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Urząd Patentowy PRL na poditawle art 33 i art. 78 ustawy z dnia 19 października
1972 r. (Dz. U. Nr 43 poz. 272) w „Biuletynie Urzędu Patentowego" dokonuje ogłoszenia
o zgłoszonych o udzielenie ochrony prawnej wynalazkach i wzorach użytkowych.
Ogłoszenia o zgłoszeniach drukowane są w „Biuletynie" w formie przedłożonej
przez zgłaszających i zawierają następujące dane:
- oznaczenie klasy i podklasy według narodowej klasyfikacji patentowej,
- numer zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego,
- datą zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego,
- datą 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 -vraz 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 uniemożli
wiających udzielenie patentu (świadectwa ochronnego).
Odpowiednio uzasadnione pod względem faktycznym (dokumentacja dowodowa)
i prawnym uwagi należy nadsyłać w dwóch egzemplarzach na adres: Urząd Paten
towy PRL, Warszawa 00-608, Aleje Niepodległości 188.
Ponadto w Urzędzie Patentowym można zamawiać odbitki kserograficzne doku
mentów wymienionych w punkcie 1, przy czym w zamówieniu należy: ,
a) podać numer „Biuletynu Urzędu Patentowego", w którym dokonano ogłoszenia
o zgłoszeniu,
b) wskazać numer zgłoszenia, klasę patentową i tytuł wynalazku lub wzoru
użytkowego.
Uwaga: Miejsca niezadrukowane powstały wskutek wycofania zgłoszeń przez zgłaszających Jul
po podpisaniu „Biuletynu" do druku. Za te usterkę, wydawca przeprasza czytelników.

Urząd Patentowy PRL podaje do wiadomości ko nu w NBP:
1. Urząd Patentowy PRL - NBP V O/M w Warszawie
konto: 1529-91-53858 cz. 54 dz. 91 rozdz. 9111 ( 77 - opłaty związane z rejestracją 1 ochroną
wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów zdobniczych, znaków towarowych;
opłaty za skargi i odwołania;
3. Urząd Patentowy PRL, Centralny Ośrodek Informacji Patentowej - NBP V O/M w Warszawie
konto: 1539-91-53858 cz. 54 dz. 74 rozdz. 7511.
| 45 - wpłaty z tytułu sprzedaży wydawnictw.
I 44 - wpłaty za usługi poligraficzne i mikrofilmowe.
3. Urząd Patentowy PRL - NBP V O/M w Warszawie
konto: 1529-98-53858 - wpłaty za powołanie biegłego.
J

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

Urząd Patentowy PRL. Numer oddano do składu w kwietniu 1973 r. Skład 1 przygetowalnla offsetowa - Poznańskie Zakła
dy Graficzne im. M. Kasprzaka tam. 3311/73. Druk: Pracownia Reprografii Urzędu Patentowego PRL. Ark. druk. 114 Papier
druk. sat. kl. V, 70 g, 81X88/8.
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Nr 19, Rok I

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

(P. 150682)

24.09.1971.

Biuro Projektów Kopalnictwa Surowców Chemicz
nych „Biprokop", Chorzów (Jurand Folta, Wiesław
Jura, Jerzy Krodkiewski, Alfred Kościelny).
Sposób wzbogacania fosforytów zawierających wę
glany, znamienny tym, że rudę fosforytową wstępnie
wzbogaconą poddaje się procesowi kalcynacji w temp.
flOO-950'C, a następnie kaicynowany produkt podda
je się procesowi przemiału na sucho oraz klasyfikacji
powietrznej.
la

(P. 15C954)

8.10.1971.

Biuro Projektów Kopalnictwa Surowców Chemicz
nych „Bi{5roskop", Chorzów, Polska (Mieczysław Banz,
Jurand Folta, Wiesław Jura).
Sposób oddzielania krzemionki z rudy fosforytowej
znamienny tym, że wzbogaconą znaną metodą kalcy
nacji rudę fosforytową przesiewa się, po czym pod
daje się otrzymany produkt procesowi suchego ga
szenia i przesiewa się powtórnie.
la

(P. 151493)

10.11.1971.

la

(P. 151525)

11.11.1971.

Patent dodatkowy do zgłoszenia P. 148540

Patent dodatkowy do zgłoszenia P. 149773

Polsko-Węgierska Spółka Akcyjna „Haldex". Kato
wice (Wiesław Witkowicz, Feliks Ostrowski. Marian
Tomiczek, Henryk Kołodziej. Leszek Grześ).

Kombinat Górniczo-Hutniczy ..Bolesław", Przedsię
biorstwo Państwowe, Bukowno (Włodzimierz Wożniezko. Władysław L ; s, Jurand Zalewski, Lech Zebrowski,
Ryszard Pronobis).

Sito strunowe według patentu Nr (P-148540) złożone
z pojedynczych strun gumowych zaopatrzonych na koń
cach w haczyki umieszczone w otworach wykonanych
w kilku rzędach na obrzeżach ramki, znamienne tym.
że struny (4) na obu końcach rnają osadzone zaciski
(5), najkorzystniej w kształcie litery (U) opierające się
o ścianki wycięć (3) wykonanych w płaskownikach (1)
zamocowanych do wewnętrznych obrzeży i2) ram sita,
które to płaskowniki są odchylone na zewnątrz ram
pod kątem „u" równym od 5 do około 30°, a najko
rzystniej 12°, a ich wycięcia (3) mają szerokość „s"
równą w przybliżeniu 0,67 średnicy „d" struny 44),
przy czym odległość , , 1 " pomiędzy osiami symetrii są
siednich wycięć odpowiada jednej ściśle określonej kla
sie ziarnowej.
Sito według zastrzeżenia 1 znamienne tym, że za
ciski (5) są zamocowane w odległości ,,a" od końców
struny (4) równej średnicy „d" tej struny i mają gru
bość równą około 0,25 d.
Sito według zastrzeżeń 1 i 2 znamienne tym, że sze
rokość „s" wycięć (3) jest równa w przybliżeniu 0,87
średnicy „d" struny (•*). a ich wysokość ,.h" równa
około 1,25 d.

Urządzenie do prażenia koncentratów «iarczkowych
rud cynku złożonego z komorowego píťca fluidyzacyj
nego, zaopatrzonego w ruszt wyposażony w dysze po
wietrzne, otwory odciągowe, próg do odbioru prażonki i dyszę doprowadzającą puip.;, która poiączona jest
z układem przeponowych pomp usytuowanych pod
zbiornikami z pulpą koncentratu siarczkowej rudy cyn
ku, według zgłoszeń nr P-I4S'.73, znamienne tym,
że pompa przeponowa posiada zawór tłoczący, który
połączony jest rozłącznie z dolną czaszą poprzez ko
morę przelotową w postaci cylindra u doru zaopatrzo
ną w wypływ w kształcie ściętego stożki", odwróconego
dnem do góry, podczas gdy komora przelotowa i-r-st
połączona przewodem z zaworem ssącym, przy czym
zawór tłoczący, komora przelotowa i czasza dolna pom
py przeponuwej SĄ usytuowane kolejno jedno na dru
gim najkorzystniej symetrycznie wzdłuż osi pionowej
pompy przeponowej i tym, że dolna czasza pompy
przepui-'jwej (1) posiada w swoim dnie na obwodzicnajdosodniej kilku kół symetrycznie rozmieszczone
otwory dia przepływu pompowanej pulp;- a lawory:
tłoczący i ssący w górnym i dolnym korpusie maji,
wewnętrzne powierzchnie gładkie, a kanały przepły
wowe ukształtowane są w gumowej wykładzinie, przy
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czym górna czasza poprzez zawór sterujący, który po
łączony jest z elektromagnetycznym zaworem odcina
jącym połączonym z kolei z impulsatorem elektro
nicznym, służącym do sterowania przepływu prądu
w cewce elektromagnetycznego zaworu odcinającego.
la

(P. 151596)

Nr 19

przelewową usytuowaną w kierunku przemieszczania
materiału oddzielanego zasadniczo na jednakowym po
ziomie i wyposażoną w -zasuwę (7) usytuowaną poni
żej części tylnej tej rynny (3).

16.11.1971.

Politechnika Śląska im. W. Pstrowskiego, Gliwice
(Adam Gut, Bolesław Jarocki, Władysław Windisz).
Sposób otrzymywania drobnoziarnistych koncentra
tów montmon Jonitowych i organofilnych bentonitów,
znamienny tym, że zawiesinę wodną bentonitu suroweBO po szlamowaniu, względnie naniesieniu środka hydrofobizującego na powierzchnię wyszlamowanego ben
tonitu, wprowadza się bezpośrednio do suszarni rozpyłowej i rozpyla w temperaturze 100-110°C a ko
rzystnie 105°C, uzyskując w jednej operacji suszenia
produkt o małych średnicach ziaren i niskim rozrzucie
wymiarów.
la

(P. 151814)

29.11.1971.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań (Bogu
mił Krygowski, Tadeusz Marek Krygowski, Zygmunt
Młynarczyk.
Urządzenie do segregacji materiału ziarnowego we
dług kształtu ziarna zwłasza piasku i żwiru, wyposa
żone w obrotową tarczę o nastawnym kącie jej nachy
lenia względem poziomu, 2namienna tym, że tarcza (5)
jest stożkiem, którego powierzchnia jest podzielona
radialnie, przegrodami wystającymi na zewnątrz,
na sektory (6) i jest wprawiana w ruch obrotowy za po
mocą dowolnego znanego mechanizmu napędowego (3),
a materiał poddawany segregacji jest dostarczony po
przez mechanizm wsypowy (9), wyposażony w urzą
dzenie wstrząsowe lub młynkowe (10), umieszczony na
ramieniu 8 połączonym przez suwliwą prowadnicę
ze statywem (7) i z osią (4) tarczy (5).

la

(P, 152120)

11.12.1971.

Główny Instytut Górnictwa, Katowice, Polska (Ma
rek Stefański, Edward Kucowicz, Tadeusz Łapeta).
Sposób otrzymywania paliwa energetycznego z za
wodnionych mułów węglowych, znamienny tym, że
muly węglowe o zawartości wilgoci nie większej od
35% wprowadza się w ruch wirowy najkorzystniej
na obrotowej powierzchni tarczy, misy, stożka lub bę
bna i jednocześnie dodaje się w sposób ciągły niewzbogacony węgiel o wilgotności nie większej od 15%,
w ilości do 25% wagowo całej mieszanki, przy czym
dodawany węgiel zawiera co najmniej 80% ziarn
o wielkości poniżej 3 mm.
Ib

(P. 151375)

3.1.1971.

Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica,
Gliwice (Krzysztof Drząszcz, Eugeniusz Nahorniak).
Oddzielacz magnetyczny służący do oddzielania
w stanie rozdrobnionym lub płynnym składników fer
romagnetycznych od ďiamagnetycznych z bębnem obro-

1a

(P. 151906)

3.12.1971.

Patent dodatkowy do patentu C0430
Československá Akademie Vèd, Praga, Czechosłowa
cja (František Spell).
Urządzenie tîo oddzielania materiałów sypkich po
siadających różne musy v.Iašciwe, według patentu nr
6C430, znamienne tym, że w odstępie z& pierwszą ryni «i przelewową (:?) lub listwą przelewową zawiera
ej najmniej jedną rynnę przelewową ti) lub Hstwę
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towym i magnesami znamienny tym, że: na dwa bębny
obrotowe (1), (5) oddalone od siebie opasane ukształto
waną taśmą transporterową (6) osadzone na wspólnej
podstawie przy czym jeden z bębnów obrotowych (1)
na obwodzie zewnętrznym ma zabudowane bloki mag
netyczne (2), kosz zasypowy (7) umieszczony nad bę
bnem magnetycznym (1) oraz dwa pojemniki (10), (11)
na składniki diamagnetyczne i ferromagnetyczne
x tym, że pojemnik (10) zabudowany jest przed bębnem
magnetycznym (1) a pojemnik (11) pod bębnem i in
stalacją natryskową (12) usytuowaną nad bębnem ma
gnetycznym (1) w górnej jego części.
Ib

(P. 151892)

3

wo wyposażony jest w sito (4) o gęstości przydatnej
do wydzielenia z pulpy większych od 1 mm frakcji
płukanego kamienia.

2.12.1971.

Śląska Spółdzielnia Pracy „Projekt". Gliwice (Alfons
Roesner .Walter Heiduk, Bogumił Ulrych).
Rurowy separator magnetyczny, znamienny tym,
że ma płaszcz (1) wykonany z materiału niemagnety
cznego w kształcie stożka ściętego, którego tworząca
jest nachylona do poziomej osi, wzdłuż której jest osa
dzony pojemnik (4), a wokół jednej trzeciej obwodu
płaszcza (1) są zamocowane magnesy (2) w przesuwnej
ramie (3).
5a
3.07.1971.
(P. 149217)
Kopalnia Siarki „Siarkopol", Grzybów (Marian Mu
siał, Tadeusz Smagoń, Franciszek Terlecki).
Głowica do cięcia rur w otworach wiertnicxych, zna
mienna tym, że jest wyposażona w suwak (5) zaopa
trzony w prowadnice (9) usytuowane skośnie do osi
podłużnej suwaka za pośrednictwem których dokony
wane są przymusowe ruchy robocze i powrotne noży
tnących (10) umieszczonych w otworach znajdują
cych się w korpusie obrotowym (2) lub w korpusie
obrotowym (2) i pierścieniu wymiennym (19), którego
wielkość każdorazowo dobierana jest do wielkości we
wnętrznej średnicy rury podlegającej cięciu.

lc

(P. 151429)

8.11.1971.

Centralny Ośrodek Badawczo-Projektowy Wzboga
cania i Utylizacji Kopalin „Separator" Przedsiębior
stwo Państwowe, Katowice (Andrzej Tobiczyk, Kazi
mierz Makula, Michał Orczyk, Halina Leszczyńska,
Zbigniew Leszczyński, Hersz Lichtensztejn, Maria Jędraska, Ryszard Andruski).
Sposób oddzielania drobnych ziarn węglowych od
skały płonnej, znamienny tym, że do zawiesiny wzbo
gacanej na drodze flotacji stanowiącej mieszaninę wody
oraz zawieszonych w niej drobnych ziarn węgla do
daje się produkt posiadający własności zbierające
i spieniające, znamienny tym, że jako odczynnik flo
tacyjny stosuje się mieszaninę związków otrzymaną
w wyniku modyfikacji odpadów z syntezy dwumetylosulfotlenku, której głównymi składnikami są dwumetylofenylokarbinol, kumen, dwumetylosulfotlenek
i wodorotlenek kumenu, najkorzystniej w ilości 150 g
na tonę suchej destylacji.
Odmiana sposobu według zastrz. 1, znajdująca zasto
sowanie w szczególności w odniesieniu do węgla trud
no flotującego, znamienna tym, że w celu wzmocnienia
własności zbierających odczynnik flotacyjny zawiera
dodatek oleju napędowego w ilości 15-Ť-80*/« wagowych.
le

(P. 149410;

13.07.1971.

Biuro Projektów Przemyślu Cementowego i Wapien
niczego, Ki....ów (Tadeusz Waszkiewicz, Bronisław Cichoń, Zdzisław Góral).
Układ instalacji do płukania surowców mineralnych,
zwłaszcza kamienia wapiennego, składający się z płucz
ki, przesiewacza, pompy, zbiornika szlamu, przewodów
rurowych i hydrocyklonu, znamienny tym, że posiada
przewód (2) do odprowadzania pulpv z płuczki (1)
wprost do przesiewacza ciężkiego (3), który dodatko

(P. 149355)
10.07.1971.
5a
Fabryka Maszyn i Sprzętu Wiertniczego „Glinik",
Gorlice (Henryk Partyka, Kazimierz Kotwica, Stani
sław Karlic, Tadeusz Zastępa, Józef Słyś, Jan Domiczek, Zdzisław Pionka, Roman Olszański, Jan Patrzyk).
Wiertnica do wierceń obrotowych głębokich otworów
eksploatacyjnych i geologiczno-poszukiwawczych na
pędzana silnikami spalinowymi, znamienna tym t że na
wale każdego silnika (1). (2) i (3), posiada bezstopniowe
przekładnie hydrokir.etyczne (4), (5) i (6), łączone sprzę
głami powietrznymi (7), (8) i (9) ze skrzynią napędową
(13), która napędza dwie pompy płuczkowe (14) i przez,
dwunapędowy układ łańcuchowy czterema Diegami
wyciąg wiertniczy (38), stół wiertniczy, (48) lub bęben
ki pomocnicze (45).

4
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5a

Nr 19
(P. 150304)

2.09.1971.

Fabryka Maszyn i Sprzętu Wiertniczego „GLINIK",
Gorlice (Kazimierz Kotwica, Stanisław Karlic, Józef
Słyś, Jan Kruczek, Edward Marchut, Zbigniew Warze
cha, Jan Gotfryd).

5»

(P. 149651)

26.07.1971.

Samojezdna winda eksploatacyjna do kompleksowej
obróbki głębokich odwiertów eksploatacyjnych według
wynalazku znamienna tym. że napęd na przystawkę
szarpaka (9), bęben świdrowy (12), bęben łyżkowy (16),
przystawkę stołową (21) i bęben wielokrążkowy (28)
wyprowadzony jest ze skrzyni rozdzielczej silnika trak
cyjnego samochodu poprzez przystawkę (2) i przekład
nię kątową (5).

Fabryka Maszyn i Sprzętu Wiertniczego „GLINIK",
Gorlice (Kazimierz Kotwica, Stanisław Karlic, Józef
Słyś, Jan Kruczek, Edward Marchut, Jan Gotfryd).
Samojezdna winda eksploatacyjna do obsługi odwier
tów eksploatacyjnych według wynalazku, znamienna
tym, że zabudowana jest na kołowym, ogumionym ciąg
niku rolniczym (1), na podwoziu którego zamontowane
są wspornik przedni (5) i wspornik tylny (4) podtrzy
mujące maszt (6), a napęd na poszczególne zespoły
windy przenoszony jest z wału przekaźnika mocy (16)
trakcyjnej skrzyni przekładniowej ciągnika.

5a

(P. 150305)

2.09.1971.

Fabryka Maszyn i Sprzętu Wiertniczego „GLINIK",
Gorlice (Tadeusz Trybus, Henryk Zygmunt. Zdzisław
Pionka, Paweł Pasławski, Zbigniew Nowak).

fig.f.
5a

(P. 149785)

30.07.1971.

Patent dodatkowy do patentu Nr 50840
Fabryka Maszyn i Sprzętu Wiertniczego „GLINIK",'
Gorlice (Wincenty Makarewicz, Tadeusz Piotrowski).

Układ zabezpieczający urządzenie przed przeciąże
niem zwłaszcza wiertnicę do wierceń obrotowych z na
pędem elektrycznym, w skład którego wchodzi tyrysto
rowy zasilacz, regulator prądu, sprzężenie zwrotne, układ pomiaru obciążenia rzeczywistego, zespół nasta
wy wartości odcięcia i silnik prądu stałego znamienny
tym, że posiada układ porównujący w sposób ciągły
wartość obciążenia rzeczywistego (14) z wartością za
łożoną w zespole do nastawy (12) i z chwilą przekro
czenia założonej wartości obciążenia steruje zasila
czem (10), który zmienia parametry zasilania silnika
(1) natychmiast zatrzymując go.

Świder gryzowy z częścią hydrauliczną montowaną
rozłącznie według patentu Nr 50840 znamienny tym,
że wylot dyszy 1 jest doprowadzony poniżej dolnej częici tule 1 3 pomiędzy gryzami 5.

5a

(P. 150306)

2.09.1971.

Fabryka Maszyn i Sprzętu Wiertniczego „GLINIK",
Gorlice (Stanisław Karlic. Tadeusz Zastępa, Józef
Słyś, Jerzy Czaja, Andrzej Kuźniarski, Stanisław Bed
narz, Stanisław Olbrot, Stanisław Wojnar, Tadeusz
Dutka, Zygmunt Przybyłowicz).
Świder gryzowy do wiercenia obrotowego znamienny
tym, że posiada łącznik (1) ze szczelinami (2) dopro
wadzającymi płuczkę ze środka przewodu do przydennej przestrzeni (3), a ponad szczelinami (2) uszczelnie
nie (4) oddzielające przydenną przestrzeń (3) od pozo
stałej przestrzeni pierścieniowej (5) oraz osłony (6) nad
wylotem szczelin (2) kierujące płuczkę w kierunku dna
otworu wiertniczego, a świder (8) posiada zastawki (7),

Nr 19
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centralny otwór (9) połączony otworem (10) w łączni
ku (1) z przestrzenią pierścieniową (5) ponad uszczel
nieniem (4).

U

(P. 151362)

2.11.1971.

Fabryka Maszyn i Sprzętu Wiertniczego „GLINIK",
Gorlice (Mieczysław Walter, Tadeusz Wojtowicz).
5»

(P. 150534)

16.09.1971.

Przedsiębiorstwo Specjalistyczne Górnictwa Surow
ców Chemicznych „Hydrokop", Kraków (Alfons Ra
domski).
Sposób eksploatacji złóż soli otworami wiertniczymi
szczególnie o dużej miąższości znamienny tym, że rury
wodne są cementowane na całej długości otworu i w
trakcie prowadzenia eksploatacji okresowo skracane.

Łatyeko zwłaszcza do świdra wiertniczego do wier
cenia obrotowego, znamienne tym, że składa się z ele
mentów tocznych (6) rozdzielonych segmentami ślizgo
wymi (7).
Łożysko według zastrz. 1 znamienne tym, że w seg
mentach ślizgowych (7) są kanały (8) wypełnione sma
rem.
Łożysko według zastrz. 1 i 2 znamienne tym, że ka
nały (8) mają kierunek wzdłużny i promieniowy.

5a

(P. 151797)

27.11.1971.

Przedsiębiorstwo Hydrogeologiczne, Warszawa (Ed
ward Łukasiak, Kazimierz Konopka).
5a

(P. 151360)

2.11.1971..

Fabryka Maszyn i Sprzętu Wiertnicaego „GLINIK",
Gorlice (Bronisław Wielgosz, Władysław Grębla).
Świder dwugryzowy służący do wiercenia odwiertów
geologicznych i poszukiwawczych metodą obrotową,
znamienny tym, że posiada dwie dysze (4) wykonane
z ugiętych rur.

Świder obrotowy rurowy z rozłącznych dwóch po
łówek rurowych rozchodzących się przez obrót doo
koła osi umieszczonych w stałym korpusie znamienny
tym, że zaopatrzony jest w zamek, którego ramiona
zewnętrzne (6) obejmują ramię wewnętrzne (12) któ
re to ramiona ustala względem siebie zawleczka (13)
przechodząca przez odpowiednie otwory w ramionach
(6) i (12) przy czym każda połówka rurowa (1) i (2)
posiada w górnej części rozmieszczone na jej obwodzie
gniazda oporowe (10) zasuwy (9) zaś w dolnej części
odpowiadające sobie oporniki wewnętrzne (U).

6
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(P. 152711)

30.12.1971.

Fabryka Maszyn i Sprzętu Wiertniczego „GLINIK",
Gorlice, Polska (Stanisław Zimowski, Anzelm Gościmiński, Stanisław Zabierowski, Jerzy Moskal, Bogumił
Brzozowski).
But cementacyjny z zaworem zwrotnym, znamienny
tym, że kadłub (1) posiada żebra kierujące 4 oraz bo
czne kanały (5).

5a

(P. 151818)

29.11.1871.

Przedsiębiorstwo Poszukiwań Geofizycznych,
szawa (Alfons Kozera).

War

Urządzenie do orientowania przyrządów geofizycz
nych składające się z obudowy oraz zespołu magnesów
znamienne tym, że zaopatrzone jest w rowkowany
stożek (3) z magnesem (4), zawieszony przesuwnie
na strunie (5) oraz w pompkę (7) podającą ciecz z na
czynia (6) przez rurkę (8).

5b

(P. 151679)

20.11.1971.

Hieronim Każmierski, Wrocław, Zenon Słowiński,
Lublin, Jan Sądecki, Lublin.

5a

(P. 152186)

16.12.1971.

Główny Instytut Górnictwa, Katowice, Polska (Jan
Bogusław Gwiazda).
Urządzenie do badania skał w otworach wiertniczych
za pomocą młotka odbojnego, znamienne tym, że ma
dynamometr połączony rurą (15) z kadłubem (1) zaopa
trzonym w wewnętrzne wydrążenia (la) zamknięte
osłoną (9), w którym jest zamocowana obrotowa
dźwignia (3) o ramionach wzajemnie prostopadłych
oraz umieszczony odbojný młotek (7) opierający się
dnem o sworzeń (6) osadzony przesuwnie w tulei (4).

Sposób eksploatacji grubych ztói rudnych systemem
komorowo-warstwowym znamienny tym, że eksploa
tacja prowadzona jest jednocześnie dwoma frontami
przesuwającymi się równolegle i w stałej od siebie
odległości, przy czym pierwszy front prowadzony jest
systemem komorowo-filarowym i stanowi pierwszą fazę
robót eksploatacyjnych i jest jednocześnie frontem
przygotowawczym
dla
postępującej
bezpośrednio
za nim drugiej fazy eksploatacji prowadzonej syste
mem komorowo-warstwowym.
5b

(P. 15179ZJ

27.11.1971.

Zakłady Konstrukcyjno-Mechanizacyjne Przemysłu
Węglowego, Gliwice (Zygmunt Jaromin, Wacław Rokacki, Helmut Blochel).
Nóż do urabiania minerałów, którego ostrze wykona
ne jest z kilku węglików spiekanych w kształcie słup
ków osadzonych w korpusie stalowym noża, według
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patentu nr P. 145025, znamienny tym, że oś skrajnego
słupka (2) tworzy z osią noża (1) kąt od 2° do 15°, a od
ległość (i) między wałeczkami zawarta jest w grani
cach od 0,1 do 0,5 wielkości średnicy (d) wałeczków.

5b

7
(P. 152487)

24.12.1971.

Zakłady Konstrukcyjno-Mechanizacyjne Przemysłu
Węglowego, Gliwice, Polska (Tomasz Nowakowski, Ru
dolf Kowal, Henryk Hłond, Czesław Beleć, Jan Dębieć,
Witold Baran).
Kombajn do urabiania, rudy o napędzie hydraulicz
nym, wyposażony w zespół hydraulicznych siłowników
zaopatrzonych w kliny urabiające, znamienny tym,
że hydrauliczne siłowniki (1) osadzone są wahliwie
w kulistych czopach związanych sztywną ramą, a od
góry kombajnu zamocowana jest osłonowa płyta (3),
w której znajdują się otwory (4) zamykane i otwierane
samoczynnie soczewkowymi osłonami (5).

ffb

(P. 152151)

14.12.1971.

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Wiertniczo-Geologiczne, Tychy, Polska (Anatoliusz Czekaj, Józef Kostrzewski).
Wiertnica obrotowo-hydraullczna do wierceń rdze
niowych z głowicą umocowaną nieruchomo na podwo
ziu znamienna tym, że na podwoziu wiertnicy, wzmoc
nionym przez dodatkowe dźwigary umieszczono na sta
łe prowadnice, zakończone zaczepami, po których prze
suwają się ślizgi, zamocowane w dolnej części aparatu
wiertniczego, przez co wiertnica uzyskuje za pomocą
tłoczyska hydraulicznego przesuw z pionu otworu poza
Jego obręb.
Ib

(P. 152304)

Sb

(P. 152975)

18.01.1972.

Zakład Doświadczalny Maszyn Urabiających przy
Piotrowickiej Fabryce Maszyn ,,Famur", Katowice 8,
Polska (Zygmunt Salek, Kazimierz Parkosz, Jerzy Ziół
kowski, Zygmunt Jaromin).
Ślimakowy organ urabiający kombajnu węglowego
z bezśrubowym mocowaniem noży promieniowych, zna
mienny tym, że jego uchwyty nożowe 6, 7 posiadają
u podstawy prostokątne wycięcia 13, w których umie
szczone są zawleczki 9, przetknięte przez otwory 10
noży promieniowych 8.

20.12.1971.

Zakłady Konstrukcyjno-Mechanizacyjne Przemysłu
Węglowego, Gliwice, Polska (Jan Czyż, Edward Gibuła, Ludwik Gajowy, Stefan Lipa).
Urządzenie do ciągłych pomiarów postępów ścian
urabianych kombajnami i strugami, znamienne tym,
że zawiera' impulsator (1) napędzany siłownikiem (2)
ze stacji kotwiącej połączony szeregowo poprzez styk
(7) rozdzielacza elektrohydraulicznego (6), sumator (4)
te wskaźnikiem (5) w ten sposób, że impulsy elektrycz
ne zliczane są w liczniku (3) w zależności od ruchu
roboczego siłownika (2) uzależnionego od położenia roz
dzielacza elektrohydraulicznego (6).

5c

(P. 149414)

13.07.1971.

Kopalnia Węgla Kamiennego „Rymer", Niedobczyce, (Jacek Zając, Stanisław Kokot).
Podpora zabezpieczająca ocios węglowy w przodkach
eksploatacyjnych przed obrywaniem się brył węgla,
które jednym końcem dociska do ociosu a drugim koń
cem połączona jest ze stropnicą za pomocą głowicy
i zamka z klinem według patentu nr 55251, znamien
na tym, że w zamku z obejmami (6) są wycięcia w któ
rych jest wkładka (7) stanowiąca usztywniający elc-
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ment pośredni między głowicą (1) a klinem (8),
przy czym powierzchnia styku wkładki (7> z klinem
r ) Jeit płaska, natomiast powierzchnia styku z głowi
cą (1) jest wycinkiem powierzchni walca.

5c

5c

(P. 151182)

23.10.1971.

Kopalnia Węgla Kamiennego „Szombierki", Bytom,
Polska (Kazimierz Franasik, Jan Kulpiński, Wacław
Kociela, Eryk Porąbka).
Obudowa górnicza do ścian podsadzkowych znamien
na tym, że jej znane stojaki podporowe (1) posiadają
zawory wielkoupustowe (2) i specjalne cierne zamki
bezpieczeństwa (12) a na końcu stropnicy (3) od strony
ociosu jest przegubowo (4) zamocowana stropnica (5)
dociskana na przeciwległym końcu (6) siłownikiem (7)
opartym swym drugim końcem o stropnicę (8) przy czym
(( stropnic (8) obudowy zamocowana jest rozłącznie
r.ropnica (9) podparta w znany sposób znanym pochy
lonym stojakiem (10), której długość poza tamą (11)
równa Jest najkorzystniej krokowi posadzki.

(P. 151358)

2.11.1971.

Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi Zakłady Ba
dawcze i Projektowe Miedzi „Cuprum", Wrocław (Sta
nisław Koziarski, Roman Ogrodniczek).
Tłumik dynamicznego oddziaływania górotworu na
układ hydrauliczny obudowy kopalnianej, znamienny
tym, że stanowią go jeden lub więcej elementów sprę
żystych (1) osadzonych między stropem a podporą hy
drauliczną (6), najkorzystniej na powierzchni oporowej
stropnicy (2).

5c

(P. 151363)

111.1971.

Fabryka Maszyn i Sprzętu Wiertniczego „GLINIK",
Gorlice (Stanisław Zimowski, Anzelm Gościmiński, Sta
nisław Zabierowski, Bogumił Brzozowski).
ic

(P. 151183)

23.10.1971.

Kopalnia Węgla Kamiennego „Szombierki", Bytom,
Polska (Kazimierz Franasik, Jan Kulpiński).
Obudów» górnicza, znamienna tym, że ma znany
cylindryczny rdzennik (1), zbieżny na swej długości,
który na końcu posiada obejmę (2), łączącą rozłącznie
stojak ze stropnicą (3) oraz spodnik (4) przy podstawie
którego osadzona jest dwudzielna pierścieniowa obej
ma (5) z otworami (6) na osadzenie łączników (7) usztywniających pomiędzy sobą stojaki, przy czym są
siadujące ze sobą rzędy obudowy połączone są pod
stropem znaną siatką (8), która osadzona jest na koł
kach stropnicy (3).

Osłona odzawalowa zmechanizowanej obudowy gór
niczej znamienna tym, że składa się z członów profilo
wanych (1) zawieszonych przegubowo na łańcuchach
(6).
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24.11.1971.

Patent dodatkowy do patentu P. 148103.
Kombinat Górniczo-Hutniczy
dawcze i Projektowe Miedzi
Polska (Roman Ogrodniczek).

Miedzi Zakłady Ba
„Cuprum", Wrocław,

Urządzenie wodząco-usztywniające tłoczysko cylindra
hydraulicznego służącego do wysuwania sv -pv pomoc
niczej kopalnianej obudowy krocząco-jezdnej według
patentu P 148103, stanowiącej samoczynnie przemiesz
czający się po spągu w dowolnym kierunku zespół,
»kładający się z jednego lub kilku połączonych ze sobą
członów z których każdy zawiera, wyposażoną w sanie
lub wózek z wysuwnymi stopami pomocniczymi, ramę
osadzoną obrotowo względem ramy głównej, której
podpory hydrauliczne stropnic oraz wsporniki zakoń
czone stopami głównymi są umieszczone suwliwie we
wnątrz słupów tejże ramy głównej, znamienne tym,
że do końca tłoczyska (1) cylindra hydraulicznego (2),
powyżej stopy pomocniczej (3) są poprzez element
do niego zamocowany, najkorzystniej płytę (4), sztyw
no przytwierdzone, równolegle do osi tłoczyska pro
wadniki (5), przy czym są one osadzone suwliwie w kor
pusie (6) sań lub wózka (7).

9
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ładunku maszyny na nadszybiu i podszybiu sprowa
dza się kosz do pozycji poziomej a do jazdy w szybie
wprowadza się go w pozycję pionową.
5c

(P. 152853)

12.01.1972.

Kopalnia Węgla Kamiennego „Mortimer-Porąbka"
Przedsiębiorstwo Państwowe, Zagórze, ^Polska (Adam
Skarbek, Marian Garncarz).
Uchwyt do kotwy górniczej znamienny tym, że po
siada tuleję centrującą (11) ze skośnie ściętym obrze
żem (1?), złączoną sztywnie z tuleją czaszową (13), oraz
gniazdo czaszowe (14) z jarzmem (15), z tym że gniazdo
czaszowe (14) wraz z jarzmem (15) jest umieszczone
przegubnie i obrotowo na tulei czaszowej (13), a do
jarzma (15) przytwierdzone jest cięgło (16) od przemie
szczanych maszyn i urządzeń lub zawieszanych na uchwycie ciężarów.

30.03.1971.
(P. 147221)
5d
Zakłady Konstrukcyjno-Mechanizacyjne Przemysłu
Węglowego, Gliwice, Polska (Marcin Borecki, Alek
sander Osuch, Stanisław Walkiewicz, Alfred Janion,
Zbigniew Rączka, Wincenty Pretor).

5c

(P. 151825)

29.11.1971.

Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi Zakłady Ba
dawcze i Projektowe Miedzi „Cuprum", Wrocław, Pol
ska (Zygmunt Kawecki, Bogdan Bonarowski, Jerzy
Suszczyk).
Sposób transportowania dużych i ciężkich maszyn
górniczych do kopalni podziemnej, znamienny tym,
że stosuje się kosz (1) osadzony obrotowo i wymienial
nie na inne naczynie w ramie nośno-prowadniczej (13)
opuszczanej do szybu na linach wyciągowych, w któ
rym umieszcza się transportowaną maszynę (8) w ca
łości 1 bez demontażu, przy czym do załadunku i wy

Sposób eksploatacji na podsadzkę pokładów węgla
polegający na stosowaniu zespołowej maszyny urabiająco-ładującej, przenośnika ścianowego, samoprzesuwnej obudowy ścianowej i tamy podsadzkowej ,oraz na
stosowaniu podsadzki, znamienny tym, że tamę pod
sadzkową przesuwa się odcinkami o skok wynoszący
prostą wielokrotność skoku przenośnika, zwłaszcza dwa
razy większej, a po oddaleniu danego odcinka tamy
od poprzednio wykonanego zwału podsadzki o dwa
skoki tamy, pozostawiać następny odcinek tamy nio
sący rurociąg podsadzkowy odsunięty od tego zwału
o jeden skok tamy i dokonuje się podsadzania po
wstałej komory mającej szerokość dwóch skoków tamy,
wprowadzając do tej komory materiał podsadzkowy,
czołowo w kierunku osiowym, następnie po podsadze
niu tej komory przesuwa się dalszy odcinek tamy wraz
z odłączoną od przewodu podsadzkowego częścią, zwią
zaną z tym odcinkiem, tamy i powtarza się proces pod
sadzania, jak wyżej.
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5d

(P. 149196)

2.07.1971.

Główny Instytut Górnictwa, Katowice, Polska (Leon
Stolarzewicz, Tadeusz Sikora, Stanisław Maciaszek, Lu
bomir Horyl, Tomasz Sołtysik).

Nr 19

w kierunku wysięgnika jest równy podwójnemu kąto
wi nachylenia każdego bębna, a kąt przy wierzchołku
stożka (11) tego samego ębna jest równy różnicy mię
dzy kątem 180° i kątem (ß) maksymalnego bocznego
wychylenia wysięgnika.

Sposób otrzymywania środka do uszczelniania ocio
sów przyzrobowych i tam izolacyjnych oraz wypełnia
nia pustek za obudową w kopalniach, na bazie żywicy
mocznikowo-formaldehydowej, znamienny tym że
roztwór żywicy mocznikowo-formaldehydowej za
wartości poniżej 1% wolnego formaldehydu i lepkości
2500±500 cP rozcieńczony wodą do lepkości roboczej
35O±250 cP. najkorzystniej 500±50 cP i tolerancji wod
nej w 20°C wynoszącej 1 : 1 - 3 poddaje się spienianiu
sprężonym powietrzem o ciśnieniu 3±i atn w obecno
ści środka powierzchniowoaktywnego w stosunku 1 : 1
oraz utwardzeniu przez dodatek do spienionego roz
tworu w stosunku 1:0,8-1,2 substancji obniżającej
pH do 2,5±0,5, a nie wywołującej korozji metali, n a j 
korzystniej kwasu fosforowego, przy czym gotowy śro
dek wprowadza się pneumatycznie do miejsc uszczel
nianych i wypełnianych.
5d

(P. 149840)

5.08.1971.

5d

(P. 151782)

26.11.1971.

Kopalnia Węgla Kamiennego „Nowa Ruda". Nowa
Ruda, Polska (Tadeusz Krzemiński, Ryszard Najsznerski).

Kopalnia Węgla Kamiennego „Moszczenica", Jastrzę
bie Zdrój (Adolf Schinohl, Józef Koszela, Hubert Bo
rek, Heriryk Nalewajka).

Sposób rozładowania naprężeń gazowych w caliźnie
przodków górniczych, zwłaszcza w kopalniach węgla
kamiennego, znamienny tym, że już przy stwierdzeniu
w trakcie urabiania zabioru węgla strefy nie przygo
towanej do wyrzutu iż uzyskane parametry prognozy,
obejmujące nadciśnienie i desorpcję gazów, w sposób
bezpieczny zbliżają się do granic warunków dopusz
czalnych dla danego pokładu dokonuje się przy odpo
wiednim rozmieszczeniu w przodku otworów i ładun
ków, strzelania zarówno na długości zabioru przygo
towawczego jak i prowokującego wyrzut, przy czym
samo odpalanie ładunków zabioru prowokującego od
bywa się ze zwłoką w stosunku do odpalania ładunków
zabioru przygotowawczego przy zastosowaniu dwóch
różnych numerów zapalników milizwłocznych.

Urządzenie do pomiaru ciśnienia gazu w górotworze,
znamienne tym, że posiada dwustronne uszczelnienie
22 i 23 wyznaczające komorę pomiarową 24 o stałej
objętości, połączone przy pomocy łącznika 11, umożli
wiające bezpośrednie porównywanie wyników pomia
rowych wykonywanych w otworze na kolejnych róż
nych głębokościach.

6a

(P. 152026)

9.12.1971.

Pleszewska Fabryka Aparatury Przemysłu Spożyw
czego „Spomasz", Pleszew, Polska (Aieksander Gregorius).
Stacja hodowli drożdży czystych kultur zawierająca
sterylizator propagátory drożdży oraz kadź fermenta
cyjna, znamienna tym, że poszczególne propagátory
drożdży (1), (2), (3) i (4) ustawione są bezpośrednio je
den nad drugim, połączone zaworami (5). (6) i (7), a na
przewodach wylotowych CO, poszczególnych propaga
torów (1), (2), (3) i (4) oraz na przewodzie wlotowym
(19) powietrza technologicznego umieszczone są płucz
ki (11), (12). (13), (14) oraz (17).

(P. 151407)

5.11.1971.

Tsenntralny Nauchno-Issledovatelsky i Proektno-Konstruktorsky
Institut Prokhdcheskikh Mashin
i Kompexov dla Ugolnoi Gornoi Promyshlennosti
Podzemnogo Stroitelstva, Moskwa, ZSRR (Vakov Isaevich Bazer, Nikolai Alexandrovich Malevích, Georgy
Pavlovich Serednyakov, Anatoly Kuzmich Perlov, J u 
ry Georgievich Khrapov).
Kombajn do robót wydobywczych z elementami ro
boczymi w postaci bębnów tnących zamocowanych do
boku wysięgnika, znamienny tym, że bębny (6) i (7) są
zamocowane w płaszczyźnie poprzecznej wysięgnika (5)
pod kątom nachylenia względem siebie, zaś boczna po
wierzchnia robocza każdego bębna jest ukształtowana
przez dwa ścięte stożki (10) i (11) ze wspólną dużą pod
stawą, przy czym kąt (2a) przy wierzchołku stożka (10)
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7a

(P. 127750)

26.06.1968.

pierwszeństwo: 28.06.1967; 30.03.1968; 5.06.1968 - NRF
Mannesmann AG, Düsseldorf, NRF (Ulrich Petersen,
Friedrich-Hans Granchin, José Sewerin).
Sposób wytwarzania stalowych rur bez szwu, pole
gający na stosowaniu w procesie technologicznym wy
twarzania dalszej obróbki tulei otrzymywanych w pro
cesie ciągłego odlewania, znamienny tym, że w pro
cesie technologicznym wytwarzania rur stosuje się tu
leje, których stosunek średnicy zewnętrznej do śred
nicy wewnętrznej wynosi od około 2 :1 do około 5 : 1 ,
przy czym grubość ścianki tulei wynosi co najmniej
15 mm, a średnica wewnętrzna co najmniej 80 mm,
oraz tym, że ostateczną długość tulei dobiera się dla
każdorazowo zastosowanego procesu i otrzymuje się
turę o większej długości niż to jest możliwe w odnoś
nym procesie wytwarzania rur, przez obrabianie tulei
za pomocą prasowania lub walcowania a zwłaszcza
wlcowania skośnego.
7a

(P. 145990)
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Sposób chłodzenia elektrorolek transportujących roz
grzany materiał do walcarek znamienny tym. że do
wnętrza nagrzewających się elementów elektrorolek
transportowych wprowadza się ciekły czynnik chło
dzący na przykład olej przy czym czynnik ten smaru
je jednocześnie łożyska i przekładnie urządzenia.
Sposób chłodzenia elektrorolek według zastrz. 1 zna
mienny tym, że czynnik chłodzący doprowadzony ze
zbiornika (1) jest tłoczony przy pomocy pompy (2) do
łożyska (3), następnie szczeliną między stojanem a wir
nikiem silnika napędowego (4) do łożysk (5), (6) i (7)
po czym przez zbiornik przekładni (8) wraca do zbior
nika (1).

4.02.1971.

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszi
ca, Kraków (Jan Madej, Karol Przybyłowicz).
Sposób wykonania główki do drążenia tulei ruro
wych na walcarce skośnej znamienny tym, że po
wierzchnię główki obrobionej mechanicznie poddaje
się metalizowaniu dyfuzyjnemu w ośrodkach stałych,
ciekłych lub gazowych.
Odmiana sposobu wykonania główki, według zastrz.
1 i 2 znamienna tym, że po operacji dyfuzyjnego me
talizowania powierzchnię główki poddaje się zabiego
wi azotowania w atmosferze zdysocjowanego amonia
ku, przy temperaturze 550 stopni Celsjusza, przez okres
od kilkunastu do kilkudziesięciu godzin.
(P. 149413)

13.07.1971.

Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica,
Gliwice, (Aleksander Makomaski, Jerzy Ludyga, Ro
man Wusatowski, Stanisław Rudny, Jan Gawlikowicz).
Sposób wytwarzania dwutcowników równolcglościnowých przy zastosowaniu rolek prostujących według
patentu 57 723 znamienny tym, że dwuteownik równoległościenny opuszczający wykrój uniwersalny ostatni,
i gotowy, złożony z czterech walców, których osie prze
chodzą przez jedną płaszczyznę pionową, posiada czte
ry półstopki rozchylone na zewnątrz.

7*

(P. 151402)

5.11.1971.

Huta „Warszawa", Warszawa (Władysław Gemra,
Ryszard Stolarz, Eugeniusz Wójcik, Leopold Rosiek).

7b

(P. 149529)

19.07.1971.

Włocławska Fabryka Lin i Drutu „Drumet", Włocła
wek. (Edward Drapała).
Sposób mechanicznego usuwania zgorzeliny z drutu
podczas przeciągania znamienny tym, że surowiec wyj
ściowy w postaci walcówki okrągłej wprowadza się do
głowicy kształtującej, która kształtuje jej przekrój
z okrągłego na sześciokątny przy równoczesnej reduk
cji przekroju a następnie płaskie powierzchnie wal
cówki poddaje się działaniu narzędzi skrawających,
które usuwają z nich resztki zgorzeliny i tlenki po
czym oczyszczoną walcówkę przeciąga się przez stałe
lub obrotowe ciągadło uzyskując drut okrągły o wy
maganej średnicy.

12
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7c
(P. 150829)
30.09.1971.
Fabryka Samochodów Ciężarowych im. Bolesława
Bieruta, Lublin, (Henryk Wroński).
Przyrząd do prostowania detali, zwłaszcza narzędzi
skrawających po obróbce cieplnej, znamienny tym, ze
posiada korpus (1), w którym osadzony jest znany
w istocie mechaniczny młotek (2) zakończony bijakiem
(3) najlepiej o napędzie pneumatycznym lub elektrycz
nym, oraz do którego podstawy (5), przytwierdzone
Jest rozłącznie kowadełko (7) przy czym napęd młot
ka (2) jest sterowany przyciskiem (9) korzystnie noż
nym.

(P. 149788)
31.07.1971.
Instytut Obróbki Plastycznej, Poznań (Tadeusz Rut).
Sposób kucia kształtek na prętach wydłużonych,
znamienny tym, że kształtowanie wyrobu odbywa się
przez spęczanie określonej długości pręta, przy równo
czesnym zgniataniu zachodzącym w kierunku poprzecz
nym do osi pręta, przy czym zgniatanie to ma miejsce
w części spęczanego odcinka pręta.
Urządzenie do wykonywania sposobu według zastrz.
1, zawierające dwa podobne zespoły dolny I górny,
przy czym jeden zespół mocowany jest do suwaka pra»yi względnie napędzany w inny sposób, natomiast
zespół drugi mocowany jest do stołu prasy, płyt do
których zamocowano wałki łożyskowe, przy czym po
dobne wałki łożyskowe zamocowane są w obudowach
matryc, a ponadto między tymi wałkami ułożyskowane
są łączniki, przy czym obudowy matryc podwieszone
są do płyt przy pomocy ogniw, przy czym obrabiany
pręt jest mocowany samoczynnie między matrycami
dzielonymi z ewentualnym zastosowaniem wkładek ma
trycowych, znamienny tym, że łączniki (10) i (10') uło
żyskowane są symetrycznie względem osi urządzenia,
przy czym w środku urządzenia zamocowane są do gór
nej płyty (Y) stemple kształtujące (2'), (5') i (6'), a w
płycie dolnej (7) zamocowane są odpowiednio stemple
kształtujące (2), (5) i (6).

