usytuowane współosiowo
pierścienie, zewnętrzny i wewnętrzny, człon napędza
jący i koszyk z wycięciami, w których umieszczone są
cylindryczne rolki służące do zaciskowego połączenia
pierścieni, znamienne tym, ze posiada mechanizm do
zmieniania kierunku działania napędzającego członu (6)
sprzęgła, składający się z przesuwnego trzpienia (5),
zajmującego dwa krańcowe położenia w zależności od
żądanego kierunku przenoszenia momentu napędzają
cego członu, dociskowej sprężyny (7), wkrętu (8) i kul
ki (9), ograniczającej położenie przesuwnego trzpienia.

47c

(P.

149446)

14.07.1971.

Olkuska Fabryka Wentylatorów „OWENT", Olkusz,
Polska (Stanisław Tkaczewski).
8przęgło elastyczne z wałeczkami gumowymi, zna
mienne tym, że składa się z dwóch tarcz sprzęgłowych
(1 i 2) z wykonanymi w nim okrągłymi gniazdami,
w których osadzone są gumowe wałki (3) łączące tarcze
sprzęgołwe (1 i 2), które z kolei osadzone są na czo
pach wałów.

47c
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(P. 151177)

23.10.1971.

Biuro Projektowo Technologiczne Morskich Stoczni
Remontowych, Gdańsk (Tadeusz Chłopicki, Ryszard
Gadletz).
Sprzęgło redukcyjne, znamienne tym, że składa się
ze znanego elektromagnetycznego sprzęgła (4), które
jest umieszczone wewnątrz korpusu (1) i uruchamia
zębate koła (5) i (6), które są osadzone na wałkach (£)
i (S) w korpusie (1) sprzęgła przenosząc ruch obrotowy
z wałka (t) wejściowego na wałek (3) wyjściowy.

47d
(P. 150345)
03.09.1971.
Główny Instytut Górnictwa, Katowice, Polska (An
drzej Decowski, Jerzy Kobylecki, Wiktor Rojek, Stani
sław Badura, Stanisław Grajner).
Urządzenie mocujące spinacze do taśmy przenośni
kowej, znamienne tym, że ma zespół mechanizmów ro
boczych umieszczonych w głowicy (1), przesuwnej sko
kowo wzdłuż prowadnicy (23) za pomocą mechanizmu
przesuwu, których napęd, poprzez układy dźwigni
i łączników, stanowi napędowa tuleja (3) osadzona ob
rotowo i przesuwnie na prowadzącym wałku (4) rów
nolegle do powadnicy (23), a zaopatrzona w zamoco
wane sztywno do niej ramię dźwigni (2), przy czym
mechanizmy robocze są zsynchronizowane z sobą tak,
aby poprzez ręczne wychylenie ramienia dźwigni (2)
z położenia „I" do położenia „II" wykonywały zabieg
przeprowadzenia przetyczki (b) spinacza przez otwory
jego obejmy (a) i przez przenośnikową taśmę, następ
nie zabieg przekręcenia o 90° wysuniętych nad taśmę
spłaszczonych końców przetyczki (b) i jednocześnie na
sąsiednim stanowisku zabieg przegięcia jut skręconych
końców przetyczki do ich oparcia o dno wgłębienia
w górnym ramieniu obejmy (a) spinacza.

Nr 17
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150714)

25.09.1971.

Zakłady Konstrukcyjno-Mechanizacyjne Przemysłu
Węglowego, Gliwice (Franciszek Gil).
Linowe kolo pędne, zaopatrzone w sprężystą wykła
dzinę, znamienne tym, ie ma zamocowany wzdłuż kąta
opasania koła przez linę (4) co najmniej jeden docis
kowy krążek (5) z wyprofilowanym rowkiem (7) docis
kany stałą siłą do sprężystej wykładziny (3).

47e

(P.

149478)

47e

121
(P. 150480)

13.09.1971.

Rybnicka Fabryka Maszyn „Ryfama" Przedsiębior
stwo Państwowe, Rybnik (Rudolf Giemza, Alojzy Mro
zek, Alfred Tront).
Urządzenie do smarowania rozbryzgowego lołysk
walk* szybkobieżnego przekładni zębatej, zwłaszcza
przekładni kątowej, znamienne tym, z składa się z wir
nika (1) osadzonego na szybkobieżnym wałku (Z) po
między łożyskiem wewnętrznym (3) i łożyskiem ze
wnętrznym (4) wyposażonego w symetryczne łopatki (5),
zaś współpracujące z szybkobieżnym wałkiem (2) tale
rzowe koło zębate (i) po przeciwległej stronie uzębie
nia (9) ma żebra (10) usytuowane skośnie względem osi
(11) koła zębatego (8), przy czym patrząc od strony uzę
bienia (9) kierunek pochylenia żeber (10) jest przeciwny
do kierunku pochylenia linii zęba.

16.07.1971.

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Państwowej Komuni
kacji Samochodowej w Kielcach Oddział w Kielcach,
Kielce (Henryk Rubinkowski, Bolesław Sokołowski,
Edward Pasternak).
Smarownica przewoźna elektryczna, na amar itały,
składająca się ze zbiornika na smar, napełniacza, prze
kładni ślimakowej, silnika napędowego oraz zespołów
tłoczących niskiego i wysokiego ciśnienia, znamienna
tym, le kołowy przewód zbiorczy (10) łączący cylindry
zespołów tłoczących (6) wysokiego ciśnienia zaopatrzony
jest na wyjściu smaru (11) w zawór (22) bezpieczeństwa,
oraz ie posiada zespół filtrów (19), (20), (21), z których
filtr (19) usytuowany jest przed wejściem smaru na
cylindry (7), filtr (20) przed kołowym przewodem zbior
czym (9), a filtr (21) ostatecznego oczyszczania przed
kołowym przewodem zbiorczym (10), przy czym smar
tłoczony jest niezależnie od kierunku obrotów silnika
napędowego.

47fi

(P. 149884)

6.08.1971.

Główny Instytut Górnictwa, Katowice (Zygmunt Dabiński, Wojciech Halota, Mieczysław Miller, Jan Perek).
Sposób usuwania narostów krystalicznych 1 twardych
osadów z wewnętrznych ścian przewodów rurowych,
znamienny tym, że w określonych odstępach czasu, za
leżnych od rodzaju transportowanej mieszaniny lub
cieczy, zgina się i ugniata elastyczne ściany przewodu
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rurowego tak, aby tworząca się wewnątrz tego przewo
du warstwa osadu była poddawana na przemian naprę
żeniom ściskającym lub rozciągającym.
Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz. 1,
znamienne tym, że ma korytko (2) w kształcie litery
„V" w przekroju poprzecznym, zaopatrzone z boków
w uchwyty (4) rozmieszczone w równych odstępach,
wewnątrz którego u dołu jest ułożony elastyczny prze
wód (6), umieszczony w odcinkach stalowej rury (7),
natomiast nad nim ułożony jest transportujący, rurowy
przewód (1) połączony z korytkiem (2) za pomocą obejm
(3) zaczepionych zagiętymi końcami (5) o uchwyty (4),
przy czym odcinki stalowej rury (7), są ułożone syme
trycznie względem obejm (3).

47f
(P. 150014)
14.08.1971.
Odlewnia Żeliwa „Węgierska Górka" Przedsiębior
stwo Państwowe, Węgierska Górka, Polska (Tadeusz
Kita, Roman Karpiński).
Kielichowe złącze elastyczne do połączeń żeliwnych
rur ciśnieniowych składające się z kielicha zakończo
nego kołnierzem, bosego końca rury, uszczelki o niesy
metrycznym kształcie przekroju osiowego osadzonej
w komorze uszczelniającej pomiędzy kielichem i bosym
końcem rury, dławnicy pierścieniowej i śrub łączących
z nakrętkami, znamienne tym, że średnica wywiniętego
kołnierza (1) dławnicy (2) jest mniejsza od średnicy
podziałowej (3) kołnierza (4) kielicha rury (5) co naj
mniej o średnicę wierconego otworu (6) w kołnierzu (4)
kielicha rury (5), przy czym zewnętrzna czołowa po
wierzchnia (7) kołnierza (1) dławnicy (2) jest ukształto
wana skośnie do wewnątrz w formie lejka, która współ
pracuje z podkładką (8) nakrętki (9) w kształcie łubki,
a której powierzchnia współpracująca ze skośną pła
szczyzną (7) dławnicy (2) ma wybranie w kształcie nos
ka (10) zapobiegające zsunięciu się łubki z krawędzi
pkośnej dławnicy.

4Tf

(P. 150059)

17.08.1971.

Kopalnia Węgla Kamiennego „Generał Zawadzki",
Dąbrowa Górnicza, Polska (Kucytowski Zdzisław, La
sota Alfred).
Urządzenie do łączenia rurociągów kołnierzowych po
siadające dźwignię zaczepową połączoną obrotowo w osi
równoległej do płaszczyzny łączenia z dźwignią zacis
kającą, znamienne tym, że dla umożliwienia łączenia
kołnierzy (3) różnych grubości dźwignia zaczepową (4)
na swej powierzchni po stronie zaczepu (7) w jej tylnej
części posiada uzębienie (8) współpracujące z uzębie
niem (9) objemki (10) oraz wycięcie podłużne (11) umoż
liwiające przesuw wzajemny obii dźwigni, natomiast
utwierdzenie w żądanej pozycji stanowi nakrętka (II)
wraz ze śrubą (12) przytwierdzona do objemki (lt)
i przechodzące przez wycięcie (11) w dźwigni zaczepo
wej (4), zaś zabezpieczenie urządzenia przed samoczyn
nym otwarciem stanowi zawleczka (14) zakładana
w otwory (15) znajdujące się w objemce (10) oraz
w otwór (16) w ich pozycji współśrodkującej. m

Nr 17

47f
(P.
150627)
23.09.1971.
Kopalnia Węgla Kamiennego Makoszowy, Zabrze,
Polska (Stanisław Malik, Ryszard Adamczyk).
Złącse do wysokociśnieniowych węży hydraulicinych
składające się z tulei, pierścienia dociskowego i nakręt
ki, stosowane w hydraulicznych układach siłowych
i sterowniczych, znamienne tym, że tuleja (1) ma wy
mienną główkę (3) oraz posiada otwór („b").

47f1
(P. 150903)
5.10.1971.
Kopalnia Węgla Kamiennego „Siersza", Trzebinia-Siersza, Polska (Wojciech Halota, Edmund Palka, Jan
Knapik).
Amorytzator uderzeń hydraulicznych służący do kom
pensacji nagłych wzrostów ciśnienia w medium prze
pływającym w rurociągach stalowych, znamienne tym,
że elastyczny przewód (3), ciecz lub materiał ściśliwy (4)
i poduszka gazowa <5) szczelnie zamknięte w rurze
ochronnej (1) połączonej za pomocą połączeń kołnierzo
wych (2) do rurociągu stalowego (6) zamieniają energię
bezwładności przepływającego medium na energię sprę
żystości ścianek przewodu elastycznego (3), cieczy lub
materiału ściśliwego (4) i poduszki gazowej (5), przy
czym przewód elastyczny (3) pozwala na przenoszenie
naprężeń ściskających na ciecz lub materiał ściśliwy (aK
i poduszkę gazową (5) bez możliwości przenikania me
dium przepływającego w rurociągu (6) i przewodzie ela
stycznym (3) poza ścianki tego przewodu.

Nr 17
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(P. 151101)

19.10.1971.

Bytomskie Zakłady Naprawcze Przemyslu Węglo
wego, Bytom, Polska (Henryk Giemza, Tadeusz Gola).
Trójnik do przewodów wysokociśnieniowych, odcinaJacy samoczynnie przepływ czynnika hydraulicznego,
znamienny tym, że wewnątrz korpusu (1) ma umie
szczoną płytkę (4) z przelotowymi otworami (5), na któ
rej opiera się śrubowa sprężyna (6) dociskająca grzybek
(7) pierścieniowym występem (8) do czołowej powierz
chni (9) tulejki (10) osadzonej w korpusie (1) i utrzy
mywanej w nim za pomocą odsądzenia (13) łącznika (2)
połączonego jednym końcem z korpusem (1), a z dru
giej strony tego łącznika jest zamocowana wkrętką (17)
końcówka (3) węża zasilającego pistolet lub inne urzą
dzenie hydrauliczne.

47f2

123

(P.

149259)

6.07.1971.

Pomorskie Zakłady Wytwórcze Aparatury Niskiego
Napięcia. „Apator", Toruń (Henryk Kowalski, Roman
Popławski, Bogdan Czerner).
Dławica uszczelniająca ■ elastycznego materials do
szczelnego wprowadzenia przewodu jedno lub wielo
żyłowego względnie kilka jednożyłowych przewodów
jednocześnie do wnętrza obudowy, wykonana w kształ
cie stożkowego korka z kołnierzem, znamienna tym,
ie posiada jednocześnie wlot dla jednego przewodu
wielożyłowego zamkniętego krążkiem
(A) i wloty (ft
dla przewodów jednożyłowych. :-~Ś$f ''
""'"'

47f2 (P. 149335) 9.07.1971.
. Bielska Fabryka Armatur „BEFA" Przedsiębiorstwo
Państwowe, Bielsko-Biała (Jan Kolber).
47f

(P, 151104)

19.10.1971.

Huta „Zygmunt", Bytom, Polska (Andrzej Kuligowski).
Złączka przekazująca medium ciekle lub gazowe do
1 od elementu będącego w ruchu, znamienna tym, te
ma wydrążony trzpień (2), ruchomo zamocowany w sie
dzisku (1) wyposażonym w króciec (4) i znane uszczel
nienie (5) pomiędzy siedziskiem (1) a trzpieniem (2).
przy czym trzpień (2) w części objętej siedziskiem (1)
ma co najmniej jeden dowolnie ukształtowany otwór
przelotowy (3) o dowolnej wielkości.

Samodoszcselniająca się dlawuica, zwłaszcza do ari
matury rurociągowej i podobnych urządzeń, w skład
której wchodzą co najmniej dwa pierścienie uszczeU
niające wykonane częściowo lub w całości z tworzywa
elastycznego - przykładowo z gumy lub z tworzywa
sztucznego - i mające w przekroju poprzecznym ko4 •
rzystnie kształt okrągły, przy czym te pierścienie wfyił
umieszczone w komorze dławnicowej zajmującej prze
strzeń pierścieniową ograniczoną od wewnątrz uszczelj
nianym wrzecionem a od zewnątrz ścianką komor?:
oraz ograniczoną od dołu i od góry, znamienna tyrńj
te między pierścieniem elastycznym (4), mającym średł
nicę zewnętrzną odpowiadającą średnicy zewnętrznej
komory dławnicowej (1), a pierścieniem elastycznym (SN
mającym średnicę wewnętrzną odpowiadającą średnich?
wewnętrznej komory <1> czyli średnicy zewnętrznej1 |
uszczelnianego wrzeciona (3), jest umieszczona jedno*
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częściowa lub wieloczęściowa, pierścieniowa wkładka
rozpierająco-centrująca (5a-5o), przy czym ta wkładka
lub/oraz jeden z pierścieni elastycznych <*, 4) Jest do
ciskany od góry dławikiem (7) lub kadłubem (8a) danej
dławnicy względnie podobnym elementem, a w wyniku
tego Jeden z pierścieni (1, 4) Jest dociskany do ścianki
komory (1), a drugi - do wrzeciona (z).

prowadzenia (5), usytuowanego prostopadle do osi do
pływowej rury (2), pod działaniem sworznia <7) osa
dzonego przesuwnie w osłonie (6) zamocowanej na kor
pusie (1), wewnątrz której znajduje się śrubowa sprę
żyna (8) powrotna.

47f2

Zakłady Mechaniczne „Łabędy", Gliwice 9 (Adam
Smoleń, Hubert Nagel, Stanisław Onak, Józef Kubosz,
Leopold Pikul).
Zawór samoczynnego rozladowania pompy zawiera
jący zawór sprężynowy, tłok i popychacz ze sprężyną,
znamienny tym, że składa się z korpusu, w którym
umieszczony jest zawór zwrotny, zawór rozdzielczy oraz
sterujący poprzez popychacz zaworem rozdzielczym
tłok ze sprężyną, umieszczony w komorze „C" korpusu
stanowiącej mikroakumulator, przy czym komora »An
połączona jest z pompą, a komora , 3 " znajdująca się
za w/w zaworem zwrotnym połączona jest przewodem
z komorą „ C skąd wyprowadzony jest króciec od od
biornika, natomiast komora «D" połączona jest prze
wodem ze zbiornikiem cieczy, zaś sprężyna tłoka i prze-'
kroje przepływu cieczy są tak dobrane, że pompa przy
zamknięciu dopływu cieczy do odbiornika lub odbior
ników pracuje pod obciążeniem 20-30*/» obciążenia, na
które nastawiony jest zawór. «

Politechnika Krakowska Instytut Mechaniki i Pod
staw Konstrukcji Maszyn, Kraków, Polska (Kazimierz
Cieślak, Marek Szczybura).
Chwytak hydrauliczny, znamienny tym, že ma skrzy
żowane cylindry w ten sposób, ze punkt przecięcia osi
cylindrów (2) w widoku z boku znajduje się na osi
symetrii chwytaka ( f - • ) w granicach odcinka ograni
czonego z jednej strony punktem przecięcia osi
z prostą przechodzącą przez przeguby (9), a z drugiej
strony punktem przecięcia osi ( 0 - 0 ) z prostą przecho
dzącą przez przeguby (8).

47g

(P. 149195)

2.07.1070.

Główny Instytut Górnictwa, Katowice (Marian Krysik, Sławomir Kupczewski, Jacek Ratman, Andrzej Ziętarski).
Urządzenie do sterowania strumieniem nośnika eial
atałych, znamionowe tym, że w korpusie (1) trójnika
ma umieszczony elastyczny zamykający element (4)
w kształcie kuli o średnicy większej od średnicy ru
rociągu transportującego, przemieszczający się wzdłuż

47g1

(P.

149402)

12.07.1971.

Wyższa Szkoła Inżynierska im. J. J. Śniadeckich,
Bydgoszcz (Krzysztof Wernerowski, Tadeusz Wysocki
Zygmunt Wituski, Andrzej Michalak).
Osłona izolacyjna do zaworów, znamienna tym, że
składa się z kształtek (1) i 2) wykonanych z tworzywa
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piankowego lub innych materiałów izolacyjnych two
rzących po stronie wrzeciona zaworu (3) wraz z pokrę
tłem cylindrycznym występ (4) umożliwiający rozłącz
ne lekko wciskane połączenie z kołpakiem izolacyj
nym (5).
47g1 (P. 149598)

21.07.1971.

Bielska Fabryka Armatur „BETA" Przedsiębiorstwo
Państwowe, Bielsko-Biała (Stanisław Juraszek, Jan
Knieżyk, Jan Kolber).
Dlawnlca, swłasscsa do armatury rurociągowej i po
dobnych urządzeń, przykładowo dławnica do zasuw
i zaworów z nasadą kozłową wykonana Jako monoli
tyczna całość (np. odlew) z tą nasadą i osadzona na
lub/oraz w pokrywie, kadłubie albo innym detalu da
nego urządzenia, zawierająca komorę dławnicową
w kształcie przestrzeni obrotowej, przez którą współ
gro dkowo przechodzi uszczelniane obracające lub/oraz
przesuwające się wrzeciono i która jest na obydwóch
swych końcach ograniczona, przy czym w tej komorze
jest umieszczone szczeliwo albo inne elementy obej
mujące i uszczelniające wrzeciono, które to elementy
są dociskane dławikiem lub równoważnym detalem po
dobnym w swym kształcie do tulei, obejmującej wrze
ciono i ograniczającym z jednego końca komorę dław
nicową, znamienna tym, ie otwór w dławnicy (1), sta
nowiący komorę dławnicową, w której jest umieszczo
ne szczelinowo (7) lub inny element bądź elementy
uszczelniające wrzeciono (8), jest wykonany na całej
długości dławnicy (1) w postaci otworu kołowo-walcowego o jednakowej średnicy, przy czym jedno ze
wzdłużnych ograniczeń komory dławnicowej stanowi
pokrywa (4), kadłub lub inny element zasuwy, zaworu
względnie Innego urządzenia.
:;;
>/Vv"-::'>;■•".'

47g1

(P.

149710)

28.07.1971

Centralny Związek Spółdzielni Mleczarskich, War
szawa (Janusz Głowacki, Witold Dobrowolski, Jeny
Klepacki). .
Zawór do sdalnego sterowania przepływem eteesy,
znamienny tym, że grzybek (8) zaworu napędzany Jest
sprężystym mieszkiem (1) zasilanym powietrzem sprę
żonym poprzez znajdujący się we wspólnej z nim obu
dowie układ dwu zaworków elektromagnetycznych (5)
i (12), przy czym za worek (5) jest otwierany z wora (II).
a zaworek (12) jest blokowany z wora (11) w przypadku
pojawienia się sygnału sterującego na cewce (•) elek
tromagnesu, której gniazdo jest połączone z komorą (4).

Zakłady Urządzeń Chemicznych i Armatury Przemy
słowej Kielce, Przedsiębiorstwo Państwowe (Wacław
Krzemiński, Jerzy Szydziak).
Zawór wysokoprężny zaporowy lub regulujący, koł*
nierzowy, muf o wy lub z końcówkami do spawania;
znamienny tym, ze w skład jego wchodzi kadłub h
który w części środkowej od wewnątrz ma cylindrycz
ne wyjęcie do pomieszczenia pokrywy samouszczelnia- <
jącej 4 oraz wyjęcie promieniowe w formie kanałka do
połączenia z pierścieniem dzielonym 7 z zewnątrz w pła
szczyźnie prostopadłej do płaszczyzny przechodzącej
przez końcówki kadłuba ma występy płaskie równole
głe do siebie z kanalikami na kliny łączące 15 oraz
gwintowane otwory na wkręcenie śrub lub wkrętów 19
pokrywa somouszczelniająca 4 połączona z kadłubendi
za pomocą pierścienia oporowego 6 i pierścienia dzie- „
lonego 7 o przekroju cylindrycznym i zabezpieczona '
przed obrotem przy pomocy podkładki zabezpieczają- ,
cej 12, której występ znajduje się w kanałku pokrywy "
samouszczelniającej a płaską krawędzią zewnętrzną
opiera się o ramię nasady 14, nasada 14 w kształcie odwróconej litery U lub V z cylindrycznym otworem '
w części górnej na pomieszczenie wkrętki wrzeciona IT "
i z otworem cylindrycznym do połączenia wkrętki wrze
ciona 17 przy pomocy kołka łączącego 18 przechodzą- '
cego stycznie do otworu cylindrycznego w płaszczyźnie
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prostopadłe] do płaszczyzny symetrii przechodząca]
przez ramiona nasady, otwór na srubę łączącą If? kliny
łączące 15 o przekroju prostokątnym lub cylindrycz
nym z otworami pod sruby z łbem l i ; sruby s łbem ł t
wraz z podkładkami t* wkręcone w otwory w kadłu
bie 1 zabezpieczające połączenie kadłuba 1 s nasadą IA;
wkrętka wrzeciona IT, która z zewnątrz od dote asą
kołnierzyk oporowy powyie] na powierzchni walcowej
styczne do nie] promieniowe wyjadę na pomieszczanie
kołka łączącego l t i kanálek na obwodzie na pjerśdea
zabezpieczający lt; kołka łączącego lt łączącego wkręt
kę wrzeciona IT z nasadą 14; pierścienia zabezpiecza
jącego lt.
47g1

(P.150650)

2Ł0t.lt71.

Zarząd Portu, Szczecin (Bronisław Brzeziński, Kazi
mierz Swic).
Urządzenie odwadniające de sawerew sasawewyeh
stosowane w punktach czerpalnych wody, zwłaszcza
przy wydawaniu wody, na statki, działające samoczyn
nie przy zakręconym zaworze, znamienne tym, te
pkłada się z korpusu (1) z głowicą (Z) wmontowaną
w dno zaworu pod zasuwą (19), przy czym w korpusie
znajduje się prowadnica (4) z nasadzoną na niej sprę
żyną (5), grzybkiem (6) i uszczelką (7) oraz tulejką (z)
z bocznymi otworkami (8) osadzoną przesuwnie w gło
wicy (z) połączoną rozłącznie jednym końcem z pro
wadnicą (4) a drugim wystającą do wnętrza zaworu,
natomiast w zasuwie (10) zaworu wykonany jest otwór
, (11), który łącznie z otworami (8) w dolnej części tulejki
oraz otworami (9) w ściance korpusu (1) umożliwia
samoczynny wypływ wody z odwadnianej części punktu
czerpalnego przy zakręconym zaworze.

47g1

(P.

l50932)

6.10.1971.

Zakłady Mięsne w Bielawie (Jan Wolski).
Zawór czerpalny elastyczny, znamienny tym, te ma
jednolity korpus elastyczny o wydłużonej budowie,
w którym umieszczona jest pionowa przegroda (I) prze«
pływowa, połączona od góry z progiem (4) oporowym
i przyciskiem (t) zamykającym, przy czym część wlo
towa (1) korpusu ma kształt cylindra, zaś część wylo
towa (t) korpusu ma kształt stoika ściętego.

47g1

(P.151282)

28.10.1971,

Wytwórnia Sprzętu Górniczego, Mysłowice (Ernest
Mateja).
Kurek przelotowy sprężonego powietrza, znamienny
tym, ze zaopatrzony jest w czop walcowy z otworem
przelotowym (S) osadzony w siedlisku cylindrycznym
kadłuba (1) oraz w wkładki elastyczne (6) dociśnięte .do
czopa (S) przy pomocy złączki (2),

47g1

(P. 150675)

23.09.1971.

Stołeczne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, War
szawa (Jan Glinka, Ludwik Cwynar, Mirosław Misz
tela).
Przeponowy zawór przelotowy zwłaszcza do przewo
dów rurowych sieci cieplnych, składający się z płaszcza,
osiowo osadzonej wewnątrz wkładki z uzebrowaniem
i elastycznej tulei zamykającej przelot, znamienny tym,
te wewnętrzna powierzchnia płaszcza (1) jest zaopa
trzona w urządzenie tworzące kanaliki względnie prze-
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(P. 149724)

28-07.1971.

Politechnika Poznańska, Poznań (Ryszard Grajdek,
Marian Tutak).
Urządzenie do przesuwania kółt zębatych w skrzy
niach przekładniowych obrabiarek, składające ale.
z wałka z umieszczonym na nim zespołem kół zęba
tych oraz cylindrem, znamienne tym, ze na obydwu
końcach wałka (z) umieszczone są tłoki (11) w cylin
drach (19) oraz przewody (15), którymi doprowadzane
Jest medium robocze pod ciśnieniem przy czym tłoki
(11) mają tłoczyska (9) z wybraniem i.skośnym ścięciem
od strony tłoków (11).
,^. ^ ' •'.T-v'.* .

47k
(P. 149265)
7.07.1971.
Centralne Biuro Konstrukcyjne Obrabiarek, Prusz
ków (Jerzy Rozegnał).
Hamulec luiownlk przekładni śrubowo tocznej do ob
rabiarek, w których ruchome zespoły są poruszane
-w kierunku pionowym lub pod dużym kątem w sto
sunku do poziomu, znamienny tym, że wyposażony jest
w hamulcową tarczę (2) nie wykazującą obrotowego luzu
względem tocznej śruby (1) i w hamulcową tarczę (9)
umieszczoną z niewielkim obwodowym luzem wewnątrz
korpusu (3), która w środku geometrycznym swojej
płaskiej ścianki (10) oparta jest o czołową mniejszą
powierzchnię dwuśrednicowego tłoczka (6), pomiędzy
którym a regulacyjną nakrętką (7) osadzona jest sprę
żyna (8), zaś hamulcowa tarcza (9) w pobliżu obwodu
zaopatrzona jest w otwór (11), w który wchodzi z pew
nym luzem kołek (12) wciśnięty na stałe w korpus cy
lindra (5), przy czym odległość <b) pomiędzy hamulco
wą tarczą (2) a osadczym pierścieniem (16) jest mniej
sza od odległości (a) pomiędzy hamulcową tarczą (9)
a korpusem cylindra (5).

47k

127

(P.

150410)

8.09.1971.

Biuro Projektów Przemysłu Materiałów Ogniotrwa
łych „Bipromog" Przedsiębiorstwo Państwowe, Gliwice
(Eckhard Schmoranz).
Urządzenie do elektrycznego zasilania przesuwnych
maszyn, zwłaszcza wahadłowo Jeżdżących urządzeń szy
nowych, jak jezdnych przenośników taśmowych, skła
dające się z co najmniej jednego oponowego przewodu
jedno- lub wielożyłowego podwieszonego za pomo
cą wózków jezdnych do rozpiętej między dwoma
uchwytami nośnej linki ftalowej, znamienne tym, łe
jezdny wózek (2) w górnej części ma dwie rolki (5) i (6)
z rowkami na obwodzie tworzącymi kanał w miejscu
ich styku, to jest jezdnej rolki (5) nad stalową linką (3)
i prowadzącej rolki (6) pod stalową linką (3) mocowane
do wózka (2) w widełkach (7), odboje (8) ograniczające
najmniejszą odległość między sąsiednimi wózkami (2)
oraz w dolnej części uchwyt (9) kabla (1), który moco
wany jest tak, że kąt między stalową linką (3), a ka
blem (1) wynosi 30 do 60°, korzystnie 45°.
Urządzenie według zastrz. 1, znamienne tym, że
jezdny wózek (2) najbliższy zasilanej maszyny (19)
połączony jest * nią, korzystnie z jej wysięgnikiem (12)
zakończonym. u góry rolkami (5) i (6), sztywnym cięg
nem (11) lub Unką.
Odmiana urządzenia według zastrz. 1 1 2 , znamienna
tym, że uchwyt (9) kabla (1) zamocowany jest do
wózka (2) obrotowo.

