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Urząd Patentowy PRL na podstawie art. 33 i art. 78 ustawy z dnia 19 października
1071 r. (Dz U Nr 43 poz. 272) w „Biuletynie Urzędu Patentowego" dokonuje ogłoszenia
o zgłoszonych o udzielenie ochrony prawnej wynalazkach i wzorach użytkowych.
Ogłoszenia o zgłoszeniach drukowane są w „Biuletynie" w formie przedłożonej
przez zgłaszających i zawierają następujące dane:
- oznaczenie klasy i podklasy według narodowej klasyfikacji patentowej,
- numer zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego,
- datę zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego,
- datę uprzedniego pierwszeństwa - jeżeli je zastrzeżono,
- imię i nazwisko lub nazwę zgłaszającego,
- miejsce zamieszkania lub siedzibę oraz kraj zgłaszającego,
- imię i nazwisko wynalazcy (współtwórców),
- tytuł wynalazku* lub wzoru użytkowego,
- niezależne zastrzeżenia patentowe zgłoszenia, a do zgłoszeń dokonanych po
31 grudnia 1972 r. zamiast zastrzeżeń - skrót opisu wynalazku lub wzoru
użytkowego wraz z figurą rysunku najlepiej obrazującego wynalazek lub wzór
użytkowy.
W okresie sześciu miesięcy od daty ogłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego,
osoby trzecie mogą:
1) osobiście zapoznawać się w Urzędzie Patentowym PRL z opisem wynalazku
lub wzoru użytkowego, zastrzeżeniami patentowymi i ochronnymi, rysunkami
wynalazku lub wzoru użytkowego oraz sporządzać z nich odpisy;
2) nadsyłać do Urzędu Patentowego uwagi co do istnienia przeszkód uniemożliwiających udzielenie patentu (świadectwa ochronnego).
Odpowiednio uzasadnione pod względem faktycznym (dokumentacja dowodowa)
i prawnym uwagi należy nadsyłać w dwóch egzemplarzach na adres: Urząd Patentowy PRL, 00-608 Warszawa, Aleje Niepodległości 188.
Ponadto w Urzędzie Patentowym można zamawiać odbitki kserograficzne dokumentów wymienionych w punkcie 1, przy czym w zamówieniu należy:
a) podać numer „Biuletynu Urzędu Patentowego", w którym dokonano ogłoszenia
o zgłoszeniu,
b) wskazać numer zgłoszenia, klasę patentową i tytuł wynalazku lub wzoru
użytkowego.
Uwaga: Miejsca niezadrukowane powstały wskutek wycofania zgłoszeń przez zgłaszających Już
po podpisaniu „Biuletynu" do druku. Za te. usterkę, wydawca przeprasza Czytelników.

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

Egzemplarze zdezaktualizowane można nabywać w Urzędzie Patentowym PRL Centralny Ośrodek Informacji Patentowej, 00.-608 Warszawa, AI. Niepodległości 188

Urząd Patentowy PRL. Numer oddano do składu w kwietniu 1973 r. Skład i przygotowalnia offsetowa - Poznańskie Zakłady Graficzne im. M. Kasprzaka zam. 3329/73. Druk: Pracownia Reprografii Urzędu Patentowego PRL. Ark. druk. 23,5. Papier
druk. sat. kl. V, 70 g, 61X86.
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Nr 18, Rok I

Ogłoszenia o zgłoszonych w Polsce
I. Wynalazkach do opatentowania
II. Wzorach użytkowych do zarejestrowania
I. WYNALAZKI
la

(P. 149773)

*

3C.01.1971.

Kombinat Górniczo-Hutniczy „Bolesław" Przedsiębiorstwo Państwowe, Bukowno k/Olkusza (Włodzimierz
Woźniczko, Adam Łukasik, Roman Nitka, Franciszek
Krok, Jurand Zalewski, Władysław Lis, Leon Forner).
Sposób prażenia koncentratów siarczkowych rud cynku metodą fluidyzacji w postaci pulpy złożony z operacji przygotowania wsadu, kierowania nadawy do komory fluidyzacyjnej, utleniania siarczków cynku i innych metali: w warstwie fluidalnej oraz wypływających z niej gazach prażalniczych oraz odbierania prażonki i gazów prażalniczych, znamienny tym, że pulpę
koncentratu blendy cynkowej zawierającą znaczne ilości wilgoci podgęszcza się do 22*/o wagowych H2O a następnie okresowo lub w sposób ciągły dodaje się do
niej szlamy zawierające siarczan cynku w ilości do
5% wagowych w stosunku do koncentratu blendy cynkowej, po czym tak przygotowaną pulpę kieruje się do
warstwy fluidalnej i praży się w temperaturze od 950
do 980°C utrzymując pod rusztem ciśnienie od 1500 do
1800 mm słupa H£O, przy czym jednocześnie z warstwy
fluidalnej kieruje się prażonkę do komory chłodniczej
gdzie chłodzi się ją do temperatury 250°C przez przedmuch powietrza i przepono wo przepływającą wodę
przez poziomo usytuowane rury podczas gdy podgrzane w komorze chłodniczej powietrze kieruje się do komory fluidyzacyjnej, które po zmieszaniu w turbuletnej
«trudże z wtórnym powietrzem doprowadzającym w ilości do 30% objętościowych w stosunku do powietrza
pierwotnego utlenia siarczki cynku i innych metali zawarte w gazach prażalniczych.
Urządzenie do stosowania sposobu, według zastrz. 1,
składające się z komorowego pieca fluidyzacyjnego, którego komora fluidyzacyjna zaopatrzona jest w ruszt
wyposażony w dysze powietrzne, otwory odciągowe,
próg do odbioru praźonki i dyszę doprowadzającą pulpę, znamienne tym, że komora powietrzna (1) usytuowana pod rusztem (8) w postaci odwróconego dnem do
góry stożka posiada w części stożkowej najkorzystniej
na jednej linii umieszczone na przeciw siebie przewody (12) doprowadzające powietrze, które posiadają na
wylotach zamocowany daszek (13) zaopatrzony w środku w osi rusztu (8) w otwór podczas gdy komora fluidyzacyjna (1) poprzez próg (15) połączona jest z komorą chłodniczą (20) wyposażoną nad rusztem (8) w kilka warstw rur chłodniczych (25) przy czym nieco poniżej górnego cylindra płaszcza (2) komory fluidyzacyjnej (1) na zewnątrz stożkowego cylindra płaszcza (2)
umieszczona jest okrężnica (18) do doprowadzenia wtórnego powietrza wyposażona najkorzystniej w trzy dyize (17) usytuowane co 120° na obwodzie pieca, stycznie do wewnętrznej wymurówki komory fluidyzacyjnej (1) z tym, że jedna z dysz (IT) usytuowana jest
nad progiem (15) w jego osi.

1»

(P. 150015)

17.09.1971.

Politechnika Wrocławska, Wrocław (Jerzy Kotowiki,
Jan Talik, Zbigniew Krzyszkowski, Józef Koszela, Jacek Ossowski, Barbara Grabowska, Tomasz Strzelecki).
Urządzenie do osuszania mułów powęflowych, znamienny tym, że w poflotacyjnym zbiorniku (1) umieszczone są dwa szeregi filarów (2) wyposażone w prowadnice (3), w które wsunięte lą perforowane deski (4)

tworząc kanały odpływowe, przy czym do filarów przymocowane są katody (5), a do gładkich ścian zbiorniku
(1) przymocowane są haki (6), na których zawieszona
jest anoda (7),
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(P. 150031)

14.08.1971.
Zakład Budowy Urządzeń i Aparatury Naukowo-Doświadczalnej Głównego Instytutu Górnictwa, Katowice
(Marek Stefański, Jan Krajewski, Macie} Bodniak).
Sposób wzbogacania materiałów drobnoziarnistych,
znamienny tym, że mieszaniną wzbogacaną poddaje się
wielostopniowemu przepłukiwaniu wodą z jednoczesnym nadaniem mieszaninie ruchów posuwisto-zwrotnych, przy czym kierunek przepływu wody jest prostopadły do kierunku ruchów nadawy, a ilość stopni
przepłukujących jest dobrana zależnie od różnicy ciężarów właściwych ziarn nadawy.
Urządzenie do stosowania sposobu, według zastrz. 1
znamienne tym, że posiada układ płyt zestawionych pionowo nad sobą na wspólnej konstrukcji, mogący wykonywać ruchy posuwisto-zwrotne, a nadawa z wodą

technologiczną ze zbiornika przelewowego (3) przez kanał spływowy (4) dostaje się na płyty (I) górnego pokładu, z tamtąd przez płyty (II) i (III) dalszych pokładów do rynien zbiorczych (5), przy czym ruchy te ułatwia woda technologiczna dopływająca ze zbiorników
wody dodatkowej (8).
1*

(P. 150073)

18.08.1971.

Biuro Projektów Przemysłu Nieorganicznego „Biprokwas", Gliwice (Zenon Toruń, Werner Wolny, Edmund Kamiński).
Wibracyjny odsiewacz do usuwania zanieczyszczeń
i materiałów sypkich, znamienny tym, że jego sito jest

Nr t l

zbudowane z szeregu strun stalowych (4) umocowanych do ramy (1) w sposób umożliwiający indywidualną ich wymianę i napinanie oraz że w górnej części
obudowy (15) przy zsypie na sito znajduje się klapa
(15) zatrzymująca powietrze płynące z materiałem wchodzącym do szczelnej obudowy odsiewacza (11).
la

(P. 152045)

i\ J

10.12.1171.

Centralny Ośrodek Badawczo-Projektowy Wzbogacania i Utylizacji Kopalin „Separator" Przedsiębiorstwo
Państwowe, Katowice, Polska (Wojciech Szymendera,
Zygmunt Gutorski, Czesław Nawrat).
Urządzenie do rozwarstwiania strugi materiału znamienne tym, że jest umieszczone między bębnem napędowym przenośnika taśmowego a przesiewaczem i z«
składa się ze stałego rusztu (1) stanowiącego zespół rusztowin, których jeden koniec jest przyspawany w równych odległościach do poprzecznej belki zamocowane)

na stałe do konstrukcji wsporczej a drugi koniec jésT
profilowany w kształt umożliwiający obejmowanie z odpowiednim luzem wału rozwarstwiającego wirnika (2),
który stanowi zespół rusztowin przyspawanych w swej
osi naprzeciw siebie w równych odległościach do rury
stalowej stanowiącej jego wał, z napędu (3) rozwarstwiającego wirnika (2) i natryskowych dysz (4).
Ia

(P. 152059)

1O.12.1Ö71.

Główne Biuro Studiów i Projektów Górniczych Biuro Projektów Górniczych, Kraków Polska (Władysław Bielski, Jan Furyk).
Urządzenie do ciągłego-odbioru kamienia i przeroś*
tów węgla ze wzbogacalnika płuczki węglowej składające się ze zbiornika wzbogacalnika, przenośników ślimakowych, układu napędowego oraz zsuwni i wylotowej rury przeznaczonych do odprowadzenia rozdzielonych składników wzbogaconej frakcji, znamienne tym,
że w pionowej osi wzbogacalnika (1) ustawiona jest wylotowa rura (3), na której zabudowany jest współosiowo ślimakowy przenośnik (2) i ślimakowy przenośnik
(4) tworząc w ten sposób układ teleskopowy transportu
pionowego rozdzielonych frakcji, przy czym ślimakowe
przenośniki (2) i (4) wykonują ruch obrotowy w przeciwnych kierunkach przekazywanych od układu napędowego poprzez przekładnie (6) i (7), a ponadto ślimakowy przenośnik (4) posiada możliwość wykonywania
posuwistego ruchu pionowego.
la

(P. 152568)

28.12.1971.

Biuro Projektów Budownictwa Morskiego, Gdańsk
(Stefan Czarnecki, Ryszard Rayski). • .,.,-.
^
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Klasyfikator hydromechaniczny do cieczy gęstych,
znamienny tym, że na zewnątrz stożka (1) zamocowana
jest w jego osi pionowej rura dopływowa (2), zaś we-*.
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wnątrz znajduje się żłób odpływowy ($), przy czym dolna część stoika (1) połączona jest z przewodem elastycznym (4) na który bezpośrednio działa mechaniczne urządzenie (5).

lb

(P, 152071)

10.12.1971.

Przedsiębiorstwo Projektowania i Wyposażania Zar
kładów Przemysłu Maszyn i Aparatów Elektrycznych
„Promel", Gliwice, Polska (Bronisław Gładysz, Leonid
Bazarów, Stanisław Ser win).
Oddzielacz części magnetycznych z materiałów sypkich znamienny tym, że ma liniowy silnik (1) zamocowany do nośnej konstrukcji (2) nad taśmą przenośnika (4) z niemetalową antymagnetyczną przegrodą (3),
osadzoną rozłącznie pod liniowym silnikiem (1).

3b

(P. 152601)

30.12,1971,

Patent dodatkowy do patentu nr (zgłoszenie P, 149430^
Pierwszeństwo: 11.08.1971 (Francja)
Dollfus - Mieg Cie, Paryż, Francja (Christian Bernard).
Eozporek prefabrykowany według patentu nr (zgłoszenie P. 149 430), znamienny tymr że zawiera zespół
montowany jako całość o wyglądzie rozporka klasycznego, pasmo tkaniny korzystnie utworzone z tej samej
tkaniny co spodnie, przy czym pasmo tkaniny jest nałożone i umocowane na jeden z boków rozporka, a korzystnie na obydwa jego boki w stadium przyszywania.

4c

(P. 152573)

28.12.1971.

Wyższa Szkoła Inżynierska, Koszalin (Zbigniew Cierpisz).

U

(P 149773)

30.07.1971.

Kombinat Górniczo-Hutniczy „Bolesław" Przedsiębiorstwo Państwowe, Bukowno k/Olkusza (Włodzimierz
Woźnlczko, Adam Łukasik. Roman Nitka, Franciszek
Krok, Jurand Zalewski. Władysław l i s , Leon Forner).
Sposób prażenia koncentratów siarczkowych rud cynku 1 urządzenie do stosowania tego sposobu. Tekst zgłoszenia i rysunek umieszczono w klasie la na str. 1.

tb

(P 151913)

3.12.1971

Zakład Badawczy Przemysłu Piekarskiego, Warszawa
(Adam Jarema, Zygmunt Ambroziak, Eugeniusz Chyłek).
Unądzenie do ciągłego wytwananla kwaśnych zaczynów 1 podmłód «lasta dla wielofazowej fermentacji
zaczynów znamienne tym, że składa się z pionowo umieszczonych komór (1) fermentacyjnych połączonych
otworem przepustowym,

Uszczelnienie pomiędzy tłokiem, a ścianą w suchym
zbiorniku gazu, znamienne tym, że wykonane jest w postaci pasa (3) z elastycznej gazoszczelnej tkaniny lub
folii przymocowanej obrzeżem do ściany zbiornika (4)
i tłoka (5), o szerokości umożliwiającej swobodny ruch
tłoka (5) pomiędzy jego skrajnymi położeniami.

4
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(P. 150424)
9.09.1971.
Zakłady Energetyczne Okręgu Dolnośląskiego Elektrownia Turów, Turoszów (Tadeusz Rosiński, Ryszard
Terlecki, Mieczysław Socha).
Sposób strefowego nagrzewania otworów części maszyn, znamienny tym, że palący się strumień mieszanki
gazowej, korzystnie tlenowo-propanowej, doprowadzony w określone nagrzewane miejsce, osłania się na zewnątrz i na całej długości płomienia warstewka zawirowanego i przepływającego powietrza o regulowanym nadciśnieniu względem mieszanki gazowej.
Palnik do stosowania sposobu według zastrz. 1, znamienny tym, że końcówka palnika ma dla sprężonego
powietrza otwory wylotowe (9) usytuowane na zewnątrz
względem sitowej dyszy płomieniowej (7) i skierowane
względem osi dyszy spiralnie pod niewielkim kątem,
korzystnie około 10°.

Nr 18
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(P. 152214)

17.12.1971.
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków, Polska (Tadeusz Ociepa, Jerzy Klich, Jerzy
Kęska).
Sposób ograniczenia skutków przebić płynnej siarki
do płaszcza grzewczego podczas transportu w rurociągach, polegający na dzieleniu płaszcza grzewczego na
sekcje i podsekcje, znamienny tym, że przepływ płynnej siarki zatrzymuje się za pomocą urządzeń zabezpieczających, wyposażonych w mechanizm blokujący
i czujnik sygnalizacyjny, umieszczonych w przewodach
doprowadzających medium grzewcze do płaszcza grzewczego i w przewodach łączących poszczególne podsekcje,
stanowiących jedną sekcję płaszcza.

(P. 151653)

19.11.1971.
Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica,
Gliwice (Tuma Zdzisław, Gajda Stefan).
Palnik tunelowy do szybkiego nagrzewania metali,
składający się z metalowej głowicy z króćcem wlotowym i dyszą wylotową połączoną kształtką ceramiczną
z tunelem spalania, znamienny tym, że króciec (2) #doprowadzający mieszankę gazowo-powietrzną umieszczony jest w osi podłużnej głowicy (1) i połączony z nią
na stałe, zaś w komorze zawirowania (4) jest umieszczona wkładka (5) w kształcie grzybka posiadającego
na obwodzie skośne otwory (6) oraz stożek (7) od strony króćca wlotowego.
(P. 149820)
3.08.1971.
Kopalnia Węgla Kamiennego „Ziemowit", Lędziny
(Tadeusz Czechowicz, Józef Windak, Stefan Dębowski,
Edward Żukiewicz, Eugeniusz Blokisz).
Układ chłodzenia oleju smarowego zwłaszcza bębnowych kombajnów węglowych wyposażonych w dodatkowe przekładnie redukujące prędkość obrotową organu
urabiającego, znamienny tym, że chłodnicę układu stanowi głowica (1) kombajnu, której przestrzeń olejowa
połączona jest z przestrzenią olejową wstawki redukcyjnej (2) kanałem (6), w którym umieszczony jest
wirnik pompy śrubowej (8) oraz kanałem spływowym
(5) usytuowanym nad dnem kadłubów, przy czym przetłaczanie ochłodzonego oleju smarowego z głowicy (1)
do wstawki (2) następuje w wyniku pracy pompy śru5b

5

(P. 151089)

18.10.1971.
Zakłady Konstrukcyjno-Mechanizacyjne Przemysłu
Węglowego, Gliwice (Wacław Warachim, Jan Fedyszak,
Edward Bochenek).
Młotek hydrauliczny mający siłownik sterowany rozdzielaczem sprzężonym zwrotnie z tym siłownikiem oraz
mający na zasilaniu hydrauliczny akumulator gazowy,
znamienny tym, że ma w ścianie cylindra siłownika
cztery kanały z wylotami do wnętrza cylindra, z których dwa kanały (14, 15) są wyprowadzone z dwóch
komór (10, 11) rozdzielacza (4), kanał (16) jest połączony z zasilaniem, a kanał (17) ze spływem oraz ma
w tłoku siłownika pierścieniowe wcięcia (19) i cztery
wzdłużne kanały (18) łączące ze sobą po dwa wcięcia
(19), przy czym wzajemne rozmieszczenie wylotów z kanałów (14, 15, 16, 17) do wnętrza cylindra i wcięć (19)
jest takie, że w obu położeniach krańcowych tłoka (1)
na przemian jedna z komór (10, 11) rozdzielacz (4) jest
połączona poprzez nie z zasilaniem, a druga ze spływem.
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bowej (8) osadzonej na wale napędowym (7) przenoszącym moment obrotowy z silnika (3) na organ urabiający kombajnu, natomiast wypływ nagrzanego oleju
smarowego z wstawki (2) do głowicy (1) następuje poprzez kanał spływowy (5).
5b

(P. 151888)

18.10.1971.

5

5e

(P. 151041)

5e

(P. 151462)

14.10.1971.
Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń Rud, Częstochowa
(Edward Mońka, Aleksander Urgacz).
Żardź kotwi i odkutym kształtowym łbem, znamienna tym, że górną część łba stanowi wycinek czaszy kuli
połączonej z prętem kotwi - dolną część łba uformowano jako prostopadłościan o dowolnej podstawie w
której wykonano i nagwintowano ślepy otwór.

Patent dodatkowy do patentu nr 61980
Zakłady Konstrukcyjno-Mechanizacyjne Przemysłu
Węglowego Gliwice (Wacław Warachim, Marcin Steindor, Marek Kumosiński).
Głowica struga węglowego, której poszczególne noże
urabiające są umieszczone na końcach tłoczysk siłow
ników hydraulicznych połączonych z przewodem tłocz
nym i z przewodem spływowym poprzez odrębne dla
każdego siłownika rozdzielacze hydrauliczne, przy czym
każdy rozdzielacz ma sprzężenie zwrotne od sterowa
nego przez niego siłownika według patentu nr 61989,
znamienna tym, że sprzężenie zwrotne rozdzielacza z si
łownikiem polega na ukształtowaniu suwaka w rozdzie
laczu (11) jako tłoka oraz na połączeniu dwóch komór
(9), (10) po obu jego stronach z przewodem (13) tłocz
nym bądź przewodem (15) spływowym na przemian po
przez kanały (7), (8), (12), (14), w ścianie cylindra (6)
siłownika, poprzez pierścieniowe nacięcia (4) i poprzez
wzdłużne kanały (5) w tłoku (S) siłownika.

5b (P.

152717)

9.11.1971.
Główny Instytut Górnictwa, Katowice, (Zygmunt Dabiński, Jan Perek, Mirosław Chrząszcz, Stanisław Łaboński, Jerzy Uchnast).
Zestaw obudowy zmechanizowanej do wybierani» pokładów o stropach słabych z zastosowaniem podsadzki
miotanej według patentu nr (P-135895) złożony z czteropodporowego kasztu umieszczonego pomiędzy dwoma
dwupodporowymi ramami bocznymi, których spągnice
są wzajemnie połączone łącznikami przegubowymi, znamienny tym, że na powierzchniach górnych spągnice (1)
i (2) mają gniazda (7) złożone z dwóch uchwytów (8).
w których za pomocą sworzni (9) są zamocowane stopy (10) wsporników (5), Drży czym powierzchnia dolna
wsporników (5) jest ścięta skośnie tak, aby w miejscu
połączenia ze stopą (10) wspornik (5) tworzył kąt (a)
o wielkości zależnej od nachylenia spągu pokładu.

.3.01.1972.

Kopalnia Węgla Kamiennego „Jowisz", Wojkowice
(Jerzy Rogacz, Alfred Adamus, Bogusław Swiergała).
Sposób eksploatacji pokładu węgla o nachyleniu po
wyżej 20° z zastosowaniem podsadzki hydraulicznej,
znamienny tym, że złoże wybiera się systemem ścian
poprzecznych a ocios zabezpiecza się przed odpadaniem
brył węgla kotwiami drewnianymi (1) umieszczonymi
w ociosie (2).

P. 151523
11.11.1971.
Główny Instytut Górnictwa, Katowice, (Wojciech Muszyński, Bohdan Sawka, Mirosław Chrząszcz, Władysław Zembok).
Hydrauliczny stojak kopalniany według patentu nr
58508 zaopatrzony w zawór złożony z głowicy, w której jest umieszczony korpus z otworem osiowym i otworami promieniowymi, łączącymi się naprzemian z kanałami do przepłukiwania lub zasilania komory ciśnieniowej stojaka znamienny tym, że w osiowym otworze
(18) trzpienia (1) ma osadzony przesuwnie sterujący
sworzeń (11) a od strony przedniej obwodowego kanału (12) ma uszczelkę (15) w głowicy (2), natomiast po
stronie przeciwnej kanału (12) ma uszczelkę umieszczoną w zaworowej płowlcy (2) lub na trzpieniu (1).
5c
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Stojak górniczy do wyrobisk zagrożonych tąpaniami
znamienny tym, że ma zawór ciśnieniowy, którego suwak (1) regulujący przepływ przez kanały wylotowo
(10) cieczy jest ukształtowany w formie dwóch pierścieni (8) i (7) połączonych tuleją (11) z których pierścień
(7) od strony kanałów wylotowych (10) ma mniejssą
powierzchnię nacisku (7a) w kierunku wylotów kanałów (i) od powierzchni nacisku (6a) w kierunku praeciwnym pierścienia przeciwległego (6) osadaonego suwliwie poprzez układ sprężysty (4) w cylindrycznym
gnieździe (I).

5c

P. 152148
14.1171
Kopalnia Rudy Żelaza „Grodzisko" Przedsiębiorstwo
Państwowe Grodzisko, (Edward Kułaga, Teofil Pałucki,
Tadeusz Grzybowski, Jan Gałązka, Bronisław Liwoch).
Kotew rozprężna do kotwienia skał i warstw złoża
kopaliny znamienna tym, że zaopatrzona jest w szczęki
(1) mające postać wycinka podłużnego tulei z korzystnie ukształtowanymi powierzchniami zewnętrznymi
i wycięciami (2) na kliny (3) rozpierające, usytuowanymi na powierzchniach wewnętrznych, a zakończonych
od góry występami (4), stanowiącymi oparcie płytki (S)
i żerdzi (6), przy czym elementem łączącym szczęki (1)
poprzez kliny (3) rozpierające z żerdzią (6) są sprężynki (7), zaś żerdź (6) połączona jest z klinami (3) rozpierającymi za pomocą gwintu.

5c

P. 152150

14.12.1971.
Kopalnia Węgla Kamiennego „Szombierki", Bytom,
(Kazimierz Franasik, Jan Kulpiński, Wacław Kociela,
Eryk Poręba).

P. 152185
16.07.1971.
Główny Instytut Górnictwa, Katowice, (Marcin Borecki, Włodzimierz Sikora, Zygmunt Dabiński, Jan Perek,
Edward Mikuła, Leonard Pluta).
Zestaw ścianowej obudowy zmechanizowanej dla pokładów o nachyleniu od 0-50° złożony z dwóch stropnic polącsonych ze sobą sa pomocą siłownika hydraulicznego, znamienny tym, że ma dwie podłużne belki (1
i 2) z osadzonymi w nich hydraulicznymi podporami (3)
wyposażone w przedłużacze (4) z zamocowanymi stropnicami (5), które to belki są połączone ze sobą układem
łączników (8, t, 10) umieszczonych na prowadnikach (11)
oraz są połączone podpierającymi, hydraulicznymi siłownikami (20) i korygującymi siłownikami (14) zamocowanymi przegubowo na belce (1), a za pomocą wahliwych głowic (13) przesuwnie i obrotowo osadzonymi
na prowadnikach (11).
Zestaw według zastrz. 1 znamienny tym, że łączniki
(8, 9, 10) są zamocowane przegubowo do belki (2) oraz
połączone w sposób wahadłowe-obroretowy z prowadnikami (11).
5c
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sadzone kuliste zakończenie (4) zaciskowej tulei (5>, natomiast część dolna obrotowych tulei (2) zachodzi r.a
część górną oporowych tulei (6), przy czym głowice stojaków każdegc rzędu są ze sobą połączone stropnicami
(7) za pomocą łączących elementów (8).

5c

P. 152584

29.12.1971.

Zakłady Konstrukcyjno-Mechanizacyjne Przemysłu
Węglowego, Gliwice, (Walerij Jeiimowicz Dombrowskij,
Nikołaj Dieomidowicz Samoljuk, Władimir Michajłowicz Bałykow, Arsienij Arsieniewicz Sidorow, Boris Michajłowicz Szmakow, Lew Gieorgijewicz Szein, Arkadij Daniłowicz Liebiediew, Jan Swiderski, Jan Dębieć,
Kazimierz Sławek).
Urządzenie hydrauliczne do przesuwania przenośników ścianowych, składające się z zespołu pompowego,
hydraulicznych przesuwników poziomych, hydraulicznych pionowych stojaków rozporowych, hydraulicznych
przewodów ciśnieniowych i spustowych z wpiętymi rozdzielaczami hydraulicznymi, znamienne tym, że w celu
zapewnienia grupowego włączenia końcowych przesuwników przy przesuwaniu w kierunku do urabianej ściany, końcowej części przenośnika wraz z ustawionym na
nim kombajnem wyposażonym w wirujący organ urabiający wyposażony w noże skrawające również n«
powierzchni czołowej organu od strony urabianej ściany, ma sterujący blok (11) wyposażony w dwa wielopołożeniowe hydrauliczne rozdzielacze (12, 13), których
wielopołożeniowe elementy robocze są mechanicznie
sprzęgnięte, połączone hydraulicznie równolegle z zespołem pompowym (1) oraz ma regulowany dławiący
zawór (15) wpięty szeregowo między zespołem pompowym (1) a sterującym blokiem (11) przed tym blokiem,
przy czym ciśnieniowe oraz spływowe kanały rozdzielaczy (12, 13) są połączone hydraulicznie z komorami
roboczymi przesuwników poziomych i pionowych stojaków.

Sd

(P. 149902)

2.08.1971.

Zakłady Konstrukcyjno-Mechanizacyjne Przemysłu
Węglowego, Gliwice (Zdzisław Penar, Jan Fedyszak,
Kazimierz Franczak, Jan Wroński, Janusz Nakonieczny).
Urządzenie do ładowania i kruszenia urobku, znamienne tym, że ma pionową blachę (1) zamocowaną za
pomocą śrub (10) do rynien przenośnika (9), do której
przyspawane są co najmniej trzy prowadniki (2), pomiędzy którymi zamocowane są z dołu i z góry płaskowniki (7), przy czym do prowadników (2) i płaskowników (7) przyspawana jest prowadząca rura (4), po
której śilzga się strugowa głowica (5).

5d

(P. 151082)

18.10.1971.

Kopalnia Węgla Kamiennego Generał Zawadzki, Dąbrowa Górnicza (Janusz Strzemiński, Antoni Tyszkiewicz, Józef Kazek, Tadeusz Marciniak, Zdzisław Kucytowski).
5c

P. 152631

31.12.1971.

Główny Instytut Górnictwa, Katowice, (Wojciech Muszyński, Mirosław Chrząszcz).
Urządzenie dla zespołowego kroczenia sprzężonych ze
sobą rzędami górniczych stojaków indywidualnych, znamienne tyxn, że ramiona (1) sprzęgające ze sobą stojaki
są wyposażone na końcach w obrotowe tuleje (2) zakończone u j'6ry powierzchnią kulisty, w której jest o-

Urządzenie do zmniejszenia przepadu urabianej skały szczególnie węgla do części wyrobiska eksploatacyjnego przeznaczonej do podsadzania stanowiące zastawkę
spiętrzającą dla odstrzelonego urobku składającą się
z części dolnej sztywnej złączonej z przenośnikiem i części górnej elastycznej, która jest przymocowana dolnym
brzegiem do części sztywnej zastawki, a brzegiem górnym zawieszona przesuwnie na linie rozpiętej i naprężonej wzdłuż wyrobiska, znamienne tym, że ma postać
tkaniny kordowej o wytrzymałości na rozciąganie zbli-
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żonej do kwadratowego układu, prawie takiej samej w
kierunku nitek wątku (1) jak i w kierunku nitek osnowy (2), przy czym nitki wątku (1) i nitki osnowy (2) są
rozmieszczone w ten sposób, że tworzą taśmy (3), które
w miejscach krzyżowania się połączone są ażurowym
splotem tkackim (5) lub kombinowanym splotem tkackim (4) zabezpieczającym przed wzajemnym przesuwaniem, a w miejscach prześwitu tkaniny znajdują się
podłużne nitki skręcone (8) oraz poprzeczne nitki skręcone (9) - przy czym całość tkaniny pokryta jest powłoką elastyczną (10).
5d

(P. 151346)

2.11.1971.

Główny Instytut Górnictwa, Katowice (Lucjan Fajfrowski, Adam Lipowczan, Tadeusz Malinowski).
Urządzenie do tłumienia hałasu wentylatorów zwłaszcza lutniowych, mające komorę tłumiącą zaopatrzoną
od strony wentylatora w kanał wlotowy, a z drugiej
strony w kanał wylotowy, znamienne tym, że jego obudowa (1) o przekroju poprzecznym korzystnie prostokątnym, ma wewnątrz prostopadle do ścian bocznych
umieszczone conajmniej dwa połączone przegrodą Í5>
korektory (4) o przekroju podłużnym w postaci dwóch
równoramiennych trójkątów przylegających do siebie
podstawami, których przeciwległe wierzchołki są usytuowane w poziomej osi symetrii obudowy (1), natomiast obustronnie, na przeciw korektorów (4), ma wykładzinę (6) z materiałów dźwiękochłonnych, w postaci
conajmniej trzykrotnie łamanej ściany (7) usytuowanej
względem korektorów tak, aby pomiędzy ściankami wykładzin (6) i korektorów (4) zostały utworzone dwa rozmieszczone symetrycznie względem osi obudowy (1)
przelotowe kanały (8), o ustalonej dla optymalnego tłumienia hałasu wentylatora zmiennej szerokości przekroju poprzecznego i kilkakrotnie zmiennym kierunku
przepływu.

5d

(P. 151502)

11.11.1971.

Kopalnia Węgla Kamiennego „Generał Zawadzki",
Dąbrowa Górnicza (Władysław Małecki).
Urządzenie do wybierania miału spod górniczego
przenośnika zgrzebłowego znamienne tym, że podajnik
ślimakowy (2) oraz koło łańcuchowe (1) napędzane jedną nitką łańcucha (12) są usytuowane na wspólnej osi
i pod przenośnikiem zgrzebłowym (4), a koło łopatko-

Nr 18

we (3) umieszczone również na wspólnej z nimi osi
znajduje się poza przenośnikiem (4) po tej jego stronie
na którą podawany jest- miał, ponadto koło łańcuchowe
(1) i podajnik ślimakowy (2) znajduje się w obudowie
podajnika (5) posiadającej wlot (6) pod przenośnikiem
(4) i wylot (7) do komory (8) koła łopatkowego (3) a koło łopatkowe (3) znajduje się w obudowie (9) posiadającej w swej górnej części wylot (10) skierowany nad
przenośnik (4).
„,
5d

P. 151532

12.11.1971.

Kopalnia Węgla Kamiennego „Nowy Wirek" Ruda
Śląska, (Ernest Stanowski, Grzegorz Kapusta).
Sposób zapobiegania powstawaniu wypadków w podziemiach kopalń, polegający na wczesnym wykrywaniu nieszczelności obudowy lamp akumulatorowych,
znamienny tym, że na dnie pokrowca lampy, pod obudową akumulatora, umieszcza się poduszkę wykonaną
z tkaniny łatwo przesączalnej dla elektrolitu, o wymiarach trochę większych od przekroju poprzecznego obudowy, w której to poduszce umieszcza się około 20 gramów sproszkowanej substancji, najokrzystniej salmiaku, wchodzącej z elektrolitem w reakcję chemiczną,
w wyniku której uzyskuje się neutralną sól łatwo rozpuszczalną w wodzie oraz gaz o charakterystycznym
dla otoczenia zapachu, przy czym oba produkty tej reakcji muszą być niepalne i nieszkodliwe dla zdrowia.
5d

P. 151597

16.11.1971.

Politechnika Śląska im. W. Pstrowskiego, Gliwice,
(Kazimierz Podgórski).
Urządzenie do określania deformacji górotworu wyposażone w głowicę i sumator liczący segmenty wpływów pokrywające się z wybranym lub projektowanym
do wybierania polem pokładu lub polem stopy fundamentu, znamienne tym, że przysłony promieniowe (9)
głowicy (1) połączone są dźwigniami (10) prowadzonymi
po szablonie (23) z nierównościami (24) i stykami elektrycznymi (25) do uruchomienia znanych migawek
i przekaźników fotoelektrycznych oraz sumatorów,
a przysłony kątowe (11) połączone są dźwigniami (12)
prowadzonymi za pomocą listwy (19) ustalonej krzywką
(21, 22), przy czym prześwit jaki tworzą przysłony promieniowe (9) i przysłony kątowe (11) w głowicy (1) jest
tak dobrany aby przekaźnik fotoelektryczny mógł rozróżniać naznaczone pole pokładu lub stopy fundamentu od pola nieoznaczonego na planie (17) i zsumować
wpływy deformacji górotworu, oraz że głowice (1) umocowane przesuwnie do łoża (2), połączona jest poprzez
cięgno (3) z wózkiem (4), który posiada koła (6, 7) sterowanie krzywką (5), a do końca łoża (2) jest umocowany uchwyt (27) z klinem (28) z rowkami lub występami dla prowadzenia zaczepów (29).
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Sposób zabezpieczeni» eksploatacji górniczej w górotworze tąpiącym przez określenie wielkości zagrożenia tąpaniami wybranych miejsc znamienny tym, te
w sposób ciągły koreluje się przemieszczanie centrów
ognisk niszczenia struktury górotworu, przy użyciu
zespołów sejsmografów, względnie wyrobisk górniczych
z jednoczesnym ustalaniem częstotliwości i stopnia rozładowania energii sprężystej górotworu.
5d

(P, 152044)

10.12.1971.

Kopalnia Węgla Kamiennego „Miechowice", Bytom,
(Tadeusz Dybeł. Zygmunt Gerlach, Marian Kozdrój,
Zbigniew Klonowski).
Sposób likwidacji naprężeń górotworu w pobliżu wyrobisk górniczych znamienny tym, że energię sprężystą
górotworu rozładowuje się w czasie jej wzrostu do wartości krytycznej przy czym rozładowania dokonuje się
znanymi sposobami np. przy użyciu wstrząsowych robót strzelniczych a następnie stan rozładowania naprężeń górotworu po wykonaniu sposobu ustala się znaną
aparaturę sejsmiczną.
5d

(P. 152054)

9.12.1971.

Kopalnia Węgla Kamiennego „Jastrzębie", Jastrzębie
Zdrój, Tomasz Niemiec, Roman Trzaskalik.

5d

(P. 151752)

24.11.1971.

Zabrzańska Fabryka Maszyn Górniczych, Zabrze,
(Stanisław Morzyński, Jerzy Błażyczek, Franciszek Miśkiewicz. Andrzej Wróblewski).
Układ sterowania wentylatora elektro-pneumatycznegc, zwłaszcza kopalnianego wentylatora lutniowego
we?>ug patentu P-149967, znamienny tym, że metanomierz (9) kontaktowy przy przekroczeniu dopuszczalnego stężenia metanu w powietrzu przepływającym przez
komorę (5) chłodzenia silnika (3) lub w otoczeniu wentylatora, uruchamia za pośrednictwem zasilacza (15)
elektromagnetyczny zawór (14) sterujący, który otwiera dopływ sprężonego powietrza do wzmacniacza 12 zaworu Ul) odcinającego i równoczesnym wyłączeniem
dopływu energii elektrycznej do silnika (3) napędowego.

Przyrząd do modelowania odkształceń ciągłych powierzchni spowodowanych eksploatacją górniczą, złożony z kondensatora o zmiennej pojemności, generatorów, modulatora, filtra, wzmacniacza, trigera Schmidta,
uniwibratora oraz układu całkującego i wskaźnika,
znamienny tym, że kondensator (C) o zmiennej pojemności połączony z generatorem (Gl) o przestrajalnym i wskaźnikiem (Ws) poprzez szeregowo połączony
z wyjściem modulatora (M) filtr (Fd) dolnoprzepustowy,
wzmacniacz (W), triger (T) Schmidta, uniwibrator (U)
wraz z układem całkującym (PI), oraz równolegle połączony w stosunku do generatora (Cl) przestrajalnego,
generator (Co) podstawowy', włączony do modulatora
(M), natomiast kondensator (C) wraz z generatorami
(Gl) przestrajalnym i (Go) podstawowym w połączeniu
z układem szeregowo przyłączonych do modulatora (M)
filtrem (Fd) dolnoprzepustowym, trigerem (T) Schmidta, uniwibratorem (U) i układem całkującym (PI) oraz
wskaźnikiem (Ws) tworzy układ zmieniający częstotliwość na natężenie prądu, przy czym kondensator (C)
o zmiennej pojemności ma jedną okładzinę (Cl)
o kształcie określonym równaniem powierzchni obrotowej dla osiadań lub trójosiowej dla przesunięć przemieszczaną poziomo nad drugą okładziną (C2) o ksztacię wyeksploatowanego pokładu w odpowiedniej skali
zaieżnej od r 0 .

5d

(P. 152083) .

11.12.1971

. Główny Instytut Górnictwa, Katowice, (Jacek Ratman, Marian Krysiak, Włodzimierz Sikora, Edward
Mikuła, Mirosław Baranowski, Janusz JagodzińskL
Aleksander Bier, Edward Łatka, Bronisław Dąbrowski,
Gerard Lebioda, Flawian Cisek, Bogdan Łukasik).

5d

(P 152043)

10.12.1971.

Kopalnia Węgla Kamiennego „Miechowice", Bytom,
(Tadeusz Dybeł. Zygmunt Gerlach, Marian Kozdrój,
Zbigniew Klonowski).

Lekka rura podsadzkowa składająca się z kilku cylindrycznych warstw, znamienna tym, że ma wewnętrzną warstwę (2) utworzoną z trudnościeralnej gumy oraz
wykonaną z tworzywa na nośniku szkła zewnętrzną
warstwę (1), wykonane i połączone z sobą za pomocą
umieszczonej pomiędzy nimi przekładki (3) z metalu
lub tworzywa sztucznego, w jednym wspólnym procesie
technologicznym obejmującym wulkanizację warstwy
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gumowej, zabieg całkowitego spolimeryzowania żywicy
syntetycznej w warstwie z tworzywa na nośniku szkła,
oraz równocześnie skomprymowanie warstw (1) i (2) za
pomocą przekładki (S) w jedną monolityczną całość.

(P. 152121)
11.12.1971.
Przedsiębiorstwo Budowy Szybów, Bytom, (Władysław Sachor, Mieczysław Cieślik, Henryk Guze, Stanisław Kotara).
Sposób wykonywania obudowy szybów, szczególnie
głębionych sposobami specjalnymi, znamienny tym, że
po podwieszeniu do poprzedniego odcinka obudowy cięgieł (2) zaopatrzonych na dolnych końcach w płyty (6)
stalowe usytuowane prostopadle do osi cięgła (2), które
to płyty (6) opiera się na wyrównanym dnie szybu a na
nich ustawia się warstwami elementy (1) zewnętrznej
części obudowy, przy czym ściany zewnętrzne elementów (1) przylegają do pobocznicy walca wyznaczonego
przez zwisające cięgła (2), w przestrzeń pomiędzy ułożonymi elementami (1) a ociosem (8) wprowadza się
beton (5) a po zamurowaniu szczeliny (7), kolejno głębi się następny odcinek szybu i układa następny odcinek zewnętrznej części obudowy aż do przejścia całej głębokości zamrożonych skał, kiedy to na całej długości ułożonych elementów (1) zewnętrznej części obudowy, zakłada się idąc z dołu do góry hydroizolację (3),
na którą nakłada się za pomocą znanego odeskowania
stalowego, jednolitą na całym zgłębionym odcinku szybu, warstwę betonu (4) stanowiącego wewnętrzną część
obudowy.
„
■
:

Nr 18

osadzone jest swymi równoległymi końcami (8), (7)
obejma (8), przy czym końce (6) i (7) są połączone przecznicą, która na środku swej długości ma wyoblenie (9)
stanowiące osadzenie dla współpracującego ogniwa (10).

M

(P. 152152)
14.12.1971.
Przedsiębiorstwo Robót Górniczych, Katowice, (Czesław Zieliński, Józef Małoszewski, Jan Szyndler).
Sposób wykonywania górniczych wyrobisk chodnikowych robotami strzelniczymi, znamienny tym, że w czasie wykonywania robót chodnikowych umieszcza się
wewnątrz obrysu wyrobiska komorę izolacyjną, która
korzystnie rozłącznie przytwierdza się do obudowy i w
miarę postępu przodka wyrobiska przemieszcza się
w ślad za nim przy czym w komorze znane urządzenie
elektryczne wywołuje impuls elektryczny dla odpalenia
materiału wybuchowego.
5d

24.12.1971.
(P. 152474)
Główny Instytut Górnictwa, Katowice, (Marian Krysiak, Włodzimierz Sikora, Edward Mikuła, Jacek Tatman, Józef Rygiel, Józef Liszka, Stanisław Bielą, Jan
Grzesiak, Jerzy Struzik).
Run podsadzkowa wykonana z tworzyw sztucznych,
znamienna tym, ie wewnątrz cylindrycznej ścianki (1)
z trudnościeralnego tworzywa ma umieszczoną prze-

5d

Sd

(P. 152147)
14.12.1071.
Fabryka Sprzętu i Narzędzi Górniczych im. Gen.
K. Swierczewskiego Katowice, (Zenon Wasyłeczka, Benedykt Natkaniec).
Złącze łańcucha górniczego przenośnika, znamienne
tym, że składa się ze znanego uchwytu (1) z wyobleniem (2) dla współpracującego ogniwa (3) z dwoma
otworami (4), (5) na przeciwległych końcach w których
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kładkę wzmacniającą ukształtowaną w postaci rękawa,
wykonaną z tworzywa odpornego na zrywanie, korzystnie z włókien szklanych, złożoną z krzytujących się
z sobą pod kątem osiemdziesięciu do dziewięćdziesięciu
stopni włókien podłużnych (2) i poprzecznych (3), przy
czym podłużne włókna (2) są usytuowane równolegle
do osi rury na przemian po zewnętrznej i wewnętrznej
stronie pierścieniowego oplotu wykonanego z poprzecznych włókien (3).
5d

(P. 152475)
14.12.1971.
Główny Instytut Górnictwa, Katowice, (Kazimierz
Pawłowicz).

Sposób kierowania stropem zapobiegający tąpaniom
znamienny tym, że poza przestrzenią roboczą wyrobiska eksploatacyjnego wymusza się metodami strzelniczymi zawał warstw skalnych, zalegających nad likwidowaną częścią wyrobiska po uprzednim wypełnieniu
tej części podsadzką hydrauliczną lub suchą, przy czym
zawał wymusza się okresowo lub w sposób ciągły, wykonując roboty wiertniczo-strzelnicze z przestrzeni ścianowej bądź z chodników przyścianowych lub innych,
na przykład wygradzanych w podsadzce.

7a

(P. 151777)

26.11.1971.

Patent dodatkowy do patentu P. 64680
Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Zdzisław Marciniak, Zenon Kopacz).

(P. 152493)
27.11.1971.
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków, (Kazimierz Krasiczyński).

5d

Osadnik polowy umieszczony w spągu wyrobiska korytarzowego, znamienny tym, że dno (2) osadnika, zaczynające się od spągu (1) wyrobiska jest nachylone
do niego pod kątem nie większym niż 30°, a ściana (3)
Kwarta pomiędzy spągiem (1) wyrobiska a dnem (2)
osadnika, w zależności od rodzaju skały jest nachylona
do spągu (1) pod odpowiednim kątem.

Sposób wykonywania wewnętrznych kształtów
w przedmiotach metalowych o zewnętrznych powierzchniach obrotowych, gładkich lub uzębionych, wykonywanych według patentu 64 680 poprzez plastyczne kształtowanie przedmiotu w powtarzających się po sobie cyklach tak, że w pierwszej fazie każdego cyklu następuje obtaczanie się przedmiotu po wewnętrznej powierzchni kształtującej każdego z narzędzi, stanowiącej
wycinek powierzchni walcowej, gładkiej lub uzębionej,
stycznej wewnętrznie do kształtowanej powierzchni zewnętrznej obrabianego przedmiotu, natomiast w drugiej fazie każdego cyklu następuje przesuw wzdłużny
przedmiotu obrabianego o wielkość skoku w chwili,
gdy przedmiot traci kontakt z narzędziami znamienny
tym, że jednocześnie z kształtowaniem zewnętrznym
powoduje się obciskanie materiału przedmiotu (1) na
rdzeniu (4), umieszczonym w otworze uprzednio wykonanym w kształtowanym materiale.

(P. 151413)
6.11.1971.
Zakłady Wyrobów Kutych „Huta-Milowice", Sosnowiec, Polska (Andrzej Tomaszewski).
7a

Mechaniczne urządzenie do równoległego przemieszczania przedmiotów walcowych składające się z samotoku i pochyłej bieżni znamienna tym, że samotok (3)
osadzony mimośrodowo na przegubach (9) wyposażony
jest w przeciwwagę (7), przy czym obrót jego w kierunku pochyłej bieżni (2) usytuowanej prostopadle do
samotoku (1) ogranicza zapadka (I), a obrót w kierunku przeciwnym ogranicza oporowa belka (9) połączona
sztywno z korpusem (5).

7b

(p. 150121)

20.08.1971.

Zakłady Przemysłowe „Komuna Paryska", Radomsko,
Polska (Eugeniusz Filipski, Edward Pluciński, Wojciech
Górak).
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Sposób układania i zabezpieczania kręgów drutu na
znormalizowanych płaskich paletach transportowych
znamienny tym, że kręgi drutu układa się na palecie
w stosy i sąsiadujące ze sobą stosy łączy się ze sobą
metalową taśmą ściągającą.
7b

(P. 151444)

11.10.1971.

Huta „Ferrum", Katowice, (Czesław Brožek, Jan
Pstraś, Ewald Kopiec, Ryszard Mikołajec, Marian Baranek).
Unądienle zdzierające żużel ze spoin wewnętrznych
rur spiralnie spawanych znamienne tym, że posiada
wysięgnik (4) umieszczony wewnątrz rury na którego
końcu zamocowany jest znany nóż (1).

(P. 151555)
15.11.1971.
Huta „Ferrum", Katowice, (Czesław Brożek, Jerzy
Jarząbek, Ryszard Mikołajec).
Belka dociskowa stołu formującego agregatu do spiralnego spawania rur, znamienna tym, że posiada rolki
obrotowe (2) umocowane przy pomocy wsporników (3)
lub innym sposobem do podstawy (1), które zamieniają
tarcie posuwiste na tarcie potoczyste w punkcie formowania pomiędzy taśmą stalową przeznaczoną na rurę a belką dociskową stołu formującego agregatu do
spiralnego spawania rur.
7b

7e

(P. 149287)

07.07.1971.

Centralny Związek Spółdzielni Mleczarskich Biuro
Projektowo-Konstrukcyjne, Warszawa, Polska (Wiktor
Zarzycki).
Sposób wykonania nakrętek oporowych znamienny
tym, że jako materiał wyjściowy stosuje się pierścienie
lub rury grubościenne z których ucina się pierścienie
następnie wytłacza zaczepy, po czym nacina się gwint.
Nakrętka oporowa wykonana sposobem według
zastrz. 1 o kształcie pierścienia z naciętym gwintem
wewnątrz znamienna tym, że posiada powierzchnię
oporową powstałą z wytłoczenia kilku zaczepów na obwodzie zawiniętym do środka, przy czym kanały powstałe z tych wytłoczeń stanowią powierzchnię zaczepową dla klucza hakowego.

7c

P. 151457

8.VII.1971,

Wyższa Szkoła Inżynierska im. J. J. Śniadeckich,
Bydgoszcz, (Jan Galinowski).

(P. 152660)
31.12.1971.
Rzeszowskie Przedsiębiorstwo Robót Elektrycznych,
Rzeszów, (Zbigniew Sowa).
Sposób wytwarzania słupów z rur stalowych zwłaszcza do oświetlenia ulicznego, znamienny tym, że szyjkę
drugiego odcinka rury walcuje się mechanicznie na
średnicę trzeciego odcinka rury, po czym koniec drugiego odcinka rury wkłada się do wewnątrz pierwszego
odcinka rury o największej średnicy i szyjkę jego walcuje się, aż do uzyskania pasowania na wcisk z odcinkiem drugim rury, przy czym przed walcowaniem i w
czasie walcowania, koniec walcowanej rury nagrzewa
się do temperatury 1200°C.
Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz. 1
znamienne tym, że składa się z łoża (1), które stanowią
dwie szyny jezdne zabetonowane w fundamencie (2),
do których z jednej strony przytwierdzona jest klatka (3) walcownicza, wyposażona w cztery rolki (8) walcujące, luźno osadzone na osiach (9), śruby nadające
rolkom (8) ruch posuwowy i wyłączniki (14) krańcowe,
a z drugiej strony na łoży (1) spoczywa mechanizm (7)
mocujący i napędzający rurę (6) walcowaną.
7b

Sposób wykonywania wytloczek z blachy znamienny
tym, że wykroje (3) wycina się w kształcie wielokątów
i uzyskuje się krawędzie w postaci linii prostych.
Sposób według zastrz. i znamienny tym, że przy
wytłaczaniu na obrzeżu lub kołnierzu wy tłoczek otrzymuje się rogi (5) i doliny (6), przy czym doliny (6) tworzą się w miejscach w których na skutek anizotropowych własności blach w tradycyjnych sposobach tłoczenia powstawały ucha (7).
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Te

(P. 15M51)
09.12.1971.
Dolnośląskie Zakłady Wytwórcze Aparatury Precyzyjnej „FAEL", Ząbkowice SL, Polska (Stanisław
Strzałkowski, Ryszard Wojtowicz).
Nltownik do półautomatyczne*» nitowania nakładek
stykowych s przełączaml, znamienny tym, ze posiada
osłonę (19) z bieżnią śrubową (25) o kącie a przykrytą
nakładką (18) zapewniające swobodne osiadanie nakładek stykowych w gniazdach (23) oraz sprężynę płaską
(29) zabezpieczającą nakładki stykowe przed wypadaniem.
Nitownlk według zastrzeżenia 1, znamienny tym, ze
obrót tarczy (11) amortyzowany jest tłumikiem pneumatycznym (24) i ograniczony zderzakiem (10.

(P. 152116)
13.12.1971.
Zjednoczone Zakłady Elektronicznej Aparatury Pomiarowej „Elpo" Warszawa, (Jan Wojtunik).
Odcinek uniwersalny, znamienny tym, że tylna część
płyty górnej posiada prowadnice (15), na których jest
osadzony zderzak tylny (19) ustawiany śrubową parą
kinematyczną składającą się ze śruby pociągowej (17)
oraz nakrętki (20) osadzonej we wspomnianym zderzaku tylnym, posiadającym wymienne nakładki oporowe
(21), zaś płyta dolna (1) posiada wmontowany na swej
przedniej płaszczyźnie mostek przesuwny (25), do którego płyty roboczej jest mocowana listwa prowadząca
(26) z osadzonym na niej przesuwnym zderzakiem (28)
zaciskanym w znany sposób śrubą, przy czym mostek
przesuwny (25) może być przemieszczany w poprzek
płyty dolnej (1) i mocowany na niej w żądanym położeniu, korzystnie za pomocą nakrętek i śrub (10)
umieszczonych w rowku kształtowym, w szczególności
teowym, płyty dolnej (1).
__
7c
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7c

(P. 152241)
17.12.1971.
Huta im. Lenina, Kraków, Polska (Stanisław Mere,
Józef Podgórski).
Urządzenie do wykonywania elementów opakowań
blaszanych w postaci narożników, mające stempel połączony z siłownikiem i odpowiadającą mu matrycę służące do zgięcia paska blachy pod kątem 90° znamienne
tym, że matryca ma z jednego boku dwie zaginające
klapy (4) zamocowane zawiasowo do korpusu matrycy
i ustawione równolegle do ich powierzchni roboczych
przy czym klapy (4) mają ramiona (9) zaopatrzone
w ślizgi, które umieszczone są luźno w prowadnicach
(16) i (17) równoległych do powierzchni roboczych matrycy (5) i stempla (2) i zamocowanych na trwale do
korpusu urządzenia.

7e

(P. 152266)
18.12.1971.
Zakłady Urządzeń Chemicznych i Armatury Przemysłowej Przedsiębiorstwo Państwowe, Kielce, (Stanisław
Kurzawski, Janusz Ludwicki, Kazimierz Rolnik).
Przyrząd do wykrawania ząbków w kołpaezkach na
prasie przy pomocy stempli wykrawających znamienny
tym, że posiada układ podziałowy i obrotu składający
się ze stempli (15) zakończonych klinami (22), listwy
suwakowej (2) na której osadzona jest zapadka 1, zębatki (12) która jednocześnie spełnia funkcje tarczy podziałowej, wałków (12) i (21), na których osadzona jest
zębatka (12), koła zębate (11) i zakończonych zabierakami (10).
Przyrząd według zastrz. 1 znamienny tym, że posiada
.zatrzask (13).
Przyrząd według zastrz. \~-2 znamienny tym, że posiada dźwignię (6) i sprężynę (T).
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(P. 152352)
21.12.1971.
Politechnika Częstochowska, Częstochowa, (Ryszard
Czarnecki, Edward Widawski).
Tłocznik z wymienną wkładką matrycową znamienny tym, że w płycie podstawowej (3) osadzona jest wielokrotna przestawna wkładka matrycowa (1), zaopatrzona w co najmniej dwie krawędzie robocze.

Te

(P. 152393)
31.12.1971.
Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Leon
Gosztowtt, Artur Karaszkiewicz).
Sposób ciągnienia wyrobów z blach na zimno na prasie hydraulicznej przeciwbieżnej z poduszką hydrauliczną, za pomocą przemieszczenia nurnika z umieszczonym na nim stemplem a na nim nałożoną do ciągnienia blachą, znamienny tym, że nurnik (2), przez poddawanie go naporowi cieczy, podnosi się w górę aż do
oparcia go o nieruchomą sztywną część prasy, korzystnie o pierścień (9) stanowiący dolne zakończenie głowicy (6) prasy, przy czym górna powierzchnia tego nurnika powinna znaleźć się w bezpośredniej bliskości, najlepiej w zetknięciu,, z przyobwodową częścią powierzchni elastycznej przepony (8), korzystnie gumowej, przymocowanej na całym obwodzie do ściany wgłębienia
tej głowicy i wybrzuszonej pod naporem znajdującej
się na stemplu (3), blachy (4), która przy ruchu nurnika do oporu zostaje tą przeponą wstępnie ciągniona,
a następnie tłocząc ciecz w umieszczoną w wgłębieniu
głowicy dętkę (7), nad elastyczną przeponą, powoduje
się ścisłe przywarcie tej przepony do górnej powierzchni nurnika i tym samym ścisłe dogięcie całej powierzchni blachy do stempla, zaś po dokonanej w ten
sposób czynności ciągnienia powoduje się w znany sposób opuszczenie nurnika z wyciągniętą blachą, którego
ruch powrotny jest ułatwiony rozprężaniem się elastycznej przepony.

Nr 18

rozciągliwa dętka, znamienna tym, że zwężona część
nurnika (2), przy jego górnym położeniu, jest całkowicie wsunięta w pierścień (9) głowicy (6) i przylega górną powierzchnią do elastycznej przepony (8), zaś pierścieniową powierzchnią nurnik oparty jest na dolnej powierzchni tego pierścienia.
(P. 152463)
23.12.1971.
Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „Delta-Mielec", Polska, (Józef Szelest).
Urządzenie do wzdłużnego rozcinania rur zwłaszcza
na kotwice do ustawiania obrabiarek znamienne tym,
że posiada ostrza (5) o zmiennym kącie (7) (z ostrego
na rozwarty), i wysokości ostrza od O do H, usytuowane promieniowo w centrycznym trzpieniu prowadzącym
(2) i głowicy (4), przy czym ukształtowane są na promieniu (6).

7c

7c

Prasa hydrauliczna według zastrz. 1, wyposażona
w zwężony u góry nurnik, umieszczony w cylindrze
złączonym sztywno, na przykład za pomocą kolumn, ze
znajdującą się powyżej niego głowicą, w której wnęce
rozparta jest elastyczna przepona, wprowadzona na całym obwodzie w ścianę tej głowicy zakończonej u dołu
pierścieniem, a powyżej tej przenony umieszczona jest

7d

(P. 151590)

15.11.1971.

Huta Stalowa Wola Przedsiębiorstwo Państwowe,
Stalowa Wola, (Rajmund Dzikowski)
Przyrząd do półautomatycznego nawijania sprężyn
skrętowych różnej średnicy i długości z wrzecionem
napędzanym przez silnik o dwóch kierunkach obrotów,
który w każdym kierunku po założonej ilości obrotów
i w określonym położeniu kątowym jest wyłączany
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przez przesuwnie montowane wyłączniki krańcowe,
znamienny tym, że wyłączniki krańcowe (7, 8) mają
dźwignie przełączające (9, 10) które wystają na drogę
krzywkonakrętki (11) osadzonej przesuwnie na prowadnicy (12) i zazębionej z gwintem śruby (13), która bezpośrednio lub pośrednio poprzez dowolne przełożenie
jest sprężona z wrzecionem (4) nawijarki tak, że obraca się razem z wrzecionem.
7f

(P. 151777)

26.11.1971.

Patent dodatkowy do patentu P. 64680

7h

15

(P. 152145)

14.12.1971.

Instytut obróbki Plastycznej, Poznań, (Andrzej Górniak, Marek Zawitaj).
Sposób kształtowania otworów stożkowych metodą
obróbki plastycznej, znamienny tym, że przez ruch suwaka prasy w dół wyciska się współbieżnie otwór
i część zewnętrzną w kształcie stożka, natomiast ciągnienie z pocienieniem ścianki w czasie jałowego ruchu
suwaka prasy w górę powoduje wydłużenie otworu
stożkowego i ukształtowanie powierzchni zewnętrznej
przez oczko matrycy.

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Zdzisław Marciniak, Zenon Kopacz).
Sposób wykonywania wewnętrznych kształtów
w przedmiotach metalowych o zewnętrznych powierzchniach obrotowych, gładkich lub uzębionych.
Tekst zgłoszenia i rysunek umieszczono w klasie 7a
na str. 11.
7g

(P. 152051)

09.12.1971.

Dolnośląskie Zakłady Wytwórcze Aparatury Precyzyjnej „FAEL", Ząbkowice Sl., Polska (Stanisław
Strzałkowski, Ryszard Wojtowicz).
Nitownik do półautomatycznego nitowania nakładek
stykowych z przełączami. Tekst zgłoszenia i rysunek
umieszczono w klasie 7c na str. 13.
7h

(P. 150762)

28.09.1971.

Zakłady Elektro, Maszynowe „PREDOM-EDA", Poniatowa, Polska (Stanisław Matraszek, Bogdan Skowron).
Sposób wytwarzania półwyrobu wałów korbowych,
zwłaszcza małych wymiarów o jednym wykorbieniu
posiadającym dwa czopy łożyskowe oraz kołnierz z powierzchnią oporową, znamienny tym, że w pierwszej
operacji z pręta o średnicy czopa korbowego (1) poprzez
obróbkę plastyczną uzyskuje się czop korbowy (1)
z kołnierzem (2), przy czym oś czopa korbowego (1)
jest przesunięta z osi kołnierza (2) na określoną odległość, w drugiej operacji następuje łączenie kołnierza
(2) w jego osi symetrii z czopem głównym (3) wykonanym z pręta z naddatkiem na obróbkę wykańczającą,
a w trzeciej operacji odbywa się obróbka wykańczająca czopa (1) i kołnierza (2), których bazą obróbczą
jest czop główny (3), lub w pierwszej operacji wykonywany jest czop (6) z pręta i na jednym jego końcu
poprzez obróbkę plastyczną uformowany jest kołnierz
(5) symetrycznie do czopa głównego (6), w następnej
operacji odbywa się łączenie walca (4) w określonej
odległości od osi kołnierza (5) stanowiącego czop korbowy (1).

Odmianą sposobu według zastrz. 1, znamienna tym,
że najpierw wykonuje się czop główny (8) z pręta
z naddatkiem na obróbkę wykańczającą, w następnej
operacji łączy się go współosiowo z walcem (7) znanymi sposobami, którego długość jest równa sumie długości czopa korbowego (1) i kołnierza (2), a średnica
jego jest równa średnicy kołnierza (2), w trzeciej operacji następuje obróbka wiórowa czopa (1) i kołnie-

8a

(P. 151055)

15.10.1971.

Toruńska Przędzalnia Czesankowa, Toruń (Bogdan
Więżniak, Jan Witaszczyk).
Urządzenie do ciągłego napawania taśm na przykład
czesankowej substancjami płynnymi zwłaszcza elektrostatycznymi i zmiękczającymi składające się z wanny, dwóch par wałków wyżymających, dwóch par wałków prowadzących znamienne tym, że docisk wałków
wyżymających (3) i (5) zróżnicowany w ten sposób,
że docisk pierwszej pary wałków wyżymających jest
większy od docisku drugiej pary a wałki prowadzące
(19) i (15) powodują zmianę powierzchni taśmy przy
jednoczesnej zmianie napięcia powierzchni taśmy.

8a

(P. 151686)

20.11.1971.

Xeon Vandevelde, Marcq en Baoeul, Francja (Léon
Vandebelde).
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Urządzenie dla farbowania i apreturowania materiaJów tekstylnych, zwłaszcza dla farbowania w rozpusz
czalniku, zawierające walce fularowe o poziomych
osiach, umieszczone w tej samej płaszczyźnie poziomej,
pionowej lub nachylonej, znamienne tym, że walce (1)
są pokryte warstwą żelatyny (4).

8d

Nr Î8
(P. 150120)

20.03.1.971.

Robotnicza Wytwórnia Urządzeń Elektrycznych im.
Juliana Marchlewskiego Spółdzielnia Pracy, Gdańsk
(Lech Kwiatkowski, Kazimierz Pałach, Wiesław Trzaskała).
SSelazko elektryczne z termoregulatorem. Tekst zgło
szenia i rysunek zamieszczono w klasie 21h na str. 58.

(P. 151484)

10.1L1971.

Cluett, Peabody and Co., Inc. Nowy Jork, Stany Zjednoczone Ameryki (George Fischer).

8c

(P. 149891)

6.08.1971.

Zakłady Przemysłu Jedwabniczego „Pierwsza", Łódź
(Czesław Delong, Ryszard Welk, Bronisław Zonycki,
Henryk Skręta, Włodzimierz Owczarek, Tadeusz Leszczyński).
Sposób uzyskiwania efektów barwnych na wyrobach
włókienniczych w folii polietylenowej i papierze znamienne tym, że efekty barwne uzyskuje się poprzez naniesienie farb w różnych układach kolorystycznych
i wyżymanie, przy czym nanoszenie uzyskuje się przez
spływ farby na ruchome pochylenie w płaszczyźnie
poziomej, które przenoszą barwnik na wyrób, zaś farba
winna posiadać zagęstnik odpowiadający gęstości 0,5%
Aligianu sodu.
Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz. 1
znamienne tym, że wyposażone jest w pochylnie (5)
o ruchu posuwisto-zwrotnym w płaszczyźnie poziomej
lub dwie lub więcej pochylni poruszających się w przeciwnym do siebie kierunku, a długość skoku pochylni
regulowana jest kołem mimośrodowym (7),

Sposób przeciwkurczliwego prasowania tkaniny, równocześnie wielu jej warstw znamienny tym, że łączy
się warstwy tkaniny dla jej dalszej, ciągłej obróbki,
zwilża się wszystkie warstwy przeciwkurczliwe. prasuje
razem postępujące warstwy w prasująco-kurczącym
zespole z gumową taśmą, rozdziela połączone warstwy
tkaniny, ściska i dalej przeciwskurczliwie prasuje każdą z rozdzielonych warstw, a następnie przepuszcza się
każdą z rozdzielonych warstw przez suszarkę filcowe-taśmową.
Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz, 1,
znamienne tym, że zawiera elementy (26) do nawilżania
warstw tkaniny, zespół (34) prasowania przeciwskurczliwego. elementy łączące warstwy tkaniny w celu łącznego przepuszczania ich przez zespół prasowania przeciwskurczliwego, elementy (36, 38) rozdzielające warstwy tkaniny po przejściu ich przez zespół prasowania przeciwskurczliwego, końcową suszarkę filcowo-taśmową (40, 42) dla każdej z war?tw tkaniny, przy
czym każda z suszarek zaopatrzona jest w wałek
wejściowy przyjmujący jedną z warstw w celu jej
przepuszczenia przez suszarkę tak, by stopień skurczenia tkaniny nie uległ zmianie podczas dalszej manipulacji tkaniną, a każdy z wałków wejściowych (36, 38)
zaopatrzony jest w podgrzewany ślizgacz (44, 46) przyciskający do niego warstwę' tkaniny dla dalszego jej
sprasowania przeciwskurczliwego.
8k

(P. Î50434)

10.10.1971.

Bydgoskie Zakłady Taśm Technicznych „Pasamon"
Bydgoszcz (Bogdan Stark, Edmund Golnik).
Sposób wykańczania taśm bezkońcowych stilonowycb
pędnych w celu zwiększenia trwałości użytkowej
i zmniejszenia wydłużenia w eksploatacji polegający
na zanurzeniu taśm w roztworze środka impregnującego znamienny jest tym, że jako imprégnât stosuje
się modyfikowany poliamid albo jego pochodne.

9a

(P. 153419)

6.11.1971.

Spółdzielnia Pracy Szczotkarskc-Drzewna, Zielona
Góra (Michał Piotrowski, Antoni Budnik, Jan Koleiak).

8d

(P, 150040)

16.08.1971.

Robotnicza. Wytwórnia Urządzeń Elektrotechnicznych
im. Juliana Marchlewskiego Spółdzielnia Pracy, Gdańsk
(Lech Kwiatkowski, Zbigniew Kowalczyk, Kazimierz
Pałach).
Żelazko elektryczne z termoregulatorem. Tekst zgłoszenia i rysunek zamieszczono w klasie 2!h na str. 57.

Sposób obcinania i czyszczenia części pracującej
szczotki w którym szczotka podlega tym zabiegom przy
pomocy noża obrotowego i bębna, znamienny tyra, że
w prowadnicach (1 i 5) szczotka (7) przesuwa, się ruchem wymuszonym przy pomocy waików (6) początkowo nad nożem obrotowym (2) wstępnym, później bębnami czyszczącymi (3), a następnie nożem obrotowym
(4) wykańczającym, przy czym część pracująca szczotki
skierowana jest w stronę noży obrotowych i bębnów,
a odległość do nich jest zmienna i każdorazowo nastai lana.
Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz. 1,
znamienne tym, że zawiera nóż obrotowy wstępny (2),
bębny czyszczące (3) i nóż obrotowy wykańczający (4)
ustawione po sobie, przy czym obroty bębnów wynoszą
najkorzystniej nie mniej jak 700 obr ./min., a noży (2 i 4)
nie mniej jak 1400 obr./min.
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30.10.1971.

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Budowy
Urządzeń Chemicznych CEBEA, Kraków, (Adam Lurie).
Sposób prasowania drążonych profili z masy węglowej za pomocą prasy z wylotem formującym zaopatrzonym w rdzeń, polegający na wytłaczaniu masy węglowej z ogrzewanego cylindra przez ogrzewany wylot
w którym umieszczony jest rdzeń, znamienny tym, że
rdzeń ogrzewa się znanym sposobem do temperatury
zapewniającej topienie się lepiszcza w warstewce prasowanej masy przesuwającej się wzdłuż jego powierzchni, przy czym temperaturę rdzenia utrzymuje się
w granicach niewielkich wahań za pomocą znanych
urządzeń termoregulacyjnych.
10b

(P. 151535)

12.11.1971.

Politechnika Krakowska, Kraków, (Zbigniew Pietrzyk, Tadeusz Zrubek).

12a

(P. 152095)

10.12.1971.

Politechnika Wrocławska, Wrocław (Stanisław Mi
chalak, Roman Koch).
Zawór przelewowy do kolumn absorpcyjnych 1 de
stylacyjnych znamienny tym, że stanowi go zaworowa
listwa (1) z otworami (2) obciążona sztabką (3), zamo
cowana obrotowo do krawędzi (4) przegrody spływo
wej (5) przez zatrzaskowe uchwyty (6) przy czym obrót
zaworowej listwy (1) wokół krawędzi (4) przegrody
spływowej (5) ograniczony jest od dołu spiętrzającym
progiem (7) a z boków kierującymi płytami (8).

Sposób utylizacji smól parafinacyjnych zezwalający
na przystosowanie tych smół na paliwo energetyczne
zneutralizowane, znamienny tym, że do neutralizacji
smół stosuje się techniczny tlenek wapnia oraz węglan
wapnia w ilościach przewyższających stechiometryczne
ilości niezbędne do neutralizacji kwasu siarkowego,
oraz że stosuje się wypełniacz organiczny w postaci
miału węglowego, trocin i innych odpadów organicznych w ilościach 0.4-1 kg na jeden kilogram smoły,
przy czym kolejność dodawania i mieszania składników jest następująca: dla smół świeżych najpierw miesza się miał węglowy lub inne wypełniacze organiczne
z tlenkiem wapnia, a następnie dodaje się smoły i po
wstępnym wymieszaniu dodaje się węglan wapnia po
czym następuje ostateczne mieszanie, natomiast dla
smół starych składowanych o konsystencji pół stałej,
wypełniacz miesza się z tlenkiem wapnia i węglanem
wapnia, a następnie dodaje się smołę i miesza się ostatecznie, aż do otrzymania proszku o jednolitej konsystencji.

12a

(P. 151487)

11.11.1971.

Zakłady Cynkowe „Silesia" Przedsiębiorstwo Państwowe, Katowice-Wełnowiec (Henryk Fik, Karol Rzyman, Zbigniew Ochmański, Jarosław Gajkowski).
Kolumna rektyfikacyjna złożona z odparnika i deflegmatora stanowiąca część składową urządzenia do rafinacji cynku, znamienna tym, że stosunek obwodu zewnętrznego skrzynki (1) do powierzchni swobodnej (4)
płynnego metalu utrzymuje się w granicach co najmniej
4,7 podczas gdy stosunek obwodu zewnętrznego poziomego przekroju skrzynek (1) do drogi swobodnej (5)
par metali w deflegmatorze utrzymuje się w granicach
0,10 lub poniżej tej granicy.

12c

(P. 124990)

30.1.1968.

Pierwszeństwo: 31.1.1967 - Wielka Brytania
British Petroleum Company Limited, Londyn, Wielka
Brytania.
Sposób częściowego lub całkowitego usuwania węglowodorów i/lub lipidów z materiału zawierającego mikroorganizmy który stanowi surowy lub częściowo
oczyszczony produkt wzrostu mikroorganizmów na wę-
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glowodorze w obecności preparatu odżywczego w środowisku wodnym znamien. / tym, że materiał zawierający mikroorganizm poddaje się ekstrakcji w pierwszym stopniu jedno lub wielostopniowej ekstrakcji mieszaniną alkoholu i węglowodoru tworzącego azeotrop
przy czym alkohol i węglowodór stosuje się w stosunku
objętościowym 30: 70 - TO : 30 a następnie w drugim
stopniu extrakcji materiał zawierający mikroorganizm
ekstrahuje się alkoholem i odzyskuje materiał zawierający mikroorganizm.

lat

(P. 150459)

11.10.1971.

Polska Akademia Nauk Instytut Chemii Fizycznej
Warszawa, Zjednoczenie Przemysłu Nieorganicznego
Warszawa, (Dariusz Ziółkowski, Bartłomiej Legawiec))
Urządzenie do bezprzeponowego ogrzewania cieczy
lub do bezprzeponowego zatęzania roztworów, znamienne tym, że do wytwarzania gorących gazów spalinowych zostało wyposażone w cyklonową komorę spalania (1), która do spalania paliw stałych jest ustawiona
do poziomu pod kątem 0-3-30°.

IM

(P. 150137)

23.08.1971.

Nr'18

wlotowe (2) z umieszczonymi poza jej obrębem znanymi
hydrocyklonami (1), których króćce przelewowe (3) dołączone są od zewnątrz do komory przelewowej (5).
lzd

(P. 151310)

28.10.1971.

Przedsiębiorstwo Projektowania i Dostaw Kompletnych Obiektów Przemysłowych „Chemadex", Warszawa
(Stanisław M. Zgrodzki, Stanisław Zagrodzki).
Element filtracyjny zwłaszcza do urządzeń do zagęszczania i filtrowania zawiesin, posiadający centralną
rurę metalową znamienny tym, że na zewnętrznej powierzchni centralnej rury (1) nasadzone są podłużne
rowkowane tuleje (4), najkorzystniej z tworzywa sztucznego lub ceramicznego posiadające promieniowe otwory przelotowe we wgłębieniach rowków, na których
naciągnięta jest elastyczna rura (11), wykonana z tkaniny filtracyjnej.

12e

(P. 151115)

20.10.1971.

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Budowy
Urządzeń Chemicznych CEBEA, Kraków (Stanisław
Bednarski).

Politechnika Warszawska, Warszawa (Andrzej Kubasiewicz).

Multihydrocyklon zawierający określoną ilość hydrocyklonów oraz komory zasilającą i przelewową wyposażone w kołnierzowe przyłącza, znamienny tym, że
komora zasilająca (4) połączona jest poprzez dysze

Wypełnienie ruchome kolumn absorpcyjnych, destylacyjnych i rektyfikacyjnych w postaci co najmniej jednego lub kilku pierścieni umieszczonych swoimi płaszczyznami korzystnie prostopadle do osi kolumny znamienne tym, że wewnątrz tych pierścieni, w ich płaszczyznach utwierdzone są obrotowe elementy wirujące

pod wpływem przepływającego czynnika, każdy w postaci osi (1) z przymocowanymi do niej nieruchqmo co
najmniej trzema skrzydełkami (2), stanowiącymi korzystnie wycinek powierzchni walcowej, wykonanymi
w postaci siatki, przy czym odległość między dwiema
sąsiednimi osiami jest większa od szerokości dwóch
skrzydełek.

Nr 18
Ite
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(P. 152274)

12e

18.12.1971.

Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego, Krosno n/Wiiłokiem (Tadeusz Szczepanik, Augustyn Dębieć).

Politechnika Wrocławska, Wrocław (Gerard Konieczny, Wojciech Wyczałkowski, Adam Bober).

Mieszadło cieczy składające się z konstrukcji nośnej
i osadzonego w niej wałka mieszadła oraz silnika elektrycznego, znamienne tym, że pomiędzy wałkiem (2)
mieszadła a silnikiem elektrycznym (5) znajduje się
przekładnia cierna, którą stanowi tarcza cierna (7), np.
w postaci płytki gumowej, osadzona sztywno na wałku
(2) mieszadła oraz pierścień napędowy (4) zamocowany
na wałku (3) połączonym bezpośrednio z silnikiem elektrycznym (5).

Sposób niszczenia piany statycznej zwłaszcza w urządzeniach do oczyszczania gazów przemysłowych, znamienny tym, że w rynnie poziomej przez którą przepływa piana statyczna umieszcza się elektrody połączone ze źródłem prądu o napięciu większym niż 300 V
i przez pianę przepuszcza się prąd w wyniku czego
piana zostaje zniszczona.
(P. 152385)

12e

22.12.1971.

Zakłady Azotowe „Puławy", Puławy (Wiktor Ölender, Waldemar Rosiak, Waldemar Pstrowski, Andrzej
Caboń).
Sposób odpylania powietrza z układów granulacyjnych nawozów azotowych, znamienny tym, że zapylone
powietrze jest ochładzane do temperatury poniżej
punktu rosy,
.
:.
(P. 150125)

21.3.1971.

Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej, Blachownia
Śląska (Stanisław Sabina, Janusz Stelmachowicz, Włodzimierz Podstawa, Kazimierz Pyżalski).
Urządzenie do granulacji znamienne tym, że stanowi
metalowy pierścień (1) na którego obwodzie wewnętrznym wykonane są progi (2), posiadające z jednej strony łagodne wzniesienia (3) u podstawy których znajdują się przechodzące na zewnątrz pierścienia (1) otwor(P. 1S1968)

6.12.1971.

Politechnika Wrocławska, Wrocław (Bohdan Głowiak,
Piotr Kabsch, Andrzej Kukliński, Jan Dobrosław Rutkowski).
:
Urządzenie do oczyszczania powietrza z par węglowodorów wraz z koncentrycznym wymiennikiem ciepła znamienne tym, że katalityczny konwertor (1)

ki (4), natomiast wewnątrz pierścienia (1) umieszczony
jest wirnik (5), posiadający umocowane w jednakowych
odstępach na obwodzie elementy sprężynujące (6) przy
czym pierścień (1) urządzenia może być wykorzystany
również w posiaci koła zębatego (7), które pomiędzy
kolejnymi zębami ma przewiercone otworki (8), a elementy sprężynujące (6) zastąpione są przez koła zębate (9).
12*

*" i :

(P. 150422)

9.10.1971.

Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej, Blachownia
Śląska, (Jerzy Wojciechowski, Helmut Burek, Leopold
Haczek, Henryk Gudaniec).
... .
.",,
umieszczony jest wewnątrz koncentrycznego wymieńnika ciepła (2) przy czym do konwertora (1) przymocowana jest od góry rura (T) zakończona zamknięciem
z aluminiowej folii (8), która stanowi zabezpieczenie
przed wybuchem.
,:ř

Reaktor - wymiennik ciepła do katalitycznych procesów egzotermicznych znamienny tym, że składa się
z rurek wymiennika ciepła do wstępnego podgrzewacza gazów wlotowych (4), kosza katalitycznego dwu-
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cylindrycznego z perforowanymi ściankami (5) w którym równolegle do cylindrycznych ścianek kosza zainstalowane są rurki (6) w których napływający gaz wlotowy podgrzewa się do temperatury inicjowania reakcji.

12g

(P.

150458)

11.10.1971.

Polska Akademia Nauk Instytut Chemii Fizycznej
Warszawa, Zjednoczenie Przemysłu Nieorganicznego
Warszawa, (Dariusz Ziółkowski, Bartłomiej Legawiec).
Urządzenie cyklonowe do prowadzenia procesów wielofazowych, zwłaszcza wytwarzania siarczku sodowego
na drodze redukcji siarczanu lub siarczynu sodowego
za pomocą węgla, zawierające reaktor cyklonowy wyposażony w styczne dysze doprowadzające substraty
stałe oraz powietrze z ewentualnym paliwem, znamienne tym, że oś reaktora cyklonowego (1) jest ustawiona do poziomu pod kątem 0÷50°, a oś dyszy powietrznej (11) tworzy kąt 70÷90° z tworzącą powierzchni wewnętrznej reaktora cyklonowego (1) i jest skierowana w stronę wylotu (7) reaktora cyklonowego (1).