Nr 19
(P. 150211)

27.08.1971.

Dolnośląska Fabryka Maszyn Włókienniczych, Ka
mienna Góra (Marian Czapla, Henryk Lawenda).
Urządzenie do regulacji ciśnienia we włókienniczych
aparatach farblarskich, z obiegiem kąpieli, wymusza
nym przez ciśnieniową pompę uciskową w instalacji
łączącej ciśnieniowy kocioł farbiarski z bezciśnienio
wym zbiornikiem wyrównawczym poprzez regulowa
ny zawór znamienne tym, że regulowany samoczyn
nie OG manometru (6) zawór (9) połączony jest z prze
strzenią (14) pod czaszą otwieranej pokrywy (15) ci
śnieniowego kotła (5) poprzez rury (11, 12, 19) prze
chodzące przez oś pionową nieruchomej części kotła
(5), przy czym rura (12) i rura (11) z kółkiem (17) sta
nowią równocześnie uchwyt do wprowadzenia i mo
cowania pojemnika (16) w kotle (5).

7g

8a

(P. 151016)

14.10.1971.

Spółdzielnia Pracy „Zjednoczenie, Warszawa (Ire
neusz Urbański, Jan Jezierski, Edmund Bernatowicz).
Bęben pralnicy agregatu do chemicznego czyszczenia
odzieży typu przemysłowego złożony z bębna zewnętrz
nego, w którym znajduje się kąpiel czyszcząca z filtra
cją w systemie ciągłym oraz współosiowo usytuowany
jednokomorowy bęben wewnętrzny z bocznym załado
waniem odzieży ułożyskowany z dwóch stron sprzężony
z układem napędowym zapewniającym mu ruch obro-
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towy oraz szeregiem urządzeń pomocniczych wyposałony w rozdzielony układ doprowadzenia gorącego
powietrza suszącego znamienny tym, że jego układ ru
rowy (8) doprowadzenia gorącego powietrza do prze
strzeni między wewnętrzną powierzchnią korpusu (1)
bębna zewnętrznego oraz zewnętrzną powierzchnią (3)
wewnętrznego bębna (2) zaopatrzonego w wewnętrzną
ścianę (4) wyposażoną w segmentowe wycięcie (5) prze
sunięty jest równolegle do osi obrotu (6) wewnętrzne
go bębna (2).
U,

(P. 152182)

16.12.1971.

Centralne Laboratorium Przemysłu Filcowego i Tka
nin Technicznych, Łódź (Leonard Tomaszewski, Ma
rek Koziara).
Sposób klejenia, osnów z włókien celulozowych, prze
znaczonych zwłaszcza na wyroby opatrunkowe zna
mienny tym, że proces klejenia przebiega w roztwo
rze wodnym zawierającym 0 , 5 - l ^ / o enzymatycznego
produktu fermentacji sacharozy z dodatkiem substancji
higroskopijnych w ilości 0 , 1 - 0.3V« przy czym lepkość
roztworu wynosi 1-10 cP.
8a

(P. 152674)

31.12.1971.

Zakłady Przemysłu Pończoszniczego Fen iks k Łódź
(Jan Kołodziej, Eugeniusz Jóźwiak, Stefan Zimnawoda, Longin Tobias, Henryk Smolarek, Krystyna Horzelska, Janusz Antoniewicz).
Sposób wykończenia wyrobów pończoszniczych i dzie
wiarskich, zwłaszcza z przędz dwuskładnikowych zna
mienny tym, że wyroby podaje się działaniu pary
o temperaturze 125°C przy ciśnieniu około 2,3 do 2,4
atmosfery, w czasie 5,5 minuty, przy czym wyroby są
ułożone luźno w warstwach do 30 par, po czym wyroby
poddaje się barwieniu znanymi sposobami, przy czym
temperatura kąpieli nie może przekroczyć 90°C.
8f

(P. 149772)

30.7.1971.

Zakłady Przemysłu Wełnianego im. Józefa Niedziel
skiego „Welux", Bielsko-Biała (Roman Bułka, Andrzej
Pniak, Jan Adamus).
Sposób termicznego znakowania i taśmowego mie
rzenia wyrobów pasmowych, zwłaszcza tkanin, zna
mienny tym, że pasmo tkaniny przechodzi płynnym
ciągłym ruchem kolejno przez wstępny naprężacz oraz
zespół wałków mierzących i następnie ułożona na
powierzchni przesuwającego się pasma towaru, odbijanka znaku towarowego przeniesiona zostaje łącznie
z tym pasmem za pomocą bczkońcowej taśmy przeno
szącej do nagrzanego bębna mierzącego, następnie odbijanka zostaje dociśnięta tkaniną i taśmą przenoszącą
do nagrzanego obwodu bębna mierzącego, gdzie pod
działaniem temperatury następuje odbicie się i utrwa
lenie znaku na tkaninie, zaś równocześnie mierzona
obwodem bębna tkanina, przemieszcza się do waiica
odbierającego i chłodzona na stole ssącym strumie
niem powietrza, czyszczona wałkiem szczotkowym,
przemieszcza się na składak.
Urządzenie wg zastrz. l znamienne tym, że wyposa
żone jest w licznik kontrolny z zespołem wałków mie
rzących 17 umieszczonych na wejściu oraz licznik mie
rzący właściwy 16, sprzężony z obrotowym bębnem
mierzącym 1, który posiada obwód ogrzany grzejnika
mi 2 łączonymi w kilka niezależnych zespołów z ter
moregulatorami 3, przy czym część obwodu bębna oraz
wałki naprężające 13, wałek przenoszący 6 z ssawkami
jak i wałek podający składaka 19, opasują taśmy prze
noszące bezkońcowe 8, 9, przy czym za wałkiem 12
umieszczona jest płyta zehładzająca 10 oraz wałek
szczotkowy 23, zaś w strefře pomiędzy urządzeniem
mierzącym 17 i bębnem 1 umieszczony jest automa
tyczny podajnik odbijanek znaku 22 ze sterowaną
częstotliwością podawania.
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Preparat ułatwiający barwienie włókien zawierają
cych azot barwnikami różnych grup, znamienny tym,
ie zawiera 9 0 - 6 0 części wagowych alkilo- lub/i alkiloarylo-poliglikoloeterów nie zawierających grup karboksylowych i 10-40 części wagowych soli alkilopirydyniowych.
8h

(P. 152443)

23.12.1971.

Thomas J. Karass, Quebec, Kanada.
Elastyczna nie tkana taśma, znamienna tym, że za
wiera pojedyncze pasmo włókien ułożonych równolegle
obok siebie i połączonych w jedną warstwę wykona
nych z jednej z żywic syntetycznych, takich jak nylon,
polietylen, polipropylen i poliester, przy czym włókna
połączone są ze sobą za pomocą kleju zawierającego
produkt utworzony przez kopolimeryzację dwu lub.
więcej monomerów związków, takich jak akrylonitryl,
butadien, akrylan butylu, metakrylan butylu, maleinian
butylu, akrylan oktylowy, maleinian okrylu, dwuwinylobenzen, akrylan etylu, etylen, akrylan oktylowy, me
takrylan etylu, akrylan izobutylu, kwas metakrylowy,
akrylan metylu, metakrylan metylu, styren metylu,
akrylan propylu, propylen, styren, octan winylu, ma
tlán winylu, chlorek winylu, i chlorek winylidenu.
8k

(P. 151275)

28.10.1971.

Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa (Danuta
Zawistowska, Paweł Rościszewski, Wiesław Wojnowski,
Kazimiera Bartosiak):
Silikonowy, nie wymagający wygrzewania środek do
wodoodpornej, przewiewnej impregnacji wszystkich
typów tkanin i skóry, a także wyprodukowanych z nich
wyrobów użytkowych, do kwasoodpornej impregnacji
tkanin z włókien poliakrylonitrylowych lub z wełny
z dodatkiem innych, włókien sztucznych oraz do hydrofobizacji szkła, ceramiki, papieru, metalu i różnych
materiałów sproszkowanych, w formie roztworu w
trudnopalnych rozpuszczalnikach organicznych, naj
korzystniej w chlorowanych węglowodorach alifatycz
nych, zawierający substancję czynną, która jest mie
szaniną 10-50 części wagowych oleju metylowodorosilikonowego o lepkości od 20 do 1000 cP i zawartości
czynnego wodoru od 0,3 do l,5%, 30-70 części wago
wych żywicy metylosilikonowej o stosunku CHS/Si - 1,05-1,20/1 i zawartości grup wodorotlenowych od
0,3 do 4*/o oraz 10-45 części wagowych estru kwasu
ortotytanowego, najkorzystniej tytanianu butylu i śro
dek zmiękczający, którym jest wosk, najkorzystniej
ciekła parafina, w ilości do 20Vo wagowych w stosunku
do silikonów, znamienny tym, że stabilizatorem jest
alkoksysilantiol w ilości do 0,25% wagowych w stosun
ku do substancji czynnej.
8k

(P. 151713)

23.11.1971.

Zakłady Azotowe „Kędzierzyn", Kędzierzyn. Polska
(Bogdan Zarychta, Marianna Zdyb, Krzysztof Budzyń
ski, Urszula Kuciewicz).
Sposób wytwarzania żywicy do uszlachetniania wy
robów włókienniczych przez kondensację 1 mola mo
cznika z 1 molem glikosalu i 2 - 2 , 5 molami formalde
hydu, znamienny tym, że kondensacja prowadzona
Jest z dodatkiem dwucyjanodwuamidu w ilości do
1 mola, a po jej zakończeniu nadmiar wolnego form
aldehydu wiązany acetonem w środowisku alkalicz
nym.
Bm

(P. 130547)

12.12.1968.

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Barwni
ków, Zgierz (Czesław Garda, Mieczysław Jurek, Fran
ciszek Kacprzak, Antoni Maciejewski, Józef Morawiec,
Zbigniew Olszewski).

8m

(P. 131789)

17.2.1969.

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Barwni
ków, Zgierz (Kazimierz Bujała, Henryk Golec, Miro
sław Graliński, Jan Jędrzejewski, Józef Morawiec).
Preparat pomocniczy stosowany w procesach bar
wienia włókien poliakrylonitrylowych znamienny tym,
że zawiera od 50 do 90 części wagowych produktu
o wzorze ogólnym 1, w którym R oznacza wyższy rod
nik alkilowy zawierający od 10 do 18 atomów węgla,
Ac oznacza atom chloru, bromu lub grupę siarczanową
i od 10 do 30 części wagowych produktu o wzorze
ogólnym 2, w którym R oznacza wyższy rodnik alki
lowy zawierający od 9 do 18 atomów węgla, n jest jednoimienną wartością liczbową lub mieszaniną war
tości liczbowych od 6 do 14 oraz od 5 do 30 części wa
gowych produktu o wzorze ogólnym 3. w którym R.
i Rj oznaczają rodniki naftalenu lub alkilonaftalenu.
w którym rodnik alkilowy zawiera od 1 do 5 atomów
węgla, R, jest równe lub różne od R, przy czym co
najmniej jeden z rodników R, lub R t zawiera grupę
sulfonową.

12a
Biuro Projektów
(Bronisław Pabiś).

(P. 130963)
Przemyślu Naftowego,

30.12.1963.
Kraków

Skraplacz wyparny chłodzony wodą w obiegu zam
kniętym z wentylatorem powodującym wymuszony
przepływ powietrza wewnątrz tego skraplacza, zna
mienny tym, że zbudowany jest w formie pionowego
walca, stanowiącego osłonę (3), wewnątrz której na
obwodzie umieszczonych jest szereg pionowych rur (9)
połączonych na końcach górnym i dolnym kolektorami
(10) i (11), z których jeden łączy się z przewodem do
prowadzającym pary amoniaku, a drugi z przewodem
odprowadzającym skroplony amoniak, przy czym we
wnątrz osłony (3) zabudowanych jest kilka ułożonych
nad sobą tac (14), z których każda posiada w środku
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otwór z obrzeżem (15), oraz otwory, przez które prze
chodzą rury (9) skraplacza, tak że tworzy się niewiel
ka szczelina wokół rur (9), przez które spływa do zbior
nika (2) woda dostarczona pompą (16) na górny poziom
skraplacza do zbiornika (8).
12«

(P. 151469)

10.11.1971.

Biuro Studiów i Projektów Hutnictwa, „Biprostal",
Kraków, Polska (Henryk Kleinrok, Julian Stępień).
Układ automatycznej regulacji gęstości roztworu
w wyparce o ciągłym ruchu znamienny tym, że w układzie tym jest zainstalowany elektromagnetycztny
trójdrożny zawór (10) sterowany impulsem pochodzą
cym od styków sygnalizacyjnych górnego poziomu roz
tworu w wyparce (3), którego zadziałanie powoduje
przepływ świeżego roztworu w rurociągu obiegowym
pompy (7) zasilającej, blokując dopływ roztworu do
wyparki (3).

15

łu rurką skośnie ścięta wprowadzoną do zbiornika
odparowującego i regulującego stały poziom cieczy
w tym zbiorniku znamienny tym, że przewody dopro
wadzające i odprowadzające mieszaniny gazowe są
usytuowane wewnątrz zbiornika dawkującego.
12c

(P. 151702)

28.10.1968.

Zakłady Rybne w Gdyni, Przedsiębiorstwo Państwo
we, Gdynia, Polska (Witold Kowalczyk, Helmut Pieta,
Henryk Boreysza).
Wytwornica stężonej solanki, składająca się z pod
stawy zbiornika wytwórczego, pompy, przewodów ru
rowych z zaworami oraz zbiornika magazynowego zna
mienna tym, że pompa (5) połączona jest ze zbiornika
mi (1, 14) przewodami (3, 4, 7, 8, 10) przy czym prze

wód (4) zakończony jest przedłużeniem (3), które może
być odkręcane przy pomocy uchwytu (2), przewód (10)^
wprowadzony jest do zbiornika (1) w ustawieniu stycz
nym do wewnętrznego obwodu cylindrycznego zbior
nika (1) co pozwala na rozpuszczenie soli w ruchu wi
rowym wody.

12a

(P. 152549)

29.12.1971.

Fabryka Sprzętu Ratunkowego i Lamp/ Górniczych
„Faser", Tarnowskie Góry (Edward Niedurny, Zyg
munt Brzęk).
Odparowalnik cieczy składający się ze zbiornika
dawkującego szczelnie zamkniętego zakończonego u do

12c

(P. 151880)

6.12.1971.

Politechnika Wrocławska, Wrocław (Maksymilian
Pająk, Stanisław Michalak, Lechosław Gładek).
Rozdzielacz faz do kolumn ekstrakcyjnych znamien
ny tym, że stanowi go kominek (1), do którego zamo
cowany jest odstojnik wykonany w kształcie płaskiego
pierścienia (2), ściętego stożka (4), spiralnego zamknię
tego pierścienia (6), pierścienia (7) o przekroju trójkąt
nym albo pierścieniowej półki sitowej (10), wyposażo
ny w dystrybutor wykonany w kształcie rurek (3). otwo
rów (5) lub szczelin (8), przy czym całość mocowana
Jest do płaszcza ekstrakcyjnej kolumny (10).

If
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(P. 150136)

23.8.1971.

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Budowy
Urządzeń Chemicznych CEBEA, Kraków (Stanisław
Bednarski).
Hydrocyklon zwłaszcza do wzbogacania węgla skła
dający się z części cylindrycznej z dyszą wlotową, ko
mory przelewowej z centralną dyszą przelewową i króć
cem przelewowym oraz z gumowej części stożkowej za
kończonej dyszą wylewową o regulowanym przekroju,
znamienny tym, że część stożkowa (10) ma postać co
najmniej dwu. korzystnie trzech współosiowych stoż
ków przechodzących w siebie, przy czym stożek przy
legający do części cylindrycznej (1) ma kąt największy,
a każdy kolejno następny stożek ma kąt odpowiednio
mniejszy.

Ud

(P. 151647)

19.11.1971.

Zakłady Azotowe im. P. Findera, Chorzów, Polska
(Mirosław Górnicki).
ltd

(P. 135016)

24.07.1969.

Warszawskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemy,
słowego „Dźwigar", Warszawa (Jacek Błaszczyk, Jan
Iliaszczuk).
Płyty filtracyjne do filtrowania cieczy agresywnych,
znamienne tym, że wykonane są z trzech warstw z ży
wic syntetycznych z tym że warstwa konstrukcyjna
wewnętrzna (2) zbrojona jest włóknem szklanym.
Sposób wykonania płyt filtracyjnych według zastrz.
1, znamienny tym, że wykonuje się je w dwóch połów
kach oddzielnie w formach poziomych, r. tym że połów
ki te po stwardnieniu klei się w jedną całość.

Nuc* okrągła do filtrowania mieszanin złożonych
z fazy ciekłej i stałej, zwłaszcza pod próżnią zaopa
trzona we współosiowy przesuwny pionowo zgarniacz
obrotowy oraz w zamykany króciec zsypowy do usu
wania osadu znamienna tym, że zgarniacz (4) posiądę
co najmniej jedno ramię zbliżone kształtem do łuku koła
o promieniu krzywizny wynoszącym 0,25-1,0 - ko
rzystnie 0,6 średnicy nuczy, wygięte krawędzią wypu
kłą zgodnie z kierunkiem obrotu oraz w króciec zsy
powy (3) do usuwania osadu usytuowany w przegro
dzie filtracyjnej w pobliżu bocznej ściany nuczy, zao
patrzony w zamknięcie przesuwne wzdłuż osi piono
wej króćca zsypowego po otwarciu którego pozostaje
w placku filtracyjnym cylindryczny otwór umożliwia
jący zsypywanie zgarnianego materiału.
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pędzany siłą odrzutu strumienia czynnika roboczego,
wypływającego z wirnika przez co najmniej jedną
dyszę napędową, znamienne tym, że poza dyszą napę
dową (27) zawiera co najmniej jeden otwór wypływo
wy (28) dla oczyszczonego czynnika roboczego.

I2d

(P. 151758)

25.11.1971.

Magyar Tudomanyos Akademia Banyaszati Kutato
Munkaközössege, Miskolc-Egyetemvaros, Węgry (Laszlo Horvath).
Sposób filtracji cieczy lub szlamu metodą ciągłą przez
wstępnie uformowaną warstwę filtracyjną z zastoso
waniem obrotowego filtru, znamienny tym, że w cza
sie każdego obrotu bębna filtracyjnego na powierz
chnię filtracyjną bębna nanosi się wstępną warstwę
z zawiesiny zawierającej material do wytwarzania
warstwy filtracyjnej, zanim bęben obracając zanurzy
się w naczyniu filtracyjnym zawierającym ciecz lub
szlam poddawany filtracji, a następnie usuwa się
wstępną warstwę filtracyjną oraz substancję stałą i/lub
ciekłą, które zbierane są na powierzchni bębna w cza
sie procesu filtracji.
12d

(P. 151897)

2.12.1971.

Przedsiębiorstwo Przemysłowo-Handlowe (Polskie
Odczynniki Chemiczne), Gliwice (Panajotis Papageorgios, Bronisława Łobacz, Jergijusz Goryanowicz).
Sposób oczyszczania roztworów wodnych siarcza
nów amonu, litu, sodu, potasu, magnezu, glinu, man
ganu, cynku, chromu, żelaza, kadmu, kobaltu, niklu,
cyny 1 miedzi oraz ałunów od ołowiu, znamienny tym,
że do roztworów wodnych tych soli, o dowolnym stę
żeniu jonów barowych korzystnie nie mniejszym niż
podczas mieszania, wodny roztwór związku baru, o stę
żeniu jonów barowych korzystnie nie mniejszym niż
0,005 gramojonu baru w litrze, w takiej ilości, aby
w roztworze oczyszczonym jony barowe przekraczały
co najmniej dwukrotnie równoważną ilość jonów oło
wiu, następnie roztwór miesza się i pozostawia do osa
dzenia osadu, który odfiltrowuje się, a filtrat przera
bia znanymi sposobami 2. Sposób według zastrzeże
nia 1, znamienny tym, że dodaje się do roztworów wo
dnych siarczanów, korzystnie, roztwory wodne azota
nu i/lub chlorku barowego.
12d

(P. 152600)

Gebriider Sulzer Aktiengesellschaft,
Szwajcaria (Ludek Baźil).

30.12.1971.
Winterthur,

Urządzenie odwirowujące do oczyszczania czynnika
roboczego dla tłokowych silników spalinowych, posia
dające wirnik obracający się wokół pionowej osi i na

12e

(P. 139346)

11.3.1970.

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Budowy
Urządzeń Chemicznych „Cebea", Kraków (Jan Bielatowicz).
Wypełnienie filtrów 1 absorberów zwłaszcza dla czyn
ników chemicznie agresywnych, znamienne tym, że sta
nowią go wióry z tworzyw sztucznych niezwilżalnych,
najkorzystniej z policzterofluoroetylenu lub polichlor
ku winylu.
12e

(P. 150233)

27.08.1971.

Zakłady Chemiczne „Nitron", Krupski Młyn (Roman
Wojdyło, Lucjan Niedźwiedź, Franciszek Kubikowski,
Leopold Haczek, Helmut Burek, Czesław Bal, Franci
szek Stachura, Janusz Konowski, Eugeniusz Kiełtyka
Helena Kurnatowska, Marian Luściński).
Mleszarko-ugnlatarka składająca się kadzi i miesza
deł pracujących w układzie planetarnym, znamienna
tym, że posiada silnik hydrauliczny (3) napędu miesza
deł (1), który napędzany jest pompą (5) o zmiennej wy
dajności wywołanej pracą silnika regulacji wydajności
(6) oraz, że posiada cylindry hydrauliczne (12) podno
szenia i opuszczania mieszadeł (1), które wraz z silni
kiem regulacji wydajności (6) są sterowane głównym
manometrem kontaktowym (10) i wyłącznikiem trójpołożenlowym (25).

18
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3.11.1071.

Instytut Nawozów Sztucznych, Puławy, Polska (Ed
ward Kotuła, Eugeniusz Wójcik, Julian Chorab).
Sposób odpylania powietrza z produkcji mocznika
oraz utyllizacja mocznika z pyłów i ścieków przy uży
ciu mokrych urządzeń odpylających, znamienny tym,
że do zraszania zapylonego powietrza stosuje się w obiegu zatężone w procesie odpylania roztwory ście
kowe, mocznika, a straty wody wynikające z nawilża
nia odpylonego powietrza uzupełniane są w sposób
ciągły niskoprocentowymi roztworami mocznika po
wstającymi w procesie produkcji mocznika, a w szcze
gólności ścieki z sekcji krystalizacji, przy czym zo
staje wykorzystana energia cieplna odpylanego powie
trza, co'pozwala na zatężanie roztworu obiegowego
prawie do punktu krystalizacji przez rozpuszczenie py
łów mocznika i odparowanie ścieków i roztwór ten
odprowadzany jest w sposób ciągły do przerobu zna
nym sposobem.
12e

(P. 152041)

10.12.1071.

Instytut Obróbki Skrawaniem, Kraków (Adam Bu
łat, Stanisław Biermański).
Urządzenie do sporządzania emulsji olejowych spo
sobem hydrodynamicznym wyposażone w turbinę
styczną montowane bezpośrednio na końcu przewodu
wodociągowego, znamienne tym, że posiada dwa zes
poły palców mieszających, zespół palców stałych (10)
umieszczonych we wnętrzu (4) i zespół palców wiru
jących (17) umieszczonych na wirniku (15), oraz, że oś
(13) wirnika (15) turbiny i palców mieszających (17)
usytuowana jest pionowo w rurze mieszającej (4),
przy czym w rurze eżektora (7) jest zamontowana
kierownica (10) strumienia przez co dyspergowanie
oleju w wodzie odbywa się trzystopniowo: w eżektorze,
na łopatkach (16) turbiny i w części mieszającej na pal
cach mieszających (17) i (18).

12*

(P. 149221)

3.7.1971.

Zakłady Azotowe im. F. Dzierżyńskiego, Tarnów
(Ja*h Zygadło. Stefan Kupiec, Antoni Gajewski).
Sposób wytwarzania tlenku glinu do sporządzania
nośnika dla katalizatorów przez wytrącenie osadu wo
dorotlenku glinu z glinianu sodowego lub potasowego
pod działaniem dwutlenku węgla, który to osad na
stępnie przemywa się, filtruje, uplastycznia, formuje,
suszy i praży znamienny tym, że wydzielony osad worotlenku glinu z glinianu po częściowym przemyciu
wodą poddaje się najpierw działaniu kwasu azotowe
go, następnie amoniaku a otrzymany w ten sposób
osad stanowiący mieszaninę dwóch postaci wodoro
tlenku glinu po wymyciu azotanów podsusza się w
temperaturze korzystnie 50°C do zawartości najwyżej
40% wody traconej w 105°C i uplastycznia mechanicz
nie po czym w znany sposób formuje się, suszy i pra
ży.
12g

(P. 149322)

8.7.1971.

Politechnika Warszawska, Warszawa (Anatol Selecki).
Urządzenie oddzielające ciekłe dyspersje od gazów
i par zaopatrzone w równolegle zestawione przelotowe
rurki, korzystnie cienkościenne, umocowane w otwo-
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rach poprzecznej sitowej ściany, lub ich końcami w po
przecznych sitowych ścianach, stanowiących górną
i dolną ścianę urządzenia, z którego boczną obudową
są szczelnie złączone, znamienne tym, że w każdej
s przelotowych, rurek (1) jest wzdłużnie umieszczona
co najmniej jedna zwijka śrubowa (5) wykonana z ta
śmy, na przykład metalowej.

19

czenie, a X oznacza grupę OC2H, działa się bromomalonianem etylu lub chlorooctanem etylu lub bromooctanem etylu w rozpuszczalniku organicznym lub bez
rozpuszczalnika, w obecności środków wiążących wy
dzielający się w reakcji chlorowodorów lub bromowodór, a otrzymane w ten sposób estry o wzorach 1 - 4 ,
w których X oznacza grupę OC,Hs, a Y i Z mają wy
żej podane znaczenie, poddaje się następnie reakcji
i amoniakiem lub hydrazyną lub alkoholowym roz
tworem wodorotlenku sodu.
12*

(P. 150644)

22.09.1971.

Biuro Projektów Kopalnictwa Surowców Chemicz
nych „Biprokop" Chorzów, (Edward Pietrzyk, Ryszard
Ryś, Sylwester Sułkowski, Norbert Janota).
Reaktor do ciągłego utleniania I pollmetryzacjl wę
glowodorów w siarce znamienny tym, że składa się ze
zbiornika (1) reaktora do którego doprowadzona jest
instalacja (11) sprężonego powietrza i parowa insta
lacja (12) grzewcza oraz umieszczone jest mieszadło (6),
przy czym ze zbiornikiem (1) połączony jest poprzez
cyklon (9) i dozownik celkowy (8) zbiornik (T) i do
zownik (10) kwasu siarkowego.

12q

(P. 149568)

20.7.1971.

Politechnika Warszawska, Warszawa (Hanna Pio
trowska, Barbara Serafin, Krystyna Wejroch-Matacz).
Sposób wytwarzania polikarbetoksyamln oraz Ich po
chodnych o własnościach chelatujących o wzorze ogól
nym 1, w którym X oznacza grupę ONa lub OC,Hj lub
NH, lub NH-NH t , albo o wzorze 2, w którym X ma
wyżej podane znaczenie, a Y oznacza grupę COX lub
CHaCOX lub CHjCHtCOX)^ albo o wzorze ogólnym 3,
W którym Z oznacza resztę CH2COX lub CH(COXK
a X ma wyżej podane znaczenie, albo o wzorze 4,
W którym Z ma wyżej podane znaczenie znamienny
tym, że ma odpowiedni aminobenzoesan etylu lub
2,2-dwuaminodwufenyl lub piperazynę lub pochodną
plperydyny o wzorze 5, gdzie Y ma wyżej podane zna-

12g

(P. 151435)

8.11.1971.

Przedsiębiorstwo Produkcji Kruszyw Mineralnych
i Lekkich, Katowice, Polska (Witold Kowalenko, Bar
bara Kowalenko, Lucjan Madejski).
Sposób prowadzenia procesu spiekania różnych su
rowców na kruszywo sztuczne na ruszcie aglomeracyjnym znamienny tym, że po upływie czasu krótszego niż
pięć minut od zakończenia zapalania masy, wykonu
je się w rozpalonym od góry materiale otwory, któ
rych pole poprzecznego przekroju jest mniejsze niż
20 cm*, odległość między geometrycznymi -środkami
otworów na powierzchni spieku jest mniejsza niż
30 cm, a głębokość jest "większa niż 3 cm.

12g

(P. 152288)

20.12.1971.

Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa, Polska
(Jerzy Chrząszcz, Andrzej Cybulski. Jerzy Gromadowski, Zbigniew Leszczyński, Konstanty Chmielewski,
Tadeusz Todryk, Tadeusz Wojtowicz).
Sposób wytwarzania katalizatora wanadowo-mollbdenowego do utleniania węglowodorów, polegający
na nanoszeniu na zawierający co najmniej 70°/e Al.O,

20
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.ziarnisty nośnik masy katalitycznej składający się ze
związków wanadu i molibdenu z dodatkiem znanych
związków stanowiących promotory, aktywatory i mo
dyfikatory znamienny tym, że w pierwszej kolejności
wprowadza się do nośnika lub na nośnik co najmniej
jeden ze związków litu, sodu, potasu, magnezu, wa
pnia, boru, krzemu, tytanu, cyrkonu, hafnu, iterbu
i lantanu, następnie nośnik z tą częścią masy katali
tycznej poddaje się obróbce termicznej w temperatu
rze co najmniej 1300°C, po czym dodaje się pozostałe
składniki masy katalitycznej, wśród których mogą być
również związki pierwiastków naniesione przed obrób
ką termiczną.

l*c

(P. 152571)

28.12.1971.

Politechnika Wrocławska, Wrocław (Edmund Musiał,
Mirosław Marcinkowski, Bohdan Radomyski).
Reaktor do prowadzenia heterofazowych procesów
w układzie trójfazowym, składający się z cylindrycz
nego korpusu wewnątrz którego zamocowana jest
współśrodkowo ssąca rura, oraz wyposażony w dys
trybutor gazu, przewód doprowadzający fazę ciekłą,
przewód odprowadzający fazę ciekłą, przewód dopro
wadzający ziarna ciała stałego i przewód odprowadza
jący fazę gazową, znamienny tym, że na górnej części
ssącej rury (3) zamocowany jest koncentrycznie regu
lator (4) poziomu złoża ciała stałego w postaci rury
o powierzchni przekroju poprzecznego prześwitu c«
najmniej dwa razy większej od powierzchni przekro
ju poprzecznego prześwitu ssącej rury (3), oraz o dłu
gości określonej odległością dolnej krawędzi regula
tora (4) od górnej krawędzi ssącej rury (3), która rów
na jest dwu lub więcej średnicom korpusu (1) reakto
ra, i odległością górnej krawędzi regulatora (4) od
szczytu korpusu (1) reaktora, która równa jes jednej
średnicy korpusu (1) rekatora, przy czym korpus (1)
reaktora zaopatrzony jest w stożkowe dno (2) o kącie
rozwarcia 10-30°, które połączone jest odbieralnikiem
nadziarna (5).

121

(P. 125921)

20.03.1968.

Zjednoczenie Przemysłu Nieorganicznego, Warszawa
(E. Pischinger, S. Bursa, H. Konieczny, J. Straszko).
Sposób wytwarzania chloru, węglanu sodowego 1 sa
letry amonowo-sodowej z chlorku sodowego, kwasu
azotowego, amoniaku i dwutlenku węgla znamienny
tym że: chlor, węglan sodowy i saletrę amonowo so
dową otrzymuje się w jednym kompleksowym bezodpadowym procesie technologicznym w którym przez
działanie kwasu azotowego na chlorek sodowy po
wstaje chlor gazowy, tlenki azotu i roztwór azotanu
sodowego z nieprzereagowanym kwasem azotowym
(Fig. 1, 5), który to roztwór poddawany jest zobojętnia
niu i nasycaniu amoniakiem (Fig. 1, 9) oraz karbonizacji dwutlenkiem węgla (Fig. 1, 10) w celu wytrącenia
wodoro-węglanu sodowego (Fig. 1, 10, 11), a następnie
odparowaniu i krystalizacji saletry amonowo sodowej
(Flf. 1. 14. 15).

121

(P. 127367)

5.06.1968.

Uniwersytet Jagielloński (Katedra Technologii Che
micznej), Kraków (Feliks Polak, Lechosława Wilkosz).
Sposób otrzymywania syntetycznego seolltu typu foJazytu z wyższą zawartością SiO t o własnościach sit
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molekularnych przez poddanie reakcji glinianu sodo
wego, kwasu krzemowego i wodorotlenku sodowego
przy zachowaniu między
reagentami stosunków:
SIO, : Al t O, - 8-20.
NaaO : SiO, = 0,25-0,60,
H,0 :
:Na, - 3 0 - 6 0 , znamienny tym, że reakcję prowadzi
•ię przy takim stężeniu reagentów, ażeby iloczyn stęień liczony w molach reagujących składników na 100 g
wody Wyrażony wzorem
INa,Ol • [SiO,]» • [Al t O,l
wynosił 3 «lO-»-2* 5* 10 - 4 , a zawartość A l , 0 , w rea
gującej mieszaninie nie wykraczała poza granice 1 10 g Al,O,/100 g wody. (P. 130460)
6.12.1968.
Pierwszeństwo: 8.12.1967 - Szwajcaria
Wilhelm Sguindo, Lozanna, Szwajcaria.
Sposób wytwarzania mas filtracyjnych na podstawie
węgla, znamienny tym, że rozdrobnionie żywiczne dre
wno traktuje się stężonym kwasem siarkowym w iloś
ci 3-5'/» wagowych w odniesieniu do wagi drewna
i kwas ten znajduje się w 15-20 częściach objętościo
wych wody w stosunku do objętości kwasu i tak przy
gotowane rozdrobnione drewno poddaje się destylacji
w temperaturze 450-700°C.
1st

(P. 149851)
121
4.8.1971.
Zakłady Azotowe im. F. Dzierżyńskiego, Tarnów (An
toni Gajewski, Jan Zygadło).
Sposób niszczenia tlenków azotu w gazach wydmu
chowych na drodze katalitycznej redukcji amoniakiem,
znamienny tym, że do gazów wydmuchowych dodaje
się amoniak i wodór i powstałą mieszaninę kieruje się
na katalizator, na którym równocześnie zachodzi re
akcja wodoru z zawartym w gazach wydmuchowych
i tlenem i reakcja redukcji tlenków azotu amoniakiem.
121

(P. 150240)
26.8.1971.
Patent dodatkowy do patentu nr P. 149047
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji,
Białystok (Sergiusz Antoniuk, Anatol Gutkiewicz, Ni
na Łosakiewicz, Jan Malesiński, Marek Roman, Ro
muald Rutkowski, Jerzy Sitko).
Sposób bezpylnego zasypu fluorokrzemianu sodu zna
mienny tym, że do worka z fluorokrzemianem sodu
dodaje się odpowiednią ilość wody w celu zwiększenia
wilgotności fluorokrzemianu sodu.
121

(P. 151729)

24.11.1971.

Zakłady Azotowe im. Pawła Findera, Chorzów, Pol
ska'(Jan Cichowski).
Sposób wytwarzania karbidu drogą reakcji tlenku
wapnia z węglem w podwyższonej temperaturze w trój
fazowym piecu łukowo-oporowym o trzech elektrodach
ruchomych i wspólnej, nieruchomej przeciwelektrodzie
na dnie wanny piecowej, na zasadzie stałowartościowej regulacji natężenia prądu i okresowo przeprowa
dzanych wycieków uzyskiwanego produktu, znamien
ny tym, że napięcia na poszczególnych fazach są
w pierwszej połowie okresu między wyciekami śred
nio wyższe niż w drugiej połowie tego okresu.
12k

(P. 151042)

14.10.1971.

Zakłady Azotowe „Kędzierzyn", Kędzierzyn (Jan
Moskal, Henryk Pokrywką, Tadeusz Stachowiak).
Urządzenie do oczyszczania cieczv jak ciekły amo
niak syntetyczny, znamienne tym, że składa się z ciś
nieniowego naczynia (1) i elektromagnesu (2) przy czym
do ścian ciśnieniowego naczynia (1) wykonanego ze
stali antymagnetycznej wbudowany jest elektromag
nes (2) wykonany ze stali nie magnesującej się trwa

Jl

le, przy czym strefa obojętna (9) elektromagnesu znaj
duje się na zewnątrz ciśnieniowego naczynia (1) i za
opatrzona jest w zwojnicę (3) zasilaną prądem stałym,
z możliwością zasilania prądem o odwrotnej bieguno
wości.
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31.07.1968.

Politechnika Warszawska, Warszawa (Wiesław Ka
wecki, Janusz Pysiak, Jerzy Piskorski).
Sposób otrzymywania tlenku glinowego przez rozkład
termiczny zasadowych siarczanowych soli glinowych
polegający na dwuetapowym wyprażaniu, gdzie naj
pierw sole te praży się celem usunięcia z nich wody
i ewentualnie amoniaku a następnie poddaje się je
prażeniu w obecności czynnika redukującego, znamien
ny tym, że w drugim etapie tego procesu wsad praży
się w temperaturze 600-900°C w obecności siarki pier
wiastkowej, którą doprowadza się korzystnie w posta
ci pary.

12m

(P. 152424)

Instytut Chemii Nieorganicznej, Gliwice
Grobelny, Jadwiga Chmiel, Danuta Różycka).

23.12.1971.

(P. 149248)

5.7.1971.

Huta Baildon, Katowice (Jerzy Mroziński, Edmund
Bryjak, Wiesław Rejment, Wiesław Gliwa).
Urządzenie do ciągłego wytwarzania z roztworu wolframianu sodu i z roztworu kwasu mineralnego za
wiesiny zawierającej jako składnik rozproszony kwas
wolframowy, składające się z umieszczonego na dro
dze przepływu strumieni wolframu sodu i kwasu mi
neralnego rozpylacza, usytuowanego w zamkniętym
i zaopatrzonym w dolnej części w przewód wylotowy
naczyniu, znamienne tym, że jako rozpylacz ma za
mocowane na jednym centrycznym do osi naczynia (1)
napędzanym wale (6) najmniej dwa turbinowe miesza
dła (8-9), z których górne mieszadło (8) umieszczone
Jest powyżej wylotowego przewodu (5), a dolne mie
szadło (9) umieszczone jest poniżej wylotowego prze
wodu (5).

(P. 116428)

12.9.1966.

Pierwszeństwo: 14.9.1965 - Niemiecka Republika
Federalna

(Marian

Sposób wytwarzania fluorku glinowego obok łatwo
filtrującej się i szybko sedymentującej krzemionki w
reakcji kwasu fluorokrzemowego z wodorotlenkiem gli
nowym znamienny tym, że do kwasu fluorokrzemowe
go o stężeniu 8 - 2 5 % i temp. 70-100°C wprowadza się
wodorotlenek glinowy porcjami lub w sposób ciągły
w czasie od 1 do 120 minut zwłaszcza od 10 do 60 mi
nut, po czym otrzymany roztwór fluorku glinowego
poddaje sedymentacji, dekontacji i krystalizacji, a na
stępnie odwodnieniu.

12n

12o

Schering Aktiengesellschaft, Bergkamen, Niemiecka
Republika Federalna i Berlin Zachodni.
Sposób wytwarzania związków optycznie czynnych,
zwłaszcza sekosteroldów, o ogólnym wzorze 1, w któ
rym C1 oznacza niesymetryczny atom węgla, X ozna
cza atom wodoru, rodnik metylowy, etylowy lub pro
pylowy, Y oznacza grupę organiczną o 4 - 2 4 atomach
węgla, A oznacza wiązanie pomiędzy atomem węgla Ca
i atomem węgla w grupie odznaczonej symbolem Z lub
Z' albo rodnik metylenowy lub etylenowy a Z' ozna
cza grupę - COOH, gdy Z oznacza grupę - COO-alkilową lub Z' oznacza grupę - C H O , gdy Z oznacza
grupę -CH2OH lub Z' oznacza grupę -CH2OH, gdy Z
oznacza grupę -CH2O-acylową lub Z' oznacza grupę
o wzorze - C H O H - R 1 , gdy Z oznacza grupę o wzorze
-COR1, w których R1 oznacza niższy rodnik alkilowy
lub podstawniki R, we wzorze - C H O H - R 1 i we wzo
rze - C O R , razem oznaczają rodnik etylenowy, propy
lenowy lub butylenowy, albo Z' oznaczą grupę o wzo
rze - C O R l gdy Z oznacza grupę o wzorze - ( C = R t ) R1, w których to wzorach R, ma wyżej podane znacze
nie a R2 oznacza grupę oksymową, hydrazonową lub
semikarbazonową, znamienny tym, że związek o ogól
nym wzorze 2, w którym Ci oznacza optycznie nieak
tywny atom węgla, a X, Y. Z i A mają wyżej podane
znaczenie, poddaje się procesowi fermentacji za po
mocą bakterii, kultur drożdży lub grzybów albo wy
osobnionych z nich enzymów.

12o

(P. 138074)

8.1.1970.

Instytut Przemysłu Organicznego, Warszawa (Boh
dan Śledziński, Ludwika Cieślakowa, Romuald Mali
nowski).
Sposób wytwarzania nowych mieszanych estrów
kwasu fosforowego o własnościach owadobójczych zna
mienny tym, że mieszane estry 0,0-dwualkilo-0-l (mo
no-, dwu- i trójchlorofenylo/-2-bromowinylowe o wzo-

Nr 19
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rach ogólnych 1, 2 i 3 w których R oznacza grupę me
tylową, R' - grupę etylową R" grupę propylową, a n
oznacza liczbę całkowitą od 1 do 3, otrzymuje się
przez działanie mieszanych estrów alkilowych kwasu
fosforawego o wzorach ogólnych 4, 5 i 6 w których
R, R' i R" mają znaczenie wyżej podane na bromki
mono-, dwu- i trójchlorofenacylidenu o wzorze ogól
nym 7, w którym n oznacza liczbę całkowitą od 1
do 3.

23

librowanej dyszy (4) dla regulacji natężenia przepły
wu alkoholu etylowego i zaworu odcinającego (5) umieszczonych na rurociągu łączącym zbiornik (6) z ru
rą reakcyjną (1) oraz chłodnicy (8) do chłodzenia ga
zów poreakcyjnych i wykraplania pary wodnej.

12o

(P. 147792)

27.04.1971.

Politechnika
Warszawska,
Warszawa - Instytut
Przemysłu Organicznego, Warszawa (Jacek Arot, Marek Cieślak, Zygmunt Eckstein, Jadwiga Ostrowska).
Sposób otrzymywania kwasu 2-metoksy-3,6-dwuchlorobenzoesowego o wzorze 1, znamienny tym, że 2-propenylo-3;6-dwuchloroanizol o wzorze 2 poddaje się utlenieniu w fazie ciekłej w układzie homo- lub heterogennym, w środowisku wodnym lub w mieszaninie
wody z obojętnymi rozpuszczalnikami organicznymi
jak kwas octowy lub aceton lub benzen.

12o

(P. 147471)

9.4.1971.

Wacław Mauberg, Gliwice.
Sposób i urządzenia do wytwarzania etylenu przez
katalityczne odwodnienie alkoholu etylowego w pod
wyższonej temperaturze znamienny tym, że alkohol
etylowy ze zbiornika (6) poprzez zawór odcinający (5)
i dyszę (4) wprowadza się do wypełnionej katalizato
rem rury reakcyjnej (1) i ogrzewa, a powstałą gorącą
poreakcyjną mieszaninę gazową ochładza w chłodni
cy (8) do temperatury przy której następuje konden
sacja pary wodnej.
Urządzenie do wytwarzania etylenu znamienne tym,
że składa się z rury reakcyjnej (1) wypełnionej kata
lizatorem, zaopatrzonej w elektryczny element grzej
ny (2) i reagujący na zmiany temperatury element (3)
do regulacji temperatury, zbiornika alkoholu etylowe
go (6) usytuowanego powyżej rury reakcyjnej (1) dla
umożliwienia grawitacyjnego spływu alkoholu, zaopa
trzonego w podziałkę (7) pozwalającą na pomiar iloś
ci alkoholu wprowadzonego do rury reakcyjnej (1), ka

12o

(P. 149252)

5.07.1971.

Przedsiębiorstwo Przemysłowo-Handlowe „Polskie
Odczynniki Chemiczne", Gliwice (Tadeusz Jaworski,
Jacek Terpiński, Jergijusz Goryanowicz).
Sposób wytwarzania tioacetamidu z acetonitrylu
i siarkowodoru w obecności katalizatorów, znamienny
tym, że wysyca się, w temperaturze otoczenia, siarko
wodorem acetonitryl zawierający co najmniej 0,05%
wag. amoniaku, aminy lub mieszaniny aminu, ko-
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rzystnle rozpuszczony w rozpuszczalniku organicznym,
nie wchodzącym w reakcję zarówno z substancjami jak
i produktem reakcji, oddziela od roztworu w sposób
znany wydzielone kryształy produktu, a roztwór po
uzupełnieniu acetonitrylem stosuje się w następnym
cyklu produkcyjnym.
12o

(P. 149339)

09.07.1971.

Polska Akademia Nauk Instytut Chemii Organicz
nej, Warszawa, Polska (Zdzisław Bruszewski, Ryszard
KolińsKi).
Sposób wytwarzania dwufluorochlorobromom.etanu
przez bromowanie dwufluorochlorometanu w tempera
turze 300-1000°C, znamienny tym, że bromowanie pro
wadzi się w obecności gazów obcych, przy czym sto
sunek molowy dwufluorochlorometanu do gazu obce
go nie jest mniejszy niż 1:0,1.
12o

(P. 149412)

Nr 19

loksylową, R t oznacza wodór, grupę wodorotlenową,
grupę acyloksylową lub grupę alkilową, lub R, łącz
nie z R2 mogą stanowić podwójne wiązanie chemiczne
lub grupę izopropylidenodioksylową, R, oznacza wodór
lub grupę acyloksylową, a Z oznacza wodór lub grupę
acylową, znamienny tym, że związek o wzorze 2, w któ
rym R1 R2, R3 i Z mają podane wyżej znaczenie, pod
daje się działaniu bezwodnego fluorowodoru oraz N-bromopochodnej związku organicznego stanowiące]
źródło dodatniego jonu bromowego w obecności zasa
dy Lewisa w środowisku rozpuszczalnika organicznego
z grupy chlorowcoalkanów lub poddaje sie działaniu
wodnego roztworu fluorowodoru (...) w środowisku rozpuszczal
nika organicznego z grupy chlorowcoalkanów, po czym
produkt wyodrębnia się i oczyszcza znanym sposobem.

13.07.1971.