48a

(P. 149919)

7.08.1971.

Zakłady Metalowe Przemysłu Gumowego „Stomil",
Środa Wielkopolska (Franciszek Karaś, Józef Kaźmierczak, Ignacy Zimowski).
Sposób otrzymywania błyszczących powłok mosięż
nych drogą elektrolizy, znamienny tym, że stosuje się
kąpiel galwaniczną o następującym składzie chemicz
nym: cyjanek miedzi 18-25 g/l, cyjanek cynku 7 - 1 0 g/l,
cyjanek sodu w postaci wolnej 4 - 1 5 g/l, woda amonia
kalna 30°/« 1 - 3 g/l, trójtlenek arsenu 0,1-0,5 g/l, przy
czym wysokość przyłożonego napięcia wynosi 6,0-8,0 V,
a gęstość prądu - 2,0-5,0 A/dcm*.

48b

(P.149909)

3.08,1971.

Patent dodatkowy do zgłoszenia P. 141107.
Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Warszawa (Zbigniew
Rogalski).
Sposób azotowania wyrobów metalowych, zwłaszcza
narzędzi ze stali szybkotnących według patentu nr ...
(zgłosz. nr P. 141107), znamienny tym, że atmosferę
azotującą wytwarza się wprowadzając wodę amonia
kalną poprzez dozownik do parownika ogrzanego
w granicach 80-100°C, korzystnie 99°C, skąd miesza
nina pary wodnej i pary amoniaku przechodzi do chłod
nicy, w której następuje oddestylowanie amoniaku,
który przechodzi dalej do retorty pieca.
.?,.. -.;on?
48d

(P.

149753)

29.07.1971.

Ministerstwo Obrony Narodowej Główne Kwater
mistrzostwo Wojska Polskiego, Warszawa (Tadeusz
Ramburzek, Tadeusz Lepiarski, Antoni Alksnin).
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Inhibitor korozji do płynów amortyzacyjnych amor
tyzatorów hydraulicznych, znamienny tym, źe składa
się z 3,0-7,5#/o oleju nitrowanego, 0,075-0,15*/1 p-hydroksydwufenyloaminy, 0,1-0,4*/t 2,6-dwu-III rzędowego-butylo-p-krezolu oraz 0,3-0,9*/t soli barowej
kwasów naftosulfonowych w stosunku wagowym do
danego płynu amortyzacyjnego,
--.^.v'
48d

(P.

150396)

8.10.1971.

Sigmund Bereday Suchville, Bayaman, Puerto Rico
(Edwin S. Kolic, Garsoo A. Lutz, Henry M. Grotte,
John H. Głbbs).
Nowa ulepszona powierzchnia aluminiowa mająca
chemicznie związaną z nią organiczną warstewkę oraz
na powierzchni łączenia produkt reakcji grupy funk
cyjnej związku organicznego '. aktywnej uwodnionej
bezpostaciowej warstewki tlenku aluminium trwale po
łączonego z powierzchnią aluminium przy czym orga
niczny związek zawiera eo najmniej 8 atomów węgla,
znamienna tym, że zawiera funkcyjną grupę reagującą
z alkoholem alifatycznym, a aktywna uwodniona war
stewka tlenku aluminium ma zdolność chemicznego
reagowania z grupą funkcyjną podobnie jak alkohol,
w celu wytworzenia produktu reakcji zasadniczo nie
rozpuszczalnego w wodzie.
48d

(P.

150460)

11.09.1971.

Politechnika Śląska im. W. Pstrowskiego, Gliwice
(Andrzej Małachowski, Ginter Nawrat).
Sposób otrzymywania powłok galwanicznych o obni' sonym nadnaplęciu wodoru, znamienny tym, że do pod
stawowej kąpieli galwanicznej do niklowania wprowa
dza się w ilości do 20 g/dm* a korzystnie 0,4-0,5 g/dm1
podatek soli zawierającej wanad w postaci kationu
i zmienia w czasie nakładania galwanicznej powłoki
stopowej wartość pH kąpieli od wartości 1,0 do 9,0
a korzystnie 3,0-6,5 drogą korekcji, względnie samo
czynnie poprzez stosowanie objętościowej gęstości prą
du w granicach 0,2-5 A/dm*, a korzystnie 3 A/dm1.
48d

(P. 150589)

20.10.1971.

Kombinat Przyrządów i Uchwytów „Ponar-Bial"
w Białymstoku Zakład Wiodący Fabryka Przyrządów
i Uchwytów, Białystok (Rimma Popko, Albert Olechno, Henryk Topolewicz).
Sposób oddzielania płytek z węglików spiekanych od
stalowych korpusów lub trzonków narzędzi, do któ
rych' płytki zostały przylutowane miedzią lub jej sto
pami polegający na chemicznym oddzieleniu płytek od
korpusów i trzonków narzędzi, znamienny tym, że do
oddzielania płytek od korpusów lub trzonków narzę
dzi używa się stężony kwas azotowy HNO, o ciężarze
1,4 podgrzany do temperatury 50 do 80°C przy czym
w celu przeciwdziałania nawodornieniu powierzchni
stali do kwasu azotowego dodaje się urotropinę lub
środki chemiczne znane pod nazwą LH13, R31, Tardol D, Tardol F w ilości 0,5 do 2 procent w stosunku
wagowym. 43d (P. 150777)
- 28.10.1971.
Firma J. Plaut, Wiedeń, Austria (Rudolf Brunner).
Sposób zabezpieczenia stałych przedmiotów przed sanieesyszczeniem oraz działaniem wody 1 powietrza at
mosferycznego, znamienny tym, że nakłada się na
przedmioty sztucznie wytworzoną membranę półprzepuszczalną lub otacza się przedmioty membraną półprzepuszczalną, przy czym membrana ta jest wodotrwała 1 odporna na zmiany pogody, lecz wykazuje
większą prędkość pęcznienia wody i przepuszczalność
pary wodnej, przy czym półprzepuszczalna membrana
wykonana jest z mieszaniny makrocząsteczkowych, na
turalnych lub sztucznych organicznych materiałów o ni
skiej prędkości pęcznienia wodą i niskiej przepuszczal-
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ności pary wodnej oraz do 5*/# innego makrocząstecz
kowego organicznego, naturalnego lub sztucznego ma
teriału o większej prędkości pęcznienia wodą i silniej
szej przepuszczalności pary wodnej.
48d1 (P.

149968)

11.08.1971.

Zakłady Budowy Maszyn i Aaparatury im. Stanisła
wa Szadkowskiego, Kraków (Józef Bobrowski, Jan
Kapko, Andrzej Kowal, Jerzy Łachwa, Franciszek
Wojtyła)
Sposób ochrony metalowych powierzchni wewnętrz
nych przed korozją, zwłaszcza sprężarek bezsmarowych
powietrza za pomocą lotnych inhibitorów korozji, zna
mienny tym, że w czasie eksploatacji sprężarki po
wietrze atmosferyczne zasysane do sprężarki z zewnątrz
przechodzi przez wbudowany w rurociąg ssawny filtr
powietrza nasycony lotnym inhibitorem korozji, po
rywa za sobą cząsteczki inhibitora i rozprowadza po ro
boczych powierzchniach wewnętrznych jako ciągłą
warstwę ochronną.
48d1

(P.

149979)

12.08.1971.

Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Warszawa (Andrzej
Kozłowski, Helena Białostocka, Hanna Kolanko).
Środek do fosforowania stali 1 żeliwa, znamienny tym,
że zawiera jony Mn+1 wprowadzone w postaci man
ganu metalicznego w ilości odpowiadającej 1 graraorównoważnikowi Mn(H,P0 4 ), 600-800 mi 30°/t H 5 P0 4 ,
2 - 2 0 mi 30°/1 wody utlenionej, 5 - 4 0 mi 64Vo kwasu
azotowego, jony niklu, miedzi lub kobaltu wprowa
dzone w postaci azotanów w ilości 1 - 5 g/l oraz kwas
tłuszczowy zawierający 8 - 3 0 atomów węgla w ilości
0,1-5 g/l, z tym że stosunek wolnego P,O s do całko
witej jego zawartości wynosi 0,26-0,27 a stosunek NO,
do PO« wynosi 0,05-0,20.
49a

(P. 150237)

28.08.1971.

Kombinat Obrabiarek Ciężkich „Ponar-Porum" Fa
bryka Urządzeń Mechanicznych „Poręba" Przedsiębior
stwo Państwowe, Poręba (Czesław Mierzejewski, Sta
nisław Kotnis).
Głowica rewolwerowa z samoczynnym obrotem, na
pędzana silnikiem elektrycznym, zwłaszcza do obrabia
rek sterowanych numerycznie, wyposażona w wieloząbkowe sprzęgło stanowiące mechanizm zaciskowy,
znamienna tym, że napęd od silnika (7) przenosi się za
pomocą zębatego koła (8) poprzez zębate koło (9) na
ślimak (10) oraz poprzez zębate koło (12) na ślimak (11),
przy czym na wałku (13), na którym osadzony jest śli
mak (10) zamocowane jest elektromagnetyczne sprzę
gło (14), które służy do luzowania korpusu (1) z zacis-
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ku, podczas gdy elektromagnetyczne sprzęgło (19) za
mocowane na wałku (20) powoduje obrót głowicy po
przez ślimak (11) zazębiający się ślimacznicą (21) osa
dzoną suwliwie na tulei (22), która z kolei zamocowana
jest' obrotowo na wałku (2) i połączona z górną częścią
(24) korpusu (1).
49b

(P.

151054)

15.10.1971.

Poznańskie Przedsiębiorstwo Konstrukcji Stalowych
i Urządzeń Przemysłowych „Mostostal", Poznań (Dio
nizy Łotysz).

129

z kołem zębatym (4) jest rozdzielany na dwa układy
bliźniacze, w których koła zębate (5) napędzają trzpie
nie (6) z wintem samohamownym o przeciwnych kie
runkach zwojów, na które nałożone są nakrętki (7)
z dmowa czopami (8) zaopatrzonymi w toczne łożyska
(9) przesuwającymi się w dwóch parach widełek (10)
wykonanymi na obu końcach dwustronnej dźwigni (11)
osadzonej na wale (12) klapy (IS) i zaklinowanej wpu
stami (14), której krańcowe położenia ustalone są śru
bami (20) z nakrętkami (21) umieszczonymi w bocznej
ściance (15) obudowy mechanizmu (16), przy czym obu
dowa (16) składa się, z bocznej pokrywy (17) i górnej
pokrywy (18) z nadstawką napędu (19).

Frezarka do obróbki krawędzi, zwłaszcza blach, zna
mienna tym, że składa się z dwóch podstaw pryzmowych mocująco prowadzących (1), w których prowad
nicach osadzony jest korpus główny (2) wraz z docis
kami mocującymi śrubowymi (3) a w korpusie głów
nym (2) na czopach łożyskowych (4) zamontowane są
koła zębate (5) napędu roboczego (6) oraz frez roboczy
(7) z łożyskowanym trzpieniem napędowo roboczym (8),
natomiast silnik napędu roboczego (9) umocowany jest
wahliwie do prowadnic korpusu głównego (2) na wspor
niku z blachy i rury (10), podczas gdy w belce łączącej
(11) prowadnice korpusu głównego osadzone jest po
krętło głębokości frezowania (12).

49h

(P. 149642) •'

24.07.1971.

Zakłady Rowerowe „ROMET", Bydgoszcz, Polska
(Tadeusz Goncerzewicz).

49d

(P. 151143)

20.10.1971.

Sposób Indukcyjnego nagrzewania węzłów lutowni
czych, zwłaszcza ram rowerowych lutowanych mosią
dzem, znamienny tym, że proces nagrzewania jest po
dzielony na dwa etapy, przy czym w pierwszym etapie
prowadzi się szybkie nagrzewanie wsadu dużą mocą
powyżej 60 kVA na 1 kg wsadu aż do przekroczenia
temperatury przemiany magnetycznej, a w drugim eta
pie dogrzewa się wsad małą mocą poniżej 30 kVA na
l kg wsadu aż do osiągnięcia temperatury lutowania.

Politechnika Krakowska Instytut Technologii Maszyn
i Metaloznawstwa, Kraków (Jerzy Perdenia, Jerzy Woł
ków).
Sposób eliminacji wpływu niedokładności geome
trycznej obrabiarki na niedokładność geometryczną
przedmiotu obrabianego na obrabiarkach do uzwojeń,
znamienny tym, że przedmiot obrabiany zniekształca
się przez dobór odpowiednio zmienionego przełożenia
łańcucha kinematycznego tak, że bezwzględna wartość
błędu i zniekształcenia przedmiotu obrabianego są rów
ne co do wartości, lecz posiadają różne znaki, przy
czym eliminację wpływu niedokładności geometrycz
nej obrabiarki na przedmiot obrabiany uzyskuje się za
pomocą odpowiedniego przełożenia przekładni gitaro
wej łańcucha kinematycznego.
49*

(P. 151155)

21.10.1971.

Odlewnia Żeliwa „Węgierska Górka" Przedsiębior
stwo Państwowe, Węgierska Górka (Józef Szczotka,
Tadeusz Ślusarczyk).
Mechanizm do sterowania ruchem obrotu klap priepustnic zaporowych, zwłaszcza dużych średnic, napędu
bezpośredniego lub odległościowego, służący do przeno
szenia momentu obrotowego z napędu ręcznego lub
elektrycznego na klapę przei, ustnicy zaporowej, zna
mienny tym, że moment obrotowy z wałka (1) źródła
napędu przez sprzęgło (2) przenoszony na wałek (3)

49h

(P. 150238)

28.08.1971.

Instytut Spawalnictwa, Gliwice, Polaka (Norbert
Szendzielorz, Piotr Rak, Ryszard Łakomik, Alfred Zy
ska, Zbigniew Piotrowski, Stanisław Błach, Józef Pollok).
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Urządzenie do zmechanizowanego spawania lab na
pawania w pozycji nasciennej składające się z wózka
automatu napędzanego kołem łańcuchowym poprzez
skrzynię przekładniową oraz z podajnika drutu elek
trodowego, znamienne tym, że rama wózka posiada
przeguby (9), (10) i (12) pozwalające na spawanie ele
mentów cylindrycznych, stożkowych i płaskich oraz
koło oporowe (11) zabezpieczające przed niepożądanym
przechyleniem i koło oporowe (21) ustalające wybraną
odległość podajnika (16) od powierzchni spawanego
elementu.

Nr 17

stępnie umieszcza się w piecu lub innej przestrzeni za
mkniętej i poddaje się nagrzewaniu do temperatury
topliwości lutowia, znamienny tym, że przed osiągnię
ciem tej temperatury piec lub inną przestrzeń zamknię
tą wypełnia się gazowym amoniakiem aż do całkowi
tego usunięcia z pieca lub wspomnianej zamkniętej
przestrzeni powietrza i utrzymuje się w tej tempera
turze aż do momentu całkowitego stopienia się war
stwy lutowia i tym samym zakończenia procesu luto
wania.
49h

(P. 150693)

24.09.1971.

Przędzalnia Czesankową im. H. Sawickiej „WELDORO", Bielsko-Biała, Polska (Jan Gandor, Józef Szatan).
Urządzenie do łączenia antyelektrostatycznych taśm
napędowych składające się ze stolika, lutownicy elek
trycznej oraz transformatora, znamienne tym, że sta
rtowi metalową płytę (1) zaopatrzoną w podziałkę (3)
usytuowaną wzdłuż nastawnej szczeliny (2), która wy
posażona jest w dwa rzędy kolcy (4) i (5) pochylonych
w prawo pod kątem 45°, a służących do podtrzymywa
nia łączonych końcy taśm.

49h

(P. 150337)

3.09.1971.

Politechnika Gdańska, Gdańsk, Polska (Jerzy Doerffer, Marian Kolago, Tadeusz Borzęcki).
Sposób zapobiegania powstawaniu odkształceń spa
walniczych, znamienny tym, że nagrzewa się wstępnie
takie elementy spawanej konstrukcji, których środki
ciężkości przekrojów leżą po przeciwnej stronie osi
obojętnej całego przekroju poprzecznego niż wypadko
wa działania sił wywołanych skurczem spoin, a następ
nie te elementy montuje się i spawa.
49k

(P. 150365)

49h

(P. 15076S)

28.09.1971.

Zakłady Elektro-Maszynowe „Eda", Poniatowa, Polska (Edward Goliszek, Bolesław Nowak, Wojciech Soils).
Spawarka dwustanowiskowa do automatycznego spa
wania obudowy sprężarek w osłonie gazów obojętnych*
znamienna tym, że posiada dwa niezależne od siebie
stanowiska robocze do spawania rozdzielone ścianką (20)
stanowiącą element wentylowanej komory spawania (6)

06.09.1971.

Zakłady Hutniczo-Przetwórcze Metali Nieżelaznych
„Hutmen", Wrocław, Polska (Kazimierz Joszt, Tadeusz
Wronka, Henryk Orzechowski, Mieczysław Berecki, Le
chosław Wylon).
Stop na elektrody do zgrzewania punktowego zawie
rający miedź i chrom, znamienny tym, że posiada
w swoim składzie od 0,2 do 0,8°/o wagowych chromu,
oraz od 0,0 do 0,5% wagowych tytanu.
Sposób wytwarzania prętów ze stopu według zastrze
lenia 1, polegający na tym, że z wlewków tego stopu
wyciska się pręty a następnie nagrzewa się je do tem
peratury od 1010 do 1030°C i gwałtownie chłodzi w wo
dzie, znamienny tym, że po ochłodzeniu w wodzie prze
ciąga się je ze zgniotem od 55 do 750/0 następnie ogrze
wa się je do temperatury od 460 do 500°C i wygrzewa
w tej temperaturze w czasie od 20 do 50 minut i przeciąga ze zgniotem od 55 do 75*/».
49h

(P. 150418)

8.09.1971.

Zakłady Wytwórcze Aparatury Wysokiego Napięcie
im. Dymitrowa, Warszawa, Polska (Medard Swiebodziński, Władysław Biczysko).
Sposób lutowania metali za pomocą lutowia, którego
odpowiednią warstwę umieszcza się pomiędzy po
wierzchniami lutowanych ze sobą elementów, które na-

oraz układ sprężarka - podajnik drutu pochylony pod
kątem od O-f-300 od pionu w kierunku obsługi stanowi
ska, przy czym podajnik drutu (8) wraz z palnikiem (13)
zabudowany jest na prowadnicach- suwliwych (9), któ-
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ry w czasie spawania jest dosuwany do krzywki (12)
o kształcie spawanej spręiarki (14) za pomocą cylindra
pneumatycznego (7) zamocowanego na płycie montażo
wej (2), do której od dołu przymocowany jest reduk
tor (3), napędzający krzywkę (12) wraz z uchwytem (5)
mocującym sprężarkę (14) za pomocą szczęk (15) oraz
dociskaną od góry końcówką obrotową (16) cylindra
pneumatycznego (17), po czym odbywa się automatycz
ny cykl spawania w atmosferze gazów ochronnych CO,
i argonu, przy czym sterowanie cyklu spawania odby
wa się automatycznie lub ręcznie za pomocą pulpitu
sterowniczego (39) zamocowanego na korpusie spawarki.
49h

(P.

150830)
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49h
(P. 150978)
11.10.1971.
Huta Ferrum, Katowice, Polska (Jerzy Jarząbek, Jan
Pstra*).
Dyssa do palnika plazmowego służącego do cięcia me
tali, znamienna tym, ze składa się z korpusu (1) oraz
wkładki (2) wykonanej ze spieczonego tlenku alumi
nium.

30.09.1971.

Patent dodatkowy do patentu P. 5d305
Huta 1-Maja Przedsiębiorstwo Państwowe, Gliwice,
Polska (Witold Danecki, Leszek Chomicki, Józef Czech).
Urządzenie do cięcia płomieniowego, zwłaszcza osi
kolejowych, według patentu 5d305, znamienne tym, že
na każdej przesuwnej, ramie (7) jest usytuowany jeden
wózek (9) mający odległościową zaopatrzoną w podziałkę listwę (25) łącząca się z następną przesuwną ra
mą (7), a ponadto na nieruchomej ramie (12) jest za
mocowana listwa pomiarowa (22) z eo najmniej jedną
podziałką, a na przesuwnej ramie (7) najlepiej w lini (4)
palnika jest zamocowany położeniowy wskaźnik (23).

49h

(P. 151159)

22..10.1971.

Bielska Fabryka Armatur „BEFA" Przedsiębiorstwo
Państwowe, Bielsko-Biała, Polska (Marian Wojewoda,
Wincenty Smyczek).
Sposób napawania powierzchni uszczelniających za
mkniecie przepływu, zwłaszcza powierzchni pierścienio
wych w armaturze rurociągowej, przy czym chodzi
w szczególności o napawanie stopami zawierającymi
miedź lub stal na elementach żeliwnych albo stopami
zawierającymi miedź na elementach żeliwnych, staliw
nych, lub stalowych, znamienny tym, że w procesie pro
wadzonym na drodze elektrycznej, element, na którym
dokonuje się napawania, ma w chwili rozpoczynania
procesu temperaturę otoczenia, to znaczy nie jest przed
rozpoczęciem procesu umyślnie podgrzewany, przy czym
w trakcie procesu stapia się jednocześnie zawsze tylko
jedna elektroda, zaś proces prowadzony jest w atmo
sferze, czyli osłonie gazu lub gazów ochronnych. ; .
49h

49h

(P. 150964)

09.10.1971.

Przedsiębiorstwo Montażu Urządzeń Kotłowych, Che
micznych i Zbiorników „Mostostal" Będzin, Będzin,
Polska (Zbigniew Gaweł).
Sposób podłączenia palników do urządzeń sterowni
czych przy spawaniu elektrycznym łukowym elektrodą
nletopllwą w osłonie argonu, znamienny tym, że osobno

chłodzony palnik (1), za pomocą urządzenia chłodzące
go (9) podłączony jest w każdej odległości i wysokości
od urządzenia sterowniczego (2), przy pomocy łączni
ków (7), oraz przewodów (3) i (4).

(P. 151276)

27.10.1971.

Instytut Spawalnictwa, Gliwice, Polska (Tadeusz Tomanek).
Złącze do palników i uchwytów spawalniczych zawie
rające kanał wlotowy i wylotowy wody oraz kanał ga
zu, znamienne tym, że stanowi je gniazdko (1), którego
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częSĆ połączeniowa Jest ślepym otworem stożkowym
oraz wtyk (2) zakończony stoikiem z dwiema uszczel
kami (8) typu „O" i skręcony z gniazdkiem nakrętką (3),
przy czym część kanału (6) stanowi rurka (7), która
spełnia rolę kołka ustalającego wzajemne połoienie
gniazdka (1) i wtyku (2).

49h

(P. 151311)

29.10.1971.

Stocznia im. Komuny Paryskie], Gdynia, Polska (Jó
zef Pielowski, Jan Michalski).
Izolowany uchwyt do elektrody spawalniczej składa
jący się z zaciskowych szczęk, nakładek, izolowanej rę
kojeści i sprężyny, znamienny tym, ie zaciskowe szczę
ki tworzą dwa rozstawione pła.cowniki (3), między któ
rymi osadzona jest obrotowo listwa (9) dociskana pła
ską sprężyną (13), przy czym z końcem listwy (9) zwią
zany jest przycisk (11) osadzony przesuwnie w ręko
jeści (1).

49b.

49h

(P. 151331)

30.10.1071.

Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego, Świdnik, Pol
ska (Józef Budziszewski, Stanisław Oliwa).
Sposób wypełniania stopem miedzi pierścieniowych
wgłębień w płaskich elementach stalowych, znamienny
tym, że w oczyszczone przez wytoczenie wgłębienia (2)
z pozostawieniem obrzeży (4) nakłada się na powierzch
nie (5, 6 i 7) masę topikową przygotowaną w znany
sposób, a na tę masę układa się uprzednio wycięte se
gmenty (8) ze stopu miedziowego o łącznej objętości
równej objętości wypełnianego wgłębienia (2) i całość
umieszcza się w piecu grzewczym oraz podgrzewa się
powyżej temperatury topnienia stopu miedziowego, a po
wypełnieniu wgłębienia (2) płynnym metalem ochładza
się cały element (9) poniżej temperatury krzepliwości
stopu miedziowego i wyjmuje się z pieca.

49h

(P. 151333)

(P. 151339)

30.10.1971.

łiuta Ferrum, Katowice, Polska (Ryszard Wroński,
Stanisław Pieniążek, Jerzy Muszyński).
Sposób spawania bębnów wirówek cukrowniczych se
stali stopowych bainitycznych Re powyżej 45 kG/mm*,
znamienny tym, że sczepy, warstwy przetopowe (5) i (6)
oraz warstwy kryjące (16) i (17) wykonuje się elektro
dami niskowęglowymi lub drutem spawalniczym niskowęglowym o bardzo wysokich własnościach plastycz
nych, natomaist pozostałe warstwy wykonuje się dru
tem stopowym o własnościach wytrzymałościowych od
powiadających minimalnym własnościom wytrzymało
ściowym materiału rodzimego.

30.10.1971.

Zakłady Konstrukcyjno-Mechanizacyjne Przemysłu
Węglowego, Gliwice, Polska (Franciszek Szczucki, Ma
rek Hefszyc).
Tyrystorowy zespół spawalniczy zwłaszcza do wyko
nywania robót w trakcji elektrycznej, znamienny tym,
że zawiera tyrystor główny (3) i tyrystor pomocniczy (4)
połączony z elektronicznym sterownikiem (18), którego
wejście jest połączone z czujnikiem prądu (11) w obwo
dzie elektrody (8) spawalniczej i generatora częstości
pulsacji (19) w" ten sposób, że regulacja prądu spawania
uzależniona jest od zadanej częstości pulsacji załącza
nia i wyłączania tyrystorów (S) i (4) oraz od chwilo
wych wartości prądu przepływającego w obwodzie
elektrody spawalniczej (8).

491

(P. 150924)

27.09.1971.

Odlewnia Żeliwa Ciągliwego i Wytwórnia Łączników,
Zawiercie, Polska (Mieczysław Szal).
Urządzenie do ciągłego pogłębiania tworów przed
miotów wleloramiennych zwłaszcza łączników ruro
ciągowych za pomocą pogłębiaczy stożkowych, osadzo
nych na wrzecionach porozmieszczanych prostopadle
do osi obrabianych otworów i posiadających stale ruch
obrotowy, a także posuwisto-zwrotny wykonywany cy
klicznie dla wejścia pogłębiaczy jednocześnie do
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wszystkich obrabianych otworów i ich wycofania po
dokonanej obróbce, znamienny tym, że posiada wał
sterujący (8), na którym osadzone są krzywki (6, 7) do
przesuwania poosiowego wrzecion (1) poprzez dźwig
nie (5) w kierunku przedmiotu obrabianego, oraz sprzę
żony z nimi krzywką (13) rozdzielacz pneumatyczny
(14) sterujący dosunięciem szczęki ruchomej (16),
• wraz z nią przedmiotu obrabianego (18) zabranego
z podajnika (19) do szczęki nieruchomej (17) w mo
mencie gdy wrzeciona (1) otrzymują ruch w kierunku
otworów obrabianych i rozwarciem szczęk (16,17) w mo
mencie wycofywania się wrzecion pod naciskiem sprę
żyn (II) po dokonaniu obróbki.

491.

(P.151074)

18.10.1971.

Huta Stalowa Wola Przedsiębiorstwo Państwowe,
Stalowa Wola, Polska (Wiesław Szkodziński, Rajmund
Dzikowski, Stefan Dołęga, Kazimierz Łuczakowski).
Urządzenie do obciskania sprężyn śrubowych skła
dające się z ramy, stołu, siłowników oraz układu za
silającego i sterującego, znamienny tym, że posiada
tarczę obrotową (3) ułożyskowaną na pochyło usytuo
wanym stole (2), zaopatrzoną w wymienne tuleje (5)
równomiernie rozstawione, siłowniki obrotu (4), zatrza
sku (6) i obciskania (7) zasilane ze wspólnego źródła
sprężonym czynnikiem.