12g

(P. 151036)

14.10.1071.

Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla, Zabrze (Jan
Stenhliki Marian Gasiński).

Nr 18

Sposób granulacji substancji topliwych znamienny
tym, że stopioną substancję, wkrapla się równymi, odmierzonymi porcjami do zbiornika z wodą, przy czym
temperatura wody w miejscu wkraplania stopionej
substancji winna być zbliżona do temperatury mięknienia granulowanej substancji i powinna obniżać się
w kierunku poruszania się otrzymanych granulek.

Urządzenie do wykonywania sposobu według zastrz.
1, posiadające ogrzewany zbiornik na stopioną substancję, znamienne tym, że w jego dnie umocowane są
tulejki (3), do których wkręcone są kroplące dysze (4)
wykonane w formie pionowego cylindra z otworami
w pobocznicy, a każda kropląca dysza (4) posiada wewnątrz tłok (5) wykształcony od dołu w formie stożka
zwróconego wierzchołkiem w dół, a od góry posiadający kryzę opartą na sprężynie (7), przy czym od góry
na kryzie opiera się napędzany mimośród (6).
12g

(p. 151422)

6.11.1971.

Universal Oil Products Company, Des Plaines, Stany
Zjednoczone Ameryki (Arthur Raymond Greenwood,
Kenneth Donald Vesely).
Sposób ciągłej regeneracji kontaktowej zawęglonych
cząsteczek katalizatora odbieranych ze strefy w której
zachodzi proces reformingu znamienny tym, że cząsteczki katalizatora doprowadza się do górnej części
ograniczonej strefy regeneracji, katalizator przechodzi
przez przynajmniej część tej strefy tworząc podłużny,
ruchomy słup katalizatora, strumień zawierający tlen
styka się z ruchomym złożem cząsteczek katalizatora,
powodując spalenie i usunięcie węgla z tych cząsteczek, cząsteczki stykające się ze strumieniem tlenu
w ciągłym ruchomym złożu tworzącym kolumnę, przechodzą do niższej części strefy regeneracji i stykają
się ze strumieniem zawierającym chlorowiec schlorowane i zasadniczo nie zawierające węgla cząsteczki
suszy się w strumieniu suchego powietrza, w wyniku
czego usunięty zostaje nadmiar zaadsorbowanych składników gazowych, przy czym strumień powietrza miesza
się z chlorowcem przechodząc przez cząsteczki we
wcześniejszym etapie kontaktowania.
Urządzenie do regeneracji ruchomego złota rozdrobnionych cząsteczek zużytego katalizatora stosowanego
do reformingu węglowodorów, znamienny tym, że
składa się z wydłużonej, pionowo ustawionej komory (1)
posiadającej górną sekcję spalania (7) i dolną sekcję
chlorowcowania (8), przy czym komora (1) posiada wewnątrz pionowo ustawione i rozdzielone jedno od drugiego sita perforowane (3 i 4) między którymi znajduje się przesuwający się na dół słup cząsteczek (5), wlotu
cząsteczek (2) na szczycie komory (1), przez który dostarczany jest katalizator do przestrzeni pomiędzy sitami (3 i 4), tworzący przesuwający się w dół słup cząsteczek (5), wlotu gazu (13) do sekcji spalania węgla (7)
znajdującego się na cząsteczkach katalizatora w słupie
(5) i wylotu gazów spalinowych (16) umożliwiającego

Nr 18
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przepływ strumienia gazu poprzecznie przez słup cząsteczek (5), wlotu gazowego chlorowca (35) do sekcji
chlorowcowania (8) zawierającej słup cząsteczek (5)
i wylotu pozostałego gazu (39), co sprawia, że strumień
gazu przechodzi poprzecznie przez kolumnę cząsteczek
(5) i wylotu (6) dla odprowadzania cząsteczek katalizatora połączonego z dolną częścią komory (1) i strefą
pomiędzy podanymi sitami (3 i 4) dla usuwania przesuwającego się w dół słupa cząsteczek (5).

12*

(P. 152227)

17.12.1971.

Instytut Nawozów Sztucznych, Puławy (Andrzej Gołębiowski, Ryszard Koszuta, Tadeusz Wąsała).
,,;,
Reaktor do prowadzenia procesów katalitycznych
w wysokich temperaturach pod wysokim ciśnieniem
w postaci pionowego zbiornika w osi którego umieszczony jest wirujący wałek sięgający do wnętrza reaktora, przy czym do wałka zamocowane są pojemniki
z katalizatorem i wirniki mieszadeł, znamienny tym, że
posiada komory izolacyjne (2) i (11) umieszczone pomiędzy komorą reakcyjną (7), a jpłaszczem ciśnieniowym
(1), przy czym komory te zbudowane są w ten sposób,
że ich wypolerowane ścianki ograniczają przestrzenie
wypełnione gazami reakcyjnymi.

12f

(P. 152215)

17.12.1971.

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Budowy
Urządzeń Chemicznych CEBEA, Kraków (Henryk Kamocki).
Sposób wytwarzania wielowarstwowych zbiorników
wysokociśnieniowych roztłaczanych znamienny tym,
że do formy (1) ustawionej na stojaku (3) wkłada się
zwiniętą i zespawaną warstwę (2) blachy o wymaganej
grubości ' i kształcie zbliżonym do wnętrza formy (1)
ustawia się ją na elastycznej płycie (4) spoczywającej
na płycie (5) stojaka (3), a następnie w osi zbiornika
i warstwy (2) blachy zakłada się materiał wybuchowy
(7), napełnia zbiornik cieczą (6) i roztłacza ciśnieniem
hydraulicznym wywołanym przez falę uderzeniową
w wyniku odpalenia materiału wybuchowego (7).

121

(P. 150390)

8.09.1971!'

Instytut Przemysłu Organicznego, Warszawa, (Zofia
Chomicka-Balińska, Tadeusz Wiśniewski, Michał Turonek, Jarosław Dobrzański).
Sposób wytwarzania granul węgla aktywnego i pasty smołowo-weřlowej znamienny tym, że pastę smołowo-węglową miesza się z roztworem jednej lub mie-
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szaniny kilku substancji powierzchniowo-czynnych oraz
pyłem węglowym, a następnie granuluje się w granulatorach różnego typu lub przez wytłaczanie w prasach,
suszy i aktywuje w znany sposób.
Ul

(P. 151403)
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o wzorze ogólnym 2 w którym R, oznacza grupę metylową lub etylową, ze związkami o wzorze ogólnym 3,
w ktArym R ma znaczenie wyżej podane.

5.11.1971.

Instytut Przemysłu Organicznego, Warszawa (Halina
Leszczyńska, Ryszard Andruski).
Sposób otrzymywani» siarki płatkowanej przez zestalanie ciekłej siarki na powierzchni chłodzonego obracającego się bębna zanurzonego częściowo w ciekłej
siarce znamienny tym, że przed procesem zestalania
do ciekłej siarki wprowadza się rozdrobnioną stałą
siarkę w ilości 0,1-IQ*/« wagowych.
121

(P. 151609)

17.11.1971.

Electric Reduction Company of Canada Ltd, Toronto,
Kanada (John Douglas Winfield).
Sposób wytwarzania dwutlenku chloru w mieszaninie
gazowej z chlorem i parą wodną, znamienny tym, że
poddaje się reakcji wodny roztwór chloranu metalu
alkalicznego i kwasu chlorowodorowego, a następnie
ze środowiska reakcji usuwa się mieszaninę gazową
dwutlenku chloru, chloru i pary wodnej.
Un

(P. 151274)

28.10.1971.

Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej, Blachownia
Śląska (Zofia Pokorska, Wiesław Szelejewski, Włodzimierz Montewski, Edward Grzywa, Andrzej Andrysiak,
Henryk Joszko, Henryk Boebel, Gertruda Przybylska,
' Janusz Piór, Czesław Szczotarski).
Sposób odzyskiwania kobaltu i pozostałości podestylacyjnych otrzymywanych w procesie wytwarzania
dwumetylotereftalanu według metody Witten znamienny tym, że z pozostałości podestylacyjnych ekstrahuje
się kobalt roztworami kwasów organicznych o stężeniu od 0,1 do 40*/» wagowych, przy stosunku wagowym
fazy organicznej do wodnej wynoszącym 1 :8 do 8 :1,
najkorzystniej 1:3 do 2:1, przy czym proces prowadzi
się w temperaturze 50-200°C najkorzystniej w temperaturze 85-105°C w sposób periodyczny lub ciągły.
lto

(P. 1270T1)

22.6.1968.

Instytut Przemysłu Organicznego, Warszawa (Bohdan
Sledziński, Ludwika Cieślak, Romuald Malinowski).
Sposób wytwarzania fosforanu organicznego o własnościach owadobójczych znamienny tym, że fosforan
0,0-dwumetylo-0-/l-2ř5-dwuchlorofenylo/-2ř2-dwuchloro/-winylowy otrzymuje się przez kondensację a>, ot,
(i)-trójchloroaceto-2,5-dwuchlorofenonu z fosforynem
trójmetylowym.
lto

(P. 127672)

22.6.1968.

Instytut Przemysłu Organicznego, Warszawa (Bohdan
Sledziński, Ludwika Cieślakowa, Romuald Malinowski).
Sposób wytwarzania związków o własnościach owadobójczych znamienny tym, że związki o wzorze ogólnym 1 w którym R oznacza grupę 2,3-dwuchlorofenylową; 2,4-dwuchlorofenylową, 2,3,4-trójchlorofenylową;
2,4,5-trójchlorofenylową i 2,4,6-trójchlorofenylową, a Rt
oznacza grupę metylową lub etylową oraz gdy R, oznacza grupę etylową to R oznacza także grupę 2,4-dwuchlorofenylową otrzymuje się przez reakcję związków

12o

(P. 151035)

14.10.1971.

Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej, Blachownia
Śląska (Kazimierz Fraczek, Wiesław Szelejewski, Ryszard Sikociński, Józef Kołt, Rafał Musioł, Franciszek
Niezbozała, Jerzy Czyż).
Sposób przerobu odpadowych estrów metylowych
kwasu tereftalowego z produkcji tereftalanu dwumetylu do kwasu tereftalowego na drodze hydrolizy znamienny tym, że kwas tereftalowy wytrąca się selektywnie przez wprowadzenie roztworu wodnego soli sodowych otrzymanych przez hydrolizę odpadowych estrów
do mieszaniny poreakcyjnej z utleniania p-ksylenu kwasem azctowym.
12o

(P. 151150)

20.10.1971.

Zakład Budowy Urządzeń i Aparatury Naukowo-Doświadczalnej Głównego Instytutu Górnictwa, Katowice,
(Tadeusz Binkowski, Jerzy Rauk).
Sposób zapobiegania tworzeniu się osadu koksu w reaktorach do produkcji paliw płynnych z węgla znamienny tym, że w ekstraktorze wymusza się przepływ
burzliwy czynników przez umieszczenie w nim elementów stałych powodujących zmiany kierunków i zawirowania czynników, na przykład łańcucha o ogniwach
tak dobranych, że zewnętrzne jego ściany przylegają
do wewnętrznych ścian ekstraktora.
12o

(P. 151181)

23.10.1971.

Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej, Blachownia
Śląska, (Wiesław Szelejewski, Kazimierz Fraczek, Ryszard Sikociński, Franciszek Niezborała, Józef Kołt,
Rafał Musiał, Andrzej Andrysiak, Jadwiga Małaczyńska, Henryk Joszko, Konrad Chmielą).
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Sposób odzyskiwania estrów aromatycinych w procesie regeneracji metanolu z jego zawodnionych kwaśnych roztworów z produkcji terefUlanu dwumetylu
znamienny tym, że regenerację metanolu prowadzi się
w obecności benzoesanu metylu.
11»

^

(P. 151340)

30.10.1971.
Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej, Blachownia
Śląska (Wiesław Szelejewski, Zofia Pokorska, Włodzimierz Montewski, Kazimierz Fraczek, Andrzej Andrysiak, Krystyna Wypych, Kazimierz Szatański, Irena
Szlęzak, Włodzimierz Puchciński, Albert Wojtkowski).
Sposób odzyskiwania jedno-i dwumetylotereftalann
z pozostałości podestylacyjnej z produkcji dwumetylotereftalanu znamienny tym, że pozostałość podestylacyjną ekstrahuje się w temperaturze 60-240°C wodą,
używając 80-500 części wagowych wody na 1 część
wagową DMT zawartą w tej pozostałości, po czym oddziela się warstwę wodną i ekstrahuje benzoesanem
metylu, lub roztworem jedno i dwumetylotereftalanu
w benzoesanie metylu.

23

mieszaniny kwasów od polimerów na drodze destylacji
próżniowej, oddestylowuje się kwas octowy w systemie dwóch kolumn z pierwszej w postaci mieszaniny
kwasu akrylowego i octowego, otrzymując wywar o zawartości dziesiętnych do setnych części procenta kwasu
octowego, przeznaczony do produkcji akrylanów i (lub)
oddestylowania lodowatego kwasu akrylowego o stopniu czystości na poziomie lub przekraczającym 99*/«, zaś
otrzymany destylat kwasu octowego i kwasu akrylowego z pierwszej kolumny kieruje się do drugiej kolumny,
odbierając ze szczytu stężony kwas octowy, zaś z dołu
kwas akrylowy z określoną ilością kwasu octowego,
który zawracany jest do kolumny pierwszej, przy czym
dla uniknięcia zjawiska polimeryzacji w kolumnach
w operacjach destylacyjnych stosuje się obniżone ciśnienie, zraszanie kolumn destylacyjnych ze szczytu
roztworem inhibitora polimeryzacji oraz przepływ powietrza od wyparki do odbieralników destylatu.
12o

(P. 151439)

9.11.1971,

Polska Akademia Nauk Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda, Wrocław
(Mieczysław Konieczny, Jerzy Giełdanowski, Dorota
Bierowska, Julita Teodorczyk).
Sposób wytwarzania N-Zl-cykloneksylo-S-allllo-S-propylideno barbiturylo/-aminoguanidyny o wzorze 1,
znamienny tym, że kwas 1-cykloheksylo-S-allilo-S-acetonylo-barbiturowy o wzorze 2 poddaje się reakcji
z aminoguanidyną w postaci soli o wzorze 3, w którym
X oznacza dowolną resztę kwasową, w roztworze alkoholowym.

(P. 151436)
8.11.1971.
Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej, Blachownia
Śląska (Lidia Jakubowicz, Jerzy Kopytowski, Małgorzata Szybowska, Krystyna Bandrowska, Ignacy Łachman, Lidia Burczyk, Jan Bogaczek).
12©

Sposób wydzielania kwasu akrylowego z wodnych
roztworów posyntezowych, zawierających obok kwasu
akrylowego i kwasu octowego aldehydy
zwłaszcza aldehyd mrówkowy, w ilości 1-15f/» wagowych w stosunku do kwasu akrylowego, oraz 0,5-5% kwasu maleinowego w stosunku do kwasu akrylowego znamienny
tym, że wodny roztwór kwasów poddaje się ekstrakcji,
zaś otrzymany ekstrakt operacji reekstrakcji alternatywnie w jednej kolumnie ekstrakcyjnej o działaniu
ciągłym lub w systemie dwóch kolumn stosując do ekstrakcji rozpuszczalnik organiczny zaś do reekstrakcji
wodę lub wodny destylat kwasu akrylowego i octowego, po czym z otrzymanego ekstraktu uwolnionego od
aldehydu i kwasu maleinowego oddziela się przez destylację rozpuszczalnik i wodę w postaci azeotropu
z określonym refluksem górnej warstwy heteroazeotropu, otrzymując jako wywar zatężoną lub bezwodną
mieszaninę kwasu akrylowego i kwasu octowego,
o wysokim stopniu czystości z której po ewtl, odcięciu

lzo

, (P. 151443)

9.11.1971.

Polska Akademia Nauk Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda, Wrocław
(Mieczysław Konieczny, Jerzy Giełdanowski, Dorota
Bierowska, Julita Teodorczyk).
Sposób wytwcnanla N.N'-bls-iS-allUo-S-propylideno-b&rbiturylo)-dwiuunlnoguanldyny o wzorze 1, znamienny tym, że kwas 5-allilo-5-acetynylobarbiturowy o wzorze 2 poddaje się reakcji z dwuaminoguanidyną o wzorze 3 w postaci soli, w stosunku 2 mole na 1 mol, w roztworze alkoholowym.
. -,' .-*; ;■.., ^.
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tyczny, lub cykloalifatyczny ewentualnie podstawiony
chlorowcem, znamienny tym, że na alifatyczne, lub cykloalifatyczne kwasy jednokarboksylowe lub ich fluorki, działa się czterofluorkiem siarki.
12o

(P. 151961)
6.12.1971.
Instytut Przemysłu Farmaceutycznego, Warszawa (Jan
Wojciechowski).
Sposób wytwarzani» oksyznu aldehydu 5-halogeno-orotowego, w którym halogen oznacza chlor lub brom,
znamienny tyra, że oksym aldehydu orotowego poddaje się działaniu chloru lub bromu w wodnym roztworze lub w zawiesinie w wodzie lub w wodnym roztworze niższego kwasu alifatycznego w temperaturze 0 -100°C, korzystnie poniżej temperatury 40°C.
12o

12o

(P. 151565)

15.11.1971

Polska Akademia Nauk Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej, Warszawa (Mieczysław Konieczny, Jerzy Giełdanowski, Dorota Bierowska, Julita Teodorczyk).
Sposób wytwarzania N-(2-metylocykloheksylideno)-nitroaminoguanidyny o wzorze 1, znamienny tym, że
2-metylocykloheksanon o wzorze 2 poddaje się reakcji
z nitroaminoguanidyną o wzorze 3 w słabokwaśnym roztworze wodno-alkoholowym.

12o

(P. 1519S5)

9.12.1971.
(P. 152053)
Jeleniogórskie' Zakłady Farmaceutyczne „Polfa"
Przedsiębiorstwo Państwowe, Jelenia Góra (Zygmunt
Zborucki, Józef Rząsa).
Sposób otrzymywania 17α-acetoksy-6-dehydroprogesteronu o wzorze 4 znamienny tym, że 17(x-acetoksypregnenolon o wzorze 1 przeprowadza się przez fazy pośrednie 3-hydroksy-5α, 6β-dwubromozwiązku o wzorze
2 i 3-keto-5α,6β-dwubromozwiązku o wzorze 3 bez ich
oczyszczania.
Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że związki
pośrednie o wzorach 2 i 3 przeprowadza się w 17α-acetoksy-6-dehydroprogesteron poddając je kolejnym przekształceniom bez wydzielania z roztworów lub przerabiając nieosuszone osady.
Sposób według zastrz. 1 i 2, znamienny tym, że w etapie bromowania stosuje się 2 gramoatomy bromu, lub
niewielki nadmiar, na 1 gramocząsteczkę 17α-acetoksypregnenolonu.
Sposób według zastrz. 1, 2 i 3, znamienny tym, że
bromowanie przeprowadza się w rozpuszczalnikach halogenowęgłowodorowych lub alifatycznych kwasach
karboksylowych.
Sposób według zastrz. 1 1 2 , znamienny tym, że etap
utleniania przeprowadza się związkami chromu sześciowartościowego w środowisku kwaśnym.

4.12.1971.

Polska Akademia Nauk (Instytut Chemii Organicznej). Warszawa (Wojciech Dmowski, Ryszard Koliński).
Sposób wytwarzania symetrycznych eterów α, ÷α, α'
α'-czterofluoroalkilowych o wzorze ogólnym R.CF2 - O - .CF2.R, gdzie R stanowi dowolny rodnik alifa-

12o

(P. 152244)

17.J2.1971

Stanisław Maciaszek, Gliwice.

Ciśnieniowy, wysokotemperaturowy sposób otrzrmywania estrów cyjanoakrylowych, np. estru metylowego
i etylowego z paraformaldehydu i odpowiednich estrów
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kwasu cyjanooctowego znamienny tym, że depolimeryzację paraformaldehydu, reakcję powstającego formaldehydu z estrem kwasu cyjanooctowego do odpowiedniego estru kwasu cyjanoakrylowego i jego polimeryzację, do odpowiedniego polimeru przeprowadza się równocześnie w środowisku estru kwasu cyjanooctowego
pod ciśnieniem wyższym od ciśnienia atmosferycznego
w zamkniętym naczyniu - autoklawie.
12o

(P. 15tt75)

18.12.1971.

Politechnika Wrocławska, Wrocław (Bogdan Burczyk,
Stanisław Witek, Alicja Bielawska, Jacek Bielawski).
Sposób otrzymywania aeetali i aromatycznych aldehydów I ketonów, w których pierścień aromatyczny
jest bądź niepodstawiony, względnie jedno- dwu- lub
trójpodstawiony, z nasyconych względnie nienasyconych alkoholi jedno- i wielowodorotlenowych na drodze kondensacji w obecności katalizatora i przy stosowaniu dowolnych parametrów reakcji to jest temperatury i ciśnienia, z udziałem lub bez udziału czynników usuwających wodę ze środowiska reakcji, znamienny tym, że w charakterze katalizatora reakcji aeetalizacji stosuje się dwutlenek siarki użyty w postaci gazowej względnie w formie roztworu, na przykład w alkoholu lub glikolu, po czym mieszaninę poreakcyjną
i/lub odebrany w czasie reakcji produkt neutralizuje
się za pomocą ogólnie dostępnych czynników zasadowych i przerabia dalej znanymi sposobami rozdziału
w celu wydzielenia głównego produktu reakcji, to jest
odpowiedniego acetalu.
'

lZo

(P. 15240S)

22.12.1971.

Pierwszeństwo 26.12.1970 (Japonia)
Nippon Shokubai Kagaku Kogyo Co., Osaka, Japonia (Takashi Ohara, Michikazu Ninomiya, Iso Yanagisawa, Michio Ueshima, Masahiro Takata).
Sposób wytwarzania nienasyconych karbonylowych
świątków na drodze utlenienia, w fazie gazowej, olefin
zawierających przynajmniej 3 atomy węgla, w obecności katalizatora, znamienny tym, że jako katalizator
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stosuje się tlenek katalityczny, w którym stosunek atomów pierwiastków Co : Fe : Bi : W : Mo : Si : Z wchodzący w skład tego katalizatora wynosi 2.0 do 20.0:0.1 do
10.0 :0.1 do 10.0 : 0.5 do 10.0 do 11.5 :0 do 15.0 : 0.005 do
1.0, przy czym Z oznacza metal ziem alkalicznych i suma W i Mo równa się 12.0.
8posób według zastrz. 1, znamienny tym, że reakcję
prowadzi się w temperaturze 250-450°C i pod ciśnieniem do normalnego do 10 atmosfer.
Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że reakcji
utleniania poddaje się propylen, otrzymując kwas akrylowy i akrolelnę.
*
12p

(P. 125379)

21.2.1968.

Instytut Przemysłu Organicznego, Warszawa (Marian
Bałtorowicz, Mieczysław Kowalski, Jerzy Rzeszowski,
Marta Zębalska).
Sposób wytwarzania środków optycznie rozjaśniających o wzorze ogólnym 1, gdzie Ar jest resztą dowolnej aminy aromatycznej, znamienny tym, że związki
o wzorze ogólnym 2, gdzie Ar ma podane wyżej znaczenie, kondensuje się z morfoliną zastosowaną ze 100-200%-owym nadmiarem w średnio alkalicznym środowisku reakcji o wartości pH 9-11, w temperaturze
80-100°C.
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12p

(P. 151938)

4.12.1971.

Instytut Przemysłu Farmaceutycznego, Warszawa (Jan
Wojciechowski).
Sposób wytwarzania l,4-bis-[N4-(p-chlorofenylo -guanidyno-karboimino]-piperazyny oraz jej soli addycyjnych z kwasami organicznymi lub nieorganicznymi,
znamienny tym, że p-chlorofenylo-cyjanoguanidynę
poddaje się reakcji z dwuchlorowodorkiem piperazyny
w obojętnych dla reakcji rozpuszczalnikach organicznych w temperaturze 100-190°C i wytrącony produkt
reakcji dwuchlorowodorek l,4-bis-[N4 -(p-chlorofenylo)-guanidyno-karboimino]-piperazyny wyodrębnia się
i ewentualnie oczyszcza przez krystalizację, albo w stanie surowym lub oczyszczonym przeprowadza się
w wolną zasadę, którą przez traktowanie kwasami organicznymi lub nieorganicznymi przeprowadza się
w odpowiednie sole.
12p

(P. 152013)

.
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nikom R1 i R2 z zablokowanymi grupami karboksylowymi i/lub aminowymi poddaje się reakcji z m-[dwu/2-chloroetylo/amino]-L-fenyloalaniną, tworząc wiązania
peptydowe, po czym częściowo lub całkowicie odszczepia grupy ochronne i otrzymany oligopeptyd ewentualnie przeprowadza w sól kwasu karboksylowego lub jego grupę karboksylową estryfikuje niższym alkanolem.

12q

(P. 151576)

15.11.1971.

Zambon S.p.A. Bresso (Mediolan, Włochy) Davide
Della Bella, Mario Portelli, Giorgio Benzi).
Sposób wytwarzania nowych pochodnych p-amino-fenolu o wzorze ogólnym 1, w którym R i R' mają
takie samo lub różne znaczenie i oznaczają H lub
COCH3, znamienny tym, że związek o wzorze RO-C6H4-NH2, w którym R ma podane powyżej znaczenie, pod
daje się reakcji z N,S-dwuacetylo-L-cysteiną w obec
ności środka kondensującego a otrzymany produkt pod
daje się. deacetylowaniu w takich warunkach, aby na
stąpiło selektywne odłączenie grupy acetylowej związa
nej z atomem siarki.

18.08.1972.

Pierwszeństwo: 20.08.1971 (Szwajcaria)
Fratmann S.A., Chene-Bourgeries, Szwajcaria.
Sposób wytwarzania N-[(l-etylopirolidynylo-2)-metylo]-2-metoksy-5-sulfamoilobenzamidu, znamienny tym,
że l-etylo-2-aminometylopirolidynę poddaje się reakcji
z kwasem 2-metoksy-5-sulfamoilobenzoesowym w obec
ności trójchlorku fosforu.
Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że jako śro
dowisko reakcji stosuje się pirydynę.
12p

(P. 152234)

17.12.1971.

Polska Akademia Nauk (Zakład Farmakologii), Kraków (Stanisław Kohlmunzer).
Sposób otrzymywania ajmalicyny z surowca roślinnego zwłaszcza z korzeni Catharanthus roseus G. Don.
za pomocą ekstrakcji, znamienny tym, że ekstrakcję
prowadzi się co najmniej trzykrotnie kwasem octowym
w temperaturze do 50°C podczas jednoczesnego mieszania, po czym przesączony ekstrakt kilkakrotnie wyługowuje się dwuchlorooctanem korzystnie przez perforację lub wytrząsanie a po zobojętnieniu wyciągu
dwuchloroetanowego rozcieńczonym amoniakiem wyciąg suszy się w znany sposób, odpędza rozpuszczalnik,
pozostałość roztwarza się w benzenie, sączy, odparowuje i krystalizuje z metanolu.
12q

(P. 151454)

9.11.1971.

Instituto Sieroterapico Milanese „S. Belfanti", Mediolan, Włochy (Augusto de Barbieri).
Sposób wytwarzania nowych oligopeptydów zawierających
m-[dwu/2-chloroetylo/amino]-L-fenyloalanine,
o ogólnym wzorze 1, w którym R1 oznacza atom wodoru lub jeden z rodników o wzorach 2 - 7 a R2 grupę
wodorotlenową, hydrazynową, metoksylową, etoksylową
lub jeden z rodników o wzorach 8 - 1 6 , znamienny tym,
że aminokwasy o konfiguracji L, odpowiadające rod-

12q

(P. 152376)

22.12.1971.

Grodziskie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa", Grodzisk
Mazowiecki (Jakub Giermasiński, Henryk Kycia, Ewa
Bandera, Danuta Gruszecka).
Sposób wydzielania 1 oczyszczania kwasu 2(4-chlorofenoksy)-izomasłowego z wodnych roztworów jego soli
znamienny tym, że wytrącanie kwasu 2-(4-chlorofenoksy)-izomasłowego, kwasem mineralnym, wykonuje się
w obecności czynnika buforującego środowisko reakcji,
po uprzednim zaszczepieniu roztworu kryształami kwasu 2-(4-chlorofenoksy)-izomasłowego, a surowy produkt
oczyszcza się przez rozpuszczanie w roztworze ługu sodowego, odbarwienie węglem aktywnym i ponowne wytrącenie produktu kwasem mineralnym.

18d

(P. 151632)

18.11.1971.

Instytut Techniki Cieplnej, Łódź (Jerzy Roszkowski).
Sposób automatycznej regulacji temperatury pary
wodnej w kotle, znamienny tym, że na podstawie znanej charakterystyki obciążenia cieplnego poszczególnych powierzchni ogrzewalnych kotła w stanach rów-
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nowagi i na podstawie zmierzonego wydatku pary. zostaje utworzona wartość zadana wielkości nieregulowanego przegrzewu pary we wstępnym stopniu przegrzewacza pary świeżej, wartość tą porównuje sie. z rzeczywistym, zmierzonym przyrostem temperatury w tym
stopniu, a otrzymaną różnicę wartości zadanej i zmierzonej temperatury wykorzystuje się jako sygnał wielkości zakłócającej dla poszczególnych obwodów auto*
matycznej regulacji temperatury.
Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz. 1
znamienne tym, że składa się z przetwornika przyrostu
temperatury (14), członu funkcyjnego (13) realizującego
zadaną wartość przyrostu temperatury na podstawie
pomiaru wydatku pary i dokonującego porównania
wartości zadanej z rzeczywistym przyrostem temperatury oraz członów funkcyjnych (15 i 16) dostosowujących ten sygnał różnicy przyrostów temperatury do
charakterystyki poszczególnych obwodów regulacji.

13e

o

(P. 152224)
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gotowego rozdrobnionego produktu, sól potasową i /lub
składnik azotowy, a następnie otrzymany produkt granuluje i suszy.

IT«

(P. 151W2)

4.111971.

Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego, Krosno n/Wisłokiem, Polska (Tadeusz Szczepanik, Władysław Haber).
Wyłącznik ciśnieniowy przeznaczony do sprężarkowych urządzeń ciśnieniowych, zwłaszcza do urządzeń
chłodniczych znamienny tym, że pomiędzy mieszkiem (S)
a wyłącznikiem elektrycznym (7) umieszczony jest
współosiowo z nimi tłoczek (4) połączony na stałe z tulejką (5), przy czym tulejka ta osadzona jest przesuwnie w otworze (12) kołnierza oporowego (11) w korpusie (1), a pomiędzy tłoczkiem (4) 1 kołnierzem oporowym
(11) znajduje się sprężyna (13).

17.12.1971.

Centrum Techniki Okrętowej, Gdańsk, Polska (Stanisław Łasakowski).
Układ dwupołozenlowego zasilania kotłów znamienny
tym, że posiada na rurociągu zasilającym pomiędzy zasilającą pompą (3) i zasilającą głowicą (5) regulacyjny
zawór (4) z napędem pneumatycznym membranowym,
którego membranowa komora (4a) połączona jest ze
źródłem (11) sprężonego powietrza poprzez elektropneumatyczny rozdzielacz (6) i dławik (7) przepływu powietrza. . ';---.',- .' ■.. . - . . . - • . . . ,
17o

(P. 152506)

27.12.1971.

Zakłady Okrętowych Urządzeń Chłodniczych 1 Klimatyzacyjnych „Klimor", Gdynia, Polska (Stanisław
Białek, Henryk Korzycki).
Siatka klimatyzacyjna nawiewna jednoprzewodowa
zwłaszcza do instalacji montowanych na statkach, składających się z korpusu wyłożonego wykładziną dźwiękochłonną, nagrzewnicy i mechanizmu regulacji otwar-

16»

(P. 151656)

19.11.1971.

Instytut Nawozów Sztucznych, Puławy (Maria Dankiewicz, Bolesław Skowroński, Jerzy Jesiołowski, Witold Janiczek).
Sposób wytwarsanla bezchlorowych lub nlskochlorowych skoncentrowanych nawozów kompleksowych PK
względnie NPK z kwasu fosforowego, wodorotlenku potasu, soli potasowych i związków azotowych, znamienny tym, że produkt neutralizacji wodorotlenku potasu
kwasem fosforowym do pH > 10, otrzymany sposobem
znanym sam względnie ze składnikiem azotowym, poddaje się dalszej neutralizacji w oddzielnym reaktorze,
najkorzystniej w postaci urządzenia granulacyjnego typu łopatkowego, ślimakowego lub bębnowego, przy użyciu kwasu fosforowego dodawanego w sposób równoległy w takiej ilości aby wartość pH końcowego produktu wynosiła poniżej 7, przy czym w trakcie tej neutralizacji wprowadza się do reaktora również część
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cia i zamknięcia przepustnicy, znamienna tym, že ma
obudowę (1) z wewnętrznymi labiryntowymi przegrodami (2) tworzącymi wraz z częścią tylnej ścianki (3)
i częścią skośnej ścianki (4) i ściankami bocznymi tłumik szumów (5) usytuowany cd strony przepustnicy (6),
mechanizm regulacji (7) zamocowany w wydzielonej komorze (8), zespół dwóch lub więcej przelotowych dysz
(9) ustawionych większymi średnicami za tłumikiem
szumów (5) oraz nagrzewnicę stanowiącą część przedniej ścianki obudowy (1).
Í7f

(P. 152341)

20.12.1971.

Politechnika Krakowska Instytut Aparatury Przemysłowej i Energetyki, Kraków, Polska (Jerzy Baranowski, Mieczysław Lubowicz, Ryszard Matejski, Jerzy Stodulski).
Płytowy wymiennik ciepła przeznaczony do przeponowej wymiany ciepła składający się z ramy, ścian
oporowych i płyt strumieniowych, znamienny tym, że
prowadnice górna (3) oraz dolna (2) składają się z dowolnej ilości elementów (11) i (12) łączonych ze sobą
za pomocą złączek (4), przy czym ilość elementów (11)
zastosowanych w prowadnicy (2) odpowiada ilości elementów (12) zastosowanych w prowadnicy (3) i jest
dobierana w zależności od żądanej powierzchni wymiany ciepła.

18a
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(P. 128395)

31.07.1968.

Pierwszeństwo: 31.07.1967 - Czechosłowacja
Vítkovické železárny Klementa Gottwalda nàrodni
podnik, Ostrava, Czechosłowacja (Arnošt Bartušek, Ladislav Kusiak, Jaroslav Cagas).
Urządzenie do wprowadzania palników lub dysz do
wnętrza pieca do wytapiania stali gdzie dysze lub palniki zostają umieszczone przesuwnie w prowadnicach,
które w płaszczyźnie pionowej posiadają przestawne
nachylenie, znamienne tym, że każda dysza lub palnik
(13) umocowana jest do wózka (8), który do ich zamontowania posiada dwie wzajemnie prostopadłe do siebie
powierzchnie (10) oraz (11), które są połączone z tylną
powierzchnią dyszy lub palnika (13), prostopadłej do
podłużnej osi (12) za pomocą wspólnego uszczelniającego kołnierza z otworem (15), do którego przyłączone są
przewody (19), przy czym wszystkie dysze lub palniki
(13) umocowane są w urządzeniu zbieżnie a ich osie
podłużne (12) przecinają się we wnętrzu pieca (21) na
powierzchni (22) ciekłego metalu (23) i, natomiast wnętrze każdego trzonu (4) dla przesuwnego wózka (8) zaopatrzone jest w przesuwną przeciwwagę (25), która przy
pomocy rolek prowadzących linki (28) i (29) za pośrednictwem cięgien (26) i (27) połączona jest z wózkiem.

18a

(P. 150308)

2.09.1971.

Huta Baildon, Katowice (Józef Marchwica).
lTf

(P. 152615)

30.12.1971.

• Instytut Techniki Cieplnej, Łódź, Polska (Andrzej
Dmitrowicz, Sławomir Siennicki).

Stal na kute, hartowane walce, przeznaczone do zimnego walcowania taśm, znamienna tym, że zawiera wagowo C = 0,85-0,95%, i jako składniki stopowe Cr =•
= 0,60-O,8O%, W » 0,70-l,O% i V = 0,05-0,15%.

Wymiennik ciepła agregatu grzewczego z wbudowaną komorą spalania, składający się z zewnętrznego i wewnętrznego elementu ciśnieniowego, znamienny tym,
ze zewnętrzny element ciśnieniowy (1) połączony jest
z wewnętrznym elementem ciśnieniowym (2) za pomocą
koncentrycznie rozmieszczonych w stosunku do komory
spalania (24) kołnierzy (8 i 9), które znajdują się wewnątrz wymiennika od strony dennic (16 i 17) elementów ciśnieniowych (1 i 2), lub za pomocą kołnierzy (8a
i 9a), które znajdują się na zewnątrz wymiennika od
strony komory palnikowej (25), przy czym między dennicami (16 i 17) znajduje się przestrzeń międzydennicowa (15).
18c

(P. 151527)

12.11.1971.

Biuro Projektów Przemysłu Hutniczego ,,Biprohut"
Przedsiębiorstwo Państwowe, Gliwice, (Zdzisław Bonenberg, Daniel Dybał, Zygmunt Ogłuza, Stanisíaw Sąsiadek, Marian Tomiak, Kazimierz Dybał).
Piec do obróbki cieplnej mający znany wysuwny
trzon, a nad nim komorę grzewczą oraz boczne palniki
zainstalowane w ścianach komory, wyposażone w przedpalnikową komorę i ceramiczną kratę znamienny tym,
że każdy z piecowych palników (6) samodzielnie lub
w grupach jest niezależnie zasilany, a ponadto piec ma
zewnętrzną komorę (1) spalania połączoną i zasilaną
podgrzanym powietrzem z rekuperatorem (3) i 'mającą
dopływ recyrkulacyjnych spalin z wentylatora (2) przy
czym piecowe palniki (6) mają połączenie (25) z powietrzem podgrzanym w rekupera torze (3) zaś spaliny z rekuperatora (3) mają odgałęzienie bezpośrednio do komina (19), i do recyrkulacyjnego wentylatora (2).
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18c
(P. 151602)
17.11.1971.
Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Warszawa, (Tadeusz
Pełczyński).
Sposób przygotowania kąpieli hartowniczych, składających się z chlorku barowego, albo chlorku barowego i sodowego, albo chlorku barowego, chlorku sodowego i chlorku wapnia oraz regeneratora, znamienny
tym, że przygotowuje się regenerator przez stopienie
w temperaturze 600-1300°C bezwodnika borowego ze
sproszkowanymi do granulacji około 60 mikrometrów
metalami lub mieszaninami metali węgliko lub spinelotwórczych, takich, jak np. wanad, aluminium, molibden, magnez, chrom, wolfram, tytan, mangan i inne
w ilości 0,25-5O% wagowych w stosunku do stopionego bezwodnika borowego, bądź tlenkami lub mieszaninami tlenków tych metali w ilości 0,5-30°/« wagowych w stosunku do stopionego bezwodnika borowego,
doprowadza do wystygnięcia i proszkuje, a nastęnie dodaje w ilości 0,5-10% wagowych do znajdującej się
w temperaturze 1300°C kąpieli przeznaczonej do eksploatacji w zakresie temperatur 1000-1300°C lub do
znajdującej się w temperaturze 900°C kąpieli do eksploatacji w zakresie temperatur 720-900°C względnie
do znajdującej się w temperaturze 750°C kąpieli przeznaczonej do eksploatacji w zakresie temperatur 490750°C i obniża temperaturę kąpieli solnej do żądanej
temperatury wygrzewania.

19a

(P.

150075)

18.08.1971

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki i Organizacji Produkcji Maszyn Górniczych „ORTEM", Katowice
(Wiesław Piętak, Hugon Dankmeyer, Antoni Uszacki).
Łukowy odcinek toru kolejowego o małych promie
niach krzywizny zwłaszcza w kopalniach, znamienny
tym, ie wewnętrzna szyna (1) toru jest umieszczona tak,
aby mierzona promieniowo jej odległość od szyny ze
wnętrznej (2) była równa nominalnemu wymiarowi roz
stawienia (3) szyn danego toru, jak na jego odcinkach
prostoliniowych.

29

(P. 152542)
29.12.1971.
Politechnika Śląska im. Wincentego Pstrowskiego»
Gliwice, (Zygmunt Czajkowski).

19a

"Sposób pomiaru rozpiętości torów szynowych za pomocą taśm mierniczych lub przymiarów drutowych naciąganych dynamometrem znamienny tym, że rozpiętość toru określa się z odczytów wykonanych rzutami
pionowymi punktów niezużytych części pionowych ścianek główek szyn mierzonego toru, na lekkiej mierniczej
taśmie stalowej lub na początkowym uchwycie i końcówkach odczytowych przymiaru drutowego.
Przyrząd do stosowania sposobu według zastrz. 1 znamienny tym, że składa się z uchwytu początkowego będącego równocześnie przyrządem mierzącym, wskaźnika odczytowego oraz uchwytu końcowego.

19c

(P. 151256)

28.10.1971.

Instytut Przemysłu Gumowego, Warszawa (Elżbieta
Kasprzyk, Tadeusz Stefanowski, Hanna Szymaniak,
Wiesław Szurek, Urszula Borkowska, Ryszard Chruścielewski).
Sposób wytwarzania wykładziny rumowej na nawierzchni w halach krytych znamienny tym, że na podłożu betonowym, drewnianym lub innym formuje się
kolejne warstwy wykładziny, których własności mogą
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być dowolnie regulowane, nakładając kolejno najpierw
cienką warstwę mieszanki gumowej A, po wysuszeniu
której wylewa się nową porcję - mieszanki B, tworząc
podstawową warstwę wykładziny, a następnie posypuje ją granulatem gumowym, poddaje całość dalszemu
wysuszeniu i krystalizacji, po czym nanosi cienką warstwę mieszanki C, stanowiącą warstwę wierzchnią, następnie całą masę wykładziny pozostawia się do wysuszenia i krystalizacji na okres kilku dni.

20a

(P. 152258)

nowym za pomocą dowolnego mechanizmu po łuku koła, którego środek leży na osi poziomej przechodzącej
przez punkt (8) zamocowania silnika trakcyjnego (2) lub
w Jej pobliżu.

18.12.1971.

Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego i Specjalnego „Metroprojekt", Warszawa (Lech Okorski).
Hamulec bezpieczeństwa, znamienny tym, że siłownik
(10) sprzężony jest dźwignią (9) i cięgnem (8) z dźwigienką (6) osadzoną obrotowo w łożysku (5) rury (2) i usytuowany jest między podstawą (1) a rurą (2), przy
czym do dźwigienki (6) przymocowana jest prowadnica
(7) przechodząca przez zderzak (4), który umieszczony
jest w rurze (2) wraz ze sprężyną (3).

20c

(P. 151877)

2.12.1971.

Zjednoczenie Budownictwa Przemysłowego i Kopalnictwa Rud, Częstochowa (Krzysztof Charkowski, Justyn Dudzik, Ernestyn Mrożek).
Sprzęg do samoczynnego spinania wozów kopalnianych znamienny tym, że składa się z cięgła 6 zakończonego hakiem 1 ze spoczywającym na nim przegubowo koszem 4, którego wysokość podnoszenia ograniczają ograniczniki 3 a ukształtowane ukośnie występy
spełniają rolę zderzaka 2.

20d

(P 152624)

31.12.1971.

Centralne Biuro Konstrukcyjne Przemysłu Taboru
Kolejowego, Poznań (Alfons Mróz).
Prowadzenie zestawu kołowego współpracującego
z silnikiem trakcyjnym o zawieszeniu tramwajowym
w napędowych pojazdach szynowych, znamienne tym,
że zestaw kołowy (1) prowadzony jest w kierunku pio-

(P. 149910)

3.08.1971.

Centralny Ośrodek Badań i Rozwoju Techniki Kolejnictwa, Warszawa (Tadeusz Gugała, Wiesław Wójcicki).
Amortyzator sprzęgu samoczynnego z oporami przednimi demontowanymi od przodu i podłużnicą o przekroju prostokątnym znamienny tym, że podłużnicą (6)
stanowi korpus amortyzatora przy czym wolna przestrzeń (9) w pojeździe trakcyjnym przeznaczona na
wbudowanie urządzenia do pochłaniania energii wypełniona jest elementami sprężystymi.

21a1
20c

Nr 18

(P. 151163)

22.10.1971.

Polska Akademia Nauk Instytut Chemii Fizycznej,
Warszawa (Andrzej Kalinowski).
Układ generatora przebiegów schodkowych zwłaszcza
impulsowych potencjałów zadanych do badań potencjostatycznych, znamienny tym, że zawiera K równoległych stopni, których wyjścia są podłączone przez
wspólną oporność obciążenia (Ro) do punktu o zerowym potencjale, a wejścia są podłączone przez układ
kształtujący impulsy wyzwalające do zacisku wejściowego podłączanego do zewnętrznego źródła sygnału
synchronizującego, przy czym wszystkie stopnie K, oprócz pierwszego (K1) nie zawierającego bramek, składają się z podłączonych w szereg pierwszej bramki (B1),
drugiej bramki (B2) przerzutnika bistabilnego (Pb) oraz
liniowego prądowego źródła (Zp) połączonego z opornikiem (Ro) obciążenia, z tym, że prądowe źródio (Zp)
jest połączone z pierwszym wyjściem bistabilnego przerzutnika (Pb). którego drugie symetryczne wyjście jest
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połączone z wejściem bramkującym pierwszej bramki
następnego stopnia K, a wejście kasujące jest połączone z wyjściem układu kształtującego impulsy
kasujące, którego wejście jest połączone poprzez opornik (R) ze źródłem napięcia progowego oraz poprzez
przełącznik (P n ) wyboru ilości skoków przebiegu schodkowego równej liczbie stopni K, z wyjściem bramkującym drugiej bramki stopnia wybranego przełącznikiem (Pn).
£1»>

(P.

151498)

11.11.1971.

Wielkopolskie Zakłady Teletechniczne „Teletra", Poz
nań, (Jan Ric).
Układ selekcji impulsów zbudowany na dwóch tran
zystorach pracujących w układzie ze wspólnym emite
rem z których wejściowy (Tl) pracuje w układzie cał
kującym Millera (Tl, Rl, R2, Cl) a drugi (T2) jest ste
rowany napięciem z kolektora pierwszego tranzystora
(Tl) poprzez dzielnik oporowy (R3, R4) znamienny tym,
że układ zawiera sprzężenie pojemnościowe (C2) z ko
lektora drugiego tranzystora (T2) na bazę pierwszego
tranzystora (Tl) takie, że przy przełączaniu przeładu
je się kondensator w układzie całkującym Millera, oraz
że złącze emiterowe pierwszego tranzystora (Tl) jest
zbocznikowane diodą (DI) odwrotnie spolaryzowaną niż
to złącze.

21a*

(P. 151934)

4.12.1971.

Kombinat Przemysłu Teletechnicznego „Unitra-Telkom" Państwowe Zakłady Teletransmisyjne, Warszawa,
(Jerzy Pie trzy k).
Układ zlinearyzowanej bramki typu „i" z lnwertorem
scalonej jako układ logiczny tranzystorowe - tranzystorowy, składający się z bramki i trzech oporników,
znamienny tym, że opornik (Rl) włączony jest między
zero (0) napięcia zasilania bramki (B) i wejście (WE)
bramki; opornik (R2) włączony jest między plus ( + U)
napięcia zasilania bramki i wyjście (WY) bramki oraz
opornik (R3) włączony jest między wejście (WE) i wyjście (WY) bramki.

(P. 152123)
21a'
13.12.1971.
Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów, Warszawa, (Andrzej Libura, Waldemar Kuśnierz).
Sposób przełączania sygnałów elektrycznych znamienny tym, że impulsy pomocnicze bramkuje się sygnałem
sterującym w obwodzie sterowania co powoduje wytworzenie w obwodzie przełączającym stałoprądowego
lub stałonapięciowego sygnału przełączającego.
Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz. 1,
posiadające transformator oddzielający galwanicznie
obwód sterujący od obwodu przełączającego, znamienne tym, że w obwodzie sterującym posiada generator
impulsów (5) przyłączony do bramki (4) impulsowej
sterowanej sygnałem sterującym y«, która jest przyłączona do pierwotnego uzwojenia transformatora (S)
impulsowego, do którego wtórnego uzwojenia włączony jest prostownik (2) impulsowy połączony ze znanym
w swej istocie elementem przełączającym (1).

21*1
(P. 15*233)
17.12.1971.
Polska Akademia Nauk Centrum Obliczeniowe, Warszawa, (Danuta Gajkowicz-Dądys).
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Sposób przekształcania periodycznych przebiegów Impulsowych z nieperlodycznle występującymi zakłóceniami na przebieg stałoprądowy o czasie trwania rów*
nym czasowi trwania tych zakłóceń, znamienny tym,
że złożony periodyczny przebieg impulsowy rozkłada
się na zdyskryminowane amplitudowo przebiegi proste
przez podział okresu przebiegu na części o czasach trwania zależnych od kształtu przebiegu periodycznego oraz
od rodzaju wyodrębnionych zaburzeń przebiegu, a następnie zdyskryminowany amplitudowo przebieg prosty zamienia się na impulsy szpilkowe sygnalizujące początek albo koniec albo początek i koniec impulsu
w przebiegu prostym, które to impulsy szpilkowe zamienia się dalej na poziom napięcia tak, że niezakłóconemu ciągowi impulsów odpowiada jeden poziom napięcia, zaś zakłóconemu inny poziom napięcia którego
czas trwania jest równy czasowi trwania zakłócenia odpowiedniego fragmentu przebiegu prostego.
Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz. 1-3,
znamienne tym, że składa się z zespołu informacyjnego
oraz zespołu wyznaczania przedziału czasu.

21a1

Nr 18

(P. 152606)

29.12.1971.

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków, (Jan Manitius, Henryk Zygmunt, Jerzy
Wyżga, Janusz ZawiUński, Andrzej Zur, Piotr Macko).
Tranzystorowy generator impulsów, zawierający stopień wstępny, połączony poprzez diodę Zenera z bramką tyrystora, znamienny tym, że kondensator (C) jest
połączony z jednej strony z anodą tyrystora (Ty) oraz
poprzez opornik (R) z diodą (D1), przy czym z drugiej strony kondensator (C) jest połączony z diodami
wyjściowymi (D3 - D6), które łączą się z transformatorami bramkowymi (TB), stanowiącymi obwód rozładowania kondensatora (C), oraz z diodą (D2), bocznikującą wyjście, która wraz z diodami wyjściowymi (D3 D6) stanowi obwód tłumienia energii transformatorów
bramkowych (TB).

21a1

(P.152607)

29.12.1971.

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków, (Jan Manitius, Henryk Zygmunt, Jerzy
Wyżga, Andrzej Zur. Piotr Macko, Jerzy Olszewski).
Tranzystorowy generator impulsów, składający się ze
stopnia wstępnego, zawierającego tranzystory w układzie wspólnego emitera, połączonego poprzez stopień
formujący ze stopniem wyjściowym, znamienny tym,
że kolektor tranzystora (T3) w stopniu wstępnym (1)
jest połączony poprzez kondensator (C) z bazą tranzystora (T4) w układzie formującym (2), która jest połączona poprzez szeregowo połączone: diodę Zenera (D2)
i diodę (Dl) z biegunem ujemnym oraz za pośrednictwem opornika polaryzacji (R2) z biegunem dodatnim,
w celu polaryzacji bazy do stanu nasycenia tranzystora
(T4), przy czym w chwili odblokowania tranzystora
(T3), kondensator (C) zostaje połączony z ujemnym biegunem, powodując rozładowanie kondensatora (C) poprzez opornik (R2), przy równoczesnym zablokowaniu
tranzystora (T4) do czasu rozładowania się kondensatora (C)

Nr 18

21a2
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29.10.1971.

Zjednoczone Zakłady Elektronicznej Aparatury Pomiarowej „Elpo", Warszawa (Paweł Studziński).
Układ połączeń wzmacniacza prądu stałego o dusej
oporności wejściowej i znacznej odporności na zakłócenia szeregowe zbudowany z szerokopasmowego wzmacniacza prądu stałego, ze wzmacniacza z przetwarzaniem, z dolnoprzepustowego filtru oporowo-pojemnościowego i z dzielnika wyjściowego, połączonych w ten
sposób, ie pierwsze wejście szerokopasmowego wzmacniacza prądu stałego jest dołączone do pierwszego zacisku wejściowego i do wejścia wzmacniacza z przetwarzaniem, drugie wejście szerokopasmowego wzmacniacza prądu stałego jest dołączone, poprzez rezystor dolnoprzepustowego filtru oporowo-pojemnościowego, do
wyjścia wzmacniacza z przetwarzaniem, zaś wyjście
szerokopasmowego wzmacniacza prądu stałego jest dołączone do pierwszego zacisku wyjściowego i, poprzez
dzielnik wyjściowy złożony z dwóch szeregowo połączonych rezystorów, jest ono dołączone do drugiego zacisku wyjściowego, przy czym wzmacniacz z przetwarzaniem jest utworzony przez połączenie modulatora
z pierwszym wejściem wzmacniacza prądu zmiennego
i dalej, poprzez tenże wzmacniacz prądu zmiennego,
z wejściem demodulatora z tym, że wejście modulatora
jest jednocześnie wejściem wzmacniacza z przetwarzaniem, wyjście demodulatora jest jednocześnie wyjściem
wzmacniacza z przetwarzaniem, natomiast punkt odniesienia wzmacniacza z przetwarzaniem jest utworzony przez połączenie punktu odniesienia modulatora,
drugiego wejścia wzmacniacza prądu zmiennego i punktu odniesienia demodulatora, znamienny tym, że do
punktu (s) połączenia rezystorów dzielnika wyjściowego (R1R2) jest dołączony punkt odniesienia wzmacniacza
(K) z przetwarzaniem oraz jest dołączone, poprzez kondensator (Cf) filtru oporowo-pojemnościowego (E), drugie wejście szerokopasmowego wzmacniacza (W1) prądu stałego, natomiast drugi zacisk wejściowy i drugi
zacisk wyjściowy są dołączone do punktu o potencjale
odniesienia układu.

21a2

(P. 152089)
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strony odbiorników są włączone zestyki zwierne (ab)
dodatkowych przekaźników działających każdy indywidualnie po zaniku dowolnego sygnału tej samej częstotliwości.

21a2

(P. 152170)

15.12.1971.

Zakłady Pomiarowo-Badawcze Energetyki „Energopomiar", Gliwice (Józef Krzemień, Aleksander Mikuła,
Waldemar Greiner).
Urządzenie przenośne do porozumiewania się pomiędzy obiektami energetycznymi połączonymi linią wysokiego napięcia, zwłaszcza 110 i 220 kV, z modulacją częstotliwości impulsów, pracujące na dowolnie wybranej
częstotliwości w zakresie od 20 do 300 kHz znamienne
tym, że jest przystosowane do współpracy z liniami wysokiego napięcia przez urządzenia sprzęgające energetycznej telefonii nośnej lub telezabezpieczeń w miejscu
zakończenia kabla wysokiej częstotliwości lub na wejściu filtru sprzęgającego.

11.12.1971.

Kombinat Przemysłu Teletechnicznego „Unitra-Telkom" Państwowe Zakłady Teletransmisyjne, Warszawa
(Benedykt Steinborn, Janusz Kobielski, Tadeusz Nalej).
Układ do rezerwacji źródeł sygnału prądu zmiennego
kodu (mn) posiadający podwójną liczbę m źródeł o wyj
ściu transformatorowym i małej oporności wyjściowej,
których poziom jest kontrolowany przez indywidualne
przekaźniki, układ przystosowany do równoczesnego
wysyłania n sygnałów, znamienny tym, że jedne końce
(c) transformatorów wyjściowych są połączone, a do
pozostałych końców uzwojeń transformatorów dwóch
źródeł o różnych częstotliwościach sygnałów, przez ze
styki zwierne (a) przekaźników kontrolujących poziom
wyjściowy, jest dołączona część odbiorników (01), a do
pozostałych końców transformatorów dwóch źródeł
o tych samych częstotliwościach przez zwierne zestyki
(b) przekaźników kontrolujących ich poziom wyjściowy
są dołączone pozostałe odbiorniki (02), a między zestyki
łączące końce transformatorów dwóch źródeł tej samej
częstotliwości (f1 lub f2) z odbiornikami (01 i 02). od

21a2

(P, 152187)

16.12.1971.

Główny Instytut Górnictwa, Katowice (Janusz Ney,
Grzegorz Wyrostkiewicz).
Simpleksowy aparat glośnomówiący dla urządzeń
alarmoworozgłoszeniowych zasilany z centralnej baterii,
znamienny tym, że mikrofonowy wzmacniacz (WM) od
strony wejścia jest połączony przez ogranicznik amplitudy (OW), zbudowany z dwóch równolegle połączonych
i przeciwnie skierowanych elementów nieliniowych (DS
i D4) i rezystora (R3), z elektroakustycznymi przetwornikami (P), które są jednocześnie równolegle połączone z uzwojeniem (II) dopasowującego transformatora
(TR) poprzez równolegle połączone i przeciwnie skierowane elementy nieliniowe (D5 i D6), zaś od strony wyjścia przez ogranicznik amplitudy (OL) z liniowymi zaciskami (L1 i L2).
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siebie, oraz z filtru (SA i 6A), typu LC, włączonego do
wszystkich uzwojeń (40Al, 39Al, S9A2 i 40A2) umieszczonych na nasycającej się części rdzenia (38A), a ponadto punkt (43B) pomiędzy podstawowym uzwojeniem
wyjściowym (39B) i dławikiem (5B 1 6B) przetwornika
napięcia (2B) jest połączony z punktem (45A) połączenia podstawowych uzwojeń wyjściowych (39A1 i 39A2)
drugiego przetwornika napięcia, natomiast wolne końce (44A2, 44A1 1 44B) wszystkich uzwojeń kompensująco-formujących (41A2, 41A1 i 41B) stanowią wyjścia
(R, S, T) układu.

21»»

(P. 151134)

19.10.1971.

Przedsiębiorstwo Geofizyki Górnictwa Naftowego,
Toruń (Ryszard Szymeczko, Leon Pączek, Marian Kuchar).
Programowy tłumik sygnału mający zastosowanie
zwłaszcza przy przepisywaniu z taśmy magnetycznej
zarejestrowanych sygnałów fal sejsmicznych na bęben
bloku pamięci centrali magnetycznej znamienny tym,
że ma wybierak liniowy (4) służący do podawania informacji o zaprogramowanych czasach tłumienia sygnału sejsmicznego poszczególnych kanałów do przekaźnika czasowego (2) z zespołu kodowania czasu (3),

21a(

(P. 150444)

10.09.1971.

Warszawskie Zakłady Telewizyjne, Warszawa, (Leszek Szmidt, Kamil Modłkowski, Marek Chęciński).
Zasilacz stałoprądowy o dowolnie wybranej polaryzacji do žarzenla lamp elektronowych i zasilania układów tranzystorowych w którym zmienne napięcie
z sieci podawane jest na rezystancję i dalej na układ
prostowniczy oraz filtrujący znamienny tym, ze na
końcu szeregu żarzeniowego lamp (7), dołączony jest
kondensator (8) i obciążenie (9), które powinno posiadać
taką wartość rezystancji, aby zapewnić przepływ znamionowego prądu żarzenia przez załączony szereg
lamp elektronowych.
21a(

(P. 150436)

10.09.1971.

Instytut Lotnictwa, Warszawa (Eugeniusz Karaś).
Układ przekształcający przemienne napięcie 2-fazowe o przebiegu prostokątnym w przemienne napięcie
3-fazowe o przebiegu sinusoidalnym, znamienny tym,
że ma dwa ferrorezonansowe przetworniki napięcia
(2A i 2B), z których jeden przetwornik napięcia (2B)
składa się z transformatora (3B) zbudowanego na rdzeniu (37B i 28B) z przynajmniej jednym utajonym lub
nieutajonym bocznikiem magnetycznym (34B), posiadającego uzwojenie lub uzwojenia pierwotne (35B
i 36B) umieszczone na nienasycającej się części rdzenia (37B) i trzy uzwojenia wtórne (39B, 40B i 41B),
z których podstawowe uzwojenie wyjściowe (39B)
i uzwojenie podwyższające napięcie (40B) są umieszczone na nasycającej się części rdzenia (38B) i są połączone szeregowo, a uzwojenie kompensacyjno-formujące (41 li) jest umieszczone na nienasycającej się
części rdzenia (37B) i jest połączone przeciwsobnie
z podstawowym uzwojeniem wyjściowym, oraz z filtru
(5B i 6B), typu LC włączonego równolegle do uzwojeń
wtórnych (39B i 40B) znajdujących się na nasycającej
się części rdzenia (38B), zaś drugi przetwornik napięcia (2B) składa się z transformatora (3A) podobnego
do opisanego transformatora (3B), ale zawierającego po
stronie wtórnej podwójne komplety uzwojeń (39Al,
40A1 i 41A1 oraz 39A2. 40A2 i 41A2), z których uzwojenia umieszczone na nasycającej się części rdzenia
(38A) są połączone szeregowo, przy czym podstawowe
uzwojenia wyjściowe (39A1 i 39A2) znajdują się obok

21a«

(P. 150868)

2.10.1971

Instytut Lotnictwa, Warszawa (Zbigniew Władysław
Sikorski).
Układ stabilizacji amplitudy drgań w tranzystoro
wym generatorze RC, oparty na zasadzie automatycz
nej regulacji wzmocnienia o działaniu wstecz wpro
wadzonej do eo najmniej jednego ze stopni we wzmac
niaczu oscylacyjnym generatora, zawierający przynaj
mniej jeden tranzystor regulacyjny oraz przetwornik.
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napięcia zmiennego na stałe, znamienny tym, że główny tranzystor regulacyjny (z) w regulatorze napięcia
(6) Jest dołączony emiterem bezpośrednio lub poprzez
rezystor (34) do jednego z biegunów (0) źródła zasilania
(S), którego drugi biegun (28) jest połączony poprzez
rezystor regulacyjny (24) z kolektorem głównego tranzystora regulacyjnego (2) skąd zasilany jest obwód
bazowy tranzystora oscylacyjnego (1), natomiast obwód kolektorowy tego tranzystora jest zasilany z części rezystora regulacyjnego (24) lub z jednego z jego
końców, przy czym baza głównego tranzystora regulacyjnego (2) jest sterowana z przetwornika napięcia
(5), którego wejście (7-0) jest połączone z jednym
z wyjść (8-0) wzmacniacza dodatkowego (4).

rowy o dokładnie znanej częstotliwości, zasilający jeden koniec badanego odcinka linii przesyłowej (2), do
którego to końca jest podłączony selektywny mikrowoltomierz (3) przekazujący sygnały na synchroniczny
detektor (4) wyposażony na wyjściu w miernik (5) poziomu wyjściowego, przy czym detektor (4) jest sterowany przez generator (6) drgań prostokątnych niskiej częstotliwości, przekazujący ponadto sygnały sterujące do diodowego przełącznika (7) umieszczonego
na drugim końcu badanego odcinka linii przesyłowej (2).

21&4

(P. 150977)

11.10.1971.

Główny Instytut Górnictwa, Katowice (Paweł Krzystolik, Mieczysław Florczyk).
Górniczy osobisty nadajnik lokacyjny umieszczony
w części akumulatorowej górniczej lampy nahełmnej
atnamienny tym, że elementem promieniującym falę
elektromagnetyczną jest powietrzna cewka (L) złożona z dwu uzwojeń (LI, L2), przy czym jedno uzwojenie (LI) jest włączone w obwód kolektora tranzystora
fT), a drugie uzwojenie (L2) stanowi obwód dodatniego sprzężenia zwrotnego w emiterze tranzystora (T)
tego generatora.

2U(

(P. 151051)

35

(P. 151114)

20.10.1971.

Kombinat Przemysłu Teletechnicznego Państwowe
Zakłady Teletransmisyjne, Warszawa (Andrzej Maruda, Henryk Kowalewski).
Układ generatora napięcia sinusoidalnego znamienny
tym, że jeden biegun przekątnej mostka, którym jest
środek uzwojenia (10) transformatora rezonansowego
połączony jest z masą układu przez kondensator (9)
oraz połączony jest z emiterem tranzystora (6) i rezy-'
storem (7), który dołączony jest do źródła zasilającego, drugi biegun przekątnej mostka połączony jest
z bazą tranzystora (2), w którego kolektorze włączony
jest rezystor (3), który drugim swym końcem dołączony jest do źródła zasilającego, oraz włączona "jest baza
tranzystora (6), którego kolektor połączony jest ze źródłem zasilającym przez uzwojenie (8) transformatora
rezonansowego oraz połączony jest przez rezystor (5)
z emiterem tranzystora (2), który to emiter dołączony
jest do źródła zasilającego przez rezystor (1) oraz dołączony jest przez szeregowy obwód rezonansowy (4)
do masy układu.
. _.

15.10.1971.

Polska Akademia Nauk Zakład Astronomii, Toruń
(Zygmunt Turło).
Sposób pomiaru czasu propagacji fali elektromagnetycznej w linii przesyłowej, znamienny tym, że zasila
się jeden koniec badanego odcinka linii przesyłowej
falą sinusoidalną o zmienianej w określonym zakresie
częstotliwości oraz dokonuje pomiaru metodą zerową
różnicy częstotliwości, przy której zanika w określonym punkcie na początku badanego odcinka linii przesyłowej modulacja amplitudy, wywołana interferencją
pomiędzy falą padającą, a falą odbitą od drugiego
końca badanego odcinka linii, na którym umieszcza
się obciążenie o modulowanym współczynniku odbicia.
Układ do stosowania sposobu według zastrz. 1, znamienny tym, że zawiera przestrajalny wzorcowy ge»nał nomia-

2U*

(P. 151211)

25.10.1971.

Politechnika Poznańska, Poznań (Andrzej Gaziński,
Jerzy Grzymała-Busse).
Generator liczb przypadkowych znamienny tym, że
ma połączone ze sobą impulsatory prostokątne, komórkę pamięci i generator taktujący, przy czym sygnały prostokątne wytwarzane przez impulsatory przesyłane są do komórki pamięci co pewien czas taktowania, natomiast czas taktowania ustalony jest za pomocą generatora taktuiaceco.

M
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kowa (6) wykonana w postaci zwoju zwartego, umieszczonego na rdzeniu (3) anteny rarauwej (1) w przybliżeniu prostopadle do zwojów (2), którego jedna część
umieszczona jest poniżej osi wzdłużnej rdzenia (3)
i oddalona od powierzchni tego rdzenia na odległość,
przy której sygnał z anteny bezkierunkowej (6) posiada taką wielkość, że obydwie wypadkowe charakterystyki kierunkowe urządzenia antenowego przecinają
się w płaszczyźnie poziomej tylko w dwóch punktach.

21a(

(P. 151499)

11.11.1971.

Wielkopolskie Zakłady Teletechniczne „Teletra", Poznań (Antoni Krysztofiak, Jan Ric).

21a«

(P. 151284)

27.10.1971.

Zakłady Radiowe „Diora", Dzierżoniów (Kazimierz
Komisaruk, Elżbieta Kuczyńska).

Układ zabezpieczający Impulsowy stabilizator napięcia przed przeciążeniem prądowym zawierający rezystor (Rl)> włączony szeregowo z elementem (Tl) kluczującym znamienny tym, że zawiera wyzwalany przy
przeciążeniu prądowym spadkiem napięcia na tym
rezystorze (Rl) przerzutnik monostabilny, który swoim
stanem niestabilnym wymusza nieprzewodzenie elementu (Tl) kluczującego na czas określony stałą czasu
tego przerzutnika.

Sposób wykonywania skal do urządzeń zwłaszcza
elektronicznych znamienny tym, że na zadrukowane
lub nie posiadające nadruku, powierzchnie płytki skali
nanosi się jedną lub kolejno kilka warstw samoprzylepnych przezroczystych folii z nadrukiem napisów
i znaków, a niekiedy także jedną lub kilka folii kolorowych stanowiących tło skali, po czym odpowiednio
dociskając je skleja się te folie i płytkę w sposób
trwały.

21a(

(P. 151388)

4.11.1971.

Aron Borukhovich Bukhman, Evgeny Alexandrovich
Drovenkov, Felix Alexandrovich Ivaschenko, Aron
Meerovich Aizenshtein, Igor Lvovich Yanushkievich,
Moskwa, Związek Radziecki.
Antena kierunkowa, zwłaszcza do radionamiernika
dla zakresów fal ultrakrótkich i decymetrowych, zawierająca antenę ramową utworzoną ze zwojów rozłożonych na rdzeniu ze sproszkowanego materiału magnetycznego, antenę bezkierunkową i przełącznik antenowy przeznaczony do uzyskania wypadkowej charakterystyki kierunkowej poprzez zsumowanie sygnałów z anten ramowej i bezkierunkowej i zmiany położenia tej charakterystyki w płaszczyźnie poziomej
o kąt 180° dla otrzymania odbicia lustrzannego tej
charakterystyki znamienna tym, że antena bezkierun-

îla«

(P. 151500)

11.11.1971.

Wielkopolskie Zakłady Teletechniczne „Teletra", Poznań (Jan Ric, Antoni Krysztofiak).
Impulsowy stabilizator napięcia stałego ze wspólnym dławikiem zawierającym modulator szerokości impulsów sterujących kluczem {Tl) będący przerzutnikiem astabilnym znamienny tym, że obwody sterujące
modulatorem zawierają człon (D2, R2) sterujący odchyleniem napięcia wyjściowego od ustalonego, człon
(Cl, R3) sterujący pochodną tego napięcia oraz człon
(Rl) sterujący napięciem wejściowym, przy czym człony (D2, R2 i Cl, R3) sterujące modulator odchyleniem
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napięcia wyjściowego i jego pochodną są włączone
w obwód czasowy tego modulatora ustalający czas wyłączenia klucza (Tl) tak, że wzrost napięcia wyjściowego lub jego pochodnej powoduje wydłużenie czasu
wyłączenia klucza (Tl), a człon (Ř1) sterujący modulator napięciem wejściowym jest włączony w obwód
czasowy tego modulatora ustalający czas włączenia
klucza (Tl) tak, że wzrost napięcia wejściowego powoduje skrócenie czasu włączenia klucza (Tl).
(P. 151544)

13.11.1971.

Kombinat Przemysłu Teletechnicznego „Unitra-Telkom" Państwowe Zakłady Teletransmisyjne, Warszawa
(Henryk Kowalewski, Grzegorz Zieliński).
Układ zabezpieczenia termistora przed przekroczeniem mocy admisyjnej w szczególności termistora
o grzaniu pośrednim prądem o wartości sterowanej
silnikiem w układzie automatycznej regulacji wzmocnienia, zbudowany na dwu tranzystorach i pięciu rezystorach znamienny tym, że szeregowo z uzwojeniem
grzejnym termistora (7), które jednym końcem dołączone jest do zacisku źródła zasilającego włączony
jest tranzystor (8), w taki sposób, że kolektor tranzystora (8) dołączony jest do masy układu, emiter tranzystora (8) połączony jest z drugim końcem uzwojenia grzejnego termistora (7), a baza tranzystora (8)
połączona jest z kolektorem tranzystora (5), którego
emiter dołączony jest do zacisku źródła zasilającego
poprzez rezystor (4), kolektor dołączony jest do masy układu poprzez rezystor (6), a baza dołączona jest
do suwaka potencjometru (2) włączonego między zaciskiem źródła zasilającego i masą układu poprzez rezystory ograniczające (1) i (3).

37

tunelowej i czwórnika dopasowującego, oraz z układem wzmacniającym, znamienny tym, że układ wzbudzający {I, 2, 3) jest podłączony równolegle do części
dzielnika napięciowego (6, 7) o rezystancji sterowanej
sygnałem z detektora (5) na wyjściu układu, w ten
sposób że przy wzroście sygnału wartość rezystancji
sterowanej (6) zmniejsza się obniżając napięcie na układzie wzbudzającym.
(P. 151912)

3.12.1971.

Doświadczalne Zakłady Lampowe „Lamina", Piaseczno (Jerzy Konecki).
Wielopasmowy przestrajany mikrofalowy generator
z powielaniem częstotliwości, oparty o konstrukcję
współosiowego generatora triodowego o podstawie
siatkowej i powielacza waraktorowego z wyjściem falowodowym znamienny tym, że w rezonatorze anodowo-siatkowym (1) generatora podstawowego pracującego z rodzajem drgań elektromagnetycznych TEM,
w obszarze minimalnego pola elektrycznego znajduje
się okno (7) do którego wstawiane są wymienialne głowice powielaczy waraktorowych utworzone przez
prostopadły do osi generatora podstawowego odcinek
falowodowy (8) zawierający diodę waraKtorową (9)
i przesłony dopasowujące (10), przy czym dla zapewnienia ciągłości drogi prądowej w rezonatorze anodowo-siatkowym (1) znajdują się elementy stykowe (11).

(P. 152058)

9.12.1971.

Politechnika Wrocławska, Wrocław (Jan Stanislawski).

(P. 151853)

1.12.1971.

Zakład Podzespołów Radiowych „Omig", Warszawa
{Wiesław Trakul, Wacław Szczurek, Krzysztof Lipiński).
Układ automatycznej regulacji amplitudy drgań
elektrycznych generatora kwarcowego z układem wzbudzającym złożonym z rezonatora kwarcowego, diody

Układ tranzystorowy z ujemną opornością dynamiczną, składający się z krzemowego tranzystora i rezystorów, znamienny tym, że kolektor (1) tran ystora (2)
jest połączony poprzez pierwszy rezystor (3) z jednym
biegunem źródła napięcia zasilania i poprzez drugi
rezystor (4) z bazą (5) tranzystora (2), a emiter (6) tranzystora (2) jest połączony z drugim biegunem źródła
napięcia zasilania.
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2le

(P. 150180)

25.U8.1971.

Zakłady Mechanizmów Okrętowych, Gniew (Edward
Müller, Ryszard Wianecki).
Mechanizm samoczynnego powrotu dźwigni lub innego elementu zwłaszcza do wyłącznika krańcowego,
składający się z dźwigni, wału i sprężyny, znamienny tym, że ma profilowaną płaską sprężynę (1) osadzoną sprężyście zagiętymi końcami (2) na wzajemnie
równoległych wcięciach (3) rozpierającego wału (4)
z ograniczającym kołnierzem (5) przy czym do środkowej wygiętej części sprężyny (1) jest zamocowana trwale ochronna nakładka (6).

zlc

(P. 150205)

26.08.1971.

Łódzkie Zakłady Aparatury Elektrycznej „Aparel",
Łódź (Wojciech Cybulski, Anna Koman).
Termiczny wyzwalacz nadprądowy łącznika elektrycznego w szczególności wyłącznika, wyposażony
w bimetal kompensacyjny wygięty w kształcie litery
V, znamienny tym, że oś obrotu bimetalu kompensacyjnego (5) wraz z izolacyjnymi płytkami lewą (4)
i prawą (7) leży w środku ich ciężkości i znajduje się
powyżej lub z boku ruchomego końca bimetalu roboczego (1).

zlc

(P. 150207)

Zakłady Aparatury Elektrycznej
(Edward Filiczkowski).

26.08.1971
„Elester", Łódź

Złącze do mocowania aparatury łącznośclowo-sterowniczej 1 sygnalizacyjnej w otworach tablic 1 pulpitów sterowniczych, znamienne tym, że zawiera wspornik (1) zaopatrzony w nadtablicowy kołnierz (2) i co

Nr 18

najmniej dwa otwory (3) lub zagłębienia usytuowane
na obwodzie jego części zatablicowej oraz połączony
z nim, w sposób rozłączny, element zatablicowy (4)
z wnękami (5), w których umieszczone są przesuwne
płytki mocujące (6) opierające się jednym końcem (10)
o ścianki (krawędzie) zagłębień lub otworów (3) i zaopatrzone w nagwintowany otwór z umieszczonym weń
wkrętem (7), którego koniec (11) dociśnięty jest do płyty montażowej (9).

21c

(P. 150239)

28.08.1971.

Kopalnia Węgla Kamiennego „Prezydent", Chorzów
(Jerzy Utikal, Stanisław Musialik).
Układ samoczynnej regulacji napięcia zwłaszcza dlâ
akumulatorów ładowanych z sieci trakcyjnej, zawierający przekaźnik, zespół oporników, kondensatorów
oraz elementy półprzewodnikowe znamienny tym, że
pomiar i samoczynna regulacja napięcia akumulatora
(BA) odbywa się przy pomocy co najmniej dwóch diod
Zenera (Dl) i (D2), włączonych równolegle do akumulatora przez opory (Rl) i (R2) i sterujących tranzystorem (T), w którego obwodzie włączone jest uzwojenie
przekaźnika (P) posiadającego układ styków (Pl), które
przesyłają impulsy sterujące do tyrystora (Ty) oraz
układ styków (P2) przełączające układ pomiarowy górnej i dolnej dopuszczalnej wartości napięcia (U2) akumulatora (BA), zaś wartość oporu redukcyjnego (Rr) napięcia sieci trakcyjnej (Ul), regulowana jest do napięcia (U2) akumulatora równocześnie wraz ze zmianą obciążenia sieci odbiorczej (Odb).
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(P. 150445)

10.09.1971.

Zakłady Energetyczne Okręgu Zachodniego Zakład
Energetyczny Poznań - Teren, Poznań (Bolesław
Szymkowiak, Stanisław Krzyżaniak).
Sposób mocowania przewodów elektroenergetycznych linii napowietrznych średnich i niskich napięć
na izolatorach stojących na słupach przelotowych znamienny tym, że objemka z drutu kolorowego formowana w kształcie zbliżonym do elipsy której najmniejsze" promienie krzywizny (1) równe są promieniowi
szyjki izolatora stojącego (3), nakładana jest jednym
końcem (1) na szyjkę izolatora (3) po czym w środkowej jej części (2) na której ułożony jest przewód (4)
zabezpieczony w miejscu mocowania taśmą chroniącą
(5) lub inną osłoną zostaje zgięta do profilu przewodu
(4) o około 360° i nałożona drugim końcem (1) na szyjkę izolatora (3) przy czym dla lepszego dopasowania
krzywizny (1) objemki do szyjki izolatora (3), dociskana jest na odcinku prostej (6) przewód - izolator.
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go na wałku napędowym (1), która ma występ (6)
skierowany wzdłuż osi wałka (1) w stronę ramienia (2)
osadzonego nieruchomo na wałku (1) i służącego do
napinania sprężyny napędowej (3), przy czym w stanie
załączenia łącznika występ ten jest przesunięty względem podstawy (7) ramienia (2) o kąt nieco mniejszy od
kąta pełnego wychylenia ramienia w kierunku wyłączania.

21c

(P. 150879)

2.10.1971.

Zakłady Wytwórcze Sprzętu Sieciowego „BELOS",
Bielsko-Biała, (Stanisław Berezowski, Tadeusz Gramatyka, Andrzej Ombach).

21c

(P. 150855)

Zakłady Konstrukcyjńo-Mechanizacyjne
Węglowego, Gliwice (Zenon Tabaczyński).

1.10.1971.

Przemysłu

Zestyk szczękowy łącznika elektrycznego, zwłaszcza
rozłącznika niemanewrowego prądu stałego, znamien
ny tym, że jego nieruchomy styk szczękowy (1) ma styk
opalny (2), wystający w kierunku zgodnym z kierun
kiem otwierania styku nożowego (3), o powierzchni sty
kowej prostopadłej do powierz1 hni stykowych styku
szczękowego (1) i pozostającej podczas otwierania ze
styku w styczności z powierzchnią czołową styku no
żowego (3) na pewnym odcinku drogi ruchu tego sty
ku (3) po utracie jego styczności ze szczęką (1).

Rożek ochronny do zabezpieczenia izolatorów elektroenergetycznych linii napowietrznych przed działaniem łuku elektrycznego znamienny tym, że płaski
układ prętów wsporczych złożony z dwóch zakrzywionych w kształcie prostokątnej klamry prętów (1),
których końce są skierowane w przeciwnych kierunkach
oraz poprzecznego pręta spinającego (2) jest połączony
z układem prętów sterujących łukiem elektrycznym,
złożonym z prostych prętów (5) wyposażonych na jednym końcu wymetalowe masy (6), przy czym, w łańcuchu izolatorówym płaski układ prętów wsporczych
leży w płaszczyźnie równoległej do osi łańcucha izolatorowego, natomiast pręty (5) układu sterującego łukiem elektrycznym mają nachylenie do osi chronionego
izolatora pod kątem 70-7-85°.
^ "."■"••;

21c

(P. 151017)

14.10.1971.

Stocznia Szczecińska im. Adolfa Warskiego, Szczecin
(Jerzy Włodarz, Danuta Kuhn, Adolf Swierczewski, Tadeusz Włodarczyk, Irena Szałkowska).

21c

(P. 150856)

1.10.1971.

Zakłady Konstrukcyjno-Mechanizacyjne Przemysłu
Węglowego, Gliwice (Zenon Tabaczyński, Karol Skowron).
Ręczny napęd sprężynowy łącznika elektrycznego,
zwłaszcza rozłącznika niemanewrowego, złożony z rękojeści osadzonej na wałku napędowym z krzywką
i zapadek blokujących, znamienny tym, że posiada tuleję (5) osadzająca obrotowo trzon (4) styku ruchome-

Masa do zalewania przejść kablowych znamienna tym,
że sporządzona jest z wodnego roztworu chlorku magnezu, magnezytu kaustycznego i zawiera 2 - 0 % gipsu
budowlanego, 0,1-0,2% lignosulfonianu wapniowego
oraz 0,2-O,4*/o soli sodowej karboksymetylocelulozy.
21c

(P. 151064)

16.10.1971.