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska (Przemy
sław Mastalerz, Mirosław Sroka).
Sposób wytwarzania monoestrów kwasu fenylomalonowego znamienny tym, że do mieszaniny równomolarnych ilości soli dwusodowej kwasu fenylomalonowego i fenolu lub alkoholu w rozpuszczalniku or
ganicznym np. CH2Cl2, CCl4 lub w eterze etylowym
wprowadza się 1,5 krotny nadmiar chlorku tionylu w
temperaturze 15-20° przy silnym mieszaniu, następ
nie miesza się jeszcze przez 15 minut w tej tempera
turze i ogrzewa 2 - 3 godziny w temp. 30-40°, miesza
ninę po reakcji przemywa się czterokrotnie zimną wo
dą i ekstrahuje monoester roztworem kwaśnego węg
lanu potasu w wodzie, ekstrakt przemywa się rozpusz
czalnikiem organicznym i po usunięciu rozpuszczalnika
wytrąca monoester stechiometryczną ilością kwasu solnego.
12o

(P. 151239)

25.10.1971.

Wyższa Szkoła Inżynierska im. J. Śniadeckich, Byd
goszcz (Kazimierz Kozłowski, Grażyna Politowicz, An
toni Różyczko).
Sposób otrzymywania związku powierzchniowo czyn
nego znamienny tym, że synteza siarczanowania estru
butylowego kwasu rycynolowego przeprowadza się
przy użyciu adduktu S0 3 -dioksan lub S0 3 -pirydyna
w zakresie temperatur od - 1 0 ° do +20°C, najlepiej
od 0 do +5°C, w rozpuszczalnikach organicznych, a na
stępnie działa się na siarczanową pochodną estru bu
tylowego, zawierającą podwójne wiązanie aminami al
kilowymi takimi jak: etanoloaminy, propanoloaminy
butanolomainy.
12o

(P. 151341)

30.10.1971.

Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej, Blachownia
Śląska (Włodzimierz Montewski, Danuta Jazienicka,
Zofia Pokorska, Krystyna Wypych, Anna Adamowicz).
Sposób odzysku kobaltu z pozostałości podestylacyj
nej otrzymanego w procesie wytwarzania dwumetylotereftalanu metodą Witten znamienny tym, że z po
zostałości rozpuszczonej w metanolu po zakwaszeniu
wydobywa się kobalt na kationitach w temperaturze
50-80°C.
12o

(P. 151352)

2.11.1971.

Instytut Farmaceutyczny, Warszawa, Polska (Czesła
wa Danuta Księżny, Maria Skibińska, Teresa Uszycka-Horawa, Romana Jaworska, Maria Malinowska, Bar
bara Sokołowska).
Sposób wytwarzania 5a-bromo-6ß-fIuorowych po
chodnych pregnanu o wzorze ogólnym 1, w którym R1
oznacza wodór, grupę wodorotlenową lub grupę acy

12O

(P. 151889)

2.12.1971.

Sterlitamaxki Opytno-Promyszlenny Zawód po Prolzwodstwu Izopronovogo Kauczuka, Sterlitamak, Zwią
zek Socjalistycznych Republik Radzieckich, Wsjesojuzny Ordena Lenina Elektrotechniczeski Institut imieni
W. J. Lenina, Moskwa, Związek Socjalistycznych Repu
blik Radzieckich (Aleksander Grigoriewicz Liakurr.owicz, Jurij Ivanowicz Michurow, Nina Wasiliewna Zakharowa, Mikhail Afanasiewicz Golubenko, Genrik
Aleksandrowicz Tolstikow, Rakhil Samoilowna Kholodowskaja, Zoja Stepanowna Shalimowa, Taisia Wasi
liewna Legostaew, Wasili Dimitriewicz Popow, Władi
mir Romanowicz Dolidze).
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Kr 10

Sposób wytwarzania Izomerów bezwodnika kwasu
tnetyloczterowodoroftalowe&o drogą kondensacji sprzę
żonego dienu z bezwodnikiem kwasu maleinowego w obecności organicznego rozpuszczalnika w temperaturze
40 oo°C i następującej po tym obróbki otrzymanych
produktów kondensacji, znamienny tym, że jako sprzę
żony dien stosuje się trans-piperylen, a produkty otrzymane w wyniku procesu kondensacji poddaje pro
cesowi obróbki cieplnej w temperaturze 150-250°C.
12 0

(P.. 152052)

0.12.1971.

Jeleniogórskie Zakłady Farm^jculycznc „Polfa"
Przedsiębiorstwo Państwowe, Jelenia Góra, Polska
(Zygmunt Zborucki, Antoni Walczak, Janusz Kochman).
Sposób otrzymywania bezwodnika trójmetylooctowego znamienny tym, że otrzymuje się go z kwasu' trójmetylooctowego w reakcji z chlorkami arylosulfonowymi zasad organicznych.
12o

(P. 152093)

6.12.1971.

Jeleniogórskie Zakłady Farmaceutyczne ,.Pr»ifV
Przedsiębiorstwo Państwowe, Jelenia Góra, Polska
(Zygmunt Zborucki, Józef Wajcht, Janusz Kochman).
Sposób otrzymywania bezwodnika kwasu t-butylo©ctowego znamienny tym, że otrzymuje się go z kwasu
t-butylooctowego oraz chlorku tego kwasu w reakcji
z rozpuszczalnikami organicznymi niepolarnymi w obecności zasad organicznych najkorzystniej w hetero
cyklicznych.
12o

(P. 152094)

6.12.1971.

12o
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(P. 152457)

24.12.1971.

Spółdzielnia Pracy Chemików, Gdańsk (Władysław
Rapicki).
Sposób otrzymywania kwasu 2-chloro-4-nitrobenzoesowego przoz utlenianie 2-chloro-4-nitrotoluenu bez
wodnikiem chromowym znamienny tym, że bezwodnik
kwasu chromowego wprowadza się do mieszaniny rea
gującej w postaci wodnego roztworu.
Sposób według zastrzeżenia i znamienny tym, że do
układu wprowadza się kwas octowy lodowaty w ilości
do 200c7t użytego do reakcji 2-chloro-4-nitrotoluenu.
12o

(P. 152459)

24.12.1971.

Spółdzielnia Pracy Chemików, Gdańsk (Władysław
Rapicki, Henryk Argasiński, Janusz Boftrukiewicz).
Sposób wytwarzania kwasu 2-chloro-4-nltrobenxoesowego przez utlenianie 2-chloro-4-nitrotoluenu kwa
sem azotowym znamienny tym, że utlenianie prowadzi
się w mieszaninie kwasu azotowego z kwasem siarko
wym lub fosforowym o temperaturze wrzenia od 125
do 145°C.
12o

(P. 152593)

30.12.1971.

Polska Akademia Nauk (Instytut Chemii Organicz
nej), Warszawa (Wielgat Jerzy, Koliński Ryszard, Do
magała Zbigniew).
Sposób wytwarzania ośmiocblorotlaianu za pomocą
chlorowania tiofenu lub czterochlorotiofenu w obec
ności katalizatora, znamienny tym, że jako kataliza
tor stosuje się siarkę elementarną lub chlorek siarki
lub dwuchlorek siarki bądź ich mieszaninę a proces
chlorowania prowadzi się pod zwiększonym ciśnieniem.

Jeleniogórskie Zakłady Farmaceutyczne
„Polfa"
Przedsiębiorstwo Państwowe, Jelenia Góra, Polska
(Zygmunt Zborucki, Józef Wajcht).
Sposób otrzymywania estrów t-butylooctowych alko
holi sterydowych, znamienny tym, że reakcję acylowania prowadzi się bezwodnikiem kwasu t-butylooctowe
go w obecności zasad heterocyklicznych najkorzystniej
w pirydynie w temperaturze pokojowej lub podwyż
szonej.
12o

(P. 152191)

17.12.1971.

Jeleniogórskie Zakłady Farmaceutyczne
„Polfa"
Przedsiębiorstwo Państwowe, Jelenia Góra, Polska
(Mieczysław Medoń, Feliks Gondorowicz).
Sposób oczyszczania kwasu dezoksycholowego otrzy
manego w znany sposób w postaci kompleksu z ksyle
nem a zawierającego około 20% kwasu cholowego zna
mienny tym. że kompleks rozpuszcza się w roztworze
wodnym alkaliów, oddestylowuje azeotropowo ksylen,
pozostałość rozcieńcza się acetonem, tak aby powstał
50c/o acetonowy roztwór so.» sodowej kwasu dezoksycholowego z którego w temperaturze 30-40°C po za
kwaszeniu do pH 4 wytrąca się czysty kwas dezoksy
cholowy.
1*0

(P. 152456)

24.12.1971..

Spółdzielnia Pracy Chemików, Gdańsk (Władysław
Rapicki, Henryk Argasiński, Janusz Eołtrukiewicz).
Sposób wytwarzania kwasu 4-etoksy-5-nitrodwufenyloamino-2-karboksylowego przez kondensację kwa
su 2-chloro-4-nitrobenzoesowego i p-fenetydyny wobec
węglanów alkalicznych znamienny tym, że reakcję kon
densacji prowadzi się w roztworze wodnym amoniaku
Wobec tlenku miedziawego lub siarczanu miedziawego
najkorzystniej w temperaturze wrzenia to jest około
105°C.

12p

(P. 116711)

1.10.1966.

Pierwszeństwo: 1.10.1965 - Niemiecka Republika
Federalna
C.H. Boehringer Sohn, Ingelheim am Rhein, Niemiec
ka Republika Federalna (Helmut Stähle, Herbert Kop
pe, Karl Zeile, Martin Wolf, Wolfgang Hoefke).
Sposób wytwarzania obniżających ciśnienie krwi
i działających uspokajająco pochodnych 2-/2-chlorowcoanillno-l,3-dwuazacyklopentenu-(2) o ogólnym wzo
rze 2, w którym R, oznacza fluor, chlor lub brom, a R t
- fluor, chlor, brom, grupę trójfluorometylową lub
nitrylową w położeniu 3-, 4- lub 5- pierścienia fenylowego, za wyjątkiem 2-(2,4-dwuchloroanilino)-, oraz
2-(2,5-dwuchloroanilino)- jak również 2-(2-fluoro-4-chloroanilino)-l,3-dwuazacyklopentenu-(2), znamienny
tym, że sól izotiuroniową o ogólnym wzorze 3, w któ
rym R, i R t mają wyżej podane znaczenie, R' oznacza
niższą resztę alkilową, a X - anion kwasu, zwłaszcza
kwasu chlorowcowodorowego, poddaje się reakcji z etylenodwuaminą, lub pochodną tiomocznika o ogólnym
wzorze 4, w którym R, i R, mają wyżej podane zna
czenie, poddaje się reakcji z etylenodwuaminą, lub, że
podstawiony N-fenylo-N'-(P-aminoetylû)-moczniK lub
-tiomocznik o wzorze 5, w którym R! i R ř mają wyżej
podane znaczenie, a Y oznacza atom tlenu lub siarki,
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doprowadza się do zamknięcia pierścienia przez piro
lizę lub że podstawioną fenylonitroguanidyną o wzo
rze 6, w którym R1 i R2 mają wyżej podane znaczenie,
poddaje się reakcji z etylenodwuaminą albo jedną z jej
soli, lub, że anilinę o wzorze 7, w którym R1 i R2 mają
wyżej podane znaczenie ewentualnie przy zastosowa
niu rozpuszczalnika, poddaje się reakcji z alkilomerkapto-imidazoliną o wzorze 8, w którym R' oznacza
niższą resztę alkilową, lub, że związek o wzorze 9 pod
daje się reakcji z aniliną o wzorze 7 w odpowiednim
rozpuszczalniku, a otrzymane zasady ewentualnie prze
prowadza się w sole addycyjne z kwasami.

12p

(P. 116712)

1.10.1963.

Pierwszeństwo: 1.10.1965 - Niemiecka Republika
Federalna
C.H. Boehringer Sohn, Ingelheim, Niemiecka Repu
blika Federalna (Helmut Stahle, Herbert Koppe, Karl
Zeile, Wolfgang Hoefke, Hans Wolfgang Samtleben).
Sposób wytwarzania obniżających ciśnienie krwi
i działających uspokajająco pochodnych 2-anlilno-l,3-dwuazacyklopentenu-(2) o wzorze 2, w którym R1 oz
nacza fluor, chlor, brom, grupę mezylową lub metoksylową, R2 fluor, chlor, brom, CF 3 , CN lub grupę me
tylową albo metoksylową w położeniu 3-, 4-, 5- lub
6 pierścienia fenylowego, a jedna z reszt R, lub R2
oznacza grupę metylową lub metoksylową oraz ich soli
addycyjnych za wyjątkiem 2-chloro-4-metylo- i 2-chloro-6-metylo-anilino-l,3-dwuazacyklopentenu-(2)
oraz
związków o wzorze 2 w którym R1 oznacza grupę me
tylową a R2 chlor oraz ich soli addycyjnych, znamien
ny tym, że sól izotiuroniową o wzorze 3, w którym R,
i R2 mają wyżej podane znaczenie, a R' oznacza niż
szy rodnik alkilowy a X anion kwasu, korzystnie kwa
su chlorowcowodorowego, poddaje się reakcji z ety-
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lenodwuaminą, lub pochodną tiomocznika o wzorze 4
w którym R1 i R2 mają wyżej podane znaczenie, pod
daje się reakcji z ety lenodwuaminą, lub że podsta
wiony N-fenylo-N'-(β-aminoetylo)-mocznik lub -tio
mocznik o wzorze 5, którym R1 i R2 mają wyżej po
dane znaczenie, a Y oznacza atom tlenu lub siarki do
prowadza się do zamknięcia pierścienia przez pirolizę
lub że podstawioną fenylonitroguanidynę o wzorze 6
w którym R1 i R2 mają wyżej podane znaczenie pod
daje się reakcji z ety lenodwuaminą lub jedną z jej so
li, lub że anilinę o wzorze 7 w którym R1 i R2 mają
wyżej podane znaczenie, poddaje się ewentualnie w śro
dowisku rozpuszczalnika, reakcji z alkilomenokapto-imidazoliną o wzorze δ w którym R' oznacza niższy rod-
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nik alkilowy, albo, że związek o wzorze 9 poddaje się
reakcji z aniliną o wzorze 7 w środowisku odpowied
niego rozpuszczalnika, a otrzymane zasady ewentual
nie przeprowadza się w sole addycyjne z kwasami.
12p

(P. 149255)

06.07.1971.

Krakowskie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa", Kra
ków, Polska (Julian Mirek, Mieczysław Adamus).
Sposób wytwarzania nowych pochodnych 2-amlno-5,6,7,8-czterohydrospiro-(4H)-3,l-benzotiazyno-4,l-cyklohokana (?) o wzorze (I) przedstawionym na rysunku,
w którym R oznacza resztę pirydynową o działaniu lecz
niczym, znamienny tym, że na 2-amino-5,6,7,8-czterohydrospiro-(4H)-3,lbenzotiazyno-4,l-cykloheksan dzia
ła się chlorkami lub chlorowodorkami chlorków kwa
sów pirydynokarboksylowych w obecności bezwodnej
trójetyloaminy lub pirydyny w środowisku bezwodne
go benzenu..

12p

(P. 149843)

12p

(P. 150404)

7.9.1971.

Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa",
Warszawa (Bogdan Morawski, Henryk Krzemiński).
Sposób wytwarzania pochodnych l,3-dwuwodoro-5fenylo-2H-l,4-benzodwuazepinonu-2 o ogólnym wzorze
1, w którym R oznacza wodór lub niższy rodnik alki
lowy o ilości atomów węgla od 1 do 4, a R1 oznacza
chlorowiec, znamienny tym, że pochodne 2-(2-chlorowcoacetamido)-benzofenonu o ogólnym wzorze 2, w któ
rym R i R1 mają wyżej podane znaczenie, a X ozna
cza atom chloru lub jodu, poddaje się reakcji z sześciometylenoczteroaminą w roztworze wodno-metanolowym lub metanolowym w temperaturze 45-78°C
w ciągu 3 - 9 godzin przy zachowaniu stosunku molo
wego pochodnych 2-(chlorowcoacetamido)-benzofenonu i sześciometylenoczteroaminy jak 1,0:1,2-1,8,
a produkt reakcji wyodrębnia się na drodze krystali
zacji z roztworu reakcyjnego lub po jego rozcieńczeniu
wodą.

4.8.1971.

Instytut Leków, Warszawa (Witold Wieniawski, Ce
cylia Gmernicka-Haftek, Michał Korbecki).
Sposób otrzymywania N-(Cztero-O-acetyloglukozydu)
2-amino-5-(3-pirydylo)-l,3,4-oksadiazolu
o
wzorze
przedstawionym na rysunku znamienny tym, że na
cztero-O-acetyloglukozylotiosemikarbazyd kwasu niko
tynowego działa się tlenkiem metalu ciężkiego, korzy
stnie żółtym tlenkiem rtęci w temperaturze 30-100°C,
korzystnie 70-80°C, w rozpuszczalniku organicznym,
korzystnie w etanolu 90°.

12p

(P. 151300)

30.10.1971.

Instytut Przemysłu Farmaceutycznego, Warszawa
(Jerzy Cieślak. Ryszard Andruszaniec, Jerzy Mikołajczyk, Irena Buśko-Oszczapowicz, Jerzy Kazimierczak).
Sposób otrzymywania soli dwusodowej I dwupotasowej penicyliny u-karboksybenzylowej i jej postaci
iniekcyjnej przez reakcję z roztworem kwasu 2-etylokapronowego w rozpuszczalniku organicznym znamien
ny tym, że do roztworu organicznego wolnej penicy
liny u-karboksybenzylowej dodaje się jeden równo
ważnik roztworu acetonowego soli sodowej kwasu 2-etylokapronowego, a następnie wydzieloną sól jednosodową zawiesza się w wodzie i dodając roztwór wod
ny wodorotlenku sodowego do wartości pH 6,8-7.5
przeprowadza w sól dwusodową, którą oczyszcza się
na węglu aktywnym, sączy w warunkach jałowych lio
filizuje lub suszy metodą rozpyłową.
12p

(P. 151471)

10.11.1971.

Instytut Chemii Przemysłowej. Warszawa, Polska
(Marek Borowiak, Józef M. Berak, Ryszard Heropolitański).
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Sposób oczyszczania roztworów c-kaprofaktamu przez
katalityczne uwodornianie zanieczyszczeń gazowych
wodorem w obecności katalizatorów typu Raneya zna
mienny tym, że roztwór wodny surowego ε-kaprolaktamu poddaje się działaniu wodoru w obecności kwaś
nych dodatków promotorujących, których stała dysocjacji wynosi 1,6 • 10 _ 1 4 -1,7 • 10-5 oraz w obecności
katalizatora typu Raneya otrzymywanego przez stop
niowe wprowadzanie do stopu Ni-Al wodorotlenku so
dowego, po czym uwodornione zanieczyszczenia oddzie
la się przez destylację mieszaniny pod zmniejszonym
ciśnieniem.
12p

(P. 151793)

27.11.1971.

Instytut Przemysłu Farmaceutycznego,
(Paweł Nantka-Namirski, Zofia Ozdowska).

Warszawa

Nr 19

związków o wzorze 1b związki o wzorze 3, w którym
R1 i R2 mają wyżej podane znaczenie, a X oznacza
atom bromu lub chloru, poddaje się reakcji ze związ
kiem o wzorze 4 w obojętnym rozpuszczalniku orga
nicznym w temperaturze nie wyższej niż 50°C albo
związek o wzorze 6 poddaje się reakcji ze związkami
o wzorze 7, w którym R1 i R2 mają wyżej podane
znaczenie, a M oznacza atom litu lub grupę - M g B r
w obojętnym rozpuszczalniku organicznym, w atmos
ferze obojętnej i w temperaturze niższej niż 50°C i hydrolizuje produkt reakcji albo związki o wzorze 8,
w którym R1 i R t mają wyżej podane znaczenie, pod
daje się reakcji ze związkami o wzorze a, w którym
X' oznacza atom chloru lub bromu, w obojętnym roz
puszczalniku organicznym w temperaturze niższej niż
40°C, albo utlenia się związki o wzorze 10, w którym
R1 i R2 mają wyżej podane znaczenie, w obojętnym
rozpuszczalniku organicznym w temperaturze niższej
niż 30°C.

Sposób wytwarzania 8-alkoksy-3II-pirydazyno-[4,5-b]-lndolonów-4, w których grupa alkoksy zawiera 1 3 atomów węgla, znamienny tym, że 5-alkoksy-2-karboalkoksy-3-formyloindol, w którym grupy alkoksy
zawierają 1 - 3 atomów węgla, poddaje się działaniu
hydrazyny, korzystnie wodzianu hydrazyny w środo
wisku dwualkiloamidu kwasu alifatycznego lub eteru
cyklicznego, takiego jak N,N-dwumetvloformamid, N,
N-dwuetyloacetamid, dioksan lub czterowodorofuran
w temperaturze podwyższonej, korzystnie w tempera
turze wrzenia mieszaniny reakcyjnej.
12p

(P. 152017)

Sandoz AG, Bazylea, Szwajcaria
Manning).

8.12.1971.
(Robert

Everett

Sposób wytwarzania nowych związków heterocyklicz
nych o wzorze 1, w którym R1 i R2 mają takie same
lub różne znaczenie i oznaczają atom wodoru, fluoru,
chloru, rodnik fenylowy, grupę alkoksylową zawiera
jącą 1-4 atomów węgla albo grupę trójfluorometylową, A i B oznaczają dalsze wiązanie C - C lub A ozna
cza grupę hydroksylową, a B oznacza atom wodoru
z tym, że jeśli R1 i R2 oznaczają grupy - C F 3 , to nieznajdują się one przy sąsiadujących atomach węgla
i jeśli A i B oznaczają dalsze wiązanie C - C , R1 i R2
nie oznaczają równocześnie atomu wodoru i jeśli je
den z podstawników R1 i R2 oznacza atom wodoru, to
drugi z tych podstawników nie oznacza rodnika fcnylowego w pozycji 4. znamienny tym, że w przypadku
wytwarzania związków o wzorze la, w którym R1 i R.
mają wyżej podane znaczenie, odszczepia się wodę od
związków o wzorze 1b, w którym R1 i R2 mają wyżej
podane znaczenie, albo w przypadku wytwarzania

12p

(P. 152046)

2.12.1971.

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Barwni
ków, Zgierz, Polska (Jerzy Gniłka, Tomasz Budzisz,
Zofia Rogalska).
Sposób bezciśnieniowego wytwarzania N-alkilowych
pochodnych karbazolu, znamienny tym, że zawiesinę
karbazolu w niepolarnym lub słabo polarnym rozpusz
czalniku poddaje się działaniu estru alkilowego kwasu
benzeno- lub p-toluenosulfonowego wobec sproszkowa
nego ługu sodowego lub potasowego i katalitycznych
ilości trzeciorzędowej aminy.
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12P

(P. 152134)

14.12.1972.

Instytut Przemysłu Farmaceutycznego, Warszawa
Polska (Jerzy Cieślak, Irena Buśko-Oszczapowicz, J e 
rzy Mikołajczyk, Jerzy Kazimierczak, Maciej Doma
radzki).
Sposób otrzymywania nowych pochodnych kwasu 7-amlnocefalosporanowego o wzorze ogólnym 1 przed
stawionym na rysunku w którym R1 R2 i R1 są takie
same lub różne i oznaczają atom wodoru, alkil o łań
cuchu prostym lub rozgałęzionym takim jak metyl,
»tyl, propyl, izopropyl, butyl, izobutyl, pentvl, heksyl,
alkenyl taki jak allil. butelyn pentenyl, heksenyl, je
dno albo wielopierścieniowy aryl lub aralkil taki jak
fenyl benzyl, naftyl, dwufenylometyl, fenyloetyl, nafolometyl, aralkenyl korzystnie cynamyl, cykloalkil ko
rzystnie cyklopentyl, cykloheksenyl, alkil podstawiony
układem heterocyklicznym lub układ heterocykliczny
o różnym stopniu uwodornienia z jednym lub kilkoma
jednakowymi lub różnymi heteroatomami taki jak furyl, metylofuryl, metylotienyl, tienyl, pirolidyl, pirydyl, pirymidyl, piperydyl, oksazolil, chinolil, izochinolil, morfolil, indolil, przy czym R1 i R2 wraz z atomem
azotu tworzą układ cykliczny o różnym stopniu uwo
dornienia z jednym lub kilkoma jednakowymi lub róż
nymi heteroatomami taki jak podstawiony lub niepodstawiony układ pirolidyny, piperydyny, heksametylenoiminy, heptametylenoiminy, morfiny, Y oznacza wol
ny hydroksyl lub grupę OR4, w której R4 oznacza atom
sodu lub potasu albo resztę metylooksyacetylową, metylooksypropionylową
lub
metylooksypiwaloilową,
X oznacza atom wodoru lub resztę oksyacetylową zna
mienny tym, że pochodną kwasu 7-aminocefalosporanowego o wzorze ogólnym 2, przedstawionym na ry
sunku, w którym X jest określony powyżej, a R5 ozna
cza podstawioną resztę sililową lub metylooksyacylową
taką jak trójmetylosililową, metylooksyacetylową, metylooksypropionylową, metylooksypiwaloilową poddaje
się reakcji w bezwodnych rozpuszczalnikach organicz
nych z reaktywną pochodną amidu o wzorze ogólnym
3 przedstawionym na rysunku, w którym R1, R2 i R3
są określone powyżej i otrzymane związki izoluje się
w postaci wolnej lub postaci soli.

12p
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(P. 152460)

24.12.1971.

Spółdzielnia Pracy Chemików, Gdańsk (Włodzimierz
Daniewski, Henryk Argasiński, Janusz Bołtrukiewicz).
Sposób oczyszczania mleczanu 2-etoksy-6,9-dwuaminoakrydyny przez krystalizację, znamienny tym, że używa się mieszaniny rozpuszczalników: woda-aceton.
12p

(P. 152650)

31.12.1971.

Politechnika Łódzka (Instytut Barwników), Łódź
(Zdzisław Jankowski, Zbigniew Niewiadomski).
Sposób wytwarzania N,N'-dwualkilodwuimidów kwa
su peryIenoczterokarboksylowego-3,4,9,10, o wzorze ogólnym przedstawionym na rysunku, w którym X oz
nacza resztę alkilową prostą lub rozgałęzioną o łań
cuchu 1 - 5 atomów węgla albo resztę alkanolową pro
stą lub rozgałęzioną o łańcuchu 2 - 4 atomów węgla,
znamienny tym, że surowy bezwodnik kwasu perylenoczterokarboksylowego-3,4,9,10 w postaci wodnej pasty
z nieznacznym nadmiarem aminy alifatycznej, jak monometyloaminy, monoetanoloaminy i inne, w ilości 2 2,5 moli aminy alifatycznej na 1 mol surowego bez
wodnika kwasu perylenoczterokarboksylowego-3,4,9,10,
ogrzewa się w środowisku wodnym w temperaturze
wrzenia, w czasie 5 - 1 0 godzin, po czym z mieszaniny
reakcyjnej wyodrębnia się znanymi sposobami pig
ment, który oczyszcza się i suszy.

12p

(P. 152653)

31.12.1971.

Eli Lilly and Company Indianapolis, Indiana, Stany
Zjednoczone Ameryki (George Oliver Plunkett Doherty).
Sposób prowadzenia procesów redukcji lub przegru
powania, znamienny tym, że pochodną 1-hydroksybenzimidazolu lub -imidazo (4.5-b) lub -c)-pirydyny w po
staci estru, eteru lub związku otrzymanego przez re
akcję odpowiedniego związku 1-hydroksylowego z ha
logenkiem, tlenohalogenkiem, tiohalogenkiem, tlenkiem
lub siarczkiem pierwiastka należącego do grupy VA okresowego układu pierwiastków i mającego ciężar atomowy 30-122, albo z halogenkiem, tlenohalogenkiem
lub tlenkiem siarki, poddaje się reakcji ze środkiem
nukleofilowym.
12p

(P. 152704)

30.12.1971.

Akademia Medyczna Instytut Chemii i Technologii
Środków Leczniczych Zakład Chemii Farmaceutycznej,
Wrocław (Bogusław Bobrański, Halina Matczak).

12p

(P. 152458)

24.12.1971.

Spółdzielnia Pracy Chemików, Gdańsk (Włodzimierz
Daniewski, Henryk Argasiński).
Sposób otrzymywania zasady, znamienny tym, że re
dukcję 3-nitro-9-amino-7-etoksyakrydyny prowadzi się
węglanem żelazawym.

Sposób otrzymywania kwasu l-cykloheksylo-5-aIlllo-5ß-hydroksypropylobarbiturowego, znamienny tym, że
kwas l-cyklohcksylo-5,5-dwuallilobarbiturowy wpro
wadza się w temperaturze - 2 do +5° do kwasu siar
kowego o stężeniu powyżej 50%, uzyskany roztwór wy
lewa się na lód, a wydzieloną mieszaninę izomerów
o temperaturze topnienia 110-126° odsącza się, przy
czym rozdziału tej mieszaniny na izomery o tempera
turze topnienia 129-130° oraz 157° wykonuje się eks
trahując izomer o temperaturze topnienia 129-130°
benzyną, a pozostały izomer o temperaturze topnienia
157° krystalizuje się z czterochlqrku węgla.

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

30
12p

(P. 152705)

30.12.1971.

Akademia Medyczna Instytut Chemii i Technologii
Środków Leczniczych Zakład Chemii Farmaceutycznej,
Wrocław (Bogusław Bobrzański, Halina Matczak).
Sposób otrzymywania kwasu l-eykloheksylo-5-allilo-5-aeetonylobarbiturowego, znamienny tym, że kwas
l-cykloheksylo-5-allilo-5-ß-hydroksypropylobarbiturowy poddaje się utlenieniu dwuchromianem potasowym
w roztworze kwaśnym w temperaturze 60-100°C.
12p

(P. 152924)

15.01.1972.

Łódzkie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa". Łódź, Pol
ska (Edward Mirecki, Jerzy Bajon, Józefa Domżalska,
Jan Kędziora, Stanisław Marciniak, Adam Przepałkowski, Andrzej Szletyński).
Sposób wytwarzania 3,5-dwuketo-l,2-dwufenylo-4-n-butylopirazolidyny przez kondensację sodo-n-butylo-malonianu dwuetylowego z hydrazobenzenem, zna
mienny tym, że sodo-n butylo-malonian dwuetylowy,
Otrzymany jako produkt pośredni w reakcji n-butylomalonianu dwuetylowego z alkoholanem sodu w śro
dowisku mieszaniny etanolu i bezwodnego niepolarnego rozpuszczalnika organicznego, korzystnie toluenu,
w temperaturze 70-80°C, przy czym zawartość etano
lu w mieszaninie reakcyjnej wynosi około 30 procent
łącznej wagi wsadu surowcowego, kondensuje się z hy
drazobenzenem w roztworze bezwodnego niepolarnego
rozpuszczalnika organicznego, korzystnie w toluenie,
w temperaturze wrzenia środowiska reakcji.
12p

(P. 152952)

18.01.19.72.

12q

Nr 10
(P. 129780)

28.10.1968.

Instytut Farmaceutyczny, Warszawa (Jerzy Wrotek,
Stanisław Wojtaszek, Alicja Delong).
Sposób wydzielania D-penicyloaminy z chlorowodor
ku D-penicyloaminy, znamienny tym, że tlenek wodo
rotlenek lub węglan metalu I lub II grupy układu
okresowego korzystnie litu, magnezu i wapnia, zadaje
się chlorowodorkiem D-penicyloaminy w ilości zbliżo
nej do stechiometrycznej w roztworze rozpuszczalnika
organicznego, w którym dobrze rozpuszcza się chlorek
metalu, zaś źle rozpuszcza się D-penicyloamina, ko
rzystnie w roztworze niższego alkoholu alifatycznego,
takiego jak metanol i etanol, mieszaninę miesza się,
a następnie osad produktu oddziela się i oczyszcza
przez przemycie i wymieszanie z alkoholem.
12q

(P. 144159)

31.10.1970.

Troponwerks Dinklage und Co., Kolonia, Niemiecka
Republika Federalna.
Sposób wytwarzania nowych farmakologicznie czyn
nych estrów kwasu N-(3-trójfluorometylofcnylo-antranilowej o ogólnym wzorze 1, w którym R oznacza rod
nik o wzorze 2 albo małocząsteczkową grupę alkilową
o 1 - 3 atomach węgla, w której jeden lub dwa atomy
wodoru są zastąpione przez grupy hydroksylowe, gru
py acyloksylowe o 1-4 atomach węgla, albo przez małocząsteczkowe grupy hydroksyalkoksylowe, z n a 
m i e n n y t y m, że sól metalu, korzystnie sól metalu
alkalicznego kwasu N-(3-trójfluorometylofenylo)-antranilowego poddaje się reakcji ze związkiem o ogól
nym wzorze X - C H 2 - C H 2 - O - R , w którym R ma wy
żej podane znaczenie i X oznacza atom chlorowca albo
rodnik estru kwasu sulfonowego.

Instytut Przemysłu Farmaceutycznego. Warszawa,
Polska (Jerzy Mikołajczyk, Maciej Domaradzki, Jerzy
Cieślak).
Sposób otrzymywania penicyliny a-karboksybenzylowej o wzorze 1 przedstawionym na rysunku w którym
X odznacza atom wodoru, metalu alkalicznego lub me
talu ziem alkalicznych na drodze kondensacji kwasu
6-aminopenicylanowego z aktywną pochodną kwasu
fenylomalonowego znamienny tym, że kwas 6-aminopenicylanowy lub jego sól poddaje się kondensacji
z aktywną pochodną monoaldoksymu kwasu fenylomylonowego o wzorze 2, w którym R oznacza podsta
wiony lub niepodstawiony rodnik aromatyczny lub he
terocykliczny, a następnie z otrzymanego a-aldoksymu
penicyliny a-karboksybenzylowej o wzorze 3, w któ
rym R i X posiadają znaczenie podane powyżej, odszczepia się ochronną grupę aldoksymową.

12q

(P. 148411)

2C.05.1971.

Pierwszeństwo: 27.05.1970 - Węgry
Chinoin Gyógyszer-és Vegyészeti Termékek Gyára
RT, Budapeszt, Węgry, (Laszlo Feuer, Mihály Nógradi,
Agnes Gottsegen, Borbála Vermes, Jánes Streliszky,
Andras Wolíner, Loránt Farkas, Sandor Antus, Maria
Kovács).
Sposób wytwarzania nowych pochodnych izoflawonu
o wzorze ogólnym jak na rysunku, w którym R2 i R3
oznaczają wodór, chlorowiec, grupę, alkoksylową, ni
trową, sulfonową lub hydroksylową, R4 oznacza wo
dór, grupę alkilową lub karboksylową - COOH, R5
oznacza ewentualnie nienasyconą lub podstawioną gru
pę alkilową o łańcuchu węglowym dłuższym niż dwa
atomy węgla znamienny tym, że ketony o wzorze 2,
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w którym R2 i R3 mają wyżej podane znaczenie, a R4
oznacza wodór lub podstawioną grupę alkilową lub acylową, poddaje się reakcji ortomrówczanem alkilu
w obecności zasadowego katalizatora, lub z cyjanowo
dorem i/lub cyjankami w obecności chlorowcowodoru,
lub z mrówczanem alkilu w obecności metalu alkalicz
nego, lub z halogenkiem alkilo-oksalilu, po czym otrzy
many w ten sposób ester izoflawonowy zmydla się
i/lub poddaje dekarboksylacja lub z bezwodnikiem
kwasu organicznego, lub z N,N-dwualkiloamidem kwa
su w obecności tlenochlorku fosforu, albo też pochodną
2-hydroksy-izoflawonem o wzorze 3, w którym R2. R3
i R3 mają wyżej podane znaczenie, poddaje się dehydratacji i w końcu grupę R6 ewentualnie przekształca
się w grupę R5 i/lub otrzymany związek przeprowadza
się w sól lub uwalnia z soli.

12q

(P. 149240)

Sposób otrzymywania oksatyny a zwłaszcza 2.3-dwuhydro-l,4-oksatyny, znamienny tym, że miesza się α-chlorowco-N-podstawiony acetoacetamid z 2-merkaptoetanolem w zwykłym obojętnym rozpuszczalniku
wobec zasady oraz zakwasza się otrzymany produkt,
w wyniku czego cyklizuje on z utratą wody i utwo
rzeniem oksatyny.
(P. 149306)

08.07.1971.

Uniryoal Ltd, Montreal, Kanada (Marschall Kulka,
Dalel Singh Thiara, William Ashley Harrison).
Sposób wytwarzania pochodnych oksatyny a zwłasz
cza sulfotlenku lub sulfonu oksatyny, znamienny tym,
że utlenia się oksatynę o ogólnym wzorze 1 (n = 0),
w którym X oznacza grupę karboksyamidową.

12q

(P. 149531)

nych, ketonach, estrach, alkoholach lub w wymienio
nej dwualkiloaminie w temperaturze wrzenia rozpusz
czalnika reakcji.

05.07.1971.

Uniryoal Ltd, Montreal, Kanada (Marschall Kulka,
Dalel Singh Thiara, William Ashley Harrison).

12q
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19.07.1971.

Grodziskie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa", Gro
dzisk Mazowiecki, Polska (Henryk Kycia, Hanna Ro
lak, Danuta Chmielewska. Zbigniew Michno, Jan Zaniuk, Janusz Surgiewicz, Ferdynand Stefaniak).
Sposób wytwarzania 3-(ß-dwualklloamlnoetylo)-4-alkllo-7-karbo-etoksymctoksykumaryn o ogólnym wzo
rze 1, w którym R1, R2 i R3 oznaczają alkile o ilości
węgli w łańcuchach od C1 do C4, znamienny tym, że
związki te otrzymuje się z 3-(ß-halogenoetylo)-4-alkilo-7-karboetoksymetoksykumaryn o ogólnym wzorze 2,
w którym R1 oznacza alkil o ilości węgli w łańcuchu
od C1 do C4, a X oznacza halogen oraz dwualkiloaminy
o ogólnym wzorze 3, w którym R2 i R3 oznaczają alkile
o ilości węgli w łańcuchach od C1 do C4, przy czym
reakcję tę prowadzi się w obecności pirydyny lub bez
wodnego węglanu potasu w węglowodorach aromatycz

12q

(P. 149532)

19.7.1971.

Grodziskie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa", Przed
siębiorstwo Państwowe, Grodzisk Mazowiecki (Hanna
Rolak, Henryk Kycia, Danuta Chmielewska, Zbigniew
Michno, Jan Zaniuk, Janusz Surgiewicz).
Sposób wytwarzania 3-(ß-dwualkiloaminoetylo)-4-metylo-7-hydroksykumaryn o wzorze ogólnym 1,
w którym R1, R2 i R3 są jednakowe lub różne i ozna
czają grupę alkilową o 1 - 4 atomach węgla, przez re
akcję 3-(β-halogenoetylo)-4-alkilo-7-hydroksykumaryny z aminą w obecności potażu w temperaturze wrze
nia mieszaniny, znamienny tym. że reakcję 3-(β-halogenoetylo)-4-metylo-7-hydroksykumaryny
o
wzorze
ogólnym 2, w którym R1 ma podane wyżej znaczenie,
a X oznacza atom chlorowca, z dwualkiloaminą o wzo
rze ogólnym 3, w którym R1 i Rj mają podane wyżej
znaczenie, prowadzi się w stosunku molowym reagen
tów 1 : 1 0 - 1 5 w obecności potażu 1 w ewentualnej
obecności niższego ketonu alifatycznego, takiego jak
aceton, po czym mieszaninę poreakcyjną odparowuje
się do sucha, pozostałość rozpuszcza się w wodnym
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roztworze wodorotlenku metalu alkalicznego, otrzyma
ny roztwór soli sodowej oczyszcza się węglem aktyw
nym i po odsączeniu węgla zobojętnia stężonym kwa
sem solnym do wartości pH 7 - 8 , po czym wydzielony
produkt wyodrębnia się i ewentualnie oczyszcza w zna
ny sposób.
12q

(P. 149560)

20.7.1971.

Grodziskie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa", Gro
dzisk Mazowiecki (Henryk Kycia, Hanna Rolak, Jan
Zaniuk, Anna Zielińska).
Sposób
otrzymywania
m-alkilomerkaptoantlłny
o ogólnym wzorze 1 przedstawionym na rysunku,
w którym R oznacza alkil o ilości atomów węgla
w łańcuchu od C, do C4 lub grupę dwualkiloaminoetylową, w której alkile zawierają ilości węgli od C1 do
C4 znamienny tym, że m-aminotiofenol poddaje się re
akcji alkilowania za pomocą alkoholu o ilości węgli
w łańcuchu od C1 do C4, lub dwualkilo-aminometanolu, w którym alkile zawierają ilości węgli od C1 do C4.

12q

(P. 149844)

Nr 19
(P. 151767)

12q

25.11.1971.

Chemiczno-Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy „Filofarm", Bydgoszcz (Janusz Trzebiński, Lesław Wichliński, Zdzisław Skibiński).
Sposób otrzymywania N-acetylowodoroasparaglnianu potasowego znamienny tym, że acetylowaniu podle
ga bezpośrednio wodoroasparagianian potasowy w stę
żonym roztworze wodnym a czynnikiem acetylującym
Jest bezwodnik kwasu octowego.
(P. 152106)

12q

13.12.1971.

Polska Akademia Nauk Instytut Chemii Organicz
nej, Warszawa, Polska (Edward Grochowski, Teresa
Bolesławska).
Sposób benzylowanla amin, znamienny tym, że na
aminę działa się związkiem o wzorze 1, w którym gru
pa cyjanowa może zajmować pozycje o, m, lub p.

4.8.1971.

Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa (Marian
K a j , Barbara Cybulska, Bożena Baranowska-Gulik).
Ciągły sposób wytwarzania produktów kondensacji
chlorków kwasów tłuszczowych z aminokwasami
w roztworze wodnym, znamienny tym, że reakcję pro
wadzi się w reaktorze typu strumienicy, przy czym al
kaliczny roztwór wodny aminokwasu stanowi płyn ro
boczy podawany pod ciśnieniem większym od ciśnienia
panującego u wylotu reaktora, a odpowiedni chlorek
kwasu tłuszczowego podawany jest w ilościach stechiometrycznych lub zbliżonych do stechiometrycznych ja
ko płyn zasysany.
12q

(P. 150318)

2.9.1971.

Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa", War
szawa (Antoni Dutkiewicz, Wiesław Lewenstein).
Sposób wytwarzania l-fenylo-2-(l,l-dwufenylopropy!o-3)amlnopropanu, znamienny tym, że kwas β, β-dwufenylopropionowy poddaje się reakcji z amoniakiem,
a otrzymany dwufenylopropionitryl redukuje się gli
nem metalicznym wobec katalizatora do 3,3-dwufenylopropyloaminy, którą z kolei poddaje się kondensacji
z metylobenzyloketonem, a otrzymany produkt podda
je się redukcji glinem metalicznym i uzyskuje produkt
końcowy.
12q

(P. 151440)

9.11.1971.

Instytut Antybiotyków, Warszawa, Polska (Zbigniew
Kotula, Elżbieta Zybura, Zuzanna Kowszyk-Gindifer,
Kazimierz Dzięgielewski, Bogusław Grochalski).
Sposób izolowania i oczyszczania polimlksyny E zna
mienny tym, że polimiksynę E sorbuje się z przesączu
brzeczki o wartości pH 4,5-5,5 na kationicie karboksylowym, następnie stosuje się frakcjonowaną elucję
kwasem mineralnym w roztworze metanolowo-wodnym, wytrąca zasadę polimiksyny w środowisku alka
licznym przy wartości pH 9,5-10,5, rozpuszcza w roz
tworze wodnym kwasu siarkowego, odbarwia węglem
aktywnym, a następnie roztworem nadmanganianu po
tasu i roztworem wody utlenionej, demineralizuje na
kationicie sulfonowym i zobojętnia na anionicie słabo
zasadowym do wartości pH 4,5-5,0 podgęszcza i wy
trąca alkoholem czysty siarczan polimlksyny E.

(P. 149286)

13a

7.07.1971.

Centralne Biuro Konstrukcji Kotłowych, Tarnowskie
Góry (Czesław Jędrusyna, Manfred Szopa, Józef We
ber).
Sposób montażu elementów wzmacniających cylin
dryczne naczynia ciśnieniowe zwłaszcza walczaki ko
tłowe znamienny tym, że umieszczone na korpusie (4)
walczaka pierścienie wzmacniające (1) przesuwa się po
dzielonych podkładkach (3) stożkowych w kierunku
większej średnicy dzielonych podkładek (3) stożko
wych, aż do uzyskania ścisłego przylegania elementów
wzmacniających do korpusu (4) walczaka, przy czym
przesuw uzyskuje się przez ściąganie i zbliżanie ku
sobie dwóch sąsiednich pierścieni wzmacniających (1)
oraz nasuwaniu ich na dzielone podkładki (3) stożko
we i/lub odpychaniu i oddalaniu od siebie dwóch dzie
lonych podkładek (3) stożkowych oraz wciskaniu ich
pod dwa sąsiednie pierścienie wzmacniające (1), a ści
słe przyleganie uzyskuje się przez głębsze lub płytsze
wsunięcie poszczególnych segmentów dzielonych pod
kładek (3) stożkowych w różnej wielkości szczeliny
znajdujące się między okrągłym pierścieniem wzmac! niającym (1) i zowalizowanym korpusem (4) walczaka.
Element wzmacniający do stosowania sposobu we
dług zastrz. 1 znamienny tym. że składa się z pierście
nia wzmacniającego (1) i dzielonej podkładki (3) stoż
kowej, przy czym pierścień wzmacniający (1) ma we
wnętrzny otwór stożkowy, a dzielona podkładka (3)
stożkowa składa się z dowolnej ilości segmentów.

13a

(P.

151879)

2.12.1971.

Centralne Biuro Konstrukcji,Kotłowych, Tarnowskie
Góry, (Jan Rudzki, Teodor Salinger).
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Szczelna ściana wykonana z rur stosowana zwłasz
cza w komorach, paleniskowych kotłów nadciśnieniowych oraz kotłach pracujących w urządzeniach stoso
wanych w przemyśle chemicznym znamienna tym, że
dwie sąsiednie rury ((1) połączone są ze sobą za po
mocą dwóch kształtowników (2) o profilu zbliżonym
do litery L, przy czym końce ramion kształtowników
(2) leżących w płaszczyźnie ściany połączone są szczel
nie z rurami (1), a końce drugich ramion kształtowni
ka (2) połączone są ze sobą spoiną uszczelniającą, ko
rzystnie grzbietową, natomiast między połączonymi
ramionami sąsiadujących kształtowników (2) utworzo
na jest szczelina (3).
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dowy (12), połączonej rozłącznie z suportem (13) przy
stosowanym do nasunięcia na występ (W) prowadnicy
pierścieniowej (18).
Urządzenie według zastrz. 1, znamienny tym, że
w skład jego kompletu części pomocniczych (15, 16, 17,
18 i 20) służących do zamocowania i wycentrowania
urządzenia przed rozpoczęciem jego pracy, wchodzi
wymienny pierścień podziałowy (15), zaopatrzony
w otwory do zapadki (20) i składający się z dwóch
identycznych połówek, łączonych ze sobą po założeniu
na kole łopatkowym (K), do którego jest przymocowa
ny za pomocą śrub (16) przez otwory technologiczne (O)
koła (K).
Urządzenie według zastrz. 1 i 2, znamienny tym, że
w skład jego kompletu części pomocniczych (15, 16, 17,
18 i 20) wchodzi pierścieniowa prowadnica (18), skła
dająca się z dwóch połówek łączonych ze sobą po usta
wieniu swymi rolkami (R) na technologicznej wypu
kłości we wnęce koła łopatkowego, przy czym jedna
z połówek tej prowadnicy posiada podłużny występ
(W) do nasunięcia suportu (13) urządzenia

14c

(P. 152574)

28.12.1971.