49m

<P. 149724)

Urządzenie do przesuwania kół zębatych w skrzy
niach przekładniowych obrabiarek. Tekst zgłoszenia
1 rys. zamieszczono w ki. 47h na str. 127.
(P. 150334)

Sposób programowego sterowania prędkości przesu
nięć części ruchomych precyzyjnych przyrządów 1 ma
szyn, zwłaszcza obrabiarek, znamienny tym, że war
tość prędkości końcowej i przyśpieszenia lub opóźnie
nia programowanego ruchu, po dowolnym, zdefinio
wanym docinku toru, określa się za pomocą danych
lfczbowych i wprowadza do bloku informacji wejścio
wej do sterowania tego ruchu.
Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że gene
rację przyrostów drogi w układzie generacji (12) pro
gramowanego odcinka toru, przeprowadza się w in
tegratorze cyfrowym (2), którego rejestr funkcji pod
całkowej zawiera liczbę wprost proporcjonalną do
prędkości bieżącej ruchu1, modyfikowaną przez war
tości przyrostów generowanych przez integrator cyfro
wy (1) z rejestrem funkcji podcałkowej, zawierającym
liczbę wprost proporcjonalną do programowanego
przyśpieszenia lub opóźnienia ruchu.
Sposób według zastrz. 1 i 2, znamienny tym, że mo
dyfikacja wartości liczbowej, proporcjonalnej do pręd
kości bieżącej ruchu, przebiega w kolejnych cyklach
urządzenia (28) sterowania czasowego i ma miejsce
tylko w przypadkach wystąpienia różnicy między war
tościami liczbowymi proporcjonalnymi do prędkości
bieżącej z integrátora (2) i programowanej prędkości
końcowej z rejestru (4), przy czym przyrosty z inte
gratora (1) modyfikujące zawartość rejestru funkcji
podcałkowej integratora (2) mają znak różnicy liczb
pamiętanych odpowiednio w rejestrze (4) programo
wanej prędkości końcowej i rejestrze funkcji podcał
kowej integratora (2).
Sposób według zastrz. 1, 2 i 3 znamienny tym, że
sygnał rozkazu wykonania operacji całkowania z urzą
dzenia (28) sterowania czasowego, steruje wejściem
(29) integratora (2) i wejściem (32) integratora (1) za
pośrednictwem nastawianego lub programowanego
dzielnika skali (31) i bramki (10).
Sposób według zastrz. 1, 2, 3 i 4 znamienny tym, że
strukturę słowa roboczego tworzy część (33) mniej zna
cząca, stanowiąca słowo integratora (1) i część (34) bar
dziej znacząca, stanowiąca słowo integratora (2).
Układ do stosowania sposobu według zastrz. 1, 2, 3,
4 i 5 znamienny tym, że ma cyfrowy integrator (1)
przyśpieszenia lub opóźnienia z wyjściem połączonym
z wejściem cyfrowego integratora (2) prędkości bieżą
cej, oraz komparator (3) z dołączonymi wyjściami re
jestru (4) programowanej prędkości końcowej i reje
stru funkcji podcałkowej integratora (2). przy czym
jedno z wyjść tego komparatora jest dołączone do w e j 
ścia bramki (10) sterującej integrator (1), a pozostałe
wyjścia są dołączone do wyjścia integratora (1) lub
wejścia integratora (2), którego wyjście jest połączone
z wejściem urządzenia (12) generacji programowanych
odcinków toru lub interpolatora drogi bezpośrednio lub
za pośrednictwem programowanego dzielnika (13).

28.07.1971.

Politechnika Poznańska, Poznań (Ryszard Grajdek,
Marian Tutak).

49m
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3.09.1971..

Instytut Elektrotechniki, Warszawa (Jerzy Frańczak).

50c

(P. 144108)

28.10.1970.

Zakłady Energetyczne Okręgu Dolnośląskiego Przed
siębiorstwo Państwowe Elektrownia Turów, Turoszów,
Polska (Edward Rudziński, Bolesław Kania).
Koto bijakowe młyna wentylatorowego, znamienne
tym, że na płyty bijakowe przesuwne, o wydłużonej
części zewntęrznej, która w położeniu roboczym opie-
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ra się występami o progi zabezpieczające piasty i pier
ścienia, wystaje poza średnicę zewnętrzną koła bijakowego, przez eo zwiększona jest średnica koła, nato
miast w położeniu montażowym przesuwne płyty bijakowe opierają się końcem wewnętrznym o piastę
wirnika, a koniec zewnętrzny nie wystaje poza śred
nicę zewnętrzną koła bijakowego, przy czym do prze
suwania płyt bijakowych służą prostokątne wycięcia
obydwu boków części zewnętrznej płyty, oraz płyty
wewnętrznej od strony piasty.
50c

(P. 149323)

Nr 17

połączona jest z komorą (3) spalania za pomocą ruro
ciągu (2), a ponadto połączona jest z zasilaczem (7)
i z klasyfikatorem (8), który połączony jest z cyklo
nem (10), zaś cyklon (10) połączony jest z kolei z multicyklonem (11), którego wylot poprzez wymiennik (6)
ciepła i tkaninowy filtr (12) połączony jest z wenty
latorem (13), przy czym komora (3) spalania poprzez
wymiennik (6) ciepła połączona jest ze źródłem sprę
żanego powietrza, oraz ze zbiornikiem (4) paliwa.

8.07.1971.

Politechnika Wrocławska, Wrocław (Ryszard Rink).
Układ sterowniczy zasilacza nadawy młyna stru
mieniowego, znamienny tym, że stanowi go pneuma
tyczny tłumik (2), podłączony odlotowego rurociągu
(1) z komory mielenia, i połączony z kontaktowym
manowakumetrem (3), który z kolei poprzez krótkoczasowe przekaźniki (4) jest połączony z napędem (5)
zasilacza nadawy.

50c

(P. 149324)

8.07.1971.

Politechnika Wrocławska, Wrocław (Ryszard Rink).
Zasilacz tłokowy młyna strumieniowego, składający
się z zasobnika materiału nadawy, który jest połączo
ny kanałem z rurociągiem układu młyna strumienio
wego, oraz wyposażony jest w tłok zasilający umie
szczony w prowadnicy, znamienny tym, że prowadnica
(3) jest usytuowana na zewnątrz zasobnika (6), a do
końcówki (10) zasilającego tłoka (2) przymocowana jest
przesłona (9), służąca do szczelnego zamykania kana
łu <S).

50c

(P. 149443)

14.07.1971.

Politechnika Wrocławska, Wrocław (Ryszard Rink).
Przeciwbieżny młyn strumieniowy do rozdrabniania
połączonego z jednoczesnym suszeniem, prażeniem
i wypalaniem materiałów ziarnistych, znamienny tym,
że stanowi go układ, w którym pnemiałowa komora (1)

50e

(P. 149760)

29.07.1971.

Centralne Biuro Konstrukcyjne Urządzeń Chemicz
nych, Kraków (Lech Raczyński, Jerzy Freyer, Jerzy
Gołębiowski).
Sposób rozdziału strumienia gazów, znamienny tym,
że powstały w cyklonie wir gazów lub powietrza do
prowadza się do głowicy, w której następuje rozdzie
lenie na dwa współosiowe wiry za pomocą rozdziela
jącego stożka, po czym ten gaz lub powietrze jest czę
ściowo recyrkulowane do dalszego obiegu, zaś nadmiar
powietrza uchodzi do atmosfery.
Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz. 1,
składające się z cyklonu zakończonego od góry komin
kiem, znamienne tym, że ma głowicę (3), która zao
patrzona jest w rozdzielający stożek (4), przy czym

135

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

Nr 17

rozdzielający stożek (4) zawiera na swojej tworzącej
uchylne klapy (5), dzięki którym uzyskuje się zmianę
wzajemnego stosunku ilościowego rozdzielających
strug powietrza lub gazu.

50c

(P. 149980)

12.08.1071.

Pomorskie Zakłady Budowy Maszyn „Makrum",
Bydgoszcz (Józef Kleinberg, Piotr Swiątkiewicz, An
drzej Błażejczyk, Mieczysław Gachowski).
Podawacz sortujący z rusztowaniami ułożonymi
wzdłuż kierunku przemieszczenia materiału, znamien
ny tym, że posiada bliżej wysypu 4 wał 12 z wykor
bionymi przesuniętymi kątowo w stosunku do siebie
szopami 11. na których ułoży skowane są w tulejach
10 głowice 23 ruchowych rusztowin 7, których prze
ciwne końce zawieszone są na osiach 13 połączonych
obrotowo ramionami 15 z osią 17, przy czym mimośrodowa wartość e wykorbionych czopów 11 jest mniejsza
od wykorbienla 1.
50c

(P. 151080)

18.10.1971.

Instytut Przemysłu Wiążących Materiałów Budowla
nych, Opole (Emilian Barwacz i Jerzy Łukowski).

50c
(P.
149992)
11.08.1971.
„Siarkopol" Kombinat Kopalń 1 Zakładów Prze
twórczych Siarki im. M. Nowotki, Tarnobrzeg (Janusz
Cząstkiewicz, Bogdan Tobiszewski, Edward Machnik,
Wiesław Drozd, Stanisław Olejnik, Józef Kosek).
Układ automatycznej regulacji procesu mielenia
i klasyfikacji rudy z zastosowaniem regulacji kaskado
wej, gdzie pomocniczym układem regulacji jest układ
regulacji ilości rudy do młyna, znamienny tym, że
głównym układem regulacji jest układ regulacji ziar
nistości, w którym sygnałem pomiarowym jest sygnał
wyjściowy z przyrządu dzielącego (10), do którego
jako dzielna doprowadzony jest sygnał pomiarowy
z przyrządu (11) do pomiaru zawartości ziarn grubych
w jednostce objętości zmielonej mieszaniny rudy
z wodą, a jako dzielnik sygnał pomiarowy z przyrządu
(12) do pomiaru ciężaru właściwego tej mieszaniny.

50c

(P. 1M945)

8.10.1971.

Patent dodatkowy do patentu 57303
Pomorskie Zakłady Budowy Maszyn „Makrům",
Bdygoszcz (Zbigniew Konopka, Janusz Dihm, Ryszard
Szarowski, Julian Rotter).
Kruszarka szczękowa o prostym ruchu szczęki według
patentu nr 57303, w której mimośrody przekazujące
ruch na wahadło są poza łożyskami wału mimośrodowego i korpusem, znamienne tym, że wał mimośrodowy 9 ułożyskowany jest poprzez łożyska 8, w trzonie
24 wyłożonym szczękami 25 i 28, który trwale jest po-

Sposób rozdrabniania materiałów, znamienny tym,
te polega na regulowaniu warunków rozdrabniania
w czasie i przestrzeni w odniesieniu do strefy rozdrab
niania, przez koordynację wielkości i charakteru sił
działających na materiał, przez koordynację grubości
warstwy materiału zależnie od żądanej drobności ma
teriału wyjściowego i przez koordynację szybkości
przepływu strugi materiału przez strefę rozdrabniania,
przy czym czynność rozdrabniania ziarn materiału wy
konywana jest przez elemeinty robocze (7), ustawia
jące się najodpowiedniej do wielkości, kształtu i poło
żenia rozdrabnianego w danym momencie ziarna pod
wpływem działania odśrodkowej siły bezwładności
mas tych elementów i przy wykorzystaniu odpowied
nich szybkości obwodowych elementów roboczych (7).
Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz. 1,
składające się z obudowy, kilku, na przykład dwóch
wirników i napędu, znamienne tym, że z wałami (4)
wirników (2) połączone są sztywno konstrukcje noś
ne (5), na obwodzie których przy pomocy elementów
złącznych (6) zamocowane są przy zachowaniu jedne
go, dwóch lub trzech stopni swobody elementy robo
cze (7) z wykluczeniem pełnego ich obrotu wokół osi
elementu złącznego (6), ograniczone, zwłaszcza od stro
ny osi wirników (2) elementami podatnymi i/lub sprę
żystymi (8), tworzące wspólnie elastyczną powierzch
nię roboczą wirników (2).
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(P. 149178)

1.07.1971.

Politechnika Poznańska, Poznań (Kazimierz Ludwik
Szymański).

Nr 17

Elasto sprężyste sito przesiewacza węgla według
zastrz, 1, znamienne tym, że zaczepowy element sprę
żynujący (5) łączący ramę (2) i cięgło (3) stanowi jed
ną całość.

Urządzenie do oddzielania zanieczyszczeń ferromag
netycznych z ośrodków sypkich i lepkich składające
się z przenośnika wibracyjnego i separatora elektro
magnetycznego, znamienne tym, że przenośnik wibra
cyjny ma transportową rynnę (1) związaną z sztyw
nym podłożem przez wahacze (Z), przy czym z trans
portową rynną (1) połączony jest korbowy układ (S)
napędzany silnikiem (4) przez przekładnię (5), nato
miast nad transportową rynną (1) na wychylnym ra
mieniu (6) zawieszony jest elektromagnes (7).
50e

(P. 150159)

24.08.1971.

Skierniewickie Zakłady Urządzeń Odpylających
i Wentylacyjnych „RAWENT", Miedniewice pow.
Skierniewicki (Edward Brzózka).
Urządzenie do mocowania worka tkaninowego, zwła
szcza w filtrach workowych tkaninowych, znamienne
tym, że worek tkaninowy (1) z odpowiednio pogrubio
nym obrzeżem w jego końcowej części, zamocowany
jest z elementem maszyny (2), przez króciec (3) z od
powiednio ukształtowanym otworem wewnętrznym,
elementem rozprężnym (4), przy czym zewnętrzny
kształt króćca (3) zapewnia wciśnięcie i ustalenie go
w otworze elementu maszyny (2) na rowku zewnętrz
nym.

IM

(P. 150291)

01.09.1971.

Zakłady Mechaniczne Przemysłu Materiałów Ognio, trwałych „Ofama", Opole (Janusz Rudnicki, Stanisław
Zywiołek, Zibgniew Januszewski, Edward Rudnicki,
Ferdynand John).
Wielkopokładowy pnesiewacz wibracyjny, napędza
ny za pomocą wibratorów bezwładnościowych umoco
wanych na korpusie, znamienny tym, że sita (3) za
mocowane są na prętach (4) pokrytych tuleją (5) gu
mową względnie innym materiałem elastycznym, przy
czym sita (3) są tak umocowane, że punkty przecięcia
się prostych sąsiednich sit (3) przechodzących przez
skrajne punkty podparcia sita (3) leżą na krzywej pa
rabolicznej, zaś środkowe punkty podparcia sit (3) leżą
powyżej tych prostych.

50e

(P. 150788)

29.09.1971.

Kombinat Górniczo-Hutniczy „Orzeł Biały", Brze
ziny Śląskie (Alfred Buczek).
Sposób regeneracji filtrów tkaninowych w odpyle
niach workowych odbywający się przez, wywoływanie
wstrząsów filtrów znamienny tym, że wstrząsy filtrów

50d

(P. 150955)

8.10.1971.

Dąbrowskie Zjednoczenie Przemysłu Węglowego
w Sosnowcu, Sosnowiec (Bronisław Wartak, Janusz
Kajdas).
Elasto sprężyste sito przeslewacza węgla, złożone
z rzeszota w kształcie ramy oraz cięgieł, znamienne
tym, że w ramie (2) rzeszota (1) mocowane są roz
łącznie i/lub obrotowo poprzez złączkę (4) elasto sprę
żyste cięgła (3) najkorzystniej z tworzyw gumowych,
przy czym rzeszoto (1) nachylone jest w znany sposób
pod kątem do poziomu.
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wywołuje się za pomocą nagłych zmian ciśnienia
w przestrzeni ograniczonej ściankami filtru przez za
mykanie i otwieranie do nich dopływu zapylonych ga
zów.
Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz. 1
znamienne tym. ie w stalowych wlotach (1) filtrów
(2) ma osadzone obrotowo w kłach (4) przepustnice (5)
wyposażone na obrzeiu w uchwyty (6), za pomocą któ
rych połączone są w przegubach (7) z cięgnami (8),
które jedną końcówką przymocowane są do tłoka (9)
silnika (10), zaś drugą końcówką - do przeciwcięża
ru (12).
Me

(P. 151191)

25.10.1971.

Instytut Przemysłu Wiążących Materiałów Budo
wlanych, Opole (Jan Kościanowski, Antoni Łuszczew
ski).

Mc

187
(P. 150368)

8.09.1971.

Centralne Biuro Konstrukcyjne Przemysłu Spożyw
czego „Spomasz", Warszawa (Piotr Jeleński).
Sposób wytwarzania dymu wędsarnlesego przy bezpłomieniowym spalaniu trocin drzewnych, znamienny
tym, że napełnianie zasobnika (2) trocin prowadzi się
przez sterowanie urządzenia zasilającego poprzez im
puls elektryczny od magnetosprężystego czujnika (12),
a sterowanie włączenia ślimaka dozującego trociny do
komory (1) ich spalania^ prowadzi się przez impuls
elektryczny od oporowego termometru, przy czym wy
łączanie ślimaka jest poprzez czasowy przekaźnik
określający wielkość porcji trocin.
Urządzenie według zastrz. 2, znamienne tym, ze bez
władnościowy zawór bezpieczeństwa stanowi pokrywa
(14) zamocowana wahadłowo na osi (15) oraz element
sprężysty (16) przytwierdzone do króćca (IS) komo
ry (1).

Sposób automatycznego sterowania pracą odpylany
tkaninowych, przeznaczonych do odpylania gazów, po
legający na tym, że urządzenia regeneracyjne odpylacza włącza się i wyłącza w określonej sytuacji, zna
mienny tym, że włączanie odbywa się po wytrąceniu
na powierzchni tkaniny filtracyjnej dowolnie wybra
nej warstwy pyłu, zaś wyłączenie po dowolnym oczy
szczeniu tkaniny.
50f

(P. 149905)

3.08.1971.

Centralne Laboratorium .Przemysłu Paszowego, Lu
blin (Jerzy Tylżanowski, Bogdan Szczęsny).
Mieszarka porcjowa, zwłaszcza mieszarka porcjowa
do mieszania surowców sypkich z surowcami płynny
mi składająca się z korpusu, którego górna część po
siada kształt cylindra, a dolna część kształt ściętego
stożka lub z korpusu o kształcie cylindra, w którym
umieszczony jest centrycznie podnośnik ślimakowy,
którego górna część osłonięta jest cylindryczną osłoną
metalową, znamienna tym, że podnośnik ślimakowy (3)
składa się z podnoszącego ślimaka ciągłego (6) oraz
z mieszającego ślimaka łopatkowego (7). Cylindryczna
osłona (8) posiada podwójne ściany, między którymi
znajduje się przestrzeń (9), przez którą przepływa ciecz
ogrzewająca lub chłodząca mieszane surowce. Po
nadto mieszarka zawiera mieszadło (13) umieszczone
w pobocznicy osłony (8), na którego łopatki, poprzez
przewód (15) umieszczony wewnątrz przewodu (11)
doprowadzającego ciecz do przestrzeni (9) podawane są
surowce płynne oraz zawiera ramię (12) zamocowane
w dolnej części podnośnika, służące do wyrzucania go
towej mieszanki z obudowy.

53c

(P. 149503)

19.07.1971.

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Przemysłu Mięsnego
w Rzeszowie, Zakłady Mięsne w Dębicy, Dębica (Jan
Mizera).
Sposób wytwarzania szynek, łopatek lub innych wy
robów mięsnych hermetycznie pakowanych, znamien
ny tym, że masę mięsną w niezamkniętych opakowa
niach po wstępnym odpowietrzeniu na prasie Langena
poddaje się ewakuacji powietrza międzymięśniowego
i wewnątrzmięśniowego w bębnie próżniowym, sto
sując próżnię 650-660 mm słupa rtęci w czasie od 7
do 10 minut.
53c

(P. 150688)

24.10.1971.

Morski Instytut Rybacki, Gdynia (Andrzej Góra,
Edmund Kordyl, Andrzej Wawerek, Jerzy Salmonowicz, Jerzy Kochanowski).
Sposób enzymatycznejo solenia ryb morskich mają
cych dowolny stopień obróbki, zwłaszcza makreli i fi
letów śledziowych, jak również innych ryb pozbawio
nych całkowicie przewodu pokarmowego, przez Ich
składowanie w środowisku solnym w zamkniętych
opakowaniach, najczęściej drewnianych, znamienny
tym, że ryba zadana wstępnie przez przesypywanie
solą kamienną (NaCl) w ilości 5*/t do 12»/», lecz naj
korzystniej 0*/t do 8*/«, przy jednoczesnej katalitycznej
obecności znanego proteolitycznego preparatu enzy
matycznego w ilości 0,1 g do 5 g, lecz najkorzystniej
0,5 g do 1,0 g na 1 kilogram surowca rybnego i w ilo
ści śladowych znanych przypraw korzennych, jest pod
dawana leżakowaniu w czasie od 1 miesiąca do 6 mie
sięcy, lecz najkorzystniej 3 miesiące przy utrzymywa
niu temperatury od -5°C do +5°C, aż do uzyskania
założonego stopnia dojrzałości konsumpcyjnej.
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53c
(P. 150887)
4.10.1971.
Wrocławska Fabryka Maszyn i Urządzeń Przemysłu
Spożywczego, Wrocław (Henryk Krajewski, Tadeusz
Jabłoński, Romuald Gajewski).
Sposób czyszczenia komory wędzarniczej z wymu
szonym obiegiem klimatyzacyjnym, znamienny tym,
te do właściwej komory wędzarniczej <4) wdmuchuje
się wilgotne powietrze lub parą o temperaturze 140°C
do 160°C pod ciśnieniem 5 do 7 atmosfer (4 do 6 atn)
w czasie 2 do 3 godzin, korzystnie at wypływająca
skraplana para będzie czysta.
Ursądsenle do wykonania sposobu według zastrz. 1,
znamienne tym, te przewód doprowadzający parę do
ogrzewania nagrzewnicy (6), połączony jest z urządze
niem dmuchającym parę lub mieszaninę wędzarniczą
do właściwej komory wędzarniczej (4), korzystnie wen
tylatorem (1).
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nośniku ślimakowym pióra (5) są zamocowane do wału
(4) za pomocą prętów (6), przy czym między wałem (4),
a wewnętrznymi krawędziami piór (5) jest ukształto
wany podłużny tunel <7), do którego kierowany Jest
strumień powietrza z dmuchawy (12) przez konfuzor
US).
53f (P. 149624) 31.05.1971.
Centralne Laboratorium Przemysłu Koncentratów
Spożywczych, Poznań (Zdzisław Pazoła, Jerzy Piechanowski, Stefan Sujak).
Sposób wytwarzania suchych sypkich koncentratów
obiadowych, szczególnie zup i sosów trwałych w prze
chowywaniu przeznaczonych do szybkiego odtwarza
nia w wodzie, zawierających w swym składzie dowolne
spożywcze tłuszcze roślinne lub zwierzęce oraz mleko
i inne składniki, znamienny tym, że tłuszcz roztapia
się i doprowadza do temperatury 50-65°C poddając
stabilizacji drogą zdyspergowania w nim płynnego lub
sproszkowanego mleka uprzednio spasteryzowanego
w temperaturze 80-95°C w przeciągu 5 - 2 0 minut, za
wierającego aktywne związki grup sulfhydrylowych
w ilości eo najmniej 0,7 mikromola w 1 gramie suchej
■masy mleka. Następnie połączoną masę homogeni
zuje się i uzyskaną emulsję tłuszczowo-mleczną w sta
nie płynnym lub zestalonym, podgrzanym lub zimnym
łączy się z innymi składnikami koncentratów w do
wolnym stosunku ilościowym przy zachowaniu warun
ku dokładnego silnego zmieszania i rozdrobnienia ca
łości.
53i

(P. 150020)

14.08:1971.

Wielkopolskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Ziemnia
czanego Luboń k. Poznania, Luboń (Zdzisław Osta
szewski, Zenon Kosicki, Piotr Gzyl, Jan Stasiński,
Krzysztof Prestel).

53e

(P, 15083«)

30.09.1971.

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska, Gromadno (Ta
deusz Doiczman).
Sposób sporządzania plastyfikatora do powlekania
serów twardych, znamienny tym, te wapno gaszone
rozpuszcza się w wodzie, najkorzystniej w ilości 0,5 kg
na 1 1 wody, po czym dodaje się stopniowo rozdrob
niony twaróg w ilości najkorzystniej 1 kg na 1 1 wody,
i uciera się tak długo aż cały twaróg się rozpuści
i otrzyma konsystencję śmietany.
53g (P. 150600)
21.10.1071.
Instytut Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa,
Warszawa (Zbigniew Kleszyk).
Urządzenie do chłodzenia uparowanych ziemniaków,
przeznaczonych do kiszenia, znamienne tym, ze w prze

Sposób otrzymywania kazeiny rozpuszczalnej w zim
nej wodzie, znamienny tym, że kazeinę dodaje się do
roztworu wodorotlenku sodowego, potasowego i wap
niowego osobno lub razem intensywnie mieszając i pod
nosząc stopniowo temperaturę do 98°C przez ogrzewa
nie zawartości reaktora przeponowo wodą oraz bez
pośrednio parą wodną.
53i

(P. 150649)

22.09.1971.

Politechnika Łódzka, Instytut Technologii Fermen
tacji i Mikrobiologii, Łódź (Józef Korzeniowski, Józef
Stanisław Szopa, Zdzisław Włodarczyk)
Sposób wytwarzania namoku kukurydzanego drogą
ekstrakcji ziarna i propagacji czystej kultury bakte
rii Thermobacterium delbrücki na podłożu złożonym
z 10-12°B brzeczki melasowej, znamienny tym, te
propagację prowadzi się na zróżnicowanych trzech
podłożach, z których pierwsze wzbogacone jest 20*/*
ekstraktu kukurydzanego, 2*/i wody drożdżowej: 5*/t
wyciągu z kiełków słodowych oraz 2V1 kredy technicz
nej, drugie - 7*/1 wyciągu z kiełków słodowych i 1*/*
kredy technicznej, zaś trzecie - TV1 wyciągu z kieł
ków słodowych oraz 0,33Vo kredy technicznej, przy
czym podłoża poszczególnych etapów propagacji pod
daje się sterylizacji w temperaturze 105-115°C w cza
sie 5 5 - 6 5 minut, po czym otrzymaną czystą kulturę
wprowadza się do drugiej i trzeciej kadzi ekstrakcyj
nej.
53k

(P. 149916)

7.08.1971.

Kujawskie Zakłady Koncentratów Spożywczych,
Włocławek (Jan Kulesza, Anna Konopczyńska, Hen
ryk Brzeski. Roman Waczyński, Władysław Promiński).
Sposób otrzymywania suchych granulowanych środ
ków zapachowych do wyrobów cukierniczych, z«*'łaaaeaa do ciast, drogą połączenia płynnych esencji aro-
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maty czny eh z łatwo rozpuszczalnymi i stabilizującymi
substancjami a następnie przez zgranulowanie i wy
suszenie otrzymanej masy, znamienny tym, że na
wstępie łączy się żelatynę z wodą destylowaną oraz
z syropem ziemniaczanym podgrzewając całość do tem
peratury 65-90°C, korzystnie 80°C pc czym chłodzi
do temperatury 30-55°C i w uzyskanej masie rozpro
wadza koncentrat esencji o pożądanym dowolnym aro
macie, & także barwniki i substancje wzmacniające
oraz utrzymujące aromat, a następnie masę uciera z pu
drem cukrowym aż osiągnie jednolitą ciastowatą po
stać i dalej w znany sposób granuluje się ją w granulatorze. później suszy w umiarkowanym przepływie
powietrza ogrzanego do temperatury w granicach 3 0 35°C zawierającego nie więcej jak 50e/c wilgotności
względnej, a otrzymany w końcu suchy granulat prze
siewa dla otrzymania jednakowych ziarenek i w zna
ny sposób opakowuje.
531

(P. 149927)

9.08.1971.

Pomorskie Zakłady Przemysłu Cukierniczego, Byd
goszcz (Marian Malinowski, Feliks Szczepanek).
Urządzenie do odsiewania rdzeni likworowych, zna
mienne tym że składa się z ramy (1), wewnątrz której
są umieszczone sita wykonane z blachy aluminiowej
o oczkach Q 5 mm w segmencie (2), o oczkach 0 3 mm
w segmencie (3) i o oczkach 0 1,5 mm w segmencie (4),
które jest powieszone na ramach (5) agregatu.
Urządzenie wg zastrz. 1 znamienne tym, że wyposa
żone jest w mechanizm jarzmowy (7), który nadaje
situ ruch posuwisto-zwrotny od przekładni pasowej
(6).

58a

(P.

149475)

się wspiera, ponadto ma sterowniczy zawór (IB) tłoczyskiem -tilf-oparrty o rygiel (4), przy czym rygiel (4>
ma blokujący zamek (5), zaś wlot (19) i wylot (SD
sterowniczego zaworu (li) są odpowiednie połączone
z cylindrem i wylotem siłownika napędzającego dolny
przesuwny stół (1) prasy.
•***58a

(F.

151140)

20.10.1971.

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Budowy
Urządzeń Chemicznych CEBEA. Kraków Polska (Wie
sław Kościński. Edward Sroka, Zbigniew Suski, Kazi
mierz Syrkiewicz).
Hydrauliczny układ napędu zwłaszcza dla uraądseA
do prasowania materiałów o dużym stopniu zgniot*.
posiadający akumulator np. hydrauliczny połączony
przewodem rurowym z zespołem zalewowo-spustowym
urządzenia, znamienny tym, że na znaną pompę (9) tło^
czącą medium robocze co najmniej o dwóch stopniach
ciśnienia połączoną przewodami rurowymi (T) i (tfc
z przewodem rurowym (S) przy czym przewód (7) łączy
pompę (9) z przewodem (3) poprzez zespół przelewowy
niskiego ciśnienia (19), a przewód (8) poprzez zesptft;
przełewowo-spustowy (11).
"£,

16.07.1971.