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Pomiarów i Automatyki Elektronicznej, Wrocław (Otto Banet, Tadeusz
Neustein, Ryszard Pędziński).
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Złączka jednotorowa, utworzona z dielektrycznego
korpusu zaopatrzonego w metalowy zacisk znamienna
tym, że korpus (1) złączki ma w płaszczyźnie podstawy
(3) korpus (1) od strony bocznej powierzchni (4) złączki ukształtowane wyżłobienie (5) a od strony drugiej
bocznej powierzchni (6) złączki ma wypust (7) o kształcie wyżłobienia (5) stanowiący przedłużenie podstawy
(S) złączki, przy czym w wypuście (7) jest utworzony
otwór do mocowania (8).

Nr 18

w kierunku osiowym przy podnoszeniu współdziałającego z klinem (7) ramienia dźwigni (4).
21c

(P. 151684)

20.11.1971.
Zakład Urządzeń Teatralnych Specjalistyczna Spółdzielnia Pracy, Warszawa (Władysław Błaszkiewicz,
Stanisław Bojarski, Andrzej Sosnowski).
Urządienie do zasilania nastawników pojedynczych
w nastawniach teatralnych, znamienne tym, że każdy
rząd nastawni jest zaopatrzony w zestaw szynoprzewodów (10) trwale umocowanych w podłużnych rowkach trzonu wykonanego z materiału izolacyjnego,
zaś nastawniki pojedyncze mają w podstawie obudowy
(1) wtopione wtyki nożowe (8) do których są elektrycznie podłączone umieszczone wewnątrz nastawnika
elementy i za pomocą których nastawniki są osadzone
obok siebie w rzędzie oraz połączone z szynoprzewodami (10) i stykami odbiorczymi (11).

tle
(P. 151655)
19.11.1971.
„ELTA" Fabryka Transformatorów i Aparatury
Trakcyjnej im. Bojowników PPR, Łódź (Henryk Więckowski, Tadeusz Wasiak, Edward Słoczyński, Leszek
Wróblewski).
Rozrusznik węglowy do bezstopniowego oporowego
rozruchu silników elektrycznych pojazdów akumulatorowych, posiadający łączniki sterujące oraz dźwignię
przenoszącą napęd na wałek ściskający stos węglowy,
znamienny tym, że posiada klin (7), stanowiący element zespołu napędowego, przy czym płaszczyzna prowadząca klina, przesuwająca się ruchem prostolinijnym po rolkach (8) jest prostopadła do osi symetrii
wałka (S), a o płaszczyznę pochyłą klina opiera się rolka (6), zamocowana na końcu ramienia kątowej dźwigni (4) podpartej końcami drugiego ramienia w zagłębieniach płyty (5), poza tym wałek (3) przechodzi przez
podłużne wycięcie dźwigni (4), a rolki (9) o osi prostopadłej do osi wałka, opierają się o powierzchnię dźwigni w taki sposób, że umożliwiają przesuw wałka (3)

ílc

(P. 151980)
7.12.1971.
Instytut Tele- i Radiotechniczny, Warszawa (Hanna
Góral).
Sposób przygotowania 1 nakładania cementowych powłok ochronnych na rezystory drutowe znamienny tym,
że do związania powłok cementowych stosuje się koloidalny roztwór kwasu krzemowego i jako wypełniacze materiały ogniotrwałe oraz do barwienia masy znane pigmenty nieorganiczne.
(P. 151990)
7.12.1971.
Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe Przemysłu
Ciężkiego, Lubin (Mieczysław Bartosiewicz, Kazimierz
Siodłak).
Urządzenie do podwieszani» kabla energetycznego
zasilającego urządzenie przejezdne posiadające napęd
tle
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elektryczny, znamienne tym, że składa się z korpusu
(1) zakończonego zderzakami (2), wewnątrz którego
zamocowane są obrotowo dwie rolki (4) przystosowane
do jazdy po linie nośnej, natomiast w dolnej części
korpusu (1) znajduje się osadzony obrotowo sworzeń
(3), połączony z uchwytem (6) kabla zasilającego.
21c

(P. 152179)

16.12.1971.

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków, Polska (Józef Strycharz).
Sposób analogowo-csęstotliwoiclowego sterowania
silnika asynchronicznego pierścieniowego oraz układ
do stosowania tego sposobu. Tekst zgłoszenia i rysunek zamieszczono w klasie 21 d na str. 45.

(P. 152243)
17.12.1971.
Kopalnia Węgla Kamiennego, „Szczygłowice", Knurów 3, Polska (Henryk Kucharczyk, Tadeusz Muszkiet,
Franciszek Solich).
Układ połączeń elektrycznych silników trakcyjnych
do stabilnego napędu zestawów kołowych lokomotyw
zwłaszcza podczas, ich regeneracji, znamienny tym, że
uzwojenie wzbudzenia (2) jest połączone równolegle
z uzwojeniem wirnika (1) i biegunów zwrotnych (6)
zaś w obwód wzbudzenia wtrącony jest rezystor (4).
21c

21c

(P. 152327)

21.12.1971.

Instytut Elektrotechniki, Warszawa, Polska (Edward
Skowroński, Andrzej Smoliński, Zygmunt Szramek,
Stanisław Radwański).
Odgromnik zaworowy prądu przemiennego znamien
ny tym, ze zawiera połączone wzajemnie śruby mo
cujące (4) i segmentowe ceowniki (S) obejmujące koł
nierz (2) osłony porcelanowej (1), przy czym śruby (4)
przechodzą przez otwory wykonane w pokrywie (6)
i dyszy (7).
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(P. 152585)

29.12.1971.

Patent dodatkowy do patentu nr 64029.
Zakłady Konstrukcyjno-Mechanizacyjne Przemysłu
Węglowego, Gliwice (Zenon Tabaczyński).
Urządzenie zabezpieczające przed skutkami przerzutu napięcia, zwłaszcza w górniczych stacjach transformatorowych, zawierające iskiernik hermetyczny połączony szeregowo z cewką zamykającą, za pośrednictwem napędu, zestyk zwiernika w obwodzie bocznikującym iskiernik i cewkę według patentu nr 64029,
znamienny tym, że ma wyzwalacz termiczny z bimetalem (2) połączonym szeregowo z iskiernikiem (1)
i cewką (3) powodujący zamknięcie zestyku (5) zwiernika w obwodzie bocznikującym (6) poprzez napęd (4)
zwiernika.
,

tU

(P. 152669)

Nr 18

densatorem (11), przy czym styki przekaźnika (10) są
włączone w obwód pomocniczego stycznika (12) służącego do uruchomienia sygnalizacji optycznej (18) i akustycznej (14)v
.
21d*

(P. 150261)

31.8.1971.

Centralne Biuro Konstrukcyjne Obrabiarek, Pruszków (Jerzy Mierze je wski).
Bezszczotkowy selsyn prselicznikowy o płaskich
uzwojeniach umieszczonych na płytkach zamocowanych
w stojanie i wirniku, znamienny tym, że stojan (1)
i wirnik (2) wyposażone są w pomiarowe uzwojenia
(13) i (11) złożone z metalowych pasków (15) i (16)
o stałej szerokości, których krawędzie tworzą linie
o kształcie ewolwenty oraz w uzwojenia (4) i (8) indukcyjnego przekazywania sygnału z płaskimi przewodami ułożonymi wzdłuż linii spiralnych.

31.12.1971.

Biuro Projektowania Urządzeń Technologicznych
„Protech", Łódź (Zdzisław Hartwich).
. Układ do sygnalizacji doziemienla kąpieli zwłaszcza
iv wannach galwanizerskich, podgrzewanych zanurzonymi w kąpielach grzejnikami elektrycznymi o obudowie metalowej, znamienny tym, że jest wyposażony
w transformator bezpieczeństwa (8), którego uzwojenie
pierwotne jest podłączone poprzez bezpiecznik (6) do
sieci prądu przemiennego, a uzwojenie wtórne jest
przyłączone z jednej strony przewodem (15) do wspornika (4) połączonego z metalową obudową zewnętrzną grzejnika (3) i z drugiej strony do przewodu zerowego poprzez germanową diodę (9) i cewkę rurkowego przekaźnika (10) z równolegle przyłączonym kon-

21d*

(P. 150765)

28.09.1971.

Zakłady Konstrukcyjno-Mechanizacyjne Przemysłu
Węglowego, Gliwice (Stanisław Nitka, Stanisław Szyja).
Przesuwnik z asynchronicznym silnikiem liniowym,
wyposażony w stator i rotor znamienny tym, że metalowy rotor (2) zawiera szczelinę (4) o kształcie zależnym od skoku żerdzi (5) oraz od wielkości siły
przenoszonej i dociskowej żerdzi (5) umocowanej do
obudowy przesuwnika w ten sposób, że żerdź (5) wykonuje ruch w kierunku prostopadłym do ruchu posuwisto-zwrotnego rotora (2), przy czym skrajne położenia żerdzi (5) są blokowane w końcach szczeliny
(4) po wyłączeniu napięcia zasilania statora (1).

Nr 18
tld
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(P. 152055)
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09.12.1971.

Karkonoskie Zakłady Maszyn Elektrycznych, „Karelma" Piechowice, Polska (Henryk Marć).
Sposób sprasowywania pakietów blach wirników
maszyn elektrycznych, zwłaszcza silników głębinowych, z Jednoczesnym zabezpieczeniem przed przesuwaniem na wałku, znamienny tym, że przy pomocy dostosowanego do tego celu przyrządu dokonuje się podczas ruchu roboczego prasy dwóch operacji, mianowicie ściska się pakiet za pośrednictwem układu sprężyn
oraz w czasie ściskania wykonuje się lokalne spęczenia na wałku tuż przy czole pakietu przy pomocy noży
prowadzonych ukośnie w głąb wałka i w kierunku pakietu.
Przyrząd do stosowania sposobu według zastrz. 1,
znamienny tym, że posiada podstawę (1), w którą wkręcone są sworznie (2) prowadzące płytę górną (3) i ograniczające jej maksymalny odstęp od podstawy (1), oraz
kołki nagwintowane (8) ograniczające jej minimalny
odstęp od podstawy, między podstawą (1) zaś, a płytą
górną (3) znajdują się rozpierające ściskane śrubowe
sprężyny (7) osadzone w miseczkach (9), a poza tym na
osiach (5) zamocowanych w płycie górnej (3) zawieszone są wahliwe noże (4) o ujemnym kącie natarcia
oparte w dolnej swej części przesuwnie grzbietami
o wycięcia w podstawie (1) z uchwytem w kierunku
osi podłużnej przyrządu, przy czym grzbiet noża (4) dociskany jest do wycięcia w podstawie (1) sprężyną
płaską (6), a ponadto do płyty górnej (3) zamocowane
są uchwyty (10) do przenoszenia całości przyrządu.

21d

(P. 152290)

20.12.1971.

Zakłady Elektro-Maszynowe „EDA", Poniatowa,
Polska (Henryk Jerzy Tomasik, Bolesław Chmura,
Józef Skarpetkowski, Zdzisław Basoń, Stefan Korecki).
Układ izolacyjny twornika komutatorowej maszyny
elektrycznej zwłaszcza ułamkowej mocy, zaopatrzonego w pakiet blach twornika osadzony na wałku, izolację żłobkową, izolację skrajną w kształcie tulei z gwiazdą i komutator znamienny tym, że izolacja żłobkowa
(5) wykonana jest w kształcie rynienki o długości (L^
równej sumie długości (L2) pakietu blach (1) twornika
i dwom grubościom (L,) promieni gwiazdy (8) izolacji
skrajnej (9) i kącie „o" rozwarcia ścianek bocznych (7)
większym od kąta „ß" zbieżności ścianek żłobka, która przynajmniej jednostronnie posiada co najmniej jeden języczek (10) o długości (L4) równej grubości (L,)
promienia gwiazdy (8) odgięty prostopadle do ścianki
(7) rynienki w kierunku jarzma blach pakietu, przy
czym języczki (10) dociskane są do jarzma blachy skrajnej (11) powierzchnią czołową (12) izolacji skrajnej (9),
której promienie (8) gwiazdy posiadają profil zbieżny
o kącie „Y" lub zaokrąglony a nad górną warstwą
uzwojenia (13) w każdym żłobku (6) umieszczona jest
co najmniej jedna wstawka klinowa (16) o długości
(L7) nie przekraczającej 1/3 długości (L,) pakietu
blach (1).

(P. 151076)
18.10.1971.
2ld«
Instytut Energetyki, Warszawa (Bolesław Bartoszek,
Marek Jaczewski, Andrzej Kmieć).
Sposób pokrywania szczytowych obciążeń systemów'
elektroenergetycznych prądu przemiennego znamienny
tym, że dla pokrycia zapotrzebowania na energię
w szczycie akumuluje się energię elektryczną w okresie doliny obciążenia za pomocą, przyłączonych do systemu elektroenergetycznego w elektrowni bądź w sieci, baterii akumulatorów (1) zestawionych w stosy wysokonapięciowe składające się z ekranowanych sekcji
umieszczonych na kolumnach izolacyjnych a zgromadzoną w ten sposób energię oddaje się w okresie szczytowego obciążenia do systemu, przy czym prąd ładowania 1 rozładowania baterii jest sterowany zależnie
od mocy pobieranej po stronie prądu przemiennego,
przez system energetyczny lub oddawanej przez generator.
Układ do stosowania sposobu według zastrz. 1 znamienny tym, że bateria akumulatorów (1) przyłączona
jest do systemu elektroenergetycznego poprzez wyłącznik wysokiego napięcia (2) transformator (3) i przekształtniki (4), których obwody sterowania (5) są połączone z obwodami wtórnymi przekładników prądowych i napięciowych (7) systemu elektroenergetyczne-
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go poprzez układ komenderujący (6) a w obwodzie
baterii (1) znajduje się człon zabezpieczający (8), połączony przez zabezpieczenia pośredniczące (9) z obwodem sterowania wyłącznika (2) i układem komenderującym (6)

21d2

(P. 151086)

Nr 18

cza mocy w postaci mostka symetrycznego a obwód
automatycznej regulacji napięcia wzbudzenia jest złożony z wzorca napięcia wzbudzenia i wzmacniacza
transduktorowego znamienny tym, że w obwodzie automatycznej regulacji napięcia generatora do zacisków
uzwojenia sterującego wzbudnicy (2) przyłączony jest
symetryczny mostek tyrystorowy (3) zasilany z podwzbudnicy prądu przemiennego (11), a w obwodzie automatycznej regulacji napięcia wzbudzenia do zacisków
uzwojenia sterującego wzbudnicy (2) przyłączony jest
wzmacniacz magnetyczny (15) o wyjściu jednokierunkowym, zasilany z podwzbudnicy (11), przy czym obwód automatycznej regulacji napięcia generatora oraz
obwód automatycznej regulacji napięcia wzbudzenia
są od siebie całkowicie niezależne.

18.10.1071.

Zakłady Automatyki Przemysłowej im. Juliana Marchlewskiego, Ostrów Wielkopolski (Włodzimierz Marcinkowski, Andrzej Kobosko, Bronisław Ryfa).
Układ połączeń jednofazowego sterowani» indukcyjnego silnika wykonawczego z dwoma uzwojeniami jednofazowymi, znamienny tym, że uzwojenia jednofazowe silnika połączone są ze sobą szeregowo a do jednego z uzwojeń przyłączony jest bocznikowo kondensator pracy (C).

21d

(P. 151834)

30.11.1971.

Instytut Energetyki, Warszawa, Polska (Janusz Dębowski, Andrzej Grabowski, Lucjan Hantel, Jan Jędrzejowski, Józef Kosiek, Tadeusz Kowalik, Edmund
Maron, Edward Mściwojewski, Mariusz Sauk, Zbigniew
Szczerba).
Układ automatycznej regulacji napięcia generatora
synchronicznego zawierający dwa obwody regulacji,
z których obwód automatycznej regulacji napięcia generatora jest złożony z członu pomiarowego wykonanego w postaci elementu nieliniowego, tranzystorowego wzmacniacza sumującego, tyrystowego wzmacnia-

21d

(P.

152038)

10.12.1971.

„ELTA" Fabryka Transformatorów i Aparatury
Trakcyjnej im. Bojowników PPR, Łódź, Polska (Zbigniew Kratochwil).

Sposób wykonywania cylindrycznych oswojeń transformatorów o zwiększonej wytrzymałości udarowej.
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nawijanych dwoma lub większą ale zawsze parzystą
liczbą drutów jako uzwojenia wywrotkowe ciągłe
z wyprowadzeniem pętli, które następnie się przecina
w celu uzyskania złącz, przy czym w každých kolejnych czterech cewkach są ze sobą połączone parami
po dwie cewki połączeniami wewnętrznymi, znamienny
tym, że pierwsze dwie kolejne cewki nawija się o rosnącej kolejności zwojów, w kierunku od zewnętrznej
do wewnętrznej strony uzwojenia, a następne dwie
cewki nawija się o przeciwnej kolejności zwojów czyli
o rosnącej kolejności w kierunku od wewnętrznej do

Zld
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(P. 152069)

10.12.1971.

Politechnika Śląska im. W. Pstrowskiego, Gliwice,
Polska (Zygmunt Kuczewski, Bogusław Grzesik, Henryk Wosiński).
Układ zapłonowy do tyrystorów zawierający multiwibrator o wyjściu transformatorowym, klucz i prostownik dwupołówkowy znamienny tym, że multiwibrator o wyjściu transformatorowym (2) włączony jest
do źródła zasilania o napięciu (E) poprzez klucz (1),
a prostownik dwupołówkowy (3) przyłączony jest do
uzwojenia wyjściowego (6) multiwibratora o wyjściu
transformatorowym (2) przy czym zaciski wyjściowe
prostownika dwupołówkowego (3) przyłączone są do
obwodów wejściowych (4) tyrystora (5).
v

21d*

(P. 152179)

16.12.1971.

Akademia Gómiczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków, Polska (Józef Strycharz).
zewnętrznej strony uzwojenia, powtarzając cykl ten co
cztery kolejne cewki, przy czym w zwojach zewnętrznych wykonuje się pętle (P) między trzecią cewką
pierwszych kolejnych czterech cewek i cewką drugą
następnych kolejnych czterech cewek, a po przecięciu
tych pęli (P) łączy się ze sobą cewki środkowe w każdych kolejnych czterech cewkach, czyli pętle wyprowadza się po kolejnej cewce trzeciej, siódmej, jedenastej itd.-, natomiast po przecięciu pętli wykonuje się
złącza (Z) między kolejnymi cewkami trzecią i drugą,
siódmą i szóstą, jedenastą i dziesiątą itd.
(P. 152067)

10.12.1971.

Politechnika Śląska im. W. Pstrowskiego, Gliwice,
Polska (Zygmunt Kuczewski, Bogusław Grzesik, Henryk Wosiński).
Impulsowy układ rezystorowego wytracania energii
półprzewodnikowych układów napędowych, zawierający rezystor w obwodzie przerywacza prądu stałego,
przerywacz prądu stałego i układ sterujący przerywa-

czem znamienny tym, że rezystor (R) włączony jest
w obwód główny przerywacza prądu stałego (3), przy
czym układ sterujący (1) przerywaczem prądu stałego
(3) przyłączony jest do zacisków (5, 6) obwodu prądu
stałego o napięciu (E) poprzez rezystor (R).

Sposób analogowo-częstotliwośclowego sterowania
silnika asynchronicznego pierścieniowego, polegający
na przetwarzaniu sygnału napięciowego wartości zadanej prędkości obrotowej na sygnał częstotliwościowy,
który następnie jest rozdzielony w rozdzielaczu na
układ trójfazowy impulsów zapłonowych prostokątnych o wypełnieniu 100*/o i przesuniętych względem
siebie o 120°, znamienny tym, że prostokątne impulsy
zapłonowe poddaje się modulacji częstotliwości, a zróżniczkowane tylne czoła tych impulsów prostokątnych
zamienia się na impulsy szpilkowe, "służące do zapalania tyrystorów gaszących.
Układ do stosowania sposobu według zastrz. 1, składający się z nadajnika, połączonego z integratorem oraz
z półśterowanego trójfazowego układu mostkowego
z tyrystorami, włączonego w obwód wirnika silnika
asynchronicznego, znamienny tym, że integrator (3)
jest połączony poprzez generator (2) z rozdzielaczem
impulsów (1), którego jedno z wyjść jest połączone poprzez astabilny blok zapłonowy (5) z tyrystorami
(TI, T2, TS), a drugie wyjście rodzielacza (1) jest połączone poprzez monostabilny blok zapłonowy (6) z tyrystorami gaszącymi (T4, T5, T6).

(P. 150744)

27.09.1971.

Zakłady Radiowe im. M. Kasprzaka, Warszawa (Tadeusz Czylok, Bogdan Gołaj, Romuald Kuna, Bogusław
Rzeczkowski, Konrad Gmaj, Janusz Wochna).
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Sposób określania charakterystyk dynamicznych
silników prądu stałego ze stałym polem wzbudzenia,
znamienny tym, że określenie charakterystyk dynamicznych silników uzyskuje się za pomocą trzech wybranych wielkości charakterystycznych, odnoszących
się do silnika funkcjonującego podczas pomiaru jako
prądnica napędzana z zewnętrznego źródła obrotowego, najkorzystniej silnika prądu zmiennego o określonej liczbie obrotów, co pozwala na wykonanie w tym
układzie prądnicowym pomiaru względnej siły elektrorezystancji wewnętrznej (o),
motorycznej
której pomiar dokonywany jest w układzie prądnicowej pracy silnika (2) poprzez określenie stosunku siły
elektromotorycznej (E) prądnicy do zmierzonego prądu
(Io) w obwodzie prądnicy utworzonym przez zamknięcie jej rezystancją zewnętrzną oraz pomiaru wielkości
prądu (Io) biegu jałowego badanego silnika (2), bez
obciążania silnika (2) zewnętrznym użytecznym momentem obciążającym.
Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz. 1
i 2, zawierające układ napędu elektrycznego, układ
napędu mechanicznego i układy pomiarowe napięć
i prądów ze wskaźnikiem w postaci miernika wychyłowego, znamienne tym, że miernik wychyłowy (4) połączony jest jednym biegunem do jednego z końców
uzwojenia badanego silnika (2), a drugim biegunem
poprzez pary zestyków współzależnych przełączników
klawiszowych (Io), (E) i (o CECH) dołączony jest odpowiednio do: układu napędu elektrycznego (1), drugiego końca uzwojenia badanego silnika (2) i układu
cechowania (6), natomiast poprzez drugie pary zestyków przełączników klawiszowych (E) i (o CECH) połączony jest układ napędu mechanicznego (3) z układem napędu elektrycznego (1), zaś układ odniesienia
(5) dołączony jest do uzwojenia badanego silnika (2)
poprzez zestyki niezależnego z pozostałymi przełącznika klawiszowego (o POM).

21e

(P. 150339)

(P. 150557)
17.09.1971.
Polska Akademia Nauk Instytut Budownictwa Wodnego, Gdańsk (Jerzy Majewski).
Sposób stabilizacji czułości pomiarowej czujników
tenntetorowyeh. Tekst zgłoszenia i rysunek zamieszczono w klasie 42i na str.
21e

21«

(P. 150876)

2le

(P. 150944)

2.10.1971.
Zakład Doświadczalny Aparatury Elektronicznej
przy Zakładach Radiowych im. M. Kasprzaka, Warszawa (Bogdan Gołaj, Marek Cybulski).
Układ różnicowy do pomiaru napięć, zwłaszcza do^
pomiaru siły elektromotorycznej silników elektrycznych małej mocy, znamienny tym, że zawiera przekaźnik rtęciowy (PR) oraz układ progowy (1), którego jedno wejście połączone jest z jednym z biegunów napięcia mierzonego (UM) i jednocześnie poprzez rezystor
(R) z takim samym biegunem miernika wychyłowego
(M), zaś drugie wejście układu progowego, połączone
jest z takim samym biegunem źródła napięcia odniesienia (Uodn.) i jednocześnie poprzez styki przekaźnika rtęciowego z przeciwnym biegunem miernika wychyłowego (M), przy czym przeciwne bieguny napięcia mierzonego (UM) i źródła napięcia odniesienia
(Uodn.) połączone są z masą układu.

3.09.1971.

Zakłady Przemysłu Wapiennego „Sitkówka", Sitkówka k/Kielc (Tadeusz Sierocki).
Miernik skuteczności zerowania służący do pomiaru
oporności pętli zwarciowej i wyznaczania prądu zwarciowego, znamienny tym, że pomiar prądu płynącego
przez opornik obciążenia (Rl), oraz spadku napięcia
na oporności pętli zwarciowej odbywa się jednocześnie przy użyciu miernika ilorazowego (M), na skutek
rozdzielenia prostownikiem (Pr) sinusoidy prądu na
dwie połówki, z których jedna jest obciążona opornikiem (Rl), a druga nie jest obciążona.

8.10.Î& '-i.

Polska Akademia Nauk Instytut Cybernetyki Stosowanej, Warszawa (Maciej Nałęcz, Ignacy Zawicki).
Halotronowy przetwornik mocy składający się z elektromagnesu, w szczelinie którego znajduje się halo-

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

Nr 18

tron zasilany z obwodu napięciowego, a w obwodzie
wyjściowym halotronu znajduje się wzmacniacz o małym poborze mocy, korzystnie wzmacniacz scalony,
znamienny tym, ze wzmacniacz (W) zasilany jest napięciem stałym pochodzącym z obwodu napięciowego
przetwornika mocy (Tr), natomiast układ kompensacji temperaturowej [R(D] stanowi część obwodu sprzężenia zwrotnego wzmacniacza (W).

21e (P. 151015)
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Opornik wielodekadowy składający się z szeregowych i równoległych dekad oraz wyrównawczego opornika. znamienny tyra, że stanowią go szeregowo
połączone ze sobą szeregowe dekady (l i 2), równoległe dekady (3) i wyrównawczy opornik (4), którego
wartość jest tak dobrana, że suma wartości oporu zerowego wszystkich równoległych dekad (3) i oporu wyrównawczego opornika (4) równa jest wartości oporu
jednego opornika ostatniej szeregowej dekady (2).

14.10.1971.

Politechnika Warszawska, Warszawa (Jerzy Olędzki,
Sławomir Tumański).
Elektromagnetyczny mechanizm pomiarowy zawiera
jący nieruchomy obwód magnetyczny z nabiegunnikami, na których umieszczone są cewki pomiarowe
oraz ruchomy rdzeń, składający się. z jednej lub kilku
równoległych warstw materiału ferromagnetycznego,
umocowany wraz z lusterkiem na sprężystych taś
mach w obszarze między nabiegunnikami nierucho
mego obwodu magnetycznego znamienny tym, ie czte
ry, najkorzystniej identycznej budowy, nabiegunniki
(1) nieruchomego, stanowiącego całość obwodu mag
netycznego (2) są rozmieszczone symetrycznie wzglę
dem dwóch osi przecinających się pod kątem prostym
w geometrycznym środku obszaru między nabiegun
nikami, przy czym jedna z tych osi jest osią obrotu
rdzenia ruchomego (3), usytuowanego w tym obszarze
w sposób umożliwiający magnesowanie go najkorzy
stniej w kjerunku zgodnym z kierunkiem łatwego ma
gnesowania.

21e

(P. 151805)

27.11.1971.

Kielecko-Radomska Wyższa Szkoła Inżynierska, Radom, Polska (Janusz Czarnowski, Krzysztof Konarski
Andrzej Przyjałkowski).
Układ do lokalizacji uszkodzeń w kablach złożony
z dwóch generatorów oraz odbiornika sygnałów zawierającego czujnik, dwa wzmacniacze selektywne,
komparator i miernik sygnałów, znamienny tym, że
kabel zasilany jest dwustronnie z generatorów (1 i 2)
wytwarzających sygnały o częstotliwościach (f1) oraz
(f2), przy czym amplitudy sygnałów porównywane są
automatycznie przez komparator (8) zaś ich różnica
wskazywana jest przez miernik (9).

21e

(p. 151821)

29.11.1971.

Krakowskie Zakłady Elektroniczne „Telpod", Kraków, Polska (Janusz Kawa).

21e

(P. 151053)

15.10.1971.

Politechnika Wrocławska, Wrocław (Michał Lisowski).

Samoczynnie równoważny mostek pomiarowy z cyfrowym odczytem wyników pomiaru i układem równoważenia zawierającym licznik rewersyjny, znamienny tym, że licznik rewersyjny (LR) zawiera od strony wejścia przerzutnik (Po) połączony z mostkiem pomiarowym (M) oraz poprzez układ wygaszania (UW)
ze wskaźnikiem cyfrowym (W).
Mostek według zastrz. 1 znamienny tym, ie pierwszy przerzutnik (Po) licznika rewersyjnego (LR) połączony jest ze stopniem równoważenia mostka (M) odpowiadającym ułamkowi jednostki zastosowanego kodu.
Mostek według zastrz. 1 i 2 znamienny tym, że
pierwszy przerzutnik (Po) licznika rewersyjnego (LR)
połączony jest ze stopniem równoważenia mostka (M)
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odpowiadającym połowie jednostki zastosowanego kodu.

tle

(P. 151857)

1.12.1971.

Naukowo Produkcyjne Centrum Półprzewodników
Instytut Technologii Elektronowej, Warszawa, (Antoni Gajda, Zdzisław Sołtys).
Sonda trzyostrzowa do pomiaru resystywnośei półprzewodników zwłaszcza półprzewodnikowych warstw
epitaksjalnych, znamienna tym, že jest zaopatrzona w ostrza (3) (4) posiadające końcowe robocze odcinki o zmniejszonej ale stałej pwierzchni przekroju
w stosunku do powierzchni przekroju pręta ostrza, zakończone płasko prostopadle do osi ostrzy, zaś ostrze
diodowe (4) wykracza poza linię zakończenia ostrzy
prądowego i potencjałowego (3) w pozycji przed, pomiarem i jest chowane w prowadnicę na czas przerw
w pomiarach i conajmniej ostrze diodowe ma nacisk
grawitacyjny.
-

21e

21«

(P. 15184«)

30.11.1971.

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków, (Romuald Włodek, Zdzisław Florkowski).
Układ do wybierania par zyl kabli telefonicznych.
zawierający bloki pomiarowe: blok pomiaru oporności,
blok pomiaru różnicy oporności, blok pomiaru pojemności skutecznej i blok pomiaru asymetrii pojemności,
znamienny tym, ie jedno z wejść bloku elementów wy-/
konawczych (1) łączy się z uchwytem żył (2) badane?
go kabla, a drugie jego wejście jest połączone poprzez
pulpit sterowniczy (S) z zasilaczem napięcia stałego (4),
natomiast wyjście tego bloku (1) jest połączone z wejściem przełącznika funkcyjnego (5), którego wyjścia
są połączone z blokami pomiarowymi («, 7, 8 i 9).

(P. 151876)

2.12.1971.

Instytut Elektrotechniki, Warszawa, (Ryszard Sobocki, Józef Wrocławski).
Bocznik prądowy zwłaszcia do oscylorraficznero
pomiaru szybkich przebiegów prądowych składający
się z oporników i cewki, znamienny tym, ie równolegle do opornika głównego (Zj), na biegunach którego
znajdują się zaciski wejściowe (We) bocznika włączona
jest gałąź składająca się z szeregowo połączonej cewki (L,) z opornikiem dodatkowym (R,) o minimalni
indukcyjności własnej, najkorzystniej metalowym, nienaclnanym, na biegunach którego znajdują się zaciski
wyjściowe (Wy) bocznika.
Bocznik według zastrz. 1 znamienny tym, łe majduje się w metalowej obudowie wypełnionej stałym
materiałem elektroizolacyjnym, najkorzystniej życicą.

Nr 18
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(P. 151899)
2.12.1971.
Zakłady Energetyczne Okręgu Południowego Katowice, Zakład Energetyczny Nysa, Nysa, (Antoni Lisowski).
Sposób pomiaru stopnia rozstrojenia kompensacji
ziemnozwarciowej sieci elektroenergetycznej, znamienny tym, że dla ustalenia wartości stopnia rozstrojenia
kompensacji ziemnozwarciowej mierzonej sieci elektroenergetycznej mierzy się wartość części rzeczywistej stosunku wartości zespolonych prądu w admitancji (2) oraz prądu stanowiącego różnicę tego prądu
i prądu płynącego w tym stanie sieci przez jej urządzenia kompensacji ziemnozwarciowej (3) i przyjmuje
się wartość stopnia rozstrojenia kompensacji ziemnozwarciowej mierzonej sieci elektroenergetycznej równą wynikowi tego pomiaru.
Układ do stosowania sposobu według zastrzeżenia
1, znamienny tym, że przesuwnik fazowy (6) połączony jest galwanicznie z przekładnikiem (5) i z potencjometrem (7), a następnie poprzez zespół oporników
(8) z przekładnikiem (4), potencjometrami (10) i jednym z uzwojeń pierwotnych transformatora (12), natomiast pierwotne uzwojenie transformatora (11) jest
połączone galwanicznie z drugim z uzwojeń pierwotnych transformatora (12) oraz przez opornik (9) z przekładnikiem (4), a w obwody wtórne obu transformatorów (11) i (12) jest różnicowo włączony wskaźnik
równowagi układu (1).

(P. 151966)
6.12.1971.
zle
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Pomiarów i Automatyki Elektronicznej Wrocław, (Kazimierz Frydlewicz,
Czesław Zdanowicz, Jan Raubiszko).
Kallbrator napięć przemiennych zaopatrzony w mikropotencjometr znamienny tym, że ma zabezpieczający układ (4) łączący wejściowy zacisk (1) napięcia
przemiennego z wejściowym zaciskiem (2) obwodu zasilania mikropotencjometru (3), a drugi zacisk tego obwodu jest połączony przez koncentryczny, dwupozycyjny przełącznik (6) z wyjściem (7) napięcia kalibrowanego oraz przez pierwszy dwu pozycyjny przełącznik (8) z wejściem (9) dzielnika (10) napięć wzorcowych, którego jeden z dowolnych zacisków wyjściowych jest połączony z jednym z wejść drugiego dwupozycyjnego przełącznika (11), zaś drugie wejście tego
przełącznika jest połączone ze wspólnym punktem (12)
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szeregowo połączonego rezystora (13) z pierwszym rezystorem (14) o regulowanej rezystancji, tworzących
układ (15) pamięci analogowej, przy czym wyjście drugiego dwupozycyjnego przełącznika (11) jest połączone przez wzmacniacz (16) prądu stałego ze wskaźnikiem (17), podczas gdy układ (15) pamięci analogowej
jest połączony równolegle z dzielnikiem (10) napięć
wzorcowych oraz zaciskami źródła (18) napięcia kompensacyjnego, natomiast wyjście termopary (19) mikropotencjometru (3) jest połączone przez pierwszy
dwupozycyjny przełącznik (8) z wejściem (9) dzielnika
(10) napięć wzorcowych i układu (15) pamięci analogowej od strony dodatniego bieguna źródła (18) napięcia kompensującego, a ponadto wejściowy zacisk (2)
obwodu zasilania mikropotencjometru (3) jest połączony przez kontaktron (20) i drugi rezystor (21) o regulowanej rezystancji z dodatnim biegunem stabilizowanego zasilacza (5), połączonego również z zabezpieczającym układem (4), a obwód sterujący cewki (28) wymienionego kontaktronu (20) jest połączony przez dodatkowy dwupozycyjny przełącznik (25) z wyjściem
drugiego stopnia wzmacniacza (23).

21e

(P. 152010)

8.12.1971.

Zakłady Elektro-Maszynowe „EDA", Poniatowa, (Jerzy Kwiek, Jan Kisielewski).
Urządzenie do badania trwałości i niezawodności wy«
łączników, zwłaszcza dla samoczynnych wyłączników
instalacyjnych, składające się z elektromagnesu, gniazda stykowego oraz uchwytu pierścienia mocującego,
znamienne tym, że ma dwa szeregowo usytuowane
mechanizmy, z których jeden jest mechanizmem załączającym, a drugi mechanizmem mocującym badany
wyłącznik (16).
Urządzenie według zastrz. 1, znamienne tym, że mechanizm załączający wyłącznik (16), składa się z nura
(1) osadzonego w dwóch tulejach (3), popychacza (9),
palca (10) oraz stopy (7), a mechanizm mocujący posiada jarzmo (12) z osadzonymi na nim szczękami mocującymi (15) wyłącznik (16), oraz pierścień tulei uchwytu (11) obejmujący sprężynę dociskową (18) i pierścień ograniczający (14).
Urządzenie według zastrz. 1 i 2, znamienne tym, że
stopa (7) od strony nura (1) ma wierzchołek w kształcie ściętego stożka, zaś nur (1) od strony stopy (7) ma
wybranie o tym samym kształcie ściętego stożka co
stopa (7).
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przez rezystor (R,), a wejście (B) układu przystosowane do przyjmowania napięć dodatnich, połączone jest
poprzez rezystor (Rs) z bazą tranzystora (T,), która połączona jest także z wejściem napięcia regulacyjnego
(U3) poprzez rezystor (R,).
(P. 152267)
tle
18.12.1971.
Zakłady Wytwórcze Sprzętu Teletechnicznego „Telfa", Bydgoszcz (Tadeusz Leszczyński).
Układ do pomiaru rezystancji przejścia zestyków
złącz 1 przekaźników, metodą techniczną, prądem stałym, znamienny tym, że zawiera wybierak obrotowy,
którego styki (1, 2.~n) dwóch pól stykowych (Pl) i (P2)
- do których szczotek (S1) i (82) poprzez amperomierz
(A) i regulowany opornik (R) dołączone jest źródło
prądu (U) - znajdują się w obwudach prądowych badanych zestyków (Zl, Z2 ... Zn), natomiast w obwodach napięciowych tych zestyków znajdują się styki
(1, 2 - n) dwóch następnych pól stykowych (P3) i (P4)
do których szczotek (S3) i (S4) jest dołączony woltomierz cyfrowy (We).

(P. 152111)
13.12.1971.
Politechnika Warszawska, Warszawa, (Konrad Adamowicz, Edmund Porządkowski).
Układ wejściowy z bramką pamięci zwłaszcza w
przetworniku cyfrowo-analogowym do elektronicznych mierników zliczających, wyposażony w dwa układy kluczy tranzystorowych, wtórnik emiterowy
i bramkę pamięci znamienny tym, że kolektor tranzystorowy (T,) klucza (Kj) połączony jest poprzez rezystor (R4) z bazą tranzystora (Tt) klucza (K?), natomiast kolektor tego tranzystora połączony jest z kolei
z bazą tranzystora (Tj) wtórnika emiterowego (W), którego kolektor połączony jest ze wspólnym wejściem
zasilającym napięcia (U,), które połączone jest także
z kolektorem tranzystora (T,) poprzez rezystor (R3)
i z kolektorem tranzystora (T2) poprzez rezystor (R7),
natomiast emiter tranzystora (T3) połączony jest z bazą tranzystora (T4) bramki pamięci (Bp) poprzez rezystor (R(), a kolektor tego tranzystora połączony jest
z wejściem sterującym (E) układu poprzez rezystor
(R n ) oraz z przerzutnikiem pamięci (Pp) poprzez rezystor (R12) i diodę (D,) włączoną w kierunku przewodzącym od tego kolektora, przy czym wejście (A) układu przystosowane do przyjmowania z miernika zliczającego napięć binarnych ujemnych, połączone jest
poprzez rezystor (R?) z bazą tranzystora (T,), z którą
połączone jest wejście napięcia regulacyjnego (Ut) po21e

(P. 152280)
18.12.1971.
21e
Zakłady Radiowe „Diora", Dzierżoniów (Jan Dadyński, Mieczysław Kuliński, Zbigniew Kępiński).
Sposób badania płytek drukowanych z kompletnymi
obwodami elektronicznymi, znamienny tym, że jed-
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noczesnie do poszczególnych obwodów elektrycznych
(01...on) płytki drukowanej (0d) włącza się prądowy
przebieg stały z zasilacza (Z1), następnie przesyła się
do komparatora (K), w którego pierwszym stopniu (P)
przekształca się go na impulsowy sygnał zmienny,
w drugim stopniu (W) wzmacnia się a w końcowym
stopniu (D) przebieg ten detektuje się i doprowadza
do wskaźników (+L -) informujących o dobroci lub
wadliwości sprawdzanych układów elektronicznych
płytki.
21e

(P. 152339)

20.12.1971.

Politechnika Gdańska, Gdańsk (Marian Ziętalski,
Mirosław Radziwanowski, Jan Rówiński, Jerzy Kazenas).
Układ automatycznego fazowania okresowych przebiegów impulsowych dla pomiaru elementowej stopy
błędu w transmisji binarnej, znamienny tym, że posiada generator zegarowy (1) połączony z wejściem kodera nadawczego (2), którego jedno wyjście jest doprowadzone do łącza transmisyjnego (3) a drugie wyjście dołączone jest przez szeregowo połączony sterowany dyskretnie przesuwnik fazy (4) i powielacz częstotliwości (5) do wyjścia kodera odbiorczego (6), zaś
wyjście kodera odbiorczego i łącze transmisyjne (3)
połączone są z detektorem synchronizacji faz (7), którego wyjście dołączone jest do licznika binarnego (9)
o wyjściach L„ L,, . . ., L n doprowadzonych do wejść
sterujących przesuwnika fazy (4), ponadto wejścia ustalające kodera nadawczego (2) i kodera odbiorczego
(6) są połączone z wyjściami bloku ustawienia sekwencji (8).
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lowanej atmosferze z tym, że w dnie tej komory znajduje się otwór wielkością dostosowany do średnicy
rurki pompowej jarznika, a wewnątrz komory znajduje się zasobnik na dodatki oraz przyrząd do dozowania tych dodatków do jarznika.
21f

(P. 150456)

11.09.1971.

Kombinat Źródeł Światła „Unitra-Polam", Warszawa (Bogdan Lesiuk, Janusz Dombrowski).
Sposób pompowania jarzników wysokoprężnych lamp
wyładowczych, zwłaszcza jarznika wysokoprężnej lampy rtęciowo-halogenowej, znamienny tym, że jarznik
jest pompowany i płukany argonem lub azotem, wygrzewany, napełniany argonem do ciśnienia atmosferycznego, zdejmowany z automatu pompowego, napełniany dozą rtęci i dozą związków halogenowych, ponownie zakładany na automat pompowy, pompowany
i płukany argonem, wygrzewany ponownie, napełniany argonem, oddzielany od układu próżniowego automatu pompowego przez zatopierie rurki pompowej
w pobliżu zamka automatu pompowego, wygrzewany
od miejsca zatopienia rurki pompowej aż do powierzchni jarznika i odtapiany od rurki pompowej, w pobliżu miejsca wtopienia jej w jarznik.
Sposób pompowania według zastrz. 1, znamienny
tym, że wygrzewanie jarznika napełnionego już rtęcią
i związkami halogenowymi przebiega w następującej
kolejności: wygrzewanie jednego końca jarznika, chłodzenie wygrzanego końca jarznika, wygrzewanie drugiego końca jarznika.
21g

(P. 150220)

27.08.1971.

Zakład Doświadczalny Nr 2 Przemysłowego Instytutu Elektroniki, Toruń (Wojciech Grochowski).
Układ przekaźnika fotoelektrycznego reagującego na
zmianę natężenia oświetlenia poniżej nastawionej wartości, wykorzystującego zmiany rezystancji pod wpływem strumienia świetlnego padającego na rezystor
fotoelektryczny stanowiący część dzielnika napięciowego, znamienny tym, że w obwodzie równoległym do
rezystora fotoelektrycznego (3) w szereg z cewką przekaźnika elektromagnetycznego (5) jest włączona dioda Zenera (4) o kierunku działania zaporowym w stosunku, do napięcia występującego na tym obwodzie.

21f

(P. 150455)

11.09.1971.

Kombinat Źródeł Światła Unitra-Polam, Warszawa
(Bogdan Lesiuk, Janusz Dombrowski).
Sposób dozowania do jamników lamp wyładowczych
dodatków, w postaci materiałów wrażliwych na dzia
łanie powietrza, zwłaszcza metali lub ich związków,
w szczególności związków halogenowych, znamienny
tym, że odpompowany jarznik napełnia się suchym ga
zem ochronnym do ciśnienia atmosferycznego, zdejmu
je się go ze stanowiska pompowego bez zamykania
rurki pompowej, a następnie rurkę pompową tego jarznika wkłada się w otwór urządzenia do dozowania
dodatków i przy pomocy odpowiedniego przyrządu do
zuje się te dodatki do jarznika.
Sposób dozowania według zastrz. 1, znamienny tym,
że gazem ochronnym do napełniania jarzników i ko
mory urządzenia do dozowania dodatków jest gaz szla
chetny, azot lub ich mieszanka.
Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz. 1
i 2 znamienne tym ŻE składa sie z komory o kontro-

21g

(P. 150276)

31.8.1971.

Fabryka Podzespołów Radiowych „Elwa" Przedsiębiorstwo Państwowe, Warszawa (Paweł Rozdział, Ryszard Bocheński, Tadeusz Nowak, Tadeusz Roguski).
Sposób hermetyzacji podzespołów elektronicznych,
zwłaszcza kondensatorów elektrolitycznych znamienny
tym, że podzespół elektroniczny umieszcza się w polihydroksyeterowej obudowie (1) zbudowanej z dianu
i epichlorohydryny i następnie zalewa się żywicą epoksydowa (6) zbudowaną z podobnych składników.
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cieplnej stabilizującej kształt zwiniętej taśmy ferromagnetycznej, po czym usuwa się chemicznie pomocniczą taśmę, a pozostałą przestrzeń po usuniętej taśmie wypełnia się podciśnieniowo ciekłą żywicą chemolub termoutwardzalną.
21g

(P. 150470)

13.09.1971.

Biuro Projektów Przemysłu Materiałów Ogniotrwałych „Bipromog", Gliwice (Henryk Bielanis).
Elektromagnes prądu przemiennego, zwłaszcza do
wibratorów elektromagnetycznych, znamienny tym, że
jego zworę 3 stanowi magnes stały.
(P. 150342)

4.09.1971.

Zakłady Podzespołów Radiowych, Kutno (Marian Jędrzejczak).
Sposób nanoszenia danych mamionowych na kondensatorze tworzywowym przez drukowanie znamienny tym, że nadruk nanosi się na wewnętrzną stronę
folii tworzywowej bezpośrednio przed nawinięciem.

21g

(P. 150782)

28.09.1971.

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków (Czesław Bobrowski, Ryszard Gutowski,
Czesław Jędrzejek, Adam Korytowski, Jerzy Massalski, Jacek Wiłosz).

21g
Główny Instytut
Pawłowicz).

(P. 150435)

10.09.1971.

Górnictwa, Katowice (Kazimierz

Lampa neutronowa, zawierająca tarczę trytową oraz
zamknięte w próżnoszczelnej, cylindrycznej obudowie,
źródło jonów, składające się z trzech cylindrów: katodowego, regulacyjnego i anodowego, oraz katody,
usytuowanej cylindrze katodowym, znamienna tym, że
cylinder anodowy (8), mający od strony cokołu (4) dno
(10), jest umieszczony najdalej od tarczy trytowej (3),
a cylinder katodowy (6) znajduje się w jej pobliżu.

Obwód kontrolny do wykrywania niewypałów ładunków materiału wybuchowego stosowanych w górnictwie do zruszania lub urabiania skał znamienny
tym, że ma izolowany przewodnik prądu elektrycznego
o znanym oporze, którego środkowa część l otacza dowolny nabój 2 ładunku lub elektryczny ostry zapalnik
6 na odcinku spłonki, a dwie otwarte i oznaczone końcówki 3 w sposób odróżniający je od innych przewodów wchodzących w konstrukcję ładunku, są wyprowadzone na zewnątrz strzałowego otworu (4).
21g

(P. 150805)

30.09.1971.

Zakłady Radiowe im. M. Kasprzaka, Warszawa (Włodzimierz Rutynowski, Jerzy Wojeński).

21g

(P. 150453)

11.09.1971.

Instytut Lotnictwa, Warszawa (Artur Pęski, Tadeusz Szczepaniak).
Sposób wytwarzania części ferromagnetycznych utworzonych z blachy zwiniętej spiralnie i odizolowanej elektrycznie między zwojami, zwłaszcza rdzeni i ekranów stosowanych w czujnikach transformatorowych
i indukcyjnych, znamienny tym, że taśmę ferromagnetyczną wraz z przyłożoną do niej pomocniczą taśmą
z aluminium lub jego stopów albo z cynku lub jego
stopów zwija się ciasno, a następnie poddaje obróbce

Sposób otrzymywania rdzeni kompletnych do głowic
magnetycznych, znamienny tym, że na luźno ułożone
płytki rdzenia (3) wciska się element pośredni najkorzystniej karkas sprężysty (5), który zaciskając się na
pakiecie luźno ułożonych płytek (3) tworzy rdzeń kompletny, przy czym płytki rdzenia (3) są powiązane ze
sobą tylko dzięki wykorzystaniu sił tarcia występujących pomiędzy płytkami (3) pod wpływem docisku
sprężystego wytwarzanego przez element pośredni jakim jest w tym przypadku karkas (5).
Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz. i
znamienne tym, że jest wyposażone w ustalacz (1), suwak (2), rozpieracz (4) i korpus (7) tworzących razem
gniazdo przyrządu służące do umieszczania w nim płytek rdzenia (3) oraz w popychacz (6) służący do wciskania karkasu (5) z rozpieracza (4) na pakiet płytek
rdzenia (3), przy czym cały zespół jest mocowany w płycie podstawy
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tującego, znamienna tym, że do wolframowego grzejnika (1) przymocowany jest tantalowy emitujący element (2) stanowiący użyteczne źródło emisji elektronów.
21g

(P. 151050)

15.10.1971.

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska, Lublin (Janusz
Grabowski).
Magnetyczne sprzęgło przeciążeniowe (bezpieczeństwa) znamienne tym, że posiada dwa nie stykające
się ze sobą koła namagnesowane 2 i 3 z biegunami
„N" i „S" symetrycznie ułożonymi względem osi obrotów, siły wzajemnego przyciągania się biegunów
różnoimiennych umożliwiają przeniesienie momentu
obrotowego.

21g

(P. 150832)

20.01.1971.

Instytut Badań Jądrowych, Warszawa (Eugeniusz
Belcarz, Janina Chwaszczewska, Witold Gruźdź, Mieczysław Słapa, Władysław Szymczyk).
Dawkomierz promieniowania X lub gamma, który
ma krzemowy detektor komorowy dołączony do integratora przez przetwornik sygnału, znamienny tym, że
wspomniany integrator stanowi dynamiczny integrator ładunku (2) składający się z prądowego układu
progowego (11) dołączonego swym wyjściem do głównego wejścia (13) sumatora ładunku (15) oraz poprzez
wyzwalany układ generowania ładunku (12) do pomocniczego wejścia (14) sumatora ładunku (15), przy czym
wyjście sumatora stanowi wyjście sygnału mocy dawki.

21g

(P. 151075)

18.10.1971.

Instytut Energetyki, Warszawa (Olga Stelmach).
Tranzystorowy przekaźnik czasowy o szybkim powrocie do stanu gotowości do powtórnego pomiaru czasu, zawierający obwód opóźniający RC współpracujący z układem tranzystorowym, znamienny tym, że jego kondensator opóźniający (3) przyłączony jest do kolektora tranzystora wejściowego (1) przez rezystor (2),
a do napięcia zasilającego układ (U,) przez diodę (4),
przy czym kolektor tranzystora wejściowego (1) przyłączony jest przez rezystor (11) do napięcia (U2) o wartości wyższej niż napięcie zasilające układ (U1).

21g

(P. 150963)

9.10.1971.

Politechnika Wrocławska, Wrocław (Witold Słówko).
Katoda o małej powierzchni emisji elektronów składająca się z grzejnika wolframowego i elementu emi-
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(P. 151568)
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15.11.1971.

Zakłady Ceramiki Radiowej Zakład Doświadczalno-Badawczy Ceramiki Elektroni_znej, Warszawa, (Krzysztof Weiss, Tadeusz Kotłowski).
Kondensator dostrojczy ceramiczny składający się ze
statora połączonego obrotowo z rotorem za pomocą nita, znamienny tym, że metalowy nit (1) ma końcówkę
rozgniecioną prostopadle do jego osi podłużnej, z zachowaniem nienaruszonego rdzenia nita.

21*

(P. 151683)

20.11.1971.

Przedsiębiorstwo Doświadczalne Automatyzacji i Urządzeń Przemysłowych „Uniprot", Łódź, (Henryk Dudek, Eugeniusz, Grabke, Ryszard Miksa).
Urządzenie z czujnikiem mostkowym do wykrywania wtrąceń metalicznych zarówno ferromagnetycznych
jak i diamagnetycznych, znamienne tym, że we wspólnej obudowie (1) zawiera półprzewodnikowy generator
(2) półprzewodnikowy wzmacniacz (8) i czujnik mostkowy (3), który jest tak zbudowany, że wszystkie podstawowe impedancje (4, 5, 6, 7) mostka usytuowane
w dowolnych, ale równych od siebie odległościach są
wzajemnie równoległe i ułożone w jednej płaszczyźnie
równoległej do płaszczyzny (15) płyty czołowej (19)
i tak zasilane, że kierunek przepływu prądu elektrycznego w impedancjach (4 i 5) oraz (6 i 7) mostka parami równoległych jest zgodny, przy czym zwieracze
(9, 10, 17, 18) łączące podstawowe impedancje (4, 5,
6, 7) mostka usytuowane są wewnątrz obudowy (1) urządzenia częściowo poza płaszczyzną płyty czołowej
(19), w której umieszczone są podstawowe impedancje
(4, 5, 6, 7) mostka.

Zlf

(P. 151720)

23.11.1971.

Instytut Gospodarki Komunalnej, Warszawa (Tadeusz Skwirczy.ński).
Tranzystorowy przekaźnik czasowy składający się
z zasilacza sieciowego, oporowo-pojemnościowego układu stałej czasu, wzmacniacza, znamienny tym, że
równolegle do przycisku sterującego (1) podłączone są
zestyki zwierne (2) przekaźnika wyzwalającego (8) przy
czym przycisk (1) jest włączony pomiędzy obciążeniem
(4) a zasilaczem (5), lub pomiędzy obwodem stałej
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czasu (6) a wzmacniaczem tranzystorowym (7) do wyjścia którego podłączona jest cewka przekaźnika wyzwalającego (8).
219

(P- 151721)

23.11.1971.

Instytut Gospodarki Komunalnej, Warszawa, (Tadeusz Skwirczyński).
Beztransfonnatorowy sieciowy elektroniczny przekaźnik czasowy zbudowany na lampie elektronowej,
w którym cewka przekaźnika wykonawczego jest podłączona przez zestyki rozwierne przekaźnika wyzwalającego do napięcia zasilania, a który jest zasilany
przez zestyki zwierne przekaźnika wykonawczego, które są podłączone równolegle do przycisku sterującego,
znamienny tym, że cewka przekaźnika wyzwalającego (12) jest włączona w obwód katodowy lampy elektronowej (13), anoda lampy (13) jest połączona z jednym przewodem linii zasilającej napięcia zmiennego,
a katoda lampy (13) z plusem kondensatora (11) połączonego równolegle z cewką przekaźnika (12), natomiast minus kondensatora (11) jest połączony z drugim
przewodem linii zasilającej i minusem kondensatora
(9), którego plus jest podłączony z siatką lampy (13)
oraz z jednym końcem opornika (10), którego drugi
koniec jest połączony z plusem kondensatora (11).

21g

(P. 151732)

24.11.1971.

Zjednoczone Zakłady Urządzeń Jądrowych „Polon,
Warszawa (Roman Landowski, Zdzisław Jagielski).
Układ elektryczny kieszonkowego sygnalizatora przekroczenia dawki promieniowania jonizującego zawierający tranzystor polowy, którego podłoże stanowi elektrodę sterującą generatora akustycznego i jest podłączone do obwodu rezonansowego tegoż generatora,
oraz układ stabilizujący i regulujący napięcie z wielopozycyjnym przełącznikiem, który w jednej pozycji
zwiera ujemny biegun źródła zasilania do masy, a w
drugiej pozycji zwiera dodatni biegun źródła do masy,
podłączając jednocześnie bramkę tranzystora polowego do układu stabilizującego i regulującego napięcie,
ładując tym samym kondensator komory jonizacyjnej
do wymaganego napięcia, zaś w trzeciej pozycji zwiera do masy układ stabilizujący napięcie oraz bramkę
drugiego tranzystora generatora akustycznego, podłączając tym samym ten generator i wzmacniacz poprzez rezystor do źródła zasilania - zgłoszenia P 140792
(według patentu nr 67037), znamienny tym, że kondensator (Cl) komory jonizacyjnej (K) jest podłączony jednym końcem do układu dodatniego sprzężenia
zwrotnego składającego się z diody (D3) podłączonej
anodą do wyjścia wzmacniacza (C), zbudowanego na
tranzystorze (T2), oraz mostka detekcyjnego zbudowanego na rezystorach (R7), (R8), potencjometrze (R6)
i na kondensatorze (C3), przy czym do tego mostka jest
podłączony poprzez rezystor (Rll) jednym końcem potencjometr (RIO) z własnym wyłącznikiem (K2), łączącym drugi koniec potencjometru (RIO) do dodatniego bieguna źródła zasilania, a z kolei jeden z końców
potencjometru (R6) mostka detekcyjnego jest podłączony do elementu ruchomego przełącznika ( K l - 3 ) , który to element łączy przy wciśniętym do położenia środkowego przycisku przełącznika ( K l - 3 ) ten sam koniec
potencjometru (R6) do katody diody (D3), a przy wciśniętym do położenia krańcowego przycisku przełącznika ( K l - 3 ) łączy ten sam koniec potencjometru (R6)
do diody Zenera (D2), podłączonej do dodatniego bieguna źródła zasilania.

21f
(P. 151743)
23.11.1971.
Huta im. Lenina, Kraków (Emil Białończyk, Mieczysław Nobis, Kazimierz Gwiżdż).
Rdzeń ferromagnetyczny przeznaczony do zgrzewania rur prądami wysokiej częstotliwości, mający zewnętrzną cylindryczną obudowę, w której ułożone są
obudowo pręty ferrytowe, pokrywy czołowe i trzpień
łączący z materiału paramagnetycznego, przeprowadzony przez środek rdzenia, znamienny tym, że w górnej
części cylindrycznej obudowy 1, w miejscu usytuowanym bezpośrednio pod ogniskiem zgrzewania wykonane
są otworki (2) do wypływu wody chłodzącej z komory
ferrytów, a trzpień (4), ma z obydwu końców osiowe
kanały (5) i (5a) oraz promieniowe otwory (6) i (6a)
służące do doprowadzenia i odprowadzenia wody z komory ferrytów natomiast w pokrywie (7a) wykonane
są upustowe otwory (8) służące do odprowadzenia nadmiaru wody chłodzącej.
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(P. 152163)
15.12.1971.
Instytut Obróbki Plastycznej. Poznań Fabryka Aparatów Elektrycznych, Bielsko-Biała (Władysław Norek,
Bohdan Pawłowicz, Andrzej Bielecki, Włodzimierz Peterek, Edward Kołoczek, Ryszard Frenk, Edward Piotrowski, Franciszek Nikiel).
Sposób lutowania indukcyjnego lutem twardym nakładek stykowych z podstawami styków aparatów elektrycznych dużych mocy, znamienny tym, że niepobielâne elementy łączone nagrzewa się prądami indukowanymi o częstotliwości 8000 do 20000 Hz, stosując lutowie w formie płytki o wymiarach zapewniających
równomierne wypełnienie szczeliny między nakładką
(8) a podstawą styku (1).

Nr 18

twarzania zawierającymi przetwornik piezoelektryczny
z elektrodami, piramidką ceramiczną i folię indową
znamienna tym, że dźwiękowód na każdej ściance
przetwornikowej (5) posiada występ, którego ścianki
boczne (6) stanowią powierzchnię o promieniu krzywizny nie mniejszym od 0,2 mm, a powierzchnia podstawy występu (7) jest pokryta pastą wytłumiającą (8).
21g

(P. 152248)

17.12.1971.

Zjednoczone Przedsiębiorstwo Projektowania i Wyposażania Zakładów Przemysłu Elektro-Maszynowego
„Prozamet-Bepes", Warszawa (Jerzy Łatkiewicz, Jan
Sokołowski).
Obudowa elektromagnesu znamienna tym, że składa
się z dwóch pokryw (1) i (2) z tworzywa elastycznego,
zewnętrznie podobnych i nasadzonej na ich obrzeża
osłony (3), przy czym pokrywa (1) jest zaopatrzona
w zaciski prądowe (11) przykryte osłoną obrotowego
przyłącza (13) zamocowanego śrubą (12), w której jest
umieszczony przycisk ręczny (14) zabezpieczony elastycznym kapturkiem (15).

2l£

(P. 152390)

31.12.1971.

Politechnika Warszawska, Warszawa (Zbigniew
Buchwald, Tadeusz Piotrowski, Grzegorz Rudowski).

21g

(P. 152228)

17.12.1971.
Instytut Tele- i Radiotechniczny, Warszawa (Teresa
Makowska, Ryszard Księżo polski).
Ultradźwiękowa linia opóźniająca składająca się
z dźwiękowodu z monokryształu układu regularnego
łączonego poprzez klej epoksydowy z układami prze-

Lampa analizująca na zakres promieniowania podczerwonego, zbudowana w oparciu o konstrukcję,
układ elektryczny i wybierający znanych lamp analizujących wizyjnych znamienna tym, że jest wyposażona w chłodzoną elektrodę (3), składającą się z podłoża (3c) i naniesionej nań warstwy sygnałowej (3b),
wykonanych z materiałów przepuszczających promieniowanie oraz następnej warstwy fotoelektrycznej (3a),
czułej na promieniowanie podczerwone, przy czym
elektroda (3) jest umieszczona wewnątrz lampy w pobliżu okna (2), także wykonanego z materiału przepuszczającego promieniowanie.

Nr 18
21*
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27.12.1971.

Instytut Przemysłu Organicznego, Warszawa (Hanna
Fojut, Bogdan Milbert, Stefan Matulka, Władysław
Skwarcz).
Sposób zapobiegania powstawaniu ładunków elek
tryczności statycznej przy produkcji materiałów two
rzących z powietrzem mieszaniny wybuchowe zwłasz
cza przy produkcji barwników, znamienny tym, że do
masy produktu przed operacją suszenia dodaje się
czwartorzędowy związek amoniowy najkorzystniej
chlorek
dodecylo-dwumetylo-benzylo-amoniowy
w
ilości 0,05-5,0% w stosunku do masy suchego produk
tu.
Odmiana sposobu według zastrz. 1 znamienna tym,
że produkt przed operacją suszenia przemywa się
0,5-2,0% roztworem wodnym lub alkoholowym czwar
torzędowego związku amoniowego np. chlorku dodecylo-dwumetylo-benzylo-amoniowego przy czym sto
sunek użytego roztworu do produktu wynosi 1:1.

zlb

(P. 149451)

15.07.1971.

Huta Stalowa Wola Przedsiębiorstwo Państwowe,
Stalowa Wola (Marian Bereżko, Wacław Urbański).
Układ zasilania prostownika lampowego wysokiego
napięcia generatora lampowego wysokiej częstotliwości wysokim napięciem przez transformator wysokiego
napięcia z sieci znamienny tym, że po stronie pierwotnej transformatora (2), włączone są oporniki (R) ograniczające wielkość doprowadzonego napięcia w momencie włączenia, a czas przepływu zmniejszonego napięcia zapewnia stycznik (1) sterowany przez przekaźnik czasowy (4), który po ustalonym czasie przesterowuje przepływ napięcia już o wartości nominalnej
z sieci przez drugi stycznik (5) włączony równolegle
do obwodu zasilania.

21h

(P. 148660)

7.6.1971.

Przemysłowy Instytut Elektroniki, Warszawa (Tadeusz Gadomski, Czesław Pietrzak, Wiesław Pyrko).
Wziernik stroboskopowy posiadający dwie obracające się tarcze: jedną metalową drugą szklaną znajdujące się wewnątrz próżnioszczelnej obudowy wziernika,
przy czym tarcza metalowa posiada na swoich powierzchniach bocznych (jedną lub więcej) promieniście
rozmieszczonych szczelin znamienny tym, że tarcza
szklana (27) i tarcza metalowa (25) są usytuowane
względem siebie współosiowo i otrzymują różną prędkość obrotową od silnika (11) umieszczonego na zewnątrz obudowy wziernika poprzez przekładnię i wałek (15), przy czym napęd z wałka (15) na tarczę szklaną (24) przenoszony jest poprzez przekładnię najkorzystniej cierną.

21h

(P. 150040)

16.08.1971.

Robotnicza Wytwórnia Urządzeń Elektrotechnicznych im. Juliana Marchlewskiego Spółdzielnia Pracy,
Gdańsk (Lech Kwiatkowski, Zbigniew Kowalczyk, Kazimierz Pałach).
Żelazko elektryczne i termoregulatorem zestawione
z części roboczej utworzonej ze stopy, elementu grzejnego, elementów złącznych, pokrywy, elementów układu elektrycznego oraz z części chwytowej utworzonej
z korpusu wewnątrz którego zainstalowana jest lamp-
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ka kontrolna i do którego wprowadzono przewód zasilający znamienne tym, że stopa utworzona jest z płyty (1) z kołnierzem i płyty (2) połączonych ze sobą zagnieceniami (6), a z płytą (2) połączone są śruby (3),
(4) i (5) złączne, przy czym pomiędzy pokrywą (16)
a częścią chwytową umieszczona jest płyta (17) izolacyjna.

Nr 18

jest umieszczona hermetycznie wewnątrz ceramicznej
izolacyjnej rurki (6), zakończonej z jednej strony ceramicznym korkiem (7), zaś z drugiej główką (9) grzejnika.

(P. 150790)
29.09.1971.
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Elektroniki Próżniowej, Warszawa (Tadeusz Lewandowski).
Sposób wytwarzania grzejnika elektrycznego, zaopatrzonego w płaszcz znamienny tym, że grzejny przewód (1) pokrywa się z roztworem krzemianu sodowego lub potasowego, powszechnie znanego pod nazwą
szkła wodnego i wzdłuż grzejnego przewodu (1) układa
się włókna (2) ze szkła kwarcowego, które po stężeniu
szkła wodnego przywierają do powierzchni grzejnego
przewodu (1) a następnie tak przygotowany element
grzejny oplata się oplotem z włókna ze szkła kwarcowego, po czym zgina się go w połowie i składa się
w kształt szpilki do włosów, wskutek czego obydwa
końce grzejnego przewodu (1) zostają ułożone obok siebie a następnie w miejscu zgięcia grzejnego przewodu
umocowuje się włókno (4), szklane lub inne, za pomocą którego wciąga grzejny przewód w oplocie (3)
w płaszcz (5) po czym zamyka się koniec (6) płaszcza (5).

21h

(P. 150120)
20.08.1971.
Robotnicza Wytwórnia Urządzeń Elektrycznych, im.
Juliana Marchlewskiego Spółdzielnia Pracy, Gdańsk
(Lech Kwiatkowski, Kazimierz Pałach, Wiesław Trzaskała).
21h

Żelazko elektryczne z termoregulatorem zestawione
z części roboczej utworzonej ze stopy, elementu grzejnego, elementów złącznych, pokrywy, elementów układu elektrycznego oraz z części chwytowej utworzonej
z korpusu, wewnątrz którego zainstalowana jest lampka kontrolna i do którego wprowadzono przewód zasilający znamienne tym, że śruby (8, 9, 10) są połączone ze sobą (1) zaciskami uzyskanymi przez zagłębione
w otworach (31) stopy (1) zgrubienia (32) najkorzystniej w postaci stożków ściętych, których mniejsze podstawy przechodzą w walcowe części śrub (8, 9, 10), przy
czym na zgrubieniach (32) zawalcowany jest materiał
stopy (1).

(P. 150274)
30.08.1971.
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Pomiarów i Automatyki Elektronicznej, Wrocław (Zygmunt Kuchta, Stanisław Domin, Jan Gładysiewicz, Bogusław Stankiewicz, Włodzimierz Wodecki).
Grzejnik miniaturowy do narzędzi elektrycznych,
zwłaszcza lutownic, wyposażony w uzwojenie grzejne,
umieszczone na ceramicznej rurce w osłonie metalowej znamienny tym, że na ceramicznej rdzeniowej rurce (1) od strony przyłącza jest osadzona metalowa tuleja (2), na której jest spiralnie nawinięte jedno z wyprowadzeń uzwojenia grzejnego (3), usytuowanego na
rdzeniowej rurce (1) przy jej przeciwległym końcu, zaś
drugie wyprowadzenie uzwojenia grzejnego (3) jest
przyłączone do końcówki (4) przechodzącej przez rdzeniową rurkę (1), przy czym ta rdzeniowa rurka (1)
wraz z metalową tuleją (2) i uzwojeniem grzejnym (3)
21h

(P, 151142)
20.10.1971.
Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne „Polia" Przedsiębiorstwo Państwowe, Pabianice, (Wiesław Cieślak,
Ryszard Sałagacki)
22a
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Sposób wytwarzania mieszanych, kompleksowych
barwników azowych typu 1:2 zawierających chrom
znamienny tym, że mieszaninę 20-30*/»-wą 1-acetyloamino-7-naftolu i 80-70*/t, 2-naftolu sprzęga się ze
zdwuazowanym 4-chloro-5-sulfonamido-2-aminofenolem lub jego alkiloamidowymi pochodnymi w środowisku wodnym w obecności węglanu sodowego,
a otrzymaną mieszaninę 20-30°/* związku o ogólnym
wzorze 1 i 80-70V« związku o ogólnym wzorze 2 poddaje się metalizowaniu w środowisku wodnym solami
łatwo oddającymi chrom.

ftt

nową lub grupę wodorotlenową, Y» jest równe lub
różne od Y* i oznacza atom wodoru lub atom bromu
lub grupę hydroksylenową lub grupę metoksyienylową
lub ich wzajemne mieszaniny i 10-35 części wagowych technicznego
barwnika o wzorze ogólnym 2,
w którym R1 oznacza atom wodoru lub grupę sulfotolilową, R* oznacza grupę sulfotoilową lub grupę acetamidofenylową lub grupę cykloheksylową, R* oznacza
atom wodoru lub atom bromu lub grupę sulfonową
oraz zawiera znane środki dyspergujące, zwilżające,
wypełniające i/lub nastawiające.
(P. 151304)
29.10.1971.
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Barwników, Zgierz (Kazimierz Bujała, Wiesław Cieślak).

22a

Preparat farbiarski do barwienia wyrobów z mieszaniny włókien poliestrowych 1 wełny na kolor czarny znamienny tym, że zawiera 5-15 części wagowych technicznego barwnika o wzorze ogólnym 1,
w którym R oznacza niskocząsteczkowy rodnik alkilowy, 5-15 części wagowych technicznego barwnika
o wzorze ogólnym 2, w którym V oznacza atom wodoru
lub atom chloru lub atom bromu, Z oznacza grup« nitrową, X oznacza grupę alkilową CnH*n+i dla n oznaczającego liczbę całkowitą od 1 do 4 lub grupę hydroksyetylową lub grupę cyjanoetylową, 42-67 części wagowych technicznego
barwnika o wzorze ogólnym 3,
w którym X1 oznacza grupę aminową lub grupę metyloaminową lub grupę fenyloaminową, X« oznacza
grupę wodorotlenową lub grupę aminową lub grupę
fenyloaminową, X* oznacza atom wodoru lub grupę
wodorotlenową, X4 oznacza atom wodoru
lub grupę
aminową lub grupę wodorotlenową, Y1 jest równe lub
różne od Y« i oznacza atom wodoru lub atom bromu
lub grupę hydroksyfenylową lub grupę metoksyfenylową lub ich wzajemne mieszaniny, 1-6 części wagowych technicznego barwnika o wzorze ogólnym 4,

(P. 151303)
29.10.1971.
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Barwników, Zgierz (Kazimierz Bujała, Henryk Golec, Mirosław Graliński, Jan Jędrzejewski, Franciszek Kacprzak, Ryszard Sałagacki).
Preparat farbiarski do barwienia wyrobów z mieszaniny włókien poliestrowych i wełny na kolor niebieski znamienny tym, że zawiera 65-90 części wagowych technicznego
barwnika o wzorze ogólnym 1,
w którym X1 oznacza grupę aminową lub grupę metyloaminową lub grupę fenyloaminową, X» oznacza
grupę wodorotlenową
lub grupę aminową lub grupę feB
nyloaminową, X
oznacza atom wodoru lub grupę wo4
dorotlenową, X oznacza atom wodoru lub grupę ami-
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w którym B oznacza resztę składnika czynnego szeregu benzenowego posiadającą w cząsteczce podstawniki jak grupę nitrową, karboksylową, sulfonową, atom
chlorowca lub inne podobne, np. resztę 4-nitroaniliny,
2-sulfo-4-nitroaniliny, 2-karboksyaniliny lub innych
podobnych, 17-25 części wagowych technicznego
barwnika o wzorze ogólnym 5, w którym X oznacza
atom wodoru lub grupę nitrową, Y oznacza grupę nitrową lub grupę aminową lub grupę acetyloaminową
lub grupę sulfonową, Z oznacza atom wodoru lub grupę wodorotlenową lub grupę sulfonową, 0,5-5 części
wagowych technicznego barwnika o wzorze ogólnym 6,
w którym X1 jest równe lub różne od X» i oznacza
atom wodoru lub atom chlorowca lub grupę nitrową
lub grupę sulfonową, R1 oznacza grupę etylową, Rł
oznacza grupę fenylometylową zawierającą lub nie zawierającą jako podstawnik w pierścieniu benzenowym
grupę sulfonową oraz znane środki dyspergujące, zwilżające, wypełniające i/lub nastawiające.
(P. 151332)
30.10.1971.
Zakłady Chemiczne Przedsiębiorstwo Państwowe,
Bieruń Stary (Józefa Spisz, Rajmund Wasilewski, Weronika Rzemlakowska, Antoni Niestrój).

Kf

Sposób wytwarzania błyszczących kryształów zasadowego węglanu ołowiu zastępującego naturalny pigment perłowy znamienny tym, że do roztworu trójhydroksyołowianu sodu lub potasu o zawartości ołowiu
5 do 23 g/litr, pH 8,5 do 13,2 i temperaturze 60 do 100
stopni C, wprowadza się 2 do 10%-owy roztwór węglanu sodu lub potasu względnie kwaśnego węglanu
sodu lub potasu o temperaturze 60 do 100 stopni C,
w ilości do 50°/« wyższej niż wynika ze stechiometrycznej reakcji wytrącania zasadowego węglanu ołowiu.
(P. 151139)
20.10.1971.
Centralne Laboratorium Przemysłu Ziemniaczanego,
Poznań Polska (Leonard Mężyńskl, Tadeusz Grodziński, Tadeusz Rzepa, Jan Szczurek).
Sposób wytwarzania spoiwa do mas formierskich
1 rdzeniowych znamienny tym, że mąkę zbożową z dodatkiem skrobi ziemniaczanej lub kukurydzanej
względnie bez tych dodatków poddaje się obróbce przy
użyciu na 100 części wagowych skrobi, 0,2-1,0 części
wagowych siarczanu lub chlorku glinowego względnie
żelazowego, 0,4-1,5 części wagowych urotropiny, 0,10,7 części wagowych heksametafosforanu, trój polifosforanu lub ortofosforanu sodu i 0,2-0,7 części wagowych
węglanu sodu po uprzednim lub przy równoczesnym
stosowaniu środków działających depolimeryzująco na
skrobię z następnym wysuszeniem otrzymanej masy
na suszarce walcowej i odpowiednim rozdrobnieniem
wysuszonego produktu.

Nr 18

22»

(P. 152348)
21.12.1971.
Instytut Przemysłu Organicznego, Warszawa (Wiesław Olczyk).
Lakier na skóry znamienny tym, że składa się z poliuretanów, poliestrów lub ich mieszaniny, polimerów
akrylowych lub metakrylowych oraz nitrocelulozy, najkorzystniej w ilości 5-60*/* w stosunku do suche] masy lakieru.

SSe

(P. 151366)

3.11.1971.

Zakład Doświadczalny Technologii Napraw Maszyn
Rolniczych, Gdańsk (Mirosław Kobierski, Stanisław
Stężała, Tomasz Martyni).
.
, >,
Środek do usuwania z powierzchni skóry ludzkiej pozostałości chemicznych związków organicznych znamienny tym, że zawiera 5-25*/t aktywnej krzemionki,
5-25% alkoholu etylowego oraz związki zmydlające,
zwilżaj ąco-emulgujące, powierzchniowo czynne i utleniające w ilości 50-9O%.
23c

(P. 151438)

28.11.1971.

Instytut Obróbki Plastycznej, Poznań (Henryk Potrawiak).
Smar do obróbki plastycznej stall na zimno, znamienny tym, że zawiera 70-80°/« sulfonowego łoju,
10-20% fosforanu trójetanolaminy, 8-12*/» kwasu fosforowego i około l'/o detergentu anionowo czynnego.

241

(P. 152096)

10.12.1971.

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska (Teodor
Wróblewski, Władysław Sikorski).
Układ przygotowania i podawania paliwa do palenisk pyłowych, składającej się ze spalinowej rurosuszarki, której wlot połączony jest za pomocą podajnika paliwa z zasobnikiem paliwa, oraz za pomocą przewodu poboru spalin z komorą paleniskową, zaś wylot
rurosuszarki połączony jest z młynem do przemiału paliwa, na którym umieszczony jest separator, oraz wyposażony w połączone ze sobą kolejno cyklon, zasobnik pyłu, dozownik pyłu i mieszalnik, a ponadto zaopatrzony w podgrzewacz powietrza i wentylator pod-
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«1

muchu, znamienny tym, ze mieszalnik (15) połączony
jest z podgrzewaczem (17) powietrza, a wylotowy króciec czynnika suszącego cyklona (10) poprzez zrzutowy
wentylator (23) i zrzutowy palnik (25) połączony jest
z górną częścią paleniskowej komory (5) lub z atmosferą.

25»

(P. 150092)

19.0S.1971.

Zakłady Przemysłu Pończoszniczego „Sandra", Aleksandrów Łódzki (Eugeniusz Miśkiewicz, Jan Sobczak,
Zdzisław Kołaciński, Władysław Robak).
Głowica do wytwarzania dzianiny o splocie pętelkowym na maszynach dziewiarskich jednocylindrowych wyposażona w pionowo usytuowany cylinder
z igłami oraz złączoną z cylindrem tarczę z płaszczka-

26d

(P. 150148)

24.06.1971.

Biuro Projektów Przemysłu Koksochemicznego „Koksoprojekt", Zabrze (Władysław Mazurkiewicz, Tadeusz Bażela, Kazimierz Mamon).

mi, znamienna tym, że z cylindrem (1) jest połączony
wałek (5) na którym jest osadzona tarcza (6) posiadająca promieniowe rowki z osadzonymi weń pętelkującymi igłami (7), przy czym występy igieł (7) są zagłębione w krzywkowym rowku tarczy (8).
25a

(P. 152064)

10.12.1971.

Politechnika Łódzka (Instytut Mechanicznej Technologii Włókna), Łódź (Kazimierz Kopias).
Osnowarka do wytwarzania odpasowanych elementów wyrobu złożona z grzebienia igłowego, igielnicowego i spychającego oraz ramy z nałożonymi cewkami wraz z naprężaczami przędzy, znamienna tym, że
oś obrotu grzebienia igielnicowego ustawionego za igłami (1) w kierunku przeciwnym do kierunku wygięcia
haczyków igieł (1) znajduje się w położeniu zapewniającym osiągnięcie przez otwory igielnic w czasie ich
ustawienia przed igłami pozycji zapewniającej ustawienie nitek formujących oczka poniżej haczyków
igieł (1) zaś nitki nie formujące oczka powyżej haczyków igieł (1), przy czym z obu stron grzebienia igłowego, za igłami (1) ustawione są pręty odchylające (11)
przędzę zakończone kołnierzem (12) a przed igłami (1)
umieszczone są dwa przekładacze (13), ponadto za igłami (1) na wprost igielnic (4) ustawione są płaszczki
przytrzymująco-obcinające (15) wraz z popychaczami
(27), a także z boku osnowarki za igłami (1) umiesz»ty obcinające (28) i (29).