Zakłady Energetyczne Okręgu Wschodniego, Radom,
Polska (Gracjan Kufel, Wacław Liżewski, Stanisław
Ruszniak).
He

(P. 151441)

9.11.1971.

Zakłady Energetyczne Okręgu Centralnego, Warsza
wa (Jan Rochalski, Tadeusz Południkiewicz).
Urządzenie do wymiany łopatek w wirnikach turbin,
parowych i sprężarek osiowych, przystosowane do
przyłączenia dowolnego źródła napędu i zaopatrzone
w instalację hydraulicznego posuwu narzędzia robo
czego, zasilaną przez ręczną pompę olejową, znamien
ne tym, że składa się z trzech trwale połączonych ze
społów, a mianowicie zespołu napędzającego (I), ze
społu przeniesienia (II) i zespołu wykonawczego (III)
oraz kompletu części pomocniczych (15, 1C, 17, 18 i 20)
w celu zamocowania i wycentrowania urządzenia przed
rozpoczęciem pracy na kole łopatkowym, przy czym
koło łańcuchowe (7) zespołu wykonawczego (III), otrzy
mujące ruch obrotowy od koła łańcuchowego (3) ze
społu napędzającego (I) za pośrednictwem łańcucha (5)
zespołu przeniesienia (II), ma w swym wewnętrznym
otworze wielowypusty, w których jest osadzony suwliwie tłok (8) wraz z wymienionym uchwytem na
rzędziowym (9), przesuwającym się pod wpływem ole|u dostarczanego przewodem (10) do przestrzeni za
wartej między denkiem tłoka (8) a pokrywą (11) obu-

Sposób regulacji wartości próżni skraplaczy turbin,
znamienny tym, że wartość próżni jest regulowana
przez zmianę czynnej powierzchni skraplaczy drogą
eliminacji w procesie odwracalnym wybranego zespo-r
łu rurek.
Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz. 1
znamienne tym, że ruchome przesłony (3> i (9), są osa
dzone w komorach wodnych (2) i (8> i przesłaniają
stopniowo wloty rurek w skraplaczu (6).

15c

(P. 152056)

09.12.1971.

Spółdzielnia Pracy Mineralno-Chemiczna „Przyjaźń".
Wrocław, Polska (Antoni Tyński).
Urządzenie do nanoszenia podzlaiek metodą druku
altowego na zewnętrzne powierzchnie walcowe sakla
laboratoryjnego, znamienne tym, że jest wyposażone
w elastyczną formę sitową (1) przewieszoną przez po
wierzchnię walcową pipety (2) polegającą zadrukowa
niu, przy czyni jeden koniec tej formy zamocowany
jest w uchwycie (3), a drugi obciążony ciężarkiem (i).
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czym znamienne tym, że pręty stalowe pokryte nimi
opóźniają znacznie moment przymarznięcia owoców.
Sposób według zastrzeżenia pierwsze«o znamienne
tym, że wszelkie powierzchnie metalowe pokryte po
włokami hydrofobowymi pokrywają się szronem
w znacznie mniejszym stopniu n i i nie pokryte.
17c

(P. 149610)

21.07.1971.

Stocznia im. Komuny Paryskiej, Gdynia, Polska (Ja
nusz Pelc, Andrzej Grabowski).

15k

(P. 152464)

23.12.1971.

Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „Delta-Mielec" (Kazimierz Skarbek, Czesław Jemioło).
Urządzenie do znakowania przedmiotów, zwłaszcza
•a -owłerzchniach walcowych, znamienne tym, że za
wiera znany w swej istocie wielokomorowy siłownik
pneumatyczny (14) połączony tłoczyskiem (13) z sania
mi (10) i rolkami (9) oraz zestaw znaczników (3)
umieszczonych w oprawie (4), regulowanych zębatką
(5) przy pomocy dźwigni (6) blokowanych dźwignią (7),
przy czym regulator (16) jako zespół sterujący zabez
piecza wielokomorowy siłownik (14) przed niestabil
ną pracą.

Sposób transportu lodu, zwłaszcza do schładzanych
zbiorników ryb, znamienny tym, że lód wsypuje się do
mieszalnika, a następnie miesza się go z doprowadzo
ną wodą, po czym otrzymaną mieszaninę przetłacza się
poprzez rurociągi do zbiorników.
Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz. 1,
znamienne tym, że w przewód (3) doprowadzający wo
dą wmontowany jest mieszalnią (2) wyposażony
w mieszadło (11), otwór (13) na doprowadzenie lodu
oraz dysze (8), przy czym na rurociągu (16) doprowa
dzającym mieszaninę lodu i wody do zbiornika (1) za
montowana jest pompa (17).

17c

(P. 150636)

21.09.1971.

Centrum Techniki Okrętowej, Gdańsk (Jan Muzolf,
Bronisław Falkiewicz. Tadeusz Rancew).
Wózek do zamrażania ryb i innych materiałów w za
stosowaniu szczególnie na jednostkach pływających
znamienny tym, że do jego ramy (1) zamocowano prze
suwnie dolną ramę dociskową (5) dostosowaną do
współpracy z urządzeniem dociskającym (11) oraz gór
ną ramę dociskową (4) połączoną sworzniem (8) a amor
tyzatorem (9), natomiast półki (6) podwieszono przy
pomocy śrub (7) do górnej ramy dociskowej (4), przy
czym śruby (7) są wykonane w sposób umożliwiający
pionowe przemieszczanie się półek (6).

16.

(P. 149920)

9.8.1971.

Biuro Projektów Kopalnictwa Surowców Chemicz
nych „Biprokop", Chorzów (Mieczysław Banz, Janusz
Cząstkiewicz, Jerzy Krodkiewski, Jurand Folta, Zofia
Grzebieniowa, Zofia Gontarzowa, Jacek Nowara).
Sposób
mionkę,
fosforytu
poddaje
cyjnymi.

17a

wzbogacania fosforytów, zawierających krze
znamienny tym, że mieszaninę zmielonego
i wody o gęstości powyżej 70% części stałych
się kondycjonowaniu z odczynnikami flota

(P. 142715)

15.08.1970.

Centralne Laboratorium Chłodnictwa, Łódź (Jadwiga
Kowalczykowska, Krzysztof Tomczyk).
Powłoki hydrofobowe zwłaszcza do urządzeń pra
cujących w niskiej temperaturze i przemyśle spożyw
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(P. 151550)
13-11.1371.
17c
Centralny Ośrodek Badawczo-Projektowy Konstruk
cji Metalowych „Mostostal", Warszawa, Polska (Zbigaiew Kłos, Aleksander Trojanowski, Jerzy Pogorzelski,
Janusz Zwierzyński, Lech Białkowski, Marek Leja,
Bogusław Hyla).
prefabrykowana płyta osłonowa, zwłaszcza dla chłód,
ni i osłona izolacyjna wykonana z tych płyt (skrót
zgłoszenia i fig. zamieszczono w kl. 37a na str. 73)
17d

(P. 150807)

17g

35
(P. 149775)

30.07.1971.

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dą
browskiego, Warszawa (Janusz Furkal, Edward Woź
niak).
Paliwo powolnie generujące gazy do wytłaczania cie
czy ze zbiorników oparte na azotanie guanidyny, zna
mienne tym, że zawiera trójnitrotoluen w ilości 3 - 6 0 %
wagowych i ewentualny dodatek związku chromu.

30.09.1971.

Zdzisław R. Przybylski, Warszawa, Polska.
Wtelostrumieniowy wymiennik ciepła znamienny
tym, że jest zaopatrzony w co najmniej jedną,
a zwłaszcza pięć roboczych dysz (15) osadzonych
w stożkowym wlocie (5), do którego doprowadzona jest
też co najmniej jedna, a zwłaszcza cztery ssawne dy
sze (16), przy czym wymiennik ten składa się ponadto
z wspólnego dla wszystkich dysz (15), (16) mieszalnika
(8) i wspólnego dyfuzora (7).

18a

(P. 150666)

23.09.1971.

Biuro Projektów Przemysłu Hutniczego „Biprohut",
Przedsiębiorstwa Państwowe, Gliwice, (Józef Jabłoń
ski).

17f

(P. 152009)

8.12.1971.

Zakłady Aparatury Chemicznej „CHEMET", Tar
nowskie Góry (Krystyna Zając, Adam Piasecki).
Spiralny wymiennik ciepła, posiadający dwie spiral
nie zwinięte i.równoległe względem siebie taśmy, bę
dące ściankami rozdzielającymi czynniki, znamienny
tym, że ścianki (1) rozdzielające czynniki posiadają że
bra (2), które są prostopadle lub/i nieprostopadłe do
osi symetrii wymiennika ciepła, dzięki czemu między
ściankami (1) rozdzielającymi czynniki tworzy się sze
reg przepływowych kanałów (3), których wysokość jest
równa odległości między ściankami (1) rozdzielający
mi czynniki i równa wysokości żeber (2).

Sposób wykrywania uszkodzonych pionów wyparkowego chłodzenia wielkiego pieca znamienny tym, że
piony (12) na wznoszących przewodach (9) mają czuj
niki pomiaru przepływu zaś uszkodzenie pionu (12)
wykrywa się przez porównanie ich wskazań.
Zestaw urządzeń do stosowania sposobu według
zastrz. 1 znamienny tym, że każdy pion (12) jest po
łączony z okrężnicą (11) pary, za pośrednictwem od
cinanego zaworami (3), rotametru (2), a ponadto ma
awaryjne obejście w postaci zaworu (4), i przewodu
(5) jak też odcinany zaworem (7) upustowy przewód (6).

3«
18«
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(P. 151711)

22711.1971.

Huta Stalowa Wola Przedsiębiorstwo Państwowe,
Stalowa Wola, (Wacław Gąsior, Marian Krupa, Wła
dysław Anders, Leszek Kałmuczak, Antoni Rzucidło).
Sposób wytapiania żelaza armco o zawartości węgla
poniżej 0,03*/» znamienny tym, że topienie prowadzone
jest' w klasycznych piecach stalowniczych, w piecu
martenowskim lub łukowym.
I8b

(P. 149411)

13.07.1971.

Huta im. Feliksa Dzierżyńskiego, Dąbrowa Górnicza,
(Jan Mazur, Stanisław Zakrawacz, Jan Czyżowski, Je
rzy Woźniak, Andrzej Krawczyk, Józef Krawczyk).
Zasłona okna wsadowego zwłaszcza dla pieca martenowskiego mająca chłodzenie wodą, ramę, ekran
i wymurówkę, znamienna tym, że obramowanie (1) ma
w górnej części wewnętrzną przegrodę (2), wypełnio
na wymurówka (5) najlepiej z cegieł magnezytowo
chromitowych lub chromitowo-magnezytowych przy
czym wymurówka (5) ma blaszane poziome wkładki (6)
zaopatrzone w występy (7) umieszczone między obra
mowaniem (1) a ramą (8) ekranu i są tą ramą (8) do
ciśnięte najlepiej za pomocą znanych przymocowanych
do obramowania (1) sworzni (10) i klinów (11).

Nr 19

kiem (2) i układu hydraulicznego sterowanego elektro
magnetycznie o regulowanej sile i szybkości posuwu
tłoczyska cylindra (8).
18b

(P. 151943)

4.12.1571.

Huta Stalowa Wola Przedsiębiorstwo Państwowe,
Stalowa Wola, Polska (Marian Krupa, Wacïaw Gęsior,
Michał Swietlicki, Antoni Rzucidło).
Sposób wytapiania stali konstrukcyjnych 1 narzę
dziowych z zawartością niklu (skrót zgłoszenia za
mieszczono w kl. 40b na str. 84)
I8c

(P. 151G67)

20.11.1971.

Huta Stalowa Wola, Przedsiębiorstwo Państwowo,
Stalowa Wola, (Jacek Antonowicz, Henryk Wilusz).
Sposób wytwarzania stali łożyskowej w 3tanła
zmiękczonym znamienny tym, że stal łożyskową po
przeróbce plastycznej na gorąco, prowadzonej tak, że
uzyskuje się perlit średnio lub grubopłytkowy, poddaj«
się przeróbce plastycznej na zimno ze zgniotem 8-25°/», po czym stal poddaje się szybkościowemu nagrze
waniu i wygrzewaniu oporowemu lub indukcyjnemu
w temperaturze ACi + 80 do 120°C.
18c

(P. 152517)

28.12.1971,

Huta Baildon, Katowice, Polska (Andrzej Szczepa
nik).
Sposób przygotowania kręgów drutu ze stali auste
nitycznej do mechanicznego pocięcia na proste kawał
ki, znamienny tym, że kręgi wygrzewa się w piecu
w temperaturze 800-850°C, a następnie raptownie
ochładza w wodzie.

19a

(P. 151858)

1.12.1971.

Centralne Biuro Konstrukcji Maszynowych Przedsię
biorstwo Państwowe, Bytom (Tadeusz Żak, Stanisław
Walczyszyn, Jan Aleksandrowicz).

18b

(P. 149991)

12.08.1971.

Instytut Odlewnictwa, Kraków, Polska (Jerzy Pias
kowski, Alojzy Jankowski, Zbigniew Kozik, Andrzej
Konopka).
Urządzenie do wprowadzania .prętów magnezowych
przy produkcji żeliwa sferoidalnego, znamienne tym,
i e składa się z pojemnika prętów (3) wraz z podajnł-

Kleszcze szynowe hydrauliczne przeznaczone do za
bezpieczenia mostów przeładunkowych, żurawi, suw
nic bramowych i pomostowych oraz tp. urządzeń pra
cujących na wolnym powietrzu, zawierające dwie lek
ko odchylone od pionu, dwuramienne dźwignie i. osa
dzonymi na dolnych końcach szczękami, połączone nie
co powyżej szczęk za pomocą sworzni z jarzmem, zna-

Nr 19
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mienne tym, że są zaopatrzone w zdwojony układ sko
śnych cięgien (3), (4) połączonych z jednej strony z gór
ną poprzeczką (5) i dolną poprzeczką (6) a z drugiej
strony z dwuramiennymi dźwigniami (1).
10C

(P. 149756)

29.07,1971.

Wyższa Szkoła Inżynierska im. J. J. Śniadeckich,
Bydgoszcz (Alfons Nowacki, Eugeniusz Waliszko, Zdzi
sław Zwoliński).
Sposób wytwarzania mieszaniny do budowy asfal
towej nawierzchni drogowej, znamienny tym, że pyły
pochodzące z elektrofiltrów cementowni w ilości do
15V» wagowych miesza się na gorąco w temperaturze
150-ř-165°C z gry sem lub żwirem, pospółką żwirową,
piaskiem i asfaltem.
18c

(P. 151081)

18.10.1971.

Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi Zakłady Badaw
cze i Projektowe Miedzi „Cuprum", Wrocław (Tadeusz
Wiślicki, Jan Sajkiewicz, Feliks Rybacki, Władysław
Majta).
Sposób stabilizowania nawierzchni dróg transporto
wych, szczególnie na spągu w kopalniach dołowych,
znamienny tym, że stosuje się płyty z blachy mające
w przekroju wzdłuż kierunku jazdy użebrowanie o sy
metrycznym profilu trapezowym z kątem pochylenia
ściany bocznej zbliżonym do kąta 10°30', które układa
się na miękkim podłożu o granulacji przy której prze
strzenie między żebrami od dołu wypełnia się materia
łem podłoża oraz wypełnia się takim samym materia
łem przestrzenie międzyżebrowe płyt od góry. •

J9c

(P. 152159)

15.12.1971.

Centralny Ośrodek Badań i Rozwoju Techniki Dro
gowej, Warszawa, Polska (Janusz Zawadzki).
Sposób wytwarzania w otaczarkach na gorąco mas
mineralao-asfaltowych, przeznaczonych w szczegól
ności do budowy nawierzchni drogowych i lotnisko
wych, znamienny tym, że jako składnik w technologii
produkcji mas wprowadza się cykl wygrzewania wy
produkowanej masy w ogrzewanym zbiorniku, w gra
nicach temperatury jak dla gotowej masy, obowiązu
jącej dla określonej marki asfaltu, trwający od 0,5 godz
dt> 1,5 godz., a najkorzystniej 1,0 godzinę.
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(P. 151802)
20a
27.11.1971.
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszi
ca, Kraków (Zygmunt Kaweckj, Antoni Czubak, Roman
Jabłoński, Adam Siedlar, Kazimierz Furmanik, Adam
Owiński).
Sposób napędu jednoszynowej kolejki podwieszonej,
znamienny tym, że do napędu wykorzystywana jest
siła przyczepności oraz siła, powstała podczas współ
pracy koła zębatego z zębatką lub drabinką sworznio
wą.
Sposób napędu według zastrz I, znamienny tym, że
na drogach poziomych i o małym nachyleniu wyko
rzystana jest siła przyczepności, a na drogach o du
żym nachyleniu lub w miejscach o zwiększonych opo
rach ruchu wykorzystana jest siła przyczepności i siła
powstała podczas współpracy koła zębatego z zębatką
lub z drabinką sworzniową, przy czym siły te mogą
być zwielokrotnione odpowiednią przekładnią tak, aby
wartość siły docisku nie przekroczyła założonego ma
ksimum oraz nie zmniejszyła się poniżej założonego
minimum.
Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz. 1
i 2, które ma napęd z silnika, przenoszony w znany
sposób na wał napędowy, znamienne tym, że na wale
napędowym (12) jest osadzone jedno lub więcej napę
dowych kół ciernych (13 i 14), gładkich lub z wykła
dziną cierną, oraz jedno lub więcej kół zębatych (15).
Urządzenie według zastrz. 2, znamienne tym, że tor
jezdny kolejki utworzony jest z dwóch ceowników (1
i 2), pomiędzy którymi w dolnej ich części, znajduje
się zębatka (5), współpracująca z kołem zębatym (15).
Odmiana urządzenia według zastrz. 3 i 4, znamienna
tym, że zębatka jest wykonana w postaci drabinki
»worznioVej (16).

20c
(P. 137043)
21.11.1S69.
Pierwszeństwo: 22.11.1968 - Niemiecka Republika
Demokratyczna
Ministerium für Verkehrswesen, Berlin, Niemiecka
Republika Demokratyczna.
Urządzenie do prowadzenia 1 podpierania węży łą
czących sprzęgi przewodowe na pojazdach szynowych
ze sprzęgami clęgłowo-zderzakowymi, zwłaszcza na po
jazdach posiadających wózki skrętne i krótki wysięg,
w których urządzenia odcinające umieszczone są w po
bliżu środkowej wzdłużnej osi pojazdu i w których
węże łączące wychodzące początkowo z urządzeń odci
nających dostęp powietrza w poziomej płaszczyźnie są
zakrzywione ku dołowi i ku płaszczyźnie sprzęgania
głowicy sprzęgu aż do obudowy styku, na której na
przedniej stronie czoła zderzaka umieszczony jest po
ziomo przesuwny pałąk wspornikowy, znamienny tym,
ie pałąk przesuwny (8) jest uformowany w kształcie
■
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„U", przy czym bliższe środkowej wzdłużnej osi (5)
pojazdu ramię pałąka o kształcie litery „U", stanowią
ce ramię zamocowania (9) ułożone jest poziomo i pro
stopadle do czołowego dźwigara (i) oraz przymocowa
ne jest do niego poniżej urządzeń (3) odcinających do
pływ powietrza, a drugiej ramię pałąka o kształcie
litery „U" stanowiące również ramię (10) zamocowania
umocowane jest do czołowego dźwigara (1) powyżej
urządzeń (3) odcinających dopływ powietrza i odchy
lone ku dołowi do poziomego ramienia pałąka o kształ
cie litery „U", stanowiącego element prowadzący (11)
przesuwnego pałąka (8), oraz że bliższe osi środkowej
wzdłużnej pojazdu ramię zamocowania (9) jest krótsze
niż drugie ramię (10) zamocowania i że element pro
wadzący (11) przesuwnego pałąka (8) przebiegający
początkowo po wyjściu z dłuższego ramienia (10) za
mocowania równolegle do czołowego dźwigara (1) przy
łączony jest na końcu pod kątem do krótszego ramie
nia zamocowania (9) przesuwnego pałąka (8) i przesuwny pałąk (8) przewyższa obustronnie o wysokość
umieszczonych obok siebie urządzeń (3) odcinających
dopływ powietrza.
;

20d

(P. 151379)

(P. 151921)

(P. 152471)

24.12.1971

Centralny Ośrodek Badań i Rozwoju Techniki Kolejnictwa, Warszawa (Tadeusz Majzel).
Urządzenie do u stateczniania poprzecznego kołysania nadwozia pojazdu szynowego, składające się z
dwóch dźwigni kolanowych nierównoramiennych ło
żyskowanych w belce bujakowej, których dłuższe ramiona połączone są z końcami wieszaków belki buja
kowej lub z kołyskami a krótsze ramiona usytuowane
są względem siebie przeciwstawnie znamienne tyra,
że krótsze ramiona (8) dźwigni kolanowych (1) połą
czone są ze sobą łącznikiem (9) z wbudowanym amortyzatorem (10), którego charakterystyka siły jest je
dnakowa przy ściskaniu i rozciąganiu.

4.11.1971.

Biuro Studiów i Projektów Energetycznych „Energoprojekt", Warszawa (Karol Olszowski).
Platforma kolejowa do przewożenia kontenerów za
wierająca regularną dwumodułową siatkę otworów do
mocowania kontenerów znamienna tym, że siatka ta (1)
dotycząca kontenerów jednej podstawowej wielkości (2)
zaczyna i kończy się na krawędziach czołowych plat
formy modułem (3) określającym odstęp między kon
tenerami (2) i że moduł ten (3) wielkości 600 do 900 mm
występuje w każdej następnej siatce otworów do mo
cowania kontenerów (5) innej wielkości nałożonej na
siatkę pierwszą.

20d

20d
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3.12.1971.

Biuro Studiów i Projektów Hutnictwa „Biprostal",
Kraków, (Jerzy Sarnowicz).
Podwozie wieloosiowego wagonu kolejowego, posia
dające powyżej dwu zestawów koiowych w jednostce
skrętnej, znamienne tym, że w ramie tej jednostki za
montowana jest pewna ilość zestawów kołowych bo
sych oraz dwa zestawy kołowe obrzeżowe jako prowa
dzące w terze, przy czym wszystkie zestawy są no
śne.

20h

(P. 152549)

29.12.1971

Polskie Koleje Państwowe Centralny Ośrodek Badań
i Rozwoju Techniki Kolejnictwa, Warszawa (Tadeusz
Lorenc, Leszek Marszałek, Andrzej Hodbod),
Hamulec torowy składający się z segmentów umieszczony pomiędzy szynami znamienny jest tym ; że segment składa się ze stosów gumowych (11) i (11') przymocowanych do belki górnej (10) i dolnej (17) przy
czym belka górna (10) jest prowadzona w prowadni
cach (8) i (8') i posiada na końcach rolki toczne (7)
i (7'), natomiast belka dolna (17) jest usytuowana mię
dzy gumowymi odbojnicami dolnymi (16) i (16') i po
siada dwa układy blokujące belki dolnej (17) i jeden
układ blokujący belki górnej (10).

Nr 19
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(P. 150677)

23.09.1971.

Spółdzielnia Pracy „Radiotechnika", Wrocław. Polska
(Henryk Pliszki).
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jest połączona z dzielnikiem oporowym pomiędzy opor
nikiem (R4,) dołączonym do ujemnego napięcia zasila
jącego ( - U2) i opornikiem środkowym (R3) dzielnika.

Tranzystorowy generator napięcia o kształcie prosto
kątnym, zawierający przerzutnik astabilny posiadający
w obwodzie tranzystora wyjściowego diodę poprawia
jącą czas narostu generatora, znamienny tym, że do
wyjścia przerzutnika astabilnego zbudowanego na tran
zystorach 1, Z załączony jest tranzystor 11 połączony
poprzez rezystor 16 z diodą Zenera 15.

21a1

(P. 152514)

28.12.1971.

Centralny Ośrodek Badawczo-Projektowy Budowni
ctwa Przemysłowego, Bistyp, Warszawa, (Kazimierz
Kassenberg, Włodzimierz Simonowiez, Mieczysław
Wierzbowski).
Układ sumatora impulsów elektrycznych znamienny
jest tym, że posiada wspólne dla wszystkich elementów
liczących szyny dyspozycyjne sumowania określające
liczbą jednostek, które mają być dodane lub odjęte od
wskazań sumatora, o r a z , że poszczególny element li
czący sumatora posiada dwupozycymy element pamię
ciowy, którego przestawienie w pozycję plus może być
dokonane z każdej szyny dyspozycyjnej na skutek za
działania innego elementu liczącego sumatora o nume
rze różniącym się od numeru własnego elementu liczą
cego o liczbę określającą daną szynę dyspozycyjną.

21a1

(P. 152931)

17.01.1972.

Instytut Technologii Drewna, Poznań, Polska (Miro
sław Loręcki).
Układ elektronicznego przełącznika kluczowanego,
który zawiera dzielnik oporowy, tranzystor kluczujący,
tranzystor wejściowy i diodę Zenera, znamienny tym,
że dzielnik oporowy składający się korzystnie z trzech
oporników (R2, R3, R4) jest włączony do źródła na
pięcia o polaryzacji przeciwnej sterując tranzystorem
kluczującym (T t ), a kolektor tranzystora wejściowego
(T3) jest połączony z masą przez, załączoną wstecznie
diodę Zenera (D) oraz z dzielnikiem oporowym po
między opornikiem (R2) dołączonym do dodatniego na
pięcia zasilającego ( + UZ), a opornikiem środkowym (R3)
dzielnika przy czym baza tranzystora kluczującego (T2)

21a1

(P. 152992)

20.01.1972.

Politechnika Warszawska, Warszawa Polska (Wło
dzimierz Malanowski).
Elektroniczny bezstykowy wyłącznik sygnału analo
gowego znamienny tym, że źródło (1) napięcia stałego
lub zmiennego stanowiącego sygnał analogowy połą
czone jest z wejściami dwóch symetrycznie przeciw
stawnych układów tranzystorowych składających się
z wtórników emiterowych (?) i (3) z których każdy
posiada co najmniej jeden tranzystor, wstępnie spola
ryzowanych w kierunku przewodzenia, na przykład za
pośrednictwem oporników (4) i (5) ora?, diod krzemo
wych (fi) i (7), & wyjścia wtórników (2) i (3) połączone
są z wejściami bramek (9) i (10) utworzonych z tran
zystorów przeciwstawnych, na przyktau 7. kolektorem,
emiterem, źródłem lub drenem z tych tranzystorów,
zaś wyjścia bramek (9) i (10) będące odpowiednio emi
terem, kolektorem, drenem lub źródłem każdego z tych
tranzystorów połączone są za pośrednictwem potencjo
metru symetryzującego (11) lub bezpośrednio z obcią
żeniem (8) wspólnym dla obu tych symetrycznie prze
ciwstawnych układów, przy czym przeciwgazowe na
pięcia bramkujące doprowadzone są do baz lub bra
mek przeciwstawnych tranzystorów bramkujących (9)
'l (10) ze źródła napięcia bramkującego (12) będącego
na przykład przerzutnikiem bistabilnym.
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Nr 19

w a d z e n i e sygnału z niskich oporności
wyjściowych
wzmacniaczy nadawczych, do w y s o k i c h oporności w e j 
ś c i o w y c h wzmacniaczy odbiorczych, o d b y w a się p o 
przez wachlarzowato
połączone s z e r e g o w e oporniki:
(Rl-j-Rn), przy czym w poszczególnych wachlarzach
flYl), nie występują oporniki (R1). łączące wejście i w y j 
ście wzmacniaczy tego samego łącza.

21*«

(P. 150462)

11.09.1971.

Patent dodatkowy do patentu nr P. 143029
Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów Od
dział w Łodzi, Łódź, Polska (Włodzimierz Stefański,
Wiesław Kwapiński, Roman Zorga).
Układ zasilacza odbiorników napięcia prtemieauej«
I stałego składający się z transformatora i autotrans
formatora nawiniętego na wspólnym rdzeniu i układu
zabezpieczającego według patentu nr P-149029 oraz
z układu połączeń zasilania odbiorników prądu stałego
złożonego z dwóch dodatkowych uzwojeń po stronie
wtórnej transformatora z wyprowadzonymi punktami
środkowymi, z dwóch prostowników i dwóch trójpcłożeniowych przełączników, znamienny tym, że dodatko
we uzwojenia (3-4-5 i 6-7-8) po stronie wtórnej trans
formatora są dwupołówkowe i niezależne.

Sie
SU«

(P. 151874)

2.12.1971.

Kombinat Przemysłu Teletechnicznego „Unitra-Telkom" P a ń s t w o w e Zakłady Teletransmisyjne, Warsza
wa (Andrzej Pietrasik, S t a n i s ł a w Siess, Zdzisław K a 
szuba, Aleksander Rak).
Układ węzła telekomunikacji, w szczególności telekonferencji organizowanych przy pomocy telefonicz
nych łączy dalekosiężnych w systemie dwutorowym,
w którym do kierunku odbiorczego łącza przyłączony
jest łańcuchowo wzmacniacz odbiorczy, a do kierunku
nadawczego - nadawczy, znamienny tym, że rozpro-

(P. 149561)

20.07.1971.

Instytut Elektrotechniki, Warszawa, (Marian Dołęgowski, Feliks Urbaniak).
Element topikowy do bezpieczników wysokiego na
pięcia paskowy lub drutowy z przewężeniami znamien
ny tym, że ma dwa równoległe paski (1, 2, 6, 7) lub dru
ty (11, 12) o różnej temperaturze topnienia połączone ze
sobą metalicznie w równych odstępach na całej swej
długości poprzecznymi zgrubieniami (3, 8, 13) dzielący
mi element topikowy na równomierne segmenty,
w których paski (1. 2. 6, 7) lub druty (11, 12) mają prze
wężenia (4. 5, 9. 10, 14).

Sic

(P. 150417)

8.09.1071.

Zakłady Wytwórcze Aparatury Wysokiego Napięcia
im. Dymitrowa, Warszawa (Janusz Lesiowski, Witold
Proga, Barbara Hammer, Eugeniusz Demków, Jioek
Lipiński, Jadwiga Kostewicz, Jerzy Czerwiński, Jan
Komorowski).
Komora gaszeniowa wyłącznika wysokiego napicia,
zwłaszcza wyłącznika małooiejowego z opornixicm tłu
miącym, znamienna tym, że opornik tłumiący (3) jest
nawinięty na korpusie komory gaszeniowej (2) i jednym
swoim końcem jest przyłączony na stałe do pierścienia
przewodzącego (Ô), a drugim końcem jest przyłączony
do cylindrycznej elektrody {ii umieszczonej na stałe

Nr 10

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

wewnątrz komory gaszeniowej (2) w ten sposób, że je
den koniec elektrody wchodzi do kanału wydmucho
wego (6) w pobliżu styku ruchomego (7) w kierunku
prostopadłym do jego osi symetrii zgodnej z kierun
kiem jego ruchu.

tle

(P. 150457)
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Mechanizm napędowy zwłaszcza do napędów zasóbntkowo-sllnlkowych elektrycznych łączników wysokie
go napięcia, w którym na wale napędowym przekładni
jest osadzony wycinek koła biernego z obrotowo osa
dzonymi rolkami, zazębiającymi się z wycinkiem koła
zębatego o promieniowym zarysie zębów, osadzonego
na wale napędzającym przekładni, znamienny tym, że
lewa linia ostatniego zęba wycinka koła zębatego czyn
nego (1) posiada zarys krzywkowy (4) stanowiący na
przykład odcinek spirali o kierunku zwojów dobranym
w ten sposób, że przy niezmiennym kierunku obrotów
wspomnianego wycinka koła czynnego (1), zapewnia
krótki ruch powrotny wycinka koła biernego (7) w mo
mencie kiedy ostatnia rolka (5) tego koła styka się
z wymienionym zarysem krzywkowym (4).

11.00.1071.

Kombinat Żródel Światła „Unitra-Polam", Warsza
wa, Polska (Bogdan Lesiuk, Marek Sulima-Szulmaniewicz, Elżbieta Tomaszewska).
Odgromnik gazowany z elektrodami termobimetalowymi przeznaczony do ochrony urządzeń telekomuni
kacyjnych, a zwłaszcza aparatów telefonicznych przed
skutkami przepięć, znamienny tym, że elektrody termobimetalowe i ich punkt styku ze sobą znajdują się
między doprowadnikami prądu, przy tym ruchome
końce elektrod termobimetalowych znajdują się bliżej
miejsca wtopienia doprowadników prądu w szkło bań
ki niż ich końce ruchome.

tle

(P. 150541)

10.09.1071.

Zakłady Wytwórcze Aparatury Wysokiego Napięcia
Im. Dymitrowa, Warszawa (Tadeusz Szkupiński, Hie
ronim Strzeżysz, Andrzej Nyżnyk, Jan Lelito).

tle

(P. 150767)

28.00.1971.

Zbigniew Bartoszewski, Lódż, Polska.
Układ połączeń łącznika elektrycznego prądu stałego,
posiadającego cewkę wydmuchową, rożki wydmuchowe
oraz dwa zestyki w głównym torze prądowym połączone
ze sobą szeregowo, znamienny jest tym. że cewka wy
dmuchowa (9) włączona jest równolegle z jednym
z zestyków (2, 4) oraz znamienny tym, że jeden rożek
wydmuchowy (7) połączony jest metalicznie ze stykiem
(4) podłączonym do jednego zacisku przyłączeniowego
(11). a drugi rożek wydmuchowy (8) połączony jest me
talicznie ze stykiem (3) podłączonym do drugiego za
cisku przyłączeniowego (10).

41
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(P. 151193)

25.10.1971.

Przemysłowy Instytut Elektroniki, Warszawa, Polska
(Teresa Łukasiewicz).
Sposób wytwarzania rezystorów hybrydowych na
szklanych płytkach podłożowych z naparowanymi na
Ich powierzchni ścieżkami nichromowymi znamienny
tym, że końcówki nichromowych ścieżek rezystancyjnych posiadają złote styki wyjściowe.

Nr 19

Przewoźny zestaw manewrowy z centralnym zesta
wem aparatury elektroenergetycznej, znamienny tym,
że zawiera wzajemnie ognioszczelne komory skrzynko
we oraz komory walczakowe połączone między sobą
obwodami elektrycznymi w ten sposób, że komora (I)
z łącznikami próżniowymi (1) oraz komora transfor
matorowa (IV) z transformatorem mocy (14), trans
formatorem pomocniczym (14) i odłącznikiem izolacyj
nym (16) połączone są z jednej strony zestawu z ko
morami (VI, VII, VIII) sprzęgników maszynowych (22,
23, 24), komorą przewodową (XII) natomiast z drugiej
strony połączone są z komorą (II) łączników statycz
nych (6), komorą (III) wyłączników zabezpieczeniowych
(11) i przełączników kierunku obrotów (IÂJ i }y^ńprą
(V) odłącznika izolacyjnego (20) komorą (IX) sprzęg
ników maszynowych (26), komorą układów automatyki
(XD oraz zblokowane są elektrycznie między sobą tak,
że otwarcie komory (I) zależne jest od otwarcia i za
blokowania przełącznika kierunku obrotów (12) w ko
morze (III) i odłącznika izolacyjnego (20) w komorze
(V), natomiast otwarcie komory (II) zależne jest od
otwarcia i zablokowania odłączników (16) w komorze
(IV).

tle

(P. 151537)

12.11.1971.

Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego, Krosno n/Wi
słokiem (Tadeusz Szczepanik, Bolesław Sereda).
Wyłącznik pływakowy z kompensacją różnic pozio
mów zerowych cieczy znamienny tym, że posiada zes
pół pływakowy złożony z pływaka (13), i przyłączonego
do niego pręta (12) z grzybkiem (14) oraz zespół wyłą
czający, który stanowią np. wyłącznik migowy (18)
i dźwignie (19) i (20) do jego przełączania osadzone na
listwie (17) sprzężonej za pośrednictwem sprężyny (16),
rurki (11) i tulejki (15) z zespołem pływakowym, a po
nadto wyposażony jest w zaczep (7) blokujący listwę

9.11.1971.
(P. 151442)
tle
Zakłady Konstrukcyjno-Mechanizacyjne Przemysłu
Węglowego, Gliwice (Henryk Pudełko. Władysław Gluiiński, Zbigniew Kowalski, Leonard Kasprzewski^Paweł Wiśniewski, Andrzej Szczurek).

Nr 19

(17) przy czym zaczep ten przyłączony jest sztywno ze
zworą (5) elektromagnesu (3) służącego do sterowania
blokadą listwy (17).
tle
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(P. 151551)

mienny tym, że elektroda (1) posiada na powierzchniach
bocznych środkowego wytłoczenia szczeliny wydmu
chowe (4), przy czym wspomniane środkowe wytło
czenie jest skierowane swoją wypukłością w kierunku
czopka zapłonowego elektrody (2).

13.11.1971.

Śląskie Zakłady Osprzętu Elektrotechnicznego ,,E1por", Mysłowice (Henryk Knopek, Zygmunt Patalong,
Wojciech Pietrzyk, Leon Bołdys).
Sposób wytwarzania elementów topikowych o dzia
łaniu szybkim, znamienny tym, że wyjściowy materiał
U), przenaczony do wytwarzania elementów topiko
wych lub podobnych, przepuszcza się przez otwór (2)
wewnątrz naprowadzającej igły (3), usytuowanej w spo
sób zapewniający prawidłowe prowadzenie materiału
wyjściowego (1) i jego wejście między szczęki ramienia
stałego (5) i ramienia ruchomego (14), którą to igłę (3)
podgrzewa się w sposób zapewniający ciągłe wyżarza
nie materiału.
Sposób według zastrzeżenia 1, znamienny tym, że ma
teriał wyjściowy (1), będący pod wpływem stałego na
ciągu spowodowanego hamującym urządzeniem (7) rol
ki nawojowej (19), zostaje wprowadzony na pobocznicę (6) tarczy (9), najkorzystniej o kształcie trójkąta
równoramiennego, obracającej się w sposób ciągły,
po czym z chwilą, gdy naroże (8) tarczy (9) znajdzie się
pod rolką (10) materiał ten zostaje ucięty, a następnie
odcięty element topikowy (18) zsuwa się na skutek
ruchu obrotowego tarczy (9) i ciężaru własnego do leja
(11), skąd wpada w otwór (12) korpusu (13) wkładki topikowej, które to korpusy są automatycznie w spo
sób taśmowy przesuwane w rytmie spadających 'ele
mentów topikowych (18).
Urządzenie do stosowania sposobu według zastrze
żenia 1 i 2, znamienne tym, że łapak ma dociskające
ramię (14), będące pod stałym działaniem dociskającej
sprężyny (15), które jest sterowane jedną krzywką
(16) umocowaną nieruchomo do korpusu (17) urządze
nia.

21c

(P. 151552)

13.11.1971.

Zakłady Wytwórcze Aparatury Wysokiego Napięcia
im. Dymitrowa, Warszawa (Stanisław Kulas, Kazimierz
Zgliński, Jerzy Burkacki).
lakiernik do odgromników za v rowy eh prądu prze
miennego, składający się z dwóch elektrod przedzielo
nych przekładką z materiału elektroizolacyjnego, zna

15.11.1971.

Zakłady Radiowe „DIORA", Dzierżoniów (Czesław
Nowak).
Sposób mocowania osłon w obudowach urządzeń
technicznych zwłaszcza ścianek do skrzynek aparatów
elektronicznych znamienny tym, że w krawędziach
obudowy (1) i osłony (2) wykrawa się lub wyprasowuje
się przybrzeżne rowki (3) i w/cięcia (4), do których
wsuwa się elementy łączne (5) i dokręcając je mon
tuje się całość urządzenia.

21c
21c

(P. 151569)

(P. 151579)

16.11.1971.

Bydgoskie Zakłady Elektro-Mechaniczne „Belma",
Bydgoszcz (Izydor Napiórkowski, Henryk Piekałkiewicz, Jerzy Konitz).
Łącznik przeciwwybuchowy do bezpiecznego zdal
nego sterowania urządzeń elektrycznych z pomieszczeń
zagrożonych wybuchem gazów i par znamienny tym,
że jego komora główna (9) zawierająca w swym wnę
trzu styki (10) jest hermetyczna.
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Nr 10
(P. 151731)

24.11.1971.

Zjednoczone Zakłady Urządzeń Jądrowych .Polon'*,
Warszawa, (Jan Budnik, Józef Majchrowicz).
Wtyk elektryczny w oprawie izolacyjnej, znamienny
tym, że składa się z kołka stykowego (1) o kształcie
walca wykonanego z blachy sprężystej, który w pew
nej odległości od czoła ma wzdłużne nacięcia (2) w po
staci szczelin i przegrody (3) między tymi szczelinami
wygięte na zewnątrz od osi kołka stykowego ii), two
rzące układ sprężystych styków elektrycznych na jego
obwodzie, a w części tylnej kołek stykowy (1) jest za
kończony kilkoma stykami (7), które mają kształt wy
dłużonych trójkątów równoramiennych ze ściętymi
wierzchołkami, rozmieszczonymi na obwodzie kołka
stykowego (1), przy czym styki zakończenia tylnego
(7) są wprowadzone do stożkowego otworu (8) w dła
wiku (6) i są zaciśnięte na przewodzie elektrycznym (5),
a dławik (6) jest wkręcony w korpus oprawy izola
cyjnej (4) wtyku.

tle

(P. 151976)

6.12.1971.

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Budownictwa Elek
trowni „ORBEL", Warszawa, (Jan Pikuła).
Układ blokady zabezpieczenia odległościowego w
przypadku zaniku napięcia zmiennego na zaciskach
tegoż zabezpieczenia, znamienny tym, że przekaźnik
wyjściowy układu podłączony jest do przeciwsobnego
- szeregowego zestawu dwóch filtrów składowych ze
rowych a to filtra przekładmków głównych oraz fil
tra przekładników pomocniczych.
Układ blokady znamienny tym, że przekładniki po
mocnicze o przekładni 100/f/3 :100/3 połączone są stro
ną 100/1 3 z gwiazdą opartą na zaciskach wejść na
pięć fazowych i zera do przekaźnika odległościowego,
zaś stroną 100/3 w układ filtra opisanego w punkcie
1 zastrzeżeń.
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Nr 10

(P. 152057)
09.12.1971.
21c
Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska (Jan Py
tel, Józef Borecki).
Układ do optymalizacji rozruchu silników synchro
nicznych, wyposażony w opornik rozruchowy, znamien
ny tym, że rozruchowy opornik (2) jest połączony rów
nolegle z wejściem dolnoprzepustowego filtra (1), któ
rego wyjście jest połączone poprzez diodę (3) z cewką
(4) pierwszego przekaźnika (5), a zwiemy zestyk (6)
tego przekaźnika (5) jest połączony z jednej strony z do
datnim biegunem źródła napięcia pomocniczego, a z
drugiej strony z anodą drugiej diody (7), cewką (8)
i zestykiem (9) drugiego przekaźnika (10) oraz poprzez
opornik (11) z cewkami (12, 17, i 23) dwu czasowych
przekaźników (13 i 18) i wyjściowego przekaźnika (24)
oraz z ujemnym biegunem źródła napięcia pomocnicze
go, natomiast katoda drugiej diody (7) jest połączona
2 cewką (12) pierwszego czasowego przekaźnika (13)
oraz poprzez zwierny zestyk (14) tego przekaźnika (13)
z cewką (17) drugiego czasowego przekaźnika (18) i z
pomocniczym zestykiem (19) wyłącznika (20), przy czym
ten zestyk (19) poprzez pomocniczy zestyk (21) głów
nego wyłącznika (22) jest połączony z dodatnim bie
gunem źródła napięcia pomocniczego, natomiast do
datni biegun źródła napięcia pomocniczego poprzez ze
styk (15) pierwszego czasowego przekaźnika (13) jest
połączony z cewką (8) drugiego przekaźnika (10), oraz
poprzez równolegle połączone ze sobą zestyki (25 i 26)
drugiego przekaźnika (10) i drugiego czasowego prze
kaźnika (18) jest połączony z cewką (23) wyjściowego
przekaźnika (24) i poprzez zestyk (28) wyjściowego
przekaźnika (24) jest połączony z cewką (27) wyłącz
nika (20), która z drugiej strony jest połączona z ujem
nym biegunem źródła napięcia pomocniczego, a zwierny zestyk (9) drugiego przekaźnika (10) jest połączo
ny poprzez drugi opornik (16) z ujemnym biegunem
źródła napięcia pomocniczego.

Sposób zabezpieczenia transformatorów i autotrans
formatorów elektr ienergetycznych oparty o kontrolę
oporności obwodów zwarciowych znamienny tym, że
przy zwarciach zewnętrznych oporność obwodu zwar
ciowego kontrolowana jest przez porównanie w okre
ślonej skali relatywnie największego spośród prądów
obu stron transformatora z relatywnie najmniejszym
z napięć 3trony górnego napięcia oraz z relatywnie naj
mniejszym z napięć strony dolnego napięcia transfor
matora, a wybór wyłącznika, który ma zostać otwar
ty, odbywa się w oparciu o kryterium napięciowe, na
tomiast przy zwarciach wewnętrznych oporność kon
trolowana jest przez porównanie w określonej skali
największego z prądów różnicowych, uzyskiwanych
według któregoś ze znanych sposobów, z napięciem
większym, wybranym spośród relatywnie najmniejsze
go z napięć strony górnego napięcia transformatora
i relatywnie najmniejszego z napięć strony dolnego na
pięcia transformatora.

21c

(P. 152141)

13.12.1971.

Patent dodatkowy do patentu P. 59615
Pierwszeństwo:

13.06.1971. - Międzynarodowe Targi
Poznańskie

Zakłady Wytwórcze Aparatury Wysokiego Napięcia,
Warszawa, Polska (Tomasz Tarasiuk, Mieczysław Stępnik, Romuald Marszycki).

21c

(P. 152103)

13.12.1971.

Instytut Energetyki, Warszawa, Polska (Juliusz Wró
blewski).
Sposób tworzenia przekaźników zależnych o długim
czasie działania znamienny tym, że wymagana zależ
ność czasu działania od wartości wielkości pobudzają
cej oraz wymagane charakterystyki powrotu uzyski
wane są przez zliczalnie określonej liczby cykli dzia
łania układu (1) odwzorowującego wymagane zależ
ności w określonej skali czasowej.

21c

(P. 152104)

13.12.1971.

Instytut Energetyki, Warszawa, Polska (Juliusz Wró
blewski).