Huta 1 Maja - Przedsiębiorstwo Państwowe, Gliwi
ce (Adam Huk Janusz Widecki, Edmund Portiuk, Ta
deusz Barnat).
Układ samoczynnej blokady dolnego stołu prasy,
znamienny tym że ma co najmniej jeden uchylny
i przesuwany poza obrys podstawy prasy (24) pionowo
rygiel (4). połączony sprężyną (2) z podstawą prasy
(24), w celu wychylenia go z pionu, oraz ma zderzak (T)
poniżej obrysu podstawy prasy (24), o który rygiel (4)

59a

(P.

149205)

30.06.1971.

Zakłady Urządzeń Okrętowych „Hydroster", Gdańsk
(Aleksander Nienartowicz, Kazimierz Swircz).
Pompa promieniowa wielotłoczkowa z wirującym
bębnem cylindrowym l z czopowym rozdzielaczem,
znamienna tym, że ma tylko dwa odciążające zagłę
bienia (T) na pobocznicy rozdzielacza usytuowane za
Jego głównymi oknami (6) na końcu przeciwnym do,
końca rozdzielacza zamocowanego w korpusie pompy,
a trzy wąskie fragmenty (8) pobocznicy rozdzielacza
oddzielające od siebie i od skrajów pobocznicy główna
okno (6) i odciążające zagłębienie (7) mają jednakowa
szerokości (n), przy czym iloczyn sumy szerokość (aa)
odciążającego zagłębienia (7) plus szerokość <n) wą
skiego fragmentu (8) pobocznicy przez odległość (W
środka odciążającego zagłębienia (7) od zamocowania
rozdzielacza w korpusie jest równy iloczynowi sumy
szerokość (k) głównego okna (6) plus szerokość (■*
wąskiego fragmentu (8) pobocznicy przez odległość (a)
środka głównego okna (6) od zamocowania rozdziela
cza.
- ,*s
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59a
(P. 149207)
30.06.1971.
Zakłady Urządzeń Okrętowych „Hydroster", Gdańsk
(Kazimierz Swircz, Aleksander Nienartowicz).
Pompa promieniowa wielotłoczkowa z wirującymi
bębnami cylindrowym i mimośrodowym zwłaszcza do
tłoczenia .oleju, znamienna tym, że w tarczach (3) i (4)
mimośrodowego bębna ma otwory (8) obwodowo roz
mieszczone tak, że koło na nich opisane ma średnicę
nie mniejszą od 0,7 i nie większą od 0,98 średnicy (D)
roboczej* powierzchni mimośrodowego bębna.

59a

Nr 17

(P. 149418)

13.07.1971.

„Polmo" Wytwórnia Sprzętu Mechanicznego, Biel
sko-Biała (Karol Zachurzok, Marian Namysłowski).
Kosz ssawny, znamienny tym, że ma siatkę (6) ze
sprężystymi zaczepami (7).

59a

(P. 149921)

9.08.1971.

Biuro Projektów Przemysłu Metali Nieżelaznych
„Bipromet", Katowice (Konrad Jamrozy, Paweł Kro
czek, Józef Glonek).

59a
(P.
149382)
12.07.1971.
Fabryka Obrabiarek „RAFAMET", Kuźnia Racibor
ska (Emil Węgrzyn).
Pompa tłokowa z rozrządem suwakowym przezna
czona do instalacji centralnego smarowania, składają
ca się z tłoka umieszczonego w cylindrze pompy i roz
rządu suwakowego sterowanego bezpośrednio za po
mocą układu napędzającego pompę, znamienna tym, że
jej tłok (2) w kształcie tulei osadzonej w znanym cy
lindrze (1) zaopatrzonym w komorę (20) cieczy połą
czoną z otworami ssącym i tłoczącym za pomocą otwo
rów i kanałów usytuowanych w płaszczu cylindra, wy
posażony jest. w czołowe wyjęcie (28) przenikające się
z otworami promieniowymi (27) i obwodowe pogłębie
nia (23, 25) przenikające się z promieniowymi otwo
rami (24, 26) oraz spełnia rolę gniazda prowadzącego
suwak (3) posiadający kołnierz (4) przylegający do
rolki (8), krzywki lub trzonu (7) napędzających pom
pę, pierścień osadczy (5) dociskany sprężyną (6) osa
dzoną w komorze (20) do czoła wybrania (28) w tłoku
i usytuowane na obwodzie suwaka (3) pogłębienie (30)
połączone z komorą (20) za pomocą otworów promie
niowych (31) przenikających się z leżącym w osi su
waka otworem (32), celem łączenia komory (20) z otwo
rami (21, 22) i podawania cieczy ze zbiornika lub prze
wodu zasilającego do instalacji smarowania.

Pompa tłokowa z bezstopniową zmianą wydajności,
znamienna tym, że w cylindrze (1) umieszczony jest
tłok (2) z otworem, przez który przeprowadzone jest
tłoczysko (3) z osadzonym na jego końcu perforowanym
krążkiem (4) o średnicy mniejszej od wewnętrznej
średnicy cylindra (1) oraz roboczy tłok (5) nie połączony
mechanicznie z tłoczyskiem (3).

59s

(P. 150585)

20.09.1971.

Główny Instytut Górnictwa, Katowice (Eugeniusz
Bąk).
Układ regulacyjny pompy wolnobieżnej do tłoczenia
gęstych mułów, znamienny tym, że nurnik (10) połą
czony Jest z tłoczyskiem (11) siłownika (18) o dwu
stronnym działaniu, którego komory nad i podtłokowa
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są połączone przewodami (13poprzez przełącznik (14)
i przewód (15) z olejową pompą (16) i z regulacyjnym
zespołem (18) sterującym tą pompą, a złożonym z dła
wika (SI), z jednokierunkowego zaworu (19) oraz ze
zwrotnego zaworu (20) o regulowanym ciśnieniu otwar
cia, przy czym przewód (17) łączący olejową pompę
(16) z regulacyjnym zespołem (18) jest połączony do
datkowo z przeciążeniowym zaworem (22).

89b

(P. 149298)

7.07.1971.

Zabrzańska Fabryka Maszyn Górniczych, Zabrze
(Stefan Kosiba, Stanisław Morzyński, Janusz Kosiba,
Henryk Partyka).
Zespól uszczelniający wlot wirnika pompy wirowej,
polegający na wyposażeniu wirnika oraz kadłuba pom
py w pierścienie wymienne z tworzywa odpornego na
ścieranie, znamienny tym, że powierzchnie (z) i (4) sty
ku pierścienia (3) i (7) z gniazdem na szyi wirnika
(1) i w kadłubie (8) pompy mają kształt stożkowy, przy
czym połączenie następuje przy pomocy spoiwa (5),
przykładowo żywic epoksydowych.

60a

(P.

149819)

3.08.1971.

Instytut Obróbki Plastyczne), Poznań (Mieczysław
Olszewski). .
Cylinder pneumatyczny o regulowanym skoku przy
niezmienionych przestrzeniach szkodliwych, znamienny
tym, ie w pokrywie (1) cylindra (2) wmontowane Jest
regulowane dno (5), będące ruchomym dnem cylin
dra (2).

60a

(P.149897)

2.08,1971.

Główny Instytut Górnictwa, Katowice (Tadeusz Radowicki, Kazimierz Pawlak).

59c

(P. 149260)

6.07.1971.

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Budownictwa Wod
no-Inżynieryjnego, Warszawa (Zbigniew Secomski, Ro
muald Hoffman).
Agregat strumlenicowy odwodnieniowy z samoczyn
ną regulacją obiegu wody, znamienny tym, łe posiada
za przewodem ssącym (6) cyklonowy oddzielacz (4)
wody od zanieczyszczeń stałych i gazowych, a za strumienicą (1) posiada przed wylotem z agregatu hydrocyklonowy oddzielacz (16) od tych samych zanieczy
szczeń.

Zespól zasilająco-upustowy do urządzeń hydraulicz
nych, złożony z trzech zaworów: zasilającego, upusto
wego 1 przelewowego umieszczonych we wspólnym
korpusie, znamienny tym, te każdy z zaworów (1), (*>
i (S) Jest umieszczony w odrębnym gnieździe usytuo
wanym w zaworowym bloku (•) i Jest połączony z po
zostałymi dwoma zaworami za pomocą przelotowych
kanałów (5) i (6) tak, aby w czasie zasilania, rabowa
nia lub przeciążenia podpory hydrauliczne) ciecz prze
pływała przez zawory zawsze tylko w Jednym kierun
ku.
Odmiana zespołu według zastrz. 1, znamienna tym,
ze ma zasilający zawór (1) l upustowy zawór (8) osa
dzone współosiowo w jednym gnieździe, a przelewo
wy zawór (3) osadzony w odrębnym gnieździe, przy
czym zawory (1) l <«) są połączone ze sobą dodatko
wym przelotowym kanałem (tO).
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Odmiana zespołu według zastrz. 1 i 2, znamienna
tym, że wszystkie zawory (1), (2) i (3) są zamocowane
współosiowo w dwuczęściowej tulei osadzonej w jed
nym otworze w zaworowym bloku (4), która to tuleja
jest zaopatrzona w obwodowe kanały (21, 22) od
dzielone od siebie uszczelkami (23), przy czym o b 
wodowy kanał (21) jest połączony otworem (24)
z przelewowym zaworem (3) oraz otworem (25) z ko
morą (26) upustowego zaworu (2), natomiast komora
(27) zasilającego zaworu (1) z jednej strony jest połą
czona przelotowym kanałem (28) z upustowym zawo
rem (2), a z drugiej strony przelotowym kanałem (29)
z wylotowym kanałem (7).

Nr 17

szczony sterowany hydraulicznie zawór (8) wyposażo
ny w blokadę ręczną, który współpracuje z dozują
cym cylindrem (9) zaopatrzonym w pływający tłok
(10) utrzymywany w położeniu górnym za pomocą
sprężyny oraz w regulator (12) skoku tego tłoka, przy
czym część dolna cylindra (9) jest połączona przewo
dem (IS) poprzez zawór (8) z magistralnym przewo
dem (3).

60a

(P. 150160)

24.08.1971.

Zakłady Gumowe Górnictwa, Bytom (Wojciech Jur
kowski, Jan Starosczyk).
Nurnikowy siłownik dwustronnego działania, zna
mienny tym, ze składa się z cylindra (1), ruchomego
nurnika (S) i nurnika (4), przy czym cylinder (1) i nur
nik (4) są na stałe zamocowane do konstrukcji wspor
czej (2) i (5), a ruchomy nurnik (3) prowadzony jest
zewnętrzną powierzchnią w cylindrze (1) i wewnętrz
ną powierzchnią w nurniku (4).
Nurnikowy siłownik według zastrz. 1, znamienny
tym, że ruchomy nurnik (3) stanowi rurę z zaślepionym
dnem
Nurnikowy siłownik według zastrz. 1 i 2, znamien
ny, tym, że ma uchwyty (6) zamocowane do ruchome
go nurnika (3).
Nurnikowy siłownik według zastrz. 1, 2 i 3, zna
mienny tym, że medium robocze doprowadzane jest do
cylindra (1) i nurnika (4).

60a

(P. 149957)

11.08.1971.

Główny Instytut Górnictwa, Katowice (Zygmunt Dabiński, Stanisław Łaboński, Zenon Mrowiec, Mieczy
sław Miller, Bohdan Sawka i Kazimierz Pawlak).
Układ sterowania siłownika hydraulicznego dwu
stronnego działania, znamienny tym, że na przewodzie
(2) łączącym podtłokową komorę (Ib) siłownika (1)
z magistralnym przewodem (S) ma zabudowany dwupołożeniowy zawór (4) sterowany hydraulicznie oraz
przelewowy zawór (5) połączony z magistralnym prze
wodem (6), a na przewodzie (7) łączącym nadtłokową
komorę (la) z magistralnym przewodem (6) jest umie-

60a

(P. 150377)

7.09.1971.

Biuro Projektów Konstrukcji i Technologii Obrabia
rek i Narzędzi „Koprotech", Warszawa (Marian Gór
ski).
Cylinder hydrauliczny do napędu urządzeń roboczych
zwłaszcza obrabiarek, z zamkiem mechanicznym do
ryglowania tłoka w skrajnym położeniu, składający
się z pierścienia z wytłoczeniami i z tłoka połączonego
nierozłącznie z tłoczyskiem, znamienny tym, że na
tłoczysku (4) Jtest przesuwna tuleja (5) ze sprężynami
(6) i (7) umieszczonymi pomiędzy ścianką (8) i koł
nierzem (9) tulei (5), a w ściance (11) wydrążonej czę
ści tłoka (3) są otworki (12) na kulki (13).
Cylinder hydrauliczny według zastrz. 1, znamienny
tym, że ma otwór (24) usytuowany na lewo od pierście
nia (23), a w części roboczej (14) otwory (15), (16) i (17).
Cylinder hydrauliczny według zastrz. 1 i 2, znamien
ny tym, że tuleja przesuwna (5) jest połączona -ozłącznie w znany w zasadzie sposób z dźwignią (10).
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143
(P. 149501)

19.07.1971.

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów, War
szawa (Zbigniew Wański).
Strumieniowy czujnik położenia posiadający dyszę
zasilania i dyszę wyjściową oraz mechaniczny element
przerywający strumień, znamienny tym, że posiada
umieszczone w płaszczyźnie osi dyszy zasilania (1),
w przestrzeni między czołem dyszy zasilania (1) i czo
łem dyszy wyjściowej (2) w pobliżu płaszczyzny czo
łowej dyszy wyjściowej (2) i pod kątem prostym lub
zbliżonym do kąta prostego względem osi dyszy zasi
lania (1) dyszę ekranującą (3) połączoną kanałem łą
czącym (11), w którym umieszczona jest zwężka (12)
z kolektorem zasilającym (6).

601

(P. 150865)

2.10.1971.

Centralny Ośrodek Badawczo-Projektowy Wzboga
cania i Utylizacji Kopalin „Separator", Przedsiębior
stwo Państwowe, Katowice (Jan Musiał, Henryk Wie
czorek).
Elektrohydrauliczny siłownik dwustronnego działa
nia służący do wymuszania zmiany położenia rucho
mych części urządzeń mechanicznych, których zajmo
wanie różnych położeń jest warunkowane wymagania
mi przebiegów procesów technologicznych i którego
działanie jest oparte na wykorzystaniu hydraulicznej
zasady działania przy objętościowym przemieszczaniu
cieczy z jednej części cylindra do drugiej i odwrotnie
w układzie zamkniętym, znamienny tym, że posiada
w sobie zębatą pompkę olejową (11) dwustronnego
. działania napędzaną silnikiem (12), przewody ssąco-tłoczące (7) i (8) połączone z jednej strony z zębatą
pompką olejową (11), a z drugiej strony z elastycznymi
pojemnikami (5) i (6) w części (A) i przestrzeni (a)
i w części (B) i przestrzeni (b) cylindra (1) oraz z za
worami bezpieczeństwa (9) i (9a), regulacyjny prze
wód (18) łączący przewody ssąco-tłoczące (7) i (8) i zao
patrzony w zawór (19) służący do regulacji przepływu
cieczy i prędkości posuwu tłoka (2) oraz połączone z nim
konstrukcyjnie wałkiem (4) jarzmowe tłoczysko (3).
Elektrohydrauliczny siłownik dwustronnego działa
nia według zastrz. 1, znamienny tym, że jarzmowe tło
czy sko (3) jest połączone konstrukcyjnie sztywno lub
obrotowo z tłokiem (2) prostopadle lub pod dowolnym
kątem do osi cylindra (1) w dowolnym miejscu jego
długości poprzez wałek (4).

61a

(P. 1505d6)

17.09.1971.

Bielskie Zakłady Lin i Pasów „Bezalin", Bielsko-Biała (Bogdan Gil, Stanisław Dzień, Józef Rygiel, Jó
zef Liszka, Zbigniew Grynczel).
Wąż do przewodzenia wody, przeznaczony szczegól
nie dla celów pożarniczych, którego warstwę zewnętrz
ną jego ściany stanowi tkanina lub dzianina z synte
tycznego tworzywa, znamienny tym, że warstwę w e 
wnętrzną jego ściany stanowi, złączone trwale z war
stwą zewnętrzną, tworzywo termoplastyczne, najko
rzystniej polietylen, poliuretan lub poliester.

6

2

a

2 ( P . 150183)

26.08.1971.

Zakład Doświadczalny przy Wytwórni Sprzętu Ko- •
munikacyjnego „Delta", Mielec (Adam Borowski, Riamir Adamiwicz Izmaiłow, Kazimierz Szaniawski).
Samolot wielozadaniowy, dwupłat, z dwoma belka
mi ogonowymi, majĄcy zastosowanie jako samolot rol
niczy, przeciwpożarowy, transportowy lub pasażerski,

Elektrohydrauliczny siłownik dwustronnego działa
nia według zastrz. 1 i 2, znamienny tym, że cylinder
(1) posiada położone przeciwległe w jego poprzecznej
osi dwa podłużne otwory (15) osłonięte obudowami
(14), w których znajdują się uszczelki (13) osadzone na
obu stronach wałka (4).

znamienny tym, że posiada po obu stronach kadłuba
gondole (6) i (9), łączące skrzydło górne (1) z dolnym
(2) w płaszczyznach belek ogonowych (4), tworzące ze
skrzydłami sztywną konstrukcję.

62a*
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(P. 150185)

26.08.1971.

Zakład Doświadczalny przy Wytwórni Sprzętu Ko
munikacyjnego „Delta", Mielec (Tadeusz Grzybowski).
Dźwigar wzmocniony posiadający cztery ściany ze
wnętrzne, mający zastosowanie szczególnie w skrzy
dłach samolotów oraz w innych konstrukcjach przeno
szących wysokie obciążenia, znamienny tym, że po
siada wewnątrz, tworzące z nim sztywną całość ścian
ki trójkątne (1), dzielące wewnętrzną przestrzeń dźwi
gara na zamknięte czworościany przylegające do ścia
ny np. górnej i bocznych oraz pozostałą przelotową
przestrzeń dolną np. przy ściance dolnej.

62a2
62a2

(P. 150186)

26.08.1971.

Zakład Doświadczalny przy Wytwórni Sprzętu Ko
munikacyjnego „Delta", Mielec (Stefan Kmon).
Mechanizm o zmiennym przełożeniu, szczególnie dla
układów sterowań samolotów - zwłaszcza lotek wy
chylanych również jako klapolotki, znamienny tym,
że w miejscu wprowadzenia różnicowości w sterowa
niu lotkami zastosowano czworobok przegubowy, któ
rego człon (5) połączony jest z układem sterowania kla
pami, dźwignią dwustronną (6) i popychaczem (7).

(P. 150187)

26.08.1971.

Zakład Doświadczalny przy Wytwórni Sprzętu Ko
munikacyjnego „Delta", Mielec (Stefan Kmon).
Układ sterowania składanego skrzydła samolotu,
a w szczególności doprowadzenie napędu sterowania
do lotki w przypadku składanego skrzydła, znamien
ne tym, że w pobliżu osi obrotu skrzydła znajduje się
przegub (4) o osi równoległej do osi obrotu skrzydła.

26.08.1071.

Zakład Doświadczalny przy Wytwórni Sprzętu Ko
munikacyjnego „Delta", Mielec (Stefan Kmon).
Układ sterownicy ręcznej samolotu, a w szczególno
ści wyprowadzenie napędu sterowania podłużnego
z kabiny pilota, znamienne tym, że w miejscu połą
czenia sterownicy z resztą układu zastosowano połą
czenie rolkowo-prowadnicowe.

62a3

62a2

(P. 150188)

(P. 150320)

02.09.1971.

Zakład Doświadczalny przy Wytwórni Sprzętu Ko
munikacyjnego, Świdnik (Alojzy Kubik, Marian Pat
kowski).
Układ ogrzewania 1 wentylacji kabiny statku po
wietrznego, zwłaszcza śmigłowca zestawiony z chwytu
powietrza ze sprężarki turbinowego silnika napędowe
go, odcinającego zaworu, kolektora doprowadzającego
to powietrze do dysz, którymi wspomniane powietrze
przedostaje się do wnętrza kabiny celem jej ogrzewa
nia i wentylacji, znamienny tym, że ma jedną lub kil
ka par płytek (9), najkorzystniej zakrzywionych, uło
żonych wzdłuż osi podłużnej kolektora (6) doprowadza
jącego powietrze pobrane ze sprężarki (2) turbinowego
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silnika napędowego (3) do dysz (8), którymi to powie
trze przedostaje się do wnętrza kabiny (7) śmigłowca
tak, że płytki (9), kolektor (6) i dysze (8) stanowią ra
zem ejektor.
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skrzynia biegów (3) z pośrednim wałkiem (12) má na
końcu tegoż wałka przesuwne sprzęgło (4) połączone
poprzez wałek pędny (5) z centralnym reduktorem (6),
połączonym z kolei ze sprężarką (21) oraz pojemnikiem
obrotowym (1) urządzenia.
63c

(P.

149901)

2.08.1971.

Ośrodek Konstrukeyjno-Badawczy Przemysłu Mo
toryzacyjnego „Polmo", Warszawa (Jerzy Bańkowski,
Wojciech Wężyk, Jan Nowak, Karol Sekular).
Składany dach skorupowo-brezentowy kabiny samo
chodu ciężarowego, znamienny tym, że wykonany jest
z dwu sztywnych elementów czaszy górnej (1) i płatu
tylnego (2) połączonych ze sobą obrotowo oraz dwu
boków brezentowych (3) i (4) przymocowanych na sta
łe do elementów sztywnych.

63b

(P. 151172)

22.10.1971.

Kudowskie Zakłady Przemysłu Bawełnianego, Ku
dowa Zdrój (Seweryn Bukowski).
Wózek transportowy, szczególnie do wałów snowadlanycb, posiadający podwozie składające się z dwóch
kół z oddzielnymi osiami, znamienny tym, że nadwo
zie wymienionego wózka stanowi sztywna rama (3),
zaopatrzona na końcach w dwa ruchome zaczepy
uchylne (4) i (4a), które w dolnej części posiadają od
powiednie chwyty (5), a ponadto na jednym końcu
ramy znajduje się kółko wspornikowe (9).

63c

(P. 149929)

9.08.1971.

Zakłady Mechaniczne „Łabędy", Gliwice (Czesław
Ochwat, Zygmunt Gorczyca).

63c

(P. 145339)

31.12.1970.

Przedsiębiorstwo Remontu Sprzętu Komunalnego
„PRESKO", Wrocław (Jerzy Winnicki, Stanisław Kar
piński. Tadeusz Dawidowicz, Władysław Wrzesiński).
Centralny napęd urządzenia do bezpylnego wywozu
nieczystości stałych, zainstalowanego na podwozia
przystosowanego samochodu ciężarowego z silnikiem
spalinowym i skrzynią biegów, z której tenże napęd
jest uzyskiwany, znamienny tym, że samochodowa

Urządzenie zaczepowe ciągnika zawierające element
sprężysty, znamienne tym, że posiada jeden lub dwa
elementy sprężyste wykonane w postaci wałków skręt
nych połączonych swymi zewnętrznymi końcami nie-
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obrotowo z ramą ciągnika za pomocą wsporników zaś
ich wewnętrzne końce połączone są nieobrotowo
z dźwignią widłową, która osadzona jest obrotowo
w obudowie.
63c

(P. 149961)

11.08.1971

Myslowickie Zakłady Urządzeń Elektromechanicz
nych „Zelmech", Mysłowice (Paweł Newrzela, Józef
Laksander, Edward Kramarczyk).
Sposób oczyszczania powietrza w pomieszczeniach
pojazdów samochodowych, znamienny tym, że we
wnątrz pojazdu umieszcza się źródło wytwarzające
małe stężenie ozonu, które dzięki swym właściwościom
utleniającym neutralizuje budowę cząsteczek szkodli
wych, występujących przy spalaniu paliwa w silniku,
przy czym wytwarzanie ozonu odbywa się na zasadzie
cichych wyładowań elektrycznych, rysunek 1.
Urządzenie do stosowania sposobu według zastrze
żenia 1, znamienne tym, że źródło wytwarzania ozonu
stanowi lampa ozonotwórcza składająca się z bańki
szklanej (16) wypełnionej mieszanką gazów ksynonu
i kryptonu (19) względnie parą sodu oraz elektrody
wewnętrznej powierzchniowo grafitowanej (17) i elek
trody zewnętrznej (18) wykonanej z blachy aluminio
wej o rozciąganych oczkach o kształcie równoległoboku, przy czym lampa zawiera tranzystorową prze
twornicę częstotliwości, która zasilana jest prądem
stałym z baterii akumulatorowej (1) względnie baterii
suchej (3).

Nr 17

Zamek zatrzaskowy do pasów, zwłaszcza do samo
chodowych
pasów
bezpieczeństwa,
wyposażony
w dźwignię do otwierania zamka, osadzoną na wspól
nej osi z zatrzaskiem samoczynnego zamykania za
mka, znamienny tym, że część czołowa zatrzasku 3
jest nachylona do obudowy zamka 1 w taki sposób, że
powstały kąt naprowadza klamrę 8 do zamka i na sku
tek działania sprężyny zatrzasku 7 mocuje ją samo
czynnie w zamku.

63c

(P. 150423)

9.09.1971.

„Polmo" Ośrodek Konstrukcyjno-Badawczy Przemy
słu Motoryzacyjnego, Warszawa (Tytus Wiraszka).
Pneumatyczny układ sterowania sprzęgła zwłaszcza
do samochodów ciężarowych, znamienny tym, że czyn
nikiem dociskającym tarcze sprzęgła jest sprężony
płyn, np. powietrze.

63c

(P. 150021)

; 14.06.1971.

Fabryka Samochodów Małolitrażowych, Bielsko-Biała (Andrzej Dietrych, Zbigniew Gebauer, Marceli
Kłoda, Bronisław Więcek).
Układ sygnalizacyjny w pojeździe mechanicznym,
a zwłaszcza w samochodzie skłaniający kierowcę i pa
sażerów do zapięcia pasów bezpieczeństwa, znamien
ny tym, że zawiera stycznik (2) połączony szeregowo
z jednej strony z masą (9) a z drugiej z włącznikiem
(3), który poprzez łącznik (4), bezpiecznik (5) i stacyj
kę (7) jest połączony ze źródłem prądu (8), przy czym
stycznik (2) w przypadku zadziałania zwiera obwód
klaksonu (1), a włącznik (3) jest połączony mechanicz
nie ze skrzynią biegów i szybkościomierzem, .zaś łącz
nik (4) jest rozwierany po zapięciu pasów bezpieczeń
stwa.
63c

(P. 150542)

16.09.1971.

Zakłady Sprzętu Budowlanego nr 2, Solec Kujawski
(Edward Nowak, Stanisław Stożek, Edmund Rydelski).

63c

(P. 150022)

14.08.1971.

Spółdzielnia Pracy im. L. Waryńskiego „Mostostal",
Bydgoszcz (Aleksy Ordański).

Samojezdny pojazd techniczny, który stanowi dwu
osiowy i dwuczłonowy z przegubem w okolicy środka
pojazd samochodowy, napędzany silnikiem spalino
wym poprzez skrzynię przekładniową, skrzynię roz
dzielczą, zespół wałów napędowych i dwa mosty na
pędowe i następnie na cztery o pneumatycznym ogu
mieniu koła jezdne, znamienny tym, że jest wyposaiony w żuraw (15), który jest osadzony na czopie (13)
umieszczonym w gnieździe (12) znajdującym się-w tyl
nej części ramy (5) przedniej i składa się z kolumny
(14), do której jest przytwierdzone ramię (23) oraz
wspornik (16) do połączenia za pomocą sworznia (43)
z cylindrem (18) hydraulicznym powodującym skręt
żurawia (15), który to cylinder (18) jest połączony dru
gim końcem ze wspornikiem (19) przytwierdzonym do
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ramy (5) przedniej oraz zamocowanego przegubowo
wysięgnika (22) stałego, zaopatrzonego w cylinder (24)
hydrauliczny umieszczony wewnątrz niego i przymoco
wany Jednym końcem do sworznia (25) łączącego ra
mię (23) kolumny (14) z wysięgnikiem stałym (22),
a drugim z wysięgnikiem (26) ruchomym, zaopatrzo
nym w obrotowy hak (27) oraz dwa cylindry (21 i 21 a)
hydrauliczne zmiany kąta położenia wysięgnika (22)
stałego wraz z zaworem (34) zabezpieczającym, przy
mocowane jednym końcem do wspornika (20) przy
twierdzonego do podstawy kolumny (14), a drugim do
wysięgnika (22) stałego w okolicy połowy jego dłu
gości, pod którym to wysięgnikiem (22) stałym mię
dzy dwoma przednimi błotnikami (8 i 8a) znajduje się
płaszczyzna (29) ładunkowa przeznaczona do przewoże
nia zespołów, na której z przodu, przytwierdzone do
ramy (5) przedniej, znajdują się dwa gniazda (31 i 311)
do umocowania na wsporniku (32) imadła (33) ślusar
skiego oraz usytuowana z lewej strony płaszczyzny
(29) ładunkowej pompa (30) załadowcza smaru stałego.
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znamienny tym, że ma hak (2) wychylnie zamocowany
na dolnej ściance obudowy tylnego mostu i jest zaopa
trzony w podnoszące ramiona (5), połączone za pomocą
wysuwnych czopów (6) i podnoszących cięgieł (7) z ra
mionami podnośnika hydraulicznego jak i w zapadki
(9), które zaskakują w położeniu pracy w wybrania
w ramionach wieszaka (8) wychylnie zamocowanego
w tylnym wsporniku (10), przy czym ramiona wiesza
ka (8) są wzajemnie połączone poprzeczką (12) jak
i pałąkiem (13), połączonym cięgłem łączącym (16) ;,
z dźwignią ręczną (17).
?