Sposób dwustopniowego wymywania amoniaku i gazu koksowniczego wodami pogazowymi i wodnym roztworem kwasu siarkowego, znamienny tym, że
w płuczkach I stopnia (10) następuje wymycie przeważającej części zawartego w gazie koksowniczym amoniaku za pomocą wód pogazowych, produkowanych
w koksowni, a wymycie resztkowych ilości amoniaku
z gazu następuje w płuczce II stopnia (14) za pomocą
stężonego kwasu siarkowego, przy czym zdesorbowany
następnie z wody pogazowej płuczkowej amoniak przerabiany jest na stężoną wodę amoniakalną, lub też kierowany jest do urządzeń do spalania na azot i parę
wodną, a tylko roztwór kwaśnego siarczanu amonowego w kwasie siarkowym jest przesyłany do sytników
celem dalszej przeróbki na siarczan amonowy, oraz że
do wymywania amoniaku z gazu koksowniczego
w płuczkach I stopnia (10) kierowane są ze względu na
wyższą chłonność wody pogazowe z tak zwanego „cyklu odbieralnikowego" zamiast na przykład nadmiarowych wód pogazowych, wydzielonych z kondensatów
wodno-smołowych,
wykroplonych
w chłodnicach
wstępnych gazu koksowniczego, przy czym nie wymagane jest stosowanie dodatkowego wymywania amoniaku z gazu świeżą wodą czystą.
Urządzenie do stosowania sposobu dwustopniowego
wymywania amoniaku z gazu koksowniczego wodami
pogazowymi i wodnym roztworem kwasu siarkowego
według zastrzeżeń 1-3, przedstawione na rysunku fig. 1, znamienne tym, że zestaw aparatów połączony
jest przewodami rurowymi szeregowo, w następującej
kolejności, biorąc pod uwagę kierunek przepływu gazu koksowniczego: chłodnica wstępna (1) - ssawa (2)
- chłodnica wtórna (3) - oddzielacz kropel (5) - elek-
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trofiltr (7) - płuczka amoniaku I stopnia (10) - podgrzewacz gazu (13) - płuczka amoniaku II stopnia
(14).
26d

(P. 151029)

13.10.1971.

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków (Władysław Duliński, Roman Staszewski,
Stanisław Biber).
Oddzielacz cyklonowy do oczyszczania gazu ziemnego, zawierający usytuowany w dolnej części cylindrycznego kadłuba cyklon oddzielony od górnej części
przegrodą poprzeczną z rurą przelotową, łączącą jego
część dolną z górną, przy czym kadłub, na wysokości
górnej części cyklonu, pod przegrodą poprzeczną ma
kr ociec dolotowy gazu, a ponad przegrodą poprzeczną
kr ociec wylotowy zaś w górnej części cyklonu, na .wysokości króćca dolotowego gazu jest usytuowana kierownica, znamienny tym, że stały króciec dolotowy (5)
jest wyposażony w osadzony w nim wymienny króciec (8) o wewnętrznej średnicy dostosowanej do parametrów ruchowych eksploatowanego gazu, przy czym
część kadłuba (1), nad króćcem wylotowym (6) jest oddzielona od przestrzeni kadłuba (1) nad przegrodą poprzeczną (3) wkładem filtracyjnym (9) i jest połączona
z dolną częścią kadłuba (1) rurą przelotową (4).

Nr 18

że w układzie sterowania znajduje się stabilizator (S)
z otworem (1) połączonym bezpośrednio z komorą
pneumatyczną ciśnieniowego przekaźnika (P), z otworem (5) połączonym z przewodem doprowadzającym
sprężone powietrze i z otworem (6) połączonym z wlotowym otworem zaworu rozdzielczego (10), a ponadto
w korpusie stabilizatora osadzony jest przesuwnie o regulowanej długości trzpień (3) w ten sposób, że jednym
swym końcem wchodzi luźno do otworu (1), łączącego
stabilizator (S) z komorą pneumatyczną przekaźnika
ciśnieniowego (P) i opiera się o elastyczną membranę (9) przekaźnika ciśnieniowego (P), zaś drugim końcem osadzony jest szczelnie i przesuwnie w korpusie
stabilizatora (S), przy czym koniec trzpienia wyprowadzony jeat na zewnątrz korpusu.

27b

(P. 152022)

9.12.1971,

Huta Stalowa Wola Przedsiębiorstwo Państwowe,
Stalowa Wola, (Helena Kościk, Aleksander Koczwara).
Cylinder sprężarki tłokowej chłodzony wodą lub powietrzem, w którego górnej części przewidziane są zawory koncentryczne zawierające układ ssawny i tłoczny we wspólnym korpusie zaworu znamienny tym, że
w części stykającej się z korpusem zaworu (5), ma
mostki (3) rozmieszczone symetrycznie na obwodzie cylindra (1) które są skierowane dośrodkowo i sięgają
prawie do roboczej średnicy (d) cylindra (1), a ich górna powierzchnia (4) stanowi przedłużenie powierzchni
(2) cylindra (1) na której mocowany jest korpus zaworu koncentrycznego (5), dzięki czemu ulega zwiększeniu
powierzchnia podparcia korpusu zaworu (5) i uległa
zmniejszeniu przestrzeń szkodliwa w cylindrze (1).

26d

(P. 151902)

2.12.1971.

Biuro Studiów i Projektów Hutnictwa „Biprostal",
Kraków (Julian Stępień, Jan Skowroński, Krystian Migoń, Czesław Bonenberg, Zdzisław Jodłowski, Mieczysław Lis).
Sposób do wysokiego stopnia odsiarczania surowego
gazu koksowniczego metodą mokrą na znanych urządzeniach według metody Thylox, znamienny tym, że
przepuszcza się surowy zanieczyszczony gaz koksowniczy kolejno przez dwa stopnie odsiarczania z wyodrębnionymi obiegami roztworu chłonnego.

27b

(P. 151305)

30.10.1971.

Kombinat Przyrządów i Uchwytów Ponar-Bial Zakład Wiodący Fabryka Przyrządów i Uchwytów, Białystok (Leonidas Nikołajczuk).
Układ sterowania zwłaszcza urządzeniami pneumatycznymi do mocowania przedmiotów zawierający ciśnieniowy przekaźnik (P), pneumatyczny rozdzielczy zawór (10) i pneumatyczny siłownik (11) znamienny tym.

27b

(P. 152102)

13.12.1971.

Huta Stalowa Wola Przedsiębiorstwo Państwowe,
Stalowa Wola, (Witold Marecki, Edward Szulaczkowski).

Nr 18
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Cylinder z tłokiem dwustronnego działania iwłaszcza
do sprężarek tłokowych, w którym znajdują się dwie
przestrzenie robocze: jedna nad a druga pod tłokiem,
z których każda jest wyposażona w zawór ssawny
i tłoczny przy czym zawór ssawny i tłoczny górnej
przestrzeni roboczej osadzone są w górnej ściance czołowej cylindra, znamienny tym, że zawór ssawny (9)
przestrzeni roboczej (6) pod tłokiem (2) znajduje się
w tworzącej (10) cylindra (1) podczas gdy zawór tłoczny (11) tej przestrzeni (6) jest usytuowany w dnie cylindra (1) tak, że oś (28) zaworu (11) pokrywa się z osią
cylindra (1).
Cylinder według zastrz. 1, znamienny tym, że komora tłoczna (13) przestrzeni (6) pod tłokiem (2) jest usytuowana między cylindrem (1) a karterem (25), dzięki
czemu tylko minimalnie powiększa gabaryty cylindra
i może być odlana łącznie z cylindrem.
Cylinder według zastrz. 1 1 2 , znamienny tym, że komora tłoczna (13) przestrzeni roboczej (6) pod tłokiem
posiada kształt komory pierścieniowej o zarysie teroidu, selenoidu, spirali Archimedesa lub tp. bryły obrotowej.
Cylinder według zastrz. 1 - 3 , znamienny tym, że
w komorze tłocznej (13) na jej obwodzie znajdują się
dowolnie rozmieszczone kierownice (15), które podtrzymują zawór tłoczny (11) i ponadto zapewniają laminarny przepływ czynnika.
Cylinder według zastrz. 1 - 4 , znamienny tym, że zawory ssawny (7) i tłoczny (8) przestrzeni roboczej (5)
są względem siebie rozmieszczone współśrodkowo.

27c

(P. 151501)
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że obudowę (2) wentylatora na odcinku (1) współpracującym z wieńcem łopatkowym pokrywa się od wewnątrz warstwą (3) łatwo skrawalnego tworzywa,
przykładowo poliamidu lub polichlorku winylu,
w kształcie pasa o szerokości równej lub większej od
szerokości u wierzchołka pióra łopatki (4), a następnie
wytacza się warstwę (3) do uzyskania przekroju kołowego.
27e

(P. 152397)

31.12.1971.

Zabrzańska Fabryka Maszyn Górniczych, Zabrze
(Stanisław Morzyński, Jerzy Nowakowski, Jan Szulowski, Andrzej Wróblewski).
Mechanizm do przestawiania lopatek wirnikowych
wentylatora osiowego znamienny tym, że wewnątrz
wirnika (2) jest tarcza (7) z zębatkami (6), współpracującymi z kołami zębatymi (5) umocowanymi na
trzpieniach (4) łopatek (3) osadzonych obrotowo w wirniku (2), przy czym tarcza (7) jest przesuwna w kierunku osiowym przez popychacz (8) umieszczony wewnątrz drążonego wału (1).
Mechanizm według zastrz. 1 znamienny tym, że
wirnik (2) ma zabieraki (9) wchodzące w otwory tarczy (7) przy czym rolki (10) zabieraków (9) opierają
się o prowadnice (11) umieszczone w otworach tarczy
(7).
Mechanizm według zastrz. 1,2 znamienny tym, że
popychacz (8) jest połączony mechanizmem (12) (13)
przesuwu osiowego za pomocą łożyska (14), którego
obudowa (15), ma przegub (16) łączący ją z zębatką
(12).
Mechanizm według zastrz. 1.2.3. znamienny tym, że
na popychaczu (8) są pierścieniowe występy (17) centrujące popychacz (8) w otworze wału (1).

11.11.1971.

Zabrzańska Fabryka Maszyn Górniczych, Zabrze
(Stanisław Morzyński, Andrzej Wróblewski).
Sposób wykonywania równomiernej szczeliny nadłopatkowej w wentylatorze osiowym znamienny tym,

28»

(P. 150126)

21.09.1971.

Instytut Przemysłu Skórzanego, Łódź (Remigiusz
Dzieża, Janusz Bajda, Janusz Gębala, Anna Pisarek).
Sposób zwilżania okrywy włosowej skór futerkowych w procesie uszlachetniania znamienny tym, że
zwilżanie okrywy włosowej przeprowadza się w czasie 10-360 minutowego trocinowania skór w trocinach
z drzew liściastych, do których dodano 5 - 3 0 % roztworu wodnego alkoholu o stężeniu 1-250 g/l, kwasóv.' organicznych lub nieorganicznych o stężeniu 1-250 g/l,
monoaldehydów lub dwualdehydów o stężeniu 1-400
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g/l, soli organicznych lub nieorganicznych o stężeniu
1-400 g.l w stosunku do ciężaru użytych trocin, po
czym skóry siatkuje się przez 10-120 minut, czesze,
strzyże i prasuje, lub prasuje i strzyże, poddaje lokowaniu i wykończaniu w sposób stosowany w przemyśle futrzarskim.
28a

(P. 151371)

3.11.1971.

Branżowe Laboratorium Przemysłu Obuwniczego,
Kraków (Wiktor Lasek).

Nr 18

Sposób impregnacji wyrobów włókienniczych i włókien szklanych, zwłaszcza wyrobów dekoracyjnych,
znamienny tym, że wyroby dziane lub tkane, bez potrzeby usuwania uprzednio naniesionych preparacji klejonek napawa się kąpielą impregnacyjną o pH 6 7, którą stanowi wodna dyspersja niepalnych żywic
syntetycznych, zawierających chlor w cząsteczce, przy
czym naniesienie substancji impregnującej na wyrób
wynosić winno 20-35%, obliczono w stosunku do ciężaru wyrobu.

Sposób otrzymywania garbnika glinowego z soli
glinowych kwasu siarkowego znamienny tym, że do
nastawiania zasadowości stosuje się średniomocne lub
słabe zasady, bądź sole średniomocnych kwasów organicznych ulegające rozkładowi w środowisku kwaśnym do produktów gazowych w stężonych roztworach
siarczanów obojętnych, wykazujących w przeliczeniu
na Na2SO4 stężenie conaj mniej 0,7 m NagSO4.
28a

(P. 151621)

17.11.1971.

Branżowe Laboratorium Przemysłu Obuwniczego,
Kraków (Wiktor Lasek, Leon Koczur, Stanisława Szybalska, Jan Zwoliński).
Sposób otrzymywania skór welurowych typu nubuk
c surowca bydlęcego znamienny tym, że procesy
uszlachetniania skóry w czasie jej wyprawy prowadzi się od strony lica po uprzednim zdjęciu warstwy
licowej na drodze dwojenia mokrych skór garbowanych.

29b
.

(P. 151037)

14.10.1971.

Instytut Włókien Sztucznych i Syntetycznych, Łódź
(Edward Masłowski, Zbigniew Rybicki, Stefan Bulik,
Henryk Lipecki, Włodzimierz Wroński).
Sposób wytwarzania wyrobów nietkanych z ciągłych włókien chemicznych przy użyciu wielootworowych dysz przędzalniczych, przez które wytłacza się
stop lub roztwór polimeru włóknotwórczego, a uformowane włókienka układa się na transporterze w formie runa, które poddaje się dalej operacjom wzmacniania, znamienny tym, że włókna formuje się ze stopów lub roztworów jednego- dwu lub więcej polimerów zawierających środki zmiękczające polimer, przy
czym stosunek wagowy środków zmiękczających do
polimeru lub polimerów wynosi najmniej 5 : 95, a najwyżej 75 : 25, po czym uformowane włókna układa się
w runo włókniny, które poddaje się dalej obróbce termicznej.
P. 151154

30a

(P. 151107)

19.10.1971.

Zakład Doświadczalny Produkcji Układów Hybrydowych, Warszawa (Wiktor Sitkowski, Zdzisław Kleczko, Janusz Dylewski, Zdzisław Kulesza, Juliusz Roth,
Zdzisław Cok).
Oświetlacz lekarski do oświetlania miejsc trudno
dostępnych zwłaszcza ucha, gardła, nosa, jamy brzusznej posiadający własne źródło światła, znamienny tym,
że posiada oprawkę żarówki nie przepuszczającą promieni świetlnych oraz laski przezroczyste matowe
oświetlające.

21.10.1971.

Instytut Włókien Sztucznych i Syntetycznych, Łódź,
(Edward Masłowski, Ludwik Fiszer).
Sposób wytwarzania włókniny z karbikowanych
ciągłych włókien syntetycznych bezpośrednio w procesie formowania włókien ze stopów polimerów, znamienny tym, że do głowicy przędzarki doprowadza się
na przemian porcjami dwa polimery włóknotwórcze
0 zbliżonej względem siebie temperaturze topnienia
1 lepkości stopowej w warunkach formowania, charakteryzujące się najmniej 5°/« różnuą skurczu w zo-.
rientowanym włóknie, po czym wytłoczone z dyszy
przędzalniczej i zorientowane włókienka układa się
na transporterze w formie runa, które dalej poddaje
się wykurczaniu znanymi sposobami np. obróbce termicznej.
ttt»

(P. 152379)

22.12.1971.

Instytut Włókiennictwa, Łódź (Danuta Zyżka, Tadeusz Mordaka).

30a

(P. 151135)

19.10.1971.

Zakład Doświadczalny Produkcji Układów Hybrydowych, Warszawa (Józef Dackiewicz, Zdzisław Kleczko, Zdzisław Kulesza, Juliusz Roth, Janusz Dylewski,
Zdzisław Cok).
Nóż chirurgiczny do pobierania wycinka punktów«*»
go zwłaszcza wycinka gruczołów chłonnych i gruczołu krokowego posiadający uchwyt połączony z trzpieniem zakończonym grotem w suwaku z ostrzem znamienny tym, że posiada łącznik z prowadnicą suwaka z zaciskiem trzpienia oraz nakrętką do regulowania wzajemnej odległości grota od ostrza.

Nr 18
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Generator impulsów ciśnieniowych do urządzenia do
krążenia pozaustrojowego, służący do wywoływania
zmian ciśnienia przetaczanej krwi z określoną częstotliwością, znamienny tym, że sworzeń (S), wprawiający w ruch miech (Ö) połączony pneumatycznie ze
zbiornikiem (Z) przetaczanej krwi, ma napęd elektromagnetyczny (C i M), którego cewki elektryczne (C) są zasilane ze źródła prądu stałego (U) poprzez
przekaźniki (P) uruchamiany przez generator impulsów (G) sterowany zdyskryminowanymi przez dyskryminator impulsami elektrokardiogramu (EKG), przy
czym pomiędzy dyskryminatorem (D) i generatorem
impulsów (G) jest umieszczony wyłącznik (W).

30a

(P. 151411)

6.11.1971.

Politechnika Śląska im. W. Pstrowskiego, Gliwice
(Marcin Brodziak).
Urządzenie do pomiaru częstości skurczów serca posiadające wzmacniacz bioelektryczny, przerzutnik
Schmitta, przerzutnik bistabilny znamienny tym, że
posiada uni wibrator (3) sterowany impulsami z wyjścia przerzutnika Schmitta (2) i sumator analogowy (5), na którego wejścia włączone są równolegle
sygnał (U) oraz sygnał z wyjścia integratora (4) objętego oporowym ujemnym sprzężeniem zwrotnym
sterowanym sygnałem (U) a impulsy E o wykładniczo opadających zboczach tylnych z wyjścia sumatora (5) podawane są na wejście sumujące komparatora (6) równolegle ze sygnałem (Xmn) z wyjścia układu (10) dającego w każdym n-tym cyklu sygnał (Xmn)
proporcjonalny do średniej czasów trwania m ostatnich cykli, natomiast sygnały (L) i (U) sterują stanami integratora integrującego (7)', na którego wyjście Yl
włączone są element śledząco-trzymający (9) oraz inwertor sumujący (8) przy czym wyjście inwertora (8)
włączone jest na wejście liczące integratora (7), tworząc pętlę dodatniego sprzężenia zwrotnego poprzez
integrator (7) i inwertor (8).

30a

(P. 151580)

30a

4.12.1971.

Huta Szkła Okiennego „Ząbkowice", Ząbkowice Będzińskie (Henryk Cwikliński, Antoni Biczysko, Jan
Cesak, Władysław Pniakowski).
Urządzenie do podcinania tafli szklanej stanowiące
stałą lub ruchomą ramę przesuwającą się pionowo
po prowadnicach zamontowanych na końcowej części
maszyny ciągnącej szkło płaskie znamienne tym, że
wózek (6) wyposażony w element tnący (7) jest sprzężony obustronnie linką (8) z tłoczkiem (9) umieszczonym wewnątrz rurki (10) na końcach której wmontowane są przewody (11) i (12) doprowadzające na przemian sprężone powietrze, oraz umocowana na ograniczniku (13) ruchoma zapadka (14) jest sprzężona ze
sworzniem tłoczka (15) przesuwanego sprężonym powietrzem doprowadzanym przewodami (16) i (17).

16.11.1971.

Polska Akademia Nauk Centrum Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej, Warszawa (Aleksander
Przybylski).

(P. 151941)

30a

(P. 152277)

18.12.1971.

Polskie Zakłady Optyczne, Warszawa (Stanisław Wysocki, Janusz Chalecki).
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Układ pulsatorów elektroftalmu znamienny tym, že
ma ramkę (1), osadzoną obrotowo względem uszu
(2) kasku i mającą dwa stabilizowane położenia oraz,
że w ramce (1) umieszczona jest przesuwna i unieruchamiana obsada (3) pulsatorów, posiadająca wykonane współśrodkowo w płaszczyznach równoległych
otwory (13) o kształcie niekołowego walca, w których
osadzone są przesuwne pulsatory, unieruchamiane
przez wzajemne przenikanie ząbków, wykonanych
w karkasach (6) ze szpilkami (5), osadzonymi w otworaph (14) obsady (3) pulsatorów.
SOh

(P. 151373)
3.11.1971.
Kutnowskie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa", Kutno
(Tadeusz Delong, Mirosław Zyr»2r, Grażyna Zyner, Tadeusz Harenza, Jerzy Mazurc^ak).
Sposób otrzymywania nowych kompleksowych połączeń wodorotlenku żelazowego z produktami biosyntezy dekstranu, znamienny tym, że brzeczkę pofermentacyjną ze wszystkimi składnikami, powstałymi w hodowli drobnoustrojów wytwarzających dekstran z sacharozy takich, jak dekstran, fruktoza, substancje białkowe i mikroelementy, albo też wywar fruktozowy,
otrzymany po wydzieleniu dekstranu z brzeczki poíermentacyjnej z zawartością pozostałych składników
biosyntezy dekstranu, albo też mieszaninę brzeczki pofermentacyjnej z zawartością wszystkich składników
biosyntezy dekstranu i wywaru fruktozowego w dowolnych proporcjach poddaje się reakcji kompleksowania ze świeżo przygotowanym wodorotlenkiem żelazowym w środowisku alkalicznym w temperaturze
65-90°C, p j czym masę poreakcyjną po zobojętnieniu za pomocą kwasu solnego zagęszcza się pod
zmniejszonym ciśnieniem i pozostałość suszy w suszarce rozpyłowej lub zatęża do konsystencji syropu.
(P. 151567)
15.11.1971.
Wytwórnia Surowic i Szczepionek, Warszawa (Eugenia Nowicka, Robert Krauze, Jerzy Mikoszewski).
Sposób rozdzielania immunoglobulin klasy A od immunoglobulin klasy M, będących składnikami białkowymi surowic, znamienny tym, że w roztworach wodnych tych białek, zawierających jony wersenianu, adsorpcji na kationowych wymiennikach jonowych ule-,
gają przy niskiej sile jonowej i w pH powyżej 6,0 immunoglobuliny M, podczas gdy immunoglobuliny A pozostają w roztworze lub przechodzą do roztworu, o ile
uprzednio zostały zaadsorbowane.

Nr 18

Sposób otrzymywania antybiotyków A-201A i A-2O1B, znamienny tym, że szczep Streptomycea caproelus 3817 hoduje się w płynnej pożywce zawierającej
przyswajalne źródła węgla, azotu i soli nieorganicznych, w warunkach hodowli głębinowej z napowietrzaniem w czasie potrzebnym do otrzymania odpowiedniej ilości antybiotyku.
w
30k

(P. 150173)

25.08.1971.

Centralne Biuro Konstrukcyjne Sprzętu Medycznego, Warszawa (Józef Ankudowicz).
Aparat do sztucznego oddychania, znamienny tym,
że zawiera przerzutnik bistabilny (6), zasilany sprężonym gazem ze źródła poprzez zawór redukcyjny (1)
i (2), zawór głębokiego wdechu (5), przy czym kanał
wylotowy (6b) i kanał (6d) przerzutnika (6) połączone
są z atmosferą, kanał (6a) połączony jest z negacją (4)
i negacją (7), kanał (6c) połączony jest z zastawką (16)
poprzez regulator (10), negację (7) i diodę (13) lub też
kanał (6c) połączony jest z tą zastawką (16) poprzez
diodę (12) i zawór (8), przy czym kanał (6c) połączony
jest również z atmosferą poprzez diodę (11) i zawór
głębokiego wdechu (5).

30h

(P. 152229)
17.12.1971.
Instytut Przemysłu Mięsnego, Warszawa (Maria Górna, Barbara Grabarek, Jerzy Strzelecki).
Sposób otrzymywania albuminy i krwi zwierzęcej
a zwłaszcza wołowej, o lOOtyo czystości elektroforetycznej znamienny tym, że roztwory białek surowicy
lub osocza krwi zwierzęcej poddaje się działaniu soli
cynku w temperaturze +1 do +4° korzystnie +2° przy
pH około 7,4, następnie odwirowuje się powstały osad
składający się z nierozpuszczalnych kompleksów globulin z cynkiem, po czym pozostałe jeszcze głównie
alfa i beta globuliny usuwa się z roztworu przez wysolenie ich siarczanem amonu i odwirowanie, a pozostały roztwór zakwasza się przy pomocy kwasu mineralnego do uzyskania pH = 4,5 co powoduje wypadnięcie z roztworu jako osadu albumin o 100*/» czystości
elektr
of
or
etycznej.
.
30h

(P. 152556)

29.12.1971./
Pierwszeństwo: 12.10.1971 (Stany Zjednoczone Ameryki)
Eli Lilly and Company, Indianapolis, Stany Zjednoczone Ameryki (Robert L. Hamill, Marvin Martin
Hoehn).

SOh

30k

(P. 150516)

15.10.1971.

Toruńska Przędzalnia Czesankowa, Toruń (Antoni
Sajdak, Zdzisław Wiśniewski).
Urządzenie do wymuszania przepływu cieczy zwłaszcza do wymuszania pozaustrojowego krąienla krwi,
znamienne tym, że posiada rolki (2) osadzone w pro-
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Nr 18

wadnicach (4) tarczy (5), których ruch promieniowy
powoduje sworzeń (9) połączony z tuleją (10) dociskaną przez sprężynę (21) do łożyska oporowego (11) na
którym umieszczona jest tuleja (18) o przesuwie regulowanym tuleją (13), przy czym sworzeń porusza się
w wycięciu (7) ucha (8) rolki (2).
Urządzenie według zastrz. 1 posiadające sprzęgło zapadkowo-cierne znamienne tym, że elementem czynnym jest tarcza (16) połączona z wrzecionem (6), a elementem biernym jest ślimacznica (17).

31b

(P. 150478)

19.09.1071.

Przedsiębiorstwo Projektowania i Wyposażania Odlewni „Prodlew" Oddział Projektowy, Kraków (Jan
Bruzda, Ryszard Goebel, Tadeusz Fanaszek, Witold
Szanda, Edwarda Szuyska).
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24.11.1971.
Przedsiębiorstwo Projektowania i Wyposażania Odlewni „Prodlew", Warszawa, (Andrzej Oppenheim, Ryszard Miecznikowski Jan Dadas, Janusz Kaj zer, Leonard Wroński).
Sposób obróbki wybitej masy formierskiej, polegający na jej rozbiciu, spulchnieniu i ochłodzeniu, znamienny tym, że pędzące bryły rozbija się na kilku rzędach
zawieszonych pionowo krat o malejących otworach,
przy czym produkt rozbicia przesiewa się a odpad
rozdrabnia na kruszarce wirnikowej i przesiewa a następnie produkty przesiania przedmuchuje się powietrzem na drodze ich spadania z sit na urządzenie odbierające.
Układ do stosowania sposobu, według zastrz. 1, znamienny tym, że zawiera najmniej dwie pionowe kraty
(5) zawieszone jedna za drugą oraz ekran (6) zagradzający drogę najdrobniejszym grudkom masy, przy
czym kraty i ekran są zawieszone nad sitem (7) pod
którego rynną (8) znajduje się kruszarka (9) oraz umieszczone pod nią sito (10).
31b1

(P. 151733)

Sposób wykonywania form jednostkowych i małoseryjnych w obiegu zamkniętym poziomym lub poziomym i pionowym znamienny tym, że luźne płyty modelowe wprowadzane są do obiegu we właściwym momencie cyklu wytwarzania form i po wykonaniu każdej kolejnej operacji przechodzą w obiegu do wykonania następnych form danego asortymentu i po wykonaniu potrzebnej ilości form wyprowadzane są z obiegu w czasie nieprzerwanej produkcji, przy czym gotowe formy odbierane są wzdłuż prostej linii produkcyjnej.
Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz. 1
znamienne tym, że składa się z połączonych ze sobą
kolejno: przenośnika rolkowego (7) do transportu
skrzyń formierskich (1) i płyt modelowych (2), urządzenia dozującego wstrząsowo-nadmiarowego (5), prasy (6), urządzenia do oddzielania modelu od formy (7),
urządzenia odbioru płyt modelowych (8), urządzenia
wymiany płyt modelowych (9), uchylnego stołu rolkowego (10) i urządzenia podającego płyty modelowe (11),
przy czym poszczególne części urządzenia są sterowane układem, w którym impuls stwierdzający zakończenie operacji poprzedniej uruchamia operację następną.
31b1
(P. 151734)
24.11.1971.
"Przedsiębiorstwo Projektowania i Wyposażania Odlewni „Prodlew" Warszawa, (Tadeusz Biedrzycki).
Urządzenie do rozdzielania zestawu wybitych skrzyń
formierskich i nakładania skrzyń górnej i dolnej na
ich płyty podmodelowe, składające się z przejezdnego
zespołu podnoszącego skrzynię w celu nałożenia jej na
płytę podmodelową, znamienne tym, że posiada wychylną ramę (5) korzystnie o kształcie ceownika, opasującą dolną skrzynię z trzech stron jej obwodu, skojarzoną obrotowo z konstrukcją nośną (1) urządzenia
za pomocą czopów (6) i otworów, których wspólna oá
przechodzi przez środnik ceownika - ramy i jest prostopadła do jego półek na końcach których znajdują
się przesuwne czopy (9) z zabierakami (10) współpracujące z otworami i występami skrzyni dolnej podczas jej odwracania przy wychylonej w górę ramie.
31b1

(P. 151700)

1.07.1971.

Instytut Odlewnictwa, Kraków (Tadeusz Rzepa, Zygmunt Grodziński, Andrzej Heyran).
Masa formierska 1 rdzeniowa sporządzona na bazie
szkła wodnego znamienna tym, że zawiera rozluźniacz,
którym jest mieszanina kwasów porafinacyjnych, paku
podestylacyjnego, oleju autoklawowego lub jeden
z tych składników z substancjami zasadowymi a szczególnie z wodorotlenkiem sodu, których dodaje się
w ilości do 30 części ciężarowych na 100 części ciężarowych kwasu porafinacyjnego, paku podestylacyjnego
i oleju autoklawowego, lub jednego z tych składników.
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31b>

(P. 151735)

24.11.1971.

Przedsiębiorstwo Projektowania i Wyposażania Odlewni „Prodlew" Warszawa, (Tadeusz Biedrzycki).
Skladarka do form odlewniczych, w której operacja
nakładania górnej części formy na dolną odbywa się
przy bezruchu tej ostatniej, zaś górna posiada możliwość przemieszczeń wzdłużnego i poprzecznego w czasie ruchu w dół głowicy utrzymującej tę część formy,
znamienna tym, że przesuwna głowica (1) utrzymująca
górną część formy (18) jest podwieszona do konstrukcji nośnej (5) składarki za pośrednictwem znanego
przegubu Cardana, przy czym płyta (12) tego przegubu, stanowiąca powierzchnię oporową siłownika (IS)
utrzymującego głowicę i jednocześnie prowadząca tę
głowicę na znanych prowadnicach (14), posiada przynajmniej dwa kołki oporowe U6) a konstrukcja nośna
składarki - dwie przesuwne pryzmy (17) współpracujące z kołkami lub odwrotnie.

Slb»

(P. 151783)

26.11.1971.

Fabryka Maszyn Odlewniczych, Kraków, (Julian
Książek).
Urządzenie wibracyjne z przenośnikiem rolkowym
zwłaszcza do zagęszczania masy formierskiej w skrzynkach składające się z przenośnika rolkowego i wibratora znamienne tym, że rama (4) przenośnika rolkowego połączona jest z korpusem (1) urządzenia wibracyjnego elementami sprężystymi (3) w sposób umożliwiający podnoszenie i opuszczanie ramy (4) przenośnika
rolkowego względem korpusu (1) urządzenia wibracyjnego za pomocą siłowników (8) przytwierdzonych do
ramy (4) przenośnika.

•liii'

(P. 152497)

27.12.1971.

Instytut Odlewnictwa, Kraków (Jan HarpulaK Jur
Piszak, Mieczysław Dębski, Tadeusz Rzepa, Jerzy Śliwa, Andrzej Heryan).

Nr 18

Szybkoutwardzalna masa formierska 1 rdzeniowa
składająca się z piasku kwarcowego, znamienna tym,
że jako spoiwo dodaje się rozpuszczony polistyren
o stężeniu 10-90*/», oraz absorbenty w ilości do 10
części ciężarowych na 100 części ciężarowych piasku
kwarcowego.
31b*

(P. 152238)

17.12.1971.

Przedsiębiorstwo Projektowania i Wyposażania Odlewni „PRODLEW", Warszawa, (Bogdan Pietrusińskl).
Drąg do wymurowywania, zwłaszcza długiej kokill
do odlewania odśrodkowego tuleł, znamienny tym, U
stanowi go walec (1) o średnicy równej zewnętrznej
średnicy tulev i jednym końcu w kształcie stożka (2).
który posiada wzdłuż swych tworzących najkorzystniej trzy żebra (3) skojarzone obrotowo z kokilą.
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SltK

(P. 152725)

27.12.1971.

Odlewnia Żeliwa Ciągliwego i Wytwórnia Łączników, Zawiercie, (Franciszek Kałwak, Marian Picheta).
Urządzenie do ciągłego wybijania form odlewniczych
dostarczanych konwojerem odlewniczym przez wytrząsanie zawartości formy zabudowane nad konwojerem wzdłuż jego osi, znamienne tym, że posiada przenośnik łańcuchowy o kierunku ruchu zgodnym z kierunkiem biegu konwojera złożony z dwóch jednakowych cięgien łańcuchowych (3, 4) o tej samej prędkości, posiadających zaczepy (5), oraz samotokowy przenośnik rolkowy (7) sprzężony z wibratorem (8) przy
czym cięgna łańcuchowe (3, 4) są usytuowane po obydwóch stronach konwojera tak, że zaczepy (5) równocześnie trafiają od spodu w wewnętrzne kontury ucha
lewego i prawego skrzynki unosząc formę nad konwojer na samotokowy przenośnik rolkowy (7), który jest
wyposażony w dwa rzędy jednokołnierzowych rolek
usytuowanych tak, aby ścianki skrzynek na których
są ucha trafiały na ich bieżnie (17), a kołnierze (18)
znajdowały się od strony zewnętrznej ścianek skrzynek uniemożliwiając spadanie skrzynek w czasie wybijania form.

31b«

(P. 149854)

09

Sposób wytwarzania prętów kształtowych ze szkła
optycznego znamienny tym, że wytapia się masę szklaną w donicy szklarskiej i studzi się ją do temperatur
w których osiąga lepkość 400 do 8000 poise'ow, a następnie usuwa się chłodniejszą, przypowierzchniową
warstwę szkła i odprowadza pozostałą masę do stożkowej dyszy, w której ulega procesowi formowania
w strumień o stałym przekroju kołowym, odciągany
przez przesuwający się pod nią transporter i krzepnący na nim w postaci prętu kształtowego.
Urządzenie do stosowani» sposobu według zastrz. 1
znamienne tym, że stanowi je stożkowa dysza (1), wyposażona we wlot (2) o większej średnicy niśli wylot
(3), usytuowanych względem siebie na takiej odległości, aby tworzące (4) dyszy (1) były odchylone od
pionu pod kątem 2 - 1 5 ° , osadzona pionowo w elektrycznym piecu przelotowym (5), którego elementy
grzejne (6) zasilane są z autotransfomratora, a ponad
piecem (5) znajduje się urządzenie do wylewu masy
szklanej (7) z donicy szklarskiej (8), pod spodem zaś
tego pieca (5) zainstalowany jest przenośnik taśmowy
(9) odciągający kształtowany pręt (10) i napędzany silnikiem (11) za pośrednictwem reduktora (12).

5.08.1971.

Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica,
Gliwice (Zdzisław Librant, Andrzej Tokarz, Adam Kudel).
-

Urządzenie do wykonywania spieków posiadające
dwa przesuwne tłoczniki wewnątrz matrycy w kształcie tulei znamienne tym, że tuleja (1) posiada przekrój stopniowo malejący ku końcom oraz przymocowane do końców tulei (1) zaciski prądowe (5) i układ
oziębiający (7).

32»

(P. 150174)

(P. 150439)
10.04.1971.
Krośnieńskie Huty Szkła, Krosno (Krzysztof Hrycaj,
Ryszard Gierlasiński, Janusz Bania).
Sposób wytwarzania brył ze szkła o lepkości 10*-10*
Puaza znamienny tym, że przez odlewanie formuje się
wstępny profil przechładzając go wewnętrznie, następnie walcuje się go nadając mu kształt zbrylonej taśmy, wyciąga się ją z walców formujących chłodząc ją
dalej do temperatury dużo niższej od temperatury
mięknięcia szkła i rozdziela na części.
Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz. 1,
2 posiadające zasilacz o regulowanym wypływie szkła,
znamienne tym że zawiera formę wstępnego profilu,
walce formujące zbryloną taśmę, stół odbierający oraz
element rozdzielający.
32»

25.08.1971.

Centralne Laboratorium Optyki, Warszawa (Maciej
Wilgocki, Zenon Bieleć, Mirosław Błażewicz, Jerzy Janicki).

32»

(P. 151657)

T«*-i*,«7: i9.ii.i971.

Zakłady Elektronowe „Toral", Toruń (Janina Kamińska, Henryk Roguszczak, Radosław Śmigaj).
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Sposób wykonywania metodą ciągłą korpusów i njcł, a zwłaszcza niedoprzędów włókien szklanych, sklejonych żywicami z owiniętym drutem, stosowanych
jako elementy urządzeń elektrycznych, zwłaszcza rezystorów drutowych, znamienny tym, że nawijanie drutu na wiązkę włókien następuje po przesyceniu wiązki włókien lakierami (żywicami) i wyprażeniu w piecu
tunelowym (5) w temperaturze poniżej temperatury
utwardzania tych żywic, a przed prażeniem w piecu tunelowym (10) w temperaturze utwardzania tych żywic.
Urządzenie do stosowania sposobu według zastrzeżenia 1 znamienne tym, że nawijarka drutu (7) wyposażona jest we wrzeciono (15) posiadające otwór dla
przepuszczenia wiązki włókien.

Nr 18

Sposób zwiększenia przyczepności luminoforu do
szklą baniek elektrycznych lamp wyładowczych przez
użycie jako dodatku adhezyjnego boranu wapniowo-barowego znamienny tym, że w celu możliwie równomiernego rozprószenia boranu w suspensji luminoforowej wprowadza się go do młyna, w którym przyrządza się suspensję, w początkowej fazie jej mielenia,
tj. gdy luminofor miele się jeszcze w medium o małej wiskozie, np. w samym octanie butylu, a więc przed
dodaniem do młyna właściwego lepiku, np. nitrocelulozy.
»V.';iî

(P. 151102)
19.10.1971.
32b
Fabryka Samochodów Osobowych, Warszawa (Włodzimierz Làskowski, Roman Zaj del). -■ .. . ^
Urządzenie do łączenia metalu ze szkłem, klejem
termoutwardzalnym, składające się ze źródła promieni cieplnych, elementów odbijających i skupiających
promienie cieplne, układu regulacji temperatury oraz
pneumatycznych urządzeń dociskowych znamienne
tym, że źródło promieni cieplnych (1) umieszczone jest
między zwierciadłem wklęsłym (2) i układem soczewek
skupiających (3) zaś przedmiot metalowy (7) znajduje
się w ogniskowej układu soczewek (3).

(P. 151481)
24.12.1971.
Huta Szkła Walcowanego „Jaroszowice", Jaroszowiec
(Zygmunt Czerwiński, Kajetan Garsztec^i, Wanda Borowska).
Hydrofobowe szkło piankowe spieniane przy użyciu
sadzy względnie węglanu wapnia wytwarzane w postaci prostek i kształtek znamienne tym, że jego powierzchniowa warstwa jest nasycona żywicą metylošilikonową, przy czym grubość warstwy nasycenia jest
nie mniejsza średniej wielkości średnicy porów.

32b

12.11.1971.
(P. 151549)
Przedsiębiorstwo Połowów Dalekomorskich i Usług
Rybackich „Dalmor", Gdynfa (Ludwik Lubieński, Jan
Knyszewski, Aleksander Stala).
Sposób otwierania jamy brzjsznej ryb z równoczesnym przecinaniem przełyku, wycięciem otworu'owalnego i patroszenia oraz urządzenie do stosowania tego
sposobu znamienny tym, że na części brzusznej ryby
wykonuje się dwa łukowe nacięcia w czasie wykonywania których zostaje przecięty przełyk i wycięty
otwór owalny, po czym usuwa się wnętrzności.

S4b

ttft

(P. 151090)

18.10.1971.

Zakłady Wytwórcze Lamp Elektrycznych, im. Róży
Luksemburg Warszawa (Maurycy Huettner, Józef Cetnar, Janusz Frydel, Bogdan Kapka, Halina Kwasieborska).
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Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz. 1
zaopatrzone w paski zabierakowe, dwa noże tarczowe,
dwa prowadniki ryb oraz element usuwający wnętrzności znamienne tym, że noże ustawione są w stosunku do siebie pod dużym kątem, najkorzystniej 90°,
a nieruchomy element patroszący znajdujący się między nożami jest umieszczony za płaszczyzną osi noiy.

34c

(P. 151678)

20.11.1971.

Przedsiębiorstwo
Doświadczalne
Automatyzacji
i Urządzeń Przemysłowych „UNIPORT", Łódź (Andrzej
Utnicki).
Sposób oczyszczania powierzchni trudnooczyszczalnych przez wytwarzanie podciśnienia, znamienny tym,
że urządzenie wytwarzające podciśnienie współpracuje
z urządzeniem dostarczającym sprężone powietrze, którego strumień skierowuje się pod kątem na powierzchnie oczyszczaną w taki sposób, że strumień sprężonego powietrza odrywa zanieczyszczenia, które następnie zostają zassane przez urządzenie wytwarzające podciśnienie przy czym oba urządzenia współpracujące mogą być załączane równocześnie.
Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz. 1,
znamienne tym, że posiada końcówkę nadmuchająco-zasysającą (1), w której jest umieszczona dysza lub
szereg dysz (2), podłączonych w znany sposób ciśnieniowym przewodem rurowym (3) do urządzenia dostarczającego sprężone powietrze.

341

(P. 151595)

16.11.1971.

Centralne Laboratorium Przemysłu Lniarskiego, Żyrardów (Franciszek Jurasz).
Urządzenie do blokowania przesuwnych szyb w szafach 1 biblioteczkach znamienne tym, że składa się

71

z języka blokującego (3) kształtem zbliżonego do zewnętrznego zarysu szafy w okolicy szyb, z wbitego
w szafkę uchwytu (4), na który nałożony jest język
blokujący (3) przy czym zamknięcie języka blokującego
(3) na uchwycie (4) następuje przy pomocy znane]
kłódki (S).
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(P. 15Z473)
24.12.1971.
Główne Biuro Studiów i Projektów Górniczych Ośrodek Studialno-Badawczy Projektowania Górnictwa Podziemnego, Katowice, Polska (Marian Izdebski).

35»

Urządzenie hydrauliczne do automatycznego napinania i pomiaru naciągu prowadników linowych
w urządzeniach wyciągowych znamienne tym, że posiada hydrauliczny cylinder (2), zasilany olejem za
pomocą rurociągu (11), do którego przyłączony jest
kontaktowy manometr (12) jako miernik i czujnik,
którego impulsy przekazywane są do pomp olejowych
(10) i hydraulicznych zaworów rozdzielczych (13), dzięki czemu utrzymuje się stała wartość siły napinającej
w linie (7).

obiegowy wokół osi liny wciągarki, a których prędkości obrotowe mogą być swobodnie dobierane w odpowiednim stosunku do szybkości liny.
35b

(P. 150010)
14.08.1971.
Kujawskie Zakłady Mechaniczne Przemysłu Ceramiki Budowlanej, Gniewkowo (Kazimierz Głowacki,
Zygmunt Mackiewicz, Leszek Sprzypczak, Witold Tymkowski).
Napęd przesuwnicy elektrycznej, znamienny tym, że
silnik elektryczny (1) połączony jest przekładnią pasową ze skrzynką przekładniową o dwóch sprzęgłach
(8) i (10) przekazujących napęd na mechanizm obrotu
lub na oś (7) mechanizmu jazdy z osadzonym na stałe
bębnem (13), którego powierzchnia wewnętrzna współpracuje ze szczękami hamulcowymi (14) a powierzchnia zewnętrzna opasana jest taśmą hamulcową (15)
przy czym na tej osi osadzone są rozłącznie wymienne
koła jezdne (9) o zamiennych średnicach.

(P. 151665)
20.11.1971.
Zakład Doświadczalny Dźwigów Samochodowych
i Samojezdnych przy Centralnym Biurze Konstrukcyjnym Urządzeń Budowlanych, Bielsko-Biała, Polska
(Ryszard Machnowski).
Ułożyskowanie dla wysuwu tub teleskopowego wysięgnika dźwigu lub innych ciężkich przedmiotów
składające się z cylindrycznych rolek odtaczających
się po bieżniach korpusu ułożyskowania, znamienne
tym, że bieżnia w przekroju wzdłużnym stanowi pole
ograniczone dwoma odcinkami prostych równoległych
połączonymi najkorzystniej półkolami i posiada obrzeża uniemożliwiające ruch poosiowy rolek, przy czym
płaszczyzna górna bieżni jest płaszczyzną nośną,
w związku z czym twardą i gładką.
S5b

(P. 152715)
30.12.1971.
Zakłady Mechaniczne „Łabędy" Przedsiębiorstwo
Państwowe, Gliwice 9, Polska (Czesław Ochwat, Rajnold Pardela, Zbigniew Galecki).
Urządzenie do oczyszczania liny wciągarki umieszczone na przedłużeniu rolek prowadzących linę i wyposażone w szczotki druciane znamienne tym, że składa się z drążka zamocowanego przegubowo do kadłuba maszyny i do szybko rozbieralnego przegubu kulistego, stanowiącego podporę dla zespołu napędowego
szczotek, składającego się z rolek ciernych, przekładni
pośredniej i przekładni planetarnej, przy czym napęd
szczotek uzyskuje się od oczyszczanej liny wciągarki
poprzez rolki cierne, przekładnię pośrednią i przekładnię planetarną tak skonstruowaną, że szczotki oczyszczające linę wciągarki wykonują dwa ruchy robocze,
a mianowicie ruch obrotowy wokół własnej osi i ruch

35»
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35b

(P. 151666)

20.11.1971.

Zakład Doświadczalny Dźwigów Samochodowych
i Samojezdnych przy Centralnym Biurze Konstrukcyjnym Urządzeń Budowlanych, Bielsko-Biała, Polska
(Edward Sosna, Piotr Morawski).
Podpora samozakleszczająca dis masiyn roboczych,
zwłaszcza dźwigów 1 koparek Jezdniowych, napędzana
hydraulicznie, znamienna tym, że obejma (1) jest umieszczona suwliwie na pochwie (2), wahliwie zawieszonej w podwoziu (6) poprzez sworzeń (7), i połączona
przegubowo z drągiem (3) siłownika hydraulicznego
znajdującego się wewnątrz pochwy, a którego cylinder (4) połączony jest przegubowo jednocześnie z pochwą i ramieniem (5) poprzez sworzeń (S), ustalonego
względem podwozia poprzez łącznik (9), przy czym
obejma połączona jest z podwoziem poprzez łącznik
(10).

35b

(P. 152441)
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nej z ramą (4) oraz napędzany siłownikiem, którego
drąg (5) połączony z wspornikiem (1) poprzez sworzeń
(7) a cylinder połączony z kieszenią (2).
(P. 151526)

35c

13.11.1971.

Centralne Biuro Konstrukcji Maszynowych Przedsiębiorstwo Państwowe, Bytom, Polska (Jan Kwaśnicki).
Urządzenie do sterowania bliźniaczej wciągarki
chwytakowej znamienne tym, że jest zaopatrzone w tuleję (1), przesuwną po prowadnicy (3) i połączoną
sztywno ze ślizgaczem (5), stanowiącym część linii śrubowej i wchodzącym do rowka zapasowego zwoju trzymającego bębna (6) oraz w tuleję (2), przesuwną po
prowadnicy (4) i połączoną sztywno ze ślizgaczem (7),
stanowiącym część linii śrubowej i wchodzącym do
rowka zapasowego zwoju zamykającego bębna (8), przy
czym do tulei (2) zamocowany jest zespół łączników
a do tulei (1) zamocowany jest zespół krzywek, działających na te łączniki.

23.12.1971.

Zakład Doświadczalny Dźwigów Samochodowych
i Samojezdnych przy Centralnym Biurze Konstrukcyjnym Urządzeń Budowlanych, Bielsko-Biała, Polska
(Edward Sosna, Piotr Morawski).
Podpora samozakleszczająca dla maszyn roboczych
zwłaszcza dźwigów I koparek jezdniowych napędzana
hydraulicznie znamienna tym, że wspornik (1) połączony z ramą (4) poprzez łącznik (3) jest usytuowany
suwliwie w kieszeni (2) również przegubowo połączo-

(P. 152268)

35c

18.12.1971.

Centralne Biuro Konstrukcji Maszyn Przedsiębiorstwo Państwowe, Bytom, Polska (Stanisław Gawlik).
Urządzenie do wyciągania liny z przyciągarki, usytuowanej na przesuwnicy wgłębionej, stosowanej
w przemyśle materiałów budowlanych, znamienne tym
15
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że stanowi go napędzany wózek (3). połączony z liną
(1) przyciągarki (2) i wyposażony w zabierający sprzęg
(13) oraz w bęben kablowy (9), napędzany od osi (10)
nienapędzanych kół jezdnych wózka (3) poprzez łańcuchową przekładnię (11) i poślizgowe sprzęgło (12),
przy czym wał (8) napędzanych kół jezdnych wózka (3)
jest sprzęgnięty z napędem mechanizmu jazdy za pomocą elektromagnetycznego sprzęgła (7).
35c

(P. 152303)

Nr 18

wnętrznej kierownicy (3) anemostatu oraz dwuramienne dźwignie (4) z czopami (5) wodzonymi w prowadnicy (6) obrotowej tarczy (1), przy czym dłuższe ramiona
(11) dźwigni (4) przy zamkniętych przepustnicach (8)
są równoległe do osi (9) wspornika (10), zaopatrzone
w przesuwne nastawne kostki (13) i są połączone przegubowo z cięgnami (12) związanymi z przepustnicami
(8).

20.12.1971.

Zakłady Mechaniczne „Łabędy" Przedsiębiorstwo
Państwowe, Gliwice 9, Polska (Andrzej Nalepa, Janusz Rott).
Napęd hydrauliczny i sterowanie wciągarki, bliźniaczej lub dwubębnowej ciernej, zawierającej dwa bębny robocze i bęben magazynujący linę, silnik hydrauliczny i przekładnię redukcyjną wbudowaną w bęben,
oraz hydrauliczny układ sterujący znamienne tym, że
jako przekładnię redukcyjną zastosowano przekładnię falową, której wzbudnik fal połączony jest sprzęgłem z silnikiem hydraulicznym, ten zaś osadzony jest
w tulei wspornikowej nieobrotowej, z którą poprzez
uzębienie ewolwentowe związana jest nieobrotowo tuleja podatna przekładni falowej, przekazująca moment
obrotowy na koło sztywne przekładni falowej, o uzębieniu wewnętrznym, osadzone na wewnętrznej średnicy bębna roboczego, przy czym z jednego z dwóch
bębnów napęd przekazywany jest w znany sposób
dalej na bęben magazynujący i układacz liny, natomiast obroty bębnów roboczych mogą być wybierane
w dwóch zakresach od 0 do nj przy zasilaniu równoległym silników hydraulicznych cieczą i od 0 do n,
przy zasilaniu szeregowym silników hydraulicznych
cieczą, przy czym n2 może być ustalone dowolnie
w granicach ni ( n2 ( 2nj.
37a

(P. 149548)

19.07.1971.

Politechnika Śląska im. W. Pstrowskiego, Gliwice
(Wiktor Jackiewicz, Włodzimierz Starosolski).
Ekran akustyczny. Tekst zgłoszenia i rysunek umieszczono w klasie 37f na str. 77.
37«

(P. 149549)

19.07.1971.

Politechnika Śląska im. W Pstrowskiego, Gliwice
(Wiktor Jackiewicz, Włodzimierz Starosolski).
Rezonator akustyczny dla pomieszczeń o różnym
przeznaczeniu a zwłaszcza dla sal widowiskowych
o uniwersalnym zastosowaniu, znamienny tym, że stanowi powłokę wiszącą w postaci dachu lub dachów wiszących, przy czym część konstrukcyjna i izolacyjna
przekrycia jest kształtowana jednocześnie jako element akustyczny, przy odpowiednio dobranej wadze,
materiałach i rozpiętości.

36d

(P. 152700)

31.12.1971.

Zakłady Okrętowych Urządzeń Chłodniczych i Klimatyzacyjnych „Klimor", Gdynia (Henryk Korzycki,
Stanisław Białek, Stefan Olesiński).
Mechanizm regulacyjny szafki klimatyzacyjnej
zwłaszcza dwuprzewodowej, składający się z krzywki
i regulowanych dźwigni połączonych cięgnami z przepustnicami, znamienny tym, że ma obrotową tarczę
(1) osadzoną trwale na ręcznym pokrętle (2) przesuniętym przez otwór wydrążony współśrodkowo w ze-
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(P. 152108)

13.12.1971.

Politechnika Śląska im. W Pstrowskiego, Gliwice
(Wilhelm Król, Teodor Badora, Marian Kawulok).
Konstrukcja złącza pionowego prefabrykowanych,
wielkowymiarowych elementów ścian budynków, znamienna tym, że wzdłuż każdej bocznej pionowej krawędzi elementu prefabrykowanego (1) posiada wręb
dyblowy (2) w kształcie trójkąta o długości równej
wysokości elementu prefabrykowanego, przy czym
w dolnej i w górnej części elementu prefabrykowanego, znajdują się pręty (3), które korzystnie są połączone
wzajemnie lub z prętami łącznikowymi (4) w znany
sposób.
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Składana ścianka działowa, znamienna tym, że stanowią ją metalowe ramki, wykonane z kątowników
(6), połączone zawiasami (7) i wyposażone w nożycowe usztywnienia (12), przy czym u góry i dołu oraz na
początku i końcu ścianki umocowane są w metalowych
obudowach (8) zamki (9) wyposażone w ustalające
dźwignie (10) połączone z blokującymi prętami (11),
natomiast w posadzce i stropie pomieszczenia dzielonego umocowane są gniazda (1) wykonane w postaci metalowych puszek (2), wyposażonych w wieczka (S)
umieszczone na sprężynach (4).

37b

(P. 152042)

10.12.1971.

Instytut Technologii Drewna, Poznań, (Stanisław
Szarama).

S7a

(P. 152109)

13.12.1971.

Politechnika Śląska im. W Pstrowskiego, Gliwice
(Wilhelm. Król, Teodor Badora, Marian Kawulok).
Sposób wykonywania prefabrykowanych kondygnacji piwnicznych i element wielkowymiarowy do stosowania tego sposobu. Tekst zgłoszenia i rysunek
umieszczono w klasie 37b poniżej.

S7b

(P. 150847)

Płytowy element budowlany trójwarstwowy, szczególnie do budownictwa lekkiego jak pawilony, domki
kempingowe oraz do konstrukcji ścian działowych lub
meblościanek w budownictwie mieszkaniowym i innym, znamienny tym, że zawiera połączone ze sobą
w sposób trwały, najkorzystniej wodoodpornym klejem trzy warstwy, z których wewnętrzna warstwa (3)
wykonana jest z łodyg trzciny lub zdrewniałych części
innych roślin, przy czym łodygi trzciny ułożone są
prostopadle do zewnętrznych warstw okładzinowych
(1).

1.10.1971.

Politechnika Krakowska Instytut Technologii i Organizacji Budownictwa, Kraków (Kazimierz Piwowarczyk).
Profil stali zbrojeniowej mający zastosowanie do
prętów zbrojeniowych w elementach nośnych żelbetowych, znamienny tym, że przekrój poprzeczny pręta (1)
zbrojeniowego jest największy w środkowej jego partii i zmniejsza się obustronnie jednakowo w kierunku
do końców (2) pręta (1), przy czym przekrój poprzeczny w środkowej partii pręta (1) jest dobierany w zależności od zapotrzebowania wytrzymałościowego stali
w tych partiach elementu żelbetowego.

37b

(P. 152109)

13.12.1971.

Politechnika Śląska im. W. Pstrowskiego, Gliwice,
(Wilhelm Król, Teodor Badora, Marian Kawulok).

37b

(P. 151824)

29.11.1971.

Politechnika Wrocławska, Wrocław, (Tadeusz Zipser
Zdzisław Mieczkowski).

Sposób wykonania prefabrykowanych kondygnacji
piwnlczych z elementów wielkowymiarowych dla budynków prefabrykowanych, znamienny tym, że połączenia elementów prefabrykowanych ścian (1) z ławami fundamentowymi (5) dokonuje się przez ustawienie elementów ściennych (1) w deskowania ław (7)
z ułożonym zbrojeniem fundamentów (8), a następnie
zabetonowanie tych ław.
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dyszami (3), które są połączone przewodem (8) ze zbiornikiem sprężonego powietrza (13), jest umieszczona
rura wyrzutowa (1) połączona z krajalnicą (4) szklanego włókna (11) i przewodem elastycznym (5) ze zbiornikiem sprężonego powietrza (13), przy czym rury (1
i 6) są przesuwne w stosunku do siebie a ich osie podłużne znajdują się w jednej pła**czyinie.

37b

(P. 152299)

20.12.1971.

Kieleckie Przedsiębiorstwo Budownictwa Miejskiego, Kielce (Zbigniew Ciałowicz, Daniel Papliński).
Wielkowymiarowy element ściany osłonowej scalony
z dyli z betonu komórkowego klejem i ściągami oraz
w pełni wykończony, o strukturze zwłaszcza jednorodnej, znamienny tym, że posiada podwalinę (1) i nadproże (2) z betonu ciężkiego zbrojonego oraz wręby
. (4) dla związania z płytą stropową.

37d

(P. 150278)

31.08.1971.

Zakłady Stolarki Budowlanej, Mikołajki (Janusz. Balicki, Antoni Dobko, Tadeusz Kurpiewski).
Sposób otrzymywania wieloczęćciowych płyt podłogowych składający się z pasujących ze sobą małych
elementów drewnianych, znamienny tym, że elementy te nawilża się w roztworze substancji najkorzystniej użytej do wyrobu błony, a następnie nakłada się
je na elastyczną suchą błonę klejową stanowiącą trwały łącznik pojedynczych elementów.
37e

(P. 150023)

14.08.1971.

Zjednoczenie Budowlano-Montażowe Przemysłu Węglowego Zakład Badań i Doświadczeń Budownictwa
Węglowego, Katowice (Henryk Budzyński, Ryszard
Regulski, Jan Kubica).
Sposób montażu rusztowań przesławnych zwłaszcza
do Izolacji i konserwacji rurociągów napowietrznych

37c

(P. 149989)

13.08.1971.

Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa (Jan Cugowski, Stefan Pogruszewski, Ryszard Wolman, Piotr
Bulaszewski).
Sposób pokrywania powłoką izolacyjną powierzchni,
zwłaszcza dachowej, z zastosowaniem natryskiwania
tej powierzchni płynną masą znamienny tym, że pokrywa się powierzchnię, na przykład dachową z betonu, warstwą płynnej masy izolacyjnej, po czym rozrzuca się na nią cięte włókno szklane, stanowiące
zbrojenie powłoki, które następnie pokrywa się nową
warstwą płynnej masy izolacyjnej.
Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz. 1
i 2, wyposażone w instalację ze sprężonym powietrzem
i dysze do natryskiwania płynnej masy, znamienne
tym, że między dwoma skrajnymi rurami (6), połączonymi elastycznym przewodem (10) ze zbiornikiem (12)
zawierającym płynną masę izolacyjną, zakończonymi
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w terenach bez uzbrojenia znamienne tym, że dosuwá
się na płozach względnie donosi ręcznie podstawy rusztowania pod rurociąg napowietrzny, ustawia je
w odpowiednim odstępie, wypoziomowuje i wypionowuje je, nakłada na nie pomost, dosuwa się w zasięg
odbioru z pomostu elementy masztowe wystawia cztery z nich na pomost podjeżdża pomostem w górę, nasadza- elementy masztowe na elementy podstawy, zjeżdża ponownie w dół, zaleca się pozostałe osiem elementów i po wyjechaniu z nimi w górę przedłuża się
elementy masztowe do żądanej wysokości i wreszcie
ustawia się barierki na pomoście.
Urządzenie do stosowania sposobu według zastrzeż.
1, znamienne tym, że podstawa składa się z płóz (1)
na których ustawiono rury (2) skratowane przestrzennie z zębatką (3) krzyżulcem (4) zamocowane zastrzałami (5) oraz połączone napędem (6), przy czym rury
(2) i zębatka (3) mają w górnej części pierścienie (7)
i czopy (8).
37e

(P. 150206)

26.08.1971.

Stocznia im. Komuny Paryskiej, Gdynia (Zdzisław
Siembieda).
Rusztowanie zaciskowe składające się z zaciskowego uchwytu, wspornika, stójki, barierki i podestu,
znamienne tym, że wspornik (2) połączony jest z krzywką (9) osadzoną obrotowo i przesuwnie między szczękami uchwytu (1).

IT«

(P. 150531)

37e

(P. 151137)

20.10.1971.

Biuro Projektów Konstrukcji Metalowych i Urządzeń
Przemysłowych „Mostostal", Zabrze (Jan Jasiulek).
Rusztowanie wiszące do pracy na budynkach o dowolnej wysokości, znamienne tym, że posiada liny nośne (4) o dowolnej długości jednym końcem zamocowane do wysięgników (5), a drugim napinane obciążnikami (6) przewinięte przez zespół krążków (7) i (8) i bębny (1) o przesuniętym względem siebie zarysie rowków stanowiące element wciągarki (13).

16.09.1971.

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Betonów „CEBET", Warszawa, Polska (Feliks Grudziński, Rudolf Staderski, Tadeusz Cupryk, Władysław Szpytma).
Sposób stabilizacji zbrojeń w formach przy produkcji elementów z betonu komórkowego, znamienny tym,
że zestaw zbrojeniowych siatek (1) zawiesza się przy
pomocy łączników (2) na ustawniku, następnie opuszcza się ramę (8) z ustalającymi prętami (6) tak, ażeby
weszły one w otwory łączników (2), których kołki zaczepowe (10) wchodzą w ich gniazda (9) po czym tak
zawieszony zestaw zbrojeń wkłada się do formy, którą napełnia się masą betonu komórkowego, a po jej
wstępnym związaniu przestawiając ustalające pręty (6)
i unosząc ramę (8) wyjmuje się je z masy pozostawiając w niej zbrojeniowe siatki (1) w niezmienionych
położeniach, a ramę (8) z ustalającymi prętami (6) przenosi się nad ustawnik dla ponownego zabrania przygotowanego zestawu siatek zbrojeniowych.
Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz. 1
składające się z ramy z prętami ustalającymi, łączników z zaczepami do mocowania siatek zbrojeniowych
i ustawnika. znamienne tym, że osadzone w belkach
(7) ustalające pręty (6) posiadają gniazda (9), natomiast
łączniki (2) do mocowania zbrojeniowych siatek (1) zaopatrzone są w sprężynujące zaczepowe kołki (10),
a słupy (4) ustawnika posiadają przesuwne wsporniki
43) z gniazdami na łączniki (2).

37f

(P. 149548)

19.07.1971.

Politechnika Śląska im W, Pstrowskiego, Gliwice
(Wiktor Jackiewicz, Włodzimierz Starosolski).
Ekran akustyczny przeznaczony dla sal wymagających określonych warunków akustycznych, zwłaszcza
dla sal widowiskowych o uniwersalnym przeznaczeniu
znamienny tym, że posiada jednorazowo regulowane
warunki podparcia przy odpowiednio dobranej wadze,
materiałach składowych i kształcie. .
. „ ,. .
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z króćca zakończonego u dołu poziomą płaszczyzną (3)
z otworem (4) wewnątrz którego umieszczona jest zsypnica (5) z zamknięciem, korzystnie w postaci promieniowej zasuwy (6), oraz końcówki ssawnej (8) z przepustnicą (9) podłączonej do przestrzeni między króćcem a zsypnicą (5), przy czym dźwignia (10) przepustnicy (9) połączona jest z popychaczem (12) prowadzonym w tulei (11), którego czoło wystaje poniżej dolnej płaszczyzny (3) króóca i zakończone jest rolką (13).
(P. 151973)
6.12.1971.
Centralny Ośrodek Badawczo-Projektowy Budownictwa Przemysłowego „Bistyp", Warszawa, (Jerzy
Czerwiński, Tadeusz Żyliński).
37f

Trybuna składana, zwłaszcza dla. hal sportowych
i widowiskowych, znamienna tym, że składa się z segmentów (1) zawieszonych w swym górnym końcu w
przegubach (2) obracających się dookoła osi pionowej,
oraz opartych na dolnym końcu na połączonych z nimi lub dostawnych wózkach (3) zapewniających przesuw segmentów po łuku i magazynowanie jednego
segmentu pod drugim.
(P. 149549)
19.07.1971.
37f
Politechnika Śląska im. W. Pstrowskiego, Gliwice
(Wiktor Jackiewicz, Włodzimierz Starosolski).
Rezonator akustyczny. Tekst zgłoszenia i rysunek
umieszczono w klasie 37a na str. 74.

(P. 150181)
26.08.1971.
37f
Biuro Projektów i Dostaw Pieców Tunelowych, Kraków (Juliusz Treutler, Jan Boroń, Mieczysław Nowak).
Sposób badania stanu technicznego wnętrzy wysokich kominów znamienny tym, że badanie to przeprowadza się przy pomocy automatycznej kamery fotograficznej podwieszonej do balonu, którego położenie
regulowane jest długością linki uwięziowej rozwiniętej z wciągarki umożliwiającej przejście kamery od
poziomu zerowego do zrębu komina podczas którego to
przejścia kamera wykonuje fotogramy wycinka komina wewnętrznego.
(P. 150409)
37f
8.09.1971.
Biuro Projektów Przemysłu Materiałów Ogniotrwałych „Bipromog", Gliwice (Eckhard Schmoranz).
Ustnik silosu przeznaczony do odbioru materiałów
pylących przy pomocy wózków, zwłaszcza wielokomorowych do dozowania materiałów sypkich, zaopatrzonych w górnej części w krzywki do sterowania załączaniem i wyłączaniem, znamienny tym, że składa się

(P. 152323)
21.12.1971.
Hutnicze Przedsiębiorstwo Remontowe, Przedsiębiorstwo Państwowe, Katowice (Jan Stokłosa, Alfred
Zyska, Lucjan Kowalski, Franciszek Bychawski, Czesław Błach, Franciszek Szeller).

37f

Sposób wykonywania wysokich budowli żelbetowych,
zwłaszcza wież wodnych, znamienny tym, że na wykonany w znany sposób wieżowy trzon (1) wciąga się
wcześniej przygotowane, lekkie stalowe, zewnętrzne,
mające żądany kształt, na przykład leja, korzystnie zazbrojone (7) deskowanie (3), przy czym, jako konstrukcji nośnej, dla umożliwienia podnoszenia szalunku (3),
używa się trzonu (1) z nadbudowaną na rurowym maszcie (2) głowicą (24), stanowiącą jednocześnie zawieszenie pomostu szalunkowego (9), po czym zakłada się
wewnętrzny szalunek (8), uzupełnia zbrojenie (7) i w
znany sposób zabetonowuje.
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Zestaw elementów konstrukcyjnych do stosowania
sposobu według zastrz. 1, znamienny tym, że stanowią
go stalowy zewnętrzny szalunek (3), który ma wzmacniający pierścień (4) z przymocowanymi do niego prowadzącymi rolkami (12) toczącymi się po trzonie (1),
oraz na szczycie trzonu (1) zamocowana na dodatkowym maszcie (2) głowica (24), z linowymi zbloczami
(16), dla wciągających szalunek (S) lin (14), oraz za.mocowane na dole trzonu (1) zblocza (25) i wciągarki
(27), przy czym na tejże głowicy (24) jest również zawieszony podnoszony szalunkowy pomost (9).
37f»
(P. 152583)
^ _ , 29.12.1971.
Wyższa Szkoła Rolnicza, Poznań, (Piotr Biniek).
Złącze ramowe, zwłaszcza do okien lub drzwi, składające się z dwóch ramiaków łączonych na styk poprzez śrubę i wręb, znamienne tym, że śruba (3) z podkładką (4) osadzona jest w pionowym ramiaku (2)
przy czym jej łeb usytuowany jest na zewnątrz ramiaka (2) zaś mocująca śrubę (3) nakrętka (5) umieszczona jest w poziomym ramiaku (U.

38h

(P. 152242)

17.12.1971.

Krakowski Ośrodek Przemysłu Meblarskiego Organizacja Gospodarcza Państwowa i Spółdzielcza, Kraków (Jan Malik, Kazimierz Posadzki, Kazimierz Szota).
Sposób zmniejszania zużycia lakieru przy wykańczaniu obrobionych mechanicznie elementów drewnianych, znamienny tym, że przed nałożeniem warstwy
lakieru (1), oczyszczoną z pyłu szlifierskiego powierzchnię elementu (22) pokrywa się 18-2O% wodnym roztworem kleju glutynowego, skórnego lub kostnego, w
ilości 0,04-0,06 kg/m» o lepkości co najmniej 4 stopni
Englera w temperaturze 18-25°C po czym suszy się
w temperaturze 18-25 °C przez około 4 godziny względnie w temperaturze 50°C przez około 30 minut, aż do
uzyskania na powierzchni elementu (22) wilgotności
drewna w granicach 10-12% oraz wytworzenia izolacyjnej, wiążącej warstwy (5) z kleju glutynowego, stanowiącej podkład pod warstwę lakieru (1).

39a*
(P. 152073)
10.12.1971.
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Budowy
Urządzeń Chemicznych CEBEA, Kraków (Lech Raczyński, Jerzy Freyer, Michał Kurnatowski, Włodzimierz Jurga).
Sposób wydzielania, zwłaszcza wiór drzewnych, znamienny tym, że wióra drzewne umieszczone w zbiorniku przemieszczają się
pionowo w dół i napotykają na
obrotową przegrodę1, na której następuje odcinanie
warstwy wiór drzewnych, po czym odcięta warstwa
wiór przemieszcza się przez promieniową szczelinę
w obrotowej przegrodzie i kierowana jest na obrotową
tarczę, z której wydzielone i rozdrobnione wióra usuwane są na zewnątrz urządzenia za pomocą wygarniacza.
Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz. 1
i 2, składające się z walcowego lub stożkowego zbiornika zaopatrzonego w wylotowy króciec oraz w wygarniacz, znamienne tym, że zawiera obrotową przegrodę (2) ukształtowaną Jako segment ślimaka oraz
tarczę (5) osadzoną w sposób trwały na tuleji (4), przy
czym tarcza (5) usytuowana jest w odpowiedniej odległości od przegrody (2) zaś tuleja (4) ułoży skowana
Jest w dnie zbiornika (1).
381

(P. 150428)

9.10.1971.

Dzershinsky zavod plasticzeskich mass Dzerzhinsk,
ZSRR (Valéry Alexcevich Moskvitin, Valéry Rhafizovich Akhemtov, Nikolan Timofeevich Budkin, Vladimir Mikhailovich Kozlov, Nikolai Nikolaveich Schegrinov, Anatoly Zakharovich Danchenko).
Urządzenie do wytwarzania z taśmy z tworzywa termoplastycznego ampulek z zaworem zwrotnym, podawanej sposobem wymuszonym przez dvńe taśmy przenośników z przyrządu do formowania zaworów zwrotnych do urządzenia do spawania zaworów zwrotnych
i konturów ampułek, w którym elementy spawalnicze
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są umieszczone nad dolną taśmą górnego przenośnika i są przymocowane do belki nośnej, przy czým
belka nośna jest połączona z prowadnicami mechanizmu ruchu posuwisto-zwrotnego, poprzecznego do
kierunku ruchu taśmy materiału, znamienne tym, že
prowadnice (10), belki nośne (9) służące do podtrzymywania elementów spawalniczych (7 i 8) do spawania zaworów zwrotnych i konturów ampułki, są osadzone na karetkach (11, 12) przy czym karetki (11, 12)
są przystosowane do wykonywania ruchu posuwisto-zwrotnego wzdłuż taśmy podawanego materiału.

S9a*

(P. 151178)

19a(

Nr 18
(P. 15O109)

20.08.1971.

Uniroyal AG, Aachen Rothe-Erde, Niemiecka Republika Federalna (Hans Georg Ludwig Menges, Jósef
Peter Lehnen i Engelbert Gerhard Hamms).
Pojedyncza ślimaków» wytłaczarka dla mas plastycinyeh i innych podobnych roztworów, znamienna tyra,
že jest wyposażona w śrubę o ciągłym głównym gwincie wzdłuż całego trzpienia, na którym znajduje się
przynajmniej jeden dodatkowy częściowy gwint, umieszczony na śrubowym trzpieniu, przy czym zarówno
gwint główny jako też i gwinty częściowe posiadają
te same kierunki skrętu.

21.10.1971.

Pachorsky Nauchno-Issledowatelsky Ugolny Institut
Verkuta, Związek Radziecki, (Peter Timofeewich Esipow, Jury Ivanovich Kalimov, Gennady Vassilievich
Petrushev, Jury Alexandrovich Vasilenko).
Urządzenie do wytwarzania ampulek i zaworem
iwrotnym z folii termoplastycznej złożonej w półrękaw
zawierające zmontowane na wspólnej ramie w kolejności technologicznej prowadnice ze szczeliną podłużną, przeznaczone do rozdzielania półrękawa podczas podwijania jego brzegów w tę szczelinę i do zbliżania tych brzegów ku sobie, urządzenie do zgrzewania podwiniętych brzegów, tworzących zawory zwrotne i konturów ampułek oraz urządzenie do rozdzielania poszczególnych gotowych ampułek, znamienne tym,
że prowadnice (25) są wykonane z arkusza zwiniętego
na kształt kropli i zwróconego ku urządzeniu (A) do
zgrzewania swą zwężającą się częścią (a), posiadającą
szczelinę (b) pomiędzy wolnymi końcami arkusza, przy
czym wzdłuż tej zwężającej się części umieszczona jest
tarcza (3), uniemożliwiająca wychodzenie ze szczeliny
podłużnej podwiniętych brzegów przeciąganego półrękawa (4), zbliżanych do siebie w szczelinie pomiędzy
końcami wymienionego arkusza, a przy powierzchniach zewnętrznych zwężającej się części, w celu zapewnienia równomiernego przylegania do nich przeciąganej folii, umieszczone są płyty (5), usytuowane
w równych odległościach od tych powierzchni.

39*«

(P. 151937)

39a«

(P. 152307)

20.12.1971.

Kievsky ordena Lenina politekhnichesky Institut
imieni 50-letia Velikoi Oktyabrskoi sotsialisticheskoi
revolutsii, Kijew, Związek Radziecki (Jury Efimovich
Ludkach, Vladimir Alexeevich Senatos, Arkady Demyanovich Petukhov).
Wytłaczarka tarczowa do obróbki polimerów, zawierająca kadłub z umieszczoną w nim tarczą ruchomą, której boczna ściana tworzy z kadłubem kołową
szczelinę, łączącą się z otworem wejściowym dla obrabianego materiału, wykonanym w kadłubie, a czołowa
powierzchnia ruchomej tarczy tworzy z kadiLbem
wnękę roboczą, łączącą się ze szczeliną kołową i z
otworem wyjściowym dla obrabianego materiału, wykonanym w kadłubie, a także układ napędowy obracający tarczę ruchomą, znamienna tym, że ruchoma
tarcza (6) ma postać cylindra, w którego wnętrzu znajduje się tarcza nieruchoma (7), tworząca z tarczą ruchomą .dodatkową wnękę roboczą (10), połączoną za
pomocą otworu w środkowej części ruchomej tarczy
(6) z wyjściowym otworem kadłuba, a za pośrednictwem wycięć (11) w bocznej ścianie ruchomej tarczy
(6), połączoną z kołową szczeliną (8) pomiędzy tarczą
ruchomą (6) i nieruchomą (7).

4.12.1971.

Instytut Włókien Sztucznych i Syntetycznych, Łódź
(Ryszard Zelechowski. Ryszard Ancerowicz, Józef Maciejewski).
Sposób wytwarzania garnka przędzalniczego z tworzyw sztucznych do przędzenia jedwabiu wiskozowego
metodą wirówkową, znamienny tym, że we wnętrzu
formy do odlewu odśrodkowego o kącie nachylenia wewnętrznej tworzącej stożka wynoszącym 2 - 4 ° umieszcza się piastę wykonaną z metalu lub tworzywa
sztucznego tak, aby oś geometryczna piasty pokrywała się z osią geometryczną formy, po czym do wnętrza
formy wprowadza się włókna nieorganiczne w postaci
niedoprzędu, maty, tkaniny itp. oraz kompozycję z żywic termoutwardzalnych, korzystnie z żywic epoksydowych o lepkości 700-5600 cP, a następnie formę
wprowadza się w ruch obrotowy o przyspieszeniu odśrodkowym 110-700 m/sek*. przy czym proces pro*
wadzi się w temperaturze i w czasie potrzebnym do
usieciowania użytej kompozycji żywicznej.

39a*

(P. 152332)

21.12.1971.

Pierwszeństwo: 1503.1971 (Niemiecka Republika Demokratyczna)
POLYPLASTE H. Rolf Spranger KG, öderan, Niemiecka Republika Demokratyczna (Werner Broy, Dieter Kästner, Dieter Lorenz, Hellmuth Opitz).
Urządzenie do ciągłej kontroli wymiarowej materiału pasmowego, w szczególności wytłaczanych profili
i rur z termoplastycznych tworzyw sztucznych, znamienne tym, że zawiera pneumatyczne urządzenie pomiarowe do mierzenia wymiarów zewnętrznych "pasma
materiału i pojemnościowe, elektryczne urządzenie pomiarowe do pomiaru masy biegnącego pasma materiału.
Urządzenie według zastrz. 1, znamienne tym, że zawiera znany w istocie integrator do łączenia sygna-
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ł ó elektrycznych pneumatycznego urządzenia pomiarowego i pojemnościowego, elektrycznego urządzenia
pomiarowego.
Urządzenie według zastrz. 1 i 2, znamienne tym, že
pneumatyczne urządzenie do pomiaru wymiarów zewnętrznych pasma składa się z przylegającej do powierzchni biegnącego pasma materiału (1), osadzonej
przesuwnie w prowadnicach (2, 3) i zaopatrzonej w nastawną obejmę (4) dźwigni czujnikowej (6) dociskanej
do powierzchni pasma materiału (1) sprężyną (5).
39a4

(P. 152351)

21.12.1971.

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Budowy
Urządzeń Chemicznych, Toruń (Jan Wiśniewski, Zdzisław Oramus, Andrzej Demski, Kazimierz Pomorski).
Urządzenie do wytwarzania przedmiotów powłokowych, zwłaszcza butelek z tworzyw termoplastycznych
sposobem wtryskowo-rozdmuchowym, składające się
z wtryskarki dostosowanej zdolnością plastyfikowania
do części wtryskowo-rozdmuchowej, którą stanowią
forma wtryskowa, forma do rozdmuchiwania i zespół
przesuwno-obrotowy obejmujący ramę i obracany m e chanizmem obrotu korpus z osadzonymi na nim trzpieniami wtryskowo-rozdmuchującymi w ilości odpowiadającej ilości gniazd w formach wtryskowej i do rozdmuchiwania i odpowiedniej ilości przesuwnych szczęk
formujących szyjkę przedmiotu, wyposażony w układ
kanałów dla medium rozdmuchującego i medium
temperującego, znamienne tym, że ma zamocowane
do płyt (11, 12) wtryskarki ściągacz lub korzystniej
ściągacze (9) z regulacją przesuwu do przesuwania
i ustalania przesuwno-obrotowego zespołu (3) w pozycji do obrotu.
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wem działania sprężyny (4) oraz zanikającego ciśnienia tworzywa w kanałach pośredniej płyty grzejnej
dociśnięta do gniazda, zamyka w ten sposób samoczynnie kanał dopływowy wlewka.
39a5

(P. 150103

20.08.1971.

Uniroyal S.A. 92 Neuilly - sur Seine, Francja (Leblond Jean).
Bęben do wytwarzania opon samochodowych szczególnie do promieniowego ich rozszerzania i osiowego
zwężania, wyposażony w obrotowy wał i urządzenie
przystosowane do osiowego obopólnego przesuwu znamienne tym, że pusiada osiowe wydłużenie obwodowe promieniowo rozmieszczone oraz cylindryczne elementy (32, 33) kształtujące i mechaniczne ruchome
urządzenia (15, 16, 37a, 37b 41-44, 49-52) działające
przy wzajemnym połączeniu między wałem i urządzeniami dla wybranego rozmieszczenia jednej z dwóch
średnic ustalonych dla danego cylindrycznego elementu odprowadzanego do tyłu w celu uzyskania minimalnej ustalonej średnicy.

39a4

(P. 150105)

20.08.1971.

Uniroyol AG, Aachen Rothe Erde, Niemiecka Republika Federalna (Marcel Jean Bertrand, Paul Heinrich Moithheim).
Bęben do wytwarzania opon składający się z cylindrycznych segmentów i wyposażony we wzdłużną
oś, znamienny tym, że segmenty zbliżone są ku sobie
przynajmniej jedną krawędzią, przy czym składając
się z pewnej ilości segmentów tworzą obwodowy ruchomy układ w stosunku do osi a obwodowa ich zewnętrzna powierzchnia tworzy pierścieniowy kształt,
przy czym poszczególne segmenty posiadają płaszczyzny przecinające się ze sobą, przy których zbliżeniu
istniejące powierzchnie łukowe przybliżają się ku sobie tworząc najbardziej skrócone ku wnętrzu promieniowe odcinki.
39a4

(P. 154190)

23.10.1971.

Zakłady Wytwórcze Głośników „Tonsil", Września
(Zygmunt Zbierski).
Tuleja wlewka zwłaszcza do form wtryskowych
z pośrednią płytą grzejną, przy przetwórstwie tworzyw termoplastycznych znamienna tym, że po odejściu agregatu wtryskowego kulka (3) zostaje pod wpły-

39a4

(P. 152050)

9.12.1971.

Centralny Ośrodek Badawczo-Projektowy Górnictwa Odkrywkowego, Wrocław (Edmund Sobolewski).
. Urządzenie do podgrzewaniazłącza w czasie procesu wulkanizacji taśm przenośnikowych, zwłaszcza w
kopalniach o zagrożeniu metanowym, znamienne tym,
że tworzy układ zamknięty instalacji, składający się
z napędu (1), pompy (2) hydraulicznej połączonej prze-
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wodem (5) doprowadzającym olej do płyt (6), (T) grzejnych, na którym znajduje się zawór (4) dławiący, oraz
z przewodu (11) odprowadzającego olej do zbiornika
(12).