Nożowy tor prądowy uziemiający łącznika wysoko
napięciowego, stanowiący odmianę konstrukcyjną toru
prądowego zwiernika wysokiego napięcia według pa
tentu Nr 59615, znamienny tym, że usprężynowane
szczęki stykowe (5) mające postać płaskowników ze
spolonych z nakładkami stykowymi (6) współpracują
cymi obejmująco z dołączonym do zacisku przyłączo
wego stykiem nożowym (9) lub (10) profilowym lub
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walcowym są przymocowane do ścianek bocznych za
kończenia noża ruchomego profilowego (1) o przekroju
w kształcie litery C, a zwłaszcza rozparte pomiędzy ty
mi ściankami noża za pomocą tulejek (16) i są zwróco
ne ku sobie wierzchołkami (15) swych poprzecznych
przegięć (14) sąsiadujących z zakończeniami przymoco
wanymi do wspomnianego noża, oraz są zwrócone ku
sobie wklęsłościami swych wzdłużnych wytłoczeń (IT)
usztywniających zakończenia zespolone ze wspomnia
nymi nakładkami stykowymi; który to nóż ruchomy
profilowy (1) jest bądź to przymocowany swą środkową
ścianką do wspornika (28) zespolonego z napędzającymi
go członem obrotowym (32), zwłaszcza za pośrednic
twem cienkościennych podkładek (8) wykonanych naj
korzystniej z żywicy silikonowej wzmocnionej włóknem
szklanym lub z folii aluminiowej oksydowanej, bądź
zespolony ze wspomnianym członem okrotowym (28).
21c

(P. 152162)

Nr 19

poprzez wejścia wzmacniacza (W) i zanegowany ilo
czyn logiczny (It) z zanegowanym iloczynem (I,), któ
rego wejścia włączone są poprzez kondensator opóź
niający (C3, C4) formery impulsów (F3, F4) z tym, że
wejście formera impulsów (F3) jest połączone poprzez
element negacji (Nt) z czujnikiem ciśnienia (3) a wyj
ście formera impiilsów (F4) z wejściem zanegowanego
iloczynu logicznego (I,).

15.12.1971.

Instytut Przemysłu Gumowego „Stomil", Warszawa,
Polska (Wiesław Szurek, Cecylia Majewska, Ryszard
Chruścielewski, Tadeusz Stefanowski, Robert Gaczyński, Kazimierz Piotrowski, Antoni Wnuk).
Sposób naprawy izolacji przewodów elektrycznych,
twlaszcza przewodów oponowych stosowanych w gór
nictwie, polegający na uszczelnieniu miejsc uszkodzo
nych przewodu materiałem izolacyjnym naprawczym
znamienny tym, że na miejsce uszkodzone nakłada się
plastyczną masę izolacyjną, która utwardza się w tem
peraturze pokojowej podczas eksploatacji przewodu.
21e

(P. 152169)

15.12.1971.

Zakłady Sprzętu Instalacyjnego A-4 Nakło n/Notecią,
Polska (Tadeusz Biernacki, Marian Bleja, Jerzy Krze
miński).
Sposób płynnego i jednoczesnego odciążenia, uszczel
nienia, zabezpieczenia przed ostrymi krawędziami obu
dowy, zabezpieczenia przed nadmiernym zginaniem
I skręcaniem elementów giętkich przewodowych,
zwłaszcza przewodów elektrycznych, znamienny tym,
ie odciążka (5), odgiętka (2), uszczelka (4) współpra
cują ze sobą poprzez działanie elementu dociskowego
U) oraz obudowy (6).

Me

(P. 152250)

21e

(P. 152305)

20.12.1971.

Patent dodatkowy do patentu P. 144583
Zakłady Konstrukcyjno-Mechanizacyjne Przemysłu
Węglowego, Gliwice, Polska (Zbigniew Kowalski, Hen
ryk Pudełko, Izydor Napiórkowski).
Układ elektryczny ograniczenia drgań i udarów
w łączniku niestabilnym z elektromagnetycznym ukła
dem podtrzymania zestykiem zwiernym oraz stykiem
rozwiernym niestabilnego przycisku wyłączającego we
dług patentu P-144583, znamienny tym, że w obwodzie
prądu przemiennego włączony jest prostownik w ukła
dzie mostkowym z diodami (14) zawierający w jednej
gałęzi mostka szeregowo połączony rezystor (15) ze sty
kiem rozwiernym (16) niestabilnego przycisku załącza
jącego, natomiast w obwodzie prądu stałego do prosto
wnika w układzie mostkowym włączony jest równole
gle kondensator (17), cewka (12) oraz styk z,wierny (1)
przycisku niestabilnego, przy czym styk zwiemy (1)
i rozwierny (16) oraz magnes stały (8) sprzęgnięte są
mechanicznie z niestabilnym przyciskiem załączającym.

17.12.1971.

Zakłady Konstrukcyjno-Mechanizacyjne Przemysłu
Węglowego, Gliwice, Polska (Paweł Olszowski, Jerzy
Borek, Edward Żukowski, Stefan Bialik, Urszula Szałajko).
Bezstykowy iskrobezpieczny układ automatycznego
sterowania i zabezpieczania hydraulicznych stacji za
silających z czujnikami ciśnienia na przewodach hy
draulicznych zasilających i spływowych oraz czujnika
mi temperatury i poziomu w zbiornikach oleju, zna
mienny tym, że zawiera półprzewodnikowy logiczny
układ pośredniczący (14) połączony z czujnikami po
ziomu (1), temperatury (2), ciśnienia (3,4,5) oraz poprzez
wyjście wzmacniacza tranzystorowego (W) z silnikiem
(10) i głównym wyłącznikiem pompy (11), natomiast

21c

(P. 152433)

23.12.1971.

Zakłady Energetyczne Okręgu Centralnego, Warsza
wa, (Jerzy Nowikow, Bogusław Kowalewski, Kalikst
Badowski).
Urządzenie zabezpieczające elektromagnetyetzne Unie
napowietrzne średniego napięcia przed zwarciami do
ziemnymi, składające się z zasilacza, członu napięcio
wego i członów prądowych połączonych każdy z filtrem
składowej zerowej prądu, znamienny tym, że jego filtr
składowej zerowej prądu (C), przyłączony do członu

Nr 19
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prądowego (A), jest zbudowany z trzech transformato
rów prądowo-napięciowych (6), których uzwojenia
pierwotne są przyłączone do uzwojeń przekładników
prądowych (7) wnętrzowych lub napowietrznych, za
instalowanych na trzech fazach zabezpieczonych linii,
a uzwojenie wtórne transformatorów (6) są obciążone
opornikami (8) połączonymi potencjometrycznie, przy
czym człon napięciowy (B) jest połączony z każdym
zespołem kierunkowym (2) członów prądowych (A) i ze
wspólnym zasilaczem (D).

tle

(P. 152505)

27.12.1971.

Zakłady Wytwórcze Sprzętu Teletechnicznego „Telfa",
Bydgoszcz, Polska (Jan Strzelewicz, Ireneusz Kapela).
Przełącznik obwodów, zwłaszcza do telefonicznych
urządzeń pulpitowych znamienny tym, że stanowi go
obudowa (1) z przyciskiem (7) wewnątrz której znaj
dują się przełączające kontaktory (3), zespół magne
sów na płytce (4) oraz sprężynka (6), przy czym płytka
(4) z magnesami umieszczona jest przesuwnie między
przełączającymi kontaktronami (3) i posiada otwór (5)
lub wycięcie w którym znajduje się sprężynka (6) za
mocowana jednym końcem w otworze przycisku (7),
a drugim końcem w spodzie obudowy (1) i jest wstęp
nie napięta oraz na ugięcie leżące w płaszczyźnie rów
noległej do płaszczyzny przechodzącej przez osie prze
łączających kontaktronów (3).
tle

(P. 152435)

23.12.1971.

Zakłady Konstrukcyjno-Mechanizacyine Przemysłu
Węglowego, Gliwice, Polska (Ryszard Radomski, Ta
deusz Byrczek, Aleksander Leszczyński, Romuald
Kryszczuk).
Układ zabezpieczający silnik prądu stałego przed
pracą bez wzbudzenia, znamienny tym, że pomiędzy
wzmacniacz (4) modułu a regulator (3) prądu, wpro
wadzono przekaźnikowy element (12) blokujący dzia
łanie sterowanego prostownika (2) do czasu osiągnię
cia zadanej wartości prądu w obwodzie (7) wzbudzenia
napędowego silnika (1), przy czym wartość zadana prą
du w obwodzie (7) wzbudzenia może być dowolnie na
stawiana.

tle

(P. 152515)

28.12.1971.

Centralny Ośrodek Badawczo-Projektowy Budowni
ctwa Przemysłowego „Bistyp", Warszawa, Polska (Ka
zimierz Kassenberg, Włodzimierz Simonowicz, Mieczy
sław Wierzbowski).

tle

(P. 152451)

24.12.1971.

Krakowska Fabryka Aparatów Pomiarowych, Kra
ków, Polska (Andrzej Korzeniowski, Zygmunt Palichleb).
Urządzenie sprzęgające przełączniki segmentowe
współzależne znamienne tym, że co najmniej dwa sze
regi segmentów przełączników klawiszowych ruchome
zapadki (3) połączone są sztywno spinaczem (6).

Układ dołącznlka zespołów Indywidualnych do urzą
dzenia wspólnego zawierający dla każdego zespołu in
dywidualny przekaźnik startowo-dołączający S i dwuuzwojeniowy przekaźnik blokujący B znamienny jest
tym, że zawiera dwa szeregi utworzone z diod o jedna
kowym kierunku przewodzenia, przy czym do każdego
poszczególnego punktu łączenia dwóch sąsiednich diod
w obu szeregach jest dołączony zestyk zwiemy okre
ślonego przekaźnika startowego S i początek jednego
z uzwojeń określonego przekaźnika blokującego B z tym,
że w jednym szeregu diod numer przekaźnika starto
wego jest o jedność mniejszy od numeru przekaźnika
blokującego, a kierunek przewodzenia diod tego sze
regu jest skierowany od mniejszych numerów przekaź
ników blokujących do większych przy załączeniu mi
nusa baterii do końców drugich uzwojeń przekaźników
blokujących, natomiast w drugim szeregu diod numer
przekaźnika startowego jest o jedność większy od nu
meru przekaźnika blokującego, a kierunek przewodze
nia diod tego szeregu jest skierowany od większych
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numerów przekaźników blokujących do mniejszych
przy założeniu minusu baterii do końców pierwszych
uzwojeń przekaźników blokujących.

zld»

(P. 150716)

Nr 19

Silnik elektryczny o uproszczonej konstrukcji mo
cowania łap do korpusu, znamienny tym, że blachy pa
kietu posiadają dwa lub cztery żebra (2) o kształcie
litery „C" z wycięciami (3) zbliżonymi do odwróconej
litery „T" otrzymane w rozkroju blach, które po spakietowaniu tworzą wzdłuż osi otwory służące do umiej
scowienia w nich występów (5) łap *(G), przy czym po
wierzchnie stykowe łap (6) w miejscach stykowych
z żebrami (2) posiadają podłużne występy (5). na przy
kład w kształcie trapezu, które jednocześnie zabezpie
czają przed przemieszczaniem łap (6) w stosunku do
osi silnika.

25.09.1971.

Zakłady Konstrukcyjno-Mechanizacyjne Przemysłu
Węglowego, Gliwice, Polska (Stanisław Nitka).
Uzwojenie asynchronicznego silnika liniowego zna
mienne tym że zawiera układ zezwojów (3), w którym
każdy zezwój ma 1/3 liczby przewodów w żłobku, po
łączonych z układem zezwojów (4) o zezwojach z 2/3
liczby przewodów w żłobku, przy czym w skrajnych
wiązkach (1) i (2) umieszczone są tylko zezwoje (3) za
silane z różnych faz sieci.

21dt

(P. 151476)

10.11.1971.

Patent dodatkowy do patentu P. 58069
Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Euge
niusz Koziej, Stanisław Krzemiński).

Žlď

(P. 151372)

3.11.1971.

Kornel Zakłady Konstrukcyjno-Doświadczalne Prze
mysłu Maszyn Elektrycznych, Katowice, (Aleksander
Jaskólski).

Maszyna elektryczna zwłaszcza maszyna indukcyjna,
wyposażona w kanały chłodzące o zmiennym przekro
ju na ich długości według patentu 58069 znamienna
tym, że kanały te w części środkowej swojej długości
mają stały przekrój o wartości 0,3 do 0,7 przekroju
wejściowego, przy czym największy zakres stałości
przekroju zawiera się w przedziale od 0,2-^-0,9 długości
kanału licząc od jego wlotu.

Przyrząd szlifierski do profilowania szczotek do ma
szyn elektrycznych, znamienny tym, że posiada ułoiyskowaną przy jednym swym końcu obrotowo pro
wadnicę (3) kamienia szlifierskiego (2), którego oś jest
równoległa do osi łożyska (5) pozwalająca na regulację
rozstępu (r) obu tych osi.

21d>

(P. 152431)

23.12.1971.

Warszawskie Zakłady Maszyn Elektrycznych „Wa
rne!", Warszawa, Polska (Julian Walewski).

2id>

(P. 151396)

•5.11.1971.

Zakłady Elektro-Maszynowe „Eda", Poniatowa, Pol
ska (Mieczysław Sapała, Ryszard Pustelnik, Bogdan
Włodarczyk).

Stojan maszyny prądu stałego z biegunami dzieło
nymi, znamienny tym, że ma połówki biegunów (I) po
łączone z jarzmami (2) rozdzielnie jako samodzielne
elementy konstrukcyjne, a jarzma (2) zamocowane są
w sposób nierozłączny w materiale diamagnetycznym
(4) o dużej przewodności cieplnej z którym tworzą
kadłub stojana.
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01.12.1971.

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Krzy
sztof Zochowski).

21di

(P. 149396)

12.07.1971.

Instytut Łączności, Warszawa, (Wiesław Kinasiewicz,
Tadeusz Kunert).
Układ elektronicznego przesuwnlka fazy napięcia
przemiennego z transformatorem symetrycznym, w któ
rego obwód wtórny włączone są szeregowo rezystor
i kondensator znamienny tym, że środek transforma
tora (Tr) oraz punkt połączenia rezystora (R) z kon
densatorem (C) połączone są, poprzez element dopaso
wujący (D) z bazami tranzystorów (Tl) i (T2) przetwor
nicy tranzystorowej (P).

Układ automatycznej regulacji tyrystorowego falo
wnika szeregowego lub szeregowo-równoleglego z ob
wodem rezonansowym komutacji prądu, zapewniający
optymalizację sprawności falownika oraz stabilizację
napięcia Wyjściowego znamienny tym, że wyjście (WY1)
falownika (F) połączone jest z wejściem przemiennoprądowym niesterowanego prostownika (PR1) pełnookresowego, którego wyjście jest połączone z jednym
z wejść węzła (21) sumowania prądów, zaś wyjście
tego węzła połączone jest z wejściem zasilającym prą
du stałego falownika, którego wyjście (WY2) połączone
jest z wejściem przemiennoprądowym sterowanego
prostownika (PR2) pełnookresowego, którego wyjście
jest połączone poprzez dławik (DF) z drugim wejściem
węzła (21), zaś wejście sterujące zaworami tego pro
stownika jest połączone z wyjściem układu (UST) ste
rowania, którego wejście jest połączone z wyjściem
wzmacniacza (W) sygnału uchybu, a wejście wzmac
niacza jest z kolei połączone z wyjściem węzła (22)
sumującego, przy czym jedno z wejść tego węzła jest
połączone z układem (UZ) zadawania napięcia, a dru
gie jego wejście jest połączone poprzez układ (PU) po
miaru napięcia wyjściowego z falownika z wyjściem
(WY3) tego falownika, które to wyjście jest jednocze
śnie połączone z wejściem regulatora (RMB) mocy bier
nej indukcyjnej, którego wejście sterujące połączone
jest z wyjściem regulatora (RE) ekstremalnego, zaś
jego wejście połączone jest z kolei z wyjściem pomia
rowym układu (PI) pomiaru prądu, a drugie jego wyj
ście zasilające połączone jest z jednym z wejść węzła
sumowania prądu (21).

21d*

(P. 151546)

11.11.1971.

Centrum Techniki Okrętowej, Gdańsk, Polska (Leszek
Kuropatwiński, Włodzimierz Łukasiak, Ryszard Rogoszewicz).
Elektryczny układ napędowy zbudowany z prądnicy
pracującej na silnik roboczy, a mający zastosowanie
zwłaszcza do wciągarki trałowej znamienny tym, że
zastosowano w nim, dla zasilania uzwojeń wzbudzają-
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Nr 19

cych, prostowniki tyrystorowe (4) i (5) sterowane ukła
dami zapłonowymi (6) i (7), przy czym układ zapłono
wy (6) jest połączony z wyjściem regulatora (8) na
którego węzeł sumujący podany jest sygnał ujemnego
sprzężenia zwrotnego ze sterownika (9), posiadającego
zmienny współczynnik wzmocnienia regulującego na
pięcie prądnicy oraz sygnał z członu nieliniowego (10)
posiadającego strefę nieczułości i zmienny nastawialny
współczynnik wzmocnienia.
21c

(P. 149465)

15.07.1971.

Zakład Opracowań i Produkcji Aparatury Naukowej,
Warszawa, (Janusz Jędrasik).
Tranzystorowy oscylator modulowany amplitudowo,
znamienny tym, że obwód oscylatora zrównoważonego
(1), w którym wyjście połączone jest z wejściem przez
obwód ujemnego sprzężenia zwrotnego (2) ograniczo
ny częstotliwościowo od góry i rezystor (3), a wejście
przez kondensator (4) jest wejściem modulacji.

21c

(P. 151014)

14.10.1971.

Polska Akademia Nauk Instytut Biologii Doświad
czalnej im. Nenckiego, Warszawa, (Romuald Klekowski, Jerzy Zajdel).
Sposób automatycznego dozowania ładunku elek
trycznego, znamienny tym, że ładunek przenosi się ze
źródła do odbiornika drogą kolejnego ładowania i roz
ładowania kondensatora, którymi to procesami steru
je się impulsem wyzwalającym sygnalizującym koniecz
ność przeniesienia ładunku, a ilość przeniesionego ła
dunku jest proporcjonalna do zmiany napięcia na kon
densatorze, przy czym dla przeniesienia ładunku. je
dną okładzinę łączy się ze źródłem a drugą z układem
odniesienia, a następnie okładzinę połączoną ze źród
łem odłącza się od niego a łączy z odbiornikiem i w
przypadku przenoszenia ładunku dodatniego ze źródła
do kondensatora, warunki ładowania dobiera się tak
aby kierunek przepływu prądu ze źródła przez kon
densator do układu odniesienia był taki iż ładunek do
datni na okładzinie kondensatora połączonej ze źró
dłem powiększa się, a w przypadku przenoszenia ła
dunku dodatniego z kondensatora do odbiornika wa
runki rozładowania dobiera się tak, że kierunek prze
pływu prądu z układu odniesienia do odbiornika jest
taki iż dodatni ładunek na tej okładzinie kondensatora
maleje, zaś w przypadku przenoszenia ładunku ujem
nego, warunki ładowania i rozładowania kondensatora
ustala się analogicznie lecz w odniesieniu do ł?.dunku
ujemnego znajdującego się na okładzinie kondensatora

21c

(P. 151353)

02.11.1971.

Zakład Doświadczalny Aparatury Elektronicznej przy
Zakładach Radiowych im. M. Kasprzaka, Polska (Ma
rek Cybulski, Bogdan Gołaj).
Sposób pomiaru liniowości charakterystyki napięcio
wo-częstotliwościowej dyskryminatora częstotliwości,
znamienny tym, że do wejścia (We) mierzonego dys
kryminatora (2) dołącza się przestrajany skokowo ge
nerator z impulsową modulacją częstotliwości (1), zaś
do wyjścia (Wy) wspomnianego dyskryminatora dołą
cza się poprzez detektor amplitudy (3) wskaźnik na
pięcia zmiennego (4).
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czone z wejściem układu (9) porównania, połączonym
z układem (10) wyświetlania i wejściem układu (11) ste
rowania wybieraniem, a wyjście tego układu jest po
łączone ze sterującym wejściem (12) układu (8) wybie
rania.

Zle
(P. 151791)
27.11.1971.
Politechnika Gdańska, Gdańsk. Polska (Władysław
Adamski).
Sposób mikrofalowego sprawdzania Impedancji cha
rakterystycznej prowadnic falowych, polegający na po
miarze modułu elementu S n prowadnicy falowej włą
czonej do toru pomiarowego za pomocą złącz mikrofa
lowych, znamienny tym, że długość badanego odcinka
prowadnicy dobiera się tak. aby zawierała ona niepa
rzystą liczbę ćwiartek długości fali elektromagnetycz
nej rodzaju podstawowego rozchodzącego się w bada
nej prowadnicy.

tle
(P. 152436)
23.12.1971.
Zakłady Konstrukcyjno-Mechanizacyjne Przemysłu
Węglowego, Gliwice (Ryszard Radomski, Tadeusz Byrczek, Tadeusz Duda).
Układ do kontroli uszkodzeń Izolacji w obwodach
bramkowych tyrystorów, znamienny tym, że pomiędzy
sterujące urządzenie (1), a zapłonowe transformatory

Zle

(P. 151673)

20.11.1971.
Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów Od
dział we Wrocławiu, Wrocław, (Zbigniew Mroziński,
Jan Beliczyński).
Układ do pomiaru poprawności wykonania obwodów
drukowanych na dwu i wielowarstwowych laminatach
foliowanych, zaopatrzony w matrycą łączącą poszcze
gólne ścieżki i otwory obwodów elektrycznych spraw
dzanej płytki laminatu, znamienny tym, że jest utwo
rzony z szeregowego połączenia źródła (1) prądu, re
zystora (2) o regulowanej rezystancji, wskaźnika (3)
natężenia prądu oraz połączonych szeregowo ścieżek
i otworów obwodów drukowanych sprawdzanej płytki
(4) i wzorcowej płytki (5), przy czym poszczególne ścież
ki i otwory obydwu płytek (4) i (5) są połączone bol
cami (6) matrycy (7), której wyjścia są połączone
z układem (8) wybierania, którego wyjście jest połą

Ubü ; USÏÏT
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(4) wysterowujące bramki (5) tyrystorów przekształt
nika wprowadzono izolowany obwód pośredni, który
stanowią wtórne uzwojenia pośrednich transformatorów (2), wyjściowy wzmacniacz (3) mocy i pierwotne
uzwojenie transformatorów (4), przy czym pomiędzy
dowolnym punktem (7) tego obwodu, a gwiazdowym
punktem (6) zasilającej sieci silnoprądowej umieszczo
no nastawialny potencjometr (8j, z którego spadek na
pięcia podaje się na wejście umieszczonego za nim
wzmacniacza (9), sterującego wyjściowy przekaź
nik (10>.
tle

(P. 152689)

Nr 10

kroju poprzecznego wtyczki (1) wtopionej w spłaszcz
jest mniejsza od przekroju poprzecznego rdzenia skręt
ki, a doprowadmk zewnętrzny (3) stanowią dwa jedna
kowe pręciki z których każdy jest połączony z folią
(2) oraz z trzonkiem.

31.12.1971.

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów, War
szawa (Henryk Dobrzyński).
Układ tłumiący drgania elementu wskazującego przy
rządów pomiarowych posiadający pojedynczy lub
podwójny zbiornik wypełniony cieczą tłumiącą, zna
mienny tym, że posiada element prowadzący (2) lub (5)
lub (7) zapewniający zbiornikowi pojedynczemu (1) lub
podwójnemu (6) ułożyskowanemu na wałku (3) jeden
stopień swobody w kierunku równoległym do osi
wzdłużnej wałka (3) w zakresie występujących sił lep
kości cieczy wypełniającej zbiornik pojedynczy (1) lub
podwójny (6).

Ut

(P. 150691)

24.09.1971.

Kombinat Źródeł Światła „Unitra-Polam", Warsza
wa, (Bogdan Lesiuk).
Jarznlk wysokoprężnej lampy wyładowczej zwłaszcza
lampy rtęciowo-halogenowej, znamienny tym, że naj
mniejsza odległość między powierzchnią czołową ka
tody (3) a powierzchnią zaelektrodowej części jarznika
w miejscu wtopienia katody w spłaszcz jarznika jest
mniejsza od promienia rurki (1) jarznika, a stosunek
średnicy katody do jej długości zawiera się w grani
cach 0,5-1,5.

21g

(P. 143517)

28.09.1970.

Pierwszeństwo: 28.10.1969 - Niemiecka Republika
Demokratyczna
Vereinigung Volkseigener Betriebe Elektvosche Kon
sumgüter, Berlin, Niemiecka Republika Demokratyczna
(Walter Forste, Hans-Joachim Treuschier. Joachim
Schreiber, Karl-Heinz Mehrwald, Hanno Köchert).

2ir

(P. 151409)

5.11.1971.

Kombinat Źródeł Światła „Unitra-Polam", Warsza
wa, (Edward Czub, Antoni Szymański).
Doprowadnlk prądu w halogenowych promiennikach
podczerwieni, składający się z trzech części, wtyczki,
folii oraz doprowadnika zewnętrznego kolejno połączo
nych ze sobą znamienny tym, że powierzchnia prze

Elektrotechniczny zestyk cierny 1 ślizgowy, zwłaszcza
na komutatory i pierścienie ślizgowe w maszynach
elektrycznych, składające się z materiałów zespolo
nych, których jeden składnik odpowiedzialny jest za
odporność mechaniczną, termiczną i chemiczną i któ
rych drugi składnik zapewnia przewodność elektryczną,
znamienny tym, że pierwszy składnik oporny mecha
nicznie, termicznie l chemicznie utworzony jest z wę
glików, borków, krzemków lub azotków metali, pier
wiastków półmetaiieznych lub metaloidów, a drugi
składnik przewodzący elektrycznie, utworzony jest me
taloidów, z węglików, borków, krzemków lub azotków
metali lub metaloidów, z metali odpornych pod wzglę
dem termicznym i chemicznym lub z odpornych ter
micznie i chemicznie produktów rozkładu związków
międzymetalicznych.

Nr 19
21g
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(P. 14950S)

17.07.1971.

UNITRA - POLAM Doświadczalne Zakłady Lamp
Elektronowych, Wrocław, (T. Biel, M. Bednarski,
H. Harok, Cz. Jurewicz, Z. Łapiński, E. Pomianek,
J. Sobański).
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Filtr zasilacza sieciowego składający się z dławika
i kondensatora znamienny tym, że posiada dodatkowy
kondensator (C) połączony równolegle do uzwojenia (5)
dławika (3).

Sposób zwiększenia przyczepności pokryć emisyjnych
katod tlenkowych otrzymywanych droga, sedymentacji,
natrysku pistoletowego albo elektrostatycznego lub kataforezy, znamienny tym, że przed naniesieniem war
stwy emisyjnej powierzchnię katody pokrywa się, zna
nymi powszechnie metodami warstwą soli albo tlen
ków niklu, a następnie tak przygotowaną katodę spie
ka w atmosferze redukującej w temperaturze 7 0 0 1100°C.

21g

(P. 149800)

2.08.1971.

Politechnika Warszawska, Warszawa (Andrzej Kalestyński, Halina Smolińska).
Wysokowydajny hologram odbiciowy posiadający na
sztywnym podłożu naniesioną warstwę fazowego holo
gramu zawierającą zakodowaną żądaną informację w
rzeźbie reliefu znamienny tym, że na warstwie fotopolimeru (2) umieszczona jest cienka warstwa (3) ma
teriału o dużym współczynniku odbicia dla długości
fali promieniowania elektromagnetycznego, odtwarzają
cego, stanowiąca lite jej pokrycie, na przykład dla od
twarzania hologramu światłem widzialnym warstwa
srebra naparowana w próżni.

21g

(P. 149903)

21g

(P. 150472)

13.09.1971.

„ELTA" Fabryka Transformatorów i Aparatury
Trakcyjnej im. Bojowników PPR, Łódź, Poiska (Ta
deusz Wasiak, Leszek Wróblewski, Henryk Więckow
ski).
Sposób regulacji współczynnika powrotu przekaźni
ka prądowego prądu stałego, znamienny tym, że w po
mocniczym uzwojeniu (3) przekaźnika głównego (1)
zmienia się kierunek przepływu prądu poprzez zmianę
stanu pomocniczego przekaźnika (7) w zaieżności od
zadziałania styku (6) przekaźnika (1), przy czym domagnesowuje się obwód magnetyczny przekaźnika (1)
w stanie jego otwarcia i rozmagnesowuje się obwód
magnetyczny przekaźnika (1) w stanie jego zamknięcia.
Przekaźnik do stosowania sposobu według zastrz. 1
i 2 znamienny tym, że posiada przekaźnik główny Ü)
i przekaźnik pomocniczy (7). przy czym, przekaźnik
główny (1) ma uzwojenie pomiarowe (2) oraz uzwoje
nie pomiarowe (2) oraz uzwojenie pomocnicze (3)
o zmienianym kierunku przepływu prądu, a do uzwo
jenia pomocniczego (3) są podłączone szeregowo opor
niki (12) i (13) o zmienianej rezystancji.

2.08.1971.

Zakłady Radiowe „Eltra", Gniew, Polska (Edward
Kłos).
Filtr przeciwzakłóceniowy dołnoprzepustowy znamien
ny tym, że składa się z co najmniej dwóch członów
indukcyjno-pojemnościowych (1) umieszczonych szere
gowo w cylindrycznym korpusie metalowym (2) i połą
czonych ze sobą łącznikiem (3) o znanej postaci, przy
czym korpus (2) na obu swoich końcach wyposażony
jett w gniazda (7) przystosowane do przyłączania prze
wodów w ekranie.
21g

(P. 150608)

21.09.1971.

Zakłady Ceramiki Radiowej Zakład Doświadczalne -Badawczy Ceramiki Elektronicznej. Warszawa, Pol
ska (Józef Sroka, Maria Adamowicz).
Kondensator ceramiczny płytkowy z dielektrykiem
w postaci płaskiego krążka mającego na obu płaszczyz-

21g

(P. 150204)

28.08.1971.

Bydgoska Fabryka Akordeonów, Bydgoszcz, Polska
(Władysław Wacław Chojnacki).
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nach czołowych naniesione elektrody, do których są
przylutowane wyprowadzenia drutowe, znamienny
tym, że ma co najmniej jedno wyprowadzenie drutowe
(2) przylutowane przelotowo.
Mg
Pierwszeństwo:

(P. 150609)
13.06. 1971 - XL
Targi Poznańskie

2i.09.1971.

Nr 19

Przekaźnik pneumoelektrycsny w którym odpowied
nia wartość sygnału pneumatycznego wywołuje pr7esunięcie magnesu trwałego związanego z membraną
lub mieszkiem sprężystym, znamienny tym, że magnes
trwały (2) sterujący zestykami kontraktronu (5) jest
umieszczony pomiędzy kontraktronem (5) i zworą ma
gnetyczną (1).

Międzynarodowe

Zakłady Ceramiki Radiowej Zakład Doświadczalno-Badawczy Ceramiki Elektronicznej, Warszawa, Pol
ska (Józef Sroka, Henryk Kucharski).
Sposób pokrywania kondensatorów ceramicznych
tworzywem Izolacyjnym, znamienny tym, że dielek
tryk z naniesionymi na nim elektrodami i przylutov/anymi wyprowadzeniami umieszcza się symetrycznie
wewnątrz formy, po czym jedno lub wielokrotnie
wtryskuje się do formy płynne tworzywo takie jak
polipropylen, a po wystudzeniu warstwy tworzywa
wydobywa się gotowy kondensator.
Kondensator wykonany sposobem według zastrz. 1,
znamienny tym, że jego pokrycie (1) wyprowadzeń
drutowych (2) tworzą elementy stanowiące konstruk
cje wsporcze wykorzystywane przy montażu konden
satorów.

«r

(P. 150697)

2lK

(P. 150758)

28.00.1971.

Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica,
Gliwice, (Adam Schwedler, Antoni Banasik).
Urządzenie do przyspieszenia odparowania ciekłego
azotu z dekontaminatora mikroskopu elektronowego,
znamienne tym, że składa się z wężownicy (1), której
końcówka (2) służy do podłączenia do źródła sprężone
go powietrza, a odprowadzająca powietrze końcówka
(3) jest przeznaczona do umieszczenia we wnętrzu ter
mosu (4) dekontaminatora, wypełnionego ciekłym azo
tem (5), przy czym wężownica (1) jest umieszczona
w puszce (6) wypełnionej materiałem izolacyjnym (7)
i Jest ogrzewana spiralą grzejną (8), nawiniętą na
kształtkę z materiału ogniotrwałego (9) i podłączona
do gniazdka (10).

24.09.1971.

Wojskowa Akademia Techniczna, (Stanisław Kozikowskl).
Sposób wytwarzania kopii masek stosowanych
w technologii mikroobwodów, zwłaszcza obwodów sca
lonych polegający na tym, że kopiowaną maskę wzor
cową zapisuje się holograficznie, a następnie z otrzy
manego hologramu odtwarza się ją w postaci obrazu
rzeczywistego na materiale światłoczułym, znamienny
tym, że przy holograficznym zapisie obrazu struktury
mikroobwodu maski wzorcowej (1), powierzchnię mas
ki (1) ustawia się do płaszczyzny materiału światłoczu
łego (2) pod kątem (3), zawartym w granicach od 0 - 6 ° ,
a przy odtwarzaniu obrazu rzeczywistego na materiale
światłoczułym (6), płaszczyznę hologramu (2') ustawia
się do płaszczyzny prostopadłej do osi optycznej ukła
du odtwarzającego pod kątem (5) zawartym w grani
cach od 0 - 6 ° .

21g

(P. 150721)

27.09.1971.

Przedsiębiorstwo Automatyki Przemysłowej ,JPAP",
Warszawa, Polska (Zbigniew Jaworski).

21g

(P. 150873)

110.1971.

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dą
browskiego, Warszawa, (Stanisław Kozikowski).
Sposób wytwarzania holograficznych siatek dyfrak
cyjnych za pomocą promieniowania laserowego, zna
mienny tym, że przed zarejestrowaniem na materiale
światłoczułym, stanowiącym na przykład płytę foto
graficzną, obrazu linii interferencyjnych, uzyskanego
w wyniku interferencji dwóch wiązek światła spójne
go, jedną płytę fotograficzną z partii płyt określonego
typu materiału światłoczułego, przeznaczonych na siat
ki dyfrakcyjne, poddaje się cechowaniu fotodensytometryczr.emu, w tym samym układzie w którym wy
konuje się siatki, kolejno za pomocą tylko jednej
z wiązek światła spójnego przeznaczonych do interfe
rencji, a następnie fotometruje się uzyskane zaczernie
nia płyty i sporządza się krzywe charakterystyczne

Nr 1»
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materiału światłoczułego, na podstawie których wy
znacza się stosunek naprężeń interferujących wiązek
światła spójnego oraz czas ekspozycji przy określonym
natężeniu promieniowania laserowego.

tli

(P. 151355)

2.11.1971.

Zakład Doświadczalny przy ZMP „MERA-BŁONIE",
Błonie k/Warszawy, Polska (Jan Broda, Gumpert Jan
kowski).
Układ forsowania prądu w elektromagnesie o dużej
szybkości działania, znamienny tym, że zawiera znany
tyrystor (TR) umieszczony w układzie w ten sposób,
że powstając w momencie wyłączenia elektromagnesu
EL przepięcie powodujące wyzwolenie tyrystora (TR)
i szybkie naładowanie kondensatora (C) do napięcia
zasilania (Ut) co powoduje następnie wyłączenie ty
rystora (TR).

11%

(P. 151423)

8.11.1971.

Zakłady Maszyn i Urządzeń Technologicznych, War
szawa (Sławomir Drożdż).
Zamek pompowego automatu, szczególnie przydatny
do próżnioszczelnego umocowywania odpompowywa
nych próżniowych naczyń o dużych średnicach wlotów-szyjek, jak na przykład szklanych baniek żaro
wych lamp, znamienny tym, że składa się z dolnej pły
ty (1), korpusu (3), gumowej uszczelki (6) i pokrywy (9)
skręconych ze sobą na przykład śrubami, przy czym
krawędź (7) gumowej uszczelki (6) znajduje się po
między dolną płytą (1) a korpusem (3), a krawędź (8>
pomiędzy korpusem (3) a pokrywą (9).

"c

(P. 151536)

12.11.1971.

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dą
browskiego, Warszawa, (Antoni Wykpisz).
Urxadzenie do pomiaru natężenia promieniowania ją
drowego, zawierające źródło promieniowania jądrowe
go, detektor oraz połączony z wyjściem detektora układ
elektryczny w którym równolegle połączone oporność
i pojemność stanowią obciążenie detektora, znamienny
tym, że oporność obciążenia stanowi element o zmien
nej wartości sterowanej za pomocą dowolnego układu
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Nr O

różnicowego tak, aby różnica miedzy wartością średnią
i składową iluktuacyjną sygnału na wyjściu detektora
była równa zeru.

»r

(P. 151533)

16.11.1971.

Naukowo Produkcyjne Centrum Półprzewodników
Zakłady Przemysłu Elektronicznego „Kazel", Koszalin,
Polska (Ryszard Czarliński. Zbigniew Oleksy, Romuald
Rajda).
Sposób likwidacji szczelin w złączach szkic-metal
znamienny tym, że złącza umieszcza się w komorze
grzejnika, podgrzewa wraz z grzejnikiem, przy prze
pływie gazu obojętnego, do temperatury nie wyższej
niż 5ó°C powyżej temperatury przemiany Tg szkła uży
tego na złącze, przetrzymuje w tej temperaturze przez
okres co najmniej 3 godzin i studzi do temperatury oto
czenia z prędkością nie większą niż 5°C na minutę.
21*

(P. 151766)

25.11.1971.

Politechnika Gdańska, Gdańsk (Michał Białko, Ma
rek Walczak).
Filtr selektywny RC posiadający małe wartości czu
łości dobroci funkcji przenoszenia na zmiany wartości
elementów układu z trzema przesuwnikami fazy w pę
tli sprzężenia zwrotnego, znamienny tym, że baza tran
zytowa (T3), stanowiącego aktywne równolegle sprzę
żenie zwrotne, połączona jest z kolektorem tranzystora
wyjściowego (T2) członu wzmacniającego, a kolektor
tranzystora (T3) połączony jest z bazą tranzystora wej
ściowego (T,) członu wzmacniającego, przy czym w ob
wodzie emiterowym każdego z trzech użytych tranzys
torów włączony jest przesuwnik fazy RC, składający
«ię z równoległego połączenia opornika (R) i konden
satora (C).

21*

(P. 151780)

Centralne Laboratorium
Gazownictwa,
(Krzysztof Brich, Józef Bednarczyk).

28.12.1937.

Instytut Tele- i Radiotechniczny, Warszawa (Roma
na Marowska, Christian Grochowski, Wojciech Gregorczyk).
Elektronowe źródło par do nanoszenia cienkich
warstw metali i dielektryków, odznaczające sią dużą
stabilnością wielkości powierzchni na której ognisko
wana jest wiązka elektronów, niezależnie od rodzaju
i wielkości tygla, rodzaju materiału parowanego a także
ilości materiału w tyglu, znamienne tym, że układ
ogniskujący składa się z zimnej katody uformowanej
w kształcie cylindra 7 zamkniętego od góry i dołu od
powiednio wyprofilowanymi pierścieniami 8 i S', oraz
zespołu anody umieszczonego współosiowo z cylindrem
7 i składającego się z kominka przejściowego 11 pod
trzymującego tygiel 14 z materiałem parowanym.

llh
21*

(P. 152562)

(P. 149439)

1407.1971.

27.11.1971.

Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa (Hen
ryk Kucia, Andrzej Koperski).

Kraków.

Osłona ekranująca przed szkodliwym polem elek
tromagnetycznym zwłaszcza do zgrzewarek dielek
trycznych wielkiej częstotliwości o ruchomej elektro
dzie grzejnej wykonana z materiału o własnościach
ekranujących, otaczająca elektrodę grzejną i przewód
doprowadzający napięcie do elektrody, znamienna tym,
że jest ruchoma w powiązaniu z ruchem elektrody
i przewodu oraz co najmniej jej przednia ściana (2)
jest optycznie przeźroczysta umożliwiając obserwację
zgrzewanego materiału przy czym wymiary osłony są

Sposób wymuszonego chłodzenia diod w drenażach
spolaryzowanych, znamienny tym, że pomiędzy diodą
(7) a bezpiecznikiem (3) wbudowany jeat szeregowo
opornift (4) powodujący w czasie przepływu prądu błą
dzącego spadik napięcia zasilającego silnik elektrycz
ny (5), napędzający dmuchawę (6), wytwarzającą sprę
żone powietrze, które chłodzi diodę (7).
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tak dobrane, że dla dolnego położenia elektrody, po
między dolną krawędzią a stolikiem zgizewarki pozo
staje szczelina o szerokości uniemożliwiającej dociska
nie i niszczenie zgrzewanych materiałów, a w szczeli
nie usytuowany jest co najmniej jeden kontakt (5)
o dobrym przewodnictwie elektrycznym łączący bez
pośrednio krawędź dolną ze stolikiem zgrzewarki, zaś
część osłony otaczająca przewód połączona jest w spo
sób ciągły niezależnie od położenia osłony z korpusem
sgrzewarki poprzez kontakty (6) o dobrym przewod
nictwie elektrycznym przesuwające się w czasie ru
chu osłony po korpusie zgrzewarki lub płycie meta
lowej (1) połączonej elektrycznie i mechanicznie z kor
pusem zgrzewarki.

Uh

(P 150383)
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nawczy znamienny tym, że między układem porów
nawczym (3) a układem wykonawczym (5) włączony
jest tyrystorowy układ przekształcający (4), który ste
ruje napęd elektrod pieców łukowych.
zlh

(P. 152419)

23.12.1971.

Biuro Projektów Przemysłu Metali Nieżelaznych „Bipromet", Katowice (Felicjan Biolik, Alfons Wieczorek,
Leszek Wiprzycki, Zygmunt Morys, Mieczysław Lima
nowski, Adam Bębenek, Zbigniew Hejmej, Roman Wyględacz, Gerard Cyba).
Elektryczny piec oporowy do nagrzewania przedmio
tów technicznych w atmosferze ochronnej, zwłaszcza
do wypalania i wygrzewania wyrobów ceramicznych,
posiadający elementy grzejne węglowe lub grafitowe,
znamienny tym, że grzejne elementy (1) są zabudowane
całkowicie wewnątrz komory roboczej pieca, przy czym
są one połączone wzajemnie we wspólny układ grzej
ny, do którego energię elektryczną doprowadza się za
pomocą oddzielnych węglowych lub grafitowych prę
tów (4), które przechodzą przez dowolną ścianę, albo
sklepienie lub trzon pieca.

7.09.1971.

Hubert Tomczyk, Warszawa.
Wyłącznik przeciwpożarowy żelazka elektrycznego
znamienny tym, że wyłącznik elektryczny (c) wyposa
żony jest w wygiętą dźwignię (b) umieszczoną na gór
nej 1 tylnej części uchwytu żelazka (d/) rozwierającą
•tyki wyłącznika elektrycznego przy braku nacisku na
nią. .

21k«

(P. 149438)

14.07.1971.

Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw,
Poznań, (Stanisław Olszański, Jerzy Kwaśnik, Wła
dysław Chyży).
Szczelne kubkowe ogniwb elektrochemiczne z ze
wnętrzną powłoką z tworzywa sztucznego znamienne
tym, że posiada elektrodę (1), która w dolnej części ma
wciśnięte denko (2) z nałożoną warstwą (3) z tworzy
wa sztucznego, w górnej części ma kołpak (4) z nało
żoną warstwą (5) z tworzywa sztucznego, który wciś
nięty jest na pierścień (6).

zlh

(P. 150732)

27.09.1971.

Huta Stalowa Wola Przedsiębiorstwo Państwowe,
Stalowa Wola. Polska (Bronisław Chruściel, Stanisław
Puka).
Układ sterujący napęd elektrod pleców łukowych za
wierający elementy przekształcające sygnały prądowe
I napięciowe, układ porównawczy oraz układ wyko-
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Sposób wytwarzania szrzelnego kubkowego ogniwa
elektrochemicznego według zastrz. 1, 2 i 3 znamienne
tym, że na elektrodzie (1) w postaci kubka umieszcza
się denka (2) z nałożoną warstwą (3) z tworzywa
sztucznego, pierścień (6) i kołpak (4) z nałożoną war
stwą (5) z tworzywa sztucznego i następnie nakłada się
osłonę (8) z tworzywa sztucznego, która łączy się naj
lepiej przez zgrzewanie z warstwami tworzywa sztucz
nego (3 i 5), tworząc szczelną powłokę ogniwa.
21k

(P. 150755)

23.09.1971.

Biuro Projektów Przemysłu Metali Nieżelaznych
„Bipromet", Katowice. Polska (Aleksander Udrycki,
Henryk Jurczyk, Franciszek Franik, Franciszek Krenzel).
Sposób przerobu złomu akumulatorów ołowiowych
metodą hydrometalurgiczną znamienny tym. że skład
niki płyt akumulatorowych rozdziela się przez wyłu
gowanie siarczanu ołowiu roztworami tiosiarczanu so
du, albo chlorku sodu, albo octanu amonu, albo chlor
ku wapnia, albo mieszaniną tych roztworów, albo naj
korzystniej amoniakalnym roztworem siarczanu amo
nu, po rozdrobnieniu złomu na drobne kawałki.
21n7

(P. 150348)

Instytut Łączności, Warszawa
Alina Karwowska-Lamparska).

4.09.1971.
(Tadeusz

Bzowski,

Sposób wydzielania grup impulsów z telewizyjnego
sygnału synchronizacji z przesunięciem o pól linii w są
siednich pólobrazach, znamienny tym, że sygnał wyj
ściowy otrzymuje się w wyniku odejmowania całkor
witego sygnału synchronizacji od sygnału impulsów
prostokątnych o częstotliwości linii i szerokości równej
lub większej od szerokości impulsu synchronizacji li
nii.

22a

(P. 134199)

23.4.1969.

Zakłady Chemiczne w Bydgoszczy Przedsiębiorstwo
Państwowe, Bydgoszcz (Stanislaw Stefaniak).
Sposób wytwarzania barwników reaktywnych roz
puszczalnych w wodzie, o wzorze ogólnym figura 1
gdzie A oznacza resztę barwnika azowego lub flalocyjaninowego, X - oznacza atom wodoru lub metal
z grupy alkalicznej, m - oznacza cyfrę 1, 2 lub 3 n cy
frę od 1 do 4, polegający na dwuazowaniu, sprzęganiu
lub kondensacji składników z których przynajmniej
jeden zawiera grupy ß, ß-dwuchloroetylosulfonylowe,
które przekształcają się przez obróbkę alkaliczną
w grupy ß-chlorowinylosulfonylowe znamienny tym,
ie proces prowadzi się jednoetapowo przez sprzęganie
lub kondensację wymienionych składników w wodnym
środowisku alkalicznym o wartości pH większej niż 8.

22a

Nr 10
(P. 150217)

18.08.1971.