63c

(P. 150846)

1.10.1971.

Krakowskie Zakłady Metalowe Przemysłu Tereno
wego, Kraków (Stefan Bartnik).
. UÍ-A.1«.
83c

(P. 150552)

17.09.1971.

Centralne Biuro Konstrukcyjne Przemysłu Maszy
nowego Leśnictwa, Wrocław (Edward Kozłowski, Jerzy
Drzewoski).
Dyszel do przyczep dwukołowych z mechanizmem
hamulcowym, najazdowym, znamienny tym, że jego
część ruchomą stanowi równoległobok przegubowy
utworzony z ramion (2) i (3), z jarzma (4) oraz odpo
wiednio zakończonego wysięgnika (1) przyczepy, przy
czym do regulacji położenia równoległoboku zasto
sowany jest mechanizm regulacyjny śrubowy, utwo
rzony ze śruby (5) z pokrętłem (6) i z nakrętki (7).

63c

(P. 150809)

Zaczep zaciskowy, zwłaszcza do pasa bezpieczeństwa,
zawierający ramkę oraz zacisk, znamienny tym, że na
prostokątnej ramce (1), z kształtowym uchwytem (2),
tworzącym z płaszczyzną ramki (1) kąt mniejszy od
90°, jest nałożony zacisk (4), wyposażony w osłonę (5)
o wyoblonych brzegach, z dwiema wygiętymi końców
kami (6) mającymi zewnętrzne powierzchnie radełkowane, przy czym końcówki (6) obejmują krótsze boki
ramki (1) w sposób, umożliwiający przesuw zacisku ř
(4) w ramce (1).
.1■

30.00.1971.

Polsko-Czechosłowacki Ośrodek Badawczo-Rozwojo
wy Ciągników, Brno (Miroslav Pokorny, Lubomir
Brecka).
Zaczep automatyczny do przyczep pojazdów mecha
nicznych, zwłaszcza ciągników, umożliwiaj ący pracę
z walem przegubowym i trzypunktowym zaczepem,

63c

(P. 150929)

6.10.1971.

„POLMO" Fabryka Osprzętu Samochodowego, Łódi
(Roman Kocot, Stanisław Kochanowski, Stanisław
Lach, Zenon Wieczorek, Wojciech Kaczyński).
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Złącza przewodów sprężonego powietrza, zwłaszcza
do łączenia układów sterowania hamulców pojazdu sa
mochodowego z przyczepą, składające się ze złącza
z zaworkiem i złącza z kołkiem oraz wyposażone
w prowadnice, wykonane jako wytłoczki z blachy, zna
mienne tym, że korpus (1) złącza (A) z zaworkiem
i korpus (H) złącza (B) z kołkiem posiadają w swym
wnętrzu odpowiednie żebra (2) i (14), gdzie na żebrach
(2) wspiera się gniazdo (3) zaworu (6), zaś na żebrach
(14) wspiera się podkładka (15), podczas gdy prowad
nice (8) posiadają wgłębienia (10), w które w wyniku
połączenia złącz (A) i (B) wchodzi kołek ryglujący (13).

63c

(P. 150992)

12.10.1971.

Centralny Ośrodek Konstrukcyjno-Badawczy Prze
mysłu Motoryzacyjnego „Polmo", Warszawa (Jerzy
Piasecki).
Hamulec taśmowy o działaniu samowzmacniającym
w obu kierunkach, posiadający końce taśmy ściągane
układem cięgien o kierunkach w przybliżeniu stycz
nych do powierzchni bębna hamulcowego, znamienny
tym, że w zakończeniach taśmy (2) są osadzone sworz
nie (3, 4), których wystające z taśmy (2) końce są pro
wadzone w otworach owalnych (5, 7) podstawy (6).
przy czym zarysy owalne tych otworów leżą w pła
szczyznach prostopadłych do osi bębna hamulcowego
(2), a ich dłuższe osie symetrii są w przybliżeniu stycz
ne do przechodzącej przez osie sworzni (3, 4) powierz
chni walcowej, której oś pokrywa się z osią obrotu
bębna hamulcowego (1).

Nr 17

Sposób sprawdzania świateł głównych pojazdów sa
mochodowych szczególnie w warunkach drogowych,
znamienny tym. że przy kole tylnej osi pojazdu usta
wia się na wsporniku (14) projektor, a przy kole przed
niej osi pojazdu ustawia się na wsporniku (15) gło
wicę pomiarową w celu wycechowania, obracając pro
jektorem doprowadza się wiązkę światła w kształcie
diafragmy (21) na linię poziomą na ekranie (12), po
zdjęciu ekranu (12) zgrywa się diafragmę (21) z po
ziomą linią (4) na matówce (3) za pomocą śruby (18)
regulacyjnej i odczytuje ąią na podziałce poziomicy (8)
położenie pęcherzyka, po czym ustawia się głowicę
pomiarową przed reflektor (10) w ten sposób, aby oś
podłużna głowicy (fig. 1) była w przybliżeniu równoleg
ła do osi podłużnej pojazdu, a wspornik (9) dystanso
wy opierał się o środek szkła sprawdzanego reflekto
ra, reguluje się położenie głowicy tak aby pęcherzyk
poziomicy (8) zajął położenie identyczne jak w czasie
cechowania, a następnie sprawdza się położenie gra
nicy światła i cienia światła mijania na matówce (3).
Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz. 1,
składające się z głowicy pomiarowej i projektora,
z których głowica pomiarowa składa się z obudowy,
wewnątrz której w przedniej części znajduje się so
czewka skupiająca, a w tylnej części matówka, poniżej
której umieszczony jest miernik luksomierza i jego
przyciski oraz w dolnej tylnej części obudowy zamo
cowana jest rękojeść, zaś projektor składa się z obu
dowy, zamocowanej obrotowo na wsporniku, na której
w przedniej części osadzona jest przesuwnie tuleja
z zamocowaną soczewką skupiającą, wewnątrz obu
dowy znajduje się diafragma, za którą zamocowana
jest soczewka kondensowa, zaś w tylnej części obudowy
zamocowana jest żarówka halogenowa, znamienna tym,
że na matówce (3) w centralnym miejscu znajduje się
linia (4) pozioma oraz zamocowany fotoelement (5) zaś
w rękojeści zabudowana jest poziomica (8) oraz
w przedniej części obudowy (1) umieszczony jest zdejmowalnie ekran (12), a przed soczewką (2) zamocowa
ny jest wspornik (9) dystansowy, przy czym głowica
nakładana jest na wspornik (15) drugi.

63o

(P. 151344)

30.10.1971.

Zakład Doświadczalny przy Wytwórni Sprzętu Ko
munikacyjnego, Świdnik (Ryszard Głaz).

63c

(P. 151192)

25.10.1971.

Instytut Transportu Samochodowego, Warszawa (Jan
Łowicki i Gerard Matuszowiec).

Włącznik światła stop w jednośladowych pojazdach
mechanicznych umieszczony w bębnie hamulcowym
wyposażony w dwa styki zwierające obwód elektrycz
ny, znamienny tym, że jeden styk stanowi sztywna
ołytka (3) zwichrowana pod kątem o o wartości nie
większej niż 20° osadzona trwale na osi (1) rozpieracza (2), a przeciwstawny styk jest złożony z kołka (4)
włożonego przesuwnie w konstrukcyjny element w po
staci tulei (5) osadzonej w pokrywie (6) bębna hamul
cowego, przy czym kołek (4) jest połączony suwliwie
i współśrodkowo z odizolowaną końcówką (11) przewo
du (9) elektrycznego obwodu światła stop.
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rzeniu konstrukcyjnym, w których umieszczone są
otwory do chwytania wody rzucanej na te urządzenia
w wyniku ruchu falowego, kołysania, pochylania stat
ku i innych, po czym powodowany jest wypływ wody,
korzystnie pod powierzchnią wody, poza otworami
chwytającymi wodę przez surowe elementy przepusto
we, które przebiegają od wymienionych urządzeń tłu
miących ku rufie statku.
65a
<P.
133075)
21.04.1969.1
Flume Stabilization* Systems, Inc. Noboken, New
Jersey, Stany Zjednoczone Ameryki (Franc Victor Antonius Pangalila).

63h

CP.

150743)

27.09.1971.

Zakłady Rowerowe „Romet", Bydgoszcz (Marian Piesiewicz, Benedykt Grota).

Sposób stabilizacji przechyłów statku, znamienny
tym, że porównuje się wahanie cieczy (Iz) w zbiorniku
(10) stabilizatora z przechyłem statku i reguluje się
poziom cieczy w zbiorniku (10) tak, aby opóźnienie faz
wahama cieczy względem przechyłów statku leżało
w granicach przewidzianego zakresu, tzn. było bliskie
90°.

Rama składana pojazdu dwukołowego, zwłaszcza
roweru zbudowana z dwóch części połączonych ze sobą
urządzeniem umożliwiającym składanie roweru, zna
mienna tym, że rura części przedniej (1) ramy jest wy
gięta w dół tak, aby jej koniec w rowerze zmontowa
nym uzyskał położenie pionowe, natomiast do końca
rury części tylnej (2) ramy jest przymocowana trwale
opaska zaciskowa (3) zaciskana na końcu rury części
przedniej (1) ramy przy pomocy śruby (4) z nakrętką
lub przy pomocy innego zacisku^

65a

651

(P. 130439)

5.12.1968.

Pierwszeństwo: 8.12.1967 (Szwecja)
Seasafe Transport AB, Sztokholm, Szwecja (Bengt
Wilhelm Törnqvist).
Statek morski zaopatrzony eo najmniej w dwa lub
więcej kadłubów ustawionych zasadniczo równolegle
w pewnej odległości względem siebie i jeden lub więcej
pokładów łączących te kadłuby, znamienny tym, że
pod pokładem (1, 2) lub pod najniższym pokładem
przynajmniej na dziobie statku znajduje się jedno lub
więcej urządzeń tłumiących (4, 5) do łamania fal, które
rozciągają się korzystnie poniżej wodnicy przy zanu

(P. 138104)

10.01.1970.

Biuro Projektów i Studiów Taboru Rzecznego, Wro
cław (Władysław Piątek).
Amortyzator sprężynowy, zwłaszcza do urządzeń
sczepiających rzecznych zestawów pchanych, znamien
ny tym, że na dwóch trzonach (1), połączonych ze sobą
za pomocą łącznika (4), są osadzone, jedna za drugą,
sprężyny (2) i (3), o różnych średnicach i napięciach
wstępnych, przy czym napięcie wstępne sprężyn (2),
przylegających z jednej strony do przedniej ściany
obudowy (6) amortyzatora, a z przeciwległej strony
do płyty (7), jest równe zero, a napięcie wstępne sprę
żyn (3), umieszczonych między luźno osadzonymi na
trzonach (1) płytami (7) i (8), jest równe
wartości
siły zrywającej sczepiającą linę (5).
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24.12.1970.

Biuro Projektów i Studiów Taboru Rzecznego, Wro
cław (Wojciech Dostał).
Urządzenie do oddzielania oleju z mieszaniny wody
x olejem stosowane na statku wodnym, znamienne tym,
że w jego układzie do zbiornika (1), wewnątrz którego
jest umieszczona grzewcza wężownica (7) włączona
w układ wewnątrz obiegu (8) chłodzenia spalinowego
silnika (8) chłodzenia spalinowego silnika (6), jest pod
łączony eżektor (4), wytwarzający
podciśnienie
w zbiorniku (1), przy czym eżektor (4) jest włączony
w układ zewnętrznego obiegu (5) chłodzenia silnika (6).

Nr 17

również równolegle włączone w ten obwód (8) odci
nające zawory (9), (10) i przyłączone do nich szerego
wo zwrotne zawory (11), (12).
65a

(P.150S35)

3.09.1971.

Politechnika Gdańska, Gdańsk (Janusz Staszewski).
Statek do przewozu barek, znamienny tym, ze po
siada dwa kadłuby (1) z zamocowaną między nimi k r a 
townicą (2), której poszczególne klatki mają prześwit
większy od gabarytu barek (5) i wyposażone są w urzą
dzenia mocujące barki (5), zaś wzdłuż kadłubów (1)
zamocowane są tory (3), po których porusza się suw
nica portalowa (4).

65a

(P. 150350)

4.09.1S71.

Stocznia Szczecińska im. Adolfa Warskiego, Szcze
cin (Jerzy Piskorz-Nałęcki).
Urządzenie opływowe do części rufowej okrętu, zna
mienne tym, że ma postać odpowiednio wyprofilowa
nych elementów posiadających kształt kadłuba przy
twierdzanych jako odrębna konstrukcja do rufowej
części kadłuba okrętu (1).
65a

(P. 150175)

25.09.1971.

Centrum Techniki Okrętowej, Gdańsk (Tadeusz
Bauer, Michał Andersohn, Julian Pirszel, Tadeusz Kin).
Układ blokowania elektro-hydraulicznego zespołu
napędowego zwłaszcza okrętowych mechanizmów po
kładowych, składający się z nadajnika, wyłączników
ciśnieniowych, siłownika oraz zaworów odcinających
i zaworów zwrotnych połączonych przewodami, zna
mienny tym, że ma ciśnieniowy wyłącznik (1) układu
doładowania połączony przewodem (2) doładowania
szeregowo między doładowującą pompę (3) i zwrot
ne zawory (4) włączone równolegle do głównego ob
wodu (5) dowolnie względem głównej pompy (20), ciś
nieniowy wyłącznik (6) układu sterowania połączony
szeregowo z podwójnym zwrotnym zaworem (7), który
jest włączony równolegle w obwód (8) sterowania oraz

65a

(P. 150351)

4.09.1971.

Stocznia Szczecińska im. Adolfa Warskiego, Szcze
cin (Jerzy Maciejewski).
Statek towarowy i ładowniami o regulowanej dłu
gości do przewozu ładunków masowych, kontenerów,
drobnicy oraz rudy, znamienny tym, że przegrody (1)
lub przegrody składane (12) osadzone są w prowadni
cach (10) lub (11) oraz gniazdach oporowych (2) i za
bezpieczone rozpornicami (5).
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65j
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(P. 150725)

27.09.1971.

Biuro Projektów i Studiów Taboru Rzecznego, Wro
cław (Wojciech Zbilut, Walerian Dobromirski, Wła
dysław Piątek).

65a

(P. 150727)

27.09.1971.

Biuro Projektowo-Technologiczne Morskich Stocz
ni Remontowych, Gdańsk (Jerzy Kass).

Urządzenie łączące jednostki pływające w zestaw
pchany, zaopatrzone w kierunkowe rolki, przez które
są przewinięte łączące liny oraz w amortyzatory i hy
drauliczne siłowniki, przy czym pchacz jest umieszczo
ny w specjalnym gnieździe wykonanym w części ru
fowej barki, znamienne tym, że kierunkowe rolki (1)
są umieszczone na barcex(2) w obrębie linii prostopad
łej do płaszczyzny symetrii pchacza (3), która prze
chodzi przez środek wyporu pchacza (3) w stanie jego
spoczynku, przy czym do pchacza (3) są zamocowane
co najmniej dwa przegubowe zderzaki (7) i jeden dzio
bowy zderzak (8), wykonane z amortyzującego mate
riału.

Pomosty komunikacyjne dla pływających elewato
rów, znamienne tym, że każdy pomost ma duże wzglę
dem siebie przesuwne schodnie, wewnętrzną (1) i ze
wnętrzną (2), przy czym schodnie wewnętrzne (1) są
zamocowane obrotowo do pokładu elewatora, a do ze
wnętrznych schodni (2) są zamocowane na ich końcach
obrotowe podesty (3).

65j

(P. 150726)

27.09.1971.

Stocznia „Wisła", Gdańsk (Alfons Józef Kamiński).
Stępka przechyłowa statku jako chłodnica, znamien
na tym, że ma kształt podłużnego zbiornika o przekro
ju profilowej stępki, na końcach której są zamonto
wane króćce (4) dopływu i odpływu czynnika oraz w
dolnej części na poszyciu (1) stępki znajduje się do
wolna liczba spustowych korków (5).

65a

(P. 151313)

30.10.1971.

Stocznia Szczecińska im. A. Warskiego, Szczecin,
Polska (Jerzy Piskorz-Nałęcki, Zbigniew Minko).
Pokrywa luku, znamienna tym, że dźwigary (3)
usztywniające pokrywę są wstępnie sprężone wzdłuż
jednej krawędzi za pomocą cięgien (5) wykonanych
z materiału o wytrzymałości wyższej od materiału po
krywy.
Pokrywa luku według zastrz. 1 w innym wykonaniu
pozwalającym zabezpieczyć cięgno ściskające pokry
wę od uszkodzeń i działania atmosferycznego, zna
mienna tym, że cięgna (5) są umieszczone w rurach (4),
które są zamocowane na stałe do dźwigara usztyw
niającego pokrywę luku.

65j

(P. 150730)

27.09.1971.
27.09.1971.

Centrum Techniki Okrętowej, Gdańsk (Bohdan Tyborowski, Marceli Figurski, Stanisław Miłosz. Marian
Kukliński).
Urządzenie bomowe do przeładunku bomami poje
dynczymi, sprzężonymi i równoległymi jest znamien
ne tym, że ma przestrzenny układ cięgnowy zapew
niający obrót i zmianę wysięgu bomu składający się
z dwu dwutopenantowych żurawi bomowych (2) i (3),
dwu dwubębnowych wodzarek (6) i (7), dwu wciąga
rek renerowych (10) i (11) oraz prefendrów (12) i (13).
umożliwiających pracę w układzie bomów sprzężonych
bez zmiany olinowania, przy czym obrót i zmiana
wysięgu bomu jest dokonywana poprzez prowadzenie
linii bieżnej topenanty (5) z bloku linowego na noku
bomu, poprzez dwa bloki kierunkowe na jeden z bęb
nów wciągarki dwubębnowej zaś lina bieżna topenan
ty (4) jest prowadzona poprzez jeden blok kierunko
wy na drugi z bębnów tejże samej wciągarki dwubęb
nowej.
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noszenia jak również w elementy sterujące oraz przy
rządy do czyszczenia powietrza transportowego. Zna
mienne tym, że posiada wentylator (1) połączony z in
stalacją podciśnieniową (2) zakończoną układem ssaw
(3) wyposażonym w wibracyjny bijak (4), przy czym
końcówki wylotowe ssaw (3) wychodzą na urządzenie
transportujące (5), na końcu którego znajduje się wyrzutnik ślizgowy (6).
65h

(F. 149881)

5.08.1971.

Stocznia Szczecińska im. Adolfa Warskiego, Szczecin
(Jerzy Piskorz-Nałęcki).

65j

(P. 150931)

6.10.1971.

Stocznia Gdańska im. Lenina, Gdańsk (Zenobiusz
Oleszko).
Ogrzewanie zbiorników ładunku płynnego zwłaszcza
na statkach, znamienne tym, że stanowi je szereg ka
nałów grzewczych (6), a tworzą je profile (3) gięte
z płaskowników lub pasków blachy w kształcie roz
wartej litery u i przyspawanej spoiną (5) do dna zbior
nika (1) i ścian zbiornika (2).

65h

(P. 149285)

Urządzenie do steru okrętowego, znamienne tym, i e
na wysokości osi obrotu śruby napędowej (4) pod od
powiednim kątem i po obu stronach konsoli (2) umie
szczony jest płat (1).
Urządzenie według zastrz. 1, znamienne tym, że płat
ruchomy (5) zamocowany jest obrotowo na sworzniu
(S\ dzięki czemu umożliwiona jest zmiana kąta natarć a płata w stosunku do nabiegającego od śruby na
pędowej (4) strumienia wody.
Odmiana urządzenia według zastrz. 1, znamienna
tym, że opływka (1) zamocowana jest obrotowo wzglę
dem przedniej krawędzi płata nieruchomego (10) przy
twierdzonego do konsoli (2).
Odmiana urządzenia według zastrz. 3, znamienna
tym, że część stała płata (12) oraz ruchoma lotka (13)
zamocowane są do konsoli (2), przy czym ruchoma lot
ka (13) posiada możliwość obrotu względem części sta
łej płata (12).

7.07.1971.

Biuro Projektów Budownictwa Morskiego, Gdańsk
(Stefan Czarnecki, Tadeusz Kleszczewski, Henryk
Dziwnik).
Pneumatyczne urządzenie do czyszczenia wagonów
z materiałów sypkich. Zamontowane na podwoziu ko
łowym, wyposażone w mechanizmy jazdy, obrotu i podOdmiana urządzenia według zastrz. 1 - 4 , znamienna
tym, że ma część stałą (24) i (31) oraz część wysuwa
ną (23) i (30), przemieszczanie których następuje za
pomocą siłowników hydraulicznych (27), (32) i (33).

65h

(P. 150208)

26.08.1971.

Zakłady Przemysłu Metalowego H. Cegielski, Przed
siębiorstwo Państwowe, Poznań (Jacek Kafliński, Wła
dysław Maziarczyk).
Układ nastawny sygnału sterującego, znamienny
tym, że posiada mechanizm nastawczy (1), który sprzę
żony mechanicznie ze znanym nastawnikiem skoko
wym (11) i korektorem (13) umożliwia sterowanie zna
nym nadajnikiem sygnału (15) regulującym sygnał ste
rujący.

Nr 17
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ciski ruchome (41), natomiast na jednej ze ścian bocz
nych bęben (1) ma krzywkę (17) korzystnie nierucho
mą względem obrotowego bębna (1) osadzoną na wspól
nej osi z bębnem (1), który obraca się współbieżnie do
obrotów tarcz ściernych (53) podpartych płaszczyzna
mi (61) i (61) tarczy oporowej (60), której położenie usta
lone jest kołnierzem oporowym (59) na piaście (5d),
pierścieniem (63) i nakrętką (64), przy czym odległość
między tarczami ściernymi (53) ustalona jest za po
mocą suportów (66).
•v ,
i -

67a

(P.

149730)

28.07.1971.

Zakład Doświadczalny Pneumatyki Obrabiarkowej
i Narzędziowej, Białystok (Czesław Klimczuk, Zbig
niew Puchalski, Ryszard Rutkowski).
Układ sterowania i napędu pneumatycznego obra
biarek w szczególności przeznaczonych do wykonywa
nia rowków promieniowych, znamienny tym, że za
wiera bęben podziałowy (2a) umieszczony między si
łownikiem obrotu (2), siłownikiem blokującym (1) i si
łownikiem podziału (3), który współpracuje z szablo
nem bębna podziałowego, oraz zawiera siłownik (4)
nadający posuw roboczy obrabianemu przedmiotowi.

67B

(P. 149805)

67a

(P. 150013)

14,08.1971.

Łódzkie Zakłady Przetwórcze Surowców Wtórnych,
Łódź (Henryk Trella, Juliusz Zakrzewski).
Sposób wytwarzania tarcz polerskich płatkowych,
znamienny tym, że płatki ścierne (1) tarczy złożone
w kształcie litery V zamocowuje się na dwuczęściowej
tulei (S) przy pomocy klamerek (2) wykonywanych
korzystnie z miękkiego drutu, tak aby końce klame
rek (2) wchodzące do wnętrza tulei (3) ułożyły się
w bruzdach (4), następnie do obu końców tulei (3) wci
ska się tulejki (5) z kołnierzami (6) tworzące piastę
tarczy.
Piasta tarczy do stosowania sposobu według zastrz. 1,
znamienna tym, że składa się z dwuczęściowej tulei (3)
której ścianki wewnętrzne i krawędzie zaopatrzone są
w bruzdy (4) oraz z dwu tulejek (5) z kołnierzami
(6).

2.08.1971.

Wrocławskie Zakłady Materiałów Ogniotrwałych,
Wrocław (Kazimierz Czech, Andrzej Klasztorycki).
Szlifierka do obróbki izolacyjnych wyrobów ognio
trwałych zwłaszcza o kształcie foremnych prostopadło
ścianów, posiadająca niezależne układy napędowe
wrzeciona i przesuwu obrabianych przedmiotów, zna
mienna tym, że posiada obrotowy bęben (1), którego
wieniec ma kształt wieloboku, a na jego obwodzie roz
mieszczone są opory (24) korzystnie wymienne i za-

67b

(P. 149338)

9.07.1971.

Muzeum Zamkowe w Malborku, Malbork (Zbigniew
Warczyński).
Sposób usuwania produktów korozji 1 Innych zanie
czyszczeń z zabytkowych przedmiotów, szczególnie me
talowych, przez strumieniowe odspajanie dynamicz-

154

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

nym działaniem wprawionych w szybki ruch cząstek
ścierniwa, znamienny tym, że znajdujące się w za
mkniętym obiegu ścierniwo jest wprawiane przy uży
ciu sprężonego powietrza w jednostajnie przyspieszo
ny ruch i zawieszone w strumieniu powietrza poru
sza się z szybkością przydźwiękową bombardując po
wierzchnię obrabianego przedmiotu w taki sposób, że
wektory jego prędkości są zasadniczo prostopadłe de
tej powierzchni.
Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz. i 3 mające postać zamkniętej komory manipulacyjnej
z dyszą strumieniową i rusztem, operacyjnym oraz
oświetleniem wewnętrznym, znamienne tym. źe ma
wewnątrz komory (1) zakończonej lejem zsypowym (2)
wprowadzone eo najmniej dwa manipulacyjne ręka
wy (3) z rękawicami (4) i eo najmniej dwa manipu
lacyjne otwory (5) z promieniowymi miechami (6), któ
re umożliwiają ręczne operowanie strumieniową dy
szą (7) zawieszoną elastycznie na przewodach mie
szankowym (8) i powietrznym (9), nad dzielącym tę
komorę (1) poziomym szczebelkowym rusztem (10),
przy czym ściany tej komory są wyłożone od wewnątrz
miękką wykładziną przeciwrykoszetową (11), na przy
kład gufronową, a ścierniwo (12) znajduje się w za
mkniętym technologicznym obiegu mającym dyszę dol
ną zasysającą (13), współpracującą poprzez transpor
towy przewód (14) ze środkową dyszą atmosferyczną
(15) oraz z umieszczonym w górnej części tego prze
wodu (14) stabilizowanym kompensatorem pulsacji (16),
mającym wziernik (17), przy czym jednocześnie stru
mieniowa dysza (7) jest zasilana sprężonym powie
trzem za pośrednictwem elastycznego przewodu (20),
które jest dozowane redukcyjnym zaworem (21) stero
wanym pedałem (22).

Nr 17

Zabierak sprężynowy do mocowania przedmiotów
cylindrycznych w szczególności o małych wymiarach,
zwłaszcza przy szlifowaniu rowków wiórowych
w gwintownikach z chwytem cylindrycznym na zna
nej specjalnej szlifierce kłowej automatycznej, wy
korzystujący znane zespoły obrabiarki, a mianowicie
głowicę wrzeciona, konik, magazynek, urządzenie ste
rujące z automatycznym cyklem pracy, znamienny
tym, że ma ukształtowaną w formie zbliżonej do lite
ry C zaciskową sprężynę (7), zaopatrzoną na obu swych
końcach w elastyczne, mocujące szczęki (6), korzyst
nie z gumy twardej olejoodpornej, przy czym zaci
skowa sprężyna (7) osadzona jest na centrującym kle
(2) umieszczonym przesuwnie w prowadzącej tulej
ce (1), tak że zaciskowa sprężyna (7) opiera się swoimi
ramionami o pryzmę oporową (4).

67a

(P. 150559)

17.09.1971.

Wrocławska Fabryka Urządzeń Mechanicznych, Wro
cław (Lucjan Mirecki, Zygmunt Nowakowski, Bolesław
Sereja).
Przyrząd do szlifowania tarcz sprzęgłowych, zna
mienny tym, że posiada wałek (11) z kołem podziało
wym (15) zazębiającym się okresowo z zapadką (16)
suwliwie osadzoną w tulei (19) z otworem (26) prowa
dzącym klin (25) rygla (24), który przesuwany jest
okresowo dźwignią (27) zamocowaną w obsadzie (28)
zakończoną rolką (29) współpracującą z dźwignią (30),
przy czym wałek (11) ustawiony jest pod kątem
( 9 0 - a ) do płaszczyzny stołu (31) szlifierki do wieloklinów.

67a

(P. 149620)

23.07.1971.