39b3

(P. 151994)

7.12.1971.

Zakłady Podzespołów Radiowych, Kutno (Andrzej
Troszyński, Kazimierz Kraszewski).
Kompozycja na bazie kauczuku silikonowego do
wykonywania form składająca się z kauczuku silikonowego oraz jednego lub kilku z składników stanowiących napełniacz, stabilizator, pigment oraz utwardzacz znamiena tym, że zawiera 0,8-10% m-krezolu.

39b1

(P. 151307)

28.10.1971.

Politechnika Wrocławska, Wrocław (Ryszard Tadeusz Sikorski, Barbara Hadrowicz, J a n Kokociński,
Jan Mieczysław Kowalczyk).
Sposób otrzymywania pollmetoksymetylenouretmnów
pochodnych celulozy, znamienny tym, że 2 0 - 4 0 części
wagowych pochodnej celulozy, takiej jak np. nitroceluloza i acetyloceluloza, rozpuszcza się w rozpuszczalniku, takim jak np. cykloheksanon, octan etylu
i dwumetyloformamid, do stężenia 4 - 8 0 procent wagowych, najlepiej 4 - 2 0 procent wagowych, dodaje się
0,01-0,1 części wagowej związku cynborganicznego,
najlepiej oktanianu cyny, i w temperaturze 20-100°C,
najlepiej 60-80°C, wkrapla się 1-20 części wagowych,
najlepiej 1 0 - 1 5 części wagowych, metoksymetylenoizocyjanianu jako reagenta, w wyniku czego otrzymuje się roztwór polimetoksymetylenouretanu odpowiedniej pochodnej celulozy.

(P. 151693)
39b2
22.11.1971.
Centralne Biuro Konstrukcyjne Urządzeń Budowlanych, Warszawa (Szymon Winiarski, Jerzy Czuraj, Janusz Domański, Zygmunt Spych).
Przepona gumowa stosowana w układach hydraulicznych 1 pneumatycznych, szczególnie w hamulcach
1 sprzęgłach maszyn samojezdnych, znamienna tym, że
składa się z części wewnętrznej (1) wykonanej z mieszanki gumowej odpornej na wielokrotne zginanie
najkorzystniej z poliizoprenu przy czym jej środek (3)
jest cieńszy od obrzeża (4) a przejście to jest łagodne
oraz z części zewnętrznej (2) wykonanej z mieszanki
olejoodpornej i połączonej trwale z częścią wewnętrzną.

39b3

(P.

151804)

27.11.1971.

Południowe Zakłady Skórzane „Chełmek", Chełmek (Piotr Gałka, Jerzy Lech, Tomasz Remsak, Roman Liszka, Józef Bernacik).
Tworzywo mlkrokomórkowe, imitujące korek, znamienne tym, że zawiera 4 0 - 6 0 % wagowych surowej
mieszanki gumy mikroporowatej i 4 0 - 6 0 % wagowych
zwulkanizowanych odparów styrogumowych mikroporowatych.

39b4

(P. 151119)

20.10.1971.

Zakłady Chemiczne „Oświęcim", Oświęcim (Barbara Motysia, Karol Mitoraj, Maksymilian Durak, Eugeniusz Motysia, Romuald Truszczyński).
Sposób wytwarzania wysokoudarowych kopolimerów
szczepionych styrenu z metakrylanem metylu lub akrylonitrylem lub z mieszaniną metakrylanu metylu
i akrylonitrylu na kauczuku dienowym, znamienny
tym, że proces polimeryzacji prowadzi się w dwóch
etapach, przy czym w pierwszym etapie styren z metakrylanem metylu lub akrylonitrylem lub z mieszaniną metakrylanu metylu i akrylonitrylu, z dodatkiem
inicjatora i regulatora ciężaru cząsteczkowego, poddaje się wstępnej polimeryzacji z równoczesnym rozpuszczaniem kauczuk dienowego w ilości 3 - 1 5 części wagowych, wprowadzonego do mieszaniny reakcyjnej w
postaci stałej, do uzyskania 1 5 - 4 0 % przereagowania
monomerów, zaś w drugim etapie prowadzi się dalszą
polimeryzację metodą blokową lub suspensyjną do
całkowitego przereagowania monomerów.
39b5

(P. 151087)

18.10.1971.

Zakłady Chemiczne w Bydgoszczy, Bydgoszcz (Potocki Aleksy, Balas Adolf, Mrówczyński Zygmunt, Pałka Grzegorz).
Sposób wytwarzania elastomerów uretanowych sieciowanych sisrką znamienny tym, że aktywatory, przyspieszacze procesu wulkanizacji oraz napełniacze
i zmiękczacze wprowadza się do kauczuków w czasit
ich syntezy.
39b5

(P. 152355)

31.12.1971.

Politechnika Łódzka (Instytut Polimerów), Łódź (Mirosław Włodarczyk, Bogdan Ostaszewski, Andrzej
Kasznia, Konstanty Makal, Edward Witek).
Sposób otrzymywania poliamidów o małej chłonności wody, znamienny tym, że laktam poddaje się polimeryzacji lub polikondensacji w obecności katalizatora kwaśnego i 1 - 2% związku małocząsteczkowego
o charakterze hydrofobowym, korzystnie nasyconego
węglowodoru alifatycznego o temperaturze wrzenia
nie mniejszej niż 200°C, na przykład parafiny stałej
lub oleju parafinowego.
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8)

Sposób otrzymywani» stopów krzemowych o działaniu modyfikująco-rafinującym i modyflkująco-raflnującym z trudnotopliwyml składnikami stopowymi,
znamienny tym, że składniki modyfikująco-rafinujące umieszcza się w dolnej części kadzi na uprzednio
nałożonej warstwie żelazokrzemu, żelazowapnia, krzemu lub ich mieszaninie o najkorzystniejszej grubości
warstwy 10 do 250 mm, a następnie nakłada się warstwę mieszaniny żelazokrzemu i żelazowapniokrzemu,
miedź, żelazowanad i inne żelazostopy, a tak nałożone warstwy zalewa się ciekłym żelazokrzemem względnie wapniokrzemem lub ich mieszaniną o temperaturze 1360-1550°C w ilości potrzebnej dla uzyskania
ciekłego i jednorodnego stopu krzemowego, który rozlewa się do form.

41c

(P.

15125S)

27.10.1971.

Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego, Świdnik
(Franciszka Maliszewska, Zuzanna Radomska).
(P. 151903)

39b7

3.12.1971.

Fisons Limiter, Felixtowe, Wielka Brytania (Peter
William Jones).
Sposób formowania wzorów na termoplastycznym
polimerze przez selektywne porowacenie znamienny
tym, że ekspandującą mieszankę zawierającą termoplastyczny polimer, środek porotwórczy i co najmniej jeden związek cyny formuje się na arkusz, na wybrane
części powierzchni arkusza nakłada się farbę aktywującą, która zawiera czynnik przyspieszający rozkład
środka porotwórczego i następnie arkusz wygrzewa się
w takiej temperaturze i w takim okresie czasu, że na
częściach powierzchni, które stykają się z czynnikiem
przyspieszającym rozkład środka porotwórczego, środek porotwórczy rozkłada się w większym stopniu niż
na pozostałych częściach powierzchni i tym samym
uzyskuje się arkusz o zróżnicowanym stopniu porowatości.

40a

(P.

152068)

10.12.1971.

Politechnika Śląska im. W. Pstrowskiego, Gliwice,
Polska (Władysław Augustyn, Stanisław Jura, Markos
Botton, Nikolaw Nikola).
Sposób wytapiania stopów miedzi z zastosowaniem
topników znamienny tym, że do topników dodaje się
węglika wapnia.
.
40b

(P. 151627)

18.11.1971.

Polska Akademia Nauk Zakład Podstawowych Metalurgii, Kraków (Aleksander Krupkowski, Barbara
Dukiet-Zawadzka).
Stop na bazie srebra, zwłaszcza do wyrobu przedmiotów powszechnego użytku, znamienny tym, że zawiera dodatek aluminium w ilości nie większej niż
5% ciężarowych.
Sposób wytwarzania stopu według zastrz. 1 znamienny tym, że po odlaniu stop poddaje się wyżarzaniu
w temperaturze 600-750°C.
40b

(P. 152260)

Nakrycie głowy, zwłaszcza robocze, dające możliwość
stałego przewietrzania skóry głowy celem jej ochrony przed przegrzaniem pod wpływem ciepła własnego lub nasłonecznienia, zestawione z otoczki, denka
i daszka albo ronda znamienne tym, że ma sztywną
lub miękką siatkę (1) uformowaną w przybliżeniu na
kształt walcowego pierścienia zamocowanego, korzystnie za pomocą szycia, jednym brzegiem do denka (2),
a przeciwległym do górnej części otoczki (3), do której
dolnej części zamocowany jest daszek (4) tworzący
z osią symetrii wspomnianego pierścienia kąt rozwarty, przy czym denko (2) ma w tylnej części kształt kolisty, natomiast z przodu ma kształt języka, którego
zakończenie jest zamocowane do górnej części, otoczki (3).

18.12.1971.

Instytut Odlewnictwa, Kraków, Polska (Edmund Machynia, Zbigniew Tyszko, Janusz Stryjski, Jan Barwiński, Zygmunt Szendera, Jan Glenc, Teodor Kuczera).

42a

(P. 152223)

17.12.1971.

Biuro Studiów i Projektów Instalacji Przemysłowych, Warszawa, Polska (Lucjan Krakowiak).
Przyrząd do projektowania urządzeń szczególnie Instalacji przemysłowych i sanitarnych wykonany w
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formie wykroju na płaskiej płytce z lekkiego materiału przezroczystego lub nieprzezroczystego z oznaczeniem strony lewej dla lewych układów urządzeń i strony prawej dla prawych układów z zaznaczonymi osiami symetrii urządzeń, znamienny tym, że krawędź (9)
wykroju (10) przedstawia schemat projektowy wentylatora promieniowego typu Fk wielkość 40, a krawędź
(11) wykroju (10) schemat kolejnego wentylatora promieniowego typu Fk wielkość 60 w ustalonym i znormalizowanym typoszeregu produkcji wentylatorów.
42b

(P. 150138)

23.08.1971.

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów, Warszawa (Sylwin Osipow).
Pneumatyczny czujnik odległości posiadający dyszę
pneumatyczną, znamienny tym, że posiada miernik
natężenia przepływu (5) umieszczony w obszarze podciśnienia powstającego wokół dyszy wylotowej (1) na
skutek obwodowego przeciążenia się strumienia (2) gazu wypływającego z tej dyszy wylotowej (1) zderzającego się z przeszkodą (3), której odległość jest mierzona i wywołującego przepływ gazu otaczającego dyszę wylotową (1) wzdłuż jej osi w kierunku do przewodu (3).
42b

(P. 151671)

20.11.1971.

Politechnika Gdańska, Gdańsk, (Andrzej Brzozów*
ski, Władysław Koc).
. ; ;
c u ;
Urządzenie do pomiaru przemiesscień tom, iwłasscza kolejowego. Tekst zgłoszenia i rys. zamieszczono
w kl. 19a na str. 29.
. ,
,
;
42b

(P. 151800)

27.11.1971.

Kielecko-Radomska Wyższa Szkoła Inżynierska,
Kielce (Leon Darmochwał, Robert Gałka).

I*

(P. 150432)

10.09.1971.

* Patent dodatkowy do patentu Nr 62844

Przyrząd do pomiaru kątów ostrza wiertła w układzie narzędzi» znamienny tym, że ma tunel (NN)
o ściankach nieodbijających światło prowadzący strumień świetlny od żarówki (S) i dwa płaskie zwierciadła (Zt i Z,) zmieniające kierunek biegu strumienia
świetlnego w celu zmniejszenia gabarytu przyrządu
oraz ruchomą przesłonę (P) usytuowaną blisko ostrza
wiertła służącą do otrzymania ostrego cienia na powierzchni przyłożenia wiertła, zaś umieszczony nad
ostrzem wiertła prostopadle do promieni świetlnych
układ optyczny (T) z krzyżem pomiarowym posiada
ruch obrotowy i wzdłużny umożliwiając odczytanie
wartości kątów.

'

„Precyzja" Spółdzielnia Pracy Branży Metalowej,
Bydgoszcz (Sławomir Gołębiowski, Adam Wodecki,
Marek Nowak, Jan Łowicki).
Sposób dokonywania optycznego pomiaru zbieżności
kót samochodowych według patentu nr 62844 znamienny tym, że po zawieszeniu na tarczach (11) kół (12)
uchwytów (4) zwierciadeł (5) i ustawieniu na nawierzchni stoiska pomiarowej lunety (1) w odległości stałej „L" od powierzchni lustra (5) prawego uchwytu (4)
przesuwa się lustro (5) prawego uchwytu (4) do pozycji (5'), należy wyzerować oś optyczną pomiarowej lunety (1) względem płaszczyzny zwierciadła (5) lewego
uchwytu (4), następnie przesuwa się zwierciadło (5)
uchwytu (4) prawego z pozycji (5') do (5) i mierzy się
kąt zbieżności pomiarową lunetą (1).
Urządzenie do wykonywania tego sposobu znamienne tym, że ma pomiarową lunetę (1) umieszczoną na
wózku (2). regulowaną pokrętłami (3, 3', 3") oraz przesuwa w płaszczyźnie prostopadłej do optycznej osi lunety (1) zwierciadła (5) zamocowane na uchwytach (4)
osadzonych magnetycznymi regulowanymi chwytami
(6 i 6') na tarczach (11) badanych kół (12).

42b

(P. 152368)

21.12.1971.

Zjednoczone Zakłady Urządzeń Jądrowych „POLON", Warszawa, Polska (Witold Tomaszewski).
Układ do termoelektrycznego pomiaru grubości powłok galwanicznych, zwłaszcza niklowych, zawierający czujnik termoelektryczny z podgrzewaną centralną elektrodą kontaktową znamienny tym, że stanowi
w podanej kolejności szeregowe połączenie czujnika

Nr 18
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termoelektrycznego (O, mostka kompensacyjnego (K),
modulatora (M), wzmacniacza (W), demodulatora (D),
przy czym pomiędzy modulator (M) i demodulator (D)
podłączony jest kluczujący je przebiegiem impulsowym generator (G), oraz miernika elektrycznego (E)
włączonego w pętli ujemnego sprzężenia zwrotnego uzyskiwanego na rezystorze (R), umieszczonym pomiędzy
mostkiem kompensacyjnym (K) a modulatorem (M)
i obejmującej wymieniony już modulator (M), wzmacniacz (W) i demodulator (D).
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niowych (5) zaopatrzony we wzmacniacz różnicowy (IS),
połączony z układem amplifiltrów (14) dostrojonych
do częstotliwości sieci i jej drugiej harmonicznej, wyjście, które połączone jest z miliwoltomierzem (15) składowej napięcia na obwodzie dynamicznym badanego
geofonu (4) o częstotliwości pomiarowej oraz z przestrajanym amplifiltrem (16) dostrojonym do częstotliwości pomiarowej, połączonym ze znanym, selektywnym, przestrajanym miliwoltomierzem (17) oraz rezystor (6) lub (9) czy (11) o regulowanej rezystancji,
cewki indukcyjnej (7) lub (12) o regulowanej indukcyjności, kondensator (8) o regulowanej pojemności, przy
czym elementy te mogą być odpowiednio połączone
z geofonem badanym (4), czy geofonem pomocniczym
(10).

42b
(P. 152542)
29.12.1971.
Politechnika Śląska im. Wincentego Pstrowskiego,
Gliwice, (Zygmunt Czajkowski).
Sposób pomiaru rozpiętości toru szynowego i przyrząd do stosowania tego sposobu. Tekst zgłoszenia
i rysunek zamieszczono w kl. 19a, na str. 29.
(P. 150359)
6.09.1971.
Przedsiębiorstwo Poszukiwań Geofizycznych, Warszawa (Leon Mucha, Henryk Norek, Julian Smoleński).
Sposób pomiaru zniekształceń nieliniowych zwłaszcza geofonów, znamienny tym, że do pierwszego wyjścia generatora prądowego podłącza się geofon badany, a do drugiego wyjścia generatora prądowego podłącza się szeregowo połączoną cewkę indukcyjną o regulowanej indukcyjności z rezystorem o regulowanej
rezystancji lub do pierwszego wyjścia generatora
prądowego podłącza się geofon badany połączony szeregowo z kondensatorem o regulowanej pojemności,
a do drugiego wyjścia generatora prądowego podłącza się rezystor o regulowanej rezystancji, lub
do pierwszego wyjścia generatora prądowego podłącza się geofon badany, a do drugiego wyjścia generatora prądowego geofon pomocniczy tego samego typu, z unieruchomionym systemem ruchomym, przy
czym szeregowo z geofonem badanym, albo szeregowo
z geofonem pomocniczym włącza się szeregowo połączoną cewkę indukcyjną o regulowanej indukcyjności z rezystorem o regulowanej rezystancji, lub tylko
cewkę indukcyjną o regulowanej indukcyjności, albo
tylko rezystor o regulowanej rezystancji, lub szeregowo z geofonem badanym cewkę indukcyjną o regulowanej indukcyjności, a szeregowo z geofonem pomocniczym rezystor o regulowanej rezystancji, albo szeregowo z geofonem badanym rezystor o regulowanej
rezystancji, a szeregowo z geofonem pomocniczym cewkę indukcyjną o regulowanej indukcyjności, następnie
łączy się pierwsze i drugie wyjście generatora prądowego z wejściem miernika zniekształceń nieliniowych,
unieruchamia się system ruchomy geofonu badanego
i kompensuje się, dla każdej częstotliwości pomiarowej, odpowiednio przy pomocy rezystora o regulowanej rezystancji i cewki indukcyjnej o regulowanej indukcyjności lub kondensatora o regulowanej pojemności i rezystora o regulowanej rezystancji, lub cewki
o regulowanej indukcyjności' i rezystora o regulowanej rezystancji. Spadek napięcia na impedancji cewki geofonu badanego, po czym system ruchomy geofonu badanego odblokowuje się i wykonuje pomiar
zniekształceń nieliniowych geofonu badanego znanym
sposobem.
Urządzenie do stosowania sposobu według zastrzeżenia 1, posiadające miernik zniekształceń nieliniowych
z selektywnym, przestrajanym miliwoltomierzem, znamienne tym, że ma generator prądowy (3) o dwu separowanych wyjściach, miernik zniekształceń nieli42c

42c

(P. 150362)*

6.09.1971.

Przedsiębiorstwo Poszukiwań Geofizycznych, Warszawa (Leon Mucha, Aleksander Trojanowski).
Aparatura sejsmiczna do badań geologiczno-iniynier.
skich, posiadająca przetworniki elektromechaniczne
drgań gruntu, wzmacniacze elektroniczne z filtrami
oraz układy dyskryminacji amplitudy sygnału w każdym kanale, generator wzorcowy, czujnik momentu
wzbudzenia fali sejsmicznej oraz układ sterowania,
znamienny tym, że zaopatrzona jest w przełącznik
elektroniczny wielokanałowy (8), sterowany przez
układ sterowania (A), podłączony swymi wejściami poprzez zestyki przełącznika rodzaju rejestracji (4) do
wyjść układów dyskryminacji amplitudy sygnału (3)
lub wzmacniaczy elektronicznych z filtrami (2). a wyjściem pierwszym (27) połączony z układem sterowania
(A) oraz w lampę oscyloskopową (36), której płytki
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odchylające połączone są poprzez znany pierwszy (35)
i znany drugi (37) wzmacniacze odchylenia z układem
sterowania (A), a siatka sterująca i katoda, poprzez
znany wzmacniacz elektroniczny (38) i zestyki przełącznika rodzaju rejestracji (4), z wyjściem drugim (29)
przełącznika elektronicznego wielokanałowego (8).
42c (P.

151633)

18.11.1971.

Politechnika Poznańska, Poznań (Jan Stepczyński).
Łata niwelacyjna do odczytywania rzędnych wysokości, znamienna tym, że składa się z obudowy skrzyniowej (1), z zamocowaną u jej dołu wy su walną stopką (2), przesuwnych taśm (3) i (4), przy czym na taśmie
(3) naniesiony jest podział w Metrach, a na taśmie (4)
naniesiony jest podział w decymetrach, natomiast na
obudowie skrzynkowej (1) naniesiony jest podział centymetrowy (9).

42c

(P. 152540)

Nr 13

odchyłki charakteryzujące kształt rzutu poziomego
pręta lub szyny.
Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz. 1
i 2, znamienne tym, że łata miernicza (1), posiadająca
po obu stronach podział centymetrowy w szachownicę, jest połączona z uchwytem (2) w taki sposób, że
płaszczyzna będąca symetralną płaszczyzn podziału łaty jest prostopadła do prostej wyznaczonej przez
wierzchołki czas styków (12) uchwytu, przy czym ta
wzajemna prostopadłość płaszczyzny symetralnej łaty (1) i prostej stykowej uchwytu (2) zapewnia, w czasie pomiaru, prostopadłe położenie łaty do badanego
pręta.
(P. 152541)
29.12.1971.
Politechnika Śląska im. Wincentego Pstrowskiego,
Gliwice (Zygmunt Czaj kowski).
Geodezyjny statyw suwnicowy, przeznaczony do
ustawiania instrumentów geodezyjnych w pomiarach
realizacyjnych i inwentaryzacyjnych torów szynowych,
zwłaszcza torów jezdni suwnicowych, przytwierdzany
do szyny toru jezdnego lub innego elementu konstrukcji, znamienny tym, że składa się ze spodarki (1) będącej imadłem o zakresie uchwytu dostosowanym do
wymiarów najpowszechniej spotykanych elementów,
do których jest przytwierdzany, widełek (2) posiada42C

29.12.1971.

Politechnika Śląska im. Wincentego Pstrowskiego,
Gliwice (Zygmunt Czaj kowski).
Sposób określania odchyłek od prostolinlowośd rautu poziomego prętowych elementów konstrukcyjnych,
zwłaszcza szyn torów suwnicowych, znamienny tym,
że ze stanowiska leżącego w przestrzeni przyprętowej ograniczonej pionowymi płaszczyznami, położonymi z dwóch stron badanego pręta w odległości nie
większej niż długość łaty, wykonuje się odczyty - na
łacie poziomej, prostopadłej do pręta, niezorientowaną
celową teodolitu - na podstawie których określa się

jacy łożysko (5) stojaka, w którym osadzony jest stojak teleskopowy (7), mający możliwość przesuwu pionowego i obrotu w osi łożyska (5) wokół osi stojaka
teleskopowego (7), stałej głowicy statywu I (11) połączonej z górną rurą teleskopu (9) w sposób trwały,
przesuwalnej oraz obracalnej głowicy statywu II (12)
stabilizowanej w określonym położeniu sprzęgiem głowicy II (13).
(P. 151751)
24.11.1971.
Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów, Warszawa (Henryk Dobrzyński).
Urządzenie do pomiaru przesunięć liniowych 1 kątowych, znamienne tym, że posiada nośnik częstotliwości (1) oraz układ odczytujący (2) składający się
z głowicy odczytującej (3) połączonej poprzez wzmacniacz sygnałów (4) z licznikiem impulsów (5).

42k

Nr 18

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

87

cim zbiornikiem (6), do którego zamocowany jest dozownik (13) w postaci trzypołożeniowego zaworu posiadającego wewnątrz dwa znajdujące się obok siebie
bliźniacze zbiorniczki (19) zaopatrzone w bliźniacze
nurniki (20).

(P. 149340)
0.07.1971.
4£e
Polska Akademia Nauk Instytut Podstawowych Problemów Techniki, Warszawa (Andrzej Stefański, Zdzisław Kozłowski, Jerzy Wehr).
Czujnik urządzenia do pomiaru prędkości I natęienla przepływu gazów, znamienny tym, że zawiera trzy
przetworniki elektroakustyczne: jeden nadawczy (1)
i dwa odbiorcze (2 i 3), które to przetworniki są rozmieszczone stycznie do kierunku przepływu gazu z tym,
iż przetworniki odbiorcze (2 i 3) są na przeciwnym,
niż przetwornik nadawczy (1) brzegu strugi ośrodka
gazowego, a wszystkie przetworniki są o charakterystykach bezkierunkowych i pracują na częstotliwościach akustycznych.

(P. 149792)
2.08.1971.
Kielecko-Radomska Wyższa Szkoła Inżynierska Wydział Transportu Zespół Elektroniki i Automatyki,
Radom (Krystyn Michałowski, Andrzej Przyjałkowski).
Układ pojemnościowego, tranzystorowego urządzenia do sygnalizacji i regulacji poziomu materiałów
sypkich lub ciekłych w zbiorniku zawierającym przetwornik pojemnościowy, tranzystorowy wzmacniacz
napięcia oraz przekaźnik wykonawczy, znamienny tym,
że część obwodu rezonansowego stanowi dzielnik napięcia utworzony przez pojemności własne dwóch odcinków kabla ekranowanego.
42e

(P. 149816)
3.08.1971.
Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy „ZREMB",
Warszawa (Jarosław Kniaziewicz, Wiesław Różanski).
Elektrodowy dozownik cieczy zaopatrzony w zbiornik, wyposażony w zawór wlotowy i wylotowy oraz
współpracujące z nimi elektrody jednostek objętości
i elektrody wielokrotności tych jednostek, znamienny
tym, że zbiornik (1) składa się z dolnej części (2) o objętości równej maksymalnej dozie - zaopatrzonej
w elektrody (5) wielokrotności jednostek oraz z górnej
części (3) - o przekroju znacznie mniejszym niż przekrój dolnej części - zaopatrzonej w elektrody (4) jednostek objętości, i jest wyposażony w zawory: wio42e

42«

(P. 149619)
23.07.1971.
Warszawskie Zakłady Maszyn Elektrycznych „Wamel", Warszawa (Bernard Konieczny, Edward Biernat,
Zdzisław Tryka, Jerzy Zielski).
Urządzenie dozujące żywicę zwłaszcza dla kroplowej
impregnacji maszyn elektrycznych, znamienne tym, że
składa się z dwóch zasobników (1) i (7) oraz dwóch
zbiorników kalibrowanych (4) i (10) zbiorników (1) i (4)
oraz (7) i (10) połączonych za pomocą zaworów z trze-
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towy (6) i wylotowy (7) - trój położeniowe, zapewniające całkowite otwarcie przelotu, częściowe otwarcie
i całkowite zamknięcie.

Nr 18

wany uchwyt (13) z ramionami (14) wypornościowego
pływaka (15), a całość urządzenia jest przymocowana
w sposób umożliwiający regulację osiowego położenia
do obrzeża zbiornika (17) dozownicy, przy pomocy
uchwytów (18) i ramion (19) przymocowanych do obejmy (20) znanymi elementami złącznymi (21).
42e

(P. 150138)

23.08.1971.

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów, Warszawa (Sylwin Osipow).
Pneumatyczny czujnik odległości. Tekst zgłoszenia
i rysunek umieszczono w klasie 42b na str. 84.
42e

(P. 150930)

6.10.1971.

Politechnika Krakowska, Kraków (Stanisław Jarnuszkiewicz, Aleksander Stawowiak).

42e

(P. 150039)

16.08.1971.

Zakłady Rybne, Gdańsk (Adam Jaworski, Zbigniew
Kamiński).
Urządzenie do automatycznego utrzymywania poiiomii cieczy w zbiorniku zaopatrzone w pływak wypornościowy ze sprzężonym z nim cylindrycznym suwakiem poruszającym się w tulei oraz mający zawór, znamienne tym, że składa się zasadniczo z poruszającego się posuwisto-zwrotnym ruchem wzdłuż zasadniczo pionowej osi suwaka (1), mającego wewnątrz
przelotowy otwór osiowy (2) zaślepionego w górnej
części zaślepką (3) oraz mającego wykonane promieniowe otwory (4) w osi poprzecznej (5), który przesuwa się wewnątrz tulei (6) mającej osiowe otwory (7)
trwale umocowanej wewnątrz cylindrycznej obudowy-korpusu (8), który jest w dolnej części (10) uszczelniony na suwaku (1) znanym uszczelnieniem pierścieniowym (9), a w górnej części zamknięty przymocowanym doń zaworem odcinającym (11), przy czym w dolnej zewnętrznej części (12) suwaka (1) jest przymoco-

Sposób przeprowadzania pomiaru prędkości i wydatku cieczy, znamienny tym, że w przezroczystej rurce
(8) z przepływającą cieczą (16) wytwarza się bańkę (15)
gazu lub cieczy niemieszczącej się z cieczą (16) oraz
o innym współczynniku pochłaniania światła, której
to bańki (15) prędkość jest mierzona czynnikami umieszczonymi na zewnątrz rurki (8), przy czym dla ciągłego pomiaru wydatku cieczy przejście bańki (15) w
płaszczyźnie czujnika (14) powoduje wytworzenie się
następnej bańki gazu lub cieczy.
Urządzenie do pomiaru prędkości i wydatku cieczy
według zastrz. 1, znamienne tym, że ma przezroczystą
rurkę (8), w której przepływa ciecz (16) oraz, że do
rurki (8) jest doprowadzony bocznikowo zawór (10)
dozujący bańkę (15) cieczy lub gazu, przy czym na
zewnątrz rurki (8) w określonych odległościach jest
umieszczony jeden lub więcej czujników fotoelektrycznych (14) i (Ha).

42e

(P. 150936) .

7.10.1971

Główny Instytut Górnictwa, Katowice (Henryk Bystroń, Stanisław Jaroń, Stanisław Kardyś, Stanisław
Łaboński, Zbigniew Zwierzycki).
Sposób regulacji, odcinania i pomiaru przepływu
powietrza w kanałach wentylacyjnych, znamienny
tym, że dokonuje się miejscową zmianę przekroju kanału dopływu powietrza do wentylatora za pomocą
przysłony o koncentrycznie regulowanym otworze w
zakresie od pełnego p/zekroju do całkowitego jego
zamknięcia przy jednoczesnym pomiarze spiętrzenia
(depresji) powietrza na tej przesłonie.
Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz. 1
zwłaszcza w kopalniach podziemnych, znamienne tym,
że korpus (1) połączony trwale lub rozłącznie z przepływem, wentylacyjnym kanałem (12) jest zaopatrzony w przelotowe, łukowo usytuowane otwory (3) i w
giiazda (2), w których są osadzone obrotowo zaczepy
(i») zamocowane na jednym końcu przysłonowych elementów (5), natomiast zaczepy (4) zamocowane na długich końcach tych elementów są umieszczone V podłużnych otworach (8) rozmieszczonych promieniowo
na pierścieniowej tarczy (6) zakończonej od środka
ostrą krawędzią (7) oraz połączonej z dźwignią (11)
za pomocą dysku (10) i sworznia (9) przechodzącego
przez otwór (3).
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rzony w cieczy jest otwarty i wygięty w kształcie litery U.

42e
42e

(P. 151S54)

2.11.1971.

Pleszewska Fabryka Aparatury Przemysłu Spożywczego „Spomasz", Pleszew (Aleksander Gregorius, Andrzej Wrażej).
Głowica plynowskazu, posiadająca w dolnej swej
części otwór spustowy (3), znamienna tym, że posiada
zamykające ten otwór wrzeciono (4), wkręcane w korpus głowicy i zakończone stożkiem (5) dopasowanym

szczelnie do gniazda (6) w korpusie głowicy, przy czym
wrzeciono to jest wewnątrz drążone od dołu na części swej długości i posiada połączenie otworu wewnętrznego (7) z przestrzenią zamkniętą (9) powstałą
wewnątrz korpusu głowicy (1) między wrzecionem (4)
a tym korpusem.
42e

(P. 151548)

12.11.1971.

(P. 151598)

16.11.1971.

Przedsiębiorstwo Kompleksowej Automatyzacji „Meramont", Poznań (Zdzisław Drzazgowski, Jerzy Gołębiowski, Tadeusz Stasiak).
Wahadłowo-skokowy sygnalizator poziomu cieczy w
zbiornikach otwartych zwłaszcza w studzienkach zęzowych na statkach znamienny tym, że stanowi go pływak (1) połączony sztywno z zabierakiem wahacza (2)
obracającym przy zmianie położenia pływaka wahacz

(3) z magnesami (4) w kierunku umieszczonych w obudowie (5) magnesów (6) o jednoimiennie skierowanych
biegunach w stosunku do magnesów wahacza, które
odpychając magnesy wahacza po przejściu ich poza oś
pola magnetycznego odchylają wahacz od pionu w kierunku przekaźnika z magnetycznym zestykiem zwiernym (7), wyposażonym dodatkowo w cefkę do wzbudzania strumienia elektromagnetycznego, zwierając jego styki.
42«

(P. 151946)
4.12.1971.
Patent dodatkowy do patentu nr P. 151598

Politechnika Wrocławska, Wrocław (Mirosław Werszko).

Przedsiębiorstwo Kompleksowej Automatyzacji „Meramont", Poznań (Zdzisław Drzazgowski, Jerzy Gołębiowski, Tadeusz Stasiak).

Strumieniowy przetwornik poziomu cieczy, znamienny tym, że stanowi go turbulizujący wzmacniacz (1).
którego wyjście i wejście połączone są ze sobą za pomocą linii (3) sprzężenia zwrotnego, przy czym wyjście turbulizującego wzmacniacza (1) jest ponadto połączone z wejściem drugiego turbulizującego wzmacniacza (2) oraz z sondą (4), której drugi koniec zanu-

Wahadłowo-skokowy sygnalizator poziomów cleoiy
w zbiornikach otwartych o konstrukcji oparte} na wahadłowym skokowym zbliżaniu magnesów zwierających do przekaźnika z magnetycznym zestykiem zwiernym, według patentu nr (P. 151598), znamienny tym,
że jest wyposażony w dwa pływaki (1) i (4) oraz dźwignie (2), (5) i (6) z zabierakami (3) i (7).
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(P. 152388)

42e

22.12.1971.

Zakłady Wytwórcze Aparatury Wysokiego Napięcia
im. Dymitrowa, Warszawa (Andrzej Fabijański, Ryszard Gabryel).
Wskainlk poziomu deciy zwłaszcza dla wyłączników wysokiego napięcia, znamienny tym, że posiada
zawór zwrotny (1) umieszczony w korpusie (2) bieguna wyłącznika i połączony wlotem z przestrzenią wypełnioną cieczą (3), przy czym wylot zaworu jest zakończony elastyczną rurką (5) wykonaną z przezroczystego materiału elektroizolacyjnego, której wylot jest
usytuowany powyżej poziomu (7) cieczy w biegunie
wyłącznika i może być wolny lub zakończony dodatkowym zaworem zwrotnym (9).

42e

(P. 152154)

15.12.1971.

Biuro Projektowo-Technologiczne Przemysłu Obrabiarek i Narzędzi „Bipron", Zabrze (Maciej Staszel,
Paweł Wojtyczka, Zygmunt Łoś).
Uniwersalny sygnalizator poziomu napełniania iblornlków znamienny tym, że ma elastyczną membranę
(1), mocowaną obwodem do korpusu (2)f w środku której osadzony jest grzybek (3), działający na łącznik (4),
mocowany do wspornika (5).

42e

v

(P. 152598)

30.12.1971.

Wyższa Szkoła Rolnicza, Poznań (Józef Kaczała).
Przepływomierz pływakowy składający się z rury
szklanej, prowadzonego w osi tej rury pływaka i końcówek zamykających rurę na obu końcach, znamienny
tym, że rura ma kształt cylindryczny o jednakowej
średnicy wewnętrznej na całej długości, a w osi tej
rury umieszczony jest stożkowy trzpień (4), centrowany i skręcany końcówkami (2), przy czym na stoż-

42c

(P. 152261)

18.12.1971.

Warszawskie Przedsiębiorstwo Geodezyjne, Warszawa, Polska (Czesław Lipianin).
Sposób orientacji zdjęcia fotogrametrycznego, zwłaszcza zdjęć terrofotogrametrycznych, znamienny tym,
że wyznacza się w terenie jedną lub kilka linii poziomych między obiektywem a fotografowanym obiektem,
równoległych do płaszczyzny kliszy, odfotografowujących się na zdjęciu fotogrametrycznym, przy czym wysokość tych linii poziomych określana jest względem
obiektywu kamery przy zdjęciach monokularnych lub
stereoskopowych.
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kowym trzpieniu osadzony jest suwliwie pierścieniowy pływak (5) z stożkowym wewnętrznym wybraniem
(6), którego najmniejsza wewnętrzna średnica (7) jest
większa od największej średnicy stożkowego trzpienia (4).
,.
,.. .
.....
:,:V-(P. 152627)

«Ze

31.12.1971.

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy „ZREMB",
Warszawa (Włodzimierz Mączka, Eugeniusz Kocoń,
Jarosław Kniaziewicz).
Urządzenie do dąć leg o pomiaru poziomu napełnienia zbiorników znamienne tym, ie jest zestawione
z rury (2) lub pręta zawieszonego w zbiorniku (1), najkorzystniej w jego bocznej części, oraz z czujnika magnetostrykcyjnego (4) lub innego urządzenia mierzącego siłę rozciągającą tę rurę (2) lub pręt - zależną od
wielkości zanurzenia ich w materiale wypełniającym
zbiornik (1).
.
v
;,
t

«2f
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(P. 150231)

27.08.1971.
Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów Za-;
kład Doświadczalny, Gdańsk (Andrzej Chmielewski,
Eligiusz Czerniak, Tadeusz Kibort).
Urządzenie sprężynowe do powiększania zakresu
udźwigu analitycznej wagi dwubelkowej, znamienne
tym, że posiada sprężynę (9) ze środkami jej reguła-,
cji (10, 12, 13, 14, 17) obciążającą belkę (5) niższej czułości opartą nożami środkowymi (6) na łożysku wagowym samonastawnym (4) za pośrednictwem panewki
(8) leżącej po stronie przeciwległej do noży bocznych
(7), a pionowo przesuwny trzpień (18) jest oparty na
dźwigni (21) współpracującej z krzywką (22) zamocowaną na wspólnym wałku aretażu wagi (23).

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów Zakład Doświadczalny, Gdańsk (Andrzej Chmielewski,
Eligiusz Czerniak, Tadeusz Kibort).
«tf

- '

(P. 149952)

10.08.1971.

Marian Szymański, Klembów.
Waga uchylna, przeznaczona szczególnie do pomiaru masy lub ciężaru ciała o małych gabarytach, znamienna tym, że stanowią ją dwa ramiona (1) i (2) połączone ze sobą współśrodkowo, przy czym do ramienia (1) zamocowana jest skala (3) oraz łącznik (4) połączony z ramieniem (2) za pomocą haczyka (5).

Mikroskala oraz układy elektroniczne wagi wysokiej
dokładności przystosowane do elektronicznego cyfrowego odczytu wskazań wagi w wielu zakresach posiadające mikroskalę z mikrokodem, fotoelementy odczytowe, wzmacniacze, przerzutniki bistabilne, dekodety
oraz wskaźniki cyfrowe, znamienne tym, że mikroskala (1) posiada ścieżki („A", „B", „C", „D", „E", „F'\
„G", „H" i „P") pól przepuszczalnych światło z zakodowanymi informacjami, w których każdemu bitowi
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informacji odpowiada sygnał świetlny zmieniający się
między dwoma sąsiednimi stanami tylko w jednej
ścieżce, oraz że przy zastosowaniu dodatkowych ukła
dów elektronicznych (7, 13, 14, 15, 16) mikroskala (1)
jest przystosowana do odczytu różnych zakresów po
miarowych zawierających różne ilości wartości pomia
rowych wagi z jednym lub wieloma różnymi zakre
sami.
42f

(P. 150851)

1.10.1971.

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów Zaklad Doświadczalny, Gdańsk (Andrzej Chmielewski,
Eligiusz Czerniak, Tadeusz Kibort).
Samoustawne ułożyskowanle wałka z krzywkami
w wadze wysokiej dokładność* znamienne tym, że posiada dwie ślizgowe panewki (4) każda z kulistą powierzchnią zewnętrzną stykającą się z powierzchnią
stożkowego otworu (5) w obsadzie (6), oraz wewnętrznymi segmentami (7) sprężystej podkładki (8) połączonej z obsadą (6) za pośrednictwem pierścienia (9)
i wkrętów (10) przy czym jedna z dwóch ślizgowych
panewek (4) jest umieszczona pomiędzy'dwoma pierścieniami zabezpieczającymi (3) połączonymi z wałkiem (1).

42f

(P. 151136)

19.10.1971.

Zakłady Mechaniki Precyzyjnej, Gdańsk (Andrzej
Chmielewski, Eligiusz Czerniak, Tadeusz Kibort).
Układ elektronicznego cyfrowego odczytu wskazań
wagi analitycznej znamienny tym, że konstrukcja nośna (1) ze środkami (2, 3, 4) połączenia z korpusem wagi (5) zawiera złącza wielostykowe bezpośrednie (8) do
rozłączonego połączenia płytek poszczególnych dekad
cyfrowego odczytu (9) oraz płytek wzmacniaczy odczytu i elektronicznego przełącznika zakresów (11)
i zawiera wiązkę przewodów (12) ze złączami wielo-

Nr 18

stykowymi pośrednimi (13) do połączenia z zespołami
wykonawczymi (14) znajdującymi się w wadze oraz
złącza wielostykowe pośrednie (15, 17) do połączenia
z układami (16, 18) znajdującymi się poza wagą przy
czym płytki (9) dekad („A" i „B") poprzedzających
pierwszą dekadę przed przecinkiem („C") posiadają
dodatkowe połączenie za pośrednictwem układu (23)
wygaszania nieznaczących zer przed przecinkiem.
42f

(P. 151359)
2.11.1971.
Zakłady Mechaniki Precyzyjnej, Gdańsk (Andrzej
Chmielewski, Eligiusz Czerniak, Tadeusz Kibort).
Urządsenie do idalnego operowania wagą samoczynną wysokiej dokładności, znamienne tym, że przyciski
operacyjne (1) umieszczone w samodzielnej obudowie
(2) są połączone z układem automatycznego napędu (3)
umieszczonym w. wadze (4) za pośrednictwem przewodów (5) lub środków bezprzewodowych (6, 18, 10, 19.
15, 20) w których z przyciskami operacyjnymi (1) jest
związany nadajnik (6, 10, 15) a z układem napędu automatycznego (3) umieszczonym w wadze (4) są połączone styki (21) przekaźników (22) obwodów rezonansowych (23) powiązanych z układami odbioru (18, 19,
20) sygnału nadawanego za pośrednictwem przycisków
operacyjnych (1).
Urządzenie do zdalnego operowania według zastrzeżenia 1 znamienne tym, że każdy przycisk operacyjny (1) jest połączony z generatorem akustycznym (9)
za pośrednictwem elementu (8) zmieniającego częstotliwość generatora akustycznego (9) lub współpracuje
z elementem drgającym (7) generatora mechanicznego (6).

42f

' (P. 150272)

30.8.1971.

Krośnieńskie Huty Szkła, Krosno n/Wisłokiem (Ro
man Wyrzykowski, Tadeusz Niedzielski).
Filtr akustyczny dolnoprzepustowy mający komorę
i przewężenie lub ich wzajemny układ, znamienny
tym, że przewężenie oddzielające komory (7) i (8) jest
płytką (4) z otworkami (6) wykonaną korzystnie
z materiału dźwiękochłonnego.

Nr 18
42h
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(P. 148660)

7.6.1971.

Przemysłowy Instytut Elektroniki, Warszawa (Tadeusz Gadomski, Czesław Pietrzak, Wiesław Pyrko).

93

cówki (4) służące do połączenia z zasilaczem o regulowanej wartości mocy wyjściowej.

Wziernik stroboskopowy. Tekst zgłoszenia i rysunek
zamieszczono w klasie 21h na str. 57.
421

(P. 150557)

17.09.1971.

Polska Akademia Nauk Instytut Budownictwa Wodnego, Gdańsk (Jerzy Majewski).
,
Sposób stabilizacji czułości pomiarowej esujnikow
termistorowych o ujemnym współczynniku temperaturowym rezystancji w wyniku zmian temperatury,
w którym wstępnie kmopensuje się przyrosty rezystancji zaistniałe w wyniku zmian temperatury, przykładowo metodą mostkową, znamienny tym, że przyrost
współczynnika temperaturowego rezystancji termistora w wyniku zmian temperatury kompensuje się przez
połączenie równoległe termistora z rezystancją której wielkość określa wzór

gdzie B jest stałą materiałową termistore, T« jest
środkiem przedziału temperatur dla którego stabilizuje się współczynnik, a RTO jest rezystancją termistora w temperaturze To.

421

(P. 150804)

421

(P. 151052)

15.10.1971.

Polska Akademia Nauk Instytut Biologii Doświadczalnej im. Nenckiego, Warszawa (Romuald Klekowski, Janusz Bęczkowski).
Mlkrobomba kalorymetryczna działająca na zasadzie wybuchowego spalenia próbki materiału biologicznego, w czasie którego wydzielone ciepło wykrywane jest przy pomocy układu termopar, zawierająca komorę spalania ograniczoną dwoma czaszami, wewnątrz której umieszczona jest próbka na miseczce
i mająca zawór przez który doprowadzany jest tlen
jako ośrodek w którym zachodzi spalanie, oraz mająca połączenie ze znajdującym się na zewnątrz komory urządzeniem inicjującym spalanie, znamienny
tym, że w ściance dolnej czaszy (3) komory spalania (1) wmontowane są na stałe termopary (10) oraz
świeca żarowa (7), a powierzchnia dolnej czaszy (3)
ma wykonane nacięcia (8) stanowiące wlot powietrza
chłodzącego ścianki komory spalania oraz korpusu (11),
a do wewnętrznej ścianki dolnej czaszy (3) przymocowana jest miseczka (6) w której osadzony jest materiał badany i do której mocowany jest drut oporowy świecy żarowej (7), przy czym zmontowana komora spalania połączona jest nierozłącznie z korpusem (11) w którym wykonane są przeloty (12 i 13) dla
chłodzącego powietrza i w których znajdują się przewody elektryczne łączące świecę (7) z urządzeniem zapłonowym (Z).

30.9.1971.

Politechnika Warszawska, Warszawa (Zbigniew Buchwald).
Cienkowarstwowy wzorzec temperatur zawierający
co najmniej jeden rezystor cienkowarstwowy znamienny tym, że na podłożu (1) mającym postać płytki wykonanej z materiału nieprzewodzącego prąd korzystnie ze szkła, osadzone są rezystory cienkowarstwowe (2) będące polami roboczymi wzorca o rezystancjach korzystnie wzrastających w jednym kierunku, połączonymi w sposób szeregowy ze sobą za pomocą cienkich warstw przewodzących (3) wykonanych
korzystnie z aluminium, lub też na podłożu (1) osadzony jest rezystor (5) cienkowarstwowy o równomiernej grubości i zmiennej szerokości bądź rezystor
(6) cienkowarstwowy o stałej szerokości i zmiennej,
malejącej grubości, zapewniającej korzystnie liniowe
przyrosty temperatury na jego całej długości, przy
czym w pierwszym przypadku pierwszy i ostatni z rezystorów posiada jedną końcówkę (4), a w pozostałych przypadkach rezystory posiadają po dwie koń-

421

(P. 151394)

5.11.1971.

Politechnika Wrocławska, Wrocław (Marian Klincewlcz, Sławomir Hulanicki, Bohdan Głowiak).
Przyrząd do pomiaru temperatury samoiaplonu oieesy i par palnych, składający się z mikrostatycznej
komory wyposażonej w górnej części w dozownik
i w termoparę połączoną z miernikiem temperatury,
a w dolnej części połączonej z dmuchawą, znamienny tym, ze posiada termoparę (4) mierzącą tempera-
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turę w komorze (1) spalania połączoną z wejściem sterującego układu (10), którego wyjście połączone jest
z fotoelementem (11) wbudowanym w ekran (12)
umieszczony na drodze promienia świetlnego wysyłanego przez żarówkę (13) i odbitego od lusterka galwanometru (5), przy czym sterujący układ (lt) połączony jest również z elektrycznym miernikiem (14)
czasu indukcji badanego produktu. •

Nr 18

Pneumatyczny przetwornik temperatury składający
się ze znanych oporów pneumatycznych laminarnych
lub turbulentnych znamienny tym, że do komory (4)
eżektora jest podłączony opór (2) lub (8) za pomocą
przewodu (7) co powoduje polaryzację sygnału wyjściowego w przewodzie (6) wyjściowym do wymaganej wielkości.
.

4SI

(P. 152634)

31.12.1971.

Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Warszawa (Andrzej
Białęcki, Zygmunt Piotrowski, Tadeusz Sobusiak, Roman Stopka).

421

(P. 151965)

0411071.

Instytut Tele- i Radiotechniczny, Warszawa (Stefan
Koczwara).
Termometr rtęciowy umożliwiający sterowanie
i zdalny odciyt, swłasicsa do termostatów, znamienny tym, że posiada w swej kapilarze 2 z rtęcią 1
umieszczony drut oporowy 4, którego końce podłączone są do dwóch pierścieni 5 i 6 umieszczonych
na szyjce i górnej części termometru 3,

Układ do mierzenia temperatury» zwłaszcza w indykatorach punktu roty w postaci mostka prądu stałego o zasilaniu bateryjnym, w którego jednej gałęzi
znajduje się opornik termoelektryczny, znamienny
tym, że opornik termoelektryczny jest wykonany
w postaci cewki z miedzianego drutu oporowego,
a w pozostałych gałęziach mostka umieszczone są
opornik wzorcowy i dwa tranzystory krzemowe,
w emiterach których włączone są stabilne oporniki,
a ich bazy są zasilane napięciem stabilizowanym diodą Zenera o wartości zapewniającej kompensację
wpływu temperatury otoczenia, a w przekątnej mostka znajduje się mikroamperomierz o skali liniowej
i opornik nastawny.

421

(P. 152642)

31.12.1971.

Instytut Tele- I Radiotechniczny, Warszawa (Mieczysław Rozwadow8ki, Barbara Gnlewińska, Dorota
Kwiatkowska, Barbara Kalinowska).
Sposób do pomiaru temperatury z dużą dokładnością przy zastosowaniu generatora kwarcowego znamienny tym, że temperaturę mierzy się poprzez pomiar częstotliwości i lub fazy regulowanego generatora kwarcowego.

Ol
;v

(P. 152485)

24.12.1971.

Zjednoczone Przedsiębiorstwo Projektowania i Wyposażania Zakładów Przemysłu Elektro-Maszynowego
V. .„Prozamet-Bepes", Warszawa (Janusz Lewandowski).
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m

(P. 152645)
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31.124971.

Instytut Przemysłu Wiążących Materiałów Budowlanych, Opole (Józef Kania, Ryszard Łobodziński, Stanisław Ochoński, Antoni Skurski).

Sposób przeliczeń pomiarów, zwłaszcza pomiarów
ciepła hydratacji cementu, lub pomiarów zużycia mocy względnie pomiarów przepływu, znamienny tym,
że wskazania znanego rejestratora pierwotnego (2),
przeznaczonego do rejestrowania na wykresie wartości chwilowych, zwłaszcza wartości temperatur próbki
badanej w kalorymetrze różnicowym, przetwarza się
w układzie elektromechanicznym na wskazania znanego rejestratora wtórnego (11), przeznaczonego do rejestrowania na wykresie sumy wartości chwilowych,
zwłaszcza sumy ciepła hydratacji cementu.
Układ połączeń według zastrz. 1, polegający na tym,
że wskazówkę rejestratora pierwotnego łączy się pośrednio lub bezpośrednio kolejno z generatorem częstotliwości w ten sposób, aby zmiany położenia wska17.09.1971.
(P. 150560)
Zakład Doświadczalny Samochodów Dostawczych
przy Fabryce Samochodów Ciężarowych im. Bolesława Bieruta, Lublin (Stanisław Gruszczyński, Zbigniew
Reszel, Jerzy Wojtysiak).

42k

Tensometryczny przetwornik ciśnienia do indykowania zmian ciśnienia zwłaszcza w silnikach spalinowych znamienny tym, że składa się z rurki Bourdona (1) z króćcem (2) a jej obwód zamyka elastyczny element (3) z naklejonym elektrycznym tensometrem oporowym (4).
zówki powodowały odpowiednie zmiany napięcia struny generatora, a następnie z układem formowania impulsów, reduktorem impulsów, przekaźnikiem różnicowym, do którego dodatkowo dołączony jest drugi
układ formowania impulsów, zasilany prądem zmiennym bezpośrednio z sieci, oraz z drugim reduktorem
impulsów i wzmacniaczem impulsów, znamienny tym,
że ponadto łączy się ze znanym rejestratorem wtórnym (11), w którym o położeniu wskazówki rejestrującej (13) decyduje elektromagnes (12), przy czym każdy z elementów tego układu jest zasilany że znanego
zasilacza stałoprądowego (14).
42k

(P. 149735)

Instytut Elektrotechniki,
Ludwik Jankowski).

.
Warszawa

28.07.1971.
(Anatoliusz

Sposób wykrywania wad w połączeniach klejonych
zwłaszcza elementów konstrukcji lotniczych, znamienny tym, że badany sklejony przedmiot oziębia się i następnie pokrywa się cieczą, której temperatura zamarzania jest równa lub wyższa od temperatury, do której ten przedmiot został oziębiony, po czym z różnic grubości warstwy zamarzniętej cieczy ustala się
stan sklejenia badanego przedmiotu.
42k

(P. 150419)

9.09.1971.

Bielawskie Zakłady Przemysłu Bawełnianego im.
II Armii Wojska Polskiego, Bielawa (Wacław Debich,
Halina Taras, Irena Ocias).
Przyrząd do pomiaru gęstości tkanin znamienny tym,
że korpus (1) posiada prowadnicę (2) w której przesuwnie umieszczony jest suport (3) z zamocowaną nakrętką (4) współpracującą ze śrubą (5) osadzoną w łożyskach ślizgowych (6) i (7) przy czym do suportu (3)
przykręcony jest wspornik (9) połączony ze wskazówką (10) i podstawą (11) w której ustawiony jest okular (12).

28.09.1971.
(P. 150757)
Instytut Lotnictwa, Warszawa (Maciej Kierzkowski,
Artur Pęski, Jerzy Karczmarczyk).
Sposób napinani» membran płaskich, używanych
w przyrządach membranowych, zwłaszcza w czujnikach ciśnień i siły, znamienny tym, że do podstawy
pierścieniowej (1) mocuje się nierozłącznie obwodowo
membranę (3), a następnie w uzyskany element sprę42k
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żysty wprowadza się trwałe odkształcenia promieniowe przez równomierne zagięcie obrzeża w kierunku
do podstawy pierścieniowej (1).
Element sprężysty do stosowani» tego sposobu znamienny tym, że jest wyposażony w pierścieniową podstawę (1) z kołnierzem (2), którego grubość (gl) jest
większa od grubości membrany (f 2).

Nr 18

(1) pomiarowej, z którą jest połączony stykowo w osi
symetrii, przy czym przetwornik (4) indukcyjny jest
wyposażony w dwie cewki, wewnątrz których umieszczony jest rdzeń, połączony z układem dźwigniowym
łącznika (3).
42k

Ok

(P. 150864)

2.10.1971.
Centralne Laboratorium Przemysłu Bawełnianego,
Łódź (Stanisław Dunikowski, Janusz Makiewicz, Edmund Domźalski, Jerzy Prykowski, Julian Pietrzykowski, Henryk Dworzyński).
Urządzenie do pomiaru napięcia cięgien, składające
się z czujnika i układu pomiarowego, znamienne tym,
że głowica pomiarowa jest zaopatrzona w suwak (3)
współpracujący z czujnikiem (2) oraz w uchwyty (5),
a czujnik (2) jest połączony ze wzmacniaczem (9 i 10)
poprzez opór (13), przy czym czujnik (2) jest połączony z układem pomiarowym (7, 8, 9, 10, 11, 12) zbudowanym na tranzystorach poprzez wieloprzewodowe
złącze (14), w którym przewody są wzajemnie od siebie ekranowane.

(P. 151118)
20.10.1971.
Uniwersytet Wrocławski im. Bolesława Bieruta,
Wrocław (Bogdan Sujak, Tadeusz Górecki, Leon Biernacki).

Sposób wykrywania przemian rasowych w ciałach
stałych, zwłaszcza w cienkich warstwach, znamienny
tym, że badany materiał, którego powierzchnię oświetla się światłem ultrafioletowym, umieszcza się w pobliżu lub wewnątrz detektora swobodnych nośników
ujemnego ładunku elektrycznego, korzystnie termostatowanego, między badanym materiałem a detektorem wytwarza się pole elektryczne przyśpieszające
i wprowadzające emitowane z tego materiału nośniki ujemnego ładunku elektrycznego do objętości czynnej licznika, ewentualnie badany materiał poddaje się
zmianom temperatury ze stałą szybkością a zliczania
emitowanych z badanego materiału nośników ujemnego ładunku elektrycznego dokonuje się za pomocą znanej aparatury rejestrującej.
(P. 151138)
20.10.1971.
Centralne Laboratorium Przemysłu Wełnianego Południe Bielsko-Biała (Emil Kieczka, Józef Szatan).
Dwustrefowy obciąinik zaciskowy składający się ze
szczęk, osi i sprężyny znamienny tym, że zaciski
szczęk (1) i (2) są wykonane w postaci ostrych ścięć
i pracują ze sobą w układzie nożycowym przy czym
zacisk szczęki (1) jest wygięty w prawo pod kątem
90°, a zacisk szczęki (2) posiada kształt łukowy tworząc w wyniku zwarcia szczęk dwustrefowy zacisk
powierzchniowy. '._' „_

42k

6.10.1971.
(P. 150933)
Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego „Wrocław",
Wrocław (Maciej Wawrzykowski, Tadeusz Ambrożyńfki, Jerzy Janiszewski, Julian Pielechaty).

Itk

Urządzenie Indukcyjne do pomiaru nacisków kół
pojazdów iiynowych wyposażone w odcinki szyn podpartych na końcach, znamienne tym, że ma wbudowany pod wycinkiem szyny (1) pomiarowej, przetwornik (4) indukcyjny, zaopatrzony w dźwigniowy
łącznik (3) nastawny, ustawiony prostopadle do szyny
42k

(P. 151547)

12.11.1971.

Politechnika Wrocławska, Wrocław (Mirosław
Werszko).
Pneumatyczny przetwornik torsyjny momentu obrotowego, współpracujący z pomiarowym wałem wyposażonym w dwie tarcze z symetrycznymi wycięciami, znamienny tym, że stanowią go dwie pary dysz,
a mianowicie ustawione naprzeciw siebie zasilająca
dysza (1) i odbierająca dysza (2), pomiędzy którymi
umieszczona jest tarcza (3), oraz ustawione naprzeciw siebie zasilająca dysza (5) i odbierająca dysza (6),,
pomiędzy którymi umieszczona jest tarcza (7), przy

Nr 18
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czym zasilające dysze (1 i S) podłączone są do źródła (8)
powietrza o stałym ciśnieniu, natomiast odbierająca*
dysza (2) połączona jest z jednym sterującym wejściem turbulizującego wzmacniacza (9) i ze sterującym wejściem turbulizującego wzmacniacza (19), zaś
odbierająca dysza (6) połączona jest z drugim sterującym wejściem turbulizującego wzmacniacza (9) i ze
sterującym wejściem turbulizującego wzmacniacza
(11), następnie wyjście turbulizującego wzmacniacza (10) połączone jest z jednym sterującym wejściem
turbulizującego wzmacniacza (12) a wyjście turbulizującego wzmacniacza (11) połączone jest z drugim sterującym wejściem turbulizującego wzmacniacza (12),
po czym wyjście turbulizującego wzmacniacza (9) połączone jest z jednym sterującym wejściem turbulizującego wzmacniacza (13) a wyjście turbulizującego
wzmacniacza (12) połączone jest z drugim wejściem
turbulizującego wzmacniacza (13), którego wyjście połączone jest z dolnoprzepustowym filtrem (14).

ttk

(P. 151931)

4.12.1971.

Politechnika Gdańska, Gdańsk (Ryszard Maciakowiki, Zbigniew Kozakiewicz).
Hydrauliczny obciążnlk twardych nawierzchni drogowych, składający się z cylindra wypełnionego cieczą, pokrywy i nurnika znamienny tym, že stanowi go
cylinder (1) posiadający wymienne wkładki (2)
w kształcie pierścieni, służące do zmiany objętości cylindra (1), zamknięty od góry pokrywą (4) posiadającą w górnej części komorę (12), w której zbiera się
ciecz (3) wypychana z cylindra (1) oraz usytuowany
w pokrywie (4) zaopatrzonej w prowadnice (7) nurnik (8), posiadający u dołu wymienną dyszę (9) i nieprzelotowy kanał (10) oraz co najmniej jeden promieniowy otwór (11) sięgający nieprzelotowego kanału (10) przy czym górny koniec nurnika (8) wyposażony Jest w sprężynę (13) opierającą się o pokrywę (4) i służącą do ustalania położenia nurnika (8)
względem cylindra (1).

42k

(P. 152616)

30.12.1971.

Instytut Włókiennictwa, Łódź, Polska (Bożena Marczyńska, Marian Szczepański, Leopold Ankudowicz).
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Zrywarka dynamiczna mająca jeden zacisk stały
i jeden ruchomy, znamienna tym, że składa się
z sztywnej ramy (4), do której przymocowany jest
stały zacisk (5), dwóch prowadnic (1) zamocowanych
wraz z ramą (4) w podstawie zrywarki (10), sań (2) do
których przymocowany jest ruchomy zacisk (5a), przy
czym sanie (2) osadzone są suwliwie na prowadnicach (1) oraz z dwóch ryglujących urządzeń (8) osadzonych na bocznych ramionach ramy (4) i z urządzenia hydraulicznego (7) zabezpieczonego amortyzatorem (6) umieszczonego w dolnej części zrywarki.

42k

(P. 152629)
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przecznym stożkową zbieżność w kierunku środkowego otworu od pełnej szerokości do ostrej krawędzi
i jest przystosowany do rozłącznego mocowania w osi
otworu wymienionych uchwytów (5, 6) dla preparatu.

31.12.1971.

Fabryka Samochodów Osobowych, Warszawa, Polska (Dorota Chaber, Feliks Łaniewski, Zbigniew Wójcik).

Stanowisko do badań charakterystyki pracy amortyzatorów 1 opon w pojazdach mechanicznych wyposażone w wahacze podłużne o regulowanej amplitudzie wahań podparte sprężynami spiralnymi znamienne tym, że sprężyny spiralne (4, 5) umieszczone są na
końcach wahaczy (1, 2) i oparte o dźwignie dwuramienfte (6, 7), które wprawiane są w ruch niezależnie od siebie przez korbowody (9) połączone z kołami zamachowymi (10, 11) napędzanymi przez silniki
elektryczne (13, 14).

42k

(P. 152647)

31.12.1971.

42k

P. 151652

11.04.1972.

Polska Akademia Nauk Zakład Podstaw Metalurgii,
Kraków (Janusz Król, Andrzej Grabianowski).

Polska Akademia Nauk Instytut Podstawowych
Problemów Techniki, Warszawa, (Andrzej Marek
Prandt).

Goniometr teksturowy zaopatrzony w koło z obrotowym pierścieniem umieszczone przesuwnie na wózku i wychylne w płaszczyźnie pionowej, przystosowany do pracy zarówno metodą transmisyjną jak i refleksyjną, znamienny tym, że stosunek zewnętrznej
średnicy koła do jego szerokości wynosi od 7:1 do
10:1, zaś osadczy pierścień (4) ma w przekroju po-

Sonda do pomiaru składowych odkształcenia, iwłas«cza w materiałach wiążących, wyposażona w czujniki mierzące odkształcenie liniowe, przymocowane do
tworzących ażurową konstrukcję ramion sondy, które są krawędziami ostrosłupa czworościennego, znamienna tym, że ma dziewięć ramion.
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Powierzchniowa sonda do jednoczesnego pomiar«
koncentracji dwóch pierwiastków ciężkich w rudzie,
zawierająca źródło promieniowania gamma oraz detektor, oddzielone od siebie ekranem ołowianym, znamienna tym, że ma drugie źródło promieniowania
gamma (17) o energii promieniowania różnej od energii pierwszego źródła promieniowania gamma (16),
przy czym oba źródła promieniowania (16 i 17) znajdują się w różnych odległościach od detektora scyntyiacyjnego (2).
^ >ai- ^ • ^
:•• mf

42l

P. 150371

6.09.1971.

Centralny Ośrodek Badawczo-Projektowy Wzbogacania i Utylizacji Kopalin „Separator" (Rudolf Burek).
Radiometryczny sposób ciągłego pomiaru zawartości
błędnego obciążnika w zawiesinie magnetytowej polegający na pomiarze różnic gęstości cieczy zawiesinowej zawierającej błędny obciążnik i cieczy zawiesinowej idealnej nie zawierającej błędnego obciąznika
o gęstości odpowiadającej tylko zawartości magnetytu lub innego obciążnika prawdziwego, znamienny
tym, że badaną ciecz zawiesinową znajdującą się
w rurociągu (1) prześwietla się równocześnie dwiema
wiązkami promieniowania X o różnej energii, że energia promieniowania jednej wiązki jest dobierana w zależności od składu chemicznego błędnego obciążnika
z przedziału 0,06-0,10 MeV - przy czym dla błędnego
obciąznika złożonego z Al2O3 i SiO2 najkorzystniej
stosować promieniowanie o energii 80 keV - zaś energia promieniowania drugiej wiązki jest dobierana
z przedziału 0,6-1,3 MeV w zależności od średnicy
rurociągu (1), że natężenie każdej wiązki promieniowania przechodzącego jest mierzone detektorami (3)
1 przetwarzane w oddzielnych elementach elektronicznych urządzenia pomiarowego, że wielkość natężenia promieniowania niskoenergetycznego jest odnoszona do gęstości cieczy zawiesinowej nie zawierającej błędnego obciążnika o takim samym stężeniu obciążnika prawdziwego co ciecz badana oraz że natężenie wysokoenergetyczne jest odnoszone do rzeczywistej gęstości cieczy.
Urządzenie do ciągłego pomiaru zawartości błędnego obciążnika w zawiesinie magnetytowej sposobem
radiometrycznym według zastrz. 1 znamienne tym, że
na odcinku rurociągu (1) wykonanego z tworzywa
sztucznego lub innego materiału o małej wartości
współczynnika absorpcji dla promieniowania niskoenergetycznego są zamontowane dwa źródła promieniowania (2) a naprzeciwko nim dwa detektory (3),
przy czym impulsy elektryczne z detektorów (3) są
przetwarzane w oddzielnych integratorach (4) i wzmacniaczach (5) o regulowanym wzmacnianiu oraz podawane na element elektronowy (6) realizujący odejmowanie a wynik pomiaru jest uwidaczniany na
mierniku (T).

42l

P. 150451

11.10.1971.

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków (Jan Gyurcsak, Tadeusz Owsiak)

P. 150454
11.10.1971.
Instytut Technologii Drewna, Poznań (Witold Kostka, Jan Nowak).
Przyrząd do pomiaru wilgotności malowymiarowych materiałów lignocelulozowych, zwłaszcza wikliny, działający na zasadzie zmiany przewodnictwa
elektrycznego posiadający sondę pomiarową, którą
stanowią kleszcze ze szczękami wykonanymi z materiału izolacyjnego, znamienny tym, że szczęka 1 zawiera wgłębienie 2 odpowiadające kształtom badanego materiału, a szczęka 3 ma elektrody 4 o kształcie najkorzystniej zębów piły.
421

421
(P. 151617)
17.11.1971.
Instytut Techniki Cieplnej, Łódź (Andrzej Werner)
Gęstościomierz pływakowy przeznaczony do pomiaru składu mieszaniny dwóch cieczy z kompensacją
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temperatury znamienny tym, że urządzenie kompensacyjne zawiera bimetaliczną blaszkę (1) zamocowaną jednym końcem do kadłuba (2) przyrządu, a drugim końcem połączoną nieruchomo ze sztywną listwą (3), która poprzez, popychacz (6) jest związana
z dźwignią (5) pływaka (4).

421

(P. 151634)

18.11.1971.

Centralne Laboratorium Przemysłu Wełnianego Południe, Bielsko-Biała, (Jan Heczko, Józef Szatan,
Emil Kieczka).

421
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(P. 151974)

4.12.1971.

Biuro Projektów Przemysłu Organicznego Warszawa (Bolesław Szatański).
Zgłębnik do pobierania próbek substancji łatwo topllwych, znamienny tym, że składa się z trzech koncentrycznych rur, z których centralna (7) stanowi pojemnik dla badanej substancji, wpływającej bocznymi kanałami (9), zaś dwie pozostałe rury, otaczające rurę centralną tworzą przestrzenie (3) i (4), przez
które przepływa czynnik grzewczy topiący swoim ciepłem substancję otaczającą zgłębnik.

Przyrząd do pomiaru przewodności koloidów oraz
Ich wpływu na korodowanie obić zgrzeblnych znamienny tym, że składa się z ruchomego suwaka (8)
usztywnionego krążkami z tworzywa sztucznego (9)
i (11) usytuowanego pionowo w statywie (4) który
wyposażony jest w stałą elektrodę dodatnią (2) i ruchomą ujemną (3) oraz wymienną płytkę (10) przeznaczoną do badań na korodowanie obicia zgrzeblnego (5).

421

(P. 151992)

7.12.1971.

Wyższa Szkoła Rolnicza, Lublin (Andrzej Tym).

421

(P. 151917)

3.12.1971.

Zakład Doświadczalny Utylizacji Odpadów Elektrownianych, Katowice, (Władysław Antoniewicz).

Zettaw do mlkrodyfuzji stosowany przy oznaczaniu
zawartości składników w roztworach, metodą izotermicznej destylacji znamienny tym, że składa się
z dwóch cylindrycznych naczyniek dolnego (2) i przykrywkowego (1) dopasowanych do siebie częściami cylindrycznymi oraz rowkami i występami o przekroju
graniastym, usytuowanymi w górnej części naczyńka
dolnego (4) i na brzegu denka naczyńka przykrywkowego (3), przy czym naczyńko dolne (2) posiada
poszerzoną podstawę (6) umożliwiającą przytrzymy-

Urządzenie do przeprowadzenia analizy granulometrycznej materiałów lekkich składające się z elektromagnetycznego stołu wibracyjnego zestawów sił normowych, węży gumowych oraz pompy próżniowej znamienne tym, że do bocznych ścianek (5) podstaw (4)
zestawu (3) sit normowych, dokonstruowane są króćce (6) umożliwiające połączenie ich z próżniową pompą (8) za pomocą gumowych węży (7).

wanie przy zdejmowaniu naczyńka przykrywkowego
(1) i wewnętrzną powierzchnię cylindryczną zakończoną występem (5) zabezpieczającym naczyńko przykrywkowe (1) przed zachlapaniem.
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(P. 152065)
10.12.1971.
Politechnika Łódzka (Instytut Pojażódw), Łódi (Danuta Grzywaćzewska, Anna Mac, Tadeusz Wojciechowski).
Sposób oznaczania stężenia tlenku węgla w fatach
spalinowych, znamienr*? tym, że spaliny po wstępnym
oczyszczeniu na węglu aktywowym pochłaniającym
związki organiczne lub tlenki azotu i dwutlenki siarki zostają zmieszane i tlenem w ilości nie mniejsze)
niż 17*/«, po czym mieszanina spalin z tlenem zostaje osuszona na osuszaczu silikażelowym, a następnie
spalona, na przykład w termoindykatorze, w temperaturze wrzenia wody w obecności katalizatora hopkalitowego, przy czym ciepło spalania jest rejestrowane za pomocą termopary połączonej z przyrządem samopiszącym.
421
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w której znajdują się trzy śruby (10), naciskające na
podkładkę (11), osadzoną na izolatorze (2) za pomocą
dodatkowego izolatora (12).

(P. 152066)

10.12.1971.
Politechnika Śląska im. W. Pstrowskiego, Gliwice
(Edmund Romer, Antoni Zurowski).

Sposób oczyszczania próbki gazu zwłaszcza pobieranej w sposób ciągły do analizy, znamienny tym, że
strumeń zanieczyszczonego gazu wprowadza się w ruch
wirowy tak, aby przez oddziaływanie przyspieszeń odśrodkowych na cząsteczki zawiesiny doprowadzić do
powstania obszaru gazu pozbawionego zawiesiny,
z którego to obszaru zasysa się próbkę czystego gazu.
Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz. 1
znamienne tym, że posiada postać rurki (2) zwiniętej
w spiralę (1), z rurką (3) do zasysania oczyszczonej
próbki umocowaną szczelnie przy końcu spirali (1)
po jej wewnętrznej stronie.

421

(P. 152386)

22.12.1971.

Zakład Doświadczalny Elektronicznej Aparatury
Pomiarowej „Eureka" Wydział Wrocław przy Zjednoczonych Zakładach Elektronicznej Aparatury Pomiarowej „Elpo" Oddział Wrocław, Wrocław (Henryk
Stýbel, Reiner Jarzombek).
Głowica pomiarowa solomlerza, w której zespól
pierścieniowych elektrod i zespół termistora w oprawce, połączone elektrycznie i posiadające wyprowadzenia, leżące na wspólnej osi będącej osią symetrii korpusu z dielektryka ściśle wypełniającego przestrzeń
wokół tych zespołów i z będącą jednocześnie osią cylindrycznego kanału przelotowego o średnicy równej
wewnętrznej średnicy pierścieniowych elektrod i przechodzącego przez oprawkę termistora, przy czym wyloty tego kanału znajdują się w otworach doprowadzających uchwytów wmontowanych w dwa boki korpusu, znamienna tym, że pierścieniowe elektrody (1)
umieszczone współosiowo"w tulejce (2) są przedzielone i unieruchomione w niej podkładkami (3), korzystnie -walcowymi a materiały elementów konstrukcyjnych głowicy posiadają wartości współczynnika rozszerzalności cieplnej najkorzystniej równe.

421

(P. 152373)

22.12.1971.
Patent dodatkowy do patentu nr 64383
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Sta
szica, Kraków (Jan Łasa, Tadeusz Owsiak).

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków (Wiesław Zapałowicz).

Detektor radiojonizacyjny do chromatografii (azo
wej, według patentu nr 64383, zawierający cylindrycz
ną elektrodę, wewnątrz której jest umieszczona w te
flonowej tulei elektroda zbiorcza, otoczona cylindrycz
nym ekranem, umocowanym do głowicy detektora za
pomocą izolatora teflonowego, znamienny tym, że elek
troda zbiorcza (1) jest umieszczona w izolatorze teflonowym (2), osadzonym w półkolistych wkładkach (3),
umocowanych w ekranie (5) za pomocą nakrętki (6),

Element strumieniowo realizujący iloczyn logiczny,
zawierający przestrzeń interakcji, łączącą dwie części
kanału usytuowane osiowo, wyposażonego z jednego
końca w dyszę sterującą, a z drugiego w dyszę wyjściową, znamienny tym że przestrzeń interakcji (1)
jest połączona z częścią kanału (2) po stronie dyszy
sterującej (3) za pomocą dwóch lub więcej odgałęzień (5 i 6), znajdujących się po jednej lub obu stronach kanału (2) których połączenia z kanałem (2) mo-

42m

(P. 150825)

30.09.1971.
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gą być przesunięte względem siebie, przy czym każde
odgałęzienie (5 i 6) jest wykonane z dwóch odcinków
połączonych za pomocą dodatkowych przestrzeni interakcji (T i 8), wyposażonych w dodatkowe dysze
sterujące (9 i 10), a osie odgałęzień (5 i 6) są nachylone do osi kanału (2) pod kątem nie większym od 60°

42m

(P. 150875)

2.10.1971.

Zakład Doświadczalny Aparatury Elektronicznej
przy Zakładach Radiowych im. M. Kasprzaka, Warszawa (Bogdan Gołaj, Marek Cybulski).
4tm

(P. 150826)

30.9.1971.

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków (Wiesław Zapałowicz).
Strumieniowy Jednowyjściowy element pamięci zawierający znany element strumieniowy do realizacji
iloczynu logicznego znamienny tym, że dodatkowa
przestrzeń interakcji (6) jest połączona z częścią kanału (2) po stronie dyszy wyjściowej (4) za pomocą
krzywoliniowego odgałęzienia (9), dwuodcinkowego,
wyposażonego w inną dodatkową przestrzeń interakcji (10) z inną dodatkową dyszą sterującą (11), przy
czym oś krzywoliniowego odgałęzienia (9) w miejscu
połączenia go z kanałem (2) tworzy z osią kanału (2)
kąt nie większy od 15°.

Układ progowy do sterowania przekaźnika rtęciowego, zawierający wzmacniacz różnicowy, znamienny tym, że do wejścia pomiarowego (Wep) wzmacniacza różnicowego dołączone jest źródło napięcia sterującego (Us), a do wejścia odniesienia (Weodn)
wzmacniacza różnicowego dołączone jest źródło napięcia odniesienia (Uodn), zaś pomiędzy wyjścia (Wy2)
i (Wy2') wzmacniacza różnicowego włączona jest cewka (RL1) przekaźnika rtęciowego (PR).

42m

P. 151477

10.11.1971.

Politechnika Warszawska Instytut Radioelektroniki, Warszawa, (Waldemar Kiełek, Witold Natulewicz).

4%
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(P. 150827)

30.09.1971.

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków (Wiesław Zapałowicz).
Element strumieniowy realizujący sumę logiczną
oraz Iloczyn logiczny, zawierający diodę strumieniową, znamienny tym, że odgałęzienie (5) kanału głównego (2) diody jest wykonane z dwóch odcinków połączonych dodatkową przestrzenią interakcji (6), mającą doprowadzony kanał przepływowy (7) wyposażony w szereg dysz sterujących (8) połączonych z nim
choinkowo, przy czym oś kanału przepływowego (7)
jest prostopadła do osi odgałęzienia (5).

RewersyJny licznik dziesiętny składający się z czterech przerzutników bistabilnych, z których pierwszy
wyposażony jest w wejście dla sygnału zliczanego znamienny tym, że jest zaopatrzony w jedną bramkę (6)
i cztery przełączniki elektryczne lub bramki elektroniczne (7), (8), (9), (10), przy czym wyjście normalne
(12) pierwszego przerzutnika (2) dołączone jest do wejścia (14) bramki (6) oraz do pierwszego kontaktu (24)
pierwszego przełącznika (7), zaś wyjście komplementarne (13) pierwszego przerzutnika (2) dołączone jest
do drugiego kontaktu (26) pierwszego przełącznika (7)
oraz do drugiego kontaktu (19) drugiego przełącznika
(8), natomiast wyjście (16) bramki (6) dołączone jest do
pierwszego kontaktu (17) drugiego przełącznika (8),
którego trzeci kontakt (18) połączony jest z wejściem
symetrycznym (20) drugiego przerzutnika (3), zaś wyjście normalne (22) tego przerzutnika dołączone jest do
pierwszego kontaktu (27) trzeciego przełącznika (9),
zaś wyjście komplementarne (23) drugiego przerzutnika (3) dołączone jest do drugiego kontaktu (29) trzeciego przełącznika (9), którego trzeci kontakt (28) połączony jest z wejściem symetrycznym (30) trzeciego
przerzutnika (4), podczas gdy wyjście normalne (32)
tego przerzutnika douczone jest do pierwszego kontaktu (34) czwartego przełącznika (10), zaś wyjście
komplementarne (33) trzeciego przerzutnika (4) dołą-
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Nr 18

czone Jest do drugiego kontaktu (36) czwartego przełącznika (10), przy czym dla liczenia „w przód" połączone są kontakty pierwszy (24) i trzeci (25) pierwszego przełącznika (7), pierwszy (17) i trzeci (18) drugiego przełącznika (8), pierwszy (27) i trzeci (28) trzeciego
przełącznika (9) oraz pierwszy (34) i trzeci (35) czwartego przełącznika (10), zaś dla liczenia „w tył" połączone są kontakty drugi (26) i trzeci (25) pierwszego
przełącznika (7), drugi (1») i trzeci (18) drugiego przełącznika (8), drugi (29) i trzeci (28) trzeciego przełącznika (9) oraz drugi (36) i trzeci (35) czwartego przełącznika (10)» a wyjścia wszystkich lub niektórych
przerzutników są zwykle połączone poprzez deszyfrator z urządzeniem wskazującym stan licznika.

$£•

dźwigni nieruchomej mijają je naprzemiàn znamienny
tym, że powierzchnie dźwigni ruchomej 4 i dźwigni
nieruchomej 1 w miejscach osadzenia ich rolek kierujących 3 i 6 znajdują się po stronach przeciwległych
czół tych rolek.

42m

(P. 151942)

04.12.1971.

Politechnika Gdańska, Gdańsk (Marian Zientalski,
Kazimierz Jankowski, Elżbieta Kasprowicz).
42m

(P. 151672)

20.11.1971.