Politechnika Łódzka Instytut Barwników. Łódź (Jan
Kraska, Wojciech Czajkowski).
Sposób wytwarzania nowych arylosulfonamidów po
chodnych ftalocyjaniny o wzorze ogólnym 1, w którym
Ft oznacza metaliczny lub bezmetaliczny rodnik ftalocyjaninowy, A oznacza mostek karboiminowy lub sulfoiminowy, w którym wodór przy atomie azotu może
być podstawiony resztą alkilową, R1 i R2 oznaczają
atom wodoru, atom chloru, rodnik alkilowy, alkoksylowy, grupę karboksylową, karboksyloalkilową, sulfo
nową, sulfonamidową, alkilo- lub arylosulfonamidową,
R2 i R4 oznaczają atom wodoru, rodnik alkilowy, alkoksylowy, atom chloru, grupę sulfonową, sulfonamido
wą, alkilo- bądź arylosulfonamidową, lub R3 oznaczę
grupę aminową, alkiloaminową, acyioaminową albo
acyloaryloaminową podstawioną lub niepodstawioną,
a R4 oznacza atom wodoru, grupę sulfonową, sulfona
midową lub karboksylową, zaś a oznacza wartość licz
bową l - 3 . natomiast b wartość liczbową 1-4, przy
czym suma wartości a i b nie przekracza 4, znamien
ny tym, że halogenki kwasów ftalocyjaninosulfonowych, w których grupy sulfonowe znajdują się w po
łożeniach 3 lub 4 poddaje się reakcji kondensacji
z aminami o ogólnych wzorach 2 i 3, w których R5
oznacza atom wodoru lub rodnik, alkilowy, jak mety
lowy, etylowy lub n-butylowy, X oznacza atom wodo
ru Jub rodnik o wzorze ogólnym 4, zaś pozostałe sym
bole mają wyżej podane znaczenia w środowisku wod
nym w temperaturze 0-50 C C, korzystnie w obecności
mocznika oraz środków wiążących kwas, jak wodoro
tlenki, węglany i octany metali alkalicznych oraz trze
ciorzędowe aminy alifatyczne i aromatyczne dodawane
w takich ilościach, by reakcja przebiegała w środowis
ku słabo kwaśnym przy pH = 6 - 7 , po czym znanymi
sposobami wydziela się ze środowiska reakcji produk
ty o ogólnych wzorach 5 i 6, w których wszystkie sym
bole mają wyżej podane znaczenia.
Odmiana sposobu według zastrz. 1. znamienna tym,
że halogenki kwasów ftalocyjaninosulfonowych podda
je się reakcji kondensacji z dwuaminami o ogólnym
wzorze 7, w którym wszystkie symbole mają wyżej
podane, znaczenia, w środowisku wodnym w tempera
turze 0-50°C w obecności środków wiążących kwas,
jak octany, węglany wodorotlenki i fosforany metali
alkalicznych, bądź amin trzeciorzędowych, jak pirydy
na, chinolina, trójetyloamina, korzystnie z dodatkiem
mocznika przy pH = 6 - 7 , po czym otrzymany produkt
kondensacji poddaje się ponownej kondensacji z chlor
kami kwasów karboksylowych lub chlorkami kwasów
sulfonowych o ogólnych wzorach 8 i 9, w których R1
i R7 oznaczają atom wodoru, atom chlorowca, grupę
alkilową, alkoksylową, grupę nitrową, grupę sulfona
midową. bądź podstawioną grupę aminową, na przy
kład chlorek benzoilu, chlorek benzenosulfonylu, 4-to-
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luenosulfo chlorek, 4-sulfonaraidcsulfochlorek, 3-sulfonomidosulfochlorek, chlorek 3-sulfonamidobenzoilu.
chlorek 4-nitrobenzoilu, chlorek 4-chlorobenzoilu, 4-acetanilidosulfochlorek, chlorek 4-acetanilidobenzoilu
i inne, w środowisku wodnym lub wodno-organicznyra
w temperaturze 0-30°C w obecności środków wiążą
cych kwas. dodawanych w takich ilościach, by reakcja
przebiegała przy pH = 6-9, a następnie ze środowis
ka reakcji wydziela się znanymi sposobami aryloamidy
o wzorach ogólnych 10 i 11 w których wszystkie sym
bole mają wyżej podane znaczenie.

22a

(P. 151893)

2.12.1971.

Patent dodatkowy do patentu P. 55966
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Barwni
ków, Zgierz, Polska (Halina Marciniak, Ryszard Jerczyński).
Sposób wytwarzania zawiesinowych barwników asnwych do barwienia włókien poliestrowych o ogólnym
wzorze 5, w którym Ar i Ar' oznaczają dowolne rod
niki aromatyczne lub heterocykliczne, Z oznacza grupę
cyjanową, acetoksylową lub karboalkoksylową, a R
oznacza grupy metylową lub etylową, otrzymywanych
na drodze sprzęgania dowolnych zdwuazowanych amin
aromatycznych lub heterocyklicznych o ogólnym wzo
rze Ar'-NH2, w którym Ar' ma wyżej podane znacze
nie, ze składnikami biernymi o ogólnym wzorze 6,
w którym wszystkie symbole mają wyżej podane zna
czenie, według patentu nr 55966, znamienny tym, że
do reakcji sprzęgania używa się mieszaniny poreakcyj
nej, otrzymanej w wyniku cyjanoetylowania, hydroksyetylowania lub karboalkoksyetylowania aryloaminy o ogólnym wzorze Ar-NH-R1 w którym symbole
mają wyżej podane znaczenie i poddanej następnie
działaniu bezwodnika kwasu octowego w temperatu
rze pokojowej lub podwyższonej, zawierającej oprócz
związku o wzorze 6 związek o wzorze 7, których sym
bole mają wyżej podane znaczenie.
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28.08.1969

Politechnika Łódzka, Łódź (Jan Kraska)
Sposób wytwarzania nowych organicznych pigmen
tów trisazowych o wzorze ogólnym przedstawionym na
rysunku, w którym R - C O - oznacza resztę acylową
barwników monoazowych zawierającą w swej cząstecz
ce Jako składniki czynne anilinę lub jej pochodne, któ
re zawierają następujące podstawniki: grupy alkilowe
o 1 - 5 atomach węgla, alkoksylowe o 1-2 atomach
węgla, alkilo- lub chlorofenoksylowe, aminobenzoilowe,
sulfonalkilowe, sulfonamidowe, sulfonamidoalkilowe,
estry alkilowe grupy karboksylowej, trójfluorometylowe, nitrowe, nitrylowe, atomy, chloru, bromu, fluoru
i inne, zaś jako składniki bierne reszty kwasów 3-hydroksy-2-naftoesowego, 2-hydroksykarbazolo-3-karboksylowego, 2-hydroksyantraceno-3-karboksylowego, 3-hydroksydwubenzfurano-2-karboksylowego i 1-/3'- lub
4'-karboksyfenylo/-3-metylopirazolonu-5, natomiast x
i y oznaczają grupy metylowe, etylowe, metoksylowe,
etoksylowe, atomy chlorowców lub wodoru, znamienny
tym, że chlorobezwodniki barwników monoazowych,
stanowiące reszty acylowe R - C O - barwników mono
azowych z atomami chloru poddaje się reakcji konden
sacji z roztworami 4,4'- lub 4,3'-dwuaminoazobenzenem
oraz ich pochodnymi posiadającymi w swej cząsteczce
grupy metylowe, alkoksylowe lub atomy chlorowców,
rozpuszczonych w rozpuszczalnikach organicznych
w środowisku węglowodorów aromatycznych lub ich
pochodnych, jak toluen, ksylen, chlorobenzen, o-dwuchlorobenzen, polichlorobenzeny, chlorotolueny, nitro
benzen i inne, jak również w środowisku węglowodo
rów alifatycznych lub ich chloropochodnych, w piry
dynie, dwumetyloformamidzie, w octanie alkoholi
o ilości atomów węgla 1 - 5 , albo w mieszaninie wy. mienionych rozpuszczalników, przy czym reakcję kondensacji prowadzi się w temperaturze wrzenia użytych
rozpuszczalników w czasie 6 - 1 2 godzin przy ciśnieniu
f atmosferycznym, po czym wytworzony pigment w zna
ny sposób odfiltrowuje się, przemywa i suszy.

22a

(P. 152193)

22a

(P. 152651)

31.12.1971.

Zakłady Przemysłu Barwników „Boruta" Przedsię
biorstwo Państwowe, Zgierz, Polska (Jerzy Granosik,
Adam Siekierzyński, Tadeusz Andrzejewski, Mirosław
Koeppe, Wiesława Błońska).
Sposób wytwarzania rozpuszczalnych w wodzie
'barwników reaktywnych o wzorze 1, w którym Q
oznacza resztę barwnika monoazowego lub disazowego,
który może być metalizowany, resztę barwnika ftalocyjaninowego lub antrachinowego, T oznacza grupę
aminową, resztę kwasu sulfanilowego, metanilowego
lub kwasu anilino-2,5-dwusulfonowego znamienny tym,
że związek o wzorze 2, w którym Q ma wyżej podane
znaczenie ewentualnie w postaci jego kompleksów
z metalem poddaje się kondensacji z kwasem 1,3-dwuaminofenyleno-4-sulfonowym w temperaturze 15-19°C
wobec fosforanu trójsodowego jako środka zobojętnia
jącego i stabilizującego oraz wytworzony produkt pod
daje się kondensacji z chlorkiem cyjanuru zdyspergowanym w środowisku wodnym również w obecności
fosforanu trójsodowego i wytworzony barwnik podda
je się drugorzędowej reakcji kondensacji z amonia
kiem lub kwasem anilinosulfonowym.
Odmiana sposobu według zastrzeżenia 1 znamienna
tym, że wodny roztwór związku o wzorze 2, w którym
Q ma wyżej podane znaczenie, poddaje się kondensa
cji z związkiem o wzorze 3, w którym T ma wyżej
podane znaczenie w temperaturze 15-19°C w obec
ności fosforanu trójsodowego jako środka zobojętnia
jącego i stabilizującego wytworzony barwnik.

16.12.1971.

Politechnika Łódzka (Instytut Barwników), Łódź
(Zdzisław Jankowski, Jan Kraska, Roland Stolarski).
Sposób wytwarzania nowych pigmentów N,N'-bisaryloazoarylilohydrazydów kwasu perylenoczterokarboksylowego-3,4,9,10 o wzorze ogólnym przedstawionym
na rysunku, w którym Ar, i Ar 2 oznaczają fenyl, naftyl, pirazolonyl lub arylid estru acetylooctowego, Z
oznacza podstawniki X i Y oraz - N H C O A r gdzie X
i Y oznaczają - H , - C l , - B r , - N0 2 , resztę alkilową
oraz resztę ałoksylową o łańcuchach 1 - 5 atomów wę
gla umieszczone w dowolnym położeniu, zaś Ar ozna
cza resztę fenylową zawierającą 1 - 3 podstawników
- C l , - C H 3 , - O C H 3 , - O C 2 H 6 umieszczonych w do
wolnym położeniu, znamienny tym, że dwuhydrazyd
kwasu perylenoczterokarboksylowego-3,4,9,10 acyluje
się przy użyciu chlorku kwasu aryloazo-arylokarboksylowego w ilości 2 - 3 moli na 1 mol dwuhydrazydu
kwasu perylenoczterokarboksylowego-3,4,9,10 ogrzewa
jąc w środowisku wysokowrzących rozpuszczalników
organicznych, takich jak chlorobenzen, o-dwuchlorobenzen i inne w temperaturze 130-180°C do chwili za
przestania wydzielania się chlorowodoru.
Odmiana sposobu według zastrz. 1, znamienna tym,
ze reakcję acylowania prowadzi się w obecności środ
ków wiążących wydzielający się chlorowodór, takich
Jak octan sodu czy węglan sodu w ilości 2 - 3 moli
środka wiążącego na 1 mol kwasu perylenoczterokarboksylowego w temperaturze 130-180°C w ciągu 15
godzin.

(P. 149914)
22g
6.8.1971.
Zakłady Chemiczne „Pronit" im. Bohaterów Studzia
nek, Pionki (Teresa Błażejewicz, Stanisław Płocharski,
Jadwiga Kulczycka).
Koncentrat pigmentowy składający się z zżelatynizowanej nitrocelulozy i pigmentów, znamienny tym,
że zawiera dodatek lakierniczej żywicy ftalowej lub
lakierniczej żywicy maleinowej, albo ich mieszaniny
w ilości 5 - 1 2 % .
(P. 150056)
17.8.1971.
22g
Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa (Zygmunt
Wirpsza, Anna Machowska).
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Szybkoschnący, chcmoutwardzalny środek powłoko
wy, znamienny tym, że w skład jego wchodzi 3 0 - 7 0 %
na masę substancji błonotwórczej co najmniej jednej
reaktywnej, dwukrotnie eteryfikowanej żywicy ami
nowej, korzystnie melaminowej zawierającej grupy butoksylowe i metoksylowe lub butoksylowe i etoksylowe, do której grupy metoksylowe lub etoksylowe
wprowadzano przez doeteryfikowanie butyiowanej ży
wicy aminowej metanolem, etanolem ich półformalami albo mieszaniną metanolu lub etanolu z formalde
hydem w dowolnej postaci w temperaturze 0 - 8 0 ° C
a najkorzystniej w 20 + 5°C, wobec kwasu o stałej dytocjacji nie mniejszej niż 10-2, po czym wolny kwas
zobojętniano solami słabych kwasów, zwłaszcza węglo
wego, i zasad, tworzących z obecnym w żywicy wol
nym kwasem nierozpuszczalne w żywicy sole, korzyst
nie wapniowe lub barowe, oraz nie mniej niż 30% na
masę substancji błonotwórczej plastyfikatora, zwłasz
cza żywicy alkidowej, korzystnie gliceroftalowej mo
dyfikowanej olejem rycynowym.
22g

(P. 151826)

22i2

81

(P. 151776)

26.11.1971.

Instytut Przemysłu Gumowego „Stomil", Warszawa
(Ryszard Chruścielewski, Cecylia Majewska, Wiesław
Szurek, Tadeusz Stefanowski, Wiesław Polewczak, Ta
deusz Biełous).
Klej do łączenia różnych materiałów metodą na zim
no sporządzony na podstawie kauczuku chloronrenowego wobec antyutleniaczy, napełniaczy, środków wul
kanizujących, stabilizatorów, znamienny tym, że za
wiera na 100 części wagowych kauczuku chloroprenowego bardzo szybko krystalizującego do 30 części wa
gowych żywicy kumaronowej, do 5 części wagowych
pirokatechiny.

29.11.1971.

Polskie Linie Oceaniczne, Gdynia (Ryszard Chmiel).
Sposób otrzymywania
plastyfikowanego
środka
uszczelniającego do elastycznego uszczelniania współ
pracujących ze sobą w podwyższonych temperaturach
powierzchni metalowych typu „metal na metal", opar
tego na bazie kompozycji spoiwa chemoorganicznego
jako upłynnionej żywicy i spoiwa syntetycznego jako
upłynnionej żywicy krzemoorganicznej, współpracują
cych w drodze fizykochemicznej z mineralnymi wypeł
niaczami i plastyfikatorami oraz w drodze chemicznej
ze znanymi środkami upłynniającymi z grupy wyż
szych nasyconych węglowodorów aromatycznych, zna
mienny tym, że do częściowo w znany sposób zhydralizowanego estru kwasu or.tokrzemowego połączonego
w drodze chemicznej z modyfikowaną żywicą polichlo- rowlnylową w łącznej ilości 22 części wagowych, jest
wprowadzany do najlepiej otwartego naczynia mają
cego niemetalowe ścianki i najlepiej pionową oś sy
metrii, wypełniacz nieorganiczny składający się z ko
loidalnej mieszaniny 3 części wagowych sadzy aktyw
nej, 5 części wagowych talku technicznego i 2 części
wagowych krzemionki pylistej, przy jednoczesnym
energicznym mieszaniu ujednoradniającym w tempe
raturze od 30°C do 70°C lecz najkorzystniej 45°C i w
czasie nie krótszym niż 10 min, po czym do naczynia
tego jest wprowadzany ciekły roztwór alkoholowy ży
wicy najlepiej w postaci dwumetylodwuetylosilikosanu
modyfikowanego ciekłym polizobutylenem w łącznej
ilości 10 części wagowych, oraz jednocześnie azbest pylisty o granulacji nie wyższej niż 0,01 mm i w ilości
10 części wagowych, przy energicznym mieszaniu me
chanicznym homogenizującym w czasie nie krótszym
niż 10 min., a następnie całość tak przygotowanej masy
jest wprowadzana do poziomej dwułapowej mieszarki
korytkowej, mającej najlepiej podwójne ogrzewane
ścianki do temperatury najkorzystniej 70°C i zawiera
jącej uprzednio wprowadzony do niej grafit pylisty
o granulacji nie wyższej niż 0.05 mm w ilości 45 części
wagowych zadany równomiernie ciekłym roztworem
alkoholowym jednodziesięcionormalnym plastyfikatora
w postaci najkorzystniej toluenu i poddana mieszaniu
ujednoradniającemu w czasie nie krótszym niż 15 min.,
po czym tak sporządzony środek uszczelniający przed
Jego rozdzieleniem na handlowe porcje, jest poddawa
ny leżakowaniu w otwartym zasadniczo płaskim naczy
niu przez czas nie krótszy niż 45 godzin i w tempera
turze pokojowej nie niższej niż 20°C.

22i2

(P. 152519)

28.12.1971.

Zakłady Chemiczne „Gamrat" w Jaśle, Jasło (Jan
Kołodziej, Bronisław Brach, Daniel Wawer, Józef Ma
rzec, Irena Nowakowska, Bolesław Mikołajczyk).
Sposób otrzymywania kleju do podklejania dywa
nów i płytek podłogowych z PCW do podłoża oraz in
nych zastosowań znamienny tym, że otrzymuje się go
przez wymieszanie i zhomogenizowanie 100 części wa
gowych zalkalizowanego lateksu syntetveznego butadieno-styrenowego o zawartości 30 do 70% polimeru
z kompozycją wypełniaczy w ilości 40 do 80 części wa
gowych, synergetyczną mieszanką utwardzaczy w ilości
0,2 do 20 części wagowych, antyutleniaczy w ilości 0,1
do 3 części wagowych i roztworem wodnym substancji
zagęszczającej i zwiększających adhezję to jest żywicę
formaldehydowo-mocznikową lub roztworem kazeinianu potasu wg ilości od 1 do 50 części wagowych, oraz
emulgatorów w ilości 0,1 do 2,0 części wagowych.
22i2

(P. 152621)

30.12.1971.

Wielkopolskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Ziemnia
czanego, Luboń (Zenon Kosicki, Stanisław Grynhoff,
Kazimierz Grott).
Sposób wytwarzania kleju kazeinowego w postaci
proszku przez zmieszanie kazeiny kwasowej z substan
cjami alkalicznymi, znamienny tym, że kazeinę kwa
sową miesza się z 10-20% wagowych czteroboranu so
dowego dziesięciowodnego, 0,4-0,8% wagowych bez
wodnego węglanu sodowego i 0,2-0,3% wagowych
mocznika, a zawartość czystych metali jednowartościowych w kleju kazeinowym nie przekracza 2,5%.

23a

(P. 149193)

02.07.1971.

Centrala Wytwórczo-Usługowa „LIBELLA", War
szawa, Polska (Władysław Brud, Bogumiła Czapczyńska, Iwona Iwanowska).
Sposób otrzymywania preparatów do perfumowania
przestrzeni zamkniętych, znamienny tym, że produk
ty odpadowe powstające przy przerobie zapachowych
roślin olejkodajnych, nanosi się w ilości od 0,1-50°''»
wagowych, na podłoże twarde typu trocin lub adsor
bentów nieorganicznych i organicznych lub żywic na
turalnych i syntetycznych lub żywic woskowatych ty
pu stearyny, parafiny i innych wosków naturalnych
i syntetycznych.
23b

(P. 110149)

21.7.1965.

Instytut Technologii Nafty O/W, Kraków (Olgierd
Lubiński), Bronisława Paluszkiewicz, Barbara Soko
łowska, Franciszek Ulak).
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Sposób otrzymywania olejów o niskich temperatu
rach krzepnięcia z frakcji ropy parafinowej lub paraflnowo-siarkowej na drodze mikrobiologicznego odparafinowania przy pomocy drożdży z rodzaju Candida,
w fermentacji głębinowej znamienny tym, że dowolną
frakcję ropy parafinowej z zakresu temperatur wrze
nia 200-450° w ilości 5 - 2 0 % wagowych w stosunku
do brzeczki poddaje się odparaiinowaniu mikrobiolo
gicznemu za pomocą drożdży Candida lipolytica stosu
jąc jako źródło azotu w pożywkach mocznik w ilości
0,1-1,0% wagowych, przy stałym napowietrzaniu
( ? ? ? ) - 3 , 0 objętości powietrza (objętości pożywki) na mi
nutę i ciśnieniu atmosferycznym, w temperaturze oko
ło 30°C i przy wartości pH 3,8-5,2 w czasie 15-30 go
dzin, a następnie odparafinowany olej oddziela się od
brzeczki i drożdży za pomocą trójstrumieniowych wi
rówek.
23c

(P. 141574)

'

25.6.1970.

Przedsiębiorstwo Zbytu Produktów Węglopochodnych „Węglopochodne", Gliwice (Józef Kula, Józef
Grysko).
Sposób otrzymywania oleju gazometrowego - zbior
nikowego znamienny tym, że miesza się ze sobą pozo
stałość z destylacji smół niskotemperaturowych to jest
lepiszcze oraz (lub) smół wysokotemperaturowych to
jest pak normalny z wyługowanym olejem ze smoły
generatorowej pochodzącym z niskotemperaturowego
procesu odgazowania lub zgazowania węgla.
23c

(P. 146374)

20.2.1971.

Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jana i Jędrzeja Śnia
deckich, Bydgoszcz (Hubert Latoś, Władysław. Woropaj).
Płyn obróbkowy stosowany w czasie skrawania nie
których metali i ich stopów znamienny tym, że zawie
ra w swym składzie nie więcej jak około 2% kazeiny,
dekstryny, kleju kostnego, oleju tureckiego ß-naftolu,
moczniku, tiomoczniku, skrobi, alkoholu winylowego.

23c

(P. 150336)

3.09.1971.

Politechnika Gdańska, Gdańsk (Zbigniew Klenowicz,
Jacek Bordziłowski).
Smar, zwłaszcza do lin stalowych i ocynkowanych,
pracujących w agresywnych warunkach korozyjnych,
składający się z syntetycznej żywicy dwufenylopropanowej modyfikowanej kalafonią i estryfikowanej gli
ceryną i kauczuku syntetycznego, według patentu głów
nego
(zgł. P-128431), znamienny tym, że zawiera
syntetyczną żywicę
dwufenylopropanową, modyfiko
waną kalafonią i estryfikowaną gliceryną, w ilości od
5 do 35% wagowych, olej z przeróbki ropy naftowej i
w ilości od 45 do 90% wagowych, wosk naturalny lub
syntetyczny w ilości od 5 do 3O% wagowych oraz kau
czuk syntetyczny w ilości od 0,2 do l,0% wagowego.

(P. 152085)

9.12.1971.

Instytut Odlewnictwa, Kraków, Polska (Władysław
Kajoch).
Smar zwłaszcza do maszyn pracujących w podwyż
szonych temperaturach i przy dużych obciążeniach zna
mienny tym, że składa się z 70 -95 części ciężarowych
oleju brightstock i 5 - 3 0 części ciężarowych grafitu.
23d

(P. 140359)

31.1.1970.

Bielskie Zakłady Przemysłu Terenowego Przedsię
biorstwo Państwowe, Bielsko-Biała (Jan Pielechaty).
Sposób pokrywania świec szronem lub marmurkiem
znamienny tym, że czynnik gazowy o temperaturze
wejściowej 390°-430°C po zassaniu roztopionej kom
pozycji o składzie w częściach wagowych: 55-68 pa
rafiny, 10-16 barwnika, 12-14 stearyny, 8 - 1 4 makrozyny i 10-18 wosków syntetycznych, przemieszcza ją
pod ciśnieniem 0,28-0,45 atm. ku ujściu, która w sta
nie rozpylonym o temperaturze wyjściowej 53°C-67°C
osiada na powierzchni świec tworząc powłokę w po
staci szronu.
Sposób według zastrzeżenia (1) znamienny tym, że
powłoka marmurkowa powstaje, gdy świecę pokrytą
powłoką szrenioną zanurzy się w cieczy, najkorzyst
niej w wodzie o temperaturze 65°C-73°C a następnie
poddaje się gwałtownemu chłodzeniu.
23d

(P. 140404)

Spółdzielnia Pracy
(Henryk Roznerski).

4.5.1970.

,,Wosko-Chemia", Gniewkowo

Sposób wytwarzania świec reliefowych o dowolnych
kształtach, znamienny tym, że do jednoczęściowej ma
trycy gumowej, ułożonej w tuleji cylindrycznej umiesz
cza się rdzeń świecy i wypełnia wolną przestrzeń for
my roztopioną kompozycją o temperaturze około 80°C.
23d

23c

Nr 19

(P. 152306)

20.12.1971.

Zjednoczone Zespoły Gospodarcze Spółka z o.o., War
szawa (Stefan Lutze-Birk).
Masa palna do zniczów palących się kolorowym pło
mieniem, znamienna tym, że stanowi ją mieszanina
80-100% wagowych urotropiny, 0 - 2 0 % wagowych
paraformaldehydu i 0 - 1 0 % wagowych glikolu etyle
nowego.

23e

(P. 152683)

31.12.1971.

Wojewódzki Związek Spółdzielni Pracy Ośrodek
Techniki i Organizacji, Bydgoszcz (Czesław Przekwas,
Edmund Heleski).

Nr 19
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Płynny krem do mycia rąk bez używania wody, zna
mienny tym, że zawiera 24 do 35 części wagowych ko
smetycznych olejów mineralnych, 6 do 10 części wa
gowych kosmetycznego kwasu stearynowego, 2 do 7
części wagowych adduktu tlenku etylenu z kwasem
oleinowym, 0,5 do 6 części wagowych oczyszczonej la
noliny oraz 45 do 50 części wagowych wody destylo
wanej.
23e

(P. 152894)

31.12.1971.

Wojewódzki Związek Spółdzielni Pracy (Ośrodek
Techniki i Organizacji), Bydgoszcz (Czesław Przekwas,
Edward Heleski).
Płyn do mycia naczyń kuchennych I stołowych w po
staci wodnego roztworu syntetycznych środków powierzchniowo-czynnych, znamienny tym, że składa się
z 24 do 28 części wagowych alkiloarylosulionianu sodo
wego (50%), od 3 do 5 części wagowych aksyetylowanego alkilo-fenolu, 1,5 do 2 części wagowych sześciometafosforanu sodowego (ok. 69% P Î 0 5 ) oraz 1 do 2
części wagowych tiokarbamidu 95%.

24g

(P. 149341)
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przez przełącznik prób (Pr), a część pneumatyczna za
wiera dwa napędy (SZl i SZ2) pracujące według za
sady „powietrze otwiera" działające na dwa połączo
ne równolegle zawory odcinające (Zl i Z2) rurociągu
doprowadzającego paliwo do kotła.
(P. 152180)

24h

16.12.1971.

Centralne Biuro Konstrukcji Kotłowych, Tarnowskie
Góry, Polska (Zbigniew Urbanowicz, Kazimierz Pietrowski, Tadeusz Szulc, Marian Dunaj).
Instalacja do transportu odpadów paždzieťzowych
i spalania ich w kotłach, składająca się z wentylatora
lub wentylatorów tłoczących powietrze do wspólnego
przewodu znamienna tym, że ma rozdzielacz powie
trza (13) wyposażony w regulacyjne przepustnice (9),
umieszczone w poszczególnych przekrojach kanału roz
dzielacza powietrza (13) i podłączone przewody zasila
jące na których są zabudowane dozowniki (4), nato
miast na końcach ich znajdują się rozdzielające trój
niki (6) zakończone dyszą i kierunkową, nastawną płyt
ką (7).
0

9.07.1971.

Polska Akademia Nauk Centrum Badań Naukowych
- Zakład Ochrony Środowiska Regionów Przemysło
wych, Zabrze (Władysław Laskowski).
Sposób zapobiegania emisji tlenku wę^Ia do powie
trza atmosferycznego z prażalniczych pieców szybowych
wapieni i dolomitów, znamienny tym, że gazy odloto
we, zanim opuszczą komin, ogrzewa się do tempera
tury wyższej od 650°C.
24h

(P. 150728)

27.09.1971.

Biuro Studiów i Projektów Energetycznych „Energoprojekt" Warszawa (Władysław Lach).
Układ odcinający dopływ paliwa płynnego lub ga
zowego do kotłów energetycznych, elektropneumatyczny, znamienny tym, że jego część elektryczna zasila
poprzez wyłącznik (S) z samopodtrzymywaniem (SI
l S2) zabezpieczona przez kondensator (C) i diodę (D3)
od skutków chwilowego zaniżenia napięcia posiada
w obwodzie wykonawczym układy zestyków (1P1 i 2P1,
ÎP2 i 2P2) przekaźników wyjściowych (IP i 2P) ste
rujących dwie cewki (EZE1 i ZEZ2) zaworów elektropneumatycznych (ZE1 i ZE2) bocznikowane kolejno

(P. 135246)

25a

6.8.1969.

Pierwszeństwo: 6.B1968 - Czechosłowacja
Statni výzkumný ustav textilní, Liberec, Czechosło
wacja (Bohumil Hořeni, Vladimir Żid. Bohuslav Nec
kar, Jan Procházka).
Materiał dziany przeszywany, składający się z war
stwy włóknistej o ciężarze do 600 gramów na metr
kwadratowy, utworzonej z włókien o określonym cię
żarze właściwym, która jest wzmocniona co najmniej
jednym układem włókien wiązanych o dobrym mianie
w denierach w dowolnym tworzącym rzędy wiązaniu,
znamienny tym, że materiał dziany, przeszywany na
długości 10 centrymetrów równa się co najmniej je
dnej liczbie N, która w zależności od ciężaru włókien
wiążących o mianie T w denierach i warstwy o cię
żarze właściwym w g/cm' wyraża się stosunkiem

w którym

przy czym u jest stała, która przy ciężarze warstwy
włókna do 200 g/m* równa się zeru i która wyrażona
jest dla warstw włókna do zasięgu 200 4- 600 g/m*
równaniem: a « 0.002 X G - 0:400.

15.02.1971.
(P. 146255)
27c
Wyższa Szkoła Inżynierska, Białystok (Włodzimierz
Chomczyk, Włodzimierz Chüunoniuk),
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M

Zawór tłoczny do maszyn sprężających czynnik gaaowy, zwłaszcza do sprężarek, znamienny tym, że jego
element zamykający (2) po zamknięciu zaworu posiada
wewnętrzną powierzchnię (8) położoną poniżej zewnę
trznego zwrotnego punktu tłoka (1), dzięki czemu ele
ment zamykający (2) sprowadzany jest przez tłok (1)
na przylgę gniazda (3), a ponadto element zamykający
(2) 1 przylga gniazda (3) przy otwarciu zaworu kształ
tem swych powierzchni tworzą w przekroju szczelinę
(9) w postaci dyszy de Lávala.

Nr 19

że trzepiące, znamienne tym. że wzdłuż tworzącej bę
bna (1) jest umieszczona oporowa powierzchnia (2)
zwłaszcza nastawna.
29a

(P. 151592)

16.11.1971.

Centralne Laboratorium Przemysłu Lniarskiego, Ży
rardów. Polska (Kazimierz Czeczot, Maria Potargowicz).
Spcsób przerywania procesu roszenia słomy lnianej
roszonej metodą słania znamienny tym, że rozścielaną
słomę skrapia się wodnym roztworem zawierającym
środki grzybobójcze.
29b

(P. 152479)

24.12.1971.

Instytut Włókien Sztucznych i Syntetycznych, Łódź
(Zdzisław Janowski, Aleksander Bednarski, Tadeusz
Drożdż).
Sposób modyfikacji włókien I Innych wyrobów po
liamidowych na drodze szczepienia kwasem akrylowym
w celu zwiększenia ich odporności termicznej, zna
mienny tym, że włókna lub inne wyroby poliamidowe
nasyca się roztworem zawierającym jony żelazawe, ko
rzystnie wodnym roztworem siarczanu żelazawego
o stężeniu 0,01-1,0%, a następnie traktuje roztworem
nadtlenku wodoru o stężeniu 0,01-10% w temperatu
rze 20-60°C przez okres 10-30 minut, po czym po do
kładnym wypłukaniu wodą poddaje się szczepieniu
kwasem akrylowym w postaci roztworu o stężeniu 1 20% z dodatkiem środków redukujących przez okres
0,5-6 godzin, a następnie traktuje wodnym roztworem
zawierającym mieszaninę octanu wapnia i octanu mie
dzi w stosunku od 9:1 do 1:1 w temperaturze 6 0 80°C przez okres 0,5-2 godzin.

30a
t9a

(P. 149233)

05.07.1971.

VEB Textilkombinat Cottbus, Cottbus, NRD (Adolf
Heger, Ellen Patitz, Helmar Pässler).
Sposób teksturowania włókien rozszczepionych I wy
twarzanych z nich wyrobów, zwłaszcza z polietylenu,
znamienny tym, że przed i/lub w czasie i/lub po roz
szczepieniu folii, przeważnie przesuwanej jednoosiowo,
folię i/lub nie oddzielone jeszcze włókna, powstałe przez
rozszczepienie folii, modyfikuje się różnie na ich prze
kroju poprzecznym i włókna te kontaktuje się z ośrod
kiem do wykurczania i/lub rozciąga je przed i/lub
w czasie i/lub po dalszej ich obróbce.
£9»

(P. 149900)

(P. 151560)

Państwowa Wyższa Szkoła Muzyczna,
Polska (Zygmunt Pawłowski).

' 15.11.1971.
Warszawa,

Fotolektropalatoskop do badania struktury podnie
bienia miękkiego składający się z poziomego ramienia
z rękojeścią, ruchomej dźwigni z żarówką bronchoskopową, nieruchomej dźwigni z fotodiodą germanową
i włącznika dla prądu stałego do żarówki bronchoskopowej, znamienny tym, że cechy konstrukcyjne przy
rządu umożliwiają zachodzącym różnicom natężenia
światła przenikającego przez podniebienie miękkie (fQ
wywołania zmiennego natężenia prądu elektrycznego
w fotodiodzie germanowej.

2.8.1971.

Instytut Przemysłu Włókien Łykowych, Poznań (Jan
Durski, Władysław Rynduch, Włodzimierz Müller-Czarnek).
Urządzenie tamląco-trzeplące do wyodrębniania
Włókna linianego lub konopnego ze słomy roszonej lub
zieleńcowej, mające obrotowy bęben zaopatrzony w no

SOa

(P. 152563)

28.12.1971.

Akademia Medyczna, Wrocław (Wiesław Wojewódzki).
Urządzenie do utrwalania kirnogramów znamienne
tym, że oś wałka (7) i końcówki (28) oraz wanienki (15)

Nr It
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wraz i osią kolumny (S) znajdują się w jednej płasz
czyźnie prostopadłej do podstawy (1) której położenie
poziome regulowane jest śrubami (4).

SOh

Mb

(P. 152659)

31.12.1971.

Akademia Medyczna, Wrocław (Bogumił Płonka, Ru
dolf Mazurek).
Lupa protetyczna przeznaczona do wykonywania
prac stomatologicznych w szczególności w zakresie
techniki dentystycznej znamienna tym, że posiada obro
tnicę (8) z widełkami (11) w których zamocowane są
oprawa górna (13) i oprawa dolna (14) zaopatrzona we
wgłębienia (25) z zaciskami (24) żarówek (23), przy
czym obrotnica (8) posiada dwukierunkowy obrót
w granicach kąta sto dwadzieścia stopni względem
obsady (7).

SOb

(P. 152664)

Si.12.1971.

Akademia Medyczna, Wrocław (Bogumił Płonka, Ru
dolf Mazurek).
Zwicrak do protez stałych przeznaczony do wza
jemnego ustalenia położenia zębów przeciwstawnych
w modelach gipsowych przy wykonywaniu koron i mo
stów znamienny tym, że korpus (1) posiada widełki (2)
w których osadzony jest odcnylnie wspornik (3) a po
jego zamknięciu płaszczyzna (a) jest prostopadła do
osi otworu (5) w kształcie wielokąta, prowadzącego ra
mię (6) wspornika (7) przy czym płaszczyzna (b) tego
wspornika jest prostopadła do ramienia (6).

(P. 135883)
18.09.1969.
Pierwszeństwo: 19.09.1968 - Stany Zjednoczone
Ameryki Północnej
Merck and CO, Inc. Rahway, Stany Zjednoczone
Ameryki Północnej (Maurice R. Hilleman, Alfred
A. Tytell, Allen F. Woodhour).
Sposób wytwarzania szczepionki do podawania ży
wym organizmom, składającej się z antygenu i środka
pomocniczego w postaci emulsji, znamienny tym, że
do szczepionki dodaje się w ilości od 1 mikrograma do
10 miligramów czynnika takiego jak homopolimer
wybrany z grupy składającej się z poli I, poli C, po
li A, poli U, poli X, poli G i poli DHU o ciężarze czą
steczkowym 1X10*-1,5X10', podwójnie skręcony kom
pleks dwóch polimerów, kopolimer przemienny, taki
jak poli IC, poli AU, poli AI, poli IU, poli CU, pou
AC, poli GU, poli AG o ciężarze cząsteczkowym od
1X10 5 do 1,5X10*, występujący w postaci naturalnej
DS-RNA o ciężarze cząsteczkowym od 1X105 do 1.5X
X10§, hybryd podwójnie skręconych polimerów, taki
jak poli G : dc, poli dG : C, poli I : dC i poli dl : C,
przy czym każdy z homopolimerów poli dC, poli DG
i poli dl ma ciężar cząsteczkowy od 1X10S do 1,5X
X16* i chemicznie przemienny homopolimer taki jak
poli N,-metyloadenylan, poli „6-metyloadenylan", poli
N T -metyloinozynian, poli N 7 -meíyloguanylan, poli 5-metylourydylan, poli 5-fluorourydylan, poli 5-bromourydylan, poli 5-jodourydylan, poli 5-bromocytydylan
i poli 5-jodocytydylan.
30h
(P. 149728)
28.07.1971.
Instytut Leków, Warszawa (Krystyna Myszkowska,
Jadwiga Tautt, Stanisława Tuszyńska, Krystyna Pień
kowska).
Sposób otrzymywania suchych pożywek do oznacza
nia ilościowego metodą mikrobiologiczną witamin
z grupy B znamienny tym, że składniki tych pożywek
odwadnia się przez wysuszenie ich w temperaturze
60°, wymieszanie z glukozą w określonych proporcjach
i połączenie w jednolity produkt.
30h
(P. 151385)
4.11.1971.
Instytut Przemysłu Skórzanego, Łódź, Polska
Częstochowskie Zakłady Chemiczne P.T., Częstochowa,
Polska (Maria Mikuła, Władysława Borkowska, An
drzej Limbach, Irena Ciszewska).
Sposób produkcji koncentratów proteolitycznych
z trzustki znamienny tym, że do trzustki dodaje się,
Jako aktywatory, sole wapnia w ilości równoważnej
0,2-2,0°/* wagowych jonów wapnia w stosunku do
masy trzustki i poddaje aktywacji przez okres 5 do 30
dni, po czym uaktywnioną trzustkę miesza się z mącz
ką drzewną i suszy w temperaturze 40-50°C.
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24.08.1971.

Centralny Ośrodek Techniki Medycznej, Warszawa
(S. Augustynowicz, W. Szmurło, J. Stryjecki).
Sposób chłodzenia, zamrażania i przechowywania
poza żywym organizmem substancji biologicznych,
zwłaszcza narządów perfundowanych płynem osłono
wym i umieszczonych w naczyniu w otoczce z tego pły
nu, znamienny tym, że ciśnienie wewnątrz naczynia
podwyższa się w granicach od 100-6000 at. obniżając
jednocześnie temperaturę w granicach od - 3 0 ° C do
-196°C i przeprowadzając zmiany tych czynników
W sposób ściśle określony na jednostkę czasu oraz do
prowadzając je do wartości zależnych od rodzaju sub
stancji lub narzędu, po czym przerywa się zmiany tych
czynników w momencie korzystnym, określonym wy
mogami medycznymi dla danej substancji lub narzą
du, utrzymuje na stałym, niezmiennym poziomie przez
pożądany okres czasu i doprowadza się następnie ciś
nienie i temperaturę wnętrza naczynia wraz ze znaj
dującą się w nim substancją lub narządem w sposób
ściśle określony na jednostkę czasu do poziomu oto
czenia.
30i

(P. 152002)

Nr 19

saturacją krwi w tlen i desaturaeję dwutlenku węgla,
znamienne tym, że pojemnik krwi żylnej (Z0) jest po
łączony przewodem doprowadzającym (R2) ze znajdu
jącym się wyżej zbiornikiem podciśnieniowym (%,),
który jest połączony przewodem odprowadzającym
(R1) ze znajdującym się niżej zbiornikiem pośrednim
(Z,), a ten z kolei jest połączony z organizmem pa
cjenta (P) oraz - poprzez dyszkę dławiącą (D) z ciś
nieniem atmosferycznym, przy czym wysokość położe
nia zbiornika pośredniego (Zg) nad organizmem pa
cjenta (P) jest zmienna.

8.12.1971.

Centralne Biuro Opracowań Technicznych Drobnej
Wytwórczości Przedsiębiorstwo Państwowe, Warsza
wa, Polska (Remigiusz Czarnocki, Wiesław Sapieżyri-

Eki).

Sterylizator elektryczny suchy posiadający sznur sie
ciowy z wtyczką do napięcia 220 V prądu przemienne
go, znamienny tym, że ma obudowę (1) zamykaną po
krywką (2), które wypełnione są wewnątrz azbestem
(3) i komorę wyjaławiającą (4) z pokrywką (5) oraz
korpus ceramiczny (Í0) na którym jest nawinięta grzał
ka elektryczna (9) podłączona w znany sposób do sznu
ra sieciowego (11), płaską sprężynę dociskową (13)
!'i kolki (14) umieszczone przeciwległe na obudowie (1),
przy czym powietrze znajdujące się w komorze wyja
ławiającej (4 i 5) jest podgrzewane w okresie 10-15
minut do temperatury ustalonej przepisami lekarski
mi.
30k

(P. 151380)

4.11.1971.

Polska Akademia Nauk Centrum Medycyny Do
świadczalnej i Klinicznej, Warszawa (Aleksander Przy
bylski).
Urządzenie du krążenia pozaustrojowego, służące do
przemieszczania krwi i innych płynów z poziomu niż
szego na wyższy oraz do wymuszania cyrkulacji cie
czy w układzie zamkniętym i otwartym, z jednoczesną

Sias

(P. 149480)

16.07.1971.

Instytut Przemysłu Organicznego, Warszawa (Jan
Stasiak, Jerzy Cinkusz, Stanisław Skowroński, P a 
weł Kociuba, Lucjan Cholewiński).
Płeć tunełowo-pierścieniowy o działaniu ciągłym
do prowadzenia procesów chemicznych w zakresie tem
peratur od 50 do 500° w czasie od 20 minut do 24 go
dzin, ewentualnnie charakteryzujących się zmianą kon
systencji masy reakcyjnej ze stałej w ciekłą i odwrot
nie, w czasie których wydzielają się odgazy i części
sublimujące, ogrzewany za pomocą elementów ogrze
wania elektrycznego, zainstalowanych w obudowie pie
ca, znamienny tym, że tunel pieca posiada kształt pier
ścienia, w którym znajduje się ruchoma taca (1) o ta
kim samym kształcie, składająca się z n elementów,
przy czym n oznacza liczbę całkowitą od 1 do 40,
umieszczoną na konstrukcji jezdnej (3), wyposażonej
w koła (6) i poruszającej się po torze jezdnym (7) ru
chem obrotowym, część ogrzewcza pieca (9) jest po
dzielona na x segmentów, przy czym x oznacza liczbę
całkowitą od 1 do 20, oddzielonych od siebie przegro
dami izolacyjnymi, a do odprowadzania odgazów iub
części sublimujących w obudowie pieca zainstalowa
ne są króćce (16) o kształcie szczeliny z wąskimi po
dłużnymi przewodami, odizolowane izolacją cieplną
od otoczenia, nad którymi zamontowane są kaptury
wyciągowe, połączone przewodami z instalacją wycią
gową.

Slai

(P. 149615)

23.07.1971.

Jaroszowskie Zakłady Materiałów Ogniotrwałych,
Jaroszów, (Mieczysław Mularczyk, Witold Kaliszew
ski, Stanisław Pawłowski, Edward Rudnicki, Roman
Kielar, Zbigniew Januszewski, Henryk Kozłowski).

Nr 19
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Sposób wypalania minerałów i skał użytecznych za
wierających domieszki organiczne, zwłaszcza przywęglowych ogniotrwałych łupków ilastych, w piecu obro
towym, znamienny tym, że wsad poddaje się dwustop
niowemu wypalaniu, przy czym w pierwszym stopniu
wypala się domieszki organiczne, zwłaszcza węgiel,
w temperaturze 750-1300°C, a w drugim stopniu wy
pala się substancje ilaste w temperaturze 1 3 0 0 1500°C.
Piec obrotowy do stosowania sposobu według zastrz.
1 - 3 , pracujący na-zasadzie przeciwprądu i podzie
lony funkcjonalnie na kilka stref, opalany paliwem
ciekłym lub gazowym, wyłożony materiałem ognio
trwałym, zaopatrzony w chłodnik, korzystnie plane
tarny, i w instalacje surowcowe, paliwowe, spalino
we, powietrza spalania, powietrza chłodzenia oraz kon
trolno-pomiarowe, znamienny tym, że pancerz (7) pie
ca w obszarze strefy wypalania (2) domieszek orga
nicznych zaopatrzony jest w otwory stanowiące wloty
dodatkowego powietrza spalania.

su»

(P. 152019)

31bi

67
(P. 151944)

4.12.1971.

Dolnośląskie Zakłady Metalurgiczne „DOZAMET"
Przedsiębiorstwo Państw T owe, Nowa Sól, (Walerian Soliński, Krzysztof Maszkowski).
Głowica dociskowa formierki prasującej lub kombi
nowanej, zawierająca płytę dociskową połączoną ze
śrubą nośną, wkręconą np. w korpus ramienia wychylnego, znamienna tym, że płyta dociskowa (5) jest po
łączona ze śrubą nośną (4) najlepiej poprzez przegub
kulisty (4a, 5a), a ponadto wyposażona w elementy
zapewniające jej samoczynny powrót do pozycji wyj
ściowej, np. dwa odpowiednio rozmieszczone wyrównywacze sprężynowe (11), łączące ją z korpusem (1) ra
mienia wychylnego.

09.12.1971.

Biuro Projektów Przemysłu Cementowego i Wapien
niczego, Kraków, Polska (Marian Borkowski).
Urządzenie do wybierania materiału ze zbiorników
znajdujących się pod stałym ciśnieniem, zwłaszcza do
wybierania wapna palonego ze zbiorników pieców szy
bowych, znamienne tym, że zawiera w stalowym kor
pusie (1) zamykano pokrywami komory, górną (5), wy
posażoną w łyżkę wybierającą (24) oraz dolną (4), któ
rej dolna przeciwległa do łyżki wybierającej ściana
jest ustawiona pochyło do poziomu urządzenia, przy
czym pokrywy (6), (7), (8) zamykające ściany komór,
są połączone przez sprężynowe amortyzatory (10), (5),
(20) układy dźwigni (9), (14), (19) nakrętki (12), (17), (22)
i napędowe śruby (11), (16), (21) z motoreduktorami
(13), (18), (23), umieszczonymi na zewnętrznych stro
nach ścian korpusu (1).

31b*

(P. 149406)

12.07.1971.