Warszawskie Zakłady Urządzeń Informatyki „Meramat", Warszawa, Polska (Paweł Beno, Zdzisław Ma
linowski, Andrzej Szyller).
Sposób polerowania elementów ceramicznych oras
spieków tlenków metali, ferrytów magnetycznych,
zwłaszcza ferrytów gęstych, znamienny tym, że pole
rowanie prowadzi się przy pomocy płyt docierających,
najkorzystniej szklanych o twardości HV_ # f około
2 GN/m1, które uprzednio profiluje się przez dociera
nie w celu uzyskania powierzchni o dowolnym kształ
cie z jednoczesną makrochropowatością dostosowaną
do rodzaju docieranego materiału.
#71

(P. 150494)

14.091971.

Fabryka Wyrobów Precyzyjnych im. Gen. Świer
czewskiego, Warszawa, Polska (Waldemar Grabczyński, Stefan Stolarski).

68a

(P 150849)

01.01.1971.

Polskie Zakłady Optyczne, Warszawa, Polska (Sta
nisław Wysocki, Aleksander Kornacki)
Zamek do szafek ogóinego przeznaczenia i futerałów
szafkowych, osadzony w ich drzwiczkach, znamienny
tym, że ma obrotowy rygiel (4) z przewężeniem o kwa
dratowym przekroju, ustalającym położenie rygla (4).
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Okładka i tworzywa, do scyzoryka, zwłaszcza Jednoostrzowego, składająca się z ostrza, sprężyny i pletynki, znamienna tym, że okładka (4) posiada wgłębienie
(2) w kształcie pletynki (5) i eo najmniej trzy otwo
r y (T).

68b

(P. 150504)

15.09.1971.

Biuro Projektów Przemysłu Organicznego, Warsza
wa (Jan Wojdaszka).
Mechanizm do zdalnego otwierania i zamykania wy
wietrzników okien lub okien, znamienny tym. że w
obudowie (1) umieszczone są dwie mogące przesuwać
się zębatki krzywoliniowe (2) oraz współpracujące z ni
mi kółko zębate (3) osadzone obrotowo na sworzniu
(4) dźwigni (5), przy czym ruch jednej zębatki w pra
wo powoduje obrót dźwigni <5) wokół sworznia (6)
z jednoczesnym przesunięciem drugiej zębatki w le
wo.
Mechanism według zastrz. 1, znamienny tym, ie obu
dowa (1) posiada zawiasę (8) przymocowaną do futry
ny okna, umożliwiającą obrót całego mechanizmu w
płaszczyźnie poziomej podczas otwierania i zamyka
nia wywietrznika.
Mechanizm według zastrz. 1 i 2, znamienny tym, że
do ramy wywietrznika jest przymocowany prowad
nik (9) z rolkami (10), między którymi może przesu
wać się dźwignia (5).
Mechanizm według zastrz. 1, 2 i 3, znamienny tym,
ie zębatki (2) zaopatrzone są w zaciski do linek, skła
dające się z kostki (11) z nawierconymi dwoma otwo
rami, nakładki zaciskowej (12) o kształcie litery C
i wkrętu (13).

69

(P.

149288)

7.07.1971.

Fabryka Wyrobów Nożowniczych „Gerlach", Drze
wica (Stanisław Pawłowicz, Władysław Abramczyk).
Scyzoryk rybacki składający się z ostrza, przyrzą
du, dwóch okładek, trzech pletynek, dwóch sprężyn
i uszka, znamienny tym, że posiada ostrze (1) i przy
rząd (2), który zakończony jest występami (8) i na
jednej stronie posiada nacięcia (7) oraz występ (9), przy
czym ostrze (1) posiada zakończenie (12) w kształcie
głowy szczupaka.

69

(P. 149671)

26.07.1971.

Lubuska Fabryka Zgrzeblarek Bawełnianych, Zie
lona Góra (Ryszard Łukianowski, Jerzy Łukianowski,
Jan Szumański).
Uniwersalny nóz myśliwsko-wędkarskl zbudowany
z rękojeści i ostrza, znamienny tym, że w rękojeści (S)
noża znajduje się osiowy otwór (4), w którym umie
szczony jest uchwyt (6) do mocowania narzędzi.

69

(P. 144945)

26.11.1970

Fabryka Wyrobów Nożowniczych „Gerlach", Drze
wica, Polska (Stanisław Mickiewicz, Stanisław Pawło
wicz, Władysław Abramczyk, Marian Kowal).
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(P. 151187)

26.10.1971.

Pomorskie Zakłady Przemysłu Cukierniczego, Byd
goszcz (Józef Zagrabski).
Urządzenie do zabezpieczenia drzwi celek w stacji
wysokiego napięcia złożone z działających niezależnie
od siebie blokady mechanicznej i elektrycznej, zna
mienne tym, że blokada mechaniczna jest zaopatrzona
w metalową płytkę (1) w kształcie wycinka koła wraz
z kołnierzem (2) umocowaną w nastawnej tarczy (S)
dźwigniowego napędu (7) ręcznego odłącznika za po
mocą wałka (4), oraz tym, że blokada elektryczna po
siada zamek (8), przez środek którego przechodzi ry
glujący trzpień (11) z osadzoną na nim powrotną sprę
żyną (12) i mosiężną rurką (13), przy czym ryglujący
trzpień (11) jest przesuwany za pomocą zwory (14) za
kończonej izolacyjną płytką (15), a wielkość odskoku
zwory (14) jest regulowana za pomocą płytki (16).

74b

(P. 149291)

Nr 17

że impulsator (3) w nadajniku (1) napędzany od na
pędu posuwu maszyny wysyła dwa ciągi impulsów
przesunięte w fazie, przy czym przy zmianie kierun
ku ruchu maszyny następuje odwrócenie przesunię
cia fazowego poszczególnych ciągów impulsów wzglę
dem siebie z tym, że ilość wysyłanych impulsów jest
proporcjonalna do przebytej drogi maszyny górniczej,
następnie ciągi impulsów wysyłane są parą żył (7)
przewodu oponowego po zmodulowaniu w znany spo
sób przez generatory (4) i (5) o różnych częstotliwościach
i sygnały te po dotarciu do odbiorników (2) są demodulowane w znany sposób i w formie dwóch ciągów
impulsów podawane na dekoder rozszyfrowujący
kierunek jazdy maszyny względem przesunięcia fazo
wego ciągów sygnałów i w zależności od tego przesu
nięcia następuje uruchomienie sumatora impulsów
w kierunku dodawania lub odejmowania.
Urządzenie do stosowania sposobu, znamienne tym,
że nadajnik (1) ma impulsator (3) z tarczą (32) zwią
zaną z wirującym elementem posuwu maszyny, na
tomiast odbiornik (2) zawiera dekoder (15) kierunku
jazdy połączony z rewersyjnym sumatorem (17) po
przez licznik (16) i układ kierunkowy (18).

7.07.1971.

Łódzkie Zakłady Przemysłu Bawełnianego im.
Obrońców Pokoju „Uniontex", Łódź (Lechosław Marasiński, Henryk Klimkiewicz).

74b

Sygnalizator zmiany ciśnienia w układach pneuma
tycznych, znamienny tym, że do mieszaka (1) poprzez
oś (4) zamocowany jest zestaw dźwigni (2), (3), (5), (6)
oraz ramię (7), oś (8) i dźwignia (9) oddziałująca na
wyłącznik miniaturowy (10).

Instytut Lotnictwa, Warszawa, Zjednoczenie Budow
nictwa Kopalń Rud. Warszawa (Stanisław Waśko, Ce
zary Lichodziejewski, Sławomir Aleszkiewicz, Alojzy
Kaźmierski, Wiliam Zachel, Jan Bartonez, Jan Horoszczak).

(P. 151342)

30.10.1971.

Urządzenie sygnalizacji szybowej składające się
z urządzenia nadawczego zawierającego generatory
częstotliwości podnośnych, układ koincydencji, suma
tor i nadajnik radiowy oraz z urządzenia odbiorczego
zawierającego odbiornik radiowy, układ rozdzielający
i układy wykonawcze, znamienny tym, że jeden z ge
neratorów (3) częstotliwości podnośnych jest połączo-

74b

(P. 149405)

12.07.1971.

Zakłady Konstrukcyjno-Mechanizacyjne Przemysłu
Węglowego, Gliwice (Jan Czyż, Andrzej Tobor, Ludwik
Gojowy, Władysław Kulig, Karol Skrzypek, Włodzi
mierz Leszczyński).
Sposób przesyłania informacji o położeniu maszyn
górniczych w ścianach wydobywczych, znamienny tym,
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ny bezpośrednio z sumatorem (7), a pozostałe (4, 516) poprzez sterowane zestyki (S. 9, 19 i 11), przy czym
przynajmniej jeden z tych generatorów jest połączo
ny z sumatorem (7) przez eo najmniej dwa szeregowo
połączone sterowane zestyki (8 i 9).

TM

(P. 149416)

13.07.1971.

Wojewódzki Zarząd Dróg Publicznych, Kielce (Wi
told Gowin, Edward Koliński, Wacław Szymański,
Stanisław Wójcik, Mieczysław Słowak, Zbigniew Maj,
Stanisław Ptasiński).
Sprężysty pachołek drogowy ostrzegawczo-oznaczeniowy, wykonany zgodnie z przepisami ruchu drogo
wego, znamienny tym, że posiada trzon (1) z tworzy
wa sprężystego z otworami (z) w przekroju poprzecz
nym dla zmniejszenia grubości ścianek, przy czym
wgłębienia (3) zawierają elementy ostrzegawcze, a prze
cięcie (4) zezwala na włączenie do trzonu (1) elementu
oznaczeniowego <5) dla celów oznaczania odległości dro
gowych.
.:, •

74d

(P. 150156)

Huta Baildon, Katowice
Zbigniew Sobecki).

75b
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(P.

150465)

11.09.1971.

Wyższa Szkoła Rolnicza, Instytut Tworzyw Drzew
nych, Poznań (Zbigniew Morze, Erazm Peretiatkowicz).
Sposób wytwarzania trwałych tablic Informacyj
nych, zwłaszcza tablic rejestracyjnych dla pojazdów,
metodą prasowania, znamienny tym, że w podatne ter
moutwardzalne podłoże wprasowuje się znaki pisar
skie wykonane z materiału tego podłoża, lecz inaczej
zabarwione, przy czym zewnętrzną powierzchnię ewen
tualnie pokrywa się przezroczystym lub przeświecają
cym ftlmem.

76b

(P.

150218)

27.02.1971.

.Politechnika Łódzka, Instytut Maszyn Przepływo
wych, Łódź (Wacław Tyliński). •
Rozwtóknlarka, wyposażona w dwa współpracujące
ze sobą zespoły kolców, znamienna tym, że jeden ze
spół kolców (1) zamocowany jest na wewnętrznej po
wierzchni wirującej czaszy korpusu 2, zaś drugi zespół
kolców (3) zamocowany jest na zewnętrznej powierz
chni wirującego kulistego bębna (4) o osi prostopadłej
do osi czaszy korpusu (2), przy czym na powierzchni
czaszy korpusu (2) wykonane są przelotowe otwory,
nad którymi jest umieszczony wylot przewodu (10) ze
sprężonym powietrzem.

24.08.1971.
(Czesław

Joachimczyk,

Układ syreny elektroakustyczne], składający się
z włączonych w obwód prądu stałego i sterowanych
przyciskiem: przekształtnika prądu i przetwornika
elektroakustycznego, znamienny tym, i e ma jako prze
kształtnik prądu elektroniczny generator drgań (O)
połączony ze wzmacniaczem (W) z ostatnim członem
w postaci tranzystora (T) z włączonym w obwód ko
lektora jednym głośnikiem (Qt) i w obwód emitera
drugim głośnikiem (G,).

76b

(P. 150718)

23.10.1971.

Zakłady Przemysłu Wełnianego Im. Ludwika Gawli
ka „Wega", Bielsko-Biała, (Tadeusz Kubańda, Józef
Szatan, Roman Bułka).
Urządzenie do naprężania rzemyków rozdzielczych
w zgrzeblarce nłedoprzedowej, znamienne tym, ie za
wiera indywidualny zespół naprężający dla każdego
rzemyka, składający się z rolki (4) osadzonej w obej
mie (5) oraz mechanizmu kompensacyjnego, przy czym
poszczególne zespoły naprężające z mechanizmami
kompensacyjnymi umieszczone są na wspólnej pro
wadnicy (10), która mocowana Jest do korpusu ma
szyny.
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76c
76b

(P. 151225)

27.10.1971.

Centralne Biuro Techniczne Przemysłu Maszyn Włó
kienniczych, Łódź (Stanisław Pietras, Bohdan Stasz).
Sposób zasilania maszyn zgrzeblących pokładem
włókien uformowanym w trzeparce, znamienny tym,
że uformowany w trzeparce (2) pokład (9) włókien po
daje się do rozdzielacza (3) pobierającego z pokładu (9)
jego część (30) i doprowadzającego tę część do zgrze
blącej maszyny (6), a pozostałą część (9') pokładu (9)
doprowadza się do drugiego rozdzielacza (3') pobie
rającego z pokładu (9*) jego następną część (10'), którą
doprowadza się do drugiej zgrzeblącej maszyny (6')
i tak dalej, aż do doprowadzenia całego pokładu (9)
do wszystkich maszyn zgrzeblących współpracujących
z trzeparką (2), przy czym od każdej zgrzeblącej ma
szyny pobiera się sygnał informacyjny o jej obciążeniu
pokładem włókien i doprowadza się ten sygnał do
rozdzielacza odpowiadającego tej maszynie, jako syg
nał decyzyjny o wielkości części pokładu pobieranego
z całości pokładu przez ten rozdzielacz.
Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz. 1,
znamienne tym, że ma kilka transporterów (1), (4)
połączonych dwuprzewodowymi rurami (5) z wejścia
mi zgrzeblących maszyn (6), przy czym na wejściu
i wyjściu rur (5) znajdują się połączone ze sobą ele
menty (7) i (8) otwierania i zamykania jednego i dru
giego przewodu każdej z rur (5).

76c

(P. 149675)

26.07.1971.

Centralne Biuro Techniczne Przemysłu Maszyn Włó
kienniczych, Łódź (Antoni Sosnowski, Zbigniew Skoraczyński, Mieczysław Urfaloff).
Zespół wrzeciona skręcarki, zwłaszcza skręcarki
jednoprocesowej, znamienny tym, że ma współosiowy
z wrzecionem (4) nieobrotowy wałek (3), na którym
osadzone jest obrotowo napędzające koło (14) połączo
ne spoczynkowo z napędzającą częścią (13) sprzęgła,
którego napędzana część (12) osadzona jest na wrze
cionie (4), przy czym wałek (3) połączony jest z dźwig
nią (16) włączania i wyłączania zespołu wrzeciona.

Nr 17

(P. 150481)

13.09.1971.

Widzewskie Zakłady Maszyn Włókienniczych, Łódź
(Henryk Serafin, Czesław Kałużka, Tadeusz Kurow
ski).
Urządzenie do zmiany obciążenia wałków nacisko
wych aparatu rozciągowego maszyny przędzalniczej,
w którym obciążająca śrubowa sprężyna ściśniętą jest
między uchwytem naciskowego wałka i znajdującym
się nad nim górnym gniazdem tej sprężyny, przy czym
ograniczenie oporowe dla jednego z końców śrubowej
sprężyny stanowi obracalny człon nastawczy, zna
mienne tym, że obracalny nastawczy człon (7 lub 23),
posiadający z jednej swojej strony czołowej powierz
chnię oporową dla jednego końca śrubowej sprężyny
(1), ma z drugiej swojej strony czołowej powierzchnię
posiadającą wgłębienia (I, II, III) lub występy (15, 18,
20) dopasowane odpowiednio do występów (14, 19, 25)
lub wgłębień (I, II, EH) umieszczonych na powierzchni
górnej ścianki (6) korpusu (5) urządzenia, względnie
na ściance uchwytu (26)'naciskowego wałka (2), przy
czym na jednej z opierających się o siebie powierzchni
umieszczone są dwa jednakowo wysokie występy lub
jednakowo głębokie wgłębienia położone z przeciw
ległych stron względem osi obracalnego nastawczego
członu (7 lub 23), zaś na drugiej z tych powierzchni
umieszczonych jest wiele na różnej wysokości, po kie
runku osi śrubowej sprężyny (1), położonych wgłębień
lub występów, z których każde dwa przeciwległe
względem osi obracalnego członu nastawczego (7 lub

Nr 17
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23) rozmieszczone wgłębienia lub występy położone są
na jednakowej wysokości, w kierunku po osi śrubo
wej sprężyny (1).
TM

(P. 149813)

3.08.1971.

Toruńska Przędzalnia Czesankowa „Merinotex", To
ruń (Sabin Kujawa, Wiktor Gudejko, Marian Felczykowski, Bogdan Kuźniacki).
Układ do regulacji napięć roboczych przyrządu mie
rzącego nierównomierność grubości przędzy składają
cy się z pojemnościowej głowicy pomiarowej, wzmac
niacza, liczników błędów i woltomierza tranzystorowe
go, znamienny tym, że zawiera generator sinusoidalny
małej częstotliwości (2), którego jedno wyjście połą
czone jest z wejściem pojemnościowej głowicy po
miarowej (3), drugie z wejściem wzmacniacza (4), a wyj
ście głowicy pomiarowej połączone jest z wejściem
wzmacniacza (4) i woltomierzem tranzystorowym (1)
natomiast do wyjść wzmacniacza (4) przyłączone są
liczniki błędów (5) i woltomierz tranzystorowy (1), przy
czym sygnał otrzymany z generatora sinusoidalnego (2)
stanowi wzorzec średniej nierównomierności grubości
przędzy.

159

dzielanie się nici od nawoju, znamienny tym, że na
szpulę (1) po odwinięciu przędzy do około 1/3 nawoju
(2) i zerwaniu się nici (4) nakłada się pierścień (3)
kształtujący balon (4) tworzony przez odwijaną nić (4),
a po odwinięciu przędzy do około 2/3 nawoju (2) i zer
waniu się nici (4) zakłada się na szpulę (1) drugi pier
ścień (5).

TTb

(P.150681)

23.10.1971.

Michał Jaworski, Wrocław.
Wrotka jednośladowa posiadająca ramkę nośną w y konaną jako konstrukcja blachownicowa, wewnątrz
której ułożyskowane są kółka jezdne, znamienna tym,
że oś kółka przedniego (5) cofnięta jest do tyłu n a j 
korzystniej na odległość 0,2 długości płyty podeszwowej (6) licząc od jej przodu.

78e

(P. 149673)

26.07.1971.

Zakład Badań i Doświadczeń Budownictwa Górni
czego, Mysłowice (Jan Kostrz, Eugeniusz Posyłek, Ka
zimierz Rułka, Stefan Kwinta, Jan Musiał, Franciszek
Bańczyk).

.

76d

.

(P. 150281)

31.08.1971.

Zakłady Włókien Sztucznych „Wistom", Tomaszów
Mazowiecki (Tadeusz Hartman).
Sposób odwijania przędzy zwłaszcza sztuczno-Jedwabnej w procesie snucia osnów bezpośrednio ze szpul
skręcalniczych za pomocą ściągania nici przez głowę
szpuli i układania nici w balon ułatwiający od-

Sposób wykonywania przybitki pylowo-gipsowej,
znamienny tym, że suche składniki przybitki pyłowo-gipsowej transportowane pneumatycznie pod ciśnie
niem 0,5-2 atn, ze zbiornika (6) przewodem (10), do
urządzenia (11), gdzie następuje ich mieszanie z wodą
doprowadzoną pod ciśnieniem 2-1-6 atn, po czym na
stępuje wypływ przez rurkę wylotową (12), przy pomo
cy której przybitka wprowadzana jest do otworu.
Urządzenie do stosowania tego sposobu, według
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160

xastrz. 1 i 2, składające się ze zbiornika, zaworu re
dukcyjnego, odwadniacza, zaworu trój drożnego, za
woru zwrotnego, podajnika pneumatycznego, dyszy
oraz przewodów, znamienne tym, że stanowi zespół
znanych elementów konstrukcyjnych połączonych ze so
bą kolejno: przewód sprężonego powietrza (1) z za
worem redukcyjnym (2), ten przewodem (3) z odwadniaczem (4), dalej z zaworem trój drożnym (5), który
posiada połączenie ze zbiornikiem (6) w górnej części
i z zaworem zwrotnym (7), następnie przewodem (8)
z dyszą (9) podajnika pneumatycznego.

80a

(P. 148915)
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otwór (27) w korpusie (10) medium pod ciśnieniem
powodujące wysuw wrzeciona (13), a w górnej prze
strzeni (26) znajduje się sprężyna (28) powrotna do
kręcona nakrętką (29), które to wrzeciono (13) środko
we z drugiego końca jest wyposażone przesuwnie w tu
leję (30) z tarczą (31) do mocowania szczotek (32), któ
ra ma wycięcia na ramiona (33) podtrzymki (34) noży
{35) przytwierdzonej do czoła wrzeciona (13) stanowią
ce opór dla tarczy (31) dociskanej sprężyną (37) da
jącą wstępny docisk szczotek (32) do poziomej pła
szczyzny czyszczonej dna (45) rusztowego.

3.08,1971.

Centralny Ośrodek Badawczo Rozwojowy „ZREMB",
Warszawa (Jarosław Kniaziewicz, Jerzy Okniński,
Wiesław Adamiec).
Automatyczny układ dozujący wodę korekcyjną do
betoniarki, znamienny tym, że jest zestawiony ze
znanego obwodu regulacji jednopunktowej - dwupołożeniowej, zaopatrzonego w element mnożący (4),
element sumujący (5), i wzmacniacz (11), który połą
czono na wejściu z czujnikiem (1) mocy lub prądu
I czujnikiem (2) napięcia fazy silnika (3) mieszarki, a na
wyjściu z zaworem (13) wody korekcyjnej oraz z czuj
nika (16) mocy lub prądu współpracującego z elemen
tem różniczkującym (17), który steruje elementem (8)
łączącym element sumujący (5) z zadajnikiem ręcznym
<6) lub programowym (7), oraz elementem (15) łączą
cym wyjście wzmacniacza (11) z siłownikiem krokowym (10), napędzającym zadajnik pomocniczy (9) po
łączony z elementem sumującym (5) i elementem (12)
łączącym wyjście wzmacniacza (11) z zaworem (13) wo
dy korekcyjnej.

80a

(P. 151218)

26.104071.

Przedsiębiorstwo Projektowo-Badawcze Budownic
twa Ogólnego Miastoprojekt - Szczecin, Szczecin
(Ryszard Szmigiel).

80a

(P. 149774)

30.071971.

Zakłady Sprzętu Budowlanego nr 2, Solec Kujaw
ski (Witold Korpal, Mirosław Protasewicz).
Urządzenie do czyszczenia płaskich i rusztowych den
form zwłaszcza do produkcji gazobetonu składające
się ze stojaków, na których jest mocowana pozioma
bela z urządzeniem wyciągowym, znamienne tym, że
wspomniana pozioma belka (3) jest wyposażona w
układ zespołów (5) czyszczących, które stanowią trzy
pionowo usytuowane we wspólnym korpusie (10) wrze
ciona (11. 12, 18), z których dwa skrajne wrzeciona
(11 i 12) są zaopatrzone z jednego końca w szczotki
(14 i 15) korzystnie walcowe, czyszczące płaszczyzny
(16 i 17) dna (45) rusztowego, a z drugiego końca w ko
ła (18 i 19) zębate współpracujące z kołem zębatym (20)
osadzonym na tulei (21) połączonej z pokrywą (22).
w której to tulei (21) jest umieszczone przesuwnie
wrzeciono (13) środkowe ułożyskowane w tulei (23) ze
wnętrznej usytuowanej przesuwnie w pierścieniu (24)
korpusu (10) i w pokrywie (22) w sposób, iż utworzo
no dwie pierścieniowe przestrzenie (25 i 26), z których
do dolnej przestrzeni (25) jest doprowadzone prze*

Sposób wibrowania przegród w formach bateryj
nych za pomocą wałów wibracyjnych, znamienny tym,
ze na czas wibrowania do przegrody (12) wyposażonej
w otwarte z jednej strony kanały (11) wprowadza się
wibracyjne wały (1), następnie rozpiera się je w tych
kanałach i poddaje wibracji, a po zakończeniu wibro
wania zwalnia się rozparcie i wały (1) wyciąga z wi
browanej przegrody.
Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz. 1,
znamienne tym, że na konstrukcji napędowego wózka
(3) zamocowane są podatnie wibracyjne wały (1), na
których rozmieszczone są parami wzajemnie prosto
padłe hydrauliczne cylinderki (13) i (15) z obustron
nie wysuwanymi tłoczkami (14) i (16), przy czym każ
dy tłoczek może być z jednej strony dociśnięty do
ścianki kanału (11) w wibrowanej przegrodzie (12),
a z drugiej strony dociśnięty do wspornika (17) lub
(18) zamocowanego na obudowie wału (1).

Nr 17
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(P. 151219)

26.10.1971,

Przedsiębiorstwo Projektowo-Badawcze Budownic
twa Ogólnego Miastoprojekt - Szczecin, Szczecin (Ry
szard Szmigiel).
Urządzenie doprowadzające czynnik grzewczy do
przegród w formach bateryjnych, zawierające listwę
rozprowadzającą czynnik grzewczy, znamienne tym, że
w listwie tej wykonane są otwory, do których od stro
ny zewnętrznej przymocowane są w znany sposób za
wory (5) połączone z kolektorem (7) doprowadzającym
czynnik grzewczy, a od strony wewnętrznej do listwy
ściśle przylegają sprężyste bloki (13) osadzone w grzew
czych przegrodach (1) formy, przy czym bloki (13) za
opatrzone są w otwory (14) prowadzące do kanałów
grzewczych w przegrodzie.

Ma

(P. 151220)
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i cały ściśnięty pakiet przegród przepycha się o dwa
przedziały baterii tak, aby przegroda wibracyjna (2)
dociśnięta została do rygli oporowych (24) umieszczo
nych w stałych blokach oporowych (25).

80a

(P. 151280)

27.10.1971.

Spółdzielnia Pracy „Technika Dolnośląska" Remontowo-Konserwacyjno-Budowlana, Wrocław (Henryk
Biernacki).
Podwozie do przewozu betoniarek, wykonane w po
staci podwozia dwukołowego, znamienne tym, że na
osi (1) symetrycznie po obu jej stronach, przesuwnie,
zamocowane są ograniczone pierścieniami oporowymi
(4) dwa gniazda osadcze (3) posiadające w swoim prze
dłużeniu uchwyt blokady pionowej ramy betoniarki
oraz zaczep jej blokady poziomej.

26.10.1971.

Przedsiębiorstwo Projektowo-Badawcze Budownic
twa Ogólnego Miastoprojekt - Szczecin, Szczecin (Ry
szard Szmigiel).
Sposób formowania baterii o ruchu ciągłym do pro
dukcji elementów betonowych lub żelbetowych pole
gający na zastosowaniu do przesuwania kolejnych
przegród baterii ramy oporowej z siłownikami hy
draulicznymi, znamienny tym, że w trakcie dosuwania kolejnej przegrody (1) lub (2) do baterii, pakiet
przegród stanowiący tę baterię ściśnięty jest za pomocą
rygli oporowych (16) i (17) umieszczonych w przesu
wnych blokach oporowych (11) i (12), a po dosunięciu przegrody cały pakiet przegród ściska się umie
szczonymi po obu stronach baterii siłownikami hydrau
licznymi (8) i (9), których przestrzenie nadtłokowe
1 podtłokowe są połączone, następnie luzu je się bloki
oporowe (11) i (12), wciąga rygle oporowe (16) i (17)

80b

(P. 149804)

2.08.1971.

Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa (Aleksan
der Maciaszek, Stanisław Oyrzanowski, Antoni Paproc
ki, Wojciech Roszak).
Aktywowane spoiwo z popiołów lotnych do zapraw,
i betonów, znamienne tym, że zawiera 5,00-20,00V«
wagowych cementu, 8,00-10,00°/o wagowych wapna,
6,99-9,90°/o wagowych gipsu, 5,00*/o wagowych piasku,
60,00-70,00% wagowych popiołów lotnych siarczanowo-glinowych lub krzemianowo-glinowych lub ich
mieszaniny i 0,01-0,10*/» wagowego soli metali ziem
alkalicznych.

80b

(P. 150711)

25.10.1971.

Świdnicka Fabryka Urządzeń Przemysłowych, Świd
nica (Jerzy Żelewski).
Zamknięcie poziomego, obrotowego, bębnowego mie
szalnika, a zwłaszcza bębna do gaszenia wapna, po
stronie wsadowej, znamienne tym, że przegrodę za
mykającą stanowią zwoje ślimaka (1) połączone trwa
le i szczelnie z bębnem (3) swoim zewnętrznym obwo
dem oraz z tuleją (2) osadzoną współosiowo, przez
którą przechodzi rura (7), zasilająca bęben wodą lub
inną cieczą, połączona na zewnątrz złączką elastyczną
(8) z dalszą częścią rurociągu (9) zasilającego, nato
miast w tulei ułożyskowana jednym lub kilkoma pier
ścieniami (10) połączonymi z rurą (7) albo z tuleją (2),
przy czym na zewnątrz tulei rura jest wyposażona
w zabezpieczenie przed obrotem od momentu tarcia
w łożysku uszczelniającym, na przykład przy pomocy
kołnierza kwadratowego (11) złączonego z rurą i obej
mującego go jarzma (12) przymocowanego do części
stałych urządzenia.
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80b

(P.