Politechnika Gdańska, Gdańsk, (Marian Zientalski,
Kazimierz Jankowski, Elżbieta Kasprowicz).
Układ blokady skrajnych pozycji wielostanowego
licznika rewersyjnego, znamienny tym, że zawiera
wzmacniacz różnicowy (W), którego jedno wyjście (1)
jest. połączone z bazą pierwszego tranzystora (TI), z bazą jednego z tranzystorów (T4) dwuwejściowego przerzutnika Schmitta i przez opornik (R) z emiterem drugiego tranzystora (T2), zaś drugie wyjście (2) tego
' wzmacniacza połączone jest z bazą drugiego tranzystora (T2), z bazą drugiego z tranzystorów (T3) dwuwejściowego przerzutnika Schmitta oraz przez opornik (R) z emiterem pierwszego tranzystora (Tl), przy
czym kolektory pierwszego i drugiego tranzystora (Tl
i T2) są dołączone odpowiednio do wyjść (A i B) układu i do kolektorów przeciwstawnych do tranzystorów
(Tl i T2) wyjściowych tranzystorów (T6 i T7), których
bazy są sterowane z obwodu kolektorowego trzeciego
tranzystora (T5) dwuwejściowego przerzutnika Schmitta.
--■- *:-■ • *-■

42m

(P. 151685)

Układ ustalający pozycję środkową wielostanowego
licznika rewersyjnego znamienny tym, że posiada
wzmacniacz różnicowy (W), którego jedno wyjście jest
doprowadzone do bazy pierwszego tranzystora (T^
i przez opornik (R') do emitera drugiego tranzystora
(Tt) a drugie wyjście doprowadzone jest do bazy drugiego tranzystora (T2) i przez opornik (R) do emitera
pierwszego tranzystora (T,), zaś kolektory obu tych
tranzystorów połączone są z bazą trzeciego tranzystora (T,), którego kolektor dołączony jest poprzez diodę
(D) do bazy tranzystora wyjściowego (T5), przy czym
do odłączania układu ustalającego od licznika rewersyjnego po wymaganym czasie służy układ czasowy
zrealizowany na tranzystorze polowym (T4), którego
bramka jest połączona przez opornik (R,) z ujemnym
biegunem zasilania (Uj i przez kondensator (C) z biegunem dodatnim, natomiast ujście dołączone jest do
ujemnego bieguna zasilania (UJ, a źródło połączone
jest przez szeregowe oporniki (Rít Rs) z dodatnim biegunem zasilania (Uz) oraz poprzez dzielnik oporowy
(Rj, Rj) z bazą tranzystora wyjściowego (T4) i anodą
diody (D).
f

20.11.1971.

Politechnika Warszawska, Warszawa, (Józef Dymicki, Władysław Tryliński, Tadeusz Burzyński).
Układ dźwigni z rolkami kierującymi taśmę - nofcnik informacji składający się z dwóch dźwigni, z których jedna jest nieruchoma a druga ruchoma osadzona obrotowo na korpusie urządzenia, oraz rolek kierujących osadzonych na dźwigni nieruchomej i rolek
kierujących osadzonych na dźwigni ruchomej w takich
odległościach od osi obrotu dźwigni ruchomej, że podczas obrotu tej dźwigni względem dźwigni nieruchoizy rolki

42m

(P. 152115)

13.12.1971.

Wrocławskie Zakłady Elektroniczne „ELWRO", (Antoni Baczewski).
Urządzenie do orientacji rdzeni ferrytowych w osiach
X i Y pray szyciu ramek pamięci ferrytowej znamienne tym, że w matrycy 1 znajdują się kanałki płytkie
2 i głębokie 3, przecinające się wzajemnie, przy czym
osie kanałków o jednakowych głębokościach są do siebie równoległe, a dna tych kanałków leżą w dwóch
równoległych płaszczyznach.
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Nr

leżnych płytek o grubości mniejszej niż odległość krawędzi otworów w sąsiednich ścieżkach taśmy przy
czym te płytki są prostopadle ustawione do powierzchni taśmy, wzdłuż kierunku jej ruchu i umieszczone
w prowadnicy umożliwiającej swobodny ich ruch
w kierunku* prostopadłym do powierzchni taśmy.

42m

(P. 152469)

24.12.1971.

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków, (Eugeniusz Ruchwa, Jan Sidor).
Dioda strumieniowa, zawierająca dyszę przewodzącą, której wylot jest połączony z wlotem dyszy zaporowej poprzez mający połączenie z atmosferą wykrój
kształtowy, utworzony ścianą spływową usytuowaną
na przeciw wlotu dyszy zaporowej i ścianami kierowniczymi znamienny tym, że wykrój kształtowy (4)
tworzą dwie ściany kierownicze (6 i 7) znajdujące
się po obu stronach wlotu dyszy zaporowej (3), zakończonego ostrzami docinającymi (8) i ściana spływowa (5) mająca powierzchnię wypukłą, zaś połączenie z atmosferą ma wykrój kształtowy (4) poprzez
dwa kanały odprowadzające (9 i 10) usytuowane po
obu stronach dyszy przewodzącej (2) przy czym kanał
połączony wypukłą ścianą spływową (5) z wlotem dyszy przewodzącej (2) stanowi kanał eżektorowy (10)
zaopatrzony w dławik turbulentny (11).

42m

(P. 152391)

42m

(P. 152392)

31.12.1971.

Politechnika Warszawska, Warszawa, (Tadeusz Burzyński, Ryszard Misiak, Jerzy Pawłowski, Andrzej
Potyński, Władysław Tryliński).
Urządzenie do szybkiego napędu i hamowania taśmy-nośnika informacji składające się ze stale obracającej
się rolki napędowej i z rolki dociskowej oraz z elektromagnesu napędowego służącego do dociskania taśmy
do rolki napędowej za pomocą rolki dociskowej w czasie jej napędu oraz z elektromagnesu hamującego,
i zwory hamującej dociskającej doń taśmę w czasie jej
hamowania, w którym siła docisku odpowiednio rolki
dociskowej lub zwory hamującej jest wywoływana
w początkowej fazie wzbudzania przez zasilenie uzwojenia elektromagnesu krótkim impulsem prądu o dużym natężeniu, a w czasie pracy ustalonej prądem
o mniejszym natężeniu znamienne tym, że w uzwojeniach elektromagnesów napędowego i hamującego, lub
tylko napędowego, lub tylko hamującego jest wydzielona część uzwojenia o mniejszej liczbie zwojów niż
uzwojenia zasilane w czasie pracy ustalonej, która jest
połączona ze źródłem prądu zasilającego impulsem
w początkowej fazie wzbudzania.

31.12.1971.

Politechnika Warszawska, Warszawa, (Tadeusz Burzyński, Witold Jaszczuk, Zbigniew Kusznierewicz, Jerzy Pawłowski, Andrzej Potyński, Władysław Tryliński).

42m

Hamulec papierowej taśmy dziurkowanej, zwłaszcza
do szybkich czytników, składający się z elektromagnesu i zwory przezeń przyciąganej ściskających taśmę
znamienny tym, że zwora składa się z szeregu nieza-

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków, (Wiesław Zapałowicz, Eugeniusz Ruchwa, Józef Misiek, Jan Sidor, Jarosław Matwijiszyn, T«V
deusz Banek, Łukasz Węsierski, Teodor Maślanka)

(P. 152605)

29.12.1971.

Nr 18
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Wielofunkcyjny element diodowy zawiera korpus
z wykrojem kształtowym łączącym dyszę przewodzącą, dyszę zaporową i dwa kanały odprowadzające,
z których jeden jest eżektorowy z dławikiem turbulentnym, przy czym wykrój kształtowy tworzą dwie
ściany kierownicze usytuowane po obu stronach dyszy
zaporowej z wlotem zakończonym ostrzami obcinającymi oraz ścianę spływową usytuowaną na przeciw
wylotu dyszy zaporowej znamienny tym, że pomiędzy
kanałem eżektorowym (10) i wlotem dyszy zaporowej
(4) znajduje się dysza formująca (5), której oś przecina się z osią dyszy przewodzącej (3) w płaszczyźnie
jej wylotu pod kątem mniejszym od 60°, a oś dyszy
przewodzącej (3) przecina się z osią dyszy zaporowej
(4) w płaszczyźnie jej wlotu pod kątem mniejszym od
60°, przy czym dysza przewodząca (3) oraz dysza zaporowa (4) i dysza formująca (5) mają niezależne kolektory (6, 7 i 8), a pomiędzy wlotem dyszy przewodzącej
(3) i kanałem odprowadzającym (9) znajduje się druga
ściana spływowa (12).

łączenie z atmosferą, znamienny tym, że dysza zasilająca (2) znajduje się na wspólnej osi z dyszą zbiorczą
(6), a u wylotu dyszy zasilającej (2) jest usytuowany
wylot dyszy sterującej (7) połączonej poprzez jedną
lub kilka komór (8) i kanał sprzężenia (9) z dyszą zasilającą (2).
42m

(P. 152619)

30.12.1971.

Politechnika Śląska im. W. Pstrowskiego, Gliwice,
(Jerzy Siwiński, Ferdynand Wagner, Henryk Małysiak, Jerzy Skorwider, Halina Kamionka-Mikuła.
Sposób szeregowego przesyłania informacji cyfrowej
znamienny tym, że na wspólną linię wysyła się przy
pomocy urządzenia zbiorczego (1) adres urządzenia
nadającego (2) i następnie na tę samą linię nadaje się
przy pomocy urządzenia nadającego (2) informację odbieraną przez urządzenie zbiorcze (1), przy czym synchronizację pracy zapewniającą prawidłową kolejność
wysyłania na linię ciągów adresowych i informacyjnych, uzyskuje się przez tworzenie przerw czasowych,
które są dekodowane i wykorzystywane do ustawiania
wszystkich współpracujących ze sobą urządzeń w stanie początkowym.

42o

(P. 149340)

9.07.1971.

Polska Akademia Nauk Instytut Podstawowych Problemów Techniki, Warszawa (Andrzej Stefański, Zdzisław Kozłowski, Jerzy Wehr).
Czujnik urządzenia do pomiaru prędkości i natężenia
przepływu gazów. Tekst zgłoszenia i rysunek umieszczono w klasie 42e na str. 87.
(P. 152608)
29.12.1971.
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków, (Eugeniusz Ruchwa, Jan Sidor).
Strumieniowy, jednokierunkowy człon różniczkujący
zawierający w korpusie dyszę sterującą oraz dyszę zasilającą i dyszę zbiorczą połączone poprzez wycięcie
kształtowe, tworzące rynnę kierowniczą i poprzeczny
do niej rowek, przy czym wycięcie kształtowe ma po42m

42o

(P. 150870)

2.10.1971.

Politechnika Łódzka Instytut Elektroniki i Automatyki, Łódź (Władysław Pełczewski).
Układ analogowy do pomiaru przyśpieszenia kątowego w maszynach, w których wirnik wykonuje ruch
obrotowy, znamienny tym, że składa się ze sprzęgniętego z wirnikiem (4) przetwornika (1) elektromechanicznego typu prędkość kątowa - napięcie lub elektronicznego typu częstotliwość - napięcie, do którego
zacisków wyjściowych jest dołączony silnik prądu stałego (2) z szeregowo przyłączonym opornikiem (3)„ do
którego końców przyłączony jest miernik napięcia odwzorowującego przyśpieszenie wirnika (4).
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42r

(P. 152236)
17.12.1971.
Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów, Warszawa, (Hilary Grupiński, Adela Kaczanowska, Ireneusz Jurczyk).
Bimetalowy regulator temperatury posiadający nastawnik wartości zadanej i zespół styków elektrycznych, znamienny tym, że posiada dwa elementy bimetalowe (1 i 6) w postaci pasków, połączone sztywno
jednymi końcami i rozdzielone przy pomocy klocka (8).

Nr 18

wysokiej częstotliwości z jednym lub więcej obwodem
strojonym połączone z tarczą (T) za pomocą odgałęzienia sprzężonego ze źródłem drgań (G) galwanicznie
bądź transformátorů wo bądź przez pojemność.
4Žit

(P. 149816)
3.08.1971.
Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy „ZREMB",
Warszawa (Kniaziewicz Jarosław, Wiesław Różański).
Elektrodowy dozownik cieczy. Tekst zgłoszenia 1 rysunek umieszczono w klasie 42e na str. 87.
42r*

(P. 149619)
23.07.1971.
Warszawskie Zakłady Maszyn Elektrycznych „Wamel", Warszawa (Bernard Konieczny, Edward Biernat,
Zdzisław Tryka, Jerzy Zielski).
Urządzenie dozujące żywicę swlaszcza dl» kroplowej impregnacji maszyn elektrycznych. Tekst zgłoszenia i rysunek umieszczono w klasie 42e na str. 87.

16.10.1971.
Wyższa Szkoła Marynarki Wojennej im. Bohaterów
Westerplatte, Gdynia (Stanisław Ciesielski, Jerzy Kotulski).

42i*

(P. 151065)

Sposób do sterowania mechanizmami zwłaszcza zautomatyzowanymi znamienny tym, że sygnały sterujące
w postaci impulsów binarnych wprowadza się do urządzenia sterującego mechanizmem w takt wypowiadanych sylab (komend) do przetwornika elektro-akustycznego (1).
Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz. 1
znamienne tym, że posiada przetwornik elektro-akustyczny (1), z którego sygnały elektryczne po wzmocnieniu przez wzmacniacz (2) zamieniane są przez przetwornik analogowo-cyfrowy (3) na impulsy binarne,
którym przyporządkowano odpowiednio sylaby wypowiadanych komend, a następnie poprzez element logiczny (4) są przekazywane w takt sylab do konwertera cyfrowego (5), który określa i wysyła sygnały sterujące do układów sterowania mechanizmem (6, 7, 8).

4fri

(P. 151437)

42r«
(P. 150039)
16.08.1971.
Zakłady Rybne, Gdańsk (Adam Jaworski. Zbigniew
Kamiński).
Urządzenie do automatycznego utrzymywania poziomu cieczy w zbiorniku. Tekst zgłoszenia i rysunek
umieszczono w klasie 42e na str. 88.
(P. 151682)
42r*
20.11.1971.
Przedsiębiorstwo
Doświadczalne
Automatyzacji
i Urządzeń Przemysłowych „Uniprot", Łódź, (Eugeniusz
Grabke, Ryszard Miksa, Leonard Walewski, Wacław
Hajduk).
Dwupolożeniowy regulator poziomu cieczy składający się z dwustanowego elementu przełączającego oraz
siłownika jednotłokowego, znamienny tym, że siłownik (1) ma wylot (2) zamknięty za pomocą elastycznej membrany (3) zaś wlot (4) ma otwarty i zanurzony w cieczy zbiornika, przy czym wzajemny stosunek
przekroju (S,) wlotu (4) do przekroju (St) wylotu (2)
jest zmienny, a rolę tłoka spełnia menisk (7) cieczy
wnikającej do wlotu (4) siłownika (1).

09.11.1971.

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów Oddział w Łodzi, Łódź, (Andrzej Frankowski, Jan Kozak).
Układ manipulacyjnego Inicjatora sygnałów dyskretnych znamienny tym, że posiada źródło drgań (G)

42r*

(P. 151911)

03.12.1971.

Przedsiębiorstwo
Doświadczalne
Automatyzacji
i Urządzeń Przemysłowych „UNIPROT", ŁódźP (Ludwik Kurkiewicz, Andrzej Utnicki, Jacek Pokój).

Nr 18
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Sposób regulacji proporcjonalności przy przetwarza«
nlu wilgotności względnej powietrza na sygnał pneumatyczny, znamienny tym, że zmienia się stopień sprzężenia zwrotnego, przy czym dyszę wzmacniacza pneumatycznego przesuwa się wzdłuż dźwigni, występującej
w zespole sprzężenia zwrotnego urządzenia przetwarzającego, zmieniając odległość między osią dyszy,
a osią czujnika wilgotności.
Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz. 1,
znamienne tym, że posiada dźwignię (3) z ukształtowanymi prowadnicami, w których jest umiejscowiona
przesuwnie dysza (4) wzmacniacza pneumatycznego,
współdziałająca z dźwigniową przysłoną (2), połączoną
w znany sposób z czujnikiem (1) wilgotności.

przy czym pierwszy przerzutnik zbudowany jest na
dwóch lampach (L1) i (L2) z włączonym między anodę i siatkę tych lamp zespołem regulowanych pojemności (C2) i sprzężony z analogicznym drugim przerzutnikiem poprzez pojemność (C4), z tym, że drugi przerzutnik ma dwie lampy (L3) i (L4) z włączonym zespołem regulowanych pojemności (C5) i z sprzęgającą
z przerzutnikiem pierwszym, pojemnością (C3), natomiast elementami przygotowującymi i uruchamiającymi układ do pracy są przyciski (K1) i (K2).

42r2
42r2
(P. 151945)
4.12.1971.
Zakład Doświadczalny Elektrycznej Aparatury Pomiarowo-Regulacyjnej, Zielona Góra, (Jerzy Dobrzyński, Jan Twaróg, Norbert Jagowski, Waldemar Kaliszuk).
Dwustawny elektroniczny regulator temperatury PD
z termicznym sprzężeniem zwrotnym, znamienny tym,
że układ elektryczny zawiera termorezystory (1) i (2)
cieplnie sprzężone z rezystorami (5) i (6) wzmacniacza
przerzutnikowego.

42r2

(P. 151993)

07.12.1971.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań, (Antoni Andrzejak, Tomasz Kuczyński, Wieńczysław Kuczyński, Aleksander Kwieciński).
Elektroniczne urządzenie sterująoe dozownik medium, rozwiązane w oparciu o ogólne znane elementy
układów elektrycznych, znamienne tym, że element
wykonawczy - elektromagnetyczny zawór (Z) zasilany jest bezpośrednio z sieci poprzez dwupołówkowy
prostownik (D1) i (D2), na wyjściu którego włączony
jest filtr (R4C1) a styk (P12) pomocniczego przekaźnika sterowany jest elektronicznym układem dwóch
przerzutników monostabilnych zasilanych poprzez
akumulator i prostownik ze stabilizatorem (ST)

107

(P. 152202)

16.12.1971.

Politechnika Wrocławska, Wrocław (Henryk Pełka,
Zbigniew Siwoń).
Doiownik małych ilości cieczy, składający się z bu
tli wyposażonej w szczelny korek i posiadający wy
lotowy otwór boczny, oraz zaopatrzony w skalę po
miarową, znamienny tym, że w wylotowym otworze
butli (1) jest umieszczony trójnik (3) połączony ela
stycznym przewodem (5) z tłumikiem (6), który wypo
sażony jest w dawkującą końcówkę (8) zamocowaną
przesuwnie na pionowej skali (10), przy czym skala
(10) jest usytuowana poniżej butli (1) tak, że zerowa
kreska podziałki skali (10) pokrywa się ze stałym po
ziomem cieczy w trójniku (3), a wylot dawkującej koń
cówki (8) pokrywa się z płaszczyzną elementu (9) mo
cującego końcówkę (8), przy czym płaszczyzna ta speł
nia rolę przeciwwskażnika dla skali (10).
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15.07.1971.

Huta Stalowa Wola Przedsiębiorstwo Państwowe,
Stalowa Wola (Marian Bereżko, Wacław Urbański).
Układ zasilania prostownika lampowego wysokiego
napięcia generatora wysokiej częstotliwości. Tekst
zgłoszenia i rysunek zamieszczono w klasie 21 h na
str. 57.
42r«

(P. 152286)

20.12.1971.

Centralny Urząd Jakości i Miar, Warszawa (Jacek
Chômiez).
Stabilizator prądu stałego, zawierający jako przetwornik natężenia pola magnetycznego na częstotliwość
element wykorzystujący zjawisko magnetycznego rezonansu jądrowego, a następnie szeregowo połączone
prostownik, człon uśredniający i człon różniczkujący
sterujący członem wykonawczym znamienny tym, że
jako element odniesienia posiada wzorzec częstotliwości.
Stabilizator prądu stałego według zastrz. 1 znamienny tym, że przetwornik natężenia pola magnetycznego
na częstotliwość wykorzystujący zjawisko magnetycznego rezonansu jądrowego posiada punkt pracy na
wierzchołku krzywej rezonansowej i w jego otoczeniu.

42t

(P. 150176)

42t

Nr 18
(P. 150766)

28.09.1971.

Zakłady Radiowe im. M. Kasprzaka, Warszawa (Jerzy Wojeński, Marek Sęktas, Konrad Zimmermann).
Sposób otrzymywania rdzeni głowicy magnetycznej
za pomocą zgrzewania ultradźwiękowego, znamienny
tym, że niewyżarzone blaszki z materiałów o dużej
przenikliwości magnetycznej, bez dodatkowej obróbki
powierzchniowej są układane w pakiety o odpowiedniej grubości i zgrzewane punktowo za pomocą punktowej zgrzewarki ultradźwiękowej, a następnie jako
gotowe rdzenie poddawane są wyżarzaniu.
42t

(P. 150806)

30.09.1971.

Zakłady Radiowe im. M. Kasprzaka, Warszawa (Jerzy Wojeński, Marek Sęktas).
Głowica magnetyczna z zalewaną szczeliną roboczą,
na której obwód magnetyczny składa się rdzeń z przewężeniem w pobliżu szczeliny roboczej oraz zwora
z cewką, znamienna tym, że szczelinę roboczą (8) uzyskuje się po ostatecznym montażu całej głowicy, poprzez przecięcie w dowolny sposób kształtki rdzenia
(5) i wypełnienia jej dielektrykiem.

25.08.1971.

Instytut Maszyn Matematycznych, Warszawa (Wacław Welik, Andrzej Modrzejewski).
Uchwyt do spajania kształtek ferrytowych, który
składa się z korpusu i elementu dociskającego znamienny tym, że korpus (1) ma kształt ceownika zaopatrzonego w dwie płaskie równoległe ścianki (2 i 3) przy
czym w jednej ze ścianek (2) są wykonane przynaj42t

(P. 151004)

13.10.1971.

Instytut Maszyn Matematycznych, Warszawa (Andrzej Kulik-Kulikowski, Wacław Welik).
Sposób łączenia elementów zwłaszcza elementów głowic rejestracji magnetycznej za pomocą różnego rodzaju spoiw na przykład klejów, lakierów, żywic i innych znamienny tym, że pokryte warstwą spoiwa powierzchnie łączonych elementów dociska się do siebie
a następnie w czasie wstępnego twardnienia spoiwa
nieznacznie odsuwa się te elementy od siebie i pozostawia się w tym położeniu aż do całkowitego stwardnienia spoiwa.
42ti
mniej dwa prowadzące otwory (4 i 5) i gwintowany
otwór (6) a element dociskający składa się z prowadnicy (7) w kształcie pręta zaopatrzonego w dwa prowadzące bolce (8 i 9) i ze sprężystej taśmy (10) wygiętej
w kształcie litery ,,M" w ten sposób, że w środkowej
części wygięcie taśmy (10) jest dopasowane do kształtu prowadnicy a zewnętrzne płaskie brzegi (11 i 12) są
tak odwinięte, że są do siebie równoległe i leżą w jednej płaszczyźnie.

(P. 152716)

3.01.1971.

Ministerstwo Oświaty i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa, (Jerzy Kurjaniuk).
Sposób nagrywania na taśmę magnetyczną głosu
według charakterystyki samosłyszenia oraz urządzenie do stosowania tego sposobu znamienny tym, że nagrywanie odbywa się przy użyciu osteofonu (3), który
umieszcza się za uchem człowieka którego głos ma być
nagrywany oraz mikrofonu (2) umieszczonego obok
jednej ze słuchawek (4).

Nr 18
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(P. 151972)

6.12.1971.

Centralny Związek Spółdzielni Mleczarskich Fabryka Aparatury Mleczarskiej, Warszawa (Jerzy Ryszkowski, Władysław Wroński).
42t*

(P. 152713)

30.12.1971.

Przedsiębiorstwo Projektowania i Modernizacji Przemysłu Automatyki i Aparatury Pomiarowej Oddział
w Poznaniu, Poznań, (Marian Janiszewski, Leszek Pałkiewicz).
Sposób otworowego łączenia elementu przewlekanego z częścią prowadzącą polegający na połączeniu
otworowym za pomocą spoiwa osiągającego pod wpływem działania temperatury stan płynny, znamienny
tym że końcówkę elementu przewlekanego zanurza się
w spoiwie i wprowadza się ją do otworu podgrzanej
części prowadzącej na dowolną głębokość, przy czym
spadek temperatury spoiwa powoduje jego scalenie
i połączenie elementu przewlekanego z częścią prowadzącą, zaś rozłączenie połączenia następuje przez przystawienie źródła ciepła i wysunięcie elementu przewlekanego z otworu części prowadzącej.

45c

(P. 151279)

Sposób prasowania serów samoprasujących polegający na nalewaniu w formy gęstwy serowej włożeniu
pokrywki, transportu i załadunku tych form do pojemnika, oraz odwracaniu pojemnika wraz z formami co
pewien czas o 180° znamienny tym, że formy przed
nalaniem gęstwą serową ustawione są w paletach, które po nalaniu ustawione są w kilku warstwach na tacach ociekowych oraz przykryte tacą ociekową i w takim zestawie transportowane do poszczególnych komór pojemnika, przy czym po załadowaniu pojemnika
następuje szczelne jego zamknięcie, a czynności odwracania serów poprzez obrót pojemnika są z góry zaprogramowane, zaś wnętrze pojemnika może być podgrzewane lub oziębiane w zależności od wymogów technologicznych obrabianego sera.
Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz. 1
składające się z pojemnika umieszczonego na obrotowej osi wspartej na podporach znamienny tym, że pojemnik (1) jest dwupłaszczowy z hermetycznymi
drzwiami (2), napędzany mechanicznie ze sterowaniem
programowym, ponadto urządzenie posiada pomost (5)
z wózkiem jezdnym (6), a wyposażone jest w palety
(9) i tace ociekowe (8).

28.10.1971.

Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych, Poznań
(Wojciech Knyrowicz, Romuald Nowicki).
Wibracyjny wyciągacz buraków wyposażony w lemiesze i ruszt odsiewający, znamienny tym, że do ramy (1) wyciągacza, osadzonej na łożyskach (2), są przymocowane, w regulowanej odległości między sobą, pary
ramion (4) z lemieszami (5), przy czym rama (1) w górnej części jest zaopatrzona w osadzoną na sworzniu
kulistą tuleję (10), do której jest zamocowany korbowód (11) jednym końcem a drugim swym końcem, za
pomocą łożyska i mimośrodu jest osadzony na wale
(12) przekładniowej skrzynki (13).

45h

(P. 150114)

19.08.1971.

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Przemysłu Mięsnego
w Poznaniu - Zakłady Mięsne, Krotoszyn (Kazimierz
Koczura).
Urządzenie do załadunku żywca, zwłaszcza trzody
chlewnej, znamienne tym, że ma podnoszony i opuszczany kosz załadunkowy (1) wsparty na conajmniej
dwóch równoległych prętach (7) załamanych pod ką-

45ff

(P. 151626)

10.11.1971.

Centralny Związek Spółdzielni Mleczarskich Okręgowy Oddział w Kielcach, Kielce (Kazimierz Kwapisz).
Urządzenie do ciągłej produkcji kazeiny według zgłoszenia P-131215 znamienne tym, że pięć wanien twarożkarskich ustawionych kaskadowo połączonych jest
przepływami (3) i (4), urządzeniem do płukania twarogu (6), przepływem do przekazywania twarogu do
pras (7),
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tem prostym, z których każdy zamocowany jest rozłącznie do podłogi kosza załadunkowego (1) przy czem
odcinek pionowy pręta (7) umieszczony jest w prowadnicy (8) umocowanej do nadwozia pojazdu (6) a długość jego jest większa od odległości dolnej krawędzi
prowadnicy (8) od poziomu.
45h

(P. 152063)

10.12.1971.

Stocznia Gdańska im. Lenina, Gdańsk (Tadeusz Probulski).
Urządzenie do niezależnego przesuwania zbloczy lin
trałowych względem płaszczyzny symetrii statku rybackiego poławiającego z rufy, wyposażone w -konstrukcję bramową z szyną bieżną prostopadłą do płaszczyzny symetrii statku, p("- której przesuwają się
wózki z zawieszonymi na nich zbloczami prowadzącymi liny trałowe, znamienne tym, że wózki (4) mają
zdwojone szczękowe stopery (15) łączące je z cięgnem (11) tworzącym obwód zamknięty, przebiegający
wzdłuż prowadnicy (2) poprzez prowadzące krążki
i podłączony do przewijającej wciągarki.

451

(P. 128725)

21.08.1968.

Pierwszeństwo: 22.8.1967 - Szwajcaria
Ciba-Geigy AG, Bazylea, Szwajcaria.
Środek szkodnikobójczy, znamienny tym, że jako
substancję czynną zawiera związek o ogólnym wzorze
1, ewentualnie w postaci soli, w którym Ri oznacza
rodnik alkinylowy o 3 - 6 atomach węgla, R2 oznacza
rodnik alkilowy o 1-3 atomach węgla, rodnik alkenylowy o 3 - 4 atomach węgla lub rodnik alkinylowy
o 3 - 4 atomach węgla, R oznacza atom wodoru lub rodnik metylowy, R3 oznacza rodnik metylowy, izopropylowy lub atom wodoru, R4 oznacza atom wodoru lub
niskocząsteczkowy rodnik alkilowy, a R5 oznacza atom
wodoru lub rodnik metylowy, jak i ewentualnie za-

Nr 18

wiera jedną lub kilka znanych substancji dodatkowych, jak środek rozpraszający, dyspergujący, zwilżający, emulgujący, zagęszczający i inne znane substancje szkodnikobójcze, jak zwłaszcza środki owadobójcze.
451

ÍP. 151662)

19.11.1971.

The Dow Chemical Company, Midland, Stany Zjednoczone (Howard Johnston, Herman Orville Senkbell).
Środek chwastobójczy, znamienny tym, że zawiera
pochodną aminohalopirydyny o ogólnym wzorze 1,
w którym X oznacza atom chloru, bromu iub fluoru,
jeden z symboli Rt i H, oznacza atom wodoru, chloru, bromu lub fluoru a pozostały oznacza grupę aminową, alkilo/1-4 C/aminową lub dwualkilo/1-4 C/aminową oraz R oznacza grupę alkilową (1-6 C), 2-hydroksypropylową, 4-hydroksybutylową, 6-hydroksyheksylową lub grupę - C H - C H 2 - Z , w której Rt oznacza
atom wodoru lub grupę metylową i Z oznacza grupę
aminową, alkilo/1-4 G/-aminową, dwu alkilo/1-4 C/
/aminową, hydroksylową, alkoksylową (1-6 C), alliloksylową, hydroksyalkoksylową (2-6 C), merkaptanową, tioalkilową (1-4 C), alkanoiloksylową (2-4 C)
lub alkanoilową (2-4 C) posiadającą 1 do 3 atomów
chloru lub fluoru przyłączonych do atomu węgla alfa
oraz organiczne lub nieorganiczne, kwaśne sole addycyjne tych związków.

Nr 18
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20.12.1971.

The Boots Company Limited, Nottingham, Wielka
Brytania (Robert Frederick Brockes, David Henry
Godson, Douglas Greenwood, Margaret Tulley, Stan
ley Brice Wakerley).
Środek chwastobójczy, znamienny tym, że jako
składnik aktywny
zawiera triazol o ogólnym wzorze
3, w którym R7 oznacza grupę alkilotio o 2 - 5 atomach
węgla, grupę alkilosulfonylową o 1-5 atomach węglas
lub grupę alkenylotio o 3 lub 4 atomach węgla, R
oznacza rodnik alkilowy o 2-6 atomach węgla, rod
nik allilowy lub 2-metyloallilowy, R« oznacza rodnik
alkilowy zawierający 2 lub 3 atomy węgla, rodnik alli
lowy, 2-metyloallilowy lub propynylowy-2,
przy czym
suma atomów węgla podstawników R8 i R8 wynosi
4-9.

461

(P. 152354)

21.12.1971.

Politechnika Krakowska Instytut Pojazdów Samochodowych i Silników Spalinowych, Kraków, (Wacław
Kpwarzyk).
Sposób zabezpieczenia tulel cylindrowej w odlewie
bloku cylindra maszyny tłokowej, znamienny tym, że
tuleja (1) jednym końcem opiera się o gniazdo w odlewie bloku cylindrowego (2), a drugi koniec opiera
się na zewnętrznych pierścieniach łożysk tocznych {A)
poprzez dolne występy (3) wykonane na tulei (1), któ-
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rych kształt odpowiada kształtowi łożysk tocznych (4),
oraz że otwór wewnętrzny tulei (1) jest obrabiany do
ostatecznych wymiarów i gładkość przed zamontowaniem tulei (1) do odlewu bloku cylindrowego (2).

Nr 18

iskrę elektroniczną w momencie zrównania się w komparatorze (KN) napięć otrzymywanych z przetwornika
kąta obrotu wału silnika (PKO) i sumatora (S).
461

(P. 151620)

17.11.1971.

Centrum Techniki Okrętowej, Gdańsk, (Stanisław
Ratajczak, Jerzy Jagoda).
Układ doprowadzenia powietrza rozruchowego do
okrętowych silników wysokoprężnych, znamienny tym,
że posiada regulacyjny element (1) o zmiennym przekroju przepływu powietrza umieszczony pomiędzy
zbiornikiem (5) powietrza rozruchowego, a cylindrem
(8) silnika i połączony z siłownikiem (3) jednostronnego działania zasilanym ciśnieniem powietrza panującym w zbiorniku (5), przy czym siłownik (3) steruje
regulacyjnym elementem (1) poprzez mechanizm
krzywkowy (2).

46k

(P. 150158)

24.08.1971.

Politechnika Warszawska, Warszawa (Edmund Porządkowski).
Elektroniczne urządzenie zapłonowe do silnika spalinowego niskoprężnego znamienne tym, że zawiera
określający kąt wyprzedzenia zapłonu komparator napięcia (KN), którego jedno z wejść połączone jest
z wyjściem współpracującego z wałem korbowym silnika (1), przetwornika (PKO) wycinków kąta obrotu
wału korbowego, przed zwrotami zewnętrznymi tłoka
lub tłoków silnika (1) na napięcie liniowo narastające,
a drugie jego wejście z wyjściem sumatora (S) przetwarzającego na napięcie informacji o warunkach
pracy silnika (1) otrzymywane z połączonych z jego
wejściami czujników stanowiących przetworniki wielkości fizycznych na elektryczne na przykład przetwornika szybkości obrotów (N), podciśnienia w rurze ssącej (P), temperatury silnika (T), natomiast wyjście
komparatora (KN) jest połączone z co- najmniej jednym układem wytwarzającym iskrę zapłonową (UZj).
składającym się z przerzutniki bistabilnego (PBj), którego jedno z wejść stanowi wejście układu, a drugie
jest połączone z przetwornikiem (PPi), przekazującym
do niego informacje o dojściu wału korbowego do położenia, w którym rozpoczyna się narastanie napięcia
przetwornika kąta obrotu (PKO) i przygotowującym
przerzutnik bistabilny (PIV do jego przyjęcia, przy
czym wyjście tego przerzutnika jest połączone poprzez generator elektroniczny impulsu mocy (K t )
z uzwojeniem pierwotnym co najmniej jednej cewki
zapłonowej (Cj), której uzwojenie wtórne jest połączone z masą i świecą zapłonową (S,) wytwarzającą

47a»

(P. 149287)

07.07.1971.

Centralny Związek Spółdzielni Mleczarskich Biuro
Projektowo-Konstrukcyjne, Warszawa, Polska (Wiktor
Zarzycki).
Sposób wykonania nakrętki oporowej, oraz nakrętka wykonana tym sposobem. Tekst zgłoszenia i rysunki zamieszczono w klasie 7c na str. 12.
47ai

(P. 151272)

27.10.1971.

Fabryka Armatur „Głuchołazy", Głuchołazy, Polska
(Józef Milczarski).
Wypływowa metoda łączenia wahliwego-obrotowego
elementów obrotowych. Tekst zgłoszenia i rysunek
umieszczono w klasie 47g1 na str. 118.
47a

(P. 152222)

16.12.1971.

Zakłady Radiowe „Eltra", Bydgoszcz, Polska (Czesław Kisielewicz).
Połączenie gwintowe chronione przed niepowołanym
rozłączeniem znamienne tym, że odkręcana część (1)
(łeb wkręta śruby lub nakrętka) elementu gwintowago w położeniu zamocowania mieści się w gnieździe
(2) o kształcie zbliżonym do walcowego i wykonanym
w elemencie mocowanym (3) lub w części z nią związanej, przy czym między dnem gniazda (2), a największym zgrubieniem części (1) znajduje się przewężenie
(4) zaś między elementem (1), a powierzchnią gniazda
(2) znajduje się labirynt pierścieniowy (5) o zarysie
z\ liżonym do kształtu litery L, w który to labirynt
wtłoczony jest kapturek (6) posiadający kształt kubka, przy czym ta część kapturka (6), która znalazła się
w obszarze przewężenia (4) wpłynęła częściowo w rowek wokół tego przewężenia i kapturek (6) ściśle obejmuje ostrą krawędź (7) części (1), która wrzynając się
tą krawędzią w kapturek (6) zabezpiecza go przed wyciągnięciem.
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dzy płaskie powierzchnie walcowych wkładek (5) wpasowany jest czworokątny wewnętrzny czop (2) łącznika.
47b

(P. 151216)

26.10.1971.

Politechnika Szczecińska (Zakład Podstaw Konstrukcji Maszyn, Szczecin (Kazimierz Hapek).

47b

(P. 149853)

5.08.1971.

Dławik laminarny dwustronnego działania o automatycznej zmianie szczelin dławiących znamienny tym,
że posiada element sprężysty w postaci kołka 11, osadzonego swymi końcami na stałe w tulei (2) i przechodzącego przez otwór (10), z dwoma stożkowymi nawierceniami z obu jego stron wykonanymi prostopadle
do osi tłoczka (7).

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, Warszawa (Antoni Wykpisz, Stanisław
Tomoń).
Układ do bezstykowego zawieszenia wału obrotowego, zawierający dwa magnetyczne łożyska nośne, znamienny tym, że zawiera ponadto co najmniej jedno
magnetyczne łożysko oporowe, usytuowane na końcu
wału, składające się z magnetycznego pierścienia nieruchomego zamocowanego w obudowie układu i umieszczonego w nim koncentrycznie ruchomego pierścienia magnetycznego zamocowanego na wale, przy czym
powierzchnie czołowe pierścieni znajdujące się w jednej płaszczyźnie posiadają przeciwne bieguny magnetyczne.

47b

(P. 151798)

27.11.1971,

Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych, Poznań
(Feliks Meszek, Ludwik Muszyński).

47b

(P. 150072)

18.08.1971.

Biuro Projektów Przemysłu Hutniczego „Biprohut
Gliwice (Jan Dyndat).

Elastyczne gniazdo łożyska, znamienne tym, że składa się z metalowej tulei (1), która na swym obwodzie
zewnętrznym ma osadzony na mocno wieniec (2) z gumy lub z tworzywa sztucznego, zaopatrzony w rowki 3,
przy czym wewnątrz tulei (1) są wybrania (4) w które
wchodzą osadcze, sprężynujące pierścienie (5) dla ustalenia łożyska.

Łącznik przegubowy mający zewnętrzną głowicę zamkniętą, z osiowym otworem w który wchodzi czop
łącznika znamienny tym, że osiowy otwór w zewnętrznej głowicy (1) ma w przekroju poprzecznym kształt
kwadratu, a w każdej bocznej ścianie ma walcowe
wgłębienie (3), w którym umieszczona jest odpowiadająca walcowa wkładka (5) mająca naprzeciwległą
powierzchni walcowej, powierzchnię płaską, zaś mię-

47b

(P. 151964)

6.12.1971,

Białostockie Zakłady Przemysłu Sklejek, Białystok
(Antoni Dzięcioł, Adam Bułat, Janusz Juchnicki,. Aleksander Wojtach).
Sposób wykonywania lignostonowych panwl samosmarnych polegający na cięciu drewna na odcinki długości około 1 metra, uplastycznianiu w gorącej wodzie, łupaniu odcinków drewna i obrabianiu wzdłuż
włókien wycinaniu prostopadle do włókien płytek
o żądanej grubości, a następnie ich ługowaniu, gięciu
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w specjalnych formach z jednoczesnym ściśnieniem
włókien od strony wewnętrznej panwi, suszeniu, przesycaniu i stabilizacji a następnie poosiowym prasowaniu, chłodzeniu i obróbce skrawaniem znamienny
tym, że suszenie, przesycanie i stabilizacja panwi odbywa się w mieszaninie parafinowo-olejowej, stearynowo-olejowej, cerezynowo-olejowej, woskowo-olejowej lub łojowo-olejowej, podgrzanej do początkowej
temperatury 90°C i podnoszonej z szybkością 1°C na
każde 5 minut do końcowej temperatury 110°C, przy
czym mieszanina składa się z 90 do 70 części wagowych oleju mineralnego i 10 do 30 części wagowych
parafiny, stearyny, wosku pszczelego, cerezyny lub
łoju bydlęcego, a prasowanie poosiowe panwi przeprowadza się w temperaturze 120°C przy zastosowaniu
początkowego nacisku 20 kg na centymetr kwadratowy stopniowo zwiększonego do 120 kg na centymetr
kwadratowy aż do osiągnięcia 25 procentowego poosiowego stopnia ściśnięcia panwi w stosunku do jej
pierwotnej długości.
47b

(P. 152588)

47c

Nr 18
(P. 151694)

22.11.1971.

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn Budowlanych, Warszawa (Szymon Winiarski, Jerzy Czuraj, Janusz Domański, Zygmunt Spych).
Zestaw sitowy układu hydraulicznego I pneumatycznego, posiadający komorę roboczą, składającą się z tłoka i przepony, znamienny jest tym, że powierzchnia
przylegania pierścienia zewnętrznego z przeponą jest
ukształtowana łukami stycznymi, a powierzchnia przylegania pierścienia górnego i pierścienia dolnego do
przepony jest załamana pod kątem czterdziestu pięciu stopni oraz powierzchnia przylegania tłoka z powierzchnią styku przepony jest ukształtowana łukami
stycznymi.

30.12.1971.

Centralne Biuro Konstrukcji Obrabiarek, Pruszków
(Kilar Jan, Szumilas Edmund, Ulanowski Jan).
Blok prowadnicowy toczny z zamkniętym obiegiem
elementów tocznych przeznaczony do przenoszenia obciążeń występujących przy ruchu posuwisto-zwrotnym
w prowadnicach obrabiarek lub innych mechanizmów
i maszyn przeznaczony do wprowadzenia między dwie
równoległe płaszczyzny, z których przynajmniej jedna
jest liniowo przemieszczalna w stosunku do drugiej
umożliwiając ruch posuwisto-zwrotny, za pośrednictwem elementów tocznych usytuowanych w obiegu
zamkniętym korpusu na dwóch prostoliniowych po
przeciwnych jego stronach umieszczonych równoległych bieżniach, z których robocza bieżnia zakończona
jest w miejscu wejścia i wyjścia elementów tocznych
w nachyloną pod kątem a mniejszym od kąta tarcia
poślizgowego powierzchnię przejściową, znamienny
tym, że składa się z korpusu 1, na którego zewnętrznych półkolistych powierzchniach (6) osadzone są rozłącznie łyżwy prowadzące, lewa łyżwa (2) i prawa łyżwa (3) z ukształtowanymi prostokątnymi prowadzącymi kanałami (7) połączonymi z górnymi odcinkami
prowadzącego prostokątnego prostoliniowego kanału
(7'), tworzących obieg zamknięty dla elementów tocznych.

47c

(P. 152049)

09.12.1971.

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków, Polska, (Karol Tymaszewski).
Sprzęgło rozłączne cierne, zawierające bęben i usytuowaną w r»m piastę, przy czym w bębnie i na piaście znajdują się wypusty pomiędzy którymi są osadzone naprzemian płytki wielowypustowe bębna
i piasty, z których pierwsze mają wypusty między wypustami bębna, a drugie między wypustami piasty
i znajdują się między pierścieniem oporowym bębna
i pierścieniem oporowym piasty, znamienne tym, że
składa się z wału (1) zakończonego cylindrem (2), na
którym jest osadzona przesuwnie, na wpustach (3),
piasta (4) oraz obrotowo bęben (5), przy czym piasta
(4) jest połączona poprzez pokrywę (11) z pierwszym

47c

(P. 150072)

18.08.1971.

Biuro Projektów Przemysłu Hutniczego „Biprohut",
Gliwice (Jan Dyndat).
Łącznik przegubowy. Tekst zgłoszenia i rysunek zamieszczono w klasie 47b n'a str. 113.
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Nr 18

trzonem (13) osadzonego w cylindrze (2) tłoczka (14)
wyposażonego w usytuowany w jego drugim trzonie
(15) zawór zwrotny (16) mający kanał wlotowy (IT)
w końcu drugiego trzonu (15) oraz kanały wylotowe
(18) połączone z komorą (19) wykonaną w tłoczku (14),
w którym po stronie jego pierwszego trzonu (13) są
kanały (20), łączące komorę (19) z przestrzenią cylindra (2), a po stronie drugiego trzonu (15) kanał (21) łączący komorę (19) z przestrzenią cylindra (2), a ponadto w pierwszym trzonie (13) jest wkręcona śruba
(22) zakończona iglicą (25) tworzącą z kanałem (21)
dławik.
11.12.1971.
Słupskie Zakłady Sprzętu Okrętowego, Słupsk, Polska (Zbigniew Linke).
Hamulec cierny, zwłaszcza do mechanizmów dźwignic, znamienny tym, że między kołem napędu ręcznego (4) a zworą (2) znajduje się mechanizm sterujący, składający się z tarczy krzywkowo-kłowej stałej
(5) i tarczy krzywkowo-kłowej przesuwnej (6), zwalniający płytkę cierną (3).

4Tc

(P. 152161)

47f

(P. 151971)

06.12.1971.

Centralny Związek Spółdzielni Mleczarskich Fabryka Apartaury Mleczarskiej, Warszawa, Polska (Zbigniew Kudaś, Ryszard Rudnik, Artur Rawa).

31.12.1971.
(P. 152680)
Fabryka Wagonów „Pafawag", Wrocław (Zibgniew
Smyk, Franciszek Bogusz).
Sprzęgło podatne do współosiowego łączenia wałów
napędzających mechanizmy, zwłaszcza suwnic podwieszonych umożliwiające osiowe jak i kątowe przemieszczanie wałów umocowanych do niego na stałe,
składające się z elementów połączonych podatnie ze
sobą, znamienne tym, że między tarczami (2) posiadającymi otwory (3) jest umieszczony łącznik wahliwy
składający się z pierścienia (4) w nim osadzonych
trzpieni dwustronnych (6) na końcach ich znajdują się
znane elementy baryłkowe (8) za pośrednictwem których, połączono wahliwie łącznik z tarczami (2) zamocowanych wałów (1).

47c

Złącze rurowe przegubowe do przewodu transportowego masła znamienne tym, że składa się z prostki
rurowej (1) zakończonej pierścieniem o kulistej powierzchni zewnętrznej, na którą został wsunięty króciec (3) zakończony również pierścieniem o zewnętrznej powierzchni gwintowej, przy czym na pierścieniu
tym za pomocą nakrętki (5) został zamocowany pierścień elastyczny (6) obejmujący szczelnie prostkę rurową.
■ ; ;■•■.. .•■ . .-■' ... •-•. .■ .-,'; ■-.. -- :;f^i^

47f

(P. 152216)

17.12.1971.

Stocznia im. Komuny Paryskiej, Gdynia, Polski (Marek Walawski).
Złącze rurowe spawane, zwłaszcza do instalacji
chłodniczej składające się z dwóch cylindrycznych tulei, znamienne tym, i« Jedną z tulel (1) ma na powierz-
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chni czołowej występ (2) i sfazowanie (3), a druga tuleja (4) ma na współpracującej czołowej powierzchni
rowek (5) i sfazowanie (6), przy czym sfazowanie (3)
i (6) oraz występ (2) tworzą rowek do nałożenia spawu.

Nr 18

li pokrętło obejmujące swą rurową szyjką rurow?
szyjkę kadłuba zaworowego, znamienny tym, że
uszczelnienie wyjścia wrzeciona (2) tworzą co najmniej trzy pierścienie uszczelniające (7, 8, 9), wykonane korzystnie z tworzywa elastycznego, jak przykładowo guma, policzterofluoroetylen lub inne tworzywo
sztuczne, z których co najmniej jeden jest umieszczony między wrzecionem (2) a szyjką kadłuba (1, 20),
co najmniej jeden między szyjką kadłuba (1, 20) a szyjką pokrętła (4) oraz co najmniej jeden uszczelnia połączenie wrzeciona (2) z pokrętłem (4).

15.11.1971.
Główny Instytut Górnictwa, Katowice, (Zbigniew
Ratajski, Andrzej Raczyński, Tadeusz Mamczarczyk,
Jan Harupa, Bohdan Sawka, Kazimierz Pawlak).
47f2

(P. 151589)

Hydrauliczny zawór suwakowy. Tekst zgłoszenia
i rysunek umieszczono w klasie 47g1 na str. 118.
47gi
Gunnar

P, 142237

23.07.1970.

Hjalmar Lagher Fjalkinge, Szwecja.

Zawór hydrauliczny, zwłaszcza do domowej sieci wodociągowej, zawierający korpus przesuwany względem gniazda zaworu oraz uszczelkę umieszczoną między korpusem a gniazdem, znamienny tym, że zawiera pierścieniowe i promieniowe kanały łączące
przewód doprowadzający ciecz, z przestrzenią utworzoną między górną powierzchnią uszczelki i korpusem zaworu, w celu hydrostatycznego dociskania
uszczelki do gniazda zaworu.

47gi

(P. 149821)

3.08.1971.

Bielska Fabryka Armatur „BEFA" Przedsiębiorstwo
Państwowe (Zakład Doświadczalny Armatury Przemysłowej), Bielsko-Biała (Edward Błahut, Witold Kochanowicz, Antoni Muś).
Zawór, zwłaszcza np. zawór grzybkowy, iglicowy
lub podobny - zaporowy, dławiący, regulacyjny, manometrowy lub podobny - przeznaczony w szczególności do freonów i amoniaku, przy czym kadłub zaworu ma rurową szyjkę, wewnątrz której jest umieszczone między innymi wrzeciono napędowe, z którego
górną końcówką jest połączony element chwytowy czy-

(P. 149837)
3.08.1971.
Odlewnia Żeliwa „Węgierska Górka" Przedsiębiorstwo Państwowe, Węgierska Górka (Roman Karpiński, Antoni Jagosz, Tadeusz Kita).
Zasuwa z nadbudową zadławienia trzpienia przeznaczona do czasowego odcinania lub regulacji przepływu medium w rurociągach, zwłaszcza trującego lub
z innego powodu niebezpiecznego dla otoczenia, znamienna tym, że nadbudowa zadławienia w formie
zbiornika składa się z ochronnego pierścienia (1) osadzonego na pobocznicy kołnierza (2) pokrywy zasuwy
z zachowaniem szczelności przy pomocy pierścienia
uszczelniającego (3) i wkręta stożkowego (4), górną
podstawę zbiornika stanowi pośredni kołnierza (5)
wstawki dławnicowej (6), połączony szczelnie z pierś47gi

Nr 18
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cieniem ochronnym (1) za pomocą pierścienia uszczelniającego (7), zaś uszczelnienie pośredniego kołnierza (5) z trzpieniem (8) zasuwy stanowi pierścieniowa
uszczelka (9) i pierścień ślizgowy (10) dociskany do
uszczelki (9) specjalną nakrętką (11), przy czym na
pewnej wysokości pobocznicy pierścienia ochronnego (1) znajduje się otwór z gwintem (12) na końcówkę
rurową (1) dla odprowadzenia uchodzącego medium
przewodzonego przez zasuwę lub dla wprowadzenia
obojętnego czynnika (gazowego lub ciekłego), celem
utrudnienia ujścia przewodzonego przez zasuwę medium.
47g1

(P. 150060)

117

stożkowymi powierzchniami (7) i (8) czołowymi wlotowych króćców (5) i (6), przy czym elastyczny element (9) zamykający jest luźno umiejscowiony w cylindrycznej komorze (2).

17.08.1971.

Kopalnia Węgla Kamiennego „Gen. Zawadzki", Dąbrowa Górnicza (Kucytowski Zdzisław, Matuła Andrzej).
Zawór sterujący do rurociągów dla przepływu substancji płynnych posiadający płytę z otworem, którego średnica jest równa wewnętrznej średnicy rurociągu znamienny tym, że płyta sterująca (1) posiada
oś obrotu (2) usytuowaną w osi dowolnego otworu
kołnierzowego (3), a powierzchnię jej stanowi wykonana przy obrocie wokół osi (2) droga promienia (R),
którego długością są dwa promienie (R1) pomniejszone o odcinek nieco większy od promienia (r) ograniczone prostą (a) równoległą do odcinka (O1O2) łączącego środek otworu przelotowego (4) w pozycji współśrodkowej z rurociągiem ze środkiem tegoż otworu po
dokonaniu obrotu o kąt 90°, przy czym odległość prostej (a) od odcinka (O1O2) równa jest promieniowi R2
zaś odległość środka otworu przelotowego (4) od punktu obrotu (2) jest równa promieniowi (R1) okręgu (5),
ponadto do płyty sterującej (1) wzdłuż prostej (a) na
długości stanowiącej rzut odcinka (O1O2) na prostą (a)
umocowano uchwyt sterujący (6), zaś dla zmniejszenia tarcia przy obrocie płyty sterującej (1) w rowkach (8) na obwodzie kołnierzy prowadzących (7) po
wewnętrznych stronach umieszczono elastyczne pierścienie (9).

47g1

(P. 150333)

3.09.1971.

„Polmo" Fabryka Osprzętu Samochodowego, Łódź
(Wiesław Lesiak, Włodzimierz Drobniewski).
Zawór dwudrożny do instalacji sprężonego powietrza, zwłaszcza powietrznych układów hamulcowych
pojazdów samochodowych i przyczep, złożony z korpusu, gwintowanych króćców z uszczelkami oraz elementu zamykającego, posiadający dwa przyłącza wlotowe i jedno wylotowe znamienny tym, że elastyczny element (9) zamykający, wykonany w formie bryły obrotowej, posiada krawędzie (10) i (10') utworzone
przez przecięcie się powierzchni czołowych z powierzchnią obwodową elementu (9), które współpracują ze

47g1

(P. 151091)

18.10.1971.

Zakłady Urządzeń Chemicznych i Armatury Przemysłowej, Kielce (Jerzy Szydziak, Bogusław Żak,
Zbigniew Łukaszewicz, Wacław Krzemiński).
Połączenie pokrywy z kadłubem w zaworach wysokoprężnych, w których uszczelnienie wrzeciona odbywa się w komorze dławnicy umieszczonej bezpośrednio w kadłubie znamienne tym, że składa się z: kadłuba (1), który z zewnątrz ma cylindryczną powierzchnię do połączenia z pokrywą (2) z rowkiem prostokątnym lub promieniowym na pomieszczenie pierścienia
dzielonego (3) oraz poniżej rowka otwór cylindryczny nieprzelotowy na pomieszczenie końcówki wkręta
zabezpieczającego (4), pokrywy (2), która w dolnej
części ma otwór cylindryczny do połączenia z kadłubem (1) oraz wyjęcie cylindryczne od góry, którego
średnica zewnętrzna w przybliżeniu równa się średnicy zewnętrznej pierścienia dzielonego (3) a od dołu wyjęcie jest zakończone płasko lub promieniowo;
poniżej wyjęcia znajduje się otwór gwintowany na
wkręcenie wkręta zabezpieczającego (4); pierścienia
dzielonego (3), który składa się z dwóch części
a w przekroju może być prostokątny lub okrągły;
wkręta zabezpieczającego (4) z łbem sześciokątnym
lub kwadratowym oraz końcówką cylindryczną i podkładki (5).
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4Tfi

(P. 151272)
27.10.1071.
Fabryka Armatur „Głuchołazy", Głuchołazy (Józef
Milczarski).
Wypływowa metoda łączenia wahllwego-obrotoweCo elementów obrotowych, a w szczególności zawieradeł armatury z wrzecionami, znamienna tym, te
wypływka, będąca zasadniczym elementem oporowym
zawieszenia, wytworzona jest przez zgniot materiału
siłą równoległą do osi symetrii wrzeciona wykorzystując zasadę działania karbu.

47fi

P. 151589

18.11.1971.
Główny Instytut Górnictwa, Katowice, (Zbigniew
Ratajski, Andrzej Raczyński, Tadeusz Mamczarczyk,
Jan Harupa, Bohdan Sawka, Kazimierz Pawlak).
Hydrauliczny zawór suwakowy składający się z tulei i suwaka z tłokami, znamienny tym, że ślizgo
wa powierzchnia tłoka ma uszczelnienia stanowiące
trwale połączoną kompilację metalu i tworzywa
sztucznego.
Sposób wykonywania uszczelnienia zaworu według
zastrz. 1-3, znamienny tym, że na tłoku suwaka lub
na gładzi tulei umieszcza się zamkniętą formę, do
której wprowadza się pod ciśnieniem termoplastycz
ne tworzywo, uprzednio doprowadzone przez podgrza
nie do stanu płynnego tak, aby po ostygnięciu nastą
piło trwałe połączenie tego tworzywa z metalem, przy
czym dla lepszej kohezji tworzywa z metalem szcze
liny wykonane w metalu pokrywa się roztworem ży
wicy rezolowej.

47fi

(P. 152597)

Poznańskie Zakłady Koncentratów
Poznań (Jerzy Stawowy).

30.12.1971.
Spożywczych,

Zawór przelewowy wspomagany wyporem hydrostatycznym elementu zamykającego, odcinający przestrzeń o ciśnieniu atmosferycznym od przestrzeni charakteryzującej się okresowym podciśnieniem znamienny tym, że posiada korpus (1) zamknięty pokrywą (2)
zaopatrzony w górnej części w rurę wlotową (3) oraz
w dolnej dennej części w rurę przelewową (4) zaś wewnątrz w prowadnicę (5) w kształcie rury trwale przytwierdzoną do dna korpusu, posiadającą w dolnej
swej części szereg równomiernie rozmieszczonych na
obwodzie podłużnych otworów przelewowych (6) oraz
osadzony w jej wnętrzu pływak zaworowy (7) którego
dolna dennica tworzy stożek zamykający (8) przylegający w chwili zamknięcia wlotu do rury przelewowej do stożkowego otworu stanowiącego siodło (9)
korpusu.

47h

(P. 152048)

9.1SL1971.

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków (Karol Tomaszewski).

i
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Wariator obiegowy, zawierający podwójne koło
środkowe i połączone z nim cierne poprzez dwustożkowe satelity koła stożkowe wału wyjściowego i wejściowego znamienny tym, że pierwsze koło (8) podwójnego koła środkowego jest sprzężone ciernie
z drugim kołem stożkowym (7) pierwszego satelity
dwustożkowego ułoży skowanego na pierwszym jarzmie (3), przy czym pierwsze koła stożkowe (2 i 13) są
sprzężone ciernie z kołami stożkowymi (1 i 14) poprzez
pierwsze jarzmo (3) i drugie jarzmo (12) osadzone
obrotowo na wale pośrednim (4) z jednej strony połączonym poprzez pierwsze sprzęgło rozłączne (5)
1 sprężynę (16) z kołem stożkowym wału wejściowego (1), a z drugiej strony poprzez drugie sprzęgło rozłączne (16) z kołem stożkowym wału wyjściowego (14).

119

oraz układ dźwigniowy z mechanizmem zapadkowym
znamienne tym, że na kolumnie (2) jest zamocowana
przesuwna obrotowa tuleja (3), na której znajduje się
pierścień (6) połączony czopem (7) z dźwigniowym
układem (8), zaopatrzonym w zapadkowy mechanizm
(9) i zatrzask (10), regulujące dolne i górne położenie
tulei (3), która jest wyposażona w kilka łańcuchów
(4) z obejmami (5) do zakładania na zwoje wiązanego
drutu.

....

(P. 151077)

48»

18.10.1971.

Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Warszawa (Jan Socha, Tadeusz Żak).
Kąpiel do wytwarzania błyszczących powłok stopowych molibdenu z metalami grupy ielaza stanowiąca
roztwór wodny zawierający 80-120 g/l siarczanu metalu grupy żelaza, 10-30 g/l molibdenianu sodowego
i 20-50 g/l kwasu cytrynowego, znamienna tym, że
równocześnie zawiera 20-55 g/l wersanianu sodowego, 100-150 m/l substancji wybłyszczającej składającej się z 450-500 g/l oksykwasu alifatycznego zawierającego 5-9 atomów węgla i 1-60 g/l sulfonowanego aminozwiązku alifatycznego lub aromatycznego mającego 1-3 grup aminowych i ma pH rzędu

ftwvwS

3 - 6 .

48a
47k

(P. 152048)

9.12.1971.

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków (Karol Tomaszewski).
Wariator obiegowy. Tekst zgłoszenia i rysunek zamieszczono w klasie 47h na str. 118.
47k

(P. 152264)

18.12.1971.

Zakłady Przemysłowe „Komuna Paryska", Radomsko, Polska (Eugeniusz Filipski, Edward Pluciński).

.:

,.

■

............

(P. 151646)

.

•

.

.. . ■

...

r.

19.11.1971.

Wytwórnia Sprzętu Mechanicznego POLMO, Bielsko-Biała (Antoni Chôma, Piotr Syposz, Franciszek
Turek, Janusz Galiński).
Sposób chromowania technicznego wymiarowego
zwłaszcza do zaworów silnikowych znamienny tym, że
zawór (1) w części niechromowanej zabezpiecza się
kapturkiem (2), następnie mocuje się w stopkach (6)
zawieszki (3) wyposażonej w ekrany ochronne (7) oraz
poddaje się ogólnie znanym cyklom w procesie galwanicznego chromowania technicznego.

Urządzenie do dociskania zwojów drutu wiązanego
w kręgi zawierające obrotową podstawę na kolumnie

Zawieszka galwanizerska do chromowania technicznego wymiarowego zaworów silnikowych znamienna
tym, że ma dwie stopki (6), z których jedna ma gniazdo w ramie zawieszki (S) a druga w sworzniu (4) dociskanym sprężyną (5).
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(P. 1S2359)

Nr l i

21.12.1971.

Stołeczne Zakłady Metalowe Przemysłu Terenowego
Nr 2 „MEOS", Warszawa (Jerzy Weber, Jerzy Zyłowski, Tadeusz Śliwiński).
Kąpiel do galwanicznego osadzania błyszczących powłok ze stopu miedziowo-cynowego (powłok brązowych), zawierająca cynę w postaci zespolonego związku Nadšil/OH,], miedź związaną w kompleksie cyjanowym Na,[Cu/CN,]i oraz NaOH wolny i NaCN wolny znamienna tym» że jako substancje wybłyszczające
zawiera ołów w związku kompleksowym z grupy trójlub dwuamin alifatycznych lub aromatycznych w ilości 0,2 do 0,5 g/l w przeliczeniu na czysty ołów.
48b

(P. 151034)

14.10.1971.

Centralne Laboratorium Odzieżownictwa, Łódź (Jerzy Świątek, Teresa Bujnowicz).
Sposób zabezpieczenia metali przed korozją w rozpuszczalnikach chlorowcopochodnych węglowodorów
alifatycznych przez wprowadzenie inhibitora, znamienny tym, że jako inhibitor korozji stosuje się sześciometylenoczteroaminę z wersenianem czterosodowym.
Sposób według zastrz. 1 znamienny tym, że związki te chemiczne dodaje się w ilości - sześciometylenoczteroaminę 0,008 do 0,08*/» a wersenianu czterosodowego 0,0002 do 0,015% wagowo w stosunku do masy
rozpuszczalnika.
.-..:■..
48b

(P. 151395)

5.11.1971.

Zakłady Mechaniczne „Ponar-Tarnów", Tarnów (Tadeusz Wachtl, Stanisław Para).
Urządzenie do nawęglania względnie hartowania
stali w atmosferze obojętnej lub redukującej gazowej
zawierające generator gazu i komorę wsadową, znamienne tym, że: posiada płaskie elementy grzewcze (5)
z blachy stalowej żaroodpornej, nieizolowane, o małej
bezwładności cieplnej, wykonane w formie uzwojenia
bifilarnego o kształcie litery U, umieszczone wzdłuż
bocznych ścian (11) komory wsadowej (4) z wyprowadzeniem obu przyłączowych końcówek (7) każdego elementu grzewczego (5) przez jeden otwór (8) w ścianie
(9).

48d

(P. 151141)

20.10.1970.

Huta im. Mariana Buczka, Sosnowiec (Barbara Ciszewska, Grażyna Skwarek, Eugeniusz Chrobak, Janusz Madejski, Zenon Michalecki).
Kąpiel do wytwarzania powłoki szczawlanowej zawierająca kwas szczawiowy w ilości 50 g/l, chlorek
sodowy 20 g/l, fluorek jednosodowy 10 g/l, tiosiarczan
sodowy 3 g/l, molibdenian amonowy 30 g/l, znamienna tym, że zawiera zamiast molibdenianu amonowego
5 g/l chlorku żelazowego, oraz tiosiarczan sodowy
w ilości 4 g/l.
48d
(P. 151428)
8.11.1971.
Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „Delta-Kalisz", Kalisz (Józef Molka, Stanisław Miński, Mieczy
sław Szymanowski).
Sposób fosforanowania ieliwa i stall, zwłaszcza że
liwa pracującego pod dużymi obciążeniami, znamien
ny tym, ie kąpiel zawiera preparat oparty na fos
foranie manganawym w ilości 50-85 g/l wody, oraz
jako przyspieszacz - azotan o kationie niemetalicz
nym w ilości 5-12 g/l wody, przy czym kwasowość
ogólna kąpieli wynosi 45-80 punktów, a kwasowość
wolno 6-12 punktów.

Nr 18
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48d

(P. 151984)
10.11.1971.
Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa (Grzegorz Chadzyński, Herman Jodko, Teresa Ostrowska,
Anna Stęplewska, Kazimierz Zięborak).
Sposób obróbki termicznej stałego krzemianowego
inhibitora korozji, przeznaczony do stosowania w układach wodnych znamienny tym, że szkliwo sodowe
0 maksymalnych wymiarach liniowych nie przekraczających 5 cm ogrzewa się od temperatury otoczenia do temperatury 550°C z szybkością 2-5°C/min
1 utrzymuje w temperaturze 500-550°C przez 2 - 3 godziny, po czym chłodzi się z szybkością 2°C/min do
temperatury 150°C.
(P. 152699)
31.12.1971.
Zakład Badawczo-Projektowy „ENERGOCHEM",
Gliwice (Henryk Gruszkowski, Krzysztof Rytel-Kuc,
Andrzej Buzek).
Ochrona urządzeń przed korozją pod wpływem siarki elementarnej w środowisku wodnym przy użyciu
próboosadników, filtrów mechanicznych i reaktywnych,
znamienna tym, że przez zastosowanie próboosadników do celu kontroli, filtrów mechanicznych i reaktywnych do oczyszczania pozbawia się wodę mającą
styczność z siarką elementarną własności korozyjnych
w stosunku do stali konstrukcyjnej.
48d

49a

(P. 151891)

2.12.1971.

Zakłady Konstrukcyjno-Mechanizacyjne Przemysłu
Węglowego, Gliwice, (Joachim Pucka, Alojzy Masznica).
49a
(P. 150212)
27.08.1971.
Huta Baildon, Katowice (Zdzisław Koćwin).
Obrabiarka do skrawania prętów wyposażona w nożową głowicę do skrawania i zestaw do przesuwania
pręta, znamienna tym, że ma nożową głowicę (1) składającą się ze ściągniętych śrubami (6) pomiędzy obudową (2) z nastawnymi rolkami (3) i ciągadłem (5) noży (8).

(P. 151832)
30.11.1971.
Kombinat Obrabiarek Ciężkich „Ponar-Porum", Fabryka Urządzeń Mechanicznych „Poręba" Zakład Wiodący, Poręba (Czesław Mierzejewski, Roman LipińBki).
Wytaczadło do wytaczania rur na tokarce, znamienne tym, że stanowi go stalowa rura (1) usztywniona
w płaszczyźnie pionowej od góry parą żeber (2) i od
dołu parą żeber (3), i ma w płaszczyźnie poziomej
przykręcone hartowane listwy (4), które usztywniają
wytaczadło i jednocześnie są prowadnicami dla nożowej głowicy (6) zamontowanej na tym wytaczadle,
przy czym wytaczadło to jest zamocowane jednym
końcem w nieruchomej podporze (14), a drugim końcem wyposażonym w tuleję (15) ze stożkowym otworem (16) jest podparte w tarczy (17) poprzez ułożyskowanie ślizgowe lub toczne w ten sposób, że przy obracającej się tarczy, wytaczadło jest nieruchome.

Głowica skrawająco-dogniatająca do obróbki powierzchni wewnętrznej cylindrów, składająca się
z dwuczęściowego kadłuba, którego przednia część ma
średnicę większą od średnicy tylnej części, zaopatrzona w noże skrawające zamocowane na czołowej powierzchni przedniej części kadłuba oraz baryłkowe rolki toczne dogniatające osadzone na obwodzie łożyskowej bieżni umieszczonej na zewnętrznej powierzchni
tylnej części głowicy, znamienna tym, że na zewnętrznej powierzchni tylnej części (2) kadłuba głowicy ma
osadzoną dodatkowo, za rolkami tocznymi dogniatającymi, co najmniej jedną łożyskową bieżnię (8) z baryłkowymi rolkami (10) wspornikowymi, przy czym
stosunek średnicy koła stycznego do baryłkowych rolek wspornikowych do średnicy koła stycznego do baryłkowych rolek dogniatających jest równy jedności.

49a

49a

(P. 151898)

2.12.1971.

Instytut Obróbki Skrawaniem, Kraków, (Bolesław
Czarnecki, Zbigniew Żurawski, Adam Klima, Bronisław Więckiewicz).
Zabierak tokarski kłowy hydrauliczny mający zastosowanie do centrowania i mocowania wałków obrabianych przelotowo i nieprzelotowo na tokarkach
i szlifierkach kłowych, tokarko-kopiarkach przy
współpracy z kłem obrotowym z siłomierzem, znamienny tym, że ma szczelny układ hydrauliczny złożony z komory (14) oporu kła (3) połączony poprzez
wzdłużne wycięcia na kle (3) z komorami (15) oporu
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ostrzy zabierających (4), oraz że ma centralne zabezpieczenie położenia krańcowego ostrzy zabierających
(4) poprzez kołnierz nakrętki (2).
.
,

49a

(P. 152029)

Wytwórnia Sprzętu
(Władysław Ruszała).

Komunikacyjnego,

Nr 1»

nika oporowego (4) (tokarki) posiadającego obejmę (6)
z wybraniem (7) regulowaną śrubą (13) i elementu napinającego (16) osadzonego na imaku nożowym (17)
oraz narzędzia skrawającego (9) osadzonego we wrzecionie (10) śrubą (11) podpartego konikiem (4).

9.12.1971.
Rzeszów

Oprawka nożowa do nacinania rowków spiralnych
na przedmiotach odpowiednio ukształtowanych zwłasz
cza pierścieniach tłokowych, znamienna tym, że
w kurpusie (1) usytuowany jest przesuwnie trzpień (2)
na którym zamocowana jest cylindryczna sprężyna (3)
ze wstępnym napięciem zabezpieczona nakrętkami (4)
i wkrętem zabezpieczającym (5), która powoduje ela
styczny docisk do powierzchni zewnętrznej obrabia
nego przedmiotu rolki (6) zamocowanej na wałku (7)
prowadzonej po jego powierzchni dla zapewnienia
jednolitej głębokości rowka spiralnego przy czym
przy rolce (6) zamocowany jest nóż wykańczak (9)
którego wierzchołek leży na wysokości średnicy ze
wnętrznej rolki (6), a obok niego zamocowany jest
nóż kształtowy (8) wykonujący rowek spiralny, gdzie
ostrze tego noża wysunięte jest względem średnicy ze
wnętrznej rolki (6) o głębokość rowka, przy czym, oba
noże ściśle przylegające do siebie zamocowane są dwo
ma śrubami dociskowymi (10) a wzajemne ich po
łożenie względem rolki (6) jest regulowane przy po
mocy śrub regulacyjnych (11).

49a

(P. 152362)

21.12.1971.

Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „Delta-Mielec", (Marian Spyra).
Tuleja redukcyjna zwłaszcza do mocowania narzędzi do wytaczarek poziomych znamienna tym, że w tulei (1) osadzony jest zamek zabezpieczający (3) w którym umieszczony jest rygiel (4) z klinem i śrubą (5)
z zakończeniem stożkowym oraz luźno osadzona śruba (9) mocująca narzędzie w tulei.

49b

(P. 152302)

20.12.1971.

Toruńskie Zakłady Urządzeń Okrętowych „Towimor", Toruń, (Janusz Kawałkowski).
Przyrząd do frezowania rowków wpustowych na
wiertarko-frezarce znamienny tym, że składa się z korpusu (1) w kształcie cylindra połączonego z kołnierzem (2), który służy do mocowania przyrządu na
tarczy wiertarko-frezarki a wewnątrz korpusu (1)
znajduje się przekładnia zębata złożona z dwóch kół

49a

(P. 152247)

17.12.1971.

Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „Delta-Mielec", (Paweł Zorzycki, Jerzy Gąsowski).
Urządzenie do nacinania uzębienia śrubowego na
taśmach o dowolnym przekroju, zwłaszcza na taśmach
opasek zaciskowych do przewodów elastycznych znamienne tym, że składa się z elementu dociskającego (1) osadzonego na obudowie wrzeciennika (2) i ko-
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stożkowych (3) i (4) przy czym jedno koło stożkowe (S)
osadzone jest na wałku (5) sprzężonym z wrzecionem
wiertarko-frezarki, a drugie koło stożkowe (4) osadzone jest przesuwnie na wrzecionie (6) przyrządu, na
którym zamocowany jest frez (9).
49c

(P. 151705)

2X11.1971.

Kombinat Obrabiarek do Części Tocznych „Ponar-Wafum" Fabryka Urządzeń Mechanicznych, Choclanów, (Witold Machoń, Alfred Magiera).
Sprzęgło kulkowe szybkorozłączne składające się
z przegubu, nakrętki, przeciwnakrętki oraz popychacza znamienne tym, że półsprzęgło (1) jest częścią
przegubu, wewnątrz wydrążone, zaopatrzone w tuleję (6), sprężyny dociskowe (3) i (5), piastę (2), wymienne półsprzęgło (8) oraz kulki (4) i (7), przy czym półsprzęgło (1) ma w swej części górnej rowki (10) odpo49c

(P. 152463)

23.12.1971.

Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „Delta-Mielec", Polska, (Józef Szelest).
Urządzenie do wtdłuinefo rozcinania rur. Tekst
zgłoszenia został zamieszczony w klasie 7c na str. 14.
49c

(P. 152486)

24.12.1971.

Zakłady Mechaniczne Przemysłu Metali Nieżelaznych „Zamet", Strzybnica, Polska (Jan Tlatlik, Gerard Kaszuba, Norbert Mateja, Gerard Mazur).
Nożyca latająca do cięcia blach z gilotynowym zespołem tnącym, znamienna tym, że ma w nośnej ramie (1) równolegle osadzone prowadnice (3), na których umieszczony jest przesuwnie nie mający własnego napędu wózek (4), z prowadzącymi blachę (2) rolkami (8) i gilotynowym zespołem (5) tnącym, przemieszczanym przez blachę (2) podczas jej odcinania.

władające promieniom kulek (4), rowki podłużne promieniowe (9) ma kulki (7) zaś tuleja (6) posiada kołnierz (6a) oraz ma na swym obwodzie w płaszczyznach poziomych dwa rzędy otworów stanowiących
gniazda na kulki (4) i (7).
49c

(P. 152396)

31.12.1971.

Zakłady Mechaniczne Przemysłu Metali Nieżelaznych „Zamet", Strzybnica, Polska (Jan Mądry, Bernard Miś, Rudolf Brol, Jan Tlatlik, Aleksander Paszkowski, Mieczysław Myga, Antoni Wawrzyniak, Giselher Geppert, Henryk Michna, Jerzy Kurpanik, Zygmunt Korasadowicz, Adam Lukasik, Henryk Ożdżyński, Zenon Przybyliński).
Nożyca krążkowa do wzdłużnego dęcia taśm metalowych, wyposażona w zespoły rolek ciągnących, rolkową prostownicę oraz zespół noży krążkowych znamienna tym, że ma dwa zespoły (19), szatkujące odcinane odpady (24) na kawałki (25), w postaci układów
nożyc gilotynowych (20, 21) o ruchu posuwisto-zwrotnym, połączonych z napędzającym je krzywkowym
wałkiem (30, 31), usytuowanych pomiędzy środkowym
stojakiem (3) noży krążkowych (13, 14) i końcowym
stojakiem (4) wyprowadzających rolek (7 i 8) na przedłużeniu linii cięcia, przy czym pomiędzy, miejscami
wylotu odcinanych odpadów (24) spod noży krążkowych (13, 14), a przestrzenią cięcia odpadów (21) na
wałki (25), umieszczone są prowadniki (23) prowadzące
_te_pasmowe odpady (24).

40h

(P. 151555)

15.11.1971.

Huta „Ferrum", Katowice, (Czesław Brożek, Jerzy
Jarząbek, Ryszard Mikołajec).
Belka dociskowa stolu formującego w agregacie do
spiralnego spawania rur. Tekst zgłoszenia umieszczono w klasie 7b na str. 12.
.
49h

(P. 151630)

18.11.1971.

Jaworznicko-Mikołowskie Zakłady Naprawcze Przemysłu Węglowego, Kostuchna, Polska (Kazimierz Dyląg, Edward Żak).
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Sposób połączenia kształtki z węglików spiekanych
i korpusem narzędzia skrawającego, znamienny tym,
że połączenie uzyskuje się przez stopienie łączonych
brzegów kształtki z węglików spiekanych, korpusu
narzędzia oraz foli wykonanej z jednego z następujących materiałów: aluminium, miedzi, molibdenu, niklu, kobaltu, żelaza, niskowęglowej stali lub ich stopów, umieszczonej w formie przekładki pomiędzy łączoną kształtką z węglików spiekanych a korpusem
narzędzia.

49h

Nr 18
(P. 152455)

24.12.1971.

Stocznia Szczecińska im. Adolfa Warskiego, Szczecin, Polska (Zbigniew Oleśniewicz).
Urządzenie do jednoczesnego równoległego cięcia
gazowego kilku blach stosowane szczególnie w budownictwie okrętowym znamienne tym, że portal główny (1) i portale pomocnicze (2) mają przytwierdzone
do siebie za pośrednictwem przegubów (6) wysięgniki
portalowe (7) i (8) podparte za pomocą koła jezdnego (9) toczącego się po zewnętrznej szynie (10), przy
czym wysięgniki (7) przytwierdzone do portalu głównego (1) wyposażone są w palniki gazowe (4) do cięcia
a wysięgniki (8) przytwierdzone do portali pomocniczych (2) wyposażone są w szyny jezdne (11), po których porusza się półautomat do cięcia gazowego (12).

49h

(P. 152466)

23.12.1971.

Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „Delta-Mielec", Polska (Włodzimierz Rdzak, Wacław Kępka).
49h

(P. 152105)

13.12.1971.

Zakłady Wytwórcze Sprzętu Teletechnicznego „Telfa", Bydgoszcz, Polska (Marian Bączkowski, Janusz
Nunzek, Edward Jeneralski, Stanisław Delmaczyński,
Zdzisław Włodarski).
Topnik do cynowania ogniowego, znamienny tym,
ze składa się z alkoholu etylowego w ilości 50-60%
części wagowych, kalafonii w ilości 25-30% części wagowych, chlorowodorku aniliny w ilości 2 - 3 % części wagowych, terpentyny w ilości 10-15% części wagowych, oleju rycynowego w ilości 0,1-2% części wagowych oraz jodu sublimowanego w ilości 0,1-10%
części wagowych.

Topnik do lutowania i lutospawania zwłaszcza stali
z miedzią, stali z brązem, brązu z brązem, stali z mosiądzem oraz mosiądzu z mosiądzem znamienny tym,
że zawiera wagowo: 25-30 części boraksu, 25-35
części kwasu borowego, 15-25 części fluorku potasu,
7-12 części fluorku wapnia, 4 - 8 części węglanu sodu, 4 - 6 części chlorku sodu.
49h

(P. 152503)

27.12.1971.

Zakłady Aparatury Chemicznej „Chemet", Tarnowskie Góry, Polska (Juliusz Sajan, Stefan Fordymackl).
Układ połączeń spawalniczego obwodu roboczego do
podłączania spawalniczych przewodów z źródłem prądu spawania i spawanym przedmiotem, składający się
z dwóch stałych spawalniczych przewodów, znamienny tym, że stały spawalniczy przewód (3) jest połączony z dwudzielnym gumowanym łącznikiem spawalniczych przewodów (4), do którego jest przyłączony roboczy spawalniczy przewód (5) zakończony pionowym obrotowym spawalniczym przyrządem (7), który jest zamocowany do obrotowego spawanego przedmiotu z kołnierzem (17), poza tym stały spawalniczy
przewód (12) jest połączony z dwudzielnym gumowanym łącznikiem spawalniczych przewodów (4) do którego jest przyłączony roboczy spawalniczy przewód
(14) przystosowany odpowiednio do możliwości jarzenia się spawalniczego łuku elektrycznego (13).
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28.09.1971.

Zakłady Elektro-Maszynowe „Predom-Eda", Poniatowa, Polska (Stanisław Matraszek, Bogdan Skowron).
Sposób wytwarzania półwyrobu wałów korbowych,
zwłaszcza małych wymiarów o jednym wykorbienlu.
Tekst zgłoszenia i rysunek zamieszczono w klasie 7h
na str. 15.
491

(P. 152084)

11.12.1971.