Zakłady Metali Lekkich, Kęty (Franciszek Kulig).
Urządzenie do mechanicznego znakowania gąsek me
talu na maszynie odlewniczej, zwłaszcza aluminium
i jego stopów, znamienne tym, że zbudowane jest
z dwuramiennej dźwigni z osią obrotu (2) osadzoną
w łożyskach (3), zamocowanych na ramie maszyny (4),
przy czym dłuższe ramię (1) dźwigni zakończone gło
wicą, jest ustawione pod kątem 90° względem krót
szego ramienia (l') dźwigni.

31b(

(P. 149458)

15.07.1971.

Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica,
Gliwice, (Julian Rornańczyk, Jerzy Natkaniec, Stani
sław Nowak, Henryk Serwicki, Jerzy Sułkowski, Zbig
niew Majewski, Antoni Nowak, Eugeniusz Rzyman).
Samosmarująca mieszanka syntetyczna do syfono
wego odlewania stali uspokojonej, znamienna jest tym,
że posiada w swym składzie wagowym: szkło mielone
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w ilości 40 do 60%, fluorek wapnia w ilości 20 do 35%,
wapno palone w ilości 5 do 15%, wapniokrzem w ilości
0 do 10%.
31b2

(P. 150307)

2.09.1971.

Fabryka Maszyn Odlewniczych, Kraków, Polska (Jan
Danek, Władysław Brzozowski, Andrzej Kozłowski,
Małgorzata Iwanciw).
Urtądzenie do automatycznego wyciągania rur
z form, posiadające.kleszcze oraz urządzenie napędo
we i sterujące, znamienne tym, że kleszcze (11) umoco
wane są za pomocą rozpieraków (6) i (7) i prostowodów (8) sworzniami (5) do wózka (1) umieszczonego
w prowadnicach (2) i (3) na rolkach (4) przy czym rozpierak (7) połączony jest cięgnem (14) ze znanym urzą
dzeniem napędowym zamocowanym przegubem (16) do
ramy urządzenia.

31b2

(P. 151901)

2.12.1971.

Binuro Studiów i Projektów Hutnictwa „Biprostal",
Kraków, (Stefan Białkowski).

31b2

(P. 150665)

23.09.1971.

Biuro Projektów Przemysłu Hutniczego ..Biprohut"
Przedsiębiorstwo Państwowe, Gliwice, (Leszek Chomicki, Franciszek Chruszcz).
Kokila do odśrodkowego odlewania mająca od w e 
wnątrz warstwę aluminium przylegającą do kokili, zna
mienna tym, że warstwa aluminium (8) jest od strony
płynnego metalu eloksalowana tworząc warstwę (9)
twardą.
Sposób wykonania kokili według zastrz. 1 znamienny
tym, że kokilę pokrywa się warstwą aluminium n a j 
korzystniej przez zanurzenie, a następnie wewnętrz
ną warstwę aluminium eloksaluje się drogą eloktrolityczną.

Maszyna do czyszczenia wlewnic wyposażona w sta
lowe szczotki znamienna tym, że ma samobieżny wó
zek natorowy (1), wymienne dla każdego typu wlewni
cy zespoły czyszczące (2) chwytane i sterowane głowi- cą (8) maszyny, przy czym wózek natorowy (1) ma ka
retę (4) podwieszoną na siłowniku hydraulicznym (5)
obudowaną szybem (6) z pionowymi prowadnicami (7)
oraz agregat hydrauliczny (14) i zdalnie sterowany hy
drauliczny regulator (15) siły docisku szczotek do
ścian wlewnicy, przy czym zespół czyszczący (2) ma
wymienialne szczotki stalowe (3) umieszczone na
dźwigniach (24), które to dźwignie wraz z rozpychaczami (25) tworzą czworokąt kinematyczny zamienia
jący wzdłużny ruch popychacza (21) na poprzeczne roz
chylenie szczotek (3), przy czym rozpychacze (25) po
łączone są przegubowo z popychaczem (21) który połą
czony jest rozłącznie z łapami sterującymi (Í1) głowi
cy (8).

Nr 19
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(P. 152590)

30.12.1971.

Centralne Laboratorium Optyki, Warszawa (Maciej
Wilgocki, Zenon Bielec, Jan Nowak, Roman Tymoszuk,
Franciszek Wolanin).

31b*

(P. 151648)

Huta Baildon,
Ostrichańsky).

Katowice,

19.12.1971.
(Edmund

Bryjak,

Ewa

Sposób wytwarzania wyrobów z węglików spieka
nych, polegający na sprasowaniu mieszanki węglików
metali z metalem wiążącym na kształtkę odpowiadają
cą postaci gotowego wyrobu i spieczeniu jej na węglik
spiekany, znamienny tym, że otrzymany po sprasowa
niu mieszanki i spieczeniu uzyskanej prasówki luzem,
bez obciążenia, w,piecu próżniowym lub z atmosferą
ochronną wyrób z węglika spiekanego, spieka się po
wtórnie, w matrycy grafitowej, pod obciążeniem.

Sposób wytwarzania szkła optycznego przez stapia
nie wsadu w cienkiej warstwie z równoczesnym od
prowadzaniem stopionej masy szklanej, znamienny
tym, że wytopiona masa szklana odprowadzana zostaje
w górnej części urządzenia (I), swobodr.., m, nie spię
trzonym strumieniem po płaskiej, poziomej lub na
chylonej w kierunku przepływu powierzchni, na któ
rej przepływający stop jest podgrzewany do tempera
tur klarowania i klarowany przez spalenie zawartych
w nim pęcherzy gazów równocześnie w całej długości
strugi, a następnie kierowany do dolnej części urządze
nia (II), gdzie następuje homogenizacja otrzymanej
masy szklanej.
Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz. 1
znamienne tym, że ma postać pieca piętrowego, któ
rego górną część (I) stanowią, połączone kanałem zbior
czym (6) i przepływem (7), komora topliwna (1) z płytą
topliwą (4) i wyposażona w kanał labiryntowy (8)
komora klarowania (2), dolną zaś część stanowi komo
ra homogenizacji (9) z basenem (11). przy czym dolna
krawędź (5) płyty topliwnej (4) stanowi górną kra
wędź kanału zbiorczego (6), posadowionego wspólnie
z kanałem labiryntowym (8) na płaskiej, poziomej lub
nachylonej w kierunku komory homogenizacji (9) pły
cie (10), a górna krawędź (15) basenu (11) komory ho
mogenizacji (9), jest równocześnie dolną krawędzią ka
nału labiryntowego (8).

32b

(P. 151704)

22.11.1971.

Instytut Materiałów Ogniotrwałych, Gliwice (Anto
nina Cwen, Stanisław Pawłowski, Marian Mazalon,
Ewa Winiarska-Hodbod, Henryk Stefanek).
Sposób wytwarzania wyrobów ogniotrwałych orai
ceramiki laboratoryjnej ze stłuczki szkła kwarcowe-
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fo znamienny tym, że stłuczkę wprowadza się bezpo
średnio do młyna kulowego z wykładziną i mielnikami
z topionego kwarcu v/raz z wodą destylowaną w ilo
ści 1 5 - 1 8 % , a korzystnie 16°/» od ciężaru stłuczki oraz
tlenkiem boru w ilości 0,04-0,12°/«, a korzystnie 0,08°/»
od ciężaru stłuczki i miele do uziarnienia poniżej 0,2
mm, z otrzymanej gęstwy formuje się wyroby metodą
odlewania do form gipsowych, suszy się je i wypala
w temperaturze 1250°C.
S2b

(P. 152272)

28.09.1971.

Instytut Włókiennictwa, Łódź, Polska (Henryk J ę draszczyk, Włodzimierz Szczepaniak, Tadeusz Zyżniewski, Franciszek Kubala).
Sposób przygotowania włókien szklanych i wyrobów
włókienniczych do powlekania po usunięciu z ich po
wierzchni klejonki, znamienny tym, że włókna szkla
ne, półprodukty lub wyroby z tych włókien poddaje
się działaniu nasyconej lub przegrzanej pary wodnej
względnie gorącego powietrza - niezawierających za
nieczyszczeń metalicznych i substancji dysocjujących,
a następnie poddaje się je obróbce w przeciwprądzie
wody zdemineralizowanej lub destylowanej o tempe
raturze ok. 70°C, zawierającej od 0,02 do 1,5 g/litr sześciometafosforanu sodowego, przez 5 do 80 sekund,
a następnie ponownie obrabia w wodzie zdemineralizo
wanej lub destylowanej w temperaturze od 15 do 50°C,
mieszanej i nasycanej czystym lub technicznym gazo
wym dwutlenkiem węgla i suszy w temperaturze po
wyżej !20°C.

S3d

(P. 151856)

1.12.1971.

Ośrodek Zaplecza Technicznego przy WZSP, Rzeszów
(Edmund Tarnowski, Stanisław Mierzwa).
Namiot na samochód osobowy, pokryty materiałem
Impregnacyjnym znamienny tym, że ma szkielet o wy
miarach gabarytowych większych od wymiarów samo
chodu, który stanowią dwa identyczne zespoły (3)
przedni i (4) tylny, składające się z ramion (5) piono
wych, (6) skośnych i (7) poziomych wykonanych
w kształcie kabłąków połączonych ze sobą ich końca
mi w wędach (8) za pomocą sworzni (9), przy czym
w węzłach (9) umieszczone są nad ramionami (7) po
ziomymi znane zamki (19) unieruchamiające ramiona
(7) poziome, a ponadto ramiona (5), (6) i (7) połączone
są z krokwiami (10) za pomocą przegubów (11) i naroż
ników (16) w sposób umożliwiający zginanie 1 skła
danie namiotu.

34c
(P. 149220)
30.07.1971.
Januszewski Leszek, Bydgoszcz, Pol;!'i.
Maszyna do czyszczenia dywanów z napęac*. «CCTnym, tocząca się po podłożu na kołach jezdnych, wy
posażona w dwie szczotki walcowe napędzane cyklicz
nie kołami jezdnymi, przy czym szczotki te obracając
się nagarniają zanieczyszczenia do zasobnika umie
szczonego w przestrzeni między szczotkami walcowy
mi, znamienna tym, że osie obrotowe (8) kół jezdnych
(2) osadzone są na wahaczach (9).

(P. 152714)
30.12.1971.
34c
ASPA Zakłady Aparatury Spawalniczej im. Komu
ny Paryskiej, Wrocław (Andrzej Janerka).
Agregat ssący do odkurzacza wyposażony w silnik
elektryczny komutatorowy i układ ssący, znamienny
tym, że ma przekładkę (2) w postaci listwy o przekro
ju najkorzystniej prostokątnym, ukształtowaną w swej
części środkowej w postaci walca ze stopniowym otwo
rem o powierzchni („a") wewnętrznej stanowiącej
gniazdo łożyska, której obrzeże na przeciwległych
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krańcach Jest wywinięte na zewnątrz i zaopatrzone
w części środkowej w wygięcia o powierzchni zewnę
trznej leżącej na powierzchni walca o osi pokrywającej
tlę z osią wałka (3) silnika elektrycznego oraz w pro
stokątne występy (d) skrajne wchodzące w odpowied
nie wgłębienia wykonane w korpusie (1) silnika, przy
czym wymieniona przekładka (2) ma co najmniej dwa
otwory gwintowane służące do połączenia z korpusem
U) z tworzywa sztucznego mającym wyprasowane po
przeciwległych jego stronach kierownicę strumienia
powietrza oraz kanały szczotkotrzymaczy (9).
(P. 151755)
25.11.1971.
141
Zakład Doświadczalny przy Wytwórni Sprzętu Ko
munikacyjnego „Delta", Mielec (Grzegorz Kuleta).
Mechanizm zawieszenia stolika wychylnego, zwła
szcza do stolika nawigatora w samolocie, w wozie te
lewizyjnym lub radiolokacyjnym, pozwalający na zaj
mowanie więcej niż jednego położenia kątowego, zna
mienny tym, że posiada zespół blokujący np. zębatkę
i zapadkę, którego sterowanie np. poprzez cięgna (191,
(20) 1 suwak (5) przechodzi przez oś obrotu blatu sto
lika (18).
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nika składającego się z wielu płaszczyzn ustawionych
wzajemnie pod kątami zwłaszcza prostym, z których
jedne wsunięte są w nacięcia elementów łączonych
a inne stykają się płaszczyznami z elementami łączo
nymi.
341

(P. 152281)

18.12.1971.

Zielonogórskie Fabryki Mebli, Zielona Góra.
Elementy łupinowe zwłaszcza do mebli wbudowa
nych znamienne tym, że ściana boczna (4) wykonana
jest w kształcie pobocznicy walca w układzie piono
wym osi.

/

S5a

(P. 149459)

15.07.1971.

Kopalnia Węgla Kamiennego „Bytom", Bytom III
(Tadeusz Motriuk, Julian Kornecki, Konrad Tomys,
Tadeusz Zmyslowski, Bogdan Dornanowski, Jan Pa
welec).

S4I

(P. 151815)

29.11.1971.

Andrzej Nehring, Warszawa.
Złącze rozłączne elementów składanych znamienne
tym, że łącznik kształtowy wykonany jest z kształtow

Wyciąg awaryjno-rewlzyjny de szybowych urządzeń
wyciągowych, składający się z wciągarki, koła lino
wego i liny wraz z zawiesiem i klatką prowadzoną na
prowadnikach znamienny tym, że klatka (16-25) ma
jednostronny otwarty szczelinowy wykrój (20) nad
którym w osi liny urządzenia wyciągowego na głowicy
(17) i pod dolną ramą (18) znajdują się tulejowe dwu
dzielne ślizgi (22) oraz nastawne czołowe górne i dolne
toczne prowadnice (28-35), zaś klatkowa głowica (17)
połączona jest z linowym zaciskiem (5) za pomocą sy
metrycznego układu pionowych łączników (14) dołem
zawieszonych przegubowo na sworzniach (15) w klat
kowych trzonach (16) a górą połączonych z podwój
nym łącznikiem (1Q). którego końce są zaopatrzone
w dwa krążki (9, 12) odtaczające się po przeciwnych
stronach zwisającej liny głównego urządzenia wycia-
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gowego, przy czym do kontroli i napraw szybowych
w sąsiednim przedziale klatkowa boczna ścianka (21)
ma odkładany do poziomu pomost (21') z ochronnymi
barierkami (21") oraz drabinę (27) wysuwalną przez
włazy (23) do kosza (26) i ponad głowicę (17) dla awa
ryjnego wejścia ludzi do klatki wyciągu awaryjno-rewizyjnego.
(P. 150984)

11.10.1971.

Zakład Doświadczalny Dźwigów Samochodowych
i Samojezdnych przy Centralnym Biurze Konstrukcyj
nym Urządzeń Budowlanych, Bielsko-Biała, (Edward
Sosna).

36c

Nr 19
(P. 150843)

1.10.1971.

Dolnośląskie Zakłady Metalurgiczne „DOZAMET"
Przedsiębiorstwo Państwowe, Nowa Sól (Józef Jarosz).
Kocioł członowy centralnego ogrzewania, zwłaszcza
z członami lub półczłonami żeliwnymi, znamienny tym,
że poszczególne jego człony mają surowe powierzch
nie czołowe, wyprofilowane w kołnierze (f) i (g) ota
czające znane kanały spalinowe (c) i wyloty ze znanych
przestrzeni wodnych lub parowych (e), przy czym ko
rzystnie jedna para z tych kołnierzy (g) jest centru
jącą.

Urządzenie do sprężania konstrukcji dźwignic, zwła
szcza dźwigów teleskopowych, znamienne tym, że skła
da się z wieszaka osadzonego na elementach przeno
szących całkowite obciążenie zewnętrzne i osadzonych
obrotowo w konstrukcji sprężanej i taśm stalowych
połączonych z wieszakiem leżących na konstrukcji
dźwignic i złączonych z nią na drugim jej końcu.

(P. 151085)

18.10.1971.

Wrocławskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych,
Wrocław (Maciej Dernski).
Zawiesie do montażu kręgów, znamienne tym, że
układ 3 dźwigni dwuramiennych (1) mających kształt
liter L osadzonych symetrycznie w rozstawie kątowym
120° na pierścieniu (2) stanowiącym zarazem ich oś
obrotu ma oddzielnie połączone końce ramion krótkich
ł oddzielnie długich przy pomocy cięgien (3) i (5)
z pierścieniem (8), a między pierścieniami (8) i (4) jest
połączenie cięgnem (9).
Zawiesie wg zastrzeżenia 1, znamienne tym, że na
lekko zagiętym końcu długich ramion dźwigni (1)
ukształtowane są łapki (10).

(P. 151463)

9.11.1971.

Biuro Projektów Przemysłu Cementowego i Wapien
nego, Kraków (Adam Klaczak).
Centralne ogrzewanie dyfuzyjne na wodę o wyso
kich parametrach, podłączone do sieci ciepłowniczej
przy zastosowaniu znanego węzła ciepłowniczego, wy
posażonego w zawór bezpieczeństwa, odmulacze, urzą
dzenia do pomiaru temperatury i ciśnienia oraz insta
lacji wewnętrznej złożonej z przewodów rurowych oraz
grzejników, znamienne tym, że do części dolnej grzej
nika (1) poprzez umieszczony na przewodzie zasilają
cym zawór (3) do regulowania temperatury powierzch
niowej grzejnika doprowadzana woda o takich samych
parametrach jak z zewnętrznej sieci ciepłowniczej pod-
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lega mieszaniu w umieszczonym w dolnej części grzej
nika (1) mieszaczu (2) a po schłodzeniu odprowadzana
Jest z grzejnika przewodem umieszczonym w jego
górnej części.

37a

(P. 145026)

16.12.1970.

Pińczowskie Zakłady Kamienia Budowlanego, Piń
czów, Polska (Wacław Chrząszczewski, Ryszard Jawor
ski, Władysław Gębka, Witold Witkowski, Teresa
Krzeczek).
Sposób produkcji płaskich, profilowanych elementów
kamienno-spoiwowych, zwłaszcza cokołów schodowych
(skrót zgłoszenia i rys. zamieszczono w klasie 37d na
str. 74.
S7a

(P. 151550)

13.11.1971.

Centralny Ośrodek Badawczo-Projektowy Konstruk
cji Metalowych „Mostostal", Warszawa, Polska (Zbig
niew Kłos, Aleksander Trojanowski, Jerzy Pogorzel
ski, Janusz Zwierzyński, Lech Białkowski, Marek Le
ja, Bogusław Hyla).

37ft

(P. 141944)

9.07.1970

Pierwszeństwo: 10.07.1969 - NRF
Bau-Stahlgewebe

GmbH, Düsseldorf,
Rehm)

NRF

(Gallus

Wkładka zbrojeniowa do betonu w postaci pręta
zbrojeniowego lub siatki zbrojeniowej, w której do
zakotwienia sił przenoszonych przez pręty, na końcu
tych prętów przy zachowaniu określonych długości za
kotwienia, przewidziano elementy w postaci nakrętek
lub pręty siatki zbrojeniowej przebiegające prostopadle
do prętów zakotwiczonych lub haki, znamienna tym,
że pręty, haki lub elementy kotwowe umieszczone są
w pewnym określonym odstępie od końca zakotwiczo
nego pręta.
Wkłudka zbrojeniowa według zastrz. 1, znamienna
tym, że na brzegach siatki pręty przebiegające po
przecznie do prętów kotwiących umieszczono na koń
cach prętów kotwowych w odległości 3/4 długości kot
wowej od końców pręta.

Prefabrykowana płyta osłonowa, zwłaszcza dla
chłodni, której dwa równoległe obrzeża są wyposażone
w pióro i wpust, a dwa prostopadłe do nich obrzeża
są wyposażone w wycięcia z umieszczoną wewnątrz
wkładką z materiału termoizolacyjnego, znamienna
tym, że obrzeża pionowe (2) płyty osłonowej (1). są
zakończone wycięciami schodkowymi (3), których boki
są sobie równe, a każdy z nich wynosi połowę grubo
ści płyty osłonowej (1), której wystająca pionowa kra
wędź boczna (4) oraz prostopadłe do niej obrzeże po
ziome (5) są wyposażone w podłużne rowki pionowe
(6) i poziome (7) wypełnione trwale plastyczną masą,
przy czym w powierzchni płyty osłonowej (1) są osa
dzone poziome listwy (8), natomiast w narożnikach
dłuższej powierzchni (9) płyty osłonowej (1) są osa
dzone poziome listwy narożnikowe (10), a na styku
obrzeży pionowych (2) dwóch płyt osłonowych (1) jest
umieszczona wewnątrz dwóch zwróconych ku sobie
wycięć schodkowych (3) wypełniająca je nakładka izo
lacyjna (12) umocowana do płyt osłonowych (1) za po
mocą listwy łączącej (13) i wkrętów (14) wpuszczonych
do listew (8).

Osłona izolacyjna zwłaszcza dla chłodni wykonana
z prefabrykowanych płyt osłonowych według zastrz.
1-7, zawierająca połączone i przymocowane do siebie
i do elementów konstrukcji nośnej ściany osłonowe
zewnętrzne i sufit oraz ściany działowe, przy użyciu
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śrub łączących, nakładek i cięgien, znamienna tym, że
do elementu (31) konstrukcji nośnej płyty osłonowe są
umocowane za pomocą śrub łączących (32) z urządze
niem zaciskającym (33), a na narożniku zewnętrznym
płyty osłonowe są umocowane do słupa (34) konstruk
cji nośnej za pomocą konsoli (35) i urządzenia klinują
cego (36), zaś na styku dwu płyt osłonowych (1) z pro
stopadle do nich ustawioną trzecią płytą osłonową (19)
płyty osłonowe (1) są umocowane do siebie za pomocą
istwy mocującej (57), natomiast w suficie płyty osło
nowe (15) są podwieszone do konstrukcji nośnej za po
mocą cięgła (39) z podwójnym uchwytem (40) osadzo
nym na teowniku (38), umieszczonym we wnęce (11) na
styku dwóch płyt osłonowych.

57b

(P. 151674)

20.11.1971.

Biuro Projektów i Wdrażania Typizacji Górniczej,
Katowice, Polska (Jacek Winczewski).
Płyta żebrowo-warstwowa zwłaszcza do budowy bu
dynków rozbieralnych, składająca się z żeber podłuż
nych (4) oraz zamocowanych do tych żeber okładzin
(1) i rdzenia (2) umieszczonego pomiędzy tymi okła
dzinami, znamienna tym, że żebra podłużne (4) płyty
o osiach prostych lub załamanych posiadają przekrój
poprzeczny w kształcie ceownika, do którego każdej
półki na jej końcu dołączony jest na zewnątrz ką
townik o ramieniu usytuowanym prostopadle do pół
ki.

37a

(P. 151701)

26.03.1971.

Patent dodatkowy do zgłoszenia P. 146567
Henryk Kremer, Wrocław.
Sposób wznoszenia budowli wysokościowych, zwła
szcza budynków wielokondygnacyjnych, znamienny
tym, że w zestawy słupów (1) teleskopowych zostaje
wtłoczona pod wysokim ciśnieniem masa betonowa
powodując wysuwanie poszczególnych członów (8), do
Których zamocowane są elementy budowli.

37d

(P. 145026)

16.12.1970.

Pińczowskie Zakłady Kamienia Budowlanego, Piń
czów, Polska (Wacław Chrząszczewski, Ryszard J a 
worski, Władysław Gębka, Witold Witkowski, Teresa
Krzeczek).
Sposób produkcji płaskich, profilowanych elemen
tów kamlcnno-spoiwowych, znamienny tym, że w for
mie o zarysie odpowiadającym założonemu profilowi
formowane są bloki profilowe, które rozcinane są
wzdłużnie na paski o określonej grubości oraz szli
fowane i polerowane na powierzchniach licowych.

37e

(P. 150097)

19.08.1971.

lntreprinderea de Constructii Montaj Judetului Sibui, Sibui, Rumunia (Pavel Pascu).
Urządzenie do wykonywania sposobu według zastrz.
1-9 znamienne tym, że zestaw słupa teleskopowego
(1) składa się z nieruchomego członu podstawowego
(13), członów pośrednich (8) i członu wierzchołkowe
go (11), przy czym człon podstawowy (13) posiada
w dolnej swej części stopę (10), za pośrednictwem któ
rej zostaje osadzony na fundamencie.

Elementy prostoliniowe ze sprężonego betonu na
sklepienia, znamienne tym, że w celu zmniejszenia
zużycia stali i zapewnienia stosunkowo jednolitego
rozłożenia naprężeń na podporach i w całym sklepie
niu zawierają montażowe zbrojenia (3), zestawy zbro
jeniowe (1, 2, 10, 11, 12, 13) rozłożone na zewnątrz ele-
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roentów w ich dolnej części o długościach równych
lub różnych, określonej ilości, o końcach zakotwio
nych w masie betonowej, przy czym w punktach po
czątkowych sklepień znajdują się kotwy (4, 14) wto
pione w beton, śruby (5) z nakrętkami i przeciwnakrętkami (6), wieszaki (7) z obejmami (8), za pomocą
których są blokowane zestawy zbrojeniowe naprę
żane przez dewiację od pierwotnego położenia prosto
liniowego zapewnione przez dźwigary zębate umie
szczone w części górnej elementów, przy czym zesta
wy zbrojeniowe po zablokowaniu osłonięte są zapra
wą (9) w postaci jednej lub dwóch warstw.
Sposób wytwarzania elementów prostoliniowych ze
sprężonego betonu na sklepienia według zastrr. 1, zna
mienny tym, że w pierwszej fazie w odpowiednim de
skowaniu w dolnej części w płaszczyźnie zbrojenia
umieszcza się zestawy zbrojeniowe o długościach rów
nych lub różnych o osi prostoliniowej, mające końce
zakotwione w górnej części deskowania bez napręża
nia początkowego oraz umieszcza się w deskowaniu
zbrojenia montażowe podczas montażu w stykach skle
pienia między ścianami deskowania tego sklepienia,
kotwy i śruby z nakrętkami oraz wieszaki zaciskane
obejmami dźwigającymi zestawy zbrojeniowe, po czym
w drugiej fazie po odlaniu odpowiedniego betonu w
deskowaniu i jego związaniu napręża się zbrojenie
wewnątrz elementów przy równoczesnej dewiacji od
pierwotnego położenia za pomocą dźwigarów zęba
tych umieszczonych w górnej części elementu wycią
gających wieszaki w górę a tym samym zestawy zbro
jeniowe unoszone przez te wieszaki, po czym wiesza
ki blokuje się w położeniu odchylonym za pomocą
obejm, nakrętek i przeciwnakrętek, lub przez dewia
cje kotew a następnie przywraca się przyczepność na
prężonych zbrojeń i osłania w fazie końcowej te zbro
jenia jedną lub dwoma warstwami zaprawy betono
wej.

37e

(P. 149693)

37e
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(P. 152322)

21.12.1971.

Hutnicze Przedsiębiorstwo Remontowe Przedsiębior
stwo Państwowe, Katowice. Polska (Jan Stokłosa, Al
fred Zyska, Lucjan Kowalski, Franciszek Bychowski,
Czesław Blach. Franciszek Szeller).
Układ szalunku ściany betonowej lub żelbetowej
zwłaszcza o obrysie zamkniętym znamienny tym, że
jeden z szalunków najlepiej zewnętrzny (3), jest wy
konany ze stalowej blachy do mego są zamocowane,
najlepiej za pomocą spoin (7) wsporniki, o które opie
rają się okalające pręty (6). odwzorowujące kształt sza
lunku, a o nie opierają się wewnętrzne szalunkowe
deski (1). '

27.07.197).

Bytomskie Przedsiębiorstwo Budowy Pieców Prze
mysłowych, Bytom, (Włodzimierz Magaczewski, Sta
nisław Zawadka, Mirosław Żak).
Urządzenie ślizgowe do wznoszenia budowli wyso
kościowych o zmiennym przekroju z prętem ślizgo
wym, podnośnikami hydraulicznymi, deskowaniem,
pomostem roboczym i wyciągiem, znamienne tym, że
posiada ramiaki (1). zaopatrzone po zewnętrznych stro
nach vy prowadnice zębate (4), przy czym ramiaki (1)
połączone są trwało z deskowaniem (7) i przeciąga
ne są przez szczęki ruchome (2) przy pomocy cięgieł (6)
łączących kcła zębate (5) mimośrodowe poruszane
Drze?, prowadnice zębate (4).

S7f

(P. 149353)

10.07.1971.

Biuro Projektów Przemysłu
Koksochemicznego
„Koksoprojekt", Zabrze (Zbigniew Palka, Jan Mikulec, Hubert Lasak, Zbysław Brus, Kazimierz Wnęk,
Tadeusz Tarczyński). .
Kukřownlcjta wieża węglowa, znamienna tym, i«
zbiornik główny wieży (1) wykonany jest w konstruk
cji powłokowej, walcowej od poziomu fundamentów
(Z), z wykształconymi w powłoce niezbędnymi otwo
rami (4) dla ruchu urządzeń i stanowi całkowicie lub
częściowo konstrukcję nośną dla zbiorników bocznych
o dowolnym kształcie (3) na dodatkowy wsad tjorący
l u b zimny, usytuowanych od strony przyczółków ba-
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ttril, przy czym ukształtowanie powłokowe- pozwala
na xastosowenic do wykonania wieży uprzemysłowio
nej metody ślizgowej.

S7f

(P. 149354}

Wieża gaśnicza i sposób jej wykonania, znamienna
tym, że trzon wykonany jest w konstrukcji powłoko
wej na całej wysokości, o kształcie cylindrycznym
lub cylindryczno-stożkowym i stanowi konstrukcję
podporową dla komór gaszenia i urządzeń rozpręża
jących, przy czym do wykonania jej konstrukcji po
włokowej zastosowano metodę w deskowaniu ślizgo
wym.
(P. 149511)

(P. 151638)

18.11.1971.

Wyższa Szkoła Inżynierska, Koszalin, Polska (Leo
pold Jastrzębski, Zbigniew Cierpisz).
Zbiornik na różnejro rodzaju ścieki lub roztwory
agresywne Elbo trujące, znamienny tym, że składa się
ze sztywnej obudowy (1) zawierającej nieagresywną
ciecz (2) i zanurzonego w niej cienkościennego zbior
nika (3) wykonanego w szczególności z tworzyw sztucz
nych, w którym znajdują się różnego rodzaju ścieki
(4) lub roztwory agresywne albo trujące.

10.07.1971.

Biuro Projektów Przemysłu Koksochemicznego
..Koksoprojekt", Zabrze, Polska {Hubert Lasak, J a n
Mikulec, Zbigniew Palka, Kazimierz Wnęk, Jerzy Borowiak, Tadeusz Tarczyński).

S7f
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37f

(P. 151639)

18.11.1971.

Wyższa Szkoła Inżynierska, Koszalin, Polska (Leo
pold Jastrzębski, Zbigniew Cierpisz).
Zbiornik do magazynowania materiałów płynnych
w naturalnych I sztucznych zbiornikach wodnych, zna
mienny tym, że posiada powłokę (1) z elastycznego ma
teriału zwłaszcza z folii, właz (2) z hermetyczną po
krywą (3) króciec (4) z kołnierzem (5), przez-który po
podłączeniu przewodu (6) napełnia się lub opróżnia
zbiornik, oraz przewód (7) służący do odprowadzania
powietrza.

17.07.1971.

„Miastoprojekt - Katowice" Przedsiębiorstwo Pro
jektowania Budownictwa Miejskiego, Katowice, (Fran
ciszek Klimek, Adam Gralewski).
Żelbetowa przesuwna podpora niskiej estakady, zna
mienna tym, że składa się z żelbetowego dwuwspornikowego słupa w kształcie litery „T" i żelbetowego
fundamentu kielichowego o wydłużonym kształcie
kielicha (5) wykonanych w konstrukcji prefabrykowa
nej, dzięki czemu istnieje możliwość zmiennego usy
tuowania górnej powierzchni słupa, stanowiącej pod
stawę dla umocowania podpory przesuwnej względem
powierzchni terenu, poprzez zmienne zagłębienie słu
pa w kielichu fundamentu.

S7g»

(P. 151384)

4.11.1071.

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemy
słu Stolarki Budowlanej, Wołomin, (Jan Lesiewicz;.
Elementy okien i drzwi zwłaszcza drewnianych przy
stosowane do uszczelnienia, znamienne tym, że we
wrębach ościeżnicy lub skrzydła okna względnie drzwi
znajdują się wpusiy (3) i (4) o przekroju prostokąt
nym i ustawionym względem siebie pod kątem pro
stym.
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38c

(P. 152869)

11.01.1972.

Spółdzielnia Pracy Metalowo-Drzewna im. Rewolu
cji 1905 r." Radomsko, Polska (Wiesław Zadęcki, An
toni Kukawka, Irena Kopeć, Bogdan Pawłowicz, Ro
man Snopek, Stanisław Drozdek)
Sposób wykańczania powierzchni drewna 1 materia
łów drewnopodobnych, znamienny tym, że na po
wierzchnię drewna nakłada się polimer, lub kopolimer
polichlorku winylu w postaci folii o grubości od 0,001
do 2,5 mm i działa siłą od 0,1 do 20,0 kG/cm* w tem
peraturze od 60°C do 240°C w czasie do 60 minut.
38e

(P. 145492)

6.1.1971.

Józef Miros, Wrocław, (Józef Miros, Stanisław Mi
ros, Andrzej Białecki).

S8b

(P. 152685)

21.12.1971.

Kozielska Fabryka Maszyn „KOFMA", Koźle-Port
(Jan Poremba).

Osłona zabezpieczenia, do maszyny frezarki obróbki
drewna przeciw nieszczęśliwym wypadkom znamienna
tym, że klapa (7) nastawna poziomo jest prostokątna
w nastawności poziomo stosownie z klapą (8) zamiast
łukowatej krawędzi posiada prostą po której tejże
krawędzi wraz z istniejącą prowadnicą drewno pod
czas cięcia spełniają jedną funkcje Klapa (7 i 8) two
rzą w nastawności szczelinę otwartą zależnie szero
kość od gatunku grubości do cięcia danego drewna.

Bęben nożowy urządzeń skrawających, z umieszczo
nymi na powierzchni zewnętrznej gniazdami nożowy
mi znamienny tym, że posiada wydrążony korpus (1),
wewnątrz którego znajduje się przepona (5). rozpręża
na pneumatycznie, stykająca się z suwliwie osadzo
nymi w korpusie (1) popychaczami (7), dociskającymi
poprzez kliny (4) noże (3) do korpusu (1).

(P. 150331)

3.9.1971.

Biuro Konstrukcyjno-Technologiczne Przemysłu Sto
larki Budowlanej, Warszawa (Marek Cwierzyński, Jan
Stelągowski).
Urządzenie do wygładzania powierzchni drewna we
dług sposobu na drodze ciepło-tarcia znamienne tym,
że stanowi zestaw samonastawnych głowic grzejnych
(2) i (3), dociskanych elastycznie do elementów gła
dzonych przy zapewnieniu tym ostatnim stałego mię
dzy głowicami przesuwu, przy użyciu podajnika skła
dającego się z zestawu gąsienic dolnej na stałych pod
porach i górnej na samonastawczych podporach.

381

(P. 151886)

1.12.1971.

Centralne Biuro Konstrukcyjne Przemysłu Maszy
nowego Leśnictwa, Wrocław (Marian Pietroniec, Pa
weł Wieloch).
Skrawarka wiórów drzewnych, zwłaszcza do celów
laboratoryjnych, znamienna tym, że jej stałymi za
sadniczymi elementami składowymi są: korpus (1),
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wał (2) napędowy i tuleja (3) napędowa oraz drzwi
(17) z wsypem (18), natomiast organy robocze skra
wające, w zależności od potrzeby są wymienne.

S9a>

(P; 149439)

14.07.1971.

Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa (Hen
ryk Kucia, Andrzej Koperski).

Nr 19

materiału o strukturze komórkowej, przez układanie
między rurkami lub prętami płótna takiego jak szkla
ne, przesyconego tworzywem sztucznym - korzystnie
żywicą epoksydową, przyiïlejeniu tego materiału do
płyty usztywniającej go, a następnie wycinaniu
wspomnianych elementów, według szablonów, piłą na
przykład taśmową, znamienny tym, że przyklejenia
materiału o strukturze komórkowej do płyty (5) uszty
wniającej ten materiał dokonuje się podczas wyko
nywania wymienionego materiału.

Osłona ekranująca przed szkodliwym polem elek
tromagnetycznym zwłaszcza do zgrzewarek pojemno
ściowych wielkiej częstotliwości (skrót zgłoszenia i rys.
zamieszczono w kl. 21h na str. 56).
39a»

(P. 149170)

01.07.1971.

Spółdzielnia Inwalidów „Przyszłość", Trzcianka, Pol
ska (Ryszard Łoptaszyński, Andrzej Ryciak, Kazimierz
Kanduła, Henryk Juszkiewicz, Zdzisław Olczak).
Sposób wytwarzania płyt okładzinowych z włókna
szklanego i nienasyconych żywic poliestrowych, zna
mienny tym, że na pokrytą środkiem rozdzielającym
formę, nanosi się warstwę sztywnej żywicy poliestro
wej z dodatkiem utwardzacza, przyspieszacza i pig
mentów, a po zżelowaniu tej warstwy, nakłada się
warstwę żywicy poliestrowej konstrukcyjnej z dodat
kiem elastycznej żywicy poliestrowej, utwardzacza,
przyspieszacza, styrenu i wypełniacza oraz matę szkla
ną, którą się laminuje, a po dokładnym wylaminowaniu, nakłada się jeszcze jedną matę szklaną i laminuje
żywicą konstrukcyjną z dodatkiem żywicy poliestro
wej, utwardzacza, przyspieszacza, styrenu i wypełnia
cza.
39a»

(P. 149342)

09.07.1971.

Politechnika Gdańska, Gdańsk, Polska (Jerzy Doerffer, J a n Kozłowski).
Półfabrykat do formowania .laminatów, zwłaszcza
dachówkowych, znamienny tym, że stanowi go tkanina
rowingowa (1) o dowolnym splocie, połączona z jed
ną lub dwoma lekkimi matami (3) o szerokości mniej
szej od 1/3 szerokości tkaniny rowingowej (1) i wą
skimi taśmami jednokierunkowymi (2), przy czym lek
kie maty (3) są częścią swojej szerokości przesunięte
poza brzeg tkaniny rowingowej (1), a wąskie taśmy
Jednokierunkowe (2) są doszyte na styk do jej brze
gów.

39a*
39a»

(P. 150242)

28.1.1972.

Spółdzielnia Inwalidów Głuchych, Nowosiółki (Ta
deusz Białobrzeski, Jan Ciechanowicz, Maria Łapiń
ska, Jadwiga Malinowska, Stanisław Molski, Czesław
Mróz, Piotr Polak, Barbara Ruta, Jerzy Zińczuk, Ka
zimierz Górzny, Stanisław Grela, Jerzy Nagodziński,
Marian Paliński, Marian Pasich, Henryk Szczech).
Formy do produkcji rękawic z tworzyw sztucznych,
znamienne tym, że dwie stanowią komplet i jedna
względem drugiej jest lustrzanym odbiciem.
39a»

(P. 150405)

30.03.1971.

Zakład Doświadczalny przy Wytwórni Sprzętu Ko
munikacyjnego, Świdnik, (Jerzy Kotliński, Romuald
Nowakowski).
Sposób wytwarzania elementów konstrukcyjnych
ú strukturze komórkowej polegający na: wykonaniu

(P. 149201)

2.7.1971.

Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa (Bogusław
Misterek, Telesfor Wiecheć).
Sposób wytwarzania ze spieniających się tworzyw
sztucznych wyrobów wtryskowych o monolitycznej
warstwie powierzchniowej i komórkowym wnętrzu
znamienny tym. że tworzywo wtryskuje się do formy
o gnieździe (gniazdach) mających zmienną objętość,
przy czym w momencie rozpoczynania wtrysku obję
tość ta jest zmniejszona do minimum zależnego od
kształtu wyrobu i konstrukcji formy, ulegając dwu
krotnie wymuszonemu powiększeniu: podczas napeł
niania formy i następnie, po częściowym ostygnięciu
tworzywa - podczas spieniania się tworzywa w gnieź
dzie formy.
39a(

(P. 152421)

23.12.1971.

Fabryka Sprzętu Elektrotechnicznego „Kontakt",
Czechowice-Dziedzice (Leonard Pachnowski, Stanisław
Zięba).

Nr 19
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Zasobnik wtryskarek służących do przetwórstwa ter
moutwardzalnych lub termoplastycznych tworzyw,
zwłaszcza w postaci proszków, składających się z gór
nej części cylindrycznej, środkowej części w kształcie
ostrosłupa zakończonego wierzchołkowo szyjką, zna
mienny tym, że w najkorzystniej określonej wysoko
ści wnętrza zasobnika osadzone są nieruchomo wkład
ki (4), (6) 1 (7).
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Sposób wytwarzania płyt podłogowych mających
warstwę użytkową z cienkich, małych deszczułek zna
mienny tym, że deszczułki są przyklejone na arkuszu
sprasowanych odpadów: gumy, tkaniny powlekanej
gumą, tkaniny powlekanej polichlorkiem winylu, przy
czym prasowanie odpadów jest wykonywane w tem
peraturze 120-190°C.
39a«

(P. 152190)

16.12.1971.

Instytut Badań Jądrowych, Warszawa (Hanna Am
brož, Wacław Zieliński, Jerzy Kowalski, Maria Chmie
lińska, Roman Broszkiewicz, Elżbieta Jaworska, Jerzy
Hoffman).
Sposób otrzymywania powłok i ukształtowanych
przestrzennie wyrobów z lateksu kauczuku naturalnego
przeznaczonych do stosowania w farmacji, medycynie
i w zetknięciu z żywnością według pat. nr zgł. P-151969,
w którym do lateksu kauczuku naturalnego, o stężeniu
do 65%> wagowych kauczuku naturalnego, stabilizowa
nego dodatkiem substancji nieorganicznych korzystnie
alkalicznych do wielkości odczytu pH powyżej 7 lub
kwaśnych do wielkości odczytu pH poniżej 4 znamien
ny tym, że następnie dodaje się chlorków i/lub brom
ków organicznych w ilości do 15% wagowo w stosun
ku do kauczuku oraz poddaje się napromieniowaniu
gamma lub beta dawką do 8 Mradów po czym formuje
się wyroby o pożądanym kształcie i usuwa rozpuszczal
ne substancje przez wypłukanie.
39a?

(P. 149202)

02.07.1971.

Instytut Przemysłu Drobnego i Rzemiosła, Warsza
wa, Polską (Bohdan Kaliński, Janusz Holzhacker).
Sposób sporządzania płyt i kształtek z kory drzew
iglastych i liściastych bez użycia materiałów wiążą
cych, znamienny tym, że korę rozdrabnia się znanymi
metodami, suszy się do wilgotności 8 do LfV*, korzyst
nie w temperaturze 40 do 80°C a następnie poddaje
się ściskaniu w prasie w podgrzewanych formach pod
naciskiem jednostkowym co najmniej 40 kG/cm 2 i w
temperaturze 105 do 160°C przez okres ok. 0,5 minuty
na każdy milimetr grubości prasowanego elementu.
39a'

(P. 149612)

21.7.1971.

Zakłady Płyt Pilśniowych, Przemyśl (Stanisław Sta
chura).
Sposób hartowania płyt pilśniowych twardych w wy
sokich temperaturach w komorach hartowniczych z
wymuszonym obiegiem powietrza, w których powie
trze tłoczone przez wentylator przepływa przez wó
zek hartowniczy załadowany płytami pilśniowymi
a następnie powraca do wentylatora znamienny tym,
że do przestrzeni, którą przepływa powietrze opu
szczające hartowniczy wózek (3) w drodze do wenty
latora (1), doprowadza się mieszankę gazu palnego
i powietrza i spala się ją w palniku (12) przy czym
w wózkach hartowniczych, w których powietrze tło
czone przez wentylator (1) najpierw przepływa przez
dolną połowę hartowniczego wózka (3) a następnie
wraca do wentylatora (1) przez górną połowę tego
wózka zwiększa się co najmniej dwukrotnie prześwity

S9a»

(P. 149350)

10.7.1971.

Biuro Projektowo-Badawcze Budownictwa Ogólne
go Miastoprojekt, Wrocław (Wiesław Mincer, Edmund
Nowak, Kazimierz Banyś).
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dwóch sąsiadujących ze sobą pólek znajdujących się
w środkowej części hartowniczego wózka (3), z któ
rych dolna półka (6) jest najwyższą półką tej części
wózka (3), którą powietrze przepływa od wentylatora
(1) w kierunku do drzwi (5) komory, zaś druga pólka
(7) wyżej położona jest najniższą półką tej części har
towniczego wózka (3), którą powietrze wraca do wen
tylatora (1).
39b3

(P. 135083)

28.7.1969.

Zakłady Gumowe Górnictwa, Bytom (Jarosław Gouzy, Janusz Jagodziński, Józef Tacikowski, Edward Łat
ka).
Preparat zwiększający przyczepność gumy do tka
nin poliamidowych, znamienny tym, że stanowi go
krzemian wapniowy uaktywniony fenolem dwuwodorotlenowym.
Sposób wytwarzania preparatu według zastrz. 1 zna
mienny tym, że mieszaninę krzemianu wapnia i feno
lu dwuwodorotlenowego poddaje się topieniu w tem
peraturze 110-120°C przy intensywnym mieszaniu
a następnie otrzymaną masę po ochłodzeniu poddaje
się mieleniu i przesiewaniu na sitach.
39b3

(P. 150236)

28.08.1971.

Dębickie Zakłady Opon Samochodowych „Stomil",
Dębica (Jerzy Śmigielski, Stefan Żołądek, Jan Zawadz
ki).
Mieszanka gumowa do obkładania przedmiotów me
talowych, szczególnie mosiężnych zaworów do dętek,
znamienna tym, że zawiera od 5 do 8 części wagowych
siarczanu kobaltawego na 100 części wagowych kau
czuku.
39b3

(P. 150286)

1.9.1971.

Instytut Przemysłu Gumowego „Stomil", Warszawa
(Jerzy Czuraj, Teresa Baumgart, Ryszard Kuligowski,
Jadwiga Furmankiewicz).
Mieszanka gumowa, bezsadzowa na wyroby poro
wate najkorzystniej na podstawie kauczuku butylowego
znamienna tym, że jako środek zapewniający niskie
odkształcenie trwałe, przyspieszający wzrost mieszan
ki, oraz zwiększający odporność wyrobów z niej wy
konanych na działanie czynników atmosferycznych za
wiera produkt kondensacji tlenku etylenu i wody w
ilości 1 do 10 części wagowych przy czym ciężar czą
steczkowy produktu kondensacji leży w granicach 1500
do 10 000.
39b3

(P. 151851)

1.12.1971.

Instytut Przemysłu Gumowego, Warszawa, Polska
(Edward Janczak, Jerzy Czyżewicz).
Mieszanka na trudnopalne wyroby gumowe z kau
czuków łatwopalnych, naturalnego lub syntetyczne
go - izoprenowego, butadienowostyrenowego lub/i bu
tadienowego, wulkanizowana siarką w obecności co
najmniej dwóch przyspieszaczy znamienna tym, że za
wiera perchlorowcopochodne nienasycone lub/i nasy
cone, najkorzystniej spośród nienasyconych czterochloroeten, spośród nasyconych poliperchlorek winylu w
ilości od 0,5 do 50 części wagowych na 100 części wa
gowych kauczuk każdy oraz zawiera pył dymnicowy
w ilości od 10 do 100 części wagowych na 100 części
wagowych kauczuku, najkorzystniej 30-70 części wa
gowych.