150712)

25.10.i97i,

Świdnicka Fabryka Urządzeń Przemysłowych, Świd
nica (Jerzy Żelewski),
Wyrzutnik niedopałów i grysu wapiennego % Ssębiaa
do gaszenia wapna, do którego wysypują się z koszy,
rozmieszczonych obwodowo w bębnie po jego stronie
wylotwej, znamienny tym, że wyrzutnik umieszczony
w wylotowej ścianie czołowej bębna składa śię
z dwóch perforowanych tarcz, związanych promienio
wymi żebrami, o wyciętych oknach przelotowych, two
rzących komory otwarte na zewnątrz i z dnami o stro
mo pochylonej powierzchni stożka ściętego, związane
go podstawami z tarczami, całość osadzona przesuw
nie na osi związanej z bębnem, a żebra wyrzutnika pro
wadzone w rowkach promieniowych wyciętych w ścia
nie czołowej bębna, przesuw wyrzutnika mechanicz
ny, przy pomocy np. siłownika, w dwa skrajne poło
żenia, zamknięte, gdy wyrzutnik jest wsunięty do
wnętrza bębna i jedną z tarcz przysłania otwór w j e 
go ścianie czołowej i otwarte, gdy wyrzutnik wysu
nięty częściowo na zewnątrz wyrzuca ze swych komór
niedopały i grys wapienny.
80b

(P. 150543)

16.10.1971.

Żarowskie
Zakłady
Materiałów
Ogniotrwałych
Przedsiębiorstwo Państwowe, Żarów (Jurand Bocian,
Benedykt Karczewski, Zbigniew Świecki, Stanisław
Paluch).
Sposób wytwarzania materiału ogniotrwałego, zna
mienny tym, że z mieszaniny surowców zawierającej
94 do 98 cz. cięż. prażonego tlenku glinu, 1 - 6 cz. cięż.
tlenku chromu, 0 - 1 cz. cięż. stężonego kwasu fosfo
rowego, 1 - 2 cz. cięż. środków smarnych (grafit, olej
mineralny, stearynian glinu, stearynian potasu łącznie lub rozdzielnie), 1-2 cz. cięż. ługu posiarczy
nowego i 4 cz. cięż. wody miele się w młynie kulowym
składniki stałe do uziarnienia powyżej 0,1 mm średni
cy, nawilża je w mieszadle krążnikowym lub zetowym
połową składników ciekłych, formuje brykiety pod
ciśnieniem 500 kG/cm 2 , suszy się w 130°C, rozdrabnia
udarowo do uziarnienia poniżej 2 mm średnicy, nawil
żą pozostałą część składników ciekłych w mieszadle
zetowym lub krążownikowym, formuje wymagane
kształtki w prasach ciernych lub hydraulicznych pod
ciśnieniem 300 kG/cm 2 , suszy w 130°C, wypala wstęp
nie do temoeratury 1450°C, nasyca roztworem wodnym
zawierającym 3 0 - 6 0 % C r 0 3 i 0 do 20«/o H 3 P0 4 , su
szy je w 130°C i wypala końcowo do 1580°C.

forsíeryíowych stosuje się serpentynit kalcynowany
w temperaturach 900-~1300°Cf najlepiej 1200°C, w ilo
ści 10-80%, serpentynit surowy w ilości 5-50%, klin
kiery magnezytowe o uziarnieniu poniżej 0,12 mm
o przewadze spoiwa forsterytowego, ubogie w tlenki
żelaza i wapno w ilości 10-50%., rude chromitową
w ilości 2-15°/o, przy czym uziarnienie obu składni
ków serpentynitowych dobiera się tak, aby zawartość
frakcji pyłowej poniżej 0,12 mm wynosiła najwyżej
20°/1, zaś maksymalna wielkość ziarn w masie zależna
jest od wielkości formowanych kształtek.

81ft

(P. 150783)

28.10.1971.

Sądeckie Zakłady Elektro-Węglowe, Biegonice (Ste
fan Brzeziński, J a n Franczyk).
Sposób sporządzania masy elektrodowej do produk
cji wyrobów węglowo-grafitowych, znamienny tym,
że proces mieszania - podgrzewania i chłodzenia su
rowców starych odbywa się w układzie z b i o r n i k - p o d 
grzewacz oraz mieszalnik.
Sposób sporządzania masy elektrodowej wg zastrz. 1,
znamienny tym, że surowce stałe, stosowane do pro
dukcji masy elektrodowej stosuje się podgrzane do
temperatury 100--180°C i miesza się z surowcami płyn
nymi o temperaturze podwyższonej o około 20-50°C,
a sam proces mieszania przeprowadza się w optymal
nych warunkach temperaturowych 100-180°C.
80b

(P. 150802)

30.10.1971

Instytut Materiałów Ogniotrwałych, Gliwice (Zofia
Patzek, Karol Elsner, Zygmunt Kosiewicz, Jan Zachlod)
Sposób wytwarzania porowatych wyrobów forsteryiowych o dużej przepuszczalności gazowej według wy
nalazku, znamienny tym. że do wytwarzania wyrobów

(P. 150607)

21.09.1971.

Zakład Opakowań Blaszanych „Artigraph", Kraków
(Józef Hampel).
Linia pakownicza do pakowania drobnych elemen
tów metalowych zwłaszcza gwoździ, składająca.się ze
znanych urządzeń, znamienna tym, że posiada wibra
cyjny stół (1) z ogranicznikami (2), walce zasypowe
(3) z magnesami (4), zgarniacz (5), pojemnik <6), wa
gę {7)„ napęd (11), zsyp (13), utrząsacz (14), na którym
umieszczona jest skrzynka (15), przesuwająca się do
opornika (16) i zamykacz (17) zamykający wieczko
skrzynki (15) znakowane przez znakowarkę (?)) i na
stępnie skrzynka jest przesuwana na samotok (18)*
Linia pakownicza według zastrz. 1, znamienna tym,
że waga (7) wyposażona jest w kontaktrony (8) i (9) po
wodujące zatrzymanie walców zasypowych (3).
Odmiana linii pakowniczej według zastrz. 1, zna
mienna tym, że waga (7) umieszczona jest pomiędzy
utrząsaczem (14) a zamykaczem (17).

81b
80b

Nr 17

<P, 1J7382)

8.12.1969.

Pierwszeństwo: 9.12.1968 - Francja
Societe Fives Lille-Cail S.A., Paryż, Francja (Andre
Mercier).
Oddzielacz odśrodkowy zawierający zbiornik złożo
ny z dwóch części, z których dolna jest nieruchoma,
kosz, którego wewnętrzna powierzchnia jest pokryta
sitem i który obraca się wokół pionowej osi podpartej
przez zbiornik, oraz urządzenie zawieszenia sprężyste-

Nr 17
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go, znamienny tyra, że górna część (7) zbiornika pod
trzymuje oś (16) kosza (1) i sama jest utrzymywana
przez urządzenie zawieszenia elastycznego (9, 28) znaj
dujące się w pobliżu poziomu geometrycznego środka
ciężkości wewnętrznej powierzchni kosza i na poziomie
środka ciężkości zawieszonego zespołu składającego się
z górnej części zbiornika i z elementów, które są przez
nią podtrzymywane.
81c

(P. 149550)

10.08.1971.

Przedsiębiorstwo Połowów Dalekomorskich i Usług
Rybackich „Gryf", Szczecin (Wojciech Jakacki, Zdzi
sław Burghardt, Stefan Chrzanowski, Elżbieta Obłamska, Bohdan Jóźwiak, Bohdan Kowalewski, Dionizy
Kurek, Roman Nalewajk, Olga Naumowicz, Leon Os
sowski, Jan Remin, Roman Szuchiewicz, Andrzej Wilk,
Andrzej Zboiński).
Beczka z tworzywa sztucznego, zwłaszcza beczka do
ryb solonych składająca się z korpusu, pokrywy i pier
ścienia zaciskowego znamienna tym, że pokrywa (T)
dociskana jest do kołnierza (10) korpusu za pomocą
pierścienia zaciskowego (1), którego wolne końce łączo
ne są w miejscach zgrubień (2 i 3) na śrubę (4) umożli
wiającą pożądaną regulację napięcia pierścienia, a dno
korpusu posiada wgłębienie (9) skierowane do wnętrza
beczki, przy czym średnica wgłębienia odpowiada ze
wnętrznej średnicy występu oporowego (8) utworzo
nego na czołowej stronie pokrywy (7).
Beczka według zastrz. 1, znamienna tym, że pierś
cień zaciskowy (1) ma na swej zewnętrznej powierz
chni szereg poprzecznych żeber (5), oraz żebrowaty
występ (6) półkoliście opasujący zewnętrzny jego ob
wód od strony przeciwnej w stosunku do zgrubień
(2 i 3) i zanikający stopniowo w miarę zbliżania się
do miejsca przecięcia pierścienia.

81e

(P. 149191)

02.07.1971.

Biuro Projektów Kopalnictwa Rud Żelaza „Biprorud", Częstochowa, Polska (Andrzej Wójcicki).
Przenośnik członowy półkowy, znamienny tym, że
w poszczególnych jego członach wykonane są na róż
nych wysokościach półki wgłębione lub wystające.

81e

(P. 149283)

6.07.1971.

Kopalnia Węgla Kamiennego „Marcel", Radlin (Jó
zef Hanslik, Antoni Siedlaczek, Janusz Sachs).
Złącze rynien górniczego przenośnika zgrzebłowego,
znamienne tym, że zamocowane na końcach rynien
(Z) uchwyty (1) wewnątrz wzdłużnych bocznych wgłę
bień mają otwory, których stosunek średnic do szero
kości bocznych wgłębień rynny (1) wynosi korzystnie
0,7, przy czym zgrubiony koniec śruby (3) i nakrętki (4)
mają zewnętrzną powierzchnię cylindryczną lub stoi-

tle

(P. 150698)

Wrocławskie Zakłady Elektroniczne
Wrocław (Zygmunt Kempiński).

24.09.1971.
„ELWRO",

Zamek dźwigniowy zwłaszcza do opakowań, skrzyń
itp. posiadający dźwignię z ramieniem dociskającym
oraz zaczep przymocowane do opakowania, znamien
ny tym, że dźwignia (1) połączona jest z ramieniem do
ciskającym (2) poprzez ramię regulacyjne (7) przy po-
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kową z większą powierzchnią podstawy stożka zwró
coną w kierunku powierzchni dociskowej do uchwy
tów (1), przy czym nakrętki (4) mają wycięcia (6)
w płaszczyznie przeciwległej do dociskowej a zgru
bienia śruby (3) mają przelotowe otwory (5).
81e
(P. 1 4 9 2 9 5 ) .
7.07.1971.
Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane „Zremb",
Katowice (Józef Strach).
Zwałowarka do przemieszczani1 w dal i wzwyż ma
teriałów sypkich, znamienna tym, że składa się z bęb
na obrotowego (1) w kształcie ściętego stożka osadzo
nego na szprychach (2) na poziomym mechanicznie na
pędzanym wale (S) ułożyskowanym na stojakach (4)
z mniejszym otworem wlotowym (5) i większym wy
lotowym (6) - na którego obwodzie przymocowany jest
do bębna symetrycznie w kilku punktach (8) z zacho
waniem obwodowej szczeliny pierścień (7) o średnicy
wewnętrznej większej niż średnica zewnętrzna bęBna
u większego otworu wylotowego.

ściętego i zamontowanych między pierścieniem (5)
i (6), przy czym ściana <S) czołowa ma wykroje (4)
o kształtach zaokrąglonych.
81e

(P. 149375)

I2.07i971.

Biuro Projektów Przemysłu Materiałów Ogniotrwa
łych „Bipromog" Przedsiębiorstwo Państwowe, Gli
wice (Leszek Zajączkowski, Tadeusz Rosławski).
Układ odpylania zespołu silosów zasilanych ruro
wym przenośnikiem Wibracyjnym połączonym swymi
wysypmi z zasilanymi silosami, a swoim zasypem
z urządzeniem podającym, znamienny tym, że w celu
odciągania powietrza wypieranego przez zasypywany
materiał, rura (5) przenośnika wibracyjnego, korzyst
nie elektromagnetycznego, stanowi kolektor odpyla
nia zespołu, połączona jest elastycznie i szczelnie wy
sypami (4) z silosami (1), zasypem (6) z urządzeniem
podającym oraz ma w swej górnej części, korzystnie
blisko wysypów (4), króclec (7) odpylania połączony
elastycznie i szczelnie z odciągiem (8) znanej instala
cji odpylania.

81e
81e
(P. 149360)
10.07.1971.
Kopalnia Węgla Brunatnego „Adamów", Turek (Je
rzy Wagenknecht).
Bęben przenośnika taśmowego, znamienny tym, ie
ściana (3) czołowa połączona jest z wałem (2) za po
mocą pierścienia (5) zamontowanego na wale (2), pierś
cieni (8) i (9) rozprężnych, mających kształt stożka

Nr 17

(P. 149377)

12.07.1971.

Biuro Projektów Przemysłu Materiałów Ogniotrwa
łych „Bipromog" Przedsiębiorstwo Państwowe, Gliwi
ce (Eckhard Schmoranz).
Wielokomorowy wózek do objętościowego dozowa
nia pylących materiałów sypkich, zwłaszcza surowców
ceramicznych, przeznaczony do bezpylnego napełnie
nia, transportowania i opróżniania, o napędzie ręcz
nym lub mechanicznym, składający się z pojemnika,
ramy oraz kół jezdnych, korzystnie dwóch ogumio
nych kół nośnych oraz jednego kółka kierującego,
znamienny tym, że pojemnik (1) wózka, wewnątrz po
dzielony pionowymi przegrodami (2) na co najmniej
dwie komory (3), z których każda ma oddzielny otwór
zasypowy (4) oraz obudowany osłoną (5) wspólny otwór

Nr 17
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wysypowy (6), korzystnie zamykany promieniową za«
suwa (7), zakończony jest u góry poziomą płaszczyz
ną, która na odpowiedniej części swego obwodu wy
gięta jest w dół stanowiąc przestrzenną krzywkę (9)
sterującą znanymi urządzeniami odpylającymi.
81e (p.149379)
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ułożony wzdłuinle na powierzchni płyty Jezdnej prze
suwa się poprzecznie do swej podłużnej osi w czasie
ruchu maszyny urabiającej (19).
Urządzenie według zastrz. 1, znamienne tym, ie
krążniki (3) l (S) mocowane są zmiennie w gniazdach
osadczych (6) i (7) podczas zwrotnego ruchu maszyny
urabiającej (19).

12.07.1971.

Biuro Projektów Przemysłu Materiałów Ogniotrwa
łych „Bipromog" Przedsiębiorstwo Państwowe, Gliwi
ce (Albin Pytlakowski, Edward Schmoranz).
Wlelodrołny rosdilelacs obrotowy do materiałów
sypkich, zwłaszcza pylących surowców ceramicznych,
znamienny tym, że składa się z ramy (1), do której
zamocowana jest głowica (2), korzystnie w kształcie
ściętego stożka, ze współsrodkowym zasypem (5) u gó
ry, a eo najmniej trzema wysypami (6) rozmieszczony
mi kołowo u dołu i rurowej przesypnicy (3) zamoco
wanej obrotowo w głowicy (8) na współosiowym pio
nowym wałku (4) ze znanym napędem, korzystnie
mocowanym między wysypami (6) pod głowicą (l),
przy czym głowica (l) umieszczona jest tak, ie przesypnica (3) górną swoją krawędzią obejmuje zasyp (5),
natomiast dolna krawędź przy położeniach odpowia
dających wysypom w głowicy (i) mieści się w obry
sie tych wysypów.

Centralne Biuro Konstrukcji Maszynowych, Przed
siębiorstwo Państwowe, Bytom (Tadeusz Rózniewski).
Urządzenie zrzutowe zbudowane przesuwnie lub
przejezdnie na konstrukcji przenośnika taśmowego
z możliwością zaryglowania w dowolnym punkcie tra
sy, znamienne tym, ze jest zaopatrzone w zrzutnik (1),
osadzony obrotowo w jarzmie (2) 1 wyposażony w trzy
obrotowe krążki (4), usytuowane osiami prostopadle
do taśmy przenośnika i opasane elastyczną taśmą (S).

81e (P., 149569)

20.07.1971.

Zakład Badawczy Przemysłu Piekarskiego, Warsza
wa (Zygmunt Ambroziak, Jan Dobrzyński).

81e

(P. 149441)

14.07.1971.

Kopalnia Węgla Kamiennego „Prezydent", Chorzów
(Stanisław Musiallk, Henryk Androsz).
Urządzenie do samoczynnego przesuwania trasy
przenośnika zgrzebłowego, współpracujące z maszyną
urabiającą, znamienne tym, te segmenty płyty jezd
nej (1) w kształcie prostokątnej konstrukcji, połączo
ne ze sobą w znany sposób przegubowo (z), są zaopa
trzone w znane krążniki (3), (4) i (5), oraz w gniazda
osadcze (6) i (7) rozmieszczone naprzeciwległe w linii
skośnej na powierzchni płyty jezdnej (1), zaś na jej
końcach usytuowane są pary uchwytów (8) mocujące
za pośrednictwem clągien (9) maszynę urabiającą (10)
g urządzeniem, natomiast przenośnik zgrzebłowy (11)

Urządzenie do wytracania szybkości materiałów syp
kich w silosie lub innym zbiorniku, do którego ma
teriał sypki dostarczany jest za pomocą transportu flu
idyzacyjnego, znamienne tym, że pod otworem wylo-»
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towym umieszczony jest stożek (1) zaopatrzony na
bocznych powierzchniach w skrzydełka (2) o zarysie
łukowym lub skośnym w stosunku do podstawy.

81e

(P.

149602)

21.07.1971.

Centralne Laboratorium Odzieżownłctwa, Łódł (Ka
zimierz Podgórski, Mirosław Mickiewicz, Henryk Ol
szówka).

Nr 17

81e
(P. 149850)
4.08.1971.
Huta im. Lenina, Kraków (Marian Kubrak, Jan Łach).
Rozdzielacz tworzyw w zesypach przenośników.
znamienny tym, że ma dwie kołowe tarcze (3) osa
dzone na wale (4) i stanowiące ruchome części ścian
bocznych obudowy zesypu (1), przy czym pomiędzy
tarczami (3) zamocowana jest w płaszczyznie osi wa
łu przegroda (5) o szerokości nie większej od śred
nicy tych tarcz.

Przenośnik łańcuchwy i urządzeniem napędowym,
którego napęd stanowi silnik elektryczny połączony
pośrednio z przekładnią łańcuchową, wyposażoną
w chwytaki do zaczepiania dwuprzegubowego łańcu
cha płytkowego, zawierającego rolki bieżne i umiesz
czonego w torowisku, znamienny tym, że łącznik (10)
dwuprzegubowego łańcucha ma kształt litery U o roz
szerzonym na sworzeń (5) owalu, z poprzecznym wy
cięciem (11) na płytkę (S) i bocznymi w ramionach
otworami (12) na drugi sworzeń (5), zaś chwytak (18)
urządzenia napędowego jest sztywno połączony z ogni
wem łańcucha (21) przekładni, a torowisko (1) na od
cinkach zaskakiwania chwytaka (18) za sworzeń (5)
dwuprzegubowego łańcucha oraz ich rozłączania ma
krzywizny toru w postaci łuków (16), częściowo obej
mujących łańcuchowe koła (15) i (17) urządzenia na
pędowego, z których bierne koło (17) jest osadzone
podatnie względem koła (15).

81e

Sie

(P. 149783)

30.07.1971.

Politechnika Wrocławska, Wrocław (Zdzisław Samso
nowicz).

(P. 149925)

9.081.1971.

Kopalnia Węgla Kamiennego „Nowa' Ruda", Słupiec
(Józef Pawelczyk, Zdzisław Cieślik).
Pojemnik samowyładowczy do transportu materia
łów, szczególnie kopalnianych z powierzchni do przod
ka wyrobiska górniczego, znamienny tym, ie ma pod
stawę (1) złożoną z dwóch belek (3), połączoną roz
łącznie i przegubowo ze ścianami (2) bocznymi, przy
czym każda z belek (3) ma osadzone sztywno na na
rożach gniazda (4) i (5) osadcze oraz sworznie (6), zaś
każda ze ścian (2) bocznych ma po dwa ramiona (7)
pionowe, które u góry mają otwory (3) zaczepowe, a u
dołu podłużne wycięcia (10) prowadzące.

Zasobnik na materiały sypkie z pneumatycznym
układem zapobiegającym zawieszaniu tych materia
łów, znamienny tym, że ściany zasobnika wyposażo
ne są w kierownice (1) strugi powietrza, które usy
tuowane są tak, by dysze (3) kierowały powietrze
wzdłuż ściany zbiornika.

81e

(P. 149982)

12.08.1971.

Zakłady Mechaniczne Przemysłu Metali Nieżelaz
nych „Zamęt", Przedsiębiorstwo Państwowe, Strzybnlca, Polska (Kazimierz Łukaszewski, Artur Drzema
ła).
Urządzenia do za- i rozładunku kręgów rur lub prę
tów w procesie Ich ciągnienia na ciągarkach bębno-
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wych, znamienne tym, te składa się ze stojaka (1),
w którym osadzony jest obrotowy w płaszczyznie pio
nowej o kąt 90° stół (2) z centrującym stożkiem (t)
i dżwigniowo-szczękowym układem (9) zakleszczają«
cym paletę (3) oraz z palety (S) kręgów (4), która ma
podstawę (16) umożliwiającą jej zakleszczenie na sto
le (Z) i ramę (17) zakończoną uchwytem (20).

81e

(P. 150042)

16.08.1971.

Zakład Badawczy Konstrukcyjno-Technologiczny
Krajowego Związku Spółdzielni Sprzętu Medycznego
i Laboratoryjnego, Poznań (Ryszard Boguszyński,
Henryk Rozwarski, Ryszard Królikiewicz, Czesław
Łabęda, Andrzej Sobczyk).
Przenośnik łańcuchowy po torach zakrzywionych
zwłaszcza do transporty naczyń szklanych, znamienny
tym, ie krzywoliniowe elementy przenośnika mają
w części roboczej i powrotnej ułożone parami po czte
ry prowadnice (3), przy czym odstęp pomiędzy pro
wadnicami (3) w poziomie i w pionie musi być więk
szy niż grubość ogniwa (1) lub ogniwa (2) łańcucha
przenośnika, przy czym do pionowych ogniw (2) łań
cucha są przyspawane płytki (4) nośne.
81e

(P. 150124)

21.08.1971.

Główny Instytut Górnictwa, Katowice (Jerzy Zub).
Urządzenie załadowcze dla wyclątu skipowego
i przeciwciężarem, znamienne tym, że obok załadow
czego zbiornika (3) w jego części górnej ma zabudo
wany dodatkowy, buforowy zbiornik (4) zaopatrzony
w dno nachylone w kierunku załadowczego zbiorni
ka (3) i połączony z tym zbiornikiem za pomocą
otworu zamykanego buforową klapą (6), która w po
zycji otwartej dzieli przestrzeń wewnętrzną zbiotr
nika (3), na części górną i dolną.

81e

(P. 150102)

20.08.1971.

Uniroyal S.A. 92 Neuilly - sur Seine, Francja (Leblond Jean, Biet Jean).
Urządzenie do przenoszenia ładunków, szczególnie
pojedynczych opon z jednego transportowego urządze
nia, na przykład taśmowego przenośnika do wieloprzedziałowego ciężarowego samochodu, posiadające
go pewną ilość pionowych stref na poziomych płasz
czyznach, tworzących kolumnowe załadowczo-odbiorcze przedziały, znamienne tym, ie składa się z rolko
wego przenośnika (106), przystosowanego do pionowe
go i poziomego przesuwu, który połączony jest za po
mocą liny (79) z bębnem wciągarki (80), wyposażonej
w koło zębate (82) zazębiające się z napędem ślima
kowym, który przez koło pasowe połączony jest z sil
nikiem (81), przy czym przenośnik (106) połączony jest
za pomocą ramion (92, 93) z wózkiem (60) wyposażo
nym w cylinder (98) i tłoczysko (99), przy którym po
przeciwległej stronie ustawiono oporowe tarcze (104,
105) połączone z tłoczyskiem (101) umieszczonym w cy
lindrze (100), natomiast do okresowego przestawiania
poziomego ładunku na przenośniku wykonano mecha
nizm składający się z łańcuchów (40, 41) zazębiających
się o zębate łańcuchowe koło (44, 45) osadzone na obro
towym wale (47) jggłączone z silnikiem (50) za pomo
cą przekładni (51).

81e

(P. 150139)

23.08.1971.

Rybnicka Fabryka Maszyn „Ryfama". Przedsiębior
stwo Państwowe, Rybnik (Stanisław Jankowski, Je
rzy Maśka, Alojzy Mrozek, Teodor Godziek).
Łańcuch ogniwowy stosowany, zwłaszcza do prze
nośnika zgrzebłoweg o, znamienny tym, że na prostych
odcinkach ogniw poziomych (1) ma przytwierdzone zaciskowo dwudzielne ślizgowe nakładki (5) przylegają
ce do tych odcinków od wewnątrz uprofilowanyml po
wierzchniami (6) i (7), przy czym wysokość zamoco
wanych nakładek (5) jest większa od wysokości
ogniwa pionowego (2).
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nika (2) statywu (1), zaopatrzona Jest w dźwignię
czujnikową (17) zakończoną w przypadku rozładowy
wania w ostrza (18), a naprzeciw stopy (14) jest umiesz
czona szczęka ruchoma (16).

81e (P.150288)
Kopalnia Węgla Brunatnego „Adamów", Turek (Fer
dynand John, Mieczysław Stanaszek).
Układ do regulacji położenia dolnej taśmy prsenosnika, wyposażony w instalację hydrauliczną, zna
mienny tym, że ma dwie zębate pompki (2), osadzone
na wspornikach (3), przymocowanych do nośnej kon
strukcji (4) przenośnika, a na napędowych wałkach
(5) tych zębatych pompek (2) są zamocowane stożko
we krąźniki (6), podpierające dolną taśmę (1), przy
czym zębate pompki (2) ze stożkowymi krążnikami (6)
są zamocowane w bezpośrednim sąsiedztwie dolnych
zestawów (7) krążnikowych, które są osadzone na ob
rotowej belce (8), opartej na dolnej belce (10) nośnej
konstrukcji (4) przenośnika, a jeden koniec obrotowej
belki (8) jest połączony z hydraulicznym cylindrem
(12) dwustronnego działania.

81e

150329)

3.00.1971.

Biuro Konstrukcyjno-Technologiczne Przemysłu
Stolarki Budowlanej, Warszawa (Janusz Dobrowolski).
Urządzenie do samoczynnego układania i rozłado
wywania stosów w szczególności drewna, znamienne
tym, że stopa (14) chwytu (5) osadzonego na podno
śniku (4) korzystnie zawiasowym podwieszonym do suportu (3) przesuwającego się po prowadnicach wysięg-

13.09.1971.

Główny Instytut Górnictwa, Katowice (Józef Kowal,
Karol Mitręga, Stanisław Jacek).
Urządzenie do mocowania w tatarie transportera
cylindrycznych kołków zaopatrzone w dwie mocujące
szyny 1 mechanizm wciskowy, znamienne tym, te ma
na górnej szynie (1) zamocowaną prowadnicę (8) i zę
batkę (14), a do dolnej szyny (2) zamocowany jest ma
gazynek (5) zaś szyny (1 i 2), prowadnica (8) i maga
zynek (5) mają na całej swej długości otwory usytuo
wane na wspólnej osi oraz ma mechanizm wciskowy
zaopatrzony w popychak (11) i zespół posuwu sprzę
żony z zębatką (14) tak, aby po każdym suwie popychaka (11) w dół następowało przesunięcie mecha
nizmu wciskowego wzdłuż prowadnicy (8) o odcinek
równy odległości pomiędzy dwoma kolejnymi otwora
mi, przy czym w każdym otworze szyny (1) i prowad
nicy (8) są umieszczone zaostrzone kołki (6) i cylin
dryczne kołki (9). »..,.;•' f

81«

81e (P.

(P.150473)

(P. 150555)

17.09.1971.

Kopalnia Węgla Kamiennego „Sosnowiec", Sosnowiec
(Stanisław Rutka, Mirosław Chabowski, Henryk Trzepietowski).
Urządzenie do napinania oddalonych od siebie terwanych końcówek taśmy przenośników taśmowych,
mające podwozie kołowe z umieszczoną na nim ciąfarką liniową, znamienne tym, że ma odchylną bel
kę (5) zamocowaną do płaszczyzny ramy kołowego pod
wozia (1), która usztywniona jest rozłącznie cięgłem
(6) połączonym do ramy, oraz kierujące linowe ko
ła (7) i (8) do osiowego względem przenośnika kiero
wania liną, zamocowane w jednej płaszczyźnie na
równoległej osi, zaś do mocowania i ustalenia pod-
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wozia ma objemki (10) na cierno hydrauliczne rozpo
ry (11) oraz rozsuwne zamki (12) do mocowania pod
wozia z główką szyny.

Me

(P. 150571)

20.09.1971.