Główny Instytut Górnictwa, Katowice, Polska (Włodzimierz Sikora, Marian Orman, Kazimierz Kotwica,
Bohdan Sawka, Władysław Zembok, Antoni Rej).
Sposób wytwarzania cylindrów i rodzenników siłowników hydraulicznych znamienny tym, że jako materiał do ostatecznej obróbki skrawaniem i cieplnej,
stosuje się jednolicie uformowaną z tego samego materiału tuleję zaopatrzoną w dno z odpowiednim naddatkiem na obróbkę.
49m

(P. 151216)

26.10.1971.

Politechnika Szczecińska Zakład Podstaw
strukcji Maszyn, Szczecin (Kazimierz Hapek).

Kon-

Dławik lamlnarny dwustronnego działania o automatycznej zmianie szczelin dławiących. Tek it zgłoszenia i rysunek umieszczono w klasie 47b na str. 113.
49m

(P. 152021)

9.12.1971.

Bytomskie Zakłady Naprawcze Przemysłu Węglowego, Bytom, Polska (Tadeusz Gola, Tadeusz Macełko).
Przyrząd do nastawiania noży 1 rolek na głowicy
skrawająco-dogniatającej, znamienny tym, że ma stożkowy trzpień (2) osadzony obrotowo w korpusie (1)
za pomocą tulei (3) i nakrętki (4) oraz ma statyw (6)
zamocowany przesuwnie na powierzchni górnej korpusu (1), wyposażony w dwa czujniki (7) i (8) umieszczone w gniazdach (9), w których od strony trzpienia (2) są umieszczone śrubowe sprężyny (14) i wodziki (12) zaopatrzone na końcach wystających na zewnątrz w płytki (13) wykonane z materiału trudnościeralnego, najkorzystniej z węglików spiekanych.

49m

(P. 152183)

16.12.1971.

Fabryka Samochodów Osobowych, Warszawa, Polska
(Jerzy Zdunek).
Bezpieczny układ sterowania obrabiarki posiadający
dwa przyciski włączające cykl roboczy usytuowane
w sposób wymagający użycia obu rąk znamienny tym,
że zawiera przekaźnik czasowy (5) połączony szeregowo
do zestyków (1) do zestyków (1) i (2) przycisków włączających (3) i (4) zwartych w czasie spoczynku, a zestyk (6) przekaźnika czasowego (5) rozwierający się ze
zwłoką połączony jest szeregowo w obwodzie zestyków
(7) I (8) przycisków uruchamiających (3) i (4) rozwartych w czasie spoczynku.
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17.12.1971.

Wielkopolska Fabryka Urządzeń Mechanicznych
„WIEPOFAMA" Przedsiębiorstwo Państwowe, Poznań,
Polska (Józef Czeczot, Stanisław Prell, Romuald Jurdziak).
Przyrząd do mocowania wiotkich detali, szczególnie
z miękkich tworzyw poddawanych obróbce skrawaniem,
znamienny tym, że posiada wkręty z kolcami (6) osadzone w umieszczonych na sprężynach (7) i zakończonych krzywkami wałkach (5), na które wywierają nacisk rolki (10) z siłą sprężyny (13) osadzonej odpowiednio swymi końcami w mocującej tarczy (9) oraz tarczy
(12) połączonej z napinającym wałkiem (11).

49m

(P. 152462)

24.12.1971.

Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „Delta-Mielec",
Polska, (Józef Mroziński).
Urządzenie linowe do podnoszenia ciężarów, zwłaszcza
stołów obrabiarek, znamienne tym, że końce znanych
lin posiadają uchwyty (3) o ukształtowanych płaszczyznach dostosowanych do teowych rowków stołów obrabiarek.

49m

(P. 152363)

21.12.1971.

Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „Delta-Mielec",
Polska (Henryk Słowik).
Urządzenie podziałowe do szlifowania kąta przyłożenia i kąta przystawienia w narzynkach znamienne tym,
że w korpusie (1) znajduje się podzielnica kątowa (2),
w uchwycie (3) jest opornik (18), śruba (23), mimośrodowo umieszczona kostka (24), chomątko 20) z rolką (21)
tocząca się po wybranej krzywce podziałowej (15).

49m

(P. 152588)

30.12.1971.

Centralne Biuro Konstrukcyjne Obrabiarek, Pruszków (Kilar Jan, Szumilas Edmund, Ulanowski Jan).
Blok prowadnicowy toczny. Tekst zgłoszenia i rysunek zamieszczono w klasie 47b na str. 114.
49m

(P. 152626)

31.12.1971.

* Fabryka Samochodów Ciężarowych im. Feliksa
Dzierżyńskiego, Starachowice (Stanisław Oczkowicz,
Adam Sroczyński, Bogdan Szydłowski).

49m

(P. 152364)

21.12.1971.

Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „Delta-Mielec",
Polska (Henryk Słowik, Adolf Kobos).
Urządzenie podziałowe do szlifowania po promieniu
zwłaszcza kąta natarcia w narzynkach znamienne tym,
że w korpusie (1) znajduje się tuleja (2) w którą wchodzi uchwyt (3) z umieszczonymi współosiowo tarczami
podziałowymi (5) blokowanymi trzpieniem (6) przy
czym tuleja (3) wyposażona jest w blokadę ruchu promieniowego (9), która zabezpiecza stały skok promieniowy tulei.

Urządzenie podziałowe posiadające kieł osadzony
w gnieździe podzielnicy, znamienne tym, że ma osadzony z luzem promieniowym na kle (2) i ustalony
względem podzielnicy - korpus (1) garnkowy, w którym umieszczony jest zespół podziałowy złożony z tarczy (5) podziałowej i tarczy (6) hamującej, sprzężonych
kołkiem (7) mocowanym w tarczy (6) hamującej, z których tarcza (5) podziałowa jest osadzona przesuwnie
os .owo na kle (2) i ma, po stronie współpracy z tarczą
(6) hamującą, wydłużoną piastę (15), czoło (16) której
jest w kontakcie z pierścieniem (20) oporowym osadzonym na kle (2), zaś na obwodzie posiada kołnierz (25)
z którym współpracują dwa kołki (26) dźwigni (28)
sterującej, natomiast tarcza (6) hamująca jest osadzona
obrotowo na piaście (15) tarczy (5) podziałowej i jednocześnie ustalona osiowo z niewielkim luzem w korpu-
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sie (1) pomiędzy dwoma płaszczyznami czołowymi, przy
czym tarcze (5, 6) są pod obciążeniem sprężyn (17, 23)
z których jedna (17) jest umieszczona pomiędzy tarczą
(5) podziałową a pierścieniem (19) osadczym ustalającym korpus (1) na kle (2), druga (23) zaś pomiędzy
tarczą (6) hamującą a pierścieniem (24) osadczym umieszczonym na końcu piasty (15) tarczy (5) podziałowej.
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nie oraz środki do kontroli i/lub zabezpieczania wymaganej głębokości wytaczania w ramach ustalonego mimośrodu, przy czym obejma ta jest połączona z umieszczoną w niej suwliwie i obrotowo oprawką (4)
wytaczarka (5).

(P. 152100)

5fa

11.12.1971.

Pomorskie Zakłady Budowy Maszyn „Makrům"
Przedsiębiorstwo Państwowe, Bydgoszcz, Polska (Henryk Armiński).
Kosi rusztowy kruszarki wirnikowej składającej się
z rusztowin i podpierających segmentów znamienny
tym, że rusztowina 1 posiada wklęsły rowek 2 na całej
długości przeciwległej ściany do kruszącej krawędzi 5,
a w segmentach 4 są wypukłe zaczepy 3.

L
50e
49m

(P. 152677)

31.12.1971.

Dolnośląskie Zakłady Metalurgiczne „DOZAMET"
Przedsiębiorstwo Państwowe, Nowa Sól, Polska (Marian
Marcinik, Aleksander Naniewicz).
Przyrząd wytaczarski do nacinania rowków, np. pod
pierścienie osadcze lub uszczelniające, zawierający odpowiedni wytaczak, znamienny tym, że w celu uzyskania zamiany ruchu wzdłużnego (osiowego) wrzeciona
(W) znanej obrabiarki - zwłaszcza wiertarki, najkorzystniej promieniowej - na ruch poprzeczny (kołowo-wgłębny) wytaczaka (5), ma cylindryczną obejmę (3)
z odpowiednio odsądzonym od jej osi chwytem mimośrodowym (3a) i środkami do płynnej zamiany wspomnianego ruchu wzdłużnego na poprzeczny lub odwrot-

V-"'í (-,.■«'■

(P. 150471)

13.09.1971

Biuro Projektów Przemysłu Materiałów Ogniotrwałych „Bipromog", Gliwice (Eckhard Schmoranz).
Wirnik młyna udarowego, zwłaszcza do rozdrobnienia materiałów, którego bijaki są mocowane do bębna
lub zespołu tarcz, znamienny tym, że ma na pobocznicy równoległe do osi bębna rowki wykonane w przekrój u prostopadłym do osi bębna W kształcie kątownika zwróconego jedną półką promieniowo, a drugą półką przeciwnie do kierunku obrotu bębna, przy czym
w rowkach tych umieszczone są bijaki w kształcie zetownika, którego jedna półka wystaje na zewnątrz
bębna.

50o

(P. 151649)

18.11.1971.

Ośrodek Badawczo Rozwojowy Przemysłu Siarkowego w Machowie k. Tarnobrzega (Józef Kzioł, Bogusław Maziak, Stanisław Gajewski, Artur Bodera).
Kruszarka ślimakowa do rozdrabniania brył siarki
i innych podobnych materiałów znamienna tym, że
elementem roboczym jest dwukierunkowy ślimak prawo i lewozwojowy (1).
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(P. 152507)

27.12.1971.

Zakłady Mechaniczne Przemysłu Materiałów Ogniotrwałych „Ofama", Opole, Polska (Janusz Rudnickł,
Stanisław Żywiołek, Ferdynand John).
Wibracyjne urządzenie bezsltowe do wydzielania
drobnych frakcji, napędzane wibratorem lub innym
urządzeniem o wymaganej amplitudzie i częstotliwości
drgań, znamienne tym, że zbudowane jest z segmentów (3) sortujących o kształcie pochylonych płyt, umocowanych do grodzi (4), które połączone są ze wzbudnikiem drgań.

50c

(P. 152271)

18.12.1971.

Politechnika Śląska im. W. Pstrowskiego, Gliwice,
Polska (Wacław Sakwa, Stanisław Jura, Janina Marcinkowska, Józef Czepiel, Romuald Wala, Ernest Anderka).
Sposób wykonywania zbrojonych płyt osłonowych
zwłaszcza do urządzeń kruszących i mielących, znamienny tym, że w formie odlewniczej płyt osłonowych
montuje się wkładki ze stopów twardych odpornych
na ścieranie, korzystnie w kształcie walca i zalewa się
stopem o dużej plastyczności i wytrzymałości, przy
czym powierzchnię wkładek ewentualnie aktywuje się
przez nałożenie aktywatora, korzystnie cienkiej warstwy łatwotopliwego metalu.

50c
50c

(P. 152259)

18.12.1971.

Instytut Gospodarki Komunalnej, Warszawa, Polska
(Tadeusz Antolak).

Maszyna rozdrabniająco-separacyjna do odpadków
miejskich posiadająca obudowę (1) z wlotowym otworem (2) u góry, zespoły wirujące składające się z dwóch
wałów (3) wirników, rząd okrągłych tarcz (4) osadzonych na wałach (3) i cztery rzędy młotków (5), znamienna tym, że posiada zespół kruszący składający się
z ramy rusztowej (6), rusztów: kruszącego (6a), prętowych (7), zębatych niższych (8), zębatych wyższych (9).
zamocowanych na ramie rusztowej (6) i płytkowych
rusztów (10) oraz zespół wydzielania, składający się
z separacyjnego kanału (11), wahliwej klapy (12) zamykającej wylot kanału (U) i sprężyny (13) dociskającej klapę (12).

(P. 151049)

15.10.197l.

Instytut Nawozów Sztucznych, Puławy (Włodzimierz
Grabowski, Stanisław Radzik).
Filtr powietrza wyposażony w wymienne kasety wypełnione ciasno upakowanymi kartonowymi, tkaninowymi, włókninowymi lub podobnymi elementami filtracyjnymi znamienny tym, że posiada dowolną liczbę
gniazd (2), z których każde jest wyposażone w dwie
kasety (3) usytuowane zbieżnie względem siebie, dociskane do ramy nośnej (1) sprężynującymi elementami
mocującymi (4) i (5) przy czym kasety posiadają
uszczelnienie (6) w miejscu zetknięcia z ramą nośną (1).

50e

(P. 151593)

16.11.1971.

Centralne Laboratorium Przemysłu Lniarskiego, Żyrardów (Jan Ostraszewski).
Cyklon do oddzielania od powietrz» róinych frakcji
pyłów znamienny tym, że w kominku (5) cyklonu zainstalowane jest urządzenie z elementem filtrującym (2)
najkorzystniej wyposażone w urządzenie w postaci ssawek (6) służących do ciągłego oczyszczania elementu
filtrującego (2), przy czym ssawka (6) może wykonywać ruch po całej powierzchni elementu filtrującego (2).

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

Nr 18

129

jest usytuowany wewnątrz profilowanego prowadnika
(2) przymocowanego do uchwytu (1), osadzonego odchylnie na ramieniu (16) w płycie (19).

53c

(P. 151677)

20.11.1971.

Centralne Laboratorium Przemysłu Jajczarsko-Drobiarskiego, Poznań (Andrzej Płotka, Janina Schmidt).

50e

(P. 151594)

16.11.1971.

Centralne Laboratorium Przemysłu Lniarskiego, Żyrardów (Jan Ostraszewski).
Filtr włókninowy, znamienny tym, że wewnątrz na
przykład walcowego płaszcza zewnętrznego (2) posiada
pokryty włókniną element filtrujący (3) najkorzystniej
ułożyskowany obrotowo przy pomocy łożysk (5) i (9)
oraz wprawiony w ruch obrotowy przy pomocy silnika (8) za pośrednictwem kół zębatych (7), (6) przy czym
po powierzchni włókninowego elementu filtrującego (3)
poruszają się elementy najkorzystniej w postaci ssawek (10) zbierające z niego pyły.

Sposób otrzymywania mrożonego żółtka jaj o zmniejszonej zdolności żelowania, zawierającego chlorek sodu
i ewentualnie pasteryzowanego i homogenizowanego,
znamienny tym, że przed zamrożeniem reguluje się ilość
wody w żółtku przez wprowadzenie do niego białka
jaj, tak aby zawartość wody ustaliła się na poziomie
najmniej 54,5%, a następnie rozpuszcza się w nim chlorek sodu w ilości nie większej jak 2% wagowych i uzyskaną masę ewentualnie silnie rozbija albo jednorazowo homogenizuje w temperaturze nie niższej jak
20°C przy ciśnieniu nie mniejszym jak 40 atn, po czym
szybko chłodzi i zamraża do temperatury nie niższej
jak minus 15°C i w trakcie tego utrzymuje w ruchu,
a w końcu przechowuje w temperaturze w granicach
minus 14-16°C, zaś rozmrożenie przeprowadza szybko
w ciągu najwyżej 10 minut, korzystnie przy zastosowaniu ruchu pojemników z żółtkiem.
53i

(P. 151414)

6.11.1971.

Centralne Laboratorium Przemysłu Jajczarsko-Drobiarskiego, Poznań (Jan Matyniak, Wojciech Doruchowski, Zofia Uhacz, Jerzy Adach, Henryk Wcisło).
Sposób otrzymywania kremu mięsno-jarzynowego
o własnościach dietetycznych, zwłaszcza z mięsa drobiowego o ograniczonej zawartości tłuszczu i dowolnej
kompozycji jarzyn i dodatków przyprawowych znamienny tym, że część, a korzystnie połowę użytego
mięsa pozbawia się substancji wyciągowych przez blanszowanie w wodzie w ciągu około 30 minut w temperaturze około 100°C oraz przez usunięcie wywaru a następnie rozdrabnia i łączy z drugą częścią także rozdrobnionego, ale surowego mięsa i wprowadza do niego ugotowane jarzyny i wywar jarzynowy z płatkami
owsianymi, które uprzednio potraktowane zostały tym
wywarem przez okres 10-15 minut w temperaturze
8 0 - i00°C, korzystnie 95°C, dalej po dodaniu przypraw
uzyskaną z połączenia masę homogenizuje się a później rozprowadza w niej równomiernie ubitą pianę
z jaj i kondycjonuje utrzymując w intensywnym ruchu
aż osiągnie pożądaną strukturę i konsystencję a w końcu sterylizuje w znany sposób w opakowaniach przez
okres 30 minut w temperaturze 117°C i chłodzi, szybko
do 10°C, przy czym korzystne jest w gotowym produkcie utrzymywać stosunek wagowy suchej masy mięsa
do suchej masy jarzyn i innych dodatków w granicach
zbliżonych do proporcji 3 : 1 , zaś ogólną zawartość
wody w granicach 70-80%.
52a

(P. 151559)

15.11.1971.

Pabianickie Zakłady Przemysłu Odzieżowego „Palia",
Pabianice (Stanisław Krawczyk).
Urządzenie do wykonywania pasków, na maszynie
do szycia, wyposażone w płytę z wzdłużnymi otworami
do mocowania jej wkrętami do stołu maszyny i zawierające zwijacz oraz podwijacz tkaniny, znamienne tym,
że zwijacz (3) jest osadzony przesuwnie w prętach (11)
w uchwycie (1), a podwijacz (8) w odchylnej pokrywie
(7) z poprzecznymi otworami (21), przy czym zwijacz (3)

53e

(P. 151418)

6.11.1971.

Wyższa Szkoła Rolnicza, Poznań, Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska z Zakładem Szkolnym, Września
(Edward Kamiński, Ryszard Pęczak, Zbigniew Kaszub,
Tadeusz Alankiewicz).
Sposób przygotowywania serów twardych do procesu
dojrzewania, znamienny tym, że uformowane z masy
sery przed odesłaniem do dojrzewalni poddaje się działaniu prądu elektrycznego.
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53g

(P. 151936)

Zakłady Jajczarsko-Drobiarskie,
(Henryk Wcisło, Józef Woźny).

4.12.1971.
Prochowice

Si.

Sposób wytwarzania przyswajalnej wapniowej mącz
ki paszowej, zwłaszcza dla drobiu, polegający na pod
dawaniu wodorotlenku wapnia reakcji z substancjami
zawierającymi grupy karboksylowe, znamienny tym,
ie wapno poddaje się reakcji z nierozpuszczalnymi
w wodzie białkami, zwłaszcza keratyną w środowisku
wodnym w temperaturze 50-130°C przez czas 15-180
minut, a mieszaninę poreakcyjną poddaje się ewentu
alnie w znany sposób wysuszeniu, zmieleniu oraz gra
nulowaniu.

Nr 18

rowki (3) symetryczne względem symetralnej płaszczyzny pompy, przy czym stosunek powierzchni (7)
w roboczym cylinrze (8) do czynnej powierzchni wycinka (6) ograniczonego rowkami (3) i (5) jest nie
większy od 0,4.

59b

(P. 150951)

7.10.197J.

Kielecka Fabryka Pomp „Białogon", Kielce (Gustaw
Gładysiewicz).
Pompa wirowa, zwłaszcza do podnoszenia mas celuIozowo-papierniczych, znamienna tym, że wirnik (3)
pompy, otwarty od strony tylnej, posiada łopatki (5),
których strona czynna ukształtowana jest w postaci
powierzchni walcowej o osi równoległej do krawędzi
wlotowej wirnika (3), a wirnik (3) umieszczony jest
tuż przy tylnej pokrywie (4) obudowy (1).
55b

(P. 151148)

20.10.1971.

Wyższa Szkoła Inżynierska im. J. J. Sniadeckich
Bydgoszcz (Zygmunt Kin).
Sposób otrzymywania masy celulozowej 1 nawozu
azotowo-humusowego, znamienny tym, że odpowiednio
pocięty materiał ligno-celulozowy (drewno, rośliny jednoroczne) impregnuje się 15-18%-wym kwasem azotowym w obecności środków powierzchniowo czynnych i inhibitorów w ilości 37-40% HNO, w stosunku
do materiału, następnie dobrze zaimpregnowany surowiec ogrzewa się przez 2 godziny i ekstrahuje utlenioną ligninę za pomocą wody amoniakalnej.

58a

(P. 152393)

31.12.1971.

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Leon
Gosztowtt, Artur Karaszkiewicz).
Sposób ciągnienia wyrobów z blach na zimno 1 prasa
hydrauliczna do stosowania tego sposobu. Tekst zgłoszenia i rysunek zamieszczono w klasie 7c na str. 14.
59e

59a

(P. 151884)

1.12.1971.

Zakłady Urządzeń Okrętowych „Hydroster", Gdańsk
(Kazimierz Swircz, Aleksander Nienartowicz).
Rzędowa pompa hydrostatyczna z korbowodami
sztywno połączonymi z tłokami oraz z cylindrami obrotowo osadzonymi w walcowym otworze korpusu pompy znamienna tym, że na walcowej zewnętrznej powierzchni cylindra (4) i/lub na walcowej powierzchni
otworu (2) korpusu (1) ma obwodowe rowki (5) symetryczne względem osi roboczego cylindra 8), a na walcowej powierzchni otworu (2) korpusu (1) ma wzdłużne

(P. 151269)

27.10.1971.

Biuro Konstrukcyjno-Technologiczne, Wrocław (Mieczysław Bąk, Władysław Szubielski, Marian Kliś).
Pompa wyporowa dwustronnego działania z obrotowymi tłokami wirującymi w jednym kierunku zwłaszcza do cieczy wolnych od części stałych, znamienna
t: m, że ma podwójne pokrywy (2) przednią i (3) tylną
wewnątrz których zawarte są wspólne komory ssąca
i tłoczna dla przestrzeni roboczej wewnętrznej i zewnętrznej, połączone sztywno z korpusem (1), wewnątrz
którego umieszczone są elementy (5) robocze, osadzone
sztywno na wałkach (4) obrotowych, zaopatrzonych
w jednym końcu, w koła zębate (6) napędzane, zazębiające się z kołem zębatym (7) napędowym.

Nr 18
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60»
Stt

(P. 151424)

8.11.1971.

Zakład Maszyn i Urządzeń Technologicznych, Warszawa (Sławomir Drożdż, Tadeusz Glegoła).
Układ zabezpieczający dyfuzyjną pompę na karuzelowym automacie pompowym przed przypadkowym
zapowietrzaniem, szczególnie przydatny do zabezpieczenia pompy olejowej dyfuzyjnej, znamienny tym, że
wylotowy przewód (2) olejowej pompy dyfuzyjnej (1)
połączony jest za pośrednictwem rozdzielającego zaworu (4) i próżniowego przewodu (18) z wielopozycyjną
olejową pompą obrotową (19), a jednocześnie bezpośrednio jest on dołączony do membranowego wyłącznika (5), który z kolei przyłączony jest do próżniowego
przewodu (6), łączącego się za pośrednictwem rozdzielającego zaworu (4) i próżniowego przewodu (20) z inną pozycją wielopozycyjnej olejowej pompy obrotowej
(19); przy czym wlot (7) olejowej pompy dyfuzyjnej (1)
połączony jest z odpompowywanym próżniowym naczyniem (9) za pomocą zamka (10) karuzelowego automatu pompowego, próżniowego przewodu (11) i elektromagnetycznego zaworu (8).
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(P. 151842)

30.11.1971.

Huta Batory, Chorzów Batory, (Witold Gawlikowicz,
Zygmunt Chmiel, Gerard Marczyński, Stefan Niewiara,
Franciszek Śmietana).
Cylinder hydrauliczny z rolkami prowadzącymi chroniącymi nurnik przed ugięciem znamienny tym, że
w korpusie cylindra (1) wykonane są wykroje, obudowane przyspawanymi króćcami (2) oraz pokrywą (4),
tworzącymi wraz z cylindrem (1) jedną komorą ciśnieniową.

60a

(P. 151975)

6.12.1971.

Zjednoczone Przedsiębiorstwo Projektowania i Wyposażania Zakładów Przemysłu Elektro-Maszynowego
„Prozamet-Bepes", Warszawa, (Janusz Lewandowski).
Ustawnik pozycyjny pneumatycznych siłowników
tłokowych, składający się ze znanych elementów znamienny tym, że tłok cylindra pneumatycznego jest połączony za pośrednictwem ramienia o zmiennej długości z wałkiem (10) o stałym kącie obrotu, połączonego
dźwignią (9) ze sprężyną (8), której naciąg powoduje

5»e

(P. 152695)

31.12.1971.

Stocznia Szczecińska im. Adolfa Warskiego, Szczecin
(Mieczysław Skrzymowski).
Pompa rolkowa wahliwa według patentu głównego
nr P-147384, znamienna tym, że posiada ułożyskowaną
obudowę (5), w podstawie (7) w której wahliwie prowadzony jest korpus (1) podparty osiowo z jednej strony o podstawę (7) za pośrednictwem węża (12) trzech
rolek (3) i ramion (2) a z drugiej nakrętką obudowy (5)
za pośrednictwem sprężyny (9) łożyska osiowego (11)
i koła ciernego (10) sprzęgniętego z wałem (14) silnika,
elastycznym wałem i/lub sprzęgłem (13).
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powstawanie sprężenia zwrotnego w układzie równowagi momentów sił działających na dźwignię (4) względem punktu obrotu (7).
60a

(P. 152003)

8.12.1971.

Instytut Obróbki Skrawaniem, Kraków, (Jan Wójtowicz, Czesław Keller, Józef Łukasik).
Serwomechanizm mający zastosowanie w napędach
pneumohydraullcznych, znamienny tym, że ma korpus
złożony z części górnej (1) i części dolnej (2) pomiędzy
którymi jest skręcony pierścień (4) do którego wewnątrz korpusu są dociśnięte membrany (5 i 6) dzielące
wewnętrzną przestrzeń korpusu na trzy komory, komorę olejową (7). komorę ciśnieniową (8) i komorę
wolną (9), przy czym w górnej części (1) korpusu jest
osadzone pokrętło (10) służące do zmniejszania objętości komory ciśnieniowej (8) a w dolnej części (2) korpusu jest wykonany otwór (16) służący do przyłączania
serwomechanizmu do obwodu oraz otwór zabezpieczony śrubą (15) służący do odpowietrzania lub napełniania olejem komory olejowej (7).

60»

(P. 152543)
29.12.1971
Patent dodatkowy do patentu nr P. 141688
Politechnika Warszawska, Warszawa (Leon Gosztowtt, Artur Karaszkiewicz).

60a

(P. 152279)

18.12.1971.

Zakłady Konstrukcyjno-Mechanizacyjne Przemysłu
Węglowego, Gliwice, Polska (Kornel Ölender).
Sposób sterowania rozdzielaczem hydraulicznym,
tłoczkowym z tłoczkiem przesuwnym lub obrotowym,
przestawianym ręcznie, elektrycznie lub hydraulicznie,
przeznaczonym do sterowania urządzeń napędzanych
sprężonym olejem, znamienny tym, że na odcinku (I)
drogi (x) tłoczka prędkość tłoczka wynosi v, na odcinku (II) prędkość tłoczka zostaje zmniejszona, a na odcinku (III) drogi (x) tłoczka prędkość tłoczka zostaje
zwiększona.
Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz. 1
w hydraulicznym rozdzielaczu tłoczkowym z tłoczkiem
przesuwnym lub obrotowym przestawianym ręcznie,
elektrycznie lub hydraulicznie, znamienne tym, że ma
cylinder (10) wypełniony cieczą dużej lepkości, np. olejem mineralnym, podzielony przegrodami (17) na komory (14, 15, 16) w ilości odpowiadającej ilości położeń
tłoczka rozdzielacza i że ma wewnątrz cylindra (10) ruchomy względem tego cylindra element (19), przy czym
odległość powierzchni części (12) tego elementu od jego
geometrycznej osi (8) jest największa w środkowej części (12) elementu (19), a malejąca symetrycznie ku jego skrajom w bocznych częściach (13), przy czym element (19) jest połączony spoczynkowo z tłoczkiem (3),
zaś cylinder (10) jest połączony spoczynkowo z kadłubem (1).

Urządzenie do napełniania akumulatora olejowego
gazowego sprężonym gazem obojętnym, a zwłaszcza
azotem, według patentu (P-141 688), zawierające butlę
napełnioną tym gazem, połączoną poprzez skrzynkę zaworową z akumulatorem, a także połączony z tą skrzynką zaworową cylinder gazowy, z tłokiem przesuwnym
pod działaniem ciśnienia oleju, doprowadzanego do
przestrzeni pod tym tłokiem z pompy hydraulicznej poprzez zawór zwrotny i rozdzielacz sterujący, znamienny tym, że jego rozdzielacz sterujący, w postaci tulei
(22) zawiera przesuwny wewnątrz tej tulei suwak (23),
stanowiący wałek z przewężeniem na części jego długości, przy czym jeden z końców tego suwaka połączony jest z końcem sprężyny (25) korzystnie śrubowej,
utwierdzonej nieruchomo drugim końcem, zaś drugi koniec suwaka połączony jest ze zworą elektromagnesu
(24), wyposażonego w wyłączniki krańcowe (26) i (27),
współpracujące ze zderzakiem (28), przymocowanym
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sztywno do końca drążka (29), którego drugi koniec jest
przymocowany do nurnika (12), przesuwnego wzdłuż osi
cylindra olejowego (13), przy czym tuleja (22) posiada
trzy otwory, jeden połączony przewodem (32) z przestrzenią pod nurnikiem (12) w cylindrze (13), drugi przewodem (21) z pompą (16) poprzez zawór zaporowy (19),
zaś trzeci przewodem (33) połączony jest ze zbiornikiem
zasilającym (14).

Szybkootwleralny zawór do zbiorników z gazem sprężonym zwłaszcza gaśnic z dwutlenkiem węgla, według
patentu nr 141524 z wkładką wkręcaną w korpus zaworu i z wrzecionem zaworu wyposażonym w grzybek od

30.12.1971.
(P. 152618)
60a
Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów, Warszawa (Andrzej Szawłowski, Dariusz Mikołajczyk).
Pneumatyczny wzmacniacz wielowejściowy, posiadający ruchomą dźwignię sumującą, kaskadę wyjściową
i sprężyste elementy czujnikowe, znamienny tym, że
ruchoma dźwignia sumująca (4) jest zawieszona na zespole sprężyn płaskich (5), które jednymi końcami są
umieszczone w korpusie (1), a czujnikowe elementy
sprężyste (2) umieszczone są symetrycznie po obu stronach ruchomej dźwigni sumującej (4) w osi sprężyn
płaskich (5), natomiast kaskada wyjściowa w postaci
dyszy (7) lub zaworu kulkowego (10) umieszczona jest
symetrycznie w stosunku do czujnikowych elementów
spężystych (5).

spodu półkolisty i posiadający wzdłuż bocznej płaszczyzny owalnej wybrania rowkowe znamienny tym, że
wrzeciono 3 umieszczono suwliwie w nakrętce ustalającej 2, a wybranie środkowe nakrętki 14 wyposażono
w kulkę 13 ślizgającą się po krzywce 17 dźwigni 16,
(P. 152652)
31.12.1971
60a
Zakłady Mechaniczne „Ursus", Ursus (Leszek Husak,
Wiesław Kwasiborski, Stanisław Rolek, Janusz Zieliński).
Rozdzielacz hydrauliczny do sterowania podnośników
zwłaszcza ciągników rolniczych z suwakiem sterującym
podnoszenie, położenia neutralne i opuszczanie narzędzi znamienny tym, że suwak (7) rozdzielacza (2) ma jeden lub kilka rowków spiralnych (12) na części współpracującej z jednym lub kilkoma spustowymi kanałami (14) w obudowie (15) rozdzielacza oraz ścięcia (13)
odprowadzające ciecz z rowków spiralnych do zbiornika (6).

61a

(P, 151995)
7.12.1971.
Patent dodatkowy do patentu nr 141524
Wojewódzki Zakład Urządzeń Pożarniczych Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych, Katowice (Piotr Pałuszny, Józef Miśkowiec, Jan Balcárek, Jan Gil, Zygmunt Stanowski).

62a'

(P. 151521)

5.11.1971.

Kazimierz Gilewski, Warszawa.
Kadłub samolotu naddzwiękowego dla zakresu prędkości lotu większej od 2 Ma nie wytwarzający fal uderzeniowych na zewnątrz kadłuba znamienny jest tym,
że jest typu przelotowego, posiada zbliżony do cylindrycznego kształt zewnętrzny 1 z pochyloną do dołu

górną ścianą zewnętrzną oraz łączący się z nim kanał
wewnętrzny 2 ukształtowany w formie wydłużonej dyszy LAVAL'a, zajmujący w zwężonej jego części około
połowę powierzchni przekroju poprzecznego kadłuba,
prowadzony w ten sposób, że odchyla strumień przepływającego powietrza do dołu.
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(P. 151948)

Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego,
Mielec (Zygmunt Mizera).

4.12.1971.
„DELTA",

Sposób zabezpieczenia zamienności zespołom, zwłasz
cza w produkcji lotniczej, znamienny tym, że do za
bezpieczenia zamienności stosuje się makiety cząstkowe
wykonane z elementów typowych wielokrotnego uży
cia (1), spełniające rolę elementów nośnych makiet
cząstkowych i elementów określających położenie wzor
ców okuć (2) do (n) w przestrzeni oraz elementów usta
lających położenie makiet cząstkowych na przyrządach
roboczych (P).

Nr 18

z przodu ha dwóch kołach jezdnych, z tyłu na podwoziu znamienny tym, że podwozie związane jest z kołami jezdnymi tylnymi układem prostowodowym składającym się z dwóch par wahaczy (6 i 7) z lewej i dwóch
par wahaczy (10 i 11) z prawej strony równolegle połączonych z podwoziem i oprawami łożyskowymi (8 i 9),
zaś górne pary wahaczy (6 i 10) złączone są poprzez
sztywne ramiona (12 i 13) z drążkiem (14), natomiast
w lewej oprawie łożyskowej (8) zamocowane są obrotowo widełki (15) lekko podgięte, a w nich koło jezdne
(16), również w prawej oprawie łożyskowej (9) zamocowane są widełki (17) połączone z obudową (18), w której umieszczona jest przekładnia zębata napędzająca
koło jezdne (21), a napędzana przez motoreduktor (20)
wspierający się na tej obudowie.

63b

(P. 152692)

31.12.1971.

Fabryka Wózków Dziecięcych Przemysłu Terenowego, Poraj k/Częstochowy (Stanisław Borucki, Marian
Smaczny).
Podwozie do wózków dziecięcych lalkowych I wyrobów wózkopochodnych znamienne tym, że wykonane
jest z jednolitego materiału sprężystego, pełnego lub rurowego pręta i tak ukształtowane, że ramiona sprężyste (2, 2') i (3, 3*) nachylone są względem podstawy (1,
1') tworząc w płaszczyźnie pionowej układ krzyżowy,

63b

(P. 151970)

6.12.1971.

Centralny Związek Spółdzielni Mleczarskich (Fabryka Aparatury Mleczarskiej), Warszawa (Zbigniew Kudaś, Marian Perski).
Wózek do bliskiego transportu masła z elektrycznym
napędem podajnika ślimakowego, poruszający się na
kołach bezpośrednio po nawierzchni pomieszczenia skła-

a w miejscu krzyżowania się nie stanowią wzajemnego
połączenia, przy czym jeden koniec (4) i (4') ramienia
sprężystego (3, 3') posiada wahacz (5), zaś drugi koniec
(6, 6') ramienia (2, 2') ukształtowany jest równolegle do
osi kół tworząc w punkcie (7) znany rodzaj połączenia
obu części podwozia.
^
:
t
63c

(P. 150333)

3.09.1971

„Polmo" Fabryka Osprzętu Samochodowego, Łódź
(Wiesław Lesidk, Włodzimierz Drobniewski).
Zawór dwudrożny do instalacji sprężonego powietrza,
zwłaszcza powietrznych układów hamulcowych pojazdów samochodowych I przyczep.
Tekst zgłoszenia i rysunek zamieszczono w kl. 47g1
na str. 117.
.

dający się z pojemnika na masło, który w dolnej części ma zainstalowany podajnik ślimakowy zakończony
ustnikiem wylotowym, przy czym pojemnik wspiera się
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63c

(P. 152240)

17.12.1971.

Polsko-Czechosłowacki Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Ciągników, Brno, Czechosłowacja (Zdenek Sury).
Urządzenie do włączania i wyłączania napędu pompy
pojazdów mechanicznych, zwłaszcza ciągników za pomocą sprzęgła zębatego, znamienne tym, że ma zewnętrzny wałek (5), na stałe połączony z napędzanym kołem (4) zaopatrzony w czołowe zazębienie (6) zazębiające
się z czołowym zazębieniem (9) sterującej obejmy (8)
zaopatrzonej w wewnętrzne zazębienie rowkowe (25),
które zazębia się z zewnętrznym zazębieniem rowkowym (24) wewnętrznego wałka (10), połączonego za pomocą napędzanego wałka (7) z pompą (11), przy czym
sterująca obejma (8) jest przesuwana - na wewnętrznym wałku (10) za pomocą sterujących widełek (12),
połączonych z jednym końcem sterującego cięgła (16),
na którym jest osadzona sterująca sprężyna (13) i do
wybrania którego na drugim końcu wchodzi sterujący wałek (18), na stałe połączony z sterującą dźwignią (17).
■ • -
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63c
' (P. 152630)
31.12.1971.
Fabryka Samochodów Ciężarowych im. Feliksa
Dzierżyńskiego, Starachowice (Lucjan Kowalczyk, Piotr
Błasiński).
Leżanka, zwłaszcza do kabin kierowcy samochodów
znamienna tym, że ma dzieloną ławę składającą się
z trzech elementów, środkowego (1) obrotowo przymocowanego dłuższym bokiem do ściany kabiny kierowcy, oraz dwóch skrajnych (2) połączonych z nim za
pomocą obustronnie położonych par dźwigni (5), których jedne końce ustalone są w elemencie środkowym
w punktach (4) usytuowanych przy jego środku symetrycznie do niego, natomiast drugie w punktach (8)
w elementach skrajnych w pobliżu krawędzi zajmujących dośrodkowe położenie w czasie ustawienia wszystkich elementów ławy w jednej płaszczyźnie, przy czym
dla ustalania granicznych położeń elementów skrajnych
ławy w poszczególnych zestawieniach funkcjonalnych
jako leżanka lub siedzenia przewidziane są symetrycznie położone względem osi poprzecznej leżanki podpory (7) i (10) utrzymujące elementy te w pozycji na
płask oraz ograniczniki (6) i (9) zabezpieczające kątowe
ustawienie, gdy są one wykorzystane jako oparcia siedzeń.

6Se

s.

v ;x>/.

(P. 151939)

4.12.1971.

Centralne Laboratorium Oponiarskie „Stomil", Poz
nań (Bolesław Jurkowski, Tadeusz Andrysiak, Zbigniew
Bąkowski).
Opona pneumatyczna, zwłaszcza do pojazdów tereno
wych znamienna tym, że posiada wewnętrzną war63c

(P. 152278)

18.12.1971.

Zakład Doświadczalny Dźwigów Samochodowych i Samojezdnych przy Centralnym Biurze Konstrukcyjnym
Urządzeń Budowlanych, - Bielsko-Biała, Polska (Andrzej Jastrzębski, Czesław Korzępa).
Mechanizm blokowania sprężyście zawieszonych osi
lub mostów dźwigów pojazdów kołowych napędzany
hydraulicznie, znamienny tym, że składa się z siłownika (1) na którego końcach są zawieszone obrotowo ramiona (2), (3), które połączone z korpusem (6) poprzez
sworznie (7), (8) posiadają rolki (9), (10); (11), (12) obejmujące resor (13), przy czym korpus jest związany na
sztywno z tymże resorem a jego część górna (15) stanowi opór dla ramion (2), (3).
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stwę (1), tworzącą hermetyczną komorę z elastycznym'
obrzeżem (2), nośną powłokę (3) umożliwiającą pracę
opony jako pneumatycznej taśmy gąsienicowej.

natomiast w drugiej części (2) zamka wycięty jest
otwór, przez który może przechodzić swobodnie łeb
wkręta (4) wraz z dźwignią (5), oraz zamocowana jest
obrotowo zarzutka (6) umożliwiająca zacisk obu części.

ftft

63g

(P. 152225)

17.12.1971.

Centralny Ośrodek Badawczo Rozwojowy Drobnej
Wytwórczości Oddział w Częstochowie, Częstochowa,
Polska (Kazimierz Machura, Marian Kuciak, Witold Nesterowicz, Józef Koszkul).
Urządzenie da zakładania oponek, zwłaszcza na koła
wózków dziecięcych z napędem pneumatycznym, hydraulicznym lub innym, znamienne tym, że składa się
z przynajmniej trzech lub więcej zespołów rozciągających (4), które rozmieszczone «ymetrycznie są prowadzone w prowadnicach korpusu, przy czym ich przesuw
odbywa się przy pomocy drążków napędowych (5) rozmieszczonych promieniowo oraz współdziałających mechanizmów dociskających oponkę do obręczy koła, składających się z docisku (19), dźwigni (20) osadzonej na
osi (21) i rolki ślizgowej (22) współpracującej z krzywką (23), osadzoną na korpusie zespołu rozciągającego (4).

(P. 152805)

7.01.1972.

Zakłady Rowerowe „Romet", Bydgoszcz (Urszula Nadolska, Jan Rulewski).
Zamek do rowerów z ramą dzieloną służący do łączenia przedniej części ramy z tylną częścią ramy, znamienny tym, że ma korpus (1) o kształcie cylindrycznym połączony trwale z końcem rury nośnej (2), przy
czym na dolnym końcu korpusu (1) utworzone są dwa
haki (3), zaś w pobliżu górnego końca korpusu (1) wykonany jest podłużny otwór przelotowy (4) i uformowana jest płaska powierzchnia oporowa (5) natomiast
w rurze podsiodłowej (6) jest zamocowany kołek oporowy (7) z wystającymi końcami, a powyżej kołka (7)
przyspawana jest śruba mocująca (9).

63k

(P. 152691)

31.12.1971.

Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jana i Jędrzeja Sniadeckich, Bydgoszcz (Tomasz Sauter, Eugeniusz Waliszko, Czesław Wacławski).

63*

(P. 152088)

11.12.1971.

Zakłady Rowerowe „Romet", Bydgoszcz,
(Adam Turkowski, Edmund Głowacki).

Mechanizm napędowy szczególnie do roweru, znamienny tym, że składa się z dwu podłużnych pedałów (4) połączonych przegubowo łącznikiem (3) z elementem zębatkowym (2) zmontowanym obrotowo na
osi (B) związanej z ramą roweru, który przetacza się
po kole zębatym (J) zamontowanym nieruchomo lub
naciętym na elemencie zapadki ciernej (10).

Polska

Zamek zawiasowy do rowerów składanych zbudowany z dwóch części połączonych ze sobą z jednej strony
za pomocą sworznia, a z drugiej strony za pomocą
wkręta, znamienny tym, że ma wkręt dociskowy (4)
osadzony w otworze gwintowanym jednej części (1)
zamka i posiadający cylindryczny łeb z płaską powierzchnią oporową i wychylnie zamocowaną dźwignię (5),

65a

(P. 128620)

13.08.1968.

Alexbow Canada Ltd Calgąng, Alberta, Kanada,
r
(John Gordon Gersan).
^
,
>> ^ i
Część dziobowa statku, zwłaszcza do łamania lodu
złożona z dziobnicy i dziobu gruszkowego wystającego

18
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7 przodu dziobnicy poniżej linii wodnej ładunkowej,
mająca dziobnicę o ujemnym kącie natarcia na poziomie ładunkowej linii wodnej i ponad tą linią, a dziób
w płaszczyźnie linii środkowej o kształcie poziomo ułożonej, wysuniętej do przodu gruszki, symetrycznej
względem środkowej płaszczyzny pionowej statku,
o zwiększających się stopniowo w przekroju poprzecznym wymiarach szerokości i wysokości, począwszy od
części nosowej aż do powierzchni bocznych w tylnych
partiach dziobu łączących go z poszyciem kadłuba
statku, znamienna tym, że przekroje poprzeczne gruszkowego dzioba mają co najmniej w przednich partiach
głównej jego części kształt zbliżony do rombu z poziomym odstępem między powierzchniami bocznego poszycia dzioba w płaszczyźnie linii środkowej, równym
poziomej przekątnej rombu (W), większym niż odstęp
pionowy między górną i dolną powierzchnią dzioba
w środkowej płaszczyźnie pionowej statku, równym
pionowej przekątnej rombu (H) i z dolnymi powierzchniami (30) poszycia dziobu, zarysowującymi część przekrojów poprzecznych, zaginającymi się zawałowo coraz
bardziej w miarę postępu w górę ku środkowej płaszczyźnie w formie ostrza (36) podczas, gdy dolne powierzchnie (31) jego poszycia zarysowujące dalsze części przekrojów poprzecznych zaginające się ku środkowej płaszczyźnie pionowej w miarę postępu w dół,
stanowią podoblenie, zaś powierzchnie dziobu łączące
go z poszyciem kadłuba statku mają kształt odpowiadający profilowi w płaszczyźnie przekroju poziomego
na linii wodnej ładunkowej (WL) tworząc wygięcie zawałowe (47) stanowiące przedłużenie w tylnej części
dziobu dziobowych powierzchni zawałowych (30) rozszerzonych ku górze do linii wodnej ładunkowej.

65*

137
(P. 150054)

17.08.1971.

Biuro Projektowo-Technologiczne Morskich Stoczni
Remontowych, Gdańsk (Jan Sztramskl).
Samoczynna blokada haka holowniczego, znamienna
tym, że urządzenie blokujące jest umieszczone pod ślizgową tarczą (2) holowniczego haka (1) przed pałąkiem
(3), składające się z płozy (4) prowadzonej na dwóch
trzpieniach (5) dociskanej sprężyną (6) i regulacyjnego
nacisku czopa (7).

65»

(P. 151460)

9.11.1971

Politechnika Gdańska, Gdańsk (Jerzy Doerffer, Jan
Kozłowski).
Mocnica pokladowo-burtowa statku lub lodzi % tworzywa sztucznego, znamienna tym, że integralna z pokładem (4) mocnica zewnętrzna (5) i mocnica wewnętrzna (3), którą stanowi zdwojenie poszycia, powstała przez
odgięcie burty (1) do wnętrza kadłuba pod kątem około 45°, tworzą wiązar skrzynkowy (7), usytuowany w narożu podwójnego połączenia burty (1) z pokładem (4).

65»

(P. 149344)

9.07.1971.

Politechnika Gdańska, Gdańsk (Jerzy Doerffer, Adam
Korniak. Stanisław Kubski, Lucjan Palasik).
Urządzenie do remontowania statków, znamienne tym,
że składa się z podnośnika (1) umieszczonego przy stanowisku rozrządowym (4), przylegającym z jednej strony do zespołu stanowisk postojowych (5) a z drugiej
strony do zespołu stanowisk remontowych (6), wyposażonych korzystnie w przesuwną halę osłonową (13) i połączonych za pomocą stałego pomostu (10) z halą warsztatową (7), posiadającą wielopoziomową przybudówkę (8) mieszczącą magazyn oraz pomieszczenia socjalno-sanitarne, za którą znajduje się plac składowy (10),
przy czym urządzenie obsługiwane jest dźwignicą bramową (11) pracującą na torach (12).
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65a

Nr U

(P. 152114)

13.12.1971.

Stocznia Szczecińska im. Adolfa Warskiego, Szczecin,
(Jerzy Sobociński, Zbigniew Oleśniewicz).
65*

(P. 151900)

*

'* 2.12.1971.

Stocznia Szczecińska im. Adolfa Warskiego, Szczecin
(Jerzy Piskorz-Nałęcki, Andrzef Sliwczyński).
Sposób budowy kadłuba okrętu na pochylni, w doku
oraz na wodzie znamienny tym, że na pochylni lub
w doku których szerokość jest mniejsza od szerokości
budowanego okrętu posiadającego podwójne burty lub
zbiorniki burtowe, buduje się kadłub bez jednej
względnie bez obu burt oraz części pokładu i dna pod
wójnego związanych z tymi burtami, które następnie
łączone są na wodzie po zwodowaniu kadłuba, przy
czym łączenie odbywa się przy pomocy pontonu lub
poprzez przebalastowywanie kadłuba, tak, aby każdo
razowo łączone konstrukcje burt znajdowały się ponad
powierzchnią wody.
Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz. 1,
pozwalające na wykonywanie prac kadłubowych
i konserwacyjno-malarskich na zwodowanym kadłubie
okrętu znamienne tym, że ma ponton pływający (19)
posiadający w ścianach szczytowych ograniczających je
go długość wymienne uszczelniające wstawki (20) i (22)
Jednakowo łączone i uszczelniane z konstrukcją ponto
nu pływającego, a od strony kadłuba posiadające kształt
uszczelnianej konstrukcji burty oraz zbiornika burto
wego, przy czym długość pontonu jest większa od dłu
gości łączonych elementów burt.

Sposób budowy dużego okrętu na pochylni wzdłużnej
znamienny tym, że okręt wykonywany jest z dużych
bloków ustawianych w pierwszej kolejności po obu stronach dźwigów działających w płaszczyźnie symetrii budowanego kadłuba i/lub w płaszczyznach równoległych
do płaszczyzny symetrii przy współpracy tych dźwigów
ze sobą i z dźwigami działającymi po zewnętrznych
stronach burt budowanego okrętu, a następnie uzupełnianych blokami ustawianymi na podtorzu wycofujących się dźwigów, które działają w obrębie budowanego kadłuba.
Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz. 1
znamienne tym, że pochylnia wzdłużna (1) ma podtorza
dźwigów (2) usytuowane w płaszczyźnie jej symetrii \l
lub w płaszczyznach równoległych do płaszczyzny symetrii oraz ma również podtorza dźwigów (4) po obu
stronach tej pochylni.
,

65a

(P. 152300)

20.12.1971.

Toruńskie Zakłady Urządzeń Okrętowych „Towimor",
Toruń (Janusz Kuczyński).
Mechanizm dwubębnowy, zwłaszcza do okrętowych
wyciągarek ładunkowych o innym uciągu na każdym
bębnie i bębnach nieprzyłączalnych znamienny tym, i»

65»

(P. 151996)

7.12.1971.

Zakłady Mechanizmów Okrętowych, Gniew (Edward Müller).
Wciągarka samohamowna, zwłaszcza topenantowa,
mająca przekładnię wielostopniową z jedną przekładnią ślimakową samohamowna, znamienna tym, że ma
jeden stopień w postaci przekładni kątowej (12) oraz
jeden stopień złożony z samohamownej ślimakowej
przekładni (36) i przekładni niesamohamownej (2, 5)
sprzężonych za pośrednictwem poślizgowego sprzęgła
zabieraka (8) kompensującego celowo wprowadzoną różnicę obrotów przekazywanych przez przekładnię niesamohamowną na przekładnię samohamowna.
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obydwa bębny (B*) i (Bc) sprzężone są z wałkiem silnika (A) poprzez jedną przekładnię ilorazową o dowolnym stopniu przekładni mechanicznej, która posiada
koło zębate (KZ) z osadzonymi w nim - nie leżącymi
na jego osi - osiami kół obiegowych (S), które zazębiają się jednocześnie z kołem wieńcowym (W) i kołem
centralnym (C) przy czym koło wieńcowe (W) sprzęgnięte jest nierozłącznie z jednym bębnem (Bc), koło
centralne (C) sprzęgnięte jest nierozłącznie z drugim
bębnem (B'), a bębny (Bc) i (B') posiadają hamulce (Hl)
i (112) lub blokady.

osadzone w tulei (5), przy czym między tuleją (ft)
i tuleją (5), wewnątrz której jest suwliwie umieszczany teleskopowy wał (1), jest luz.
65b

(P 152668)

30.12.1971.

Biuro Projektów i Studiów Taboru Rzecznego, Wrocław (Roman Góral).
Wahliwe ułożyskowanie wału teleskopowego urządzenia do opuszczania sterówki na statku wodnym znamienne tym, że w tulei (5) są osadzone sworznie (7) i (8),
przy czym sworznie (7) są trwale umocowane w tulei (5)
i obrotowo umieszczone w tulei (4), a sworznie (8) są
trwale umocowane w piaście zębatego koła (9) i obro-

(P 152107)

13.12.1971.

Polska Akademia Nauk Instytut Chemii Fizycznej,
Warszawa (Jacek Mokrzycki).
Pojemnik ratowniczy do ratowania tonących, zaopatrzony w dwie szczelne komory i źródło gazu z wyzwalaczem, znamienny tym, każdą z komór stanowi rękaw (1) z cienkiej folii złożony na długości w harmonijkę, a oba rękawy są na plecach zakończone gumowymi
elastycznymi cięgnami (2) i wraz z tymi cięgnami tworzą szelki, umocowane na górnej części ciała do pasa (3),
nałożonego na strój kąpielowy lub na odzież roboczą.

65b
65a

139

(P. 151213)

26.10.1971.

Biuro Projektowo Technologiczne Morskich Stoczni
Remontowych, Gdańsk (Wojciech Russek).
Odbijacz pływającego doku, znamienny tym, że stalowe koło (1) pokryte amortyzującym tworzywem (2) jest
ułożyskowane we wsporniku (3) zamocowanym na ruchomych wodzikach (4) prowadzonych w prowadnicach
(5) umieszczonych w wodoszczelnej komorze wewnątrz
doku.

65h

(P. 151382)

4.11.1971.

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów, Warszawa (Tadeusz Sołtysik).
Vklad sterowania pędnikiem okrętowym składający
się z silnika i śruby nastawnej, posiadający blok sterowania i blok wykonawczy, znamienny tym, że posiada
blok korekcyjny (7) składający się z elementu pamięci (8) dawki paliwa, czujnika (9) rzeczywistej dawki
paliwa, bloku porównującego (10) wartość rzeczywistą
i zadaną dawki paliwa i elementu korygującego (11).

HO

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

Nr 18

mkniętej obudowie znamienny tym, ze mięso wprowadzone na tarczę wirującą pod działaniem siły odśrodkowej przeciskane jest przez szczelinę, w której następuje
rozerwanie tkanki mięsnej na drobne włókna białkowe,
odrzucenie włókien na zewnątrz tarczy i swobodne wytracanie szybkości w powietrzu.
Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz. 1,
znamienne tym, że szczelina (3) tworzy wlot (1) i wirująca tarcza (2), która jest dnem wlotu.

67a

(P. 151599)

16.11.1971.

Gliwickie Zakłady Urządzeń Technicznych, Gliwice
(Jan Cwikliński).

65h

(P. 151466)

10.11.1971.

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, Warszawa (Jan Podkowiński).

Przystawka do szlifowania dettfll o przekrojach ograniczonych łukami wypukłymi lub łukami wypukłymi
połączonymi liniami prostymi na szlifierce kłowej znamienny tym, że na stożku (10) osadzony jest korpus (2)
na którym mocowany jest mechanizm korbowy (5) i (6)
napędzany od tarczy zabierakowej szlifierki poprzez
przekładnię pasową (3), (4) i (32), który nadaje ruch wahadłowy segmentowi zębatemu (7) zazębionymi z kołem
zębatym (8) osadzonym obrotowo na odsądzeniu (50)
stożka (10) przy czym koło zębate (8) połączone jest
z tarczą zabierakową przystawki (9)-

Sterownica pędnlka strugowodnego do łodzi motorowych znamienna tym, że składa się z rury (1), zamocowanej centrycznie, za pomocą zawiasów pionowych (2)
do kołnierza (3), obejmującego otwór wylotowy pędni ka oraz z dwóch skrzeli (4) umieszczonych wewnątrz
rury (1) połączonych z kołnierzem (3) za pomocą pionowych zawiasów (5) i mechanizmów sprężynowych (6),
przy czym kształt skrzeli (4) jest tak dobrany do średnicy wewnętrznej rury (1), że krawędzie spływu skrzeli
przylegają na całej swej długości do powierzchni wewnętrznej rury w każdym jej położeniu.

66b

(P. 151147)

20.10.1971.

Przedsiębiorstwo Połowów Dalekomorskich i Usług
Rybackich „Dalmor", Gdynia (Jan Knyszewski).
Sposób rozdrabniania tkanki mięsnej zwłaszcza rybnej podawanej na tarczę wirującą umieszczoną w za-

67a

(P. 152205)

16 12.1971.

Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „Delta" - Kalisz, Kalisz, Polska (Stanisław Gruszka, Włodzimierz Jerzyk, Janusz Gruszczyński).
Sposób szlifowania powierzchni kulistych na czołach
wałków zwłaszcza rolek łożysk tocznych lub suwaków
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rozriądu silników spalinowych na szlifierce specjalnej
o osiach ściernicy i przedmiotu przecinających się
w jednym punkcie pod odpowiednio ustawionym kątem
wyznaczającym promień kuli, z elastycznym dociskiem
ściernicy i z automatycznym obrotowym bębnem do
mocowania przedmiotów, znamienny tym, że obróbkę
przeprowadza się ściernicą diamentową, która umożliwia korzystną pracę w warunkach zmiennej siły docisku jednostkowego.
67»

(P. 152434)

23.12.1971.

Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego „Mińsk Mazowiecki", Mińsk Mazowiecki (Eugeniusz Kruk, Bolesław Nowicki, Jan Jagielak).
Przyrząd do obróbki gładkościowej powierzchni cylindrycznych, zwłaszcza komutatorów maszyn elektrycznych zaopatrzony w głowicę narzędziową z pilnikiem
ściernym działającym oscylacyjnie na obrabianą powierzchnię, znamienny tym, że głowica narzędziowa jest
utworzona przez wzajemnie przesuwne tuleje (6) i (7),
które osadzone w tulei (3) wraz z nakrętką (11) tworzą
mechanizm różnicowy, a napędowy wałek (9) ułożyskowany w tulei (7) jest bezpośrednio sprzęgnięty mimośrodowo z narzędziowym suwakiem (18) zamocowanym
suwliwie w prowadnicy (16), która stanowi łączone przedłużenie tulei (7).

72a

(P. 152131)

14.12.1971.

Polska Akademia Nauk Instytut Cybernetyki Stoso*
wanej, Warszawa (Jędrzej Milczarski).
Elektroniczny sygnalizator położenia języka spustowego broni strzeleckiej, znamienny tym, że zawiera
czujnik (1) położenia połączony z jednym z ruchomych
elementów spustu, najkorzystniej językiem spustowym
(2) oraz poprzez przetwornik elektryczny (3) ze sterowanym generatorem (4) niskiej częstotliwości, którego
wyjście jest połączone z elementem sygnalizacyjnym (5).

72a

(P. 152132)

14.12.1971.

Polska Akademia Nauk Instytut Cybernetyki Stosowanej, Warszawa (Jędrzej Milczarski).

Mt

(P. 152599)

30:12.1971.

Zjednoczone Przedsiębiorstwo Projektowania i Wyposażania Zakładów Przemysłu Elektro-Maszynowego
„PROZAMET-BEPES" Warszawa, Polska (Witold Fruner, Augustyn Gajny).
Zamek sprzężony zwłaszcza do drzwi, posiadający
mechanizm zamka zapadkowo-bębenkowego oraz mechanizm zasuwy ryglowo-zapadkowej, znamienny tym,
że dwa zespoły tych znanych mechanizmów, zapadkowo-bębnowego (2) i zasuwy ryglowej z zapadkami ruchomymi (4) i (6) oraz ze stałymi zastawkami (5) stanowią jeden zamek ze wspólnym ryglem (3) i wspólnym
kluczem (7), przy czym wykrój (B) do klucza w zastawce stałej (5) posiada w osi obrotu klucza kształt zbliżony do okręgu z symetrycznymi podłużnymi wycięciami
o kształcie i wymiarach odpowiadających gabarytowi
klucza w przekroju poprzecznym jego części współpracującej z zapadkami i zastawkami zasuwy ryglowej.

Elektrooptyczne urządzenie wyzwalające, zwłaszcza
do broni strzeleckiej, znamienne tym, że zawiera rurkę (2) z umieszczonym wewnątrz obiektywem (S), po
którego jednej stronie jest umocowana w regulowanej
odległości przesłona (4) z elementem fotoelektrycznym
(5), a po drugiej stronie, na zewnątrz zwierciadło (6)
z otworem (7), współpracujące z okiem (9) usytuowanym w osi optycznej układu, przy czym element fotoelektryczny (5) jest połączony, poprzez różniczkujący
układ (10) ze wzmacniaczem (11), do którego wyjścia
jest dołączony mechanizm wykonawczy (12), zaś otwór
w zwierciadle jest usytuowany w osi obserwacji.
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(P. 151765)

25.11.1971.

Główny Instytut Górnictwa, Katowice (Eugeniusz
Bąk, Edward Marszałek, Andrzej Kołodziejczyk).
Czujnik do wykrywania dymów, zwłaszcza w podziemiach kopalń, znamienny tym, że ma cylindryczną obudowę (1) mieszczącą w górnej części znaną izotopową
czujkę (2) zamocowaną do dna zamykającego od góry
tę obudowę, a w dolnej części zaopatrzoną w przepływową kratę (3), której elementy kierujące są ustawione
tak, aby spowodowały zawirowania powietrza napływającego z dużą prędkością z kierunku (7) lub (8), a nadając temu powietrzu nowy kierunek (9) obniżyły znacznie jego prędkość.

Nr 18

nych, na podstawie pomiaru jednego lub więcej parametrów, znamienny tym, że sygnały wejściowe są doprowadzone poprzez bramki (4) do układu (5) realizującego funkcję logiczną y = »A+s,s,+s t s, 1 a poprzez rozgałęzienia do wejść włączających układów czasowych
(6), których wyjścia są dołączone do wejść zamykających przynależnych układów bramkujących (4), a przez
odgałęzienia do wejść układu (7) realizującego funkcję
logiczną n = tjtj-rtxtj+tjt, przy czym do wejść blokujących układu czasowego (6) doprowadzony jest sygnał
wyjściowy „y'\
74b

(P. 151131)

19.10.1971.

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków (Jerzy Konopka).
Urządzenie do zdalnego pomiaru 1 rejestracji konwergencji, zawierające stojak pomiarowy, składający się
z dwóch rur, połączonych teleskopowo, znamienne tym,
że stojak ma miernik, składający się z potencjometrycznego opornika (1), z osadzonym na jego wale (2) kołem
napędowym (3), połączonego kablem (9) z llorazowym
przyrządem wskazująco-rejestrującym (10), przy czym
wał (2) opornika (1) jest umieszczony w przelotowym
otworze dźwigni (4), wyposażonej w element sprężysty (8), powodujący docisk koła napędowego (3) do rury (7) stojaka,

74b

(P. 149792)

2.08.1971.

Kielecko-Radomska Wyższa Szkoła Inżynierska Wydział Transportu, Zespół Elektroniki i Automatyki, Radom (Krystyn Michałowski, Andrzej Przyjałkowski).
Układ pojemnościowego, tranzystorowego urządzenia
do sygnalizacji i regulacji poziomu materiałów sypkich
lub ciekłych w zbiorniku.
Tekst zgłoszenia zamieszczono w klasie 42e na str.
87.
74b
(P. 150407)
7.0&.1971.
Zakłady Azotowe im. F. Dzierżyńskiego, Tarnów
(Zbigniew Potempa, Marek Morawicki, Stanisław Małochleb).
Układ sygnalizatora z eliminacją przekłamań do syg
nalizowania stanu awaryjnego instalacji technologicz-

74b

(P. 151598)

16.11.1971.

Przedsiębiorstwo Kompleksowej Automatyzacji „Meramont", Poznań (Zdzisław Drzazgowski, Jerzy Gołębiowski, Tadeusz Stasiak).
Wahadłowo-skokowy sygnalizator poziomu cieczy
w zbiornikach otwartych. Tekst zgłoszenia i rysunek
zamieszczono w klasie 42g na str. 89.
74b

(P. 151799)

27.11.1971.

Kielecko-Radomska Wyższa Szkoła Inżynierska Zespół Elektroniki i Automatyki, Radom (Krzysztof Konarski, Jerzy Kowalski, Krystyn Michałowski, Andrzej
Przyj ałkowski).
Układ admitancyjnego urządzenia do sygnalizacji i regulacji poziomu materiałów sypkich lub ciekłych składający się z połączonych ze sobą szeregowo: przetwornika admitancyjnego, nastawnika stosunku admitancji,
komparatora oraz przekaźnika wykonawczego, znamienny tym, że zawiera regulowany nastawnik stosunku admitancji oraz komparator, przy czym w skład
komparatora wchodzi wtórnik katodowy, w którego
obwód katodowy włączony jest przerzutnik Schmitta.
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.
(P. 151946)
4.12.1971.
Patent dodatkowy do patentu P. 151598
Przedsiębiorstwo Kompleksowej Automatyzacji „Meramont", Poznań, Polska (Zdzisław Drzazgowski, Jerzy
Golębiowski, Tadeusz Stasiak).
Wabadlowo-skokowy sygnalizator poziomów cieczy
w zbiornikach otwartych. Tekst zgłoszenia i rysunek zamieszczono w klasie 42e na str. 89.
(P. 152072)
10.12.1971.
Spółdzielnia Inwalidów „Ziemi Lubuskiej", Gorzów
Wlkp. (Gerard Grajczak, Józef Karczmarczyk, Piotr
Karczmarczyk, Mieczysław Kozaczenko).
74b

Układ pamięci sygnału sterującego z wykorzystaniem
przerzutnika bistabilnego tranzystorowego w połączeniu
ze wzmacniaczem prądu stałego znamienny tym, że
umieszczony jest na drodze sygnału pomiędzy-matrycą
sterującą (MS), a matrycą wykonawczą (MW).
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Układ połączeń do kontroli położenia maszyn i urządzeń zwłaszcza w podziemiach kopalń silnie gazowych,
składający się z generatora napięcia o częstotliwości
ponadakustycznej, wzmacniacza mocy, głowicy nadawczej piezoelektrycznej lub piezomagnetycznej, głowicy
odbiorczej piezoelektrycznej lub piezomagnetycznej
i odbiornika z przekaźnikiem wykonawczym, znamienny tym, że głowica nadawcza (6) połączona z odekranowanym uzwojeniem wtórnym wyjściowego transformatora (3) wzmacniacza mocy (2) generatora (1) poprzez
opornik (5) ograniczający prąd zwarcia, jest sprzężona
akustyczną falą ciągłą z głowicą odbiorczą (7), w której
obwód sterowania wstępnego wzmacniacza (8) odbiornika włączony jest opornik (9) ograniczający prąd zwarcia umieszczony trwale w izolatorze przepustowym obudowy, przy czym wstępny wzmacniacz (0) sprzężony
jest elektrycznie poprzez rezonansowy wzmacniacz (10)
z tranzystorowym przerzutnikiem (11), połączonym
ekranowanym i przewodami (12) najkorzystniej z ekranowanym uzwojeniem elektromagnetycznego przekaźnika (13). .

(P. 150885)
9.10.1971.
Kopalnia Węgla Kamiennego „Borynia", Szeroka (Maksymilian Tarabura, Zygmunt Połomski).
Górnicze urządzenia bezpieczeństwa pracy zawierające magnetofon na którego wyjście załączone jest urządzenie nagłaśniające oraz rzutnik przeźroczy z samoczynnym podajnikiem przeźroczy znamienny tym, że
wyjście magnetofonu (1) połączone jest z wejściem urządzenie nagłaśniającego (2) oraz wejściem urządzenia
sterującego (3) którego wyjście połączone jest z wejściem automatycznego podajnika przeźroczy (4) do
rzutnika przeźroczy (5).
74c

(P. 152154)
15.12.1971.
Biuro Projektowo-Technologiczne Przemysłu Obrabiarek i Narzędzi „Bipron", Zabrze, Polska (Maciej Staszel, Paweł Wojtyczka, Zygmunt Łoś).
Uniwersalny sygnalizator poziomu. Tekst zgłoszenia
i rys. zamieszczono w kl. 42e na str. 90.
74b

(P. 152294)
20.12.1971.
Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów, Warszawa (Janusz Latocha, Sylwin Osipow).
Sygnalizator obecności przedmiotów, znamienny tym,
że posiada dźwignię (1) zamocowaną do obudowy (5)
przy pomocy elementu sprężystego (7), której jeden koniec wystaje ponad płaszczyznę (2) po której porusza
się przedmiot (3), a na drugim końcu której, wewnątrz
obudowy (5) umieszczony jest jeden z elementów obwodu sygnalizacyjnego składającego się z zestyku hermetycznego (4) i magnesu (8).

74b

74d>

(P. 151982)

7.12.1971.

Politechnika Gdańska, Gdańsk (Walerian Gruszczyński, Krzysztof Koszewski, Marian Ligmanowski, Henryk
Wierzba).
^

V4b

(P. 152684)

31.12.1971.

Kopalnia Węgla Kamiennego „Rymer", Niedobczyce
(Hilary Szkatuła, Skrzyszów, Andrzej Brzeziński, Jastrzębie, Joachim Brząkalik, Rybnik, Andrzej Bulanda,
Chwałowice).
- ,
.,-,-..
, ^
, * ;,

Układ do włączania świateł sygnalizacji ulicznej
o jednym wyjściu dołączonym do bieguna źródła napięci« i odpowiedniej liczbie wyjść połączonych przez żarówki sygnalizacyjne z drugim biegunem źródła napięcia, znamienny tym, że do wejścia (I) dołączony jest
punkt wspólny przełącznika (J^) pierwszego przekaźnika W , który przez jego zestyk rozwierny Jest połączony z pierwszym wyjściem (1) a przez jego zestyk zwierny z punktem wspólnym przełącznika (X,) drugiego
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przekaźnika (Xt) połączonym z kolei przez jego zestyk
rozwierny z drugim wyjściem (2) a przez jego zestyk
zwiemy z punktem wspólnym przełącznika (Xt) trzeciego przekaźnika (X,) itd. natomiast punkt wspólny
przełącznika ostatniego przekaźnika jest połączony
przez jego zestyk rozwierny z przedostatnim wyjściem
• przez jego zestyk zwiemy z wyjściem ostatnim, przy
czym napięcie sterujące jest kolejno dołączone do końcówek (II) uzwojeń, przekaźników.

T6e

(P. 152350)

21.12.1971.

Łódzkie Zakłady Przetwórcze Surowców Wtórnych,
Łódź (Henryk Trella, Marian Mikuś, Leszek Korycki).

Tt»

(P. 150440)

10.10.1971.

Lubuska Fabryka Zgrzeblarek Bawełnianych, Zielona
Góra (Stefan Staszewski, Edmund Jop, Kazimierz Kostyra).
Urządzenie do szlifowania obić piłowych bębnów,
zwłaszcza obić bębnów zgrzeblarek, znamienne tym, źe
ma prowadnicę (3) ułożyskowaną w obudowach (6) i (19)
za pomocą tocznych łożysk (18) i pociągową śrubę (8)
z gwintem krzyżowym o zarysie prostokątnym.

Sposób wytwarzania czyficiwa nicianego ze ścianek
i szmat bez użycia plątanek nici znamienny tym, ie
wsad ze ścianek i szmat przeprowadza się co najmniej
jeden raz pomiędzy dwiema współpracującymi powierzchniami roboczymi zaopatrzonymi w kolce, przy
czym jedna powierzchnia przesuwa się a druga pozostaje nieruchoma.
Urządzenie do stosowania sposobu według zastrzeżenia 1 składające się ze znanego w swej istocie szczeblaka podającego (1), wałków zasilających (2), bębna
szarpiącego (3), bębna z sitami (5), szczeblaka odprowadzającego (6) znamienny tym, że nad częścią powierzchni bębna szarpiącego (3) umieszczono jedną względnie
więcej płyt czeszących (4).

76b

(P. 152382)

22.12.1971.

Instytut Włókiennictwa, Łódź (Zenon Polus, Stanisław
Pijanowski, Wiesław Krzywański, Henryk Ślawski).
T6b

(P. 151349)

2.11.1971.

Centralne Biuro Techniczne Przemysłu Maszyn Włókienniczych, Łódź (Bohdan Stasz, Stanisław Pietras).
Urządzenie do zdejmowania włókien i utglonej powierzchni bębnów wyposażone w kanał nadmuchowy
z wentylatorem pracującym w obiegu półzamkniętym,
znamienne tym, że ma w kanale (2) usytuowaną wirującą przesłonę (4), która wraz z krawędzią (5), kanału (2) wytwarza miejscowe nadciśnienie, dające pulsującą strugę powietrza zdejmującą całkowicie włókna
z uiglonej powierzchni do ssącego kanału (6), przy czym
krawędź (5) jest styczna do igieł obicia, a ssący kanał (6)
ma odpowiednio ukształtowaną, nastawną przesłonę (8)
do regulowania ilości dosysanego i nadmuchiwanego powietrza.

Sposób korekcji funkcjonowania jonlsatorów w uriądzenlach do formowania runa, znamienny tym, że dokonuje się automatycznej modulacji wielkości napięcia
0 głębokości co najmniej 70*/» napięcia zasilającego
z częstotliwością mniejszą od 1 Hz zależnie od rodzaju
1 parametrów technologicznych przerabianego surowca.
2.07.1971.
(P. 150111)
76c
Instytut Włókiennictwa, Łódź (Stanisław Dowgielewicz, Tadeusz Andrzej Piaskowski).
Sposób wytwarsanl» prxçdi wieloskładnikowych s łoili wytwarzanej przez kolejne wylewanie na obrotowy
lub ruchomy element płynnych polimerów, znamienny
tym, że każdą z warstw polimerów, wytłaczanych z ustników wytłaczarek (2. 3 i 4) na powierzchnię obrotowego bębna (1) lub innego ruchomego elementu poddawa-
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na jest naprzemian działaniu zimnego i gorącego powietrza doprowadzanego dyszami (5 i 6), (7 i 8) oraz (9
i 1Í) pod ciśnieniem od 10 do 30 Atm., przy czym temperatury doprowadzanego powietrza nie są niższe od
10°C i nie wyższe od 200°C, a niższe o 40 do 70°C od
punktu topnienia polimeru poddawanego działaniu tego
powietrza.
,

Ufo

(P. 151040)
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76e
(P. 151113)
19.10.1971.
Teijin Limited - Lino Bldg., 1-lUchisaiwai chož-chome, Chiyoda-ku Tokio-Japonia (Kinyu Ishida).
Urządzenie do podawania nitki wyczeskowej w maszynie do produkcji włókien sztucznych, której układ
składa się z urządzeń przędzalniczych maszyn wykonanych z pewną ilością podnoszonych skręcarek przystosowanych do skręcania przesuwającego się uprzedzonego włókna na szpulach, do którego przystosowany jest
cewkowy wózek z pewną ilością cewek umieszczonych
na zwojach przesuwającego się uprzedzonego włókna,
nawijanego na szpule, które umieszczone są na skręcarkach wyposażonych w znaczną ilość urządzeń skręcających, przystosowanych do naprężania przędzy na
cewkowy wózek oraz podłoga na której podniesione są
nawijarki znamienne tym, że skręcarka (40) umieszczona jest pod podłogą (10), która składa się z pierwszej
podłogowej części (11) gdzie zwoje przesuwających się
uprzedzonych włókien (1) przesuwane są z nawijarki
(25) i nakręcane na szpulowym wsporniku (33) cewkowego wózka (30) z drugiej podłogowej części (12), gdzie
wózkowa cewka przystosowana jest do kierowania
przesuwanego uprzedzonego włókna (2) do skręcarki,
przy czym druga podłogowa część połączona jest w pewnym stopniu z pierwszą podłogową częścią i przystosowana do wzdłużnego kierunku skręcarki i trzeciej podłogowej części tworzącej otwór (13), który otoczony jest
przez pierwszą i drugą podłogową część w celu umożliwienia przesuwania się uprzedzonego włókna, odwijanego ze zwoju na cewkowy wózek, który może być zasilany na każdym ze skręcających urządzeń skręcarki
umieszczonej pod podłogą, a otwory wykonane są równolegle do wzdłużnego kierunku przesuwu skręcarki
i skręcających urządzeń.

14.10.1971.

Łódzka Fabryka Maszyn Jedwabniczych, Łódź (Zdzi' sław Krzciuk).
Urządzenie do kontroli przebiegu nawijania przędzy
w przędzarkach i skręcarkach znamienne tym, że składa się ze sprzęgającego elementu (1), na przykład sprzęgła lub przekładni zębatej kątowej, połączonego wałkiem (2) z cięgnową przekładnią (3), która jest połączona drugim wałkiem (4) ze ślimakową przekładnią (5)
z zamocowanym do niej wałkiem (6), na którym jest
osadzony zegarowy wskaźnik (7) wysokości nawijania,
przy czym wałek (4) łączący obie przekładnie (3 i 5) jest
ułożyskowany we wsporniku (8) i korpusie (9), zaciskowo połączonym ze wspornikiem (8) zaopatrzonym w podłużne otwory (11) umożliwiające naciąg cięgna przekładni (3).

16.11.1971.
(P. 151591)
76c
Centralne Laboratorium Przemysłu Lniarskiego, Żyrardów (Maciej Marjański, Jerzy Konecki, Tadeusz Konieczny, Zbigniew Ciecharowski).
Sposób wytwarzania przędzy wieloskładnikowej, której jeden składnik wykonany jest z włókien naturalnych, a drugi z włókien syntetycznych znamienny tym,
że składnik o mniejszym wydłużeniu owijany jest dookoła składnika o wydłużeniu większym w taki sposób,
że wrobienie składnika o wydłużeniu mniejszym jest 2
do 4 razy większe niż składnika o wydłużeniu mniejszym, przy czym ilość skrętów przędzy na metr bieżący
jest większa niż 500.
18.12.1971.
(P. 151636)
76c
Centralne Laboratorium Przemysłu Bawełnianego,
Łódź (Janusz Cogiel, Jerzy Mrówczyński, Marek Wojciechowski, Henryk Prindisz, Maksymilian Kanawiec).

14«
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Sposób napędu prowadników przędzy znamienny tym,
ie prowadniki przędzy utrzymuje się nieruchomo w jednakowej odległości od wrzecinowej ławy podczas formowania podstawy kopki, a w późniejszej fazie formowania nawoju na cewce prowadniki przędzy prowadzi
się w sposób zgodny z ruchem listwy z pierścieniami
ograniczającymi balon.
Urządzenie do wykonywania sposobu według zastrz. 1,
wyposażone w listwę z prowadnikami przędzy zamocowani} do wsporników i listwę z pierścieniami ograniczającymi balon, znamienne tym, że wsporniki (5) są umieszczone w łożyskach (6) zamocowanych do ramy (7) maszyny, a listwa (9) z pierścieniami (10) ograniczającymi
balon jest wyposażona w kształtowe popychacze (8)
współpracujące z listwą (3) prowadników (1) przędzy.

Nr 18

cza (17) a biegacze są przesuwane do komory (8) za pomocą sprężyny np. spiralnej (2) z której zakładane są
na obrączki (18) poprzez popychacz (10) otrzymujący
ruch posuwisto-zwrotny przez dźwignię spustową (11).

76d

(P. 152381)

22.12.1971.

Patent dodatkowy do patentu nr 66115
Instytut Włókiennictwa, Łódź (Stanisław Kurzyniec,
Ireneusz Dybowski, Urszula Borowiecka).
Urządzenie do naprężania nici z włókien syntetycznych według patentu nr 66115 składające się z dowolnej ilości naprężaczy, usytuowanych równolegle i przesuniętych względem siebie w kierunku pionowym oraz
umieszczonych u góry i u dołu naprężaczy rolek kierujących, znamienne tym, że składa się ze wstępnego naprężacza (1), usytuowanej nad nim prostopadle żłobkowanej rolki kierującej (2), umieszczonej z boku hamowanej rolki (3) o dużej średnicy i gładkiej, metalowej
powierzchni, oraz usytuowanych nad nią jednego lub
kilku prowadników (4).

76c

(P. 152206)

16.12.1971.

Zakłady Artykułów Technicznych, Łódź (Tadeusz Basiński, Mieczysław Hzeżak, Aleksander Wojtkowski).
Cewka stożkowa znamienna jest tym, że w górnej
części otworu (1) posiada co najmniej jeden występ (2).

77b

(P. 152099)

11.12.1971.

Kopalnia Węgla Kamiennego „Wieczorek", Katowice
(Zbigniew Swiderski).
76c

(P. 152374)

22.12.1971.

Andrychowskie Zakłady Przemysłu Bawełnianego,
Andrychów (Franciszek Bury).
Urządzenie do nakładania biegaczy na obrączki przędzalnicze znamienne tym, że posiada prowadnik (1) którego przekrój poprzeczny odpowiada profilowi biega-

Zaczep orczykowy do wyciągu narciarskiego z liną
holowniczą bez końca wspartą na podporach znamienny tym, że składa się z trzech drążków (2), (8) i (9) połączonych z sobą przegubowo, przy czym drążek (2) zaczepiony do holowniczej liny (1) ma na swym końcu
cylinder (3), w którym porusza się tłok (5) podparty
sprężyną (4) i połączony cięgnem (6) z krążkiem (7) posiadającym punkt obrotu pod cylindrem (3), a jednocześnie sztywno połączonym z następnym drążkiem (8)

Nr IB
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którego przeciwległy koniec łączy się przegubowo
z drążkiem (9) zakończonym orczykowym siodełkiem
(10).
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Sposób stabilizacji zbrojeń w formacb i urządzenie do
stosowania tego sposobu. Tekst zgłoszenia i rysunek zamieszczono w klasie 37e na str. 77.
Ma

(P. 150553)

17.09.1971.

Centrala Rolnicza Spółdzielni „Samopomoc Chłopska",
Warszawa, Polska (Janusz Balicki, Zygmunt Łabędzki,
Tadeusz Kudła).
Sposób wytwarzania przedmiotów i detali zimnoceramicznych, znamienny tym, że wewnątrz gotowych odlewów gipsowych zostaje utworzona związana z nimi
struktura z żywicy syntetycznej stanowiąca swego rodzaju zbrojenie powiększające wytrzymałość mechaniczną odlewów. _
80a

(P. 151472)

10.11.1971.

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy „ZREMB",
Warszawa (Ryszard Glinka, Wacław Jackiewicz, Władysław Garczyński).

T7c

(P. 151025)

14.10.1971.

Patentverwertungs- und Finanzierungsgesellschaft
Serania AG Glarus, Szwajcaria (August Sçhmid).
Urządzenie do ustawiania kręgli na torze kręgielni;
przy czym w urządzeniu poszczególne kręgle zamocowane są na końcach lin, znamienne tym, że lina (2)
każdego z poszczególnych kręgli (1) poprowadzona jest
około co najmniej jednego elementu napędowego (9)
osadzonego na wahaczu (18) wychylanym pod działaniem siły ciągu, wywieranej przez linę połączoną z kręglem, a wbrew działaniu siły sprężyny (21) lub ciężarka, a ponadto tym, że urządzenie zaopatrzone jest w elementy sterujące (38, 39, 42), wywołujące na skutek wymienionego wychylenia wahacza (18) zatrzymanie,
względnie odwrócenie kierunku napędu liny, zaś wielkość siły tarcia między elementem napędowym (9) a liną (2) umożliwia wzajemny poślizg tych elementów
w przypadku, gdy siła ciągu liny przewyższa siłę potrzebną do wychylenia wahacza (18).

Stanowisko do obróbki płaszczyzny górnej i dolnej
oraz wycinania wrębów w pakiecie płyt z betonu komórkowego, znamienne tym, że jest zestawione z hydraulicznego podnośnika podającego (1) oraz odbierającego (2) i z umieszczonego między nimi przejezdnego
urządzenia zaciskowego (3) oraz z frezarek (4) do płaszczyzn i frezarek (5) do wrębów, usytuowanych powyżej
i poniżej przejezdnego urządzenia zaciskowego (3), a ponadto z przenośnika rolkowego podającego (6) oraz odbierającego (7).

80b

(P. 150553)

17.09.1971.

Centrala Rolnicza Spółdzielni „Samopomoc Chłopska",
Warszawa, Polska (Janusz Balicki, Zygmunt Łabędzki,
Tadeusz Kudła).
Sposób wytwarzania przedmiotów 1 detali zimnoceramlcznych, zwłaszcza elementów wykładziny łazienkowej. Tekst zgłoszenia umieszczono w klasie 80a powyżej.
80b

(P. 151600)

16.11.1971.

Zjednoczone Zespoły Gospodarcze Sp. z o.o.f Warszawa (Małgorzata Wejroch, Ryszard Jurkiewicz, Józef Leszczyński).

*••

(P. 150531)

16.09.1971.

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu
Betonów „CEBET", Warszawa, Polska (Feliks Grudziński, Rudolf Staderski, Tadeusz Cupryk, Władysław
RrnvtmaV.

Środek chemiczny do zapraw cementowych o kompleksowym działaniu w zakresie przyspieszania czasu
wiązania cementu, własności uplastyczniających i mechanicznych oraz obniżania temperatury zamarzania
wody zarobowej, znamienny tym, że zawiera 15-40*/»
wagowych amin alifatycznych, szczególnie mono-, dwu-,
lub trójetanoloaminy ewentualnie ich mieszaninę lub
korzystnie w połączeniu z 1-15«/o wagowych alkoholi
wielowodorotlenowych zwłaszcza glikolu etylenowego
lub propylenowego w zestawieniu ze znanymi związkami przyspieszającymi czas wiązania cementu, szczególnie z kwaśnymi węglanami metali alkalicznych w ilości 40-70% wagowych i związkami uplastyczniającymi zwłaszcza związkami lignosulfonowymi w iloéd
5-15*/» wagowych.
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(P. 151690)

22.11.1971.

Politechnika Wrocławska, Wrocław (Zbigniew Swięcki, Barbara Szulc-Piwowarska, Jerzy Michalski, Jurand Bocian, Benedykt Karczewski).
Sposób wytwarzania materiału ogniotrwałego ze szlamów poprodukcyjnych węglika krzemu, polegający na
mieszaniu węglika krzemu ze spoiwem, formowaniu
w kształtki przez prasowanie pod ciśnieniem 3 0 0 600 kG/cm«, a następnie suszeniu i wypalaniu w temperaturze 1500-1600°C znamienny tym, że 80-98 części
wagowych szlamów poprodukcyjnych węglika krzemu
miesza się z 2 - 7 częściami wagowymi tlenku magnezu,
lub z 2 - 1 0 częściami wagowymi tlenku cyrkonu, iub
z 5 - 2 0 częściami wagowymi węglanu wapnia, lub z 5 20 częściami wagowymi węglanu baru, oraz 4 częściami
wagowymi 50%-go roztworu wodnego ługu posulfitowego, po czym w znany sposób formuje w kształtki,
suszy i wypala przy czym wypalanie przeprowadza się
w atmosferze neutralnej lub słabo utleniającej.
80b

(P. 152221)

Nr 18

towo krzyżak (27) z elastycznymi ramionami (28), zaś
dalej w kierunku ruchu łańcucha (10) przenośnika (11)
znajduje się wylotowy tunel (41). gdzie po obu jego bokach są umieszczone w płaszczyznach prostopadłych do
płaszczyzny łańcucha (10) listwy (29, 35, 36, 37) załamujące boczne wystające krawędzie tworzywa opakowaniowego przy czym do pierwszego załamania zastosowane są listwy (29) ruchome, osadzone obrotowo na
wale (30) i poruszające się z prędkością obwodową
większą od prędkości liniowej łańcucha (10), natomiast
listwy (35, 36, 37) służące do następnych załamań umocowane są kolejno na stałe do obudowy wylotowego tunelu (41).

16.12.1971.

Instytut Materiałów Ogniotrwałych. Gliwice (Antonina Cwen).
Zaprawa na spoiwie organicznym, służąca do łączenia
elementów ceramicznych wykładziny młynów kulowych
i innych urządzeń, znamienna tym, że w skład jej
wchodzi 22,0-22,9 części wagowych żywicy epoksydowej, 3,0-3,9 części wagowych trójetylenoczteroaminy,
28,4 45,7 części wagowych surowca, z którego wykonane są elementy wykładziny, w postaci pyłu o uziarnieniu poniżej 0,06 mm oraz 28.4-45,7 tego samego surowca o uziarnieniu 0,06-0,25 mm.
»Ob

(P. 152378)

22.12.1971.

Instytut Materiałów Ogniotrwałycn. Gliwice (Patzek
Zofia. Drożdż Mieczysław, Kunik Henryk, Malec Stanisław).
Sposób wytwarzania patyczek mulitowo-korundowych
o zawartości co najmniej 60% A12O, odpornych na działanie żużli .stalowniczych znamienny tym. że dc mas
stosuje sią kruszywo wysokoglinowe spiekane lub topione elektrycznie, o zawartości AdjG, 70%- 100%: w ilości nie mniejszej niż 60%. przy czym do wiązania kruszywa stosuje sie glinę ogniotrwałą o zawartości Fe2Oa
najwyżej 2% w ilości 20-40%. zhomogenizowaną
uprzednio ,: tlenkiem glinu o uziarnieniu poniżej 0,2 mm
w ilości 50 30% wag

81a

(P 151434)

81»

(P 152237)

17.12.1971.

Przedsiębiorstwo Projektowania i Wyposażania Odlewni „PRODLEW", Warszawa, Polska (Bogdan Pietrusiński).
Pojemnik wywrotny do załadunku kubła wyciągu
pionowego, znamienny tym. że posiada kształt ściętej
niesymetrycznej pryzmy / otwarta. wieKszą podstawą,
przy czym mnie] pochylona ściana pryzmy posiada prostokątne wycięcie (2) od strony większej podstawy
a obie sc.any równolegle (3) mają od wewnątrz bliżej
poziomego dn(*: po jednym czopie (4) o wspólnej osi
stanowiącej os obrotu pojemnika ustawionego pod przenośnikiem lub rynną zasypową.

8.1Î.1971.

Biuro Dokumentacji Technicznej, Łódź (Stanisław
Grabo wski)
Urządzenie do pakowania przedmiotów posiadających
kształt walca, wyposażone w zespół dozujący, składający się z przenośnika taśmowe&c i mechanizmów napędzanych krzyżem maltańskim, zespoły pakujące przedmioty oraz współpracujące r nimi zespoły nanoszące
klej na tworzywo opakowaniowe, znamienne tym. że
zespół pakujący przedmiot składa sią z cylindrycznej
komory (6), zasilanej w sposób ciągły tworzywem opakowaniowym (17) i posiadającej występ (14) na krawędzi wylotowego kanału (9), w której osadzony jest
współosiowo wai (7) zaopatrzony nt obwodzie w co najmniej jeden sprężynujący zabieraj (8). połącionej od
strony zasilania z układającym lejem (2), a u wyiotu
z kanałem (9) o kształcie łuku, którego jedną ścianę
stanowi łańcuch (10) przenośnika (11). wyposażony
w sprężynujące uchwyty (13), przy czym nad przenośnikiem (11) za końcem kanału (9) osadzony jest obro-

41c

(F 151854)

1.12.1971.

Politechnika Warszawska. Warszawa. (Jerzy Krzenrunski)
Opakowanie de mleka z tworzywa sztucznego, znamienne tym. zť skiada się z dwóch pojemników, z których zewnetrznv (1) o trwałej postad
konstrukcyjnie
nośny jest. od góry otwarty lub otwierany, a umieszczony w nim. przeznaczon> do jednorazowego użytku,
wykonany i folii nieprzepuszczalnego dla cieczy materiału, korzystnie z polietylenu, woreczkowaty wewnętrzny pojemnik (2). będąc wypełniony mlekiem (3)
przylega równomiernie do ścian pojemnika zewnętrznego i jest szczelnie iamknięty

Nr 18
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Sposób ciągłego usuwania nawisów w zbiornikach
materiałów sypkich, znamienny tym, że do zbiornika
wprowadza się pierścienie skrawające w bezpośrednie]
styczności ze ściankami zbiornika o stałym ruchu posuwisiym nadanym przez urządzenie śrubowe.
Urządzenie dc stosowania sposobu według zastrz. 1
i 2. znamienne tym, że posiada układ półpierscieni
skrawających (2), połączonych sztywno żerdziami (J>
zawieszony zaczepami (5), do podnośników śrubowych
(4) napędzanych 3ilnikiem (8) poprzez przekładnie paskową (6) i zębatą (T).

31c

(P. 152214)

17.12.1971.

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica,
Kraków, Polska (Tadeusz Ociepa, Jerzy Klich, Jerzy
Kęska).
Sposób ograniczenia skutków przebić płynnej siarki
do płaszcza grzewczego podczas transportu w rurociągach. Tekst zgłoszenia i rysunek umieszczono w klasie
Sa na str. 4.
31c

(P 149845)

4.08.1971.

Biuru Projektów Przemysłu Cementowego i Wapienniczego, Kraków (Leszek Zachuta)
Urządzenie zesypowo-rozdzielcze, składające się z pyłoszczelnej obudowy, kanału wlotowego w postaci stałego rękawa oraz kilku kanałów wylotowych, znamienne tym, że do kierowania materiału posiada kierownicę
(S) w postaci odwróconego ściętego przelotowego stożka,
która swą górną, wlotową częścią podwieszona jest
wahliwie na czopach pod rękawem zasypowym (2),
a dolną, wylotową częścią, jest ustawiana nad otworami
kanałów wylotowych (4).

81e

(P. 150085)

19.08.1971.

Biuro Studiów i Projektów Energetycznych „Energoprojekt", Warszawa (Karol Olszowski).
Sposób rozmrażanla kontenerów wielkogabarytowych
znamienny tym, że dno i ściany pionowe kontenera (9)
są poddawane w czasie rozmrażania jednocześnie działaniu ciepłej wody w sposób ciągły.
Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz. 1
znamienne tym, że składa się i skrzyni otwartej (8)
posiadającej dno perforowane (12) dla doprowadzenia
wody ciepłej i rynny przelewowe (13) u górnej krawędzi
celem odprowadzenia schłodzonej wody.

81e

(P. 150121)

20.08.1971.

Zakłady Przemysłowe „Komuna Paryska", Radomsko, Polska (Eugeniusz Filipski, Edward Plucińskl,
Wojciech Górak).
Sposób układania i zabezpieczania kręgów drutu na
paletach transportowych. Tekst zgłoszenia umieszczono
w klasie 7b na str. 11.
81e

(P. 150521)

16.09.1971.

Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi Zakłady Badawcze 1 Projektowe Miedzi „Cuprum", Wrocław (Jan
Wajman).
61e

(P

(149998)

Łódzkie Zakłday Wapienno-Piaskowe Teodory (Ireneusz Kurkowski, Andrze Mackiewicz)

13.08.1971

Taśma przenośnikowa z elastycznym rdzeniem metalowym gumuwana dwustronnie znamienna tym, , ż e jej
elastyczny rdzeń jest wykonany / warstw taśm stalowych, z których jedną stanowiącą osnowę rdzenia two-
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rzy co najmniej kilka taśm wzdłużnych (1) a pozostała, warstwę tworzą taśmy poprzeczne (2) stanowiące
wątek rdzenia.

Sie

(P. 150574)

Nr 18

(4, 5 i 0)r które służą zarówno do napełniania jak i do
rozładowywania materiału, oraz konstrukcji nośnej,
której obie poziome ramy, górna (7) i podstawowa (8),
są wyposażone zarówno w elementy (9) mocowania
kontenera do podłogi środka transportowego jak i elementów (10, 11, 12 i 13) do zakleszczania mechanizmów
podnoszenia urządzeń dźwigowych.

18.09.1971.

Biuro Projektów Przemysłu Materiałów Ogniotrwałych „Bipromog", Gliwice (Eckhard Schmoranz).
Sposób automatycznego usuwania zawisów w zbiornikach materiałów sypkich, zwłaszcza wilgotnych 1 sygnalizowania istnienia nie usuniętych zawisów, znamienny tym, że sygnały z co najmniej dwóch wskaźników
poziomu, korzystnie pojemnościowych, umieszczonych
na różnych wysokościach w zbiorniku bada się w urządzeniu sterującym i jeżeli, rozpatrując w uszeregowaniu pionowym, nad wskaźnikiem sygnalizującym brak
materiału, którykolwiek wskaźnik sygnalizuje obecność
materiału, włącza się urządzenie przeciwzawisowe, korzystnie wibrator elektromagnetyczny, natomiast jeśli
poniżej najwyższego wskaźnika sygnalizującego obecność materiału nie ma wskaźnika sygnalizującego brak
materiału, urządzenie przeciwzawisowe wyłącza się.
Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz. 1
i 2, znamienne tym, że składa się z zasilacza (1, 2), co
najmniej dwu wskaźników (4, 7) poziomu zainstalowanych w zbiorniku (1) na różnych wysokościach, urządzenia przeciwzawisowego (S), korzystnie w postaci wibratora elektrycznego, analizatora (9) sygnałów przechodzących ze wskaźników (4, 6, 7) poziomu, przekaźnika (10) czasowego oraz sygnalizatora (11) optycznego
i/lub akustycznego.

81e

(P. 151044)

15.10.1971.

Centralny Ośrodek Badawczo-Projektowy Górnictwa
Odkrywkowego „Poltegor", Wrocław (Wojciech Kowalski).
Elastyczne zawieszenie krążników do przenośników
taśmowych, znamienne tym, że zewnętrzne krążniki ii)
zawieszone są na konstrukcji (2) wsporczej za pomocą
ogniwa (3) sprzęgniętego z amortyzatorem gumowym,
składającym się z tulei (4), w której zawulkanizowana
jest gumowa wkładka (5) ze współśrodkowo osadzonym
sworzniem (6), zaś uchwyt międzykrążnikowy składa
się z dwóch połówek (7) i (8) zmontowanych za pomocą
sworznia (9) i umocowanych do krążników (1) za pomocą sworzni (10) i (11).

81e

(P. 151268)

27.10.1971.

Baza Transportu i Sprzętu Melioracyjnego, Białystok (Marian Zawadzki).
Urządzenie do transportu rurek zwłaszcza drenarskich, znamienne tym, że posiada pomost (1) do układania rurek, ramę widłową (2) zaopatrzoną w uchwyty

•le

(P. 150086)

19.08.1971.

Biuro Studiów i Projektów Energetycznych „Energoprojekt", Warszawa (Karol Olszowski)
Kontener do transportu materiałów sypkich czułych
na działanie atmosferyczne, znamienny tym, że składa
się z zbiorników (1, 2 i 3) posiadających wyłącznie leje
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(3) dla dźwigu, której zęby przechodzące przez otwory
dolnej warstwy stosu ułożonych rurek i prowadnice
belki podłużnej (4) zaopatrzonej również w uchwyty (3)
mocowane są przetyczkami (5), osłony szczytowe (6)
ustalane sworzniami (7) i osłony boczne (8) łączone
między sobą przy pomocy łańcuchów (9) i ściągów (lt)
1 UD
81e

(P. 151335)
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kami (1) rozłącznie przy pomocy zacisków korzystnie
klinowych lub śrubowych.

30.10.1971.

Centralne Biuro Konstrukcji Maszynowych Przedsiębiorstwo Państwowe, Bytom (Tadeusz Żak).
Most przeładunkowy jednodźwlgarowy, chwytakowy,
typu wodzakowego, zaopatrzony w wciągarkę chwytakową i mechanizm wodzenia oraz w wózek chwytakowy
i kompensacyjny, znamienny tym, że chwytakowy wózek (3) i kompensacyjny wózek (4) są wodzone po torach, usytuowanych na różnych poziomach.

81e

(P. 151637)

18.11.1971.

Biuro Projektowo-Konstrukcyjne Przemysłu Materiałów Budowlanych „Zremb", Wrocław (Kazimierz Kuiniak, Edward Moczulski, Jan Płaczek, Zygmunt Puchalski, Stanisław Szklarski).
Ciąg transportowy zwłaszcza do matryc służących do
wykonywania wielkowymiarowych elementów budowlanych za pomocą prasowania mający w swym układzie linie, wzdłuż których przemieszczane są formy,
znamienny tym, że stanowią go linie wzdłużne (1)
i prostopadłe do nich linie (2), zamykające układ
w czworobok, przy czym każda z linii (1) i (2) składa
się z nośni (6) i (7) wyposażonych w liniowe elektryczne
silniki (5), oraz toczne kulowe podpory (4).
81e

(P. 151387)

4.11.1971.

Biuro Projektów Kopalnictwa Surowców Chemicznych „Biprokop", Chorzów (Gustaw Różycki).
Sposób przeładunku materiałów masowych x transportowych pojazdów szynowych szerokotorowych na
transportowe pojazdy szynowe normalnotorowe, znamienny tym, że przeładunek z transportowych pojazdów szynowych usytuowanych na trakcji szerokotorowej na trakcję normalnotorową i odwrotnie, odbywa
się czołowo przez przeciąganie załadowanego pojemnika taśmowego z jednego transportowego pojazdu na
drugi.
81«

(P. 151413)

6.11.1971.

Zakłady Wyrobów Kutych „Huta Milowice", Sosnowiec, Polska (Andrzej Tomaszewski).
Mechaniczne urządzenie do równoległego przemle»
•zczanla przedmiotów walcowych. Tekst zgłoszenia
i rys. zamieszczono w kl. 7a na str. 11.'
Sie

(P. 151502)

11.11.1971.

Kopalnia Węgla Kamiennego „Generał Zawadzki",
Dąbrowa Górnicza (Władysław Małecki).
Urządzenie do wybierania miału spod górniczego
przenośnika zgrzebłowego. Tekst zgłoszenia i rysunek
zamieszczono w kl. 5d na str. 8.
tle

(P. 151553)

15.11.1971.

Biuro Projektów Konstrukcji Metalowych i Urządzeń Przemysłowych „Mostostal", Zabrze (Tadeusz
Seidel).
Regal do składowania materiałów zwłaszcza hutniczych, znamienny tym. że słupy (2) połączone są z bel-

81e

(P. 151706)

22.11.1971.

Kopalnia Węgla Kamiennego „Adamów", Turek
(Jerzy Wagenknecht, Henryk Jabłoński, Wojciech Białczak).
Bęben przenośników taśmowych zwłaszcza o matej
średnicy, składający się z płaszcza stalowego, ścian
czołowych i końcówek wału, znamienny tym, że ściana
(2) czołowa jest od strony płaszcza (1) wygięta (wyoblona) na zewnątrz bębna, przy czym odległość połączenia
ściany czołowej z płaszczem (1) bębna wynosi od krawędzi płaszcza (1) 0,5 do 1,0 wysokości ściany (Ž) czołowej.

iW

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

Nr 18

Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz. 1,
znamienne tym, że bijak (2) zamocowany jest sprężyście
przy zastosowaniu regulowanego nacisku sprężyn (4),
natomiast kowadełko (3) połączone jest na sztywno
z układem rurowym (6) zamocowanym na elastycznych
sprężynach (7) przenoszących drgania wywoływane
przez wibrator (1).

81e
(P. 152098)
11.12.1971.
Biuro Projektów Przemysłu Hutniczego - Biprohut
Przedsiębiorstwo Państwowe, Gliwice (Zdzisław Bonenberg, Józef Niedziela, Stanisław Bogocz, Leszek
Chomicki).
Odmrażalnia wagonów mająca wzdłużny tor dla wagonów i dolny kanał dla spalin oraz komorę spalania
dla wytwarzania ciepła i wylotowy kominek dla spalin,
znamienna tym, że w pomieszczeniu maszynowym (1)
usytuowanym na dachu między komorą spalania (3)»
a wentylatorem (5), ma mieszającą komorę (4), połączoną z odciągowym pionowym kanałem (8), odprowadzającym spaliny z odciągowego dolnego kanału (12), i doprowadzającym powietrze otoczenia - kominkiem (9),
przy czym wentylator (5) wytwarzający podciśnienie
w mieszającej komorze (4) ma wylot połączony z umieszczonym nad wagonami (7) nawiewnym kanałem (6).

(P. 151882)
1.12.1971.
Biuro Projektów Przemysłu Cementowego i Wapienniczego, Kraków (Maciej Skotnicki).
Stacja nadawcza próżniowej poczty pneumatycznej,
znamienna tym, że rdzeń (7) elektromagnesu (6) uruchamiającego pojemnik (10) połączony jest równoczeénie z trzpieniem (9) blokującym pojemnik (10) oraz
z zaworem (5) powietrza atmosferycznego.

Sie

(P. 151914)
81e
3.12.1971.
Zakład Badawczy Przemysłu Piekarskiego, Warszawa (Eugeniusz Makowski, Kazimierz Sadkiewicz).
Sposób transportu materiałów lypkich zwłaszcza mąki przy zastosowaniu wibratora, znamienny tym, że wibrator napędza bijak wywołujący ruch i przemieszczenie cząsteczek materiału pod wpływem uderzeń o kowadełko przekazujące energię uderzenia na układ
drgający.

(P. 152285)
20.12.1971.
81e
Centralny Ośrodek Badawczo-Projektowy Wzbogacania i Utylizacji Kopalin „Separator", Przedsiębiorstwo
Państwowe, Katowice (Kazimierz Adamaszek, Zygmunt
Gutorski, Felicjan Jędrosz).
Urządzenie hamujące cierno-zapadkowe z nieruchomym ciernym pierścieniem zewnętrznym i obrotową
piastą z zamocowanymi w niej zapadkami, znamienne
tym, że środki ciężkości (S) zapadek (11) i punkty za-
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Urzędu

kleszczenia (P) zapadek (11) z pierścieniem ciernym (13)
lezą po przeciwnych stronach promieni (R) wyprowadzonych z osi obrotu (O) urządzenia hamującego poprzez osie sworzni (12) łożyskujących (11)
81e

(P.

152358)

21.12.1971.

Rybnicka Fabryka Maszyn „Ryfama", Pnedsiębiorstwo Państwowe, Rybnik (Alfred Tront, Alojzy Sala
mon).
Urządzenie prowadnicze do zabezpieczenia prawidłowej współpracy łańcucha ogniwowego i napędowym lub
zwrotnym kołem łańcychowym, znamienne tym, że
składa się z wygiętego pręta (1) opasującego z niewiel
kim luzem rowek (4) koła łańcuchowego (2). który to
pręt (1) zamocowany jest rozłącznie do ścianki (S)
kadłuba napędu lub zwrotni, przy czym zewnętrzna
krawędź (S) pręta (1) w części opasującego kolo łańcu
chowe (2) położona jest nieco bliżej środka tego kola
nil wewnętrzna krawędź (6) pionowych ogniw tańcucha(7).

44

81e
(P.
152472)
04.12.1971
Główne Biuro Studiów i Projektów Górniczych Ośrodek Studialno-Badawczy Projektowania Górnictwa
Podziemnego, Katowice (Stanisław Małaczyński, Jerzy
Buraczyński, Mirosław Leżon).
Urządzenie wyciągowe skipowe, znamienne tym, że
składa się z jednego naczynia wydobywczego (T), które

Patentowego

153

przemieszcza się podwieszone na linach nośnych (8)
w szybie (3). przeciwciężaru (9) przemieszczającego się
w drugim otworze wiertniczym (4) położonym obok
szybu właściwego (3).
81e

(P. 152625)

31.12.1971

Centralny Ośrodek Badawcao-Rozwojowy „ZREMB",
Waraawa (Bogusław Jarzębowski).
Silles lub zbiornik znamienny tym, ze jego płaszcz (2}
jest zestawiony z kręgów, wykonanych z blachy falistej o równoległym układzie grzbietów fal do tworzącej walca wzmocnionych na obwodzie pierścieniami
wzmacniającymi (5).

IM
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że wyciągany element poddaje się działaniu pionowej
siły wyciągającej, równoważącej siłę ciężkości tego
elementu pomniejszoną o występującą siłę wy por u tak,
że rozedrgany element skokowo podnosi się ku górze,
gdyż jego ruch ku dołowi jest zablokowany wspomnianą siłą pionową.

24c

(P.

150024)

14.08.1071.

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Przemysłu
Węglowego, Katowice (Jerzy Korczyński, Juliusz Pallado).
M»

(F. 152569)

28.1J.1971.

Patent dodatkowy do patentu P. 150314
Krakowskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodno*
-Inżynieryjnego „Hydrobudowa 2", Kraków, Polska
(Janusz Jankowski, Mieczysław Kaliciński).

Kotew gruntowa zwłaszcza do ścianek szczelnych
i oporowych, znamienna tym, że składa się z rury (1)
zakończonej ostrzem (2) i zaopatrzonej przy nim w nacięcia (3), nagwintowanej na drugim końcu dla umożliwienia przytwierdzenia do niej ścianki szczelnej (4),
nakrętkami (5) z klinowymi podkładkami (6), 1 wytworzonej po wybuchu buławy (9).

Urządzenie do usuwania ropy z powierzchni dużych
akwenów według zgłoszenia P-150314, znamienne tym,
że stanowi linę wykonaną z włosia końskiego lub innego tworzywa stanowiącą wiązkę włókien luźno ze sobą
związanych, przy czym dla wód o ciężarze objętościowym większym od ciężaru objętościowego zastosowanego tworzywa naturalnego lub sztucznego, stosuje się
linę w postaci wiązki wykonaną w całości z włosia
końskiego lub innego tworzywa naturalnego lub sztucznego o własnościach włosia końskiego lub też wykonaną z mieszaniny tych tworzyw, natomiast dla wód
o ciężarze objętościowym mniejszym od ciężaru objętościowego zastosowanego tworzywa stosuje się linę
w postaci wiązki wykonaną w postaci luźno związanej
z włosia końskiego lub innego naturalnego lub sztucznego tworzywa o podobnych własnościach co włosie
końskie zmieszanego z tworzywem sztucznym ropoodpornym, lekkim, o małym wy porze, mającym mniejszy
ciężar objętościowy od wody akwenu.

84c

(P. 150400)

14.00.1071.

Centralny Ośrodek Badań i Rozwoju Techniki Drogowej, Warszawa (Andrzej Jarominiak, Krzysztof Grzegorzewicz).
Sposób zabezpieczania fundamentów narażonych na
przemieszczenia boczne, na przykład mostowych, znamienny tym, że poza obrysem fundamentu (1) formuje
się w gruncie (S) ściany (2) betonowe i/lub żelbetowe,
podpierające fundament (1) w kierunku bocznym, przy
czym wzmocnienie fundamentu (1) może być wykonane
bez naruszenia konstrukcji tego fundamentu.

84c

(P. 132783)

4.04.1080.

Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjno-Morskiego „Hydrobudowa 4", Gdańsk, (Stanisław Onoszko,
Janusz Kryczkowski).
Sposób wyciągani* s gruntu elementów wbitych,
zwłaszcza elementów ścianek szczelnych, przez wprawianie tych elementów w drgania rezonansowe ukierunkowane pionowo i równocześnie wymuszanie pulsami takichż drgań cząstek gruntu, dla spowodowania
ograniczenia tarcia przez doprowadzenie cząstek w warstwie gruntu przy pobocznicy elementu wyciąganego
do stanu prawie płynnego według patentu głównego
ze zgłoszenia patentowego nr P. 132782, znamienny tym,

34c

(P. 150401)

14.00.1071.

Centralny Ośrodek Badań i Rozwoju Techniki Drogowej, Warszawa (Andrzej Jarominiak, Krzysztof Grzegorzewicz, Stanisław Wlerzbickl).
Sposób wykonania wzmocnienia lub odbudowy fundamentów, zwłaszcza mostowych, znamienny tym, i«
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poza obrysem fundamentu (1), w jego sąsiedztwie formuje się w gruncie (4) ściankę żelbetową (2), którą
zwieńcza się oczepem (3) i łączy się z fundamentem U).

84c

(P. 150937)

159

wiącego dolną część stałego półpierścienia (11). zaś
w tym pierścieniu do połowy jego średnicy wykonana
jest szczelina (16).

7.10.1971.

Gnieźnieńskie Przedsiębiorstwo Metalowe Przemysłu
Terenowego, Gniezno (Zbigniew Lapis, Tadeusz Kozłowski).
Sposób wbijania uziomów głębokich, znamienny tym,
że element uziomowy (8) zamocowany w szczękach (4)
i (5) uchwytu (1) wbija się w grunt za pomocą pneumatycznego samobieżnego młota do drążenia gruntu (2),
przy czym element uziomowy (8) połączony jest sztywno z młotem (2).
Urządzenie do stosowania sposobu wg zastrz. 1, znamienne tym, że składa się z pneumatycznego samobieżnego młota do drążenia gruntu (2) oraz uchwytu (1)(
przy czym młot (2) jest osadzony w stożkowym otworze
tulei (3) przymocowanej do szczęki stałej (4), która jest
połączona rozłącznie ze szczęką ruchomą (5).

84c

(P. 152008)

08.12.1971.

Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jana i Jędrzeja Sniadeckich, Bydgoszcz, Polska (Alfons Nowacki, Halina
Ferens Budzyńska, Andrzej Pawlaczyk, Krzysztof Bucholc).
Sposób stabilizacji gruntów pyłami szczególnie dla
celów drogowych polegający na mieszaniu pyłów pochodzącym z elektrofiltrów cementowni z rozdrobnionym gruntem za pomocą sprzętu mechanicznego z wodą i ponownym wymieszaniu i zagęszczeniu mieszanki
gruntowo-pyłowej, znamienny tym, że pyły pochodzące
z elektrofiltrów piecy wapienniczych obrotowych systemu Lepola miesza się z rozdrobnionym gruntem za
pomocą gruntofrezów w ilości do 16% z wodą w ilości
8-12*/o w stosunku do łącznej ilości gruntów i pyłów.
84d

(P. 149833)

3.08.1971.

Fabryka Maszyn Budowlanych „Fadroma", Wrocław
(Jacek Korol, Otto Herma, Henryk Tabaczek).
Układ roboczy ładowarki do robót podziemnych składający się z wycięgnika, łyżki i układu wodzenia łyżki,
znamienny tym, że w dolnym położeniu wysięgnika (1),
przy maksymalnym wysunięciu tłoczyska siłownika (7)
wodzenia łyżki (4) odpowiadającym jej położeniu transportowemu, punkt (A) mocowania wysięgnika (1) do
ramy (2) punkt (D) mocowania siłownika (7) wodzenia
łyżki (4) do ramy (2) oraz punkt (E) połączenia tłoczyska siłownika (7) z dwuramienną dźwignią (6) leżą na
jednej linii prostej a odległość (AD) punktów mocowania wysięgnika (1) i siłownika (7) wodzenia do ramy (2)

Mo

(P. 151006)

13.10.1971.

Instytut Melioracji i Użytków Zielonych Zakład Melioracji, Falenty k/Warszawy (Jan Klugiewicz).
Nóż przyrządu do pobierania próbek gruntu o strukturze nienaruszonej, znamienny tym, że ma pod cylinderkiem miarowym (15) wymienne ostrze (17)
w kształcie rury o średnicy wewnętrznej równej średnicy wewnętrznej miarowego cylinderka (15), przy
czym ostrze ma u dołu tnącą krawędź (20) ukształtowaną przez ukośne ścięcie rury i zaostrzenie obwodu
w formie ząbków, a góra wymiennego ostrza (17) przykręcona jest gwintem rurowym do pierścienia stano-

196
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jest większa od odległości (DE) punktów mocowania
siłownika (7) wodzenia i połączenia jego tłoczyska
z dwuramienną dźwignią (6) układu wodzenia łyżki (4).

09.12.1971.
Biuro Studiów i Projektów Gospodarki Wodno-Sciekowej Budownictwa Przemysłowego „Prosan", Warszawa, Polska (Maria Golińska, Andrzej Jarmoliński,
Antoni Oleszczyk).

Sfe

Sposób termokompresyjnego kondycjonowanla nadmiernych osadów biologicznych, zwłaszcza powstających przy oczyszczaniu metodą osada czynnego, ścieków
przemysłu celulozowo-papiernlczego i włókienniczego,
jest znamienny tym, że nadmierny osad z wtórnych
osadników wprowadza się do zbiornika ciśnieniowego,
gdzie zadaje się tanim kwasem, przykładowo odpadowym kwasem siarkowym lub solnym, aż do osiągnięcia pH = 2,5 przy ciśnieniu podwyższonym do 3 at,
korzystnie do stanu całkowitego nasycenia i tak spreparowane osady przemieszcza się do flotatora, gdzie
zmniejsza się ciśnienie do atmosferycznego, w wyniku
czego z cieczy wydziela się powietrze w postaci małych
pęcherzyków przyczepiających się dookoła lub zawartych w porach kłaczków osadu, co czyni kłaczki lżejszymi od otaczającej je cieczy i są one unoszone w górną warstwę, którą przemieszcza się do reaktora, zaś
ciecz z dolnej warstwy odprowadza się do kanalizacji
lub oczyszczalni jednego ze znanych typów.

(P. 151483)

10.11.1971.

Cluett, Peabody and Co. Inc. Nowy Jork, Stany Zjednoczone Ameryki (Herman J. Joy).
Sposób ciągłej obróbki laminowanej tkaniny w postaci przesuwającego się jej pasa, której wierzchnia
warstwa połączona jest poprzecznie z warstwami spodnimi, znamienny tym, że dokonuje się podłużnego prasowania przeciwskurczliwego *kaniny przez ściskanie
jej pomiędzy sztywną, ruchomą, podgrzewaną gładką
powierzchnią a ruchomą powierzchnią stosunkowo grubej, sprężystej i nie porowatej elastycznej taśmy,
w czasie gdy styczna powierzchnia tej taśmy podlega
zmianie od stanu liniowego wydłużenia spowodowanego
naprężeniem, do stanu liniowego skurczenia pod wpływem ściskania.

85a

(P. 151603)

85d
17.11.1971.

Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Warszawa (Marek
Kieszkowski, Franciszek Tuźnik).
Sposób wiązania osadów powstałych po neutralizacji
ścieków galwanicznych do postaci nierozpuszczalnej,
znamienny tym, że pozostałe po neutralizacji ścieków
galwanicznych osady zawierające 50-98% wody wprowadza się w ilości 1-20% wagowych do zaprawy cementowej i wykonuje z niej cementowe elementy konstrukcyjne, względnie gruzobeton.
86b

(P. 151612)

85c

16.11.1971.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji,
Legnica (Czesław Trzeciak, Erhard Liszewski).
t
Wieża kontaktowa do napowietrzania wody, znamienna tym, że stanowi ją ramowa kratowa konstrukcja
nośna (1), która w górnej części zaopatrzona jest w króciec wlotowy (2) do doprowadzania wody, poniżej którego usytuowanych jest jeden pod drugim naprzemianlegle kilka rusztów (5), tak że szczeliny w rusztach

(P. 152020)

(P. 142237)

23.07.1970.

Gunnar Hjalmar Lagher Fjalkinge, Szwecja.
Zawór hydrauliczny, zwłaszcza do domowej sled.
Tekst zgłoszenia i rysunek zamieszczono w klasie 47g1
na str. 116.

88b

(P. 150928)

6.10.1971.

Centrum Techniki Okrętowej Przedsiębiorstwo Państwowe Wyodrębnione, Gdańsk (Jan Piotrowski, Zbigniew Szeler, Stanisław Nazaruk, Dioskar Miazio, Janusz
Pelc, Eugeniusz Sliwiński).
Zespół uszczelniający kół zębatych w maszynach hydraulicznych takich jak pompy i silniki posiadających
uszczelki osadzone na zębach koła zębatego i wykonane
w postaci ceownika, znamienny tym, że uszczelki (1)
mają podgięte ramiona osadzone przy pomocy uszczelniających pierścieni (3) w kanałach naciętych na czołach koła zębatego poniżej średnicy stóp.

88b

(P. 151668)

20.11.1971.

Centrum Techniki Okrętowej Przedsiębiorstwo Państwowe Wyodrębnione, Gdańsk (Jan Piotrowski, Zbigniew Szeler, Władysław Wiśniewski).

pokrywają się w co drugim ruszcie, zaś obrzeże każdegp
rusztu (5) zabezpieczone jest ukośną rynną (6), w dolnej natomiast części konstrukcji (1) umieszczony jest
zbiornik (8) wyposażony w króciec wylotowy (9).

Uszczelnienie łopatek w maszynach hydraulicznych
takich jak pompy i silniki, posiadających łopatki wahliwe, których jedna krawędź współpracuje z bieżnią
cylindra, znamienne tym, że składa się z pakietu płytek (4) luźno osadzonych w kanale i wypychanych
promieniowo w kierunku zewnętrznym przez wkładkę
(5) wykonaną z materiału sprężystego, przy czym najkorzystniej jest gdy kanał na płytki wycięty Jest

Nr IS
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w pobliżu krawędzi (3) łopatki, a środek wierzchołka
pakietu płytek leży w punkcie przecięcia bieini (8)
łopatki x bieżnią (6) cylindra.
-

88«

Mb

(P. 151883)

(P. 151616)

17.11.1971.

Przedsiębiorstwo Projektowania i Dostaw Kompletnych Obiektów Przemysłowych „CHEMADEX", Warszawa (Stanisław Zagrodzki, Stanisław M. ZagrodzkJ
jr.).
1.12.1971.

Zakłady Urządzeń Okrętowych „Hydroster", Gdańsk,
(Bohdan Sieniawski).
Silnik hydrauliczny obiegowo-krzywkowy składający
się z krzywki zewnętrznej i umieszczonej współśrodkowo krzywki wewnę rznej, znamienny tym, że między
uzębionymi bieżniami krzywek (2) i (3) znajdują się
satelity (1), których ilość jest równa sumie garbów
krzywki zewnętrznej (3) i wewnętrznej (2).

Sposób otrzymywania soków surowych iwłaszesa
soków z krajanki buraczanej lub z rozdrobnionej trzciny cukrowej, przeznaczonych do przerobu na cukier,
znamienny tym, że do ekstraktora wprowadzony jest
czynnik powodujący koagulację niecukrów, na przykład roztwór siarczynów lub wodosiarczynów ziem
alkalicznych lub innych związków o podobnym działaniu, przykładowo siarczynu lub wodosiärczynu wapniowego albo siarczynu lub wodosiarczynu magnezowego.

WZORY
4d

(W. 467W)

3.04.1971.

Zbigniew Sródowski, Warszawa.
Urządzenie do otwierania i zamykania dopływu gazu
do palników zwłaszcza przy zapalaniu lub zgaśnięciu
płomienia wyposażone w filtr, zawór bezpieczeństwa,
elektromagnes, termoparę oraz zawór gazowy, znamienne tym, że zawór bezpieczeństwa (2) w dolne]
swej części posiada otwór (4) i tuleję (4') z przewodem (5) zaś w górnej części zaopatrzony jest w płytę
(22) z tuleją dwustronną (24) i z otworem (23), natomiast między tuleją dwustronną (24) i otworem (23)
w pokrywie (22) usytuowana jest dźwignia (11), (10), (12),
zaś stożkowy trzpień (27) zaworu gazowego (26) posiada
kalibrowaną pokrętło (28) z otworem (29) i rękojeścią
(30) usytuowaną poniżej płyty (22), przy czym płyta (22)
wyposażona jest w pokrywę (25).

td

(W. 46721)

11.03.1971.

Adam Szatkowski, Bydgoszcz, Polska.
Podstawka żelazka do prasowania, znamienna tym,
że stanowi ją płaska płytka (1) o kształcie zbliżonym
do kształtu powierzchni roboczej żelazka, zaopatrzona
w dwie szczęki (2) i (3) zamocowane do płytki (1) za
pomocą wkrętów (4), (5), (6), osadzonych przesuwnie
w wzdłużonych otworach (9), (12), (13) wykonanych
w płytce (1), przy czym na wkręcie (6) łączącym obie
szczęki (2), (3) jest zamocowany jeden koniec sprężyny
śrubowej (10). zaś drugi koniec jest zamocowany do
płaskiej płytki (1).

U

(W. 48089)

20.01.1970.

Polska Akademia Nauk Zakład Doświadczalny Budowy Aparatury Naukowej UNIPAN, Warszawa, (Bernard Siczek, Jerzy Mazior, Henryk Zaliwski).
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Tłokowe urządzenie do dozowani» cieczy. Tekst zgłoszenia i rys. zamieszczono w kl. 42e na str. 163.

19c

(W. 48343)

21.10.1970.

Centralny Ośrodek Badań i Rozwoju Techniki Drogowej, Warszawa, (Mirosław Obraniak).
Urządzenie do rozsypywania środków chemicznych
na nawierzchniach dróg, stanowiące wyposażenie mechanicznego rozsypywacza piasku, znamienne tym, że
do umieszczonego wewnątrz skrzyni ładunkowej (1)
łańcucha transportera (4), w miejsce zdemontowanych
skrobaków wysokich, zamontowane są po jego przeciwnych stronach przynajmniej dwa płaskie skrobaki
jednostronne (2) i (3), zaś w tylnej ściance skrzyni
ładunkowej (1) jest umieszczona ruchoma zasuwa (5).

21c

(W. 48272)

21c

159
(W. 48726)

10.09.1970.

Fabryka Maszyn Elektrycznych „CELMA", Cieszyn,
(Stanisław Cienciała).
Zacisk do mocowania kabli przyłączeniowych w urządzeniach przeciwwybuchowych budowy wzmocnionej
i ognioszczelnej znamienny tym, że zaciskowa płytka (4)
posiada nacięcie (5) wykonane na wskroś w osi przewodzącego sworznia (2) i poprzez dociskową śrubę (6)
stanowi równocześnie element zakleszczający zacisk na
przewodzącym sworzniu (2), natomiast oś dociskowych
śrub (8) dociskowej płytki (1) przesunięta jest w stosunku do osi przewodzącego sworznia (2) o wymiar (T)
wynikający z wielkości zacisku.

26.05.1969.

Kopalnia Węgla Kamiennego „Anna", Pszów, (Alfred
Szulik, Jerzy Choroba, Hubert Utrata, Longin Baszton).
Prostownik do samoczynnego ładowania baterii akumulatorów, znamienny tym, że ma przekaźnik prądu
stałego (4) zaopatrzony w kontakt (8), który zamyka
obwód prądu zmiennego dla cewki stycznika (11) i ma
opór suwakowy (5) w czasowym wyłączniku ładowania
(17), który może być regulowany przy formowaniu baterii kiedy napięcie w baterii jest niższe, oraz szeregowo w obwodzie żarówki (22) jest zabudowana dioda
prostownicza (23) jako wskaźnik optyczny informujący
nieprawidłowe podłączenie baterii do prostownika.

21c

(W. 48770)

23.02.1970.

Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw,
Poznań (Wiktor Czechowicz, Waldemar Polacki).
Układ połączeń do automatycznej sygnalizacji i odłączania z obwodu ładowania lub wyładowania każdego z akumulatorów baterii w momencie uzyskania przez
niego określonego napięcia, znamienny tym, że zawiera
- w przypadku baterii szeregowej - przerzutniki bistabilne (1) z prądowym sprzężeniem zwrotnym, których wejścia połączone są z odpowiadającymi im akumulatorami (2), lub w przypadku wyeliminowania
akumulatorów z obwodu, z opornikami (3), oraz zawiera
Jako elementy wykonawcze współpracujące z przerzutnikiem (1) przekaźnik elektromagnetyczny (4), lub
tranzystor (5) z przekaźnikiem elektromagnetycznym
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(6), przy czym styk (7) przekaźnika (4) lub (6) włączony
jest w obwód sygnalizacji, a styk (8) przekaźnika (4)
lub (6) włączony w obwód prądowy ładowania lub wyładowania.
21h

(W. 48808)

11.08.1970.

Kopalnia Węgla Brunatnego „Adamów", Turek (Jan
Andrzejewski, Henryk Perz, Kazimierz Iwański).
Ocleplacz elektryczny do ogrzewania wagonów, zabezpieczający urobek przed przymarzaniem do ścian
w okresie zimowym, znamienny tym, że składa się ze
spirali (1) zawulkanizowanej w tworzywie plastycznym
(2) zaś końce spirali (1) wyprowadzone są na zewnątrz
poprzez przepustowe izolatorki (3), przy czym ocieplacz
jest osłonięty azbestową płytą (4) i przymocowany do
ściany (5) za pomocą zwory (7).

21h

(W. 46881)

5.05.1971.
Zakłady Wytwórcze Urządzeń Sygnalizacyjnych, Katowice (Maksymilian Sowa, Jerzy Wolańczyk, Józef
Zipzer, Saturnin Chmielewski, Edward Plewnia).
Aparat zasilający urządzenie do elektrycznego ogrzewania zwrotnic, znamienny tym, że skrzynia (1) aparatu ma przegrodę (2), na której zamocowana jest płyta
izolacyjna (12) dzieląca skrzynię (1) na komorę transformatorową z umieszczonymi w niej separacyjnymi
transformatorami (3) opierającymi się wspornikami izolacyjnymi (4) o podkładki gumowe (5) ułożone na dnie
skrzyni (1), oraz na komorę zasilająco-rozdzielczą
z umocowanymi do ściany bocznej i przegrody (2)
wspornikami (6), na których zainstalowane są płytki (7)
z umieszczonymi na nich bezpiecznikami (9) i listwami
zaciskowymi (8), przy czym strona pierwotna układu
zasilania jest oddzielona od strony wtórnej płytą izolacyjną (10), zaciski listew strony pierwotnej są zmostkowane płytkami łączącymi (11) a całość zamknięta jest
od góry pokrywą (13).

27b

(W. 47936)

5.01.1972.

Zygmunt Ziembiński, Warszawa.
Podwójna dmuchawa laboratoryjna gumowa lub z innego elastomeru do regulowanego przepływu i przepompowywania gazów, znamienna tym, że pompka (2)
z elastycznego tworzywa posiada zamocowany połową
swej długości, w otworze (1) wlotowy zawór (3), z przelotowym otworem (5) o średnicy 1,5 do 2,5 mm zakończonym wgłębieniem (6), które jest przykryte elastycznym krążkiem (7) a zawór (3) na końcu zamknięty jest
kapturkiem (8) z dnem perforowanym otworami (9) zaś
w wylotowym otworze (1C) zawór (11), z kalibrowanym
przelotowym otworem (13) o przekroju od 0,5 do 1,5 mm
zakończonym wgłębieniem (14) przykrytym elastycznym
krążkiem (15), i z nasadzonym na zawór (11) kapturkiem (16) o dnie perforowanym otworami (17) i połączonym częścią wystającą otworu (10) z elastycznym,
płaskim balonikiem (18) otoczonym ochronną siatką (19),
oraz posiadającym otwór (20) z zamocowaną w nim
elastyczną rurką (19).

27c

(W. 45906)

1.08.1970

Hieronim Świątek, Września.

25c

(W. 46368)

14.12.1970.

Centralne Biuro Techniczne Przemysłu Maszyn
Włókienniczych, Łódź, Polska (Romuald Dinkler, Ry
szard Jaworski, Edward Pomarański).
Plecionkarka taśm, zawierająca korpus, zespoły spla
tające, bębny z wypełnieniem, zespół odbierający
i rynny odprowadzające taśmy, oraz gary, znamienna
tym, że gary (8) usytuowane są w dwóch rzędach we
wnątrz korpusu (1), pomiędzy bębnami (4) z wypełnie
niem, osadzonymi na wewnętrznych bocznych ścian-

Wentylator osiowy śmigłowy przeznaczony do usuwania z pomieszczeń mieszkalnych zanieczyszczonego
z powietrza lub oparów, znamienny tym, że składa się
z jednofazowego silnika indukcyjnego z uzwojeniem pomocniczym zwartym (5), śmigła (6), wspornika silnika
(4) obudowy w skład której wchodzą cylinder (1), płyta
czołowa (2) z wyłącznikiem (8) i klapa zamykająca (3).
Wentylator według zastrzeżenia 1, znamienny tym,
że przystosowany jest do wmontowania w kanał wentylacyjny.
Wentylator według zastrzeżeń 1 i 2, znamienny tym,
że wspornik (4) z zamocowanym na nim silnikiem (5)
i śmigłem (6) jest wciskany suwliwie w cylinder (1).
co umożliwia konserwacje silnika bez demontażu obudowy wentylatora z kanału wentylacyjnego.
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wości powtarzania impulsów opornikiem zmiennym R5
i wzmacniacz mocy z głowicą drgający w swym obwodzie wyjściowym, znamienny tym, że baza tranzystora
mocy (T3) połączona jest bezpośrednio z emiterem drugiego tranzystora generatora astabilnego (T2).

31b1

(W. 47836)

22.12.1971.

Świdnicka Fabryka Urządzeń Przemysłowych, Świdnica (Zygmunt Swiętoniowski, Lucjan Kinast, Danuta
Lemke).
27c

(W. 47802)

13.12.1871,
Zakłady Maszyn i Urządzeń Technologicznych „Unima". Warszawa, Zakład Zamiejscowy w Koszalinie,
Koszalin (Fabian Bagiński, Paweł Murawski, Józef Sikora).
Zawór przedmuchu powietrzem w pompach próżniowych wirnikowych olejowych znamienny tym, że posiada dwustopniowy odstępnik (3) umieszczony w cylindrycznym korpusie (1), uszczelkę (4) umieszczoną między
odstępnikiem (3) a podkładką (5), przy czym korpus
(1) jest zaopatrzony w umieszczone w dwóch obszarach
kanały (7 i 8) do doprowadzania powietrza do gniazda (9) odstępnika.

Skrzynka formierska, zwłaszcza dźwignicowa do wykonywania odlewów średnich i dużych, spawana z płaskich blach znamienna tym, że posiada przyspawany od
strony wewnętrznej wzdłuż krawędzi składania (8)
pręt (9) o przekroju wielokątnym, najkorzystniej okrągły, przy czym ściany czołowe (1) skrzynki wzmocnione
są przyspawanymi do nich blachami (3), przy czym czop
(5) przechodzi przez otwór (4) w ścianie czołowej (1)
i blasze wzmacniającej (3) i jest zamocowany z obu
stron spoinami okrągłymi (6),

37

(W, 47761)

27.11.1971.

Biuro Projektów i Studiów Taboru Rzecznego, Wrocław, (Romuald Góral).
Schody do sterówki statku wodnego. Tekst zgłoszenia
i rys. zamieszczono w ki. 65a na str. 166.
28

(W, 48091)

20.06.1970.

Kujawskie Zakłady Mechaniczne Przemysłu Ceramiki
Budowlanej „Cerama", Gniewkowo, (Edmund Ernest,
Czesław Zielazny),
Wkład wylotntk« do produkcji wyrobów oeramlcinyeh. Tekst zgłoszenia i rys. zamieszczono w kl. 80a
na str, 167.

30d

(W. 43889)

9.05.1969.

Zbigniew Wysocki, Szczecin.
Przyrząd do wytwarzania mowy następczej, zawierający generator ástabilny RC o regulowanej częstotli-

37a

(W. 42095)

13.05.1968.

Biura Projektów Przemysłu Węglowego Biuro Projektów, Kraków (Marian Szabelski, Józef Miksa, Jerzy
Rudzki).
Prowizoryczne, rozbieralne budynki składające się
z elementów ściennych (1). okiennych (2), słupów (3)
i więzarów dachowych (4), znamienne tym, że elementy
ścienne (1) i okienne (2) wykonane są z ram stalowych
z kątowników (6), na której to ramie przy elementach
ściennych umocowana jest osłona (7) z blachy falistej
względnie z innego materiału z ewentualną warstwą
ocieplającą (8), natomiast elementy okienne (2) posiadają oszklone szczebliny okienne (9) wstawione do ram
stalowych (6), przy czym ramy stalowe (6) elementów
ściennych (1) i okiennych (i) posiadają otwory do mocowania ich do słupów za pomocą śrub.
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kwadratowy z otworem w środku, ze względu na zastosowanie zbrojenie posiada mały przekrój, co wpływa
na lekkość wyrobu (ca 50 kg).
Odmiana słupka według zastrz. 1, znamienna tym, te
poprzeczny przekrój słupka ma kształt ceowy, przy
czym ze względu na swój profil i zbrojenie posiada
mały przekrój, a więc lekkość wyrobu (ca 30 kg).

(W. 46913)
13.05.1971.
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu
Łódzkiego, Łódź, Polska (Lechosław Zambrzycki).
Hełm ochronny, składający się z części wypukłej
o kształcie zbliżonym do półkuli i czepca włożonego
w jej wnętrze, zaopatrzony w daszek, znamienny tym,
że ma umieszczoną pod daszkiem (3) perforowaną rurkę (1), połączoną z rurką (5) zamocowaną do zewnętrznej powierzchni wypukłej części (4) hełm za pomocą
uchwytów (6).

41c

37b

(W. 46842)

8.04.1971.
Łódzkie Biuro Projektów Budownictwa Przemysłowego, Łódź (Jerzy Pipiak).

Prefabrykowana belka nośna sprężona kablem,
o przekroju prostokątnym, znamienna'tym, że w jej dolnej podstawie jest zamocowany stalowy kształtownik
(1), wzdłuż osi belki i w płaszczyźnie jej symetrii, który
stanowi osłonę dla sprężającego kabla (2) umieszczonego na zewnątrz przekroju belki, w osłonie utworzonej
przez kształtownik (1).

Ht
(W. 45401)
28.04.1070.
Zygmunt Bieliński, Warszawa.
Slupek ogrodzeniowy żelbetowy prefabrykowany,
znamienny tym, że w przekroju poprzecznym ma kształt

42b
(W. 47059)
29.05.1971.
Instytut Morski, Gdańsk, (Jerzy Wiktorowicz).
Pnyrząd do trasowania linii równoległych na kadłubie statku znamienny tym, że składa się z dwóch po-

Nr 18
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ziomic długiej (1) i krótkiej (2). połączonych ze sobą
trwale pod kątem 90° i zamocowanego w miejscu ich
»tyku. lusterka metalowego (8) pod kątem 45° do każdej oraz z poziomego suwaka (3), w którym przesuwnie
zamocowany jest rdzeń pionowy (4) z naciętą podzłałką, wzdłuż którego przesuwa się pionowy suwak
(5) z wymiennym rysikiem (f>).
42c

(W. 48587)

27.05.1970.

Przedsiębiorstwo Geofizyki Górnictwa Naftowego,
Toruń, (Zbigniew Byżykowski, Stanisław Sondej).
Sonda geofonowa do pomiarów średnich prędkości
przebiegu fali sejsmicznej w otworach wiertniczych,
znamienna tym, że w obudowie (1) posiada przymocowane na stałe do głowicy (2) zawieszenie (3), w którym na poprzeczkach (4) umieszczonych w określonych
odstępach między sobą przytwierdzone są według sposobu umożliwiającego łatwą wymianę, najkorzystniej
przy pomocy nakrętek (6), geofony (5, 5a).

42e

(W. 48089)

42k
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(W. 48131)

11.02.1972.

Jan Freitag, Poznań, Stanisław Mahoń, Poznań.
Dynamometr, zwłaszcza dla celów teletechnicznych,
do pomiarów sił naciągowych i dociskowych, znamienny tym, że na wspólnym pręcie (8) osadzony jest talerz (9) ze wskazówką (3), przesuwającą się wzdłuż
wskaźnikowej skali (4), zawieszony na sprężynie (11)
na krążku (10) talerza (9) przytwierdzonej drugim końcem do talerza (12) głowicy prowadniczej (5), przy czym
końcówka (7) stanowi haczyk do pomiaru sił naciągu,
zaś druga końcówka prosta pręta (8) stanowi element
do pomiaru sił'docisku.

20.01.1970.

Polska Akademia Nauk Zakład Doświadczalny Budowy Aparatury Naukowej UNIPAN, Warszawa, (Bernard Siczek, Jerzy Maziar, Henryk Zaliwski).
Tłokowe urządzenie do dozowania cieczy zawierające
pompę tłokową zaopatrzoną w zawór płytkowy oraz
zawierające śrubę mikrometryczną usytuowaną w jednej osi z tłokiem pompy, znamienne tym, że ma dwa
suwaki (15 i 17) osadzone suwliwie na równoległych
prowadnicach (18 i 19), z których górny suwak (17) jest
połączony trwale za pomocą sworznia (20) z tłokiem (2)
pompy tłokowej zaś dolny suwak (15) jest połączony
ruchomo korbowodem (14) z mimośrodowym czopem
(13) sprzęgła (12) oraz ma obrotowy wahacz (9) z zabierakiem (8) osadzonym luźno we wgłębieniu wykonanym w obrotowej płytce (5) zaworu płytkowego.

42m

(W. 44534)

20.10.1069.

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej Oddział Towarowo-Spedycyjny
nr 1, Katowice (Zygmunt Wcisło).
* Przyrząd do sprawdzania szybkościomierzy i dr omomierzy samochodowych, zawierający kontrolny szybkościomierz i obrotomierz oraz silnik elektryczny, znamienny tym, ze ma rozrządczy wał (2) osadzony w łożyskach (3, 4) wsporników (5, 6) wewnątrz obudowy (1),
który w części środkowej jest zaopatrzony w dwie ślimakowe przekładnie (7, 8), natomiast jedna jego końcówka w sprzęgło (9) łączące go z napędowym silnikiem (10) a druga końcówka w łącznik (11) umieszczony po zewnętrznej stronie obudowy (18) do którego
przyłącza się badany licznik samochodu, przy czym
kontrolny szybkościomierz (14) zamocowany w obudowie (1) jest połączony wałem (16) ze ślimakową przekładnią (7) a kontrolny drogomierz (15) jest sprzężony
rozłącznie z drugą ślimakową przekładnią (8) poprzez
sprzęgło (Î0).
.
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42m

(W. 44773)
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18.12.1909.

Instytut Maszyn Matematycznych, Warszawa, (Aleksander Dziedzic).
Szablon do modelowania roimleszczenia elementów
układowych w układach budowanych przy utyciu techniki obwodów drukowanych znamienny tym, że składa
się z płyty metalowej (1) o znacznej remanencji magnetycznej, w której wykonane są przelotowo otwory (S)
o średnicy mniejszej od 2 mm i rozmieszczone w siatce
układu współrzędnych prostokątnych w odległości do
5 mm od siebie w kierunku każdej współrzędnej, nadto
z kostek metalowych (2) z wykonanymi otworami oraz
z drutów (4), które po ułożeniu na płycie modelują rozmieszczenie układu.

4*m»

(W. 47949)

7.01.1972.

Stanisław Jarmuszkiewicz, Poznań.

S9a
(W. 47983)
18.01.1972.
Krakowska Fabryka Aparatów Pomiarowych, Kraków, (Zbigniew Kowalczyk, Roman Chlebowski).
Elektryczny sposób regulacji wydatku pompki membranowej, znamienna tym, że regulację wydatku pompki dokonuje się przez płynne zwieranie strumienia
magnetycznego zworą (1) między nabiegunnikami (2),
(3), (4) elektromagnesu (5) powodującego zmiany amplitudy wibracji dźwigni napędowej (6) połączonej z membraną.

Licznik impulsów mechanicznych z zespołem bębnów
liczydłowych sumujących obroty lub suwy z kasownikiem wskazań, jak we wzorze Ru 19762, znamienny
tym, że napęd jego zespołu bębnów cyfrowych stanowi
mimośród w postaci wykorbienia wału napędowego (1)
połączony obrotowo z dwuramienną krzywką (S) z wykonaną między jej ramionami szczeliną, w której osadzony jest nieruchomy kołek (2). przy czym końce ramion krzywki są zaopatrzone każde w kieł, z których
jeden jest zawsze zazębiony z zębem koła zębatego (5),
połączonego zapadką (4) z pierwszym bębnem cyfrowym (6) licznika.

59a

(W. 48155)

15.02.1972.

Krakowskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodno
Inżynieryjnego „Hydrobudowa 2", Kraków, (Kazimierz
Turcza, Tadeusz Winiarski, Stefan Paczyński).
Pompa mechaniczna mająca zastosowanie do sprawdzania szczelności rurociągów dużych średnic, zwłaszcza

(ti

r

(W. I6M8)

3.05.1971.

Łódzkie Zakłady Drzewne Przemysłu Terenowego,
Łódź, (Zbigniew Cieszewskl, Marian Matusiak, Włodzimierz Zdanowicz, Włodzimierz Mazurkiewlcz).
Wiertło dwudzielne do wiertarek wielownecionowych
I wiertarko-fresarek znamienne tym, że posiada część
mocującą (1) i wymienną część roboczą (2) które łączone są ze sobą za pomocą wkrętu (3).

Nr 18
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rurociągów na budowach magistrali stanowiąca zestaw
znanego silnika dwusuwowego spalinowego i pompy
nurnikowej wyposażonej w zbiornik wodno-powietrzny,
znamienna tym, że silnik (1) jest połączony z pompą (2)
poprzez napęd łańcuchowy (6) i zębatkę Z=78, oraz że
zbiornik (3) poniżej linii wodno-powietrznej jest wyposażony w trój drożny zawór (5), do którego jest podłączony wysokociśnieniowy elastyczny przewód ssący (8).
_
. . _ ._
S9b

(W. 43875)

MB

Urządzenie według zastrz. 1 znamienne tym, że wyposażone jest w układ rejestrujący (4), który podłączony jest do wałka zdawczego przekładni bezstopnlowej lub do wałka pompy.

7.05.1969.

P.P. Chłodnie Składowe w Warszawie, Warszawa,
(Andrzej Rydz, Paweł Hawlik).
Pomp» s dławicą szczelną do czynników chłodniczych
i cieczy nlskowrzących znamienna tym, że stanowi skojarzenie typowej handlowej pompy wodnej z typową
handlową dławicą mechaniczno-pierścieniową do agregatów chłodniczych, przy czym koniec wału (4) z przeciwnej strony sprzęgła zostaje umieszczony w łozysku 5
i szczelnie zamkniętą pokrywą (6).

Sfffe

(W. 45796)

27.07.1970.

. 46546)
59e
30.01.1971.
Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Warszawa, (Bohdan
Kowalski).
Wyporowa pompa przewodowa składająca się z silnika napędowego, dwudzielnego kadłuba, przewodu elastycznego i wirnika zakończonego rolkami, znamienna
tym, że w kadłubie na linii podziału są wykonane
otwory, w których umieszczone są zaopatrzone w kołnierze kołki (4) przewodu elastycznego (3), a wirnik (6)
jest wykonany w postaci zespołu dwuramiennego zakończonego umieszczonymi obrotowo rolkami (7).

Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych, Poznań,
(Jan Frużyński, Kazimierz Roszyk).
Agregat pompowy deszczowniany, składający się
z silnika spalinowego, zespołu pompy wirowej z przewodami: ssawnym i tłocznym oraz ramy nośnej, znamienny tym, że na ramie nośnej (2) umieszczony jest
oddzielnie silnik spalinowy (1) i pompa wirowa (5), przy
czym silnik (1) połączony jest z ramą (2) za pośrednictwem amortyzatorów gumowych (3), a z pompą
wirową (5) tylko za pomocą sprzęgła elastycznego (6)
pozwalającego na współpracę wałów silnika i pompy
przy występującej niewspółosiowości tych wałów wywołanej drganiami silnika (1).

Me

(W. 45549)

30.05.1970.

Centralne Biuro Konstrukcyjne Przemysłu Maszynowego Leśnictwa, Wrocław, (Grzegorz Faustyn, Stanisław Kanak, Zdzisław Maksymiec).
Urządzenie pompująco-dozujące do cieczy znamienne
tym, źe pompa wyporowa (1) połączona jest z silnikiem
z przekładnią bezstopniową (2).

10.01.1971.
(W. 47955)
«Sa*
Zakład Doświadczalny przy Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego, Świdnik, (Czesław Zdziebłowski, Stanisław Kamiński, Stefan Płowaś).
Gniazdo do pomieszczenia ciężarków do wyważania
łopaty śmigła lub wirnika nośnego, zwłaszcza śmigłowca, które to gniazdo ma postać tulejki mieszczącej
w swym wnętrzu wspomniane ciężarki zabezpieczone
przed wypadnięciem záslepka wkręconą w tę tulejkę
znamienne tym, że we wnętrzu tulejki (1) ma sprężysty
element ustalający położenie ciężarków (2) do wyważania łopat (3) względem osi wyważania (9) łopaty (3).
Gniazdo według zastrz- 1 znamienne tym, że sprężysty element ustalający położenie ciężarków (2) do wyważania łopaty (3) stanowi sprężyna (5) opierająca się
jednym końcem o dno (6) tulejki U), a przeciwległym
końcem dociskająca ciężarki (2) do zaślepki (») wkręconej na gwint w tulejce (1).

IW

63c
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(W. 48787)
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13.06.1969.

Wzór dodatkowy do wzoru głównego nr Ru 21279.
Przedsiębiorstwo Przemysłowo-Handlowe „Centrala
Rybna", Poznań (Lech Frankiewicz, Mieczysław Kąkol,
Roman Szuchiewicz, Alojzy Kwapiszewski, Edmund Jarysz, Jerem i Grabski, Emilian Ochał, Jerzy Radczenko,
Henryk Kudelski).
Pojazd do sprzedaży ryb, stanowiący uzupełnienie
głównego wzoru użytkowego Ru 21279 i składający się
z podzielonej naczepy samochodu 1 z pomieszczeniem
sprzedażnym 4, znamienny tym,'że w tylnej części naczepy znajduje się pomieszczenie do smażenia ryby (3)
zaopatrzone w załadunkowy właz (6) i inne niezbędne
urządzenia w postaci dwudziałowej szafy chłodniczej (9)
z niezależnym agregatem chłodniczym (10), dwóch zlewozmywaków (11) i dwóch elektrycznych patelni (12).

(W. 45068)
16.02.1970.
Bysina Stanisław, Kraków.
Przyraąd do ostrzenia noży znamienny tym, że posiada odpowiednio ukształtowany korpus 1 fig. 1, który
jest zagięty w postaci podkowy, a dolna jego część,
którą są dwie krawędzie blach, jest odpowiednio rozchylona w kształcie trapezu, a w dolnej jej części nacięte są ząbki, dzięki czemu przyrząd podczas ostrzenia nie posuwa się.
Przyrząd do ostrzenia noży znamienny tym, że posiada odpowiednio rozmieszczone krążki 2, fig. 1 osadzone na dwóch ośkach 3 fig. 2 tworzących pomiędzy
sobą kąt ot .dzięki któremu następuje skrawanie metalu, z którego wykonane jest ostrze noża.
Przyrząd do ostrzenia noży znamienny tym, że posiada umieszczony w górnej lewej części korpusu 1 fig. 1
uchwyt 4, który zabezpiecza ostrzącegp przed przypadkowym okaleczeniem, dzięki naciętym rowkom i górnym jego usytuowaniu względem przesuwnego ostrzonego ostrza noża.
67»

67»
(W. 48349)
27.11.1970.
Biuro Projektowo-Technologiczne Morskich Stoczni
Remontowych, Gdańsk, (Michał Cękała).
Przyrząd do polerowania zwłaszcza barierek na statkach, znamienny tym, że ma docierak (6) na którym
mocuje się ścierne płótno (7), zamocowany w wodziku
(4) o ruchu posuwisto zwrotnym, realizowanym przez
mechanizm złożony z mimośrodu (2) i korby (t).

65»

(W. 47761)

27.11.1971.

Biuro Projektów i Studiów Taboru Rzecznego, Wrocław, (Romuald Góral).
Schody do sterówki statku wodnego znamienne tym,
ie stopnie (8) są wahliwie połączone z bocznymi listwami (1) 1 dwoma jarzmami (7) obrotowo połączonymi z pomostem (2) sterówki (3). przy czym boczne listwy (1) z jednej strony są przegubowo połączone z pomostem (2), a z drugiej strony są zakończone rolkami (4).

67c *
^ ' (W. 45285)
-'•
2.04.1970.
Spółdzielnia Pracy „Wlnidur", Szczecin, (Władysław
Szwejkowski, Jerzy Szałajko).
Przyrząd do ostrzenia nosy według rysunku fig. 1
znamienny tym, że jako element ostrzący ostrze noża
występują krążki (2) wykonane z twardej stali.
»
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w skręcarkach tlastilu, znamienne tym, że przed podającym zespołem (2) ma zamocowany żarnik (5), stanowiący prowadnik przędzy (1), połączony za pośrednictwem bimetalicznego wyłącznika (6) z jednym z zacisków uzwojenia wtórnego transformatora (7) oraz
z umieszczonym przed odbierającym zespołem (4) czujnikiem (8), złożonym z dźwigni dwuramiennej, której
jedno ramię stanowi prowadnik przędzy (1). a drugie
ramię szczotkę kontaktową, przy czym przy styku prowadnika z przeprowadzoną przędzą (1) szczotka kontaktowa znajduje się w położeniu nie powodującym
zamknięcie obwodu prądu, zaś przy zerwaniu przędzy
(1) zamyka obwód prądu poprzez zetknięcie się z napędowym wałem odbierającego zespołu (4), połączonego
z masą maszyny, z którą połączony jest drygi zacisk
uzwojenia wtórnego transformatora (7).

(W. 46336)
12.12.1970.
Ministerstwo Obrony Narodowej» Warszawa, (Romuald Zimny, Rysza d Szydłowski).
Ręczny przeciwpancerny granat ćwiczebny wielokrotnego użycia i efektem dymno-blyskowo-dź wiekowym
składający się z głowicy, rękojeści z urządzeniem zabezpieczającym, statecznika, urządzenia uderzeniowego
i ładunku dymno-błyskowego znamienny tym, že posiada elastyczną głowicę (3), wykonaną korzystnie
z twardej gumy, osadzoną na trzpieniu (5), stanowiącym przedłużenie komory dymno-błyskowego ładunku
(20) i zabezpieczoną przed zsunięciem się podkładką (2)
i nakrętką (1) nakręconą na koniec trzpienia (S).
72d

76c

(W. 45329)
13.04.1070.
Biuro Studiów i Projektów Przemysłu Włókienniczego, Łódź, Polska (Ireneusz Romanowski).
Urządzenie przerywające doprowadzanie przędzy po
Jej zerwaniu w maszynach włókienniczych, szczególnie

20.06.1970.
(W. 48091)
Sta
Kujawskie Zakłady Mechaniczne Przemysłu Ceramiki Budowlanej „Cerama", Gniewkowo, (Edmund Ernest,
Czesław Zielazny).
Wkład wylotnlka do produkcji wyrobów ceramicznych wykonany z płaskowników, kształtek formujących
i prętów, znamienny tym, że proste odcinki prętów (1)
na jednym końcu spęczone i wtopione w kształtkach (2)
formujących pustki w wyrobach ceramicznych, przy-
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spawane są drugimi końcami do płaskowników (3 i 4)
tworzących kratownicę o rozstawach odpowiadających
pustkom w wyrobie ceramicznym.

STa

(W. 44479)

6.10.1969.

Metalowa Spółdzielnia Pracy „Kuźnia", Sułkowice
k/Myślenic, (Zbigniew Studencki, Jan Jędrzejewski).
Klues uniwersalny oczkowy, znamienny tym, że jest
wyposażony w głowice wymienne (3) i (4) osadzone
obrotowo na sworzniach (5) przy czym głowice te posiadają wytłoczone gniazda przystosowane do różnych
wymiarów łbów śrub i nakrętek.
87a

(W. 46767)

24.03.1971.

„Polmo" Fabryka Mechanizmów Samochodowych,
Szczecin (Stefan Głowikowski, Henryk Rokoszewski).
Priyrząd do ręcznego mocowania śrub posiadający
pręt z jednej strony trwale zabezpieczony rękojeścią
dielektryczną znamienny tym, że drugi koniec pręta (1)
posiada zakończenie kielichowe (3), w którym mocowana jest sztywno wymienna rozwidlona końcówka nasadcza (4).

87a

(W. 46903)

11.05.1971.

Centralne Laboratorium Obróbki Plastycznej, Poznań
(Witalis Wolicki, Stanisław Wolicki).
Klucz do otwierania opakowań transportowych, znamienny tym, że ma okrągły uchwyt (1) zakończony
z jednej strony półokrągłym wygięciem (2), przechodzącym w płaskie zakończenie (3) o owalnym zarysie i podłużnym wycięciu (4), a z przeciwnej strony uchwyt (1)
zakończony jest prostokątnie do osi wzdłużnej.

88b

(W. 45842)

4.08.1970.

Zakłady Konstrukcyjno-Mechanizacyjne Przemysłu
Węglowego, Gliwice (Krystian Pretor, Włodzimierz
Krzak, Alfred Janion, Zbigniew Rączka).
Układ usicselnlający tłok siłownika hydraulicwieg«
zaopatrzony w znane gumowe pierścienie uszczelniające oraz w pierścień prowadzący, znamienny tym, że powierzchnia boczna tłoka, pomiędzy uszczelniającymi gumowymi pierścieniami (1) jest zaopatrzona w dzielony
pierścień (5) z dwoma pochyłymi ściankami oraz w dwa
jednostronnie ścięte pierścienie (6) z materiału termoplastycznego stykające się każdy osobno z jednej strony z dzielonym pierścieniem (5), a z drugiej strony
z uszczelniającymi gumowymi pierścieniami (1).
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Klasa 23 Przemysł tłuszczowy i olejowy
60
Klasa 24 Instalacja paleniskowa
60
Klasa 25 Splatanie, wyrób koronek, dzianie, wyrób pasmanterii, tkactwo dekoracyjne i dywanowe
wiązanie sieci
61
Klasa 26 Wytwarzane gazu przez odgazowanie paliw, np.
gazu świetlnego i gazu olejowego; wytwarzanie
gazu palnego sposobem mokrym; wytwarzanie
gazu palnego przez na węglanie; oczyszczanie
gazu destylacyjnego i acetylenu . . . .
61
Klasa 27 Dmuchawy, pompy powietrzne wzgl. sprężarki
63
Klasa 28 Garbarstwo, obróbka skór surowych, obróbka
i przeróbka skóry
63
Klasa 29 Włókna przędzalnicze
64
Klasa 30 Lecznictwo
64
Klasa 31 Piece do wypalania, piece do prażenia, piece,
retorty, odlewnictwo, metalurgia proszków .
67
Klasa 3 2 Szkło, wełna mineralna i żużlowa . . . .
69
Klasa 34 Maszyny, przybory i wszelkiego rodzaju przedmioty do gospodarstwa domowego oraz meble
70
Klasa 35 Dźwignice
71
Klasa 36 Ogrzewanie, przewietrzanie, zaopatrywanie budynków w ciepłą wodę
74
Klasa 37 Budownictwo lądowe
74
Klasa 38 Mechaniczna i chemiczna obróbka drewna .
79
Klasa 39 Przeróbka mas plastycznych, kauczuku i rogopodobnych tworzyw, nie przewidziana na in-

nym miejscu; wytwarzanie produktów pollkondensacji, polladdycji I polimeryzacji . . .
Klasa 40 Hutnictwo metali (oprócz żelaza); stopy łącznie ze stopami żelaza
Klas« 41 Nakrycia głowy; fUce
Klas« 43 Przyrządy
Klasa 49 Rolnictwo łącznie z leśnictwem; hodowla zwierząt; polowanie 1 zakładanie pułapek; rybołówstwo
Klasa 46 Silniki spalinowe, na sprężone powietrze, sprężynowe i inne
Klasa 47 Elementy maszyn, materiały izolujące, hamulce, urządzenia do smarowania, urządzenia zamykające do elementów wytrzymałych na ciśnienie, przekładnie, zespoły konstrukcyjne mechaniki precyzyjnej, zwijanie i nawijanie
w ogólności
Klasa 48 Obróbka i traktowanie metali sposobami innymi niż mechaniczne
Klasa 49 Obróbka mechaniczna metali
Klasa 50 Mielenie i rozdrabnianie łącznie z przygotowaniem przemiału, dalsza obróbka miewa przez
odsiewanie 1 mieszanie oraz oddzielanie pyłu
mącznego o d użytego powietrza . . . .
Klasa 52 Szycie i haftowanie
Klasa 53 Środki spożywcze i używki, o ile nie należą
do klas specjalnych, również pasze .
.
.
Klasa 5 5 Wyrób celulozy, papieru I tektury . . .
Klasa 58 Prasy
Klasa 59 Pompy i Inne urządzenia do podnoszenia cieczy
Klasa 60 Regulatory do silników, serwomotory - silniki nastawcze - do ogólnego zastosowania
1 ich włączanie
Klasa 61 Ratownictwo 1 pożarnictwo
Klasa 63 Lotnictwo, poduszkowce, astronautyka
.
.
Klasa 63 Pojazdy bezszynowe .
.
.
.
.
Klasa 65 Budowa okrętów 1 żeglarstwo
Klasa 66 Rzeżnictwo i przerób mięsa
Klasa 67 Szlifowanie i polerowanie
Klasa 68 Wyroby ślusarskie
Klasa 7 2 Broń palna, pociski i oszańcowanie . . .
Klasa 74 Sygnalizacja
Klasa 76 Przędzalnictwo
Klasa 77 Sport, gry i zabawy ludowe
Klasa 80 Wyroby z gliny, kamienia, wapna, cementu,
gips, asfalt, również prasy do brykietów .
.
Klasa 81 Transport i opakowanie
Klasa 84 Budownictwo wodne i fundamentowanie .
Klasa 85 Woda mineralna i musująca, oczyszczanie wody, wodociągi i kanalizacja
Klasa 88 Silniki wiatrowe i wodne; Elektrofizyczne i nukleotechniczne napędy odrzutowe, napędy fotonowe
■
Klasa 89 Otrzymywanie cukru i skrobi

TV
13
63
13
109
111

113
119
121

137
139
139
130
IM
130
131
133
133
134
136
140
140
141
141
143
144
146
147
148
154
156
156
157

Cseśc II. Wzory

Klasa 4 Oświetlenie za pomocą materiałów palnych
i palniki grzejne w ogólności
Klasa 8 Bielenie, pranie, barwienie, drukowanie tkanin
Klasa
Klasa
Klasa
Klasa

16
19
21
25

Klasa 27
Klasa 28
Klasa 30
Klasa 31
Klasa 37

i tapet, wykańczanie
Przyrządzanie nawozów l przeróbka padliny .
Budowa dróg, linii k o l e j o w y c h i m o s t ó w .
Elektrotechnika
Splatanie, w y r ó b koronek, dzianie, w y r ó b pa
smanterii, tkactwo dekoracyjne i d y w a n o w e
wiązanie sieci
D m u c h a w y , pompy powietrzne wzgl. sprężarki
Garbarstwo, obróbka skór s u r o w y c h , obróbka
i przeróbka skóry
Lecznictwo
Piece do wypalania, piece do prażenia, piece,
retorty, odlewnictwo, metalurgia proszków
B u d o w n i c t w o lądowe

158
158
158
159
159
180
160
161
161
161
161

Klasa 41 Nakrycia g ł o w y ; filce
Klasa 42 Przyrządy
Klasa 49 Obróbka mechaniczna metali
Klasa 59 P o m p y i inne urządzenia do podnoszenia cieczy
Klasa 62 Lotnictwo, poduszkowce, astronautyka
Klasa 63 Pojazdy bezszynowe
Klasa 65 Budowa okrętów 1 żeglarstwo
Klasa 67 Szlifowanie 1 polerowanie
Klasa 7 2 Broń palna, pociski i oszańcowanle . . .
Klasa 76 Przędzalnictwo
Klasa BO Wyroby z gliny, kamienia, wapna, c e m e n t u ,
gips, asfalt, również prasy do brykietów .
Klasa 67 Narzędzia l przyrządy, również narzędzia pneu
matyczne do ogólnego użytku
Klasa 88 Silniki w i a t r o w e i wodne; Elektroflzyczne 1 nukleotechniczne napędy odrzutowe, napędy foto
nowe
. . . .

161
IM
164
164
1*3
164
166
166
167
167
167
168
169

Cena 45 zł