39b3

(P. 152545)

28.12.1971.

Poznańskie Zakłady Opon Samochodowych „Stomil",
Poznań (Józef Danielczyk).
Płyn do konserwacji wyrobów gumowych, znamien
ny tym, że składa się z dwóch kompozycji, w których
rozpuszczalnikami są: dla mikroparafiny chlorek ety
lenu, a antyozonantów chlorek metylenu.
39b3

(P. 152632)

31.12.1971.

Główny Instytut Górnictwa, Katowice (Bronisław
Zyska, Bożena Rytych, Lucylla Zankowicz, Leon Ko
zioł, Kazimierz Siekierski, Daniel Fudalej).
Sposób zabezpieczania giętkiego przewodu elektrycz
nego przed rozkładem mikrobiologicznym przy zasto
sowaniu pięciochlorofenolu, znamienny tym, że do mie
szanki gumowej do zewnętrznego pokrywania przewo
dów wprowadza się od 3,0 do 8,0% wagowych roz
drobnionego pięciochlorofenolu po uprzednim wymie
szaniu go z chloroparafiną, najkorzystniej w ilości
1,8 kg pięciochlorofenolu na 2,4 kg chloroparafiny i na
58,3 kg mieszanki gumy oponowej.
39b4

(P. 100875)

27.02.1963.

Pierwszeństwo: 2.03.1962 - Holandia
Stamicarbon N.V., Heerlen, Holandia
Sposób wytwarzania kopolimerów z etylenu z co
najmniej jednym innym alkenem i z co najmniej jed
nym poli - nienasyconym związkiem endocyklicznym
przez wprowadzenie mieszaniny tych monomerów w
zetknięciu z korodynującym katalizatorem, zawiera
jącym organiczny związek glinu jako składnik katali
zatora, w strefie polimeryzacji, w obecności rozpu
szczalnika, znamienny tym, że stosuje się jako skład
nik katalizatora związek zawierający przeciętnie mniej
niż 2 rodniki węglowodorowe na atom glinu.
39b4

(P. 134390)

25.6.1969

Pierwszeństwo: 27.6.1968 - Niemiecka Republika
Federalna
Farbwerke Hoechst A.G. vormals Meister Lucius
und Brüning, Frankfurt n/Menem, Niemiecka Repu
blika Federalna (Bernd Diedrich, Karl Diether Keil,
Kurt Rust).
Sposób polimeryzacji etylenu lub mieszanin etyle
nu zawierających poniżej 10% a-olefin o wzorze ogól
nym R - C H = C H 2 , w którym R oznacza rozgałęzioną
lub nierozgałęzioną grupę węglowodorową, zawierają
cą od 1 do 13 atomów węgla, w zawiesinie lub w fa
zie gazowej w temperaturze od 20 do 120°C pod ciś
nieniami do 20 atm w obecności katalizatora miesza
nego, składającego się z produktu reakcji związku
tytanu i nieorganicznej substancji stałej (składnik A)
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l związku glinoorganicznego (składnik B), w szczegól
nym przypadku z regulowaniem ciężaru cząsteczkowe- (
go za pomocą wodoru, znamienny tym, że polimeryza
cję prowadzi się w obecności katalizatora mieszanego,
którego składnik A został wytworzony przez przereagowanie zawierających chior i grupy wodorotlenowe
związków magnezu, które zawierają co najmniej 1,5
mola grup wodorotlenowych na 1 gramoatom magne
zu ze związkami czterowartościowego tytanu, zawie
rającymi chlorowiec, grupy alkoksylowe lub aryloalkoksylowe.
89b(

(P. 135245)

związków tytanu, natomiast szybkość polimeryzacji r e 
guluje się stężeniem kompleksu katalitycznego w śro
dowisku polimeryzacji.
89bo

22.09.1971.

Tworzywo termoplastyczne % polichlorku winylu,
nadające się zwłaszcza do wytwarzania wykładzin pod
łogowych, zawierające 20-^-40 części wagowych poli
chlorku winylu, 50-60 części wagowych wypełniaczy,
0,5-2 części wagowych kalafonii, 0,1-0,3 części wa
gowych barwników i 6 - 8 części wagowych zmiękczaczy estrowych, znamienne tym, że zawiera 0 , 5 - 5
części wagowych dodatku mieszaniny 2 0 - 6 0 % wago
wych oligomerów metakrylanu metylu i 2 0 - 8 0 % w a 
gowych kerylobenzenu.
Sposób wytwarzania tworzywa według zastrz. 1 zna
mienny tym, że mieszaninę oligomerów metakrylanu
metylu i kerylobenzenu ogrzewa się w temperaturze
50-80°C przez 0 5 - 1 godziny i po ochłodzeniu wpro
wadza do polichlorku winylu, miesza się przez około
10 minut, po czym nie przerywając mieszania wpro
wadza się pozostałe składniki i otrzymaną masę żelu
je na walcach.

5.8.1969.

Snia Viscosa Societa Nazionale índustria Applicazioni Viscosa S.p.A., Mediolan, Włochy.
Sposób wytwarzania polimerów i kopolimerów akry
lonitrylu na drodze polimeryzacji względnie kopolimeryzacji w roztworze polarnego rozpuszczalnika orga
nicznego, w którym reakcję tę aktywuje się i prowa
dzi z zastosowaniem utleniająco-redukującego układu
katalitycznego zawierającego co najmniej jeden nad
tlenek, co najmniej jeden środek redukujący i co n a j 
mniej jeden związek metalu, znamienny tym, że sto
suje się układ katalityczny zawierający parę metali,
z których jednym jest miedź, a drugim żelazo lub cer
w postaci ich soli rozpuszczalnych w polarnym rozpu
szczalniku organicznym, a następnie reakcję wstrzy
muje się lub co najmniej w dużym stopniu zmniejsza
się jej szybkość dodając środek hamujący rozpuszczal
ny w polarnym rozpuszczalniku organicznym, taki jak
sól kwasu etylenodwuaminoczterooctowego, który po
woduje oddzielenie metali lub metali zawartych w
stosowanym układzie katalitycznym, a następnie po
zahamowaniu lub przynajmniej wyraźnym zwolnieniu
szybkości reakcji nieprzereagowane monomery usu
wa się ze środowiska reakcji.

(P. 149723)

(P. 150652)

.Zjednoczone Zespoły Gospodarcze Sp.z.o.o. Warsza
wa, (Bronisław Sikorski, Zbigniew Korda, Kazimierz
Borodziński, Henryk Komendant).

Pierwszeństwo: 6.8.1968 - Włochy

39b*

81

S9b*

(P. 151947)

4.12.1971.

Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa, Polska
(Janusz Kozakiewicz, Andrzej Lendzion).
Sposób wytwarzania terpolimeru z akrylanu butylu,
octanu winylu i kwasu akrylowego w dyspersji wod
nej, znamienny tym, że całkowitą ilość monomerów
wprowadza się w sposób ciągły do mieszaniny, zawie
rającej emulgator niejonowy i polialkohol winylowy,
a inicjator, będący nadsiarczanem - korzystnie pota
su - dozuje się co najmniej w trzech porcjach.

27.7.1971.

39b«

(P. 152298)

20.12.1971.

Zakłady Chemiczne „Pronit" im. Bohaterów Studzia
nek, Pionki (Stanisław Płocharski, Zdzisław Kaszuba,
Ewa Rudzka, Alfred Bukalski).

Instytut Badawczo-Projektowy Przemysłu Farb i La
kierów. Gliwice, Polska (Nikuca Kopytowska, Edmund
Rączka, Roman Jenkner).

Plastyfikat polichlorowinylowy do produkcji obuwia
metodą wtryskową a zwłaszcza na spody do obuwia
o składzie polichlorek winylu suspensyjny, ftalan dwuoktylu lub ftalan 2-dwucykloheksylowy, epoksydowa
ny olej sojowy, chloroparafina, stabilizator termicz
ny i stearynian wapnia, znamienny tym, że jako doda
tek posiada proszek skórzany (pył) będący produktem
odpadowym skór naturalnych.

Sposób otrzymywania stężonych dyspersji kopoli
merów addycyjnych, znamienny tym, że służą jako
składnik mieszanin do impregnacji lub pokrycia cien
kimi błonami powierzchni, przy czym proces kopoli
rneryzacji prowadzi się dwustopniowo i w pierwszym
stopniu wykorzystując od 15%,-30% inicjatora i.l5%>30% mieszaniny monomerów, tworzy się w całkowitej
ilości fazy wodnej stabilną dyspersję polimeru z okre
śloną ilością cząstek, a w drugim stopniu dozując w
sposób ciągły 7 0 % - 8 0 % pozostałych monomerów po
limeryzuje się je stosując 7 0 % - 8 5 % pozostałego ini
cjatora w 3 - 6 równych porcjach.

39b*

(P. 150421)

9.IX.1971.

Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej, Blachownia
Śląska, (Maria Nowakowska, Hanna Maciejewska,
Edward Grzywa, Maria Uhniat, Roman John, Bogdan
Thomala, Leokadia Topolska).

39bs

Sposób polimeryzacji a-olefin w rozpuszczalnikach
organicznych wobec katalizatorów kompleksowych ty
pu Zieglera-Natty znamienny tym, i? proces polimery
zacji lub kopolirneryzacji a-olefin rowadzi się wobec
kompleksu katalitycznego wytworzonego z 3-ch skład
ników o ogólnych wzorach AlR n Cl m , Ti(ORi)dC!g oraz
Ti(ORg)dClfi, w których R jest rodnikiem węglowodo
rowym, a R1 i R2 są rodnikami węglowodorowymi roz
gałęzionymi, przy czym Rj połączony jest z tlenem za
pomocą węgla pierwszorzędowego, a Eg za pomocą
węgla trzeciorzędowego, a suma wartości wskaźników
( n + m ) = 3, natomiast (d + g) = 4, zaś stosunek molowy
związku glinowego do sumy związków tytanowych w
kompleksie katalitycznym jest większy od 2, a ciężar
cząsteczkowy polimeru reguluje się wzajemnym sto
sunkiem molowym izomerycznych, alkoksylowych

Sposób wytwarzania tiksotropowycb l chemoodpor
nych nienasyconych żywic poliestrowych, znamienny
tym, że trudno rozpuszczalny w monomerze sieciują
cym średniocząsteczkowy poliester otrzymany przez
ogrzewanie wielkocząsteczkowego politereftalanu ety
lenowego z glikolem etylenowym, 12-propylenowym,
1,3-butylenowym, z gliceryną lub z innymi alkoholami
dwuwodorotienowymi, trójwodorotlenowymi lub z ich
mieszaninami oraz ewentualnie z nienasyconym kwa
sem lub bezwodnikiem kwasowym, ogrzewa się z ła
two rozpuszczalnym W monomerze sieciującym poli
estrem otrzymanym z alkoholi dwuwodorotlenowych
i ewentualnie trój wodorotlenowy eh oraz z bezwodni
ka maleinowego, ftalowego, kwasu bursztynowego,
adypinowego. z innych dwukarboksylowych kwasów

(P. 106754)

22.12.1964.

Instytut Tworzyw Sztucznych, Warszawa (Ryszard
Ostrysz, Zofia Kłosowska).

\
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i bezwodników nienasyconych i nasyconych lub ich
mieszanin, przy czym przynajmniej jeden z tych poli
estrów zawiera wiązanie podwójne zdolne do kopolimeryzacji 7. monomerem, zwłaszcza w postaci ugru
powań maleinowych lub fumarowych, a otrzymany
produkt rozpuszcza się w winylowym, allilowym lub
akrylowym monomerze sieciującym lub stosuje w po
staci proszku do lepienia mat szklanych.
S9b*

(P. 126784)

3.05.1968.

Zakład Elektrod Węglowych „1 Maja", Racibórz
(Włodzimierz Laskowski, Bożena Natalia Kolorz, Ma
ryla Kolendowicz, Dorota Šwierkot, Czesław Dziewaîtowski).

S9b»

Nr 18
(P. 149320)

8.7.1971.

Politechnika Warszawska, Warszawa, (Leszek Łu
kasik, Stanisław Porejko, Zbigniew K. Brzozowski).
Sposób otrzymywania samo&asnących nienasyconych
žywlc poliestrowych, znamienny tym, że do syntezy
tych żywic stosuje się oiigoestry chlorobisfencli i kwa
sów dwukarboksylowych o wzorze ogólnym 1 lub wzo
rze ogólnym 2 lub wzorze ogólnym 3, w których R
oznacza grupę, alkilenową lub arylenową a n oznacza
liczbę całkowitą 1-10 i dalej postępuje się w znany
sposób.

Chemoodporne tworzywo węglowe 1 grafitowe oraz
spoiwo do jego łączenia z wypełniaczami nieorganicz
nymi lub organicznymi znamienne są tym, że zawie
rają żywicę fenolowo-furfurylową o lepkości 80-600
sek według kubka Forda nr 4 i suchej pozostałości
5 0 - 8 5 % otrzymaną z fenolu i aldehydu furfurylowego w stosunku molowym 1 : 0,85-8,5 lub żywicę fenolowo-formaldehydowo-furfurylową o suchej pozo
stałości 4 5 - 8 0 % i wolnym alkoholu furfuryîowym 1 5 25% oraz lepkości 80-1000 sek według kubka Forda
nr 4 otrzymaną przez wkondensowanie do ciekłego
nowolaku fenolowo-formaldehydowego o temperaturze
mięknienia 45-60°C według K-S alkoholu furfurylowego w ilości 0,7-1 mola na mol fenolu.
89b*

(P. 136476)

23.10.1969.

Centralne Biuro Techniczne Przemysłu Maszyn Włó
kienniczych, Łódź, Polska (Andrzej Zak).
Masa utwardzalna do wytwarzania panewek łożysk
illzgowych składająca się z żywicy fenolowo-formaldehydowej lub nowolakowej urotropiny i mydła me
talicznego jako środka przeciwdziałającego przylega
niu wypraski do formy, oraz wypełniaczy i środków
samosmarujących znamienna tym, że zawiera około
60% żywicy fenolowo-formaldehydowej kondensowanej w środowisku alkalicznym lub żywicy nowolako
wej, oraz około 50% wypełniaczy, z których wszystkie
części lub część jest jednocześnie środkami samosmarującymi.
89b»

(P. 142551)

6.08.1970.

Pierwszeństwo: 7.081969 - Niemiecka Republika Fede
ralna
Farbwerke Hoechst Aktiengesellschaft vormals Mei
ster Lucius und Brüning, Frankfurt nad Menem, Nie
miecka Republika Federalna (Karlheinz Burg, Ernst
Wolters, Harald Cherdron, Hans-Joachim Laugering).
Termoplastyczne tłoczywo na podstawie polioksymetylenu, zawierające polioksymetylen o zredukowanej
lepkości właściwej wynoszącej 0,07-2,5 dl • g _ 1 i o tem
peraturze topnienia krystalitu 150-180°C oraz nieor
ganiczny środek inicjujący krystalizację w ilości
0,0005-1,0% wagowego w przeliczeniu na całkowitą
ilość mieszaniny, znamienny tym, że sferolity polioksymetylenu wytworzone podczas izotermicznej krystali
zacji tłoczywa pod ciśnieniem 1 at w temperaturze
150°C mają średnicę 30-250 mikronów.
89b«

(P. 149140)

30.06.1971.

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Zbig
niew K. Brzozowski, Jędrzej Kiełkiewicz, Stanisław
Porejko, Tadeusz Rawski).
Sposób wytwarzania trudnopalnych żywic epoksydo
wych %na drodze reakcji epichlorohydryny z miesza
niną hologenobisfenoli, znamienny tym, że jako hologenobisfenole stosuje się mieszaninę chiorobisfenolu
z bromowanym dianem w stosunku 1 molowym 1-20
moli chiorobisfenolu na 1 mol bromowanego dianu.

39b*

(P. 149321)

08.07.1971,

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Zbig
niew K. Brzozowski, Ewa Kicko, Bogdan Pietrzak).
Sposób otrzymywania samogasnących poliuretanów
o wzorze ogólnym 1, w którym R! oznacza aryl lub
alkiloaryl lub alkil, Rs oznacza alkilen a x atom wo
doru lub atom chlorowca lub aryl lub alkil lub cykloheksyl lub grupę nitrową lub sulfonową lub hydroksy
lową, znamienny tym, że etery chlorobisfenoli o wzo
rze ogólnym 2, w którym R2 i X posiadają wyżej
podane znaczenie, poddaje się poliaddycji z dwu- lub
trójfunkcyjnymi izocyjanianami.
39b*

(P. 148357)

10.7.1971.

Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa (Piotr
Penczek, Zbigniew Jedliński, Tadeusz Matynia, Wi
told Pradellok).
Sposób wytwarzania żywic epoksydowych typ«
estrów gllcydylowych przez reakcję soli kwasu wielokarboksylowego z epichlorohydryną lub metyloepichlorohydryną, korzystnie w obecności katalizatora, zna
mienny tym, że jako kwas wielokarboksyiowy stosujš
się produkt reakcji kwasów żywicznych, zwłaszcza k a 
lafonii, z bezwodnikiem maieinowym.
(P. 149722)

27.07.1971.

Zakłady Tworzyw Sztucznych „Pustków", Pustków
(Zofia Piotrowska, Władysław Dywoniak, Franciszek
Pancirsch).
Sposób wytwarzania lakierniczych èyv/ic maleino
wych z bezwodnika kwasu maleinowego, kalafonii i al
koholu trój wodorotlenowego albo alkoholu trój wodo
rotlenowego i czterowodorotlenowego, znamienny tym,
że stapianie bezwodnika i kalafonii z alkoholem trójwodorotlenowym lub mieszaniną alkoholu trójwodorotlenowego i ezterowodorotlenowego, prowadzi się
w obecności alkoholu dwuwodorotlenowego albo alko
holu jednowodorotłenowego względnie ich mieszaniny.

Nr 10
39b5
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(P. 150495)

14.09.1971.

Politechnika Warszawska, Warszawa, (Zbigniew K.
Brzozowski).
Sposób wytw&rz&Ma polisulfonów na drodze polikondensacji prowadzonej w polarnym rozpuszczalni
ku organicznym bisfenolanów z bis(halcgsnofenylo)
sulfonami, znamienny tym, że do mieszaniny reakcyj
nej dodaje się związek silnie alkaliczny w ilości 0,01—
5V», korzystnie amidek sodu lub amidek potasu.
39b5

(P. 151978)

7.12.1971.

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Zbig
niew K. Brzozowski, Marek Gnatowski).
Sposób wytwarzania epoksydowej kompozycji ilkaotropowej, znamienny tym, że mieszaninę złożoną z ży
wicy epoksydowej, korzystnie dianowej, oraz styrenu
i/lub ocetanu winylu i/iub metakrylanu metylu, krze
mionki koloidalnej i barwnika i/lub pigmentu orga
nicznego albo nieorganicznego miesza się z mieszanką
złożoną z kompleksu aminy lub oksymu z trójfluorkiem boru, np. w substancji rozpraszającej, a następ
nie dodaje się mieszaninę złożoną z alkoholi jedno- iub
wielowodorotlenowych i/lub aminy.
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liestrowej sztywnej, zmodyfikowanej żywicą polies
trową elastyczną lub żywicą poliuretanową, uwłókniona przez dozbrojenie przestrzenne włóknem ciętym
lub ciągłym.

40a

(P. 151541)

13.11.1971.

Instytut Metali Nieżelaznych, Gliwice (Janusz Pacałowski, Mirosław Lachowski, Jerzy Heler).
Sposób topienia wiórów, otoczki i złomu drobnokawalkowego, zwłaszcza z miedzi i jej stopów, w elek
trycznym piecu indukcyjnym, znamienny tym, że wió
ry, otoczkę i złom drobnokawałkowy wprowadza się
do pokrytej topnikiem kąpieli zaczynowej o tempera
turze od 55 do 115°C wyższej od temperatury topli
wości metalu lub podstawowego składnika stopu, ciąg
łą strugą w miejsce zawirowania kąpieli z szybkością
zgodną z szybkością roztapiania wsadu.
40a

(P. 152124)

14.12.1971.

Instytut Metali Nieżelaznych, Gliwice, Polska (Ja
nusz Pacałowski, Mirosław Lachowski, Jerzy Heler).
Sposób rafinacji płynnych metali 1 stopów zwłaszcza
ciekłej miedzi i jej stopów, dla równoczesnego usunię
cia z nich zanieczyszczeń metalicznych i niemetalicz
nych oraz gazowych, znamienny tym, że w głąb płyn
nych kąpieli metalowych wprowadza się mieszaninę
złożoną z gazu oczyszczającego lub obojętnego, korzyst
nie azotu oraz sproszkowanego rafinatora korzystnie
sześciochloroetanu, w stosunku wagowym 0,1-7-0,6 do 1,
przy czym rafinator posiada ziarnistość poniżej 0,05
milimetrów.
Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz. 1,
złożone z butli z gazem, reduktora ciśnienia, układu
przewodów doprowadzających gaz do lancy zanurzonej
w płynnym metalu, znamienne tym, że posiada szczel
ny podajnik rafinatora, korzystnie ślimakowy, połą
czony z komorą mieszania, do której przewodem ruro
wym przyłączona jest lanca z materiału żaroodporne
go.

40a

(P. 1529S3)

17.01.1972.

Kombinat Górniczo-Kutniczy „Bolesław" Przedsię
biorstwo Państwowe. Bukowno, Polska (Włodzimierz
Wźniczko, Aleksander Romaniuk, Andrzej Kubiczek,
J a n Kubas, Zbigniew Jedliczka, Tadeusz Sączek, Ire
neusz Piechowski, Krystyna Pecold).

39b5

(P. 152956)

18.01.1972.

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dą
browskiego, Warszawa, Polska (Stefan Rożek).
Materiał drewnopodobny, znamienny tym, że stano, wi go utwardzona na zimno wodna emulsja żywicy po

Sposób otrzymywania czystego cynku metodą hydroelektrometarurgiczną zwłaszcza z materiałów cynkonośnych zawierających chlor złożony z procesu ługo
wania materiałów cynkonośnych zawierających chlor
w roztworze kwasu siarkowego a zwłaszcza w elektro
licie zwrotnym, oddzielania nierozpuszczalnej zawie
siny przez sedymentację i filtrację, oczyszczania wod
nych roztworów siarczanu cynkowego, chłodzenia oczy
szczonego roztworu oraz elektrolizy w wannach elek
trolitycznych i stapiania katod cynkowych, znamienny
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tym, że uzyskany z materiałów cynkonośnych roztwór
siarczanu cynkowego po zakwaszeniu roztworem k w a 
su siarkowego do stężenia od 5 do 8 g/lH2SO4 oczy
szcza się z chloru za pomocą tlenku miedziawego n a j 
korzystniej w postaci mieszaniny z wodą w ilości 16
części wagowych Cu2O na 1 część wagową chloru za
wartego w roztworze siarczanu cynkowego, jednocześ
nie utrzymując roztwór w temperaturze od 30 do 60°C
i mieszając go w okresie do pół godziny, po czym
uzyskaną gęstwę filtruje się a następnie odfiltrowany
roztwór siarczanu cynkowego kieruje się do kolejnego
oczyszczacza do którego po jego napełnieniu roztwo
rem siarczanu cynkowego kieruje się gęstwę wodoro
tlenku wapniowego zawierającego średnio 40% wago
wych H 2 O w ilości umożliwiającej osiągnięcie pH =
= od 4,5 do 5,2, po czym intensywnie miesza się gęstwę
w ciągu do 1 godziny utrzymując ją w temperaturze od
50 do 60°C, z kolei po przerwaniu mieszania gęstwę
filtruje się, przy czym roztwór siarczanu cynkowego
kieruje się do dalszej przeróbki w znany sposób pod
czas gdy oddzielony w czasie filtracji szlam zakwasza
się aż do osiągnięcia pH = 0,8-1,2 i miesza się przez
okres około 30 minut utrzymując jednocześnie gęstwę
w temperaturze od 50 do 60°C, po czym gęstwę filtruje
się i roztwór siarczanu miedziowego po filtracji łączy
(się ze szlamem uzyskanym po odchlorowaniu roztworu
siarczanu cynkowego w stosunku co najmniej jak 1 :1,5
przy utrzymaniu pH = 1, po czym gęstwę podgrzewa się
do temperatury od 70 do 80°C, dodaje do niej wodny
roztwór chlorku sodowego w ilości 1 część wagowa
NaCl na 1 część wagową Cu i miesza się gęstwę
w okresie 1 godziny, następnie po przerwaniu miesza
nia do gęstwy dodaje się roztwór wodorotlenku sodo
wego i/lub węglanu sodowego w ilości umożliwiającej
osiągnięcie pH = 8 i miesza się w ciągu pół godziny
utrzymując gęstwę w temperaturze 80°C, po czym gę
stwę filtruje się a uzyskany szlam przemywa się wo
dą i w postaci pulpy (mieszaniny) zawierającej około
30% wagowych H 2 0 zawraca się do oczyszczania
z chloru roztworu siarczanu cynkowego.
40b

(P. 151554)

40c

Nr 10
(P. 152449)

24.12.1971.

Instytut Metali Nieżelaznych, Gliwice, Polska (Wit
Baranek, Danuta Hanus).
' Sposób wytwarzania miedzi katodowej z anod o wy
sokiej zawartości srebra drogą rafinacji elektrolitycz
nej przy użyciu elektrolitu zawierającego od 35 do 45
gramów miedzi na litr, od 150 do 200 gramów kwasu
siarkowego na litr, od 10 do 20 gramów niklu na litr,
od 0,01 do 0,08 gramów chloru na litr oraz substancje
powierzchniowo aktywne jak klej stolarski, tiomocz
nik itp., znamienny tym, że do elektrolitu wprowadza
się roztv/ory jodków lub bromków metali alkalicznych
najkorzystniej jodku lub bromku sodu lub potasu
w ilości odpowiadającej od 10 do 1000 gramów jodu
lub bromu na tonę miedzi katodowej.

42b

(P. 151078)

18.10.1971.

Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica,
Gliwice, (Józef Tabin).
Urządzenie do sterowania napędem głowicy pomia
rowo-kontrolnej zawierające trzy lub więcej fotobarier znamienne tym, że komórki (3, 4 i 5) tych fotobarier są połączone z elementami logicznymi sumy (7)
i iloczynu (8) przy czym fotokomórki (3) i (5) bezpo
średnio a fotokomórka (4) poprzez odwracacz fazy.

15.11.1971.

Huta „Ferrum", Katowice (Jerzy Jarząbek, Czesław
Brożek, J a n Pstraś).
Łopatka wirnika rzutowego urządzeń śrutujących
znamienna tym, że wykonana jest z materiału walco
wanego o składzie C = l,2% Mn = 13,1% Si = 0,5%
P m a x = 0,1% S max = 0,03%.
Sposób wykonania łopatki wirnika rzutowego wed
ług zastrz. 1 znamienny tym, że po przekuciu na go
rąco obrzeży łopatki na właściwy tym, że po przeku
ciu na gorąco obrzeży łopatki na właściwy kształt prze
syca się ją poprzez zanurzenie w zimnej wodzie a na
stępnie poprzez kilkakrotne uderzanie zimnej łopatki
młotem powoduje się jej utwardzenie powierzchniowe.
42b
40b

(P. 151943)

4.12.1971.

Huta Stalowa Wola Przedsiębiorstwo Państwowe,
Stalowa Wola, Polska (Marian Krupa, Wacław Gęsior, Michał Swietlicki, Antoni Rzucidło).
Sposób wytapiania stali konstrukcyjnych i narzędzio
wych z zawartością niklu w elektrycznym piecu łuko
wym, znamienny tym, że wsad składa się w 8 0 - 1 0 0 %
wagowych z wiórów stali niklowych oraz w 2 0 - 0 %
wagowych z odpadów kawałkowych niklowych i za
wiera po około 2% wagowych wapna i rudy.
40c

(P. 150548)

Biuro Projektów Przemysłu Metali
„Bipromet", Katowice (Janusz Sarota).

17.09.1971.
Nieżelaznych

Sposób zabezpieczenia ochronnego obrzeży matrycy
do prqdukcji podkładek katodowych, znamienny tym,
że w obrzeżach matrycy żłobiony jest rowek wypeł
niony następnie dielektrycznym materiałem kwasoodpornym o dobrej przyczepności do miedzi oraz wytrzy
małości na działanie temperatury do 80°C.

(P. 152369)

21.12.1971.

Zjednoczone Zakłady Urządzeń Jądrowych „POLON"
Zakład Doświadczalny, Warszawa, Polska (Andrzej No
wak, Jan Sadowski).
Przenośna głowica pomiarowa do pomiaru grubości
lub gramatury przy użyciu promieniowania beta wypo
sażona w źródło promieniowania i detektor umieszczo-
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riy po tej samej stronie «mierzonego materiału, zna
mienna tym, że głowica pomiarowa (5) wspólna dla od
biciowej i absorpcyjnej metody pomiaru wyposażona
Jest w nakładkę odbijającą (1) stanowiącą podłoże odbijające-dla absorpcyjnej metody pomiaru.
«b

(P. 152577)

29.12.1971.

Patent dodatkowy do patentu P. 143904
Biuro Projektowo.-Badawcze Budownictwa Ogólne
go „Miastoprojekt", Wrocław, Polska (Andrzej Piąt
kowski, Adam Ciosek).
Przyrząd do pomiarów grubości, plaskości i równo
ległości powierzchni płyt (odchyłek kształtu) posiada
jący prowadnice, które mają możliwość wahliwego za
wieszenia w płaszczyźnie prostopadłej do płaszczyzn
boków badanej piyty na przegubach oraz zamocowa
nia w pozycji pionowej znamienny tym, że zespół
uchwytu prowadnic (1) posiada szczęki (10) umożli
wiające mocowanie w założonym zakresie grubości
mierzonych płyt, wymienione szczęki mogą przesuwać
iię na belce (9), która posiada skalę umożliwiającą
odczyt odległości rozstawienia szczęk oraz odległości
przesunięcia środka mierzonego przekroju od iinki 8
Wyznaczającej krawędź płaszczyzny bazowej.

42c
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(P. 15Ź293)

20.12.1971.

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Stani
sław Sławiński, Mieczysław Demczuk, Wojciech Masiak).
Dalmierz mikrofalowy przeznaczony do pomiaru od
ległości geodezyjnych, składający się ze stacji głów
nej i pomocniczej, zawierających każda: nadajnik po
łączony z izolatorem, cyrkulator, mieszacz, wzmac
niacz, który w stacji głównej zakończony jest detek
torem amplitudy i detektorem częstotliwości oraz fazornierzem, natomiast w stacji pomocniczej detektorem
amplitudy i układem zwrotnym połączonym z nadaj
nikiem, znamienny tym, że w stacji głównej (A) i sta
cji pomocniczej (B) pomiędzy nadajnikiem (N) a cyrkulatorem (C) włączony jest modulator (M) odsepa
rowany od nadajnika fali nośnej (N) izolatorem (I).

ile

(P. 152539)

29.12.1971.

Politechnika Śląska im. Wincentego Pstrowskiego,
Gliwice, Polska (Zygmunt Czajkowski).
Świecowy sygnał celowniczy do sygnalizowania
punktów w geodezyjnych pomiarach konstrukcji bu
dowlanych posiadający wyjmowaną świecę celowniczą
o kształcie walca zakończonego od góry stożkiem pro
stym widoczną na tle kontrastowej tarczy tłowej,
znamienny tym, że składa się z korpusu (1) o dwóch
punktach stykowych (2) z szyną (10), na której jest
ustawiany, i do której jest przytwierdzony śrubą (6)
posiadającą docisk kapturkowy osadzoną w ramieniu
(5) połączonym z korpusem (1) sygnału mającym gnia
zdo (3) o kształcie walcowym, którego oś przyjmuje
położenie pionowe przy środkowym położeniu bańki
libeli (9), świecy celowniczej (8) i otworu (4) do za
znaczania punktu pobocznikowego obserwowanego
punktu na stopie szyny (10).

42d

(P. 150583)

20.09.1971.

Centralne Biuro Konstrukcyjne Sprzętu Medyczne
go, Warszawa (Józef Ankudowiczji.
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Manometr cieczowy zamknięty, służący do pomiaru
małych ciśnień o charakterze pulsacyjnym znamienny
tym, że zawiera górną komorę gazową (7) oddzieloną
od atmosfery (Pz) membraną (8) i zaworem (5).
Manometr cieczowy według zastrz. i znamienny tym,
te dolna komora gazowa (1) oddzielona Jest od mem
brany (2) przegrodą (3).

42e

(P. 151522)

11.11.1971.

Biuro Studiów i Projektów Hutnictwa „Biprostal",
Kraków (Andrzej Kajstura, Bolesław Mikos).

42c

(P. 151033>

Centralne Laboratorium Gazownictwa,
(M. Piekarski, A. Osiadacz, L. Lammel).

14.10.1971.
Kraków

Urządzenie do pomiaru ilości przepływającego pły
nu, wyposażone w komorę pomiarową napełnianą
i opróżnianą cyklicznie znamienne tym, że wyjście
pneumatycznego elementu całkującego (1) połączone
jest z wejściami pneumatycznych sygnalizatorów gra
nicznych (2) i (3), których wyjścia połączone są z wej
ściami pneumatycznego elementu pamięci logicznej (4)
oraz z wejściami pneumatycznego elementu alternaty
wy (5), którego wyjście połączone jest z licznikiem (6)
zero - jedynkowych sygnałów pneumatycznych, przy
czym wyjście pneumatycznego elementu pamięci lo
gicznej (4) połączone jest z wejściem sterującym ukła
du przełączającego (7) a wyjścia układu przełączające
go (7) połączone są odpowiednio z wejściem dodatnim
Wi i wejściem ujemnym w t pneumatycznego elemen
tu całkującego (1).

Sposób regulowania poziomu materiału sypkiego lub
płynnego w zbiorniku przelotowym, znamienny tym,
że sygnał pomiarowy mierzący górną i dolną granicę
zadanej strefy nieczułości jest przetwarzany na syg
nał wykonawczy zmieniający impulsowo w funkcji
czasu prędkości podawania medium do zbiornika w ce
lu utrzymania zadanej strefy nieczułości.
Układ do stosowania sposobu według zastrz. 1 - 3 ,
składający się z urządzenia pomiarowego, elementów
negacji, iloczynu sumy, elementów czasowych genera
torów impulsów, bloku zadawania czasu, bloku logicz
nego regulacji, bloku wykonawczego, oraz elementu
wykonawczego znamienny tym, że wyjścia (WI, W2)
urządzenia pomiarowego (1) połączone są poprzez ele
ment iloczynu (2) z wejściem bloku zadawania czasu
(3) oraz poprzez elementy czasowe (t) z wejściem blo
ku regulacji (4), a wyjścia (ZM, ZW) bloku regulacji
(4) poprzez blok wykonawczy (5) z elementem wyko
nawczym (6).

421

(P. 152476)

24.12.1971.

Główny Instytut Górnictwa, Katowice (Jan Gruszka,
Adolf Łobejko).
Przyrząd do wielogodzinnego pobierania prób zawie
sin stałych z powietrza, zwłaszcza powietrza kopalnia
nego zasilany z własnej baterii akumulatorów, zna
mienny tym, że ma przeponową pompę (1) napędzaną
elektrycznym silnikiem (9)- poprzez przekładnię (13)
i korbowy mechanizm (14), która z jednej strony, za
pomocą rurowych ssawnych przewodów (2a i 2b) po
łączona jest z wyrównawczym zbiornikiem (3), a ten
z kolei ssawnym elastycznym przewodem (2), na któ
rym osadzony jest regulacyjny dławik (6) z membra
nowym filtrem (4) i wymiennym elutriatorem (5),
a z drugiej strony za pomocą tłocznych przewodów (7)
z rotometrem (8), przy czym, elektryczna część przy
rządu posiada budowę ognioszczelną, a mechaniczna
okapturzoną.
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tarą (2) stanowiącą ciężar (Q) składający się z podwieszenia
(4), rolki (3), liny i chwytaka elektromagnetycz
nego, a na drugim ramieniu układu dźwigniowego jest
umocowany przesuwnie obciążnik (6) równoważący
ciężar tary, przy czym czujnik tensometryczny jest
usytuowany wewnątrz podwieszenia (4) i jest jednym
końcem przymocowany trwale do punktów podparcia
(8) układu dźwigniowego (2), a drugi koniec czujnika
jest przymocowany do rolki (3) obciążonej ciężarem
ważonej porcji wsadu.

Uf

(P. 150694)

24.09.1071.

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów Za
kład Doświadczalny, Gdańsk, Polska (Andrzej Chmie
lewski, Eligiusz Czerniak, Tadeusz Kibort, Bogdan
Roszkowski).
Układ optyczny analitycznej wagi wielozakresowej
z dwoma belkami uchylnymi wahającymi się wzglę
dem wspólnej osi „0" znamienny tym, że posiada
umieszczone równolegle do osi „0" i w jednakowej od
ległości od osi „0" wahań belek (2, 3) układy projek
cyjne (4, 5, 1, 7, 8) posiadające dodatkowo soczewki cy
lindryczne (6) i jedno wspólne lustro (S) umieszczone
stycznie w osi „0" wahań belek (2, 3), posiadające
środki regulacji kąta pochylenia położenia stałego (10,
12, 13) oraz środki zmiany kąta pochylenia położenia
stałego (14, 15, 16, 17) uzależnione od pozycji wałka (18)
z krzywką (17) oraz innymi krzywkami do włączania
I wyłączania belek (2, 3).

42f
(P. 149771)
30.07.1971.
Przedsiębiorstwo Projektowania i Wyposażania Od
lewni „Prodlew", Kraków, Polska (Jan Haida, Tomasz
Nowalnicki).
Zabudowa czujnika tensometrycznego na suwnicy
dozownika, znamienna tym, że zawiera zrównoważony
układ dźwigniowy którego jedno ramię jest obciążone

42f
(P. 150576)
18.09.1971.
Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów Za
kład Doświadczalny, Gdańsk, Polska (Andrzej Chmie
lewski, Eligiusz Czerniak, Tadeusz Kibort).
Przełącznik zakresów ważenia oraz tarcza sterująca
wielozakresowej analitycznej wagi samoczynnej, zna
mienne tym, że zespół czytnika fotoelektrycznego (1)
posiada stałe połączenie równoległe z zespołami (G, 7
i 8) przerzutników bistabilnych, dekoderów i wskaź
ników cyfrowych poszczególnych zakresów ważenia
i zespołem układów specjalnych 9 oraz równoległe połączenie wszystkich wejść na zespoły (6, 7, 8) prze
rzutników bistabilnych, dekoderów i wskaźników cy
frowych z szynami (11, 12, 13), poszczególnych zakre
sów a szyn z tarczą sterującą (15, 26) ze środkami zwie
rania wybranych zakresów ważenia („I", „II", „III")
z wspólną masą (18).

42f
(P. 150686)
24.09.1971.
Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów Za
kład Doświadczalny, Gdańsk, Polska (Andrzej Chmie
lewski, Eligiusz Czerniak, Tadeusz Kibort, Bogdan
Roszkowski).
Układ korekcji odczytu wskazań zakresu poprze
dzającego w wielozakresowej wadze analitycznej
z uchylnym układem metrologicznym, układem optycz
nym zawierającym lustro z płaszczyzną odbijającą
usytuowaną stycznie w osi obrotu obsady oraz z elek
tronicznymi układami odczytu, znamienny tym, że ob
sada (2) lustra korekcyjnego (1) jest połączona dźwig
nia (5) ze zworą magnetyczną (6) stykającą się jedną
stroną z elektromagnesem korekcyjnym (7) a drugą
z elementem oporowym (8) lub również z elektromag
nesem (9) zamocowanymi do wspornika (10) z którym
dźwignia (5) jest połączona za pośrednictwem spręży
ny (12), (13), przy czym wyjścia (14, 15) elektromagne
su korekcyjnego (7) są połączone z dekoderami odczy
tu zakresu dokładniejszego poprzez elektroniczne ukła
dy automatycznego sterowania procesu ważenia z któ
rymi są połączone wyjścia (16, 17) elektromagnesu (3).
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(P. 1516S2)

22.11.1971.

Zekłedy Mechaniki Precyzyjnej, Gdańsk (Andrzej
Chmielewski, Eligiusz Czerniak, Tadeusz Kibort).
Urządzenie do foteelektrycznego odczytu wskazań
WSgl wysokiej dokładności posiadającej projekcyjny
układ optyczny sprzęgający źródło światła i czytnik,
xnamienne tym, że czytnik fotoeiektryezny (7) z foto©îementaml (6) i operacyjnymi wzmacniaczami sca
lonymi (8) posiada wyjścia zanegowane (a, b, ..., n) po
łączone poprzez diody (11) z układem (13) sterowania
i napędu wagi, z którym jest połączony przewodem
(16) elektroniczny układ (17) zapalania źródła światła
(1) niewielkiej mocy.

Stół do mikroskopu optycznego chłodzony, wyposa
żony w zawór elektromagnetyczny regulujący dopływ
czynnika kriogenicznego i sterowany elektrycznie ukła
dem programującym według patentu nr P-148197, zna
mienny tym, że pod powierzchnią posiada połączone
komory (1) i (2) zaopatrzone w przewód wlotowy (3)
oraz otwór wylotowy (i), przez które przepływa czyn
nik kriogeniczny, zaś wewnątrz komór umieszczono
termoelementy (6) i (7) połączone elektrycznie z ukła
dem sterującym przepływ czynnika.

42h
42h

(P. 150370)

6.09.1971.

Patent dodatkowy do patentu P. 130371
Centralne Laboratorium Optyki, Warszawa, Polska
(Maksymilian Pluta).
Mikroskopowe urządzenie stereomctryczne stanowią
ce udoskonalenie mikroskopu fazowo-kontrastowego,
stereoskopowego, w którym pierścieniowy otwór przy
słony kondensatorowej podzielony jest na dwie równe
części za pomocą dwóch filtrów polaryzacyjnych,
a w tubusach dwuocznej nasadki okularowej umiesz
czone są dwa polaryzatory, natomiast w płaszczyźnie
ogniskowej okularów mikroskopowej nasadki dwuocz
nej znajdują się płytki ogniskowe ze znaczkami stereometrycznymi według zgłoszenia P. 130371 znamien
ne tym, że za obiektywem umieszczone są dwa kliny
(Kx i K 2 ), z których przynajmniej jeden jest przesuw
ny w kierunku poprzecznym do osi obiektywu (Ob)
i prostopadłym do krawędzi klina, lub też zaopatrzo
ne jest w inne elementy optyczne zezwalające na po
wolne przeogniskowanie obrazu badanego preparatu
(B) względem nieruchomego obrazu znaczków stereometrycznych (Zi i Zt).
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(P. 151003)

13.10.1871.

Huta Baildon, Katowice (Edmund Bryjak, Chryzant
Leśniak).
Mikroskop do badania w świetle odbitym, w jasnym
polu, z nieruchomym obiektywem i z przesuwnym sto
likiem przedmiotu, zwłaszcza do badań metalograficz
nych, znamienny tym, że ma stolik przedmiotu ii)
składający się z umieszczonych jedna nad drugą pły
tek (5, 6) z otworami (7, 8), z których dolna płytka (6)
połączona jest z ławą mikroskopu (1) za pomocą prze
kładni zębatkowej (9), a górna płytka (5) połączona
jest z ławą mikroskopu (1) za pomocą przekładni śru
bowej (11), oraz zamocowaną rozłącznie do zespołu op
tycznego (2) na obiektywie (3) tuleję (17), połączoną
przewodem (14) poprzez źródło prądu (15) i sygnali
zator (16) z górną płytką (5).

42h

(P. 151895)

2.12.1871.

Centralne Laboratorium Optyki, Warszawa (Marek
Daszkiewicz).

42h

(P. 150152)
24.08.1971.
Patent dodatkowy do patentu nr P. 148197
Centralny Ośrodek Techniki Medycznej, Warszawa
(S. Augustynowicz, W. Szrnurło, P. Stryjecki, J. Da
szyński).

• Polarymetr fotoelektryczny z polaryzatorem, anali
zatorem i umieszczonym za analizatorem fotoodbiornikiem, przy którym między polaryzatorem a anali
zatorem może być umieszczona optycznie aktywna
próbka znamienny tym, że między polaryzatorem
a anaiizaiorem znajduje się element dwójłomny 5
wprawiony w periodyczny ruch wahadłowo-obrotowy
w ten sposób, że oś główna elementu dwójłomnego
drga symetrycznie w stosunku do. kierunków polary
zacji polaryzaio.rs i analizatora w'położeniu skrzyżo
wanym oraz że sygnał z fotodetektora po wzmocnię-

Nr 19
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nlu steruje fazoczułym silnikiem,
sienia jest związana z drganiami
nego, przy czym silnik fazoczuły
elementu służącego do skręcenia
zacji, połączonego z urządzeniem
tego skręcenia.

4th

(P. 151979)

którego faza odnie
elementu dwójlomstanowi napęd dla
płaszczyzny polary
mierzącym wielkość

rzem, znamienne tym, że jest zaopatrzone w połączony
równolegle z próbką (3) siłomierz o regulowanym na
ciągu.

7.12.1971.

Polskie Zakłady Optyczne, Warszawa, Polska (Stani
sław Wojciechowski, Zdzisław Wyleżyński).
Urządzenie do projekcji obrazu mikroskopowego
znamienne tym, że składa się ze znanego tubusa (1),
do którego z jednej strony zamocowany jest znany
ekran (2), a z drugiej strony tubus ma część chwytową
(3), która umożliwia zamocowanie go do tubusa okula
rowego mikroskopu.
42k

(P. 150678)

23.09.1971.

Zakłady Mechaniczne Przemysłu Metali Nieżelaznych
„Zamet", Strzybnica, Polska (Alfred Lech, Gerard
Stasch).
Tłumik drgań manometrów zabudowanych w ukła
dach hydraulicznych maszyn i urządzeń, wyposażony
w płytkowy zestaw tłumiący, którego płytki, umie
szczone w cylindrycznym otworze korpusu, mające
otwory łączące ze sobą sąsiednie komory międzyplytkowe znamienny tym, że umieszczone pomiędzy płyt
kami (5) pierścienie (6), wykonane są z materiału
o wyższej twardości od materiału płytek (5), a po
przeczne przekroje tych pierścieni (6) mają kształt wieloboku zbliżonego do rombu, którego dwa naprzeciw
ległe wierzchołki (11) znajdujące się po dwóch stro
nach każdego pierścienia (6), skierowane są w kierun
ku płaskich podstaw (12) przylegających do nich pły
tek (5), które to wierzchołki tworzą po obu stronach
czołowych pierścieni (6) ostre krawędzie (13) o za
mkniętym obwodzie, wgniecione w powierzchnie pod
staw (12) płytek (5), naciskiem nakrętki (8).

42k

(P. 150588)

20.09.1971.

Instytut Nawozów Sztucznych, Puławy, Polska (Ta
deusz Romotowski, Alfred Polański).
Sposób pomiaru objętości układu porów substancji
porowatych jak np. sorbenty, nośniki, katalizatory itp.
znamienny tym, że wprowadzono bezkontaktowy po
miar zmiany własności dieelektrycznych układu ciało
porowate - ciecz w miarę wypełnienia się porów, za
pomocą prądu elektrycznego wysokiej częstotliwości.
42k

(P. 150623)

22.09.1971.

Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa, Polska
(Mirosław Kosiorek, Ryszard