Centralne Laboratorium Chłodnictwa, Łódź (Miro
sław Wróbel, Bogdan Kmiecik, Stefan Okruszek).
Urządzenie do cyklicznego dozowania produktów
sypkich, zwłaszcza owoców 1 warzyw na liniach ciąg
łej obróbki, składające się z bębna oraz koła z wystę
pami osadzonego obrotowo w dźwigni widłowej
z przesuwną przeciwwagą, znamienne tym, że bęben
(1) jest podzielony przegrodami (2) na cztery komo
ry (3), zaś koło (5) ma na swym obwodzie cztery wy
stępy (6), natomiast w obudowie urządzenia, pod ką"tem 5-6° w stosunku do poziomej osi bębna (1) jest
usytuowany elektromagnetyczny zaczep (11), sterowa
ny czasowym przekaźnikiem (12).

81e

(P. 150575)

18.09.1971.

Biuro Projektów Przemysłu Materiałów Ogniotrwa
łych „Bipromog", Gliwice (Zbigniew Olszewski).
Układ urządzeń do okresowego odbioru, transportu
I wysypywania materiałów sypkich, zwłasscia pyłu1
znamienny tym, że jest wyposażony w urządzenie za
sypowe, zawierające przewód zasypowy (4) z koń
cówką teleskopową (5) i osadzonym na nim, jednym
końcem, filtrem tkaninowym (6), którego drugi ko
niec jest umocowany do pokrywy (8) z zamknięciem
bagnetowym, osadzonej na dolnym końcu rury tele
skopowej (7) z zamknięciem dzwonowym (3) sterowa
nym cięgnem (1), w pojemnik (11) w kształcie walca
zakończonego z obu stron stożkami, z otworem prze
sypowym (10) u góry, a łapami (14) stanowiącymi pod
stawę i otworem wysypowym (15) u dołu oraz urzą
dzenie wysypowe mające elastyczny przewód (13)
z zaczepem (12), podłączony do otworu wysypowego
US) oraz lej spustowy (16).

81e

(P. 150602)

21.09.1971.

Kopalnia Węgla Kamiennego „Knurów", Knurów
(Leon Szczepka, Edward Kusak, Zbigniew Gruszczyń
ski, Kazimierz Kurek).
Napęd przenośnika współpracującego s kombaj
nem, w węglowych ścianach nachylonych, posiadają
cy posadowiony na belce kotwiącej kadłub i zawartą
w nim przekładnię, znamienny tym, że jest wyposażo
ny w podzespół naprowadzający (7) linę bezpieczeń
stwa (4) z chodnika nadścianowego do ściany oraz ze
społu elementów zabezpieczających (16, 17, 18, 19,
20), kadłub 9 przed przesunięciem, przy czym podze
spół naprowadzający (7) składa się z posadowionej
na kadłubie (9), obudowy (8), w której ułożyskowano
na sworzniu (11) krążek zamknięty od góry pokry
wą (10), oraz wspornika (12) z rolką (5), zamocowa
nego do boku podstawy kadłuba (9) w sposób roz
łączny, zespół elementów zabezpieczających zaś sta
nowią rowek (18) w podstawie kadłuba (9), o który
zazębiony jest zaczep (17) belki kotwiącej (15), Jak
również ograniczniki (16) zamocowane w sposób nie
rozłączny od dołu do naroża podstawy obudowy (8),
przy czym wybrano naroże leżące w kierunku prze
ciwnym działania siły wypadkowej, oraz gniazdo (20),
w którym osadzona jest skośnie rozpora (19), przy
czym gniazdo (20) zamocowane jest nierozłącznie do
podstawy kadłuba (8) i usytuowane w kierunku prze
ciwnym działania siły wypadkowej.
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81e
(P. 150645)
22.09.1971.
Centralny Ośrodek Badawczo-Projektowy Górnic
twa Odkrywkowego „Poltegor", Wrocław (Ferdynand
John, Eugeniusz Ekiert, Marian Nogala, Lesław
Chruszcz).
Aeracyjne urządzenie do załadunku materiałów syp
kich do wagonów krytych, znamienne tym, że składa
się »z transportującej komory (1), porowatej przepo
ny (2) i nośnej komory (3) powietrznej, przy czym
elementem podającym jest rynna (7) mająca odcinek
prosty połączony prostopadle z odcinkiem łukowym,
podparta obrotowo w łożyskach (5) i (6).
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81e (P. 150688)

29.09.1971

Centralny Ośrodek Badawczo-Projektowy Górnic
twa Odkrywkowego „Poltegor", Wrocław (Aleskander
Sieczyński, Andrzej Grzeszek).
Urządzenie mieszająco-podające, składające się
Z' podajnika ślimakowego, znamienne tym, że ślimak
(1) ma na obwodzie uzwojenia zamocowane łopatki (2)
usytuowane co 90° w końcowej części ślimaka (1), przy
czym wysokość łopatki (2) wynosi około 2/3 wyso
kości uzwojenia ślimaka (1), a długość łopatki (2) wy
nosi 8°/* do 15% długości skoku ślimaka (1).

81e (P. 150667)

23.09.1971.

Biuro Projektów Przemysłu Hutniczego „Biprohut",
Przedsiębiorstwo Państwowe, Gliwice (Leon Ledwoń,
Piotr Ćwikliński).
Urządzenie do bocznego przewracania pojazdów
zwłaszcza osobowych samochodów mające kołyski mo
cowane śrubami do piast kół pojazdu, znamienne tym,
że kołyski (1) są posadowione na rolkach (4), po któ
rych toczą się podczas przewracania pojazdu (8), przy
czym rolki (4) są osadzone obrotowo w podstawie (5).

81e

(P. 150668)

23.09.1971.

Centralne Biuro Konstrukcyjne Przemysłu Taboru
Kolejowego, Poznań (Tadeusz Borucki, Jan Dywelski,
Jan Fintzel, Michał Raczyński, Marian Szymański).
Trzpień odchylny do zamocowania kontenerów na
podłodze pojazdu, znamienny tym, że trzpień (1) ma
po stronie pracującej powierzchnię wklęsłą (11),
o wzrastającym kącie pochylenia pomiędzy osią trzpie
nia a styczną do tworzącej wklęsłość celem zapewnie
nia kontaktu współpracujących powierzchni gniazda
kontenera i trzpienia do chwili ustania siły wywra
cającej.
Trzpień odchylny według zastrz. 1, znamienny tym,
że po stronie niepracującej ma skośną powierzchnię
(10) zabezpieczającą przed przenoszeniem obciążeń od
strony jej powierzchni.
Trzpień odchylny według zastrz. 1 i 2, znamienny
tym, że w dolnej swej części ma dwa wystające po
dłużne czopy (9) zaokrąglone w górnej i dolnej części,
służące do obrotu trzpienia (1) w położenie umożli
wiające zamocowanie kontenera.

81c

(P. 150710)

' 25.09.1971.

Świdnicka Fabryka Urządzeń Przemysłowych, Świd
nica (Marian Rosiński, Henryka Paruch).
Zawieszenie rynny zasilacza wibracyjnego złożone
z trzpienia zawieszonego na stałej podporze, na które
go drugim końcu jest zawieszona rynna poprzez sprę
żynę spiralną, znamienne tym, że zawieszenie trzpie
nia na stałej podporze składa się z podkładki (6) o po
wierzchni wklęsłej i podkładki (7) o powierzchni wypu
kłej, tworzących razem przegub sferyczny; trzpień (3)
składa się z dwóch części połączonych złączką gwin
towaną (4), natomiast w miejscach połączenia trzpie
nia z podporą stałą (2) i ze sprężyną (8) są umieszczo
ne podkładki (5, 10) z materiału elastycznego, np. gu
mowe.
...
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81e
(P. 150926)
6.10.1971.
Biuro Projektów Przemysłu Hutniczego „Biprohut",
Przedsiębiorstwo Państwowe, Gliwice,(Zygmunt Buja
kowski, Willi Wrzosok).
Urządzenie do transportu I układania blach zwłasz
cza profilowanych, szczególnie w kierunku poprzecz
nym do kierunku profilowania mające znany podnośny stół, znamienne tym, że nad podnośnym stołem (4)
ma napędzaną w znany sposób transporterową ta
śmę (1) przepuszczającą magnetyczne pole, a nad
taśmą (1) ma do niej stycznie umieszczone elektromag
nesy (3), ponadto powyżej dolnego położenia podnośnego stołu (4) ma przesuwacze (5), najkorzystniej li
nowe, do odwożenia paczek blach (11), zaś na końcu
podnośnego stołu (4) ma zderzak (6) najlepiej bezodrzutowy.

81c

<P. 150943)

8.10.1971.

Patent dodatkowy do patentu nr 55256.
Centralne Laboratorium Przemysłu Paszowego, Lu
blin (Jerzy Tylżanowski, Bogdan Szczęsny, Danuta
Prokopczyk).
Urządzenie do automatycznego zapobiegania two
rzeniu się zasklepień surowców sypkich, przechowy
wanych w pojemnikach, zwłaszcza paszy gromadzo
nej w silosach, według patentu 55256, znamienne tym,
że drgający wspornik (2) i poprzeczki (3) stanowią
rury, przez które doprowadza się gaz do surowców
sypkich zawartych w pojemniku (1), a ponadto wspor
nik (2) posiada zamocowane trwale
czujniki ciśnie
s
niowe (13).
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81e
<P. 151073)
18.10.1971.
Biuro Projektów Przemysłu Cementowego i Wa
pienniczego Kraków (Rafał Grohs).
Zwrotnica poczty pneumatycznej, składająca się
z obudowy oraz rury wlotowej i dwu rur wylotowych,
głównej i bocznej, znamienna tym, że do skierowy
wania puszek do rur wylotowych posiada obrotową
kierownicę (5) w postaci płóz (9, 10) sztywno przymo
cowanych za pomocą kształtek (8) do ośki (7).

tle
(P. 151214)
26.10.1971.
Bytomskie Zakłady Naprawcze Przemysłu Węglowe
go, Bytom (Stefan Masłowski, Florian Bromboszcz, Ma
rian Waliszko).
Gwiazda napędowa dla łańcuchowych urządzeń
transportowych, a zwłaszcza dla przenośników zgrzeb
łowych, złożona z piasty i z wieńca zębatego, zna
mienna tym, ie piasta (1) na obwodzie zewnętrznym
ma pierścień (2) zaopatrzony w otwory (3), do którego są zamocowane za pomocą pasowanych śrub (5) dwie
połówki zębatego wieńca (4).

82b

(P. 149838)

3.08.1971.

Centralne Biuro Konstrukcyjne Urządzeń Chemicz
nych, Kraków (Janusz Karpiński, Tadeusz Kowal
czyk, Jarosław Krzystański).
Sposób zasilania ciągłej ślimakowej wirówki osadza
jącej zawiesinę poddawaną rozdzielaniu polegający na
doprowadzaniu jej do wnętrza transportera ślima
kowego, przyspieszaniu do jego prędkości obwodowej,
a następnie kierowaniu na wewnętrzną ścianę bębna,
znamienny tym, że transportowany po ścianie bębna,
układający się wzdłuż zwojów ślimaka osad osłania
się przed zaburzeniami wywoływanymi w warstwie
wirowanej cieczy przez strumienie zawiesiny, ktorą
doprowadza się do bębna tuż przy zwojach ślimaka po
stronie przeciwnej niż zbierany i przesuwany tymi
zwojami osad.
Wirówka do stosowania sposobu według zastrz. 1
składająca się z walcowo-stożkowego lub stożkowe
go bębna zaopatrzonego wewnątrz we współosiowy
z bębnem transporter ślimakowy, w którym umiesz
czony jest przesuwny osiowo przewód rurowy dla do
prowadzania zawiesiny, którego swobodne zakończe
nie sięga do stożka przyspieszającego przymocowane
go do wewnętrznej ściany transportera ślimakowego,
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przy czym transporter ma w korpusie spiralnie roz
mieszczone na jego obwodzie otwory dla doprowadza
nia zawiesiny do bębna, znamienna tym, że otwory (5)
doprowadzające zawiesinę ze ślimakowego transpor
tera (2) do bębna (6) znajdują się w bezpośrednim są
siedztwie odwróconej od kierunku pracy ślimaka po
wierzchni wybranego odcinka jego zwoju i są w prze
strzeni międzyzwojowej ekranowane przymocowany
mi do tego transportera równolegle do jego zwoju
osłonami (4), korzystnie segmentowymi, których wy
sokość iest mniejsza od wysokości zwoju ślimaka.

82b

(P. 149761)

30.07.1971.

Centralny Związek Spółdzielni Mleczarskich, Zakład
Remontowo-Montażowy Przemysłu Mleczarskiego,
Poznań (Zbyszko Czerniejewicz, Jerzy Graja).
Sposób skręcania bąka wirówki polegający na przy
kręceniu nakrętki oporowej przy równoczesnym za
ciskaniu talerzyków, znamienny tym, ie talerzyki zo
stają wstępnie ściśnięte w przyrządzie, po czym na
stępuje przykręcenie nakrętki oporowej bez większe' go wysiłku do oznaczonego miejsca, następnie siła ści
skająca talerzyki zostaje przeniesiona na nakrętkę
oporową, a przyrząd zostaje zdjęty.
Przyrząd do stosowania tego sposobu według
zastrz. 1, znamienny tym, że składa się z tebelki (1)
zaczepionej do statywu wirówki lub obudowy bąka,
z pierścieniem (3) obrotowo ułożyskowanym w tej bel
ce oraz tulei (4) wkręconej wewnątrz pierścienia, przy
czym na pierścień (3) nasadzone jest pokrętło (5) za
bezpieczone Drzed wysunięciem sie z pierścienia.
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Sposób oddzielania cząstek ciała stałego z zawiesiny
o zróżnicowanym u z a r n i n i u ślimakowej ciągłej
wirówce osadzającej, zgodnie z którym zawiesinę do
prowadza się do wnętrza obracającego się ślimaka i po
przyspieszeniu do jego prędkości obwodowej skiero
wuje do bębna o ciągłych ścianach, znamienny tym,
że zawiesinę, z której oddziela się cząstki ciała stałego,
prowadzi się dwukrotnie wzdłuż linii śrubowej po
ścianie bębna wirówki, najpierw zgodnie z kierun
kiem transportowanego zwojami ślimaka osadu, a na
stępnie w kierunku przeciwnym.
Wirówka do stosowania sposobu według zastrz. 1
składająca się z bębna stożkowego lub walcowo-stożkowego wyposażonego we współosiowy z nim eo naj
mniej dwuzwojowy wyładowczy transporter ślimako
wy, mający w części przeciwległej do najmniejszej
średnicy bębna, ograniczoną piastą transportera i stoż
kiem przyspieszającym komorę zasilającą, której two
rząca ma otwory doprowadzające rozdzielaną zawie
sinę do bębna, znamienna tym, że zasilające otwo
ry (5) rozmieszczone są tylko w niektórych przestrze
niach międzyzwojowych, korzystnie naprzemianległych, przy czym każda zasilana otworami (5) w kor
pusie transportera ślimakowego (2), zaopatrzonej
w otwory przelewowe (9) zamknięta za pomocą za
stawki (7) łączącej dwa leżące obok siebie zwoje i jest
skomunikowana z sąsiednią przestrzenią międzyzwojową, nie zasilaną zawiesiną, za pośrednictwem otwo
rów (11) wyciętych w zwojach ślimaka znajdujących
się blisko miejsca przestrzeń międzyzwojowa jest w po
bliżu piasty (8) gdzie strefa osadzania przechodzi w stre
fę suszenia.

82h

(P. 150529)

15.09.1971.

Zakład Doświadczalny Mechanizacji Przemysłu Far
maceutycznego przy Krakowskich Zakładach Farma
ceutycznych „Polfa", Kraków, Polska (Władysław Po
piel, Edward Surówka, Ryszard Ziętek).
Suszarka tunelowa składająca się z tunelu ze strefą
suszenia i chłodzenia zamkniętymi od dołu wannami
z umieszczonym wewnątrz transporterem, znamienna
tym, że strefa suszenia (2) tunelu jest zaopatrzona w
górnym pułapie w otwór (6), którym jest doprowadza
ne gorące powietrze poprzez wentylator cyrkulacyjny
(7) i nagrzewnicę (8), w górnym pułapie strefy chło
dzenia (3) jest wykonany otwór (9), którym jest wtła
czane zimne powietrze, przy czym na granicy strefy

82b

(P.150357)

6.09.1971.

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Budowy
Urządzeń Chemicznych CEBEA, Kraków, Polska (Ja
nusz Karpiński, Tadeusz Kowalczyk, Jarosław Krzystański).
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suszenia (2) i strefy chłodzenia (3) znajdują się w bocz
nych ścianach wanny (5) otwory (11) dla zassania po
wietrza chłodzącego ze strefy chłodzenia (3) do kana
łów (12) rozmieszczonych wzdłuż strefy suszenia (2) za
kończonych otworem (13) do odprowadzenia powietrza
do wentylatora (7) i nagrzewanie (8), natomiast u dołu
tunelu, w połowie strefy suszenia (2) pod transporte
rem (1) z boku wanny (4) jest usytuowany otwór (14)
wylotu wilgotnego powietrza do wyciągowego kanału
(15).

Ma
(P. 150314)
2.09.1971.
Krakowskie Przedsiębiorstwo Budownictwa WodnoInżynieryjnego „Hydrobudowa 2", Kraków (Janusz
Jankowski, Mieczysław Kaliciński).
Urządzenie do zbierania ropy z powierzchni wód
składające się z zespołu obrotowego rolek lub bębna
z naciągniętą taśmą bez końca, znamienne tym, ie
taśma (2) jest wykonana z włosia końskiego lub inne
go włosia naturalnego lub sztucznego o podobnych
właściwościach i strukturze jak włosie końskie, oraz
ie taśma (2) jest wykonana w formie pasa płachty
lub pasa włochacza, przy czym osnowa taśmy (2) wy
konana jest również z włosia.

84c
(P. 149627)
23.07.1971.
Zakład Badań i Doświadczeń przy Zjednoczeniu Bu
downictwa Wodno-Inżynieryjnego, Warszawa (Ro
muald Hoffman).
Sposób pogrążania w gruncie elementów szybów,
osadników, studni, pali, szalowań Itp., znamienny tym,
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że przykrywa się szczelnie przestrzeń między ściana
mi pogrążanych elementów i powoduje w przestrzeni
pod przykryciem ciśnienie mniejsze od atmosferycz
nego.
Md
(P. 141136)
8.06.1970.
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn Budowla
nych, Warszawa, Polska (Gustaw Tyre).
Mechanizm urabiania podłoża 1 napełniania skrzyni
zgarniarki lemieszowej, znamienny tym, że lemiesz (1)
jest zamocowany obrotowo względem ścian bocz
nych (5) skrzyni (6) oraz połączony ze ścianami bocz
nymi (5) za pomocą siłowników hydraulicznych (7),
przy czym wysokość lemiesza (1) zawiera się w grani
cach jednej do dwu wysokości skrzyni (6).

8
4
d
(149625)
23.07.1971.
Fabryka Maszyn Budowlanych „FADROMA" Wro
cław (Zenon Wysłouch, Andrzej Jakubowski, Zbig- '
niew Pelczarski).
Samobieżna ładowarka hydrauliczna na jednoprzegubowym podwoziu kołowym, znamienna tym, że
przegub (14) ramy iest umieszczony w stosunku do
rozstawu osi mostów napędowych przedniego (6) i tyl
nego (T) w taki sposób, że jego odległość A od osi
mostu przedniego (6) jest większa niż odległość B do
osi mostu tylnego (7).
Samobieżna ładowarka hydrauliczna według zastrz.
1, znamienna tym, że silnik (1) jest umieszczony na
tylnej części (11) przegubowej ramy, a skrzynia bie
gów (4) wraz z kabiną (8) zawierającą urządzenia ste
rownicze znajduje się na przedniej części (13) ramy.

86c
(P. 150461)
11.9.1971.
Przędzalnia Czesankowa im. H. Sawickiej „Weldoro'' Bielsko-Biała (Jan Gandor, Józef Szatan, Józef
Liszka, Jerzy Zyzański).
Sposób wytwarzania antyelektrostatycznej termostabtlizowanej taśmy napędowej, której strukturą two
rzą dwie osnowy: nośna i brzegowa oraz jeden wątek,
znamienny tym, że na osnową nośną stosuje się przę
dzę syntetyczną zgrzebną wytwarzającą przez tarcie
ładunki elektrostatyczne dodatnie, ulegającą stabili
zacji pod wpływem działania rozciągu i podwyższo
nej temperatury, natomiast na wątek i osnowę brze-
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gową - redukcyjną przędzę zgrzebną celulozową wy
twarzającą przez tarcie ładunki ujemne, przy czym
osnowę nośną syntetyczną przeplata się wątkiem ce
lulozowym tworząc splot rządkowy, natomiast osnowę
brzegową przeplata się wątkiem celulozowym two
rząc podwójny splot płócienny, następnie taśmę pod
daje się termostabilizacji pod wpływem działania pod
wyższonej temperatury oraz rozciągu w środowisku
pary wodnej lub powietrza.

87a
(P. 145148)
21.12.1970.
Powiatowa Spółdzielnia Pracy Usług Wielobranżo
wych, Skarżysko-Kamienna, Polska (Jan Grabczak,
Tadeusz Czapek, Ireneusz Soboński).
Opaska zaciskowa z regulacją średnicy do rurowych
przewodów giętkich zaopatrzona w taśmę metalową,
której oba końce są dociskane wkrętem z nakrętką,
znamienna tym, że taśma metalowa (1) jest zaopatrzo
na na swych obu końcach w uzębienia (7) i elementy
kształtowe (3) i (4) o różnych wymiarach umożliwiają
cych wzajemne przemieszczanie się jednego elementu
kształtowego (3) w drugim dociskając wkrętem (5)
z nakrętką (6) powodując równomierny docisk prze
wodu rurowego giętkiego.

87a
(P. 149570)
20.07.1971.
Zakłady Konstrukcyjno-Mechanizacyjne Przemysłu
Węglowego, Gliwice (Władysław Sadowski).
Zakrętak taśmowy do zakręcania elementów cylin
drycznych, znamienny tym, że ma taśmę (S) o regulo-

wanej
dolne)
klucza
cza (2)
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długości, mocowaną do bocznych powierzchni
szczęki (1) znanego nastawnego dwustronnego
(2), przy czym górna szczęka (5) elementu klu
ma wklęsłą czołową powierzchnię (6).
-

87a
(P. 150443)
10.09.1971.
Spółdzielnia Pracy „Metalsprzęt", Rzeszów (Broni
sław Su wata, Władysław Lisak).
Klucz trzpieniowy, teleskopowy służący do zaciska
nia i otwierania szczęk uchwytów obrabiarek, zwłasz
cza tokarek, znamienny tym, że w tulei (1) telesko
powej osadzony jest suwliwie trzpień (2) połączony
z tuleją (1) teleskopową znanym kołkiem (4) walco
wym, przy czym w tulei (1) teleskopowej znajduje
się sprężyna (5) opierająca się jednym końcem o wy
stęp (6) wykonany w tej tulei, a drugim końcem o koł
nierz (7) trzpienia (2), a ponadto w dolnej części tu
leja (1) ma prowadnicę (8) o przekroju odpowiadają
cym części (9) roboczej trzpienia (2).

87a

(P.

1512S1)

27.10.1971.

Instytut Przemysłu Cukrowniczego, Warszawa (Mi
kołaj Wiekluk).
Płuczka ziemiopłodów bębnowo-natryskowa, a w
szczególności buraków składająca się z bębna perforo
wanego, obracającego się, wyposażonego w wewnętrzne
i zewnętrzne uzwojenie lub uzwojenia ślimakowe, z obudowy bębna i z nieruchomego wału z dyszami natrys
kowymi wewnątrz bębna, znamienna tym, że wewnętrz
ne i zewnętrzne uzwojenie ślimakowe lub uzwojenia
ślimakowe (6) i (7) wykazują zwojność odwrotną w sto
sunku do linii śrubowej lub linii śrubowych, według
której lub według których umocowane są łopatki (8)
przesuwające buraki przez płuczkę oraz że pracuje przy
niskim poziomie wody.
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87a
(P. 151293)
30.10.1971.
Gdańska Stocznia Remontowa, Gdańsk (Zbigniew
Bartowski, Czesław Szczepański, Stefan Piórek).
Tłumik drgań pneumatycznych narzędzi, znamienny
tym, łe pomiędzy narzędziem (3) i lufą młotka (4)
znajduje się tuleja (1) wykonana z gumy lub innego
tworzywa oraz stalowa podkładka (t).

88c
(P. 150986)
11.10.1971.
Stefan Strojny, Sichów Mały.
Turbina wiatrowa do napędzania maszyny roboczej,
posiadająca wirnik z wałem pionowym umieszczo
nym na wieży, znamienna tym, że wirnik turbiny za
opatrzony jest w szereg automatycznie ustawiających
się łopat swą najmniejszą powierzchnią w kierunku
przeciwnym do wiatru, a powierzchnią roboczą w kie
runku zgodnym z kierunkiem wiatru; w tym celu po
wierzchnie robocze łopat (1) posiadające kształt wy
cinków kół lub prostych płyt, podzielone są na dwie
nierówne części osiami obrotu ich ramion (S) umiesz
czonych w łożyskach na obwodzie wału (2), do którego
ią przymocowane wsporniki (4) ustawiające łopaty
w roboczym półobrocie zgodnym z kierunkiem wiat
ru.

89a
P. 149759
29.07.1971.
Centralne Biuro Konstrukcyjne Urządzeń Chemlcznych, Kraków (Marian Zawiła).
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Oddzielacz wody dla buraków cukrowych składają
cy się z otwartej od góry nieckowatej obudowy
z dnem zaopatrzonym w króćce odpływowe, w której
zainstalowany jest pochyły ruszt, znamienny tym, że
w górnej części obudowy (1) ma nastawną zasilają
cą pochylnię (Z), poniżej dolnej krawędzi której ma
obrotowy walec w postaci nasiębiernego koła (S) osa
dzonego na poziomym wale (4).

89a
(P. 149915)
7.08.1971.
Centralne Biuro Konstrukcyjne Urządzeń Chemicz
nych, Kraków (Mikołaj Wiekluk).
Oddzielacz wody i zanieczyszczeń dla płodów rol
nych okopowych, zwłaszcza dla buraków cukrowych,
składający się z kilku rusztów szczelinowych zesta
wionych z ruszt o win o trapezowym przekroju po
przecznym, umocowanych jednym końcem od strony
nadawy, które to ruszty zainstalowane są kaskado
wo w obudowie w postaci koryta nachylonego zgodnie
z kierunkiem grawitacyjnie transportowanych bura
ków, znamienny tym, że poszczególne rusztowiny (T)
tworzące ruszt (2) mają krawędzie na całej ich dłu
gości, poczynając od końca którym są osadzone na
poprzecznym poziomym pręcie (6).

89k
P. 150639
21.09.1971.
Wielkopolskie Zakłady Przemysłu Ziemniaczanego,
Luboń (Bożena Marlewska, Jan Stasiński, Zdzisław
Wertz, Michał Politowski).
Sposób wytwarzania dekstryny modyfikowanej
z krochmalu ziemniaczanego przez jego zakwaszenie,
obróbkę termiczną, ostudzenie i nawilżanie, znamien
ny tym, że zakwaszone dekstryny poddaje się w cza
sie procesu wytwarzania zabojętnieniu za pomocą sub
stancji alkalicznych, najlepiej węglanu sodowego, do
wartości pH około 7,0.
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Klasa 7 Wyrób i obróbka blachy, rur metalo
wych, drutu oraz walcowanie metali 11
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Klasa 13 Kotły parowe dla siłowni wraz z wy
posażeniem oraz przewody parowe
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Klasa 14 Silniki parowe, siłownie parowe i nie
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pary świeżej i odlotowej . . . .
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Klasa 15 Drukarstwo, maszyny do liniowania,
maszyny d o pisania, stemple . . .
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Klasa 17 Wytwarzanie lodu i chłodu, przecho
wywanie ciepła, skraplanie drogą me
chaniczną trudno kondensujących się
gazów i mieszanin gazów, np. powie
trza
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Klasa 30 Lecznictwo
74
Klasa 31 Piece do wypalania, piece do prażenia,
piece, retorty, odlewnictwo, metalurgia
proszków
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Klasa 34 Maszyny, przybory i wszelkiego rodzaju
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go oraz meble
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Klasa 35 Dźwignice
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Klasa 36 Ogrzewanie, przewietrzanie, zaopatry
wanie budynków w ciepłą wodę .
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Klasa 38 Mechaniczna i chemiczna obróbka
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sztuczne, światło błyskowe, wytwarza
nie sztucznej mgły
Klasa 80 Wyroby z gliny, kamienia, wapna, ce
mentu, gips, asfalt, również prasy do
brykietów
Klasa 81 Transport i opakowanie
Klasa 82 Suszarnictwo, także prażenie, piecyki
do palenia kawy, wirówki do ogólnego
zastosowania
Klasa 84 Budownictwo wodne i fundamentowa
nie
Klasa 86 Tkactwo
Klasa 87 Narzędzia i przyrządy, również narzę
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Klasa 88 Silniki wiatrowe i wodne; Elektrofizyczne i nukleotechniczne napędy od
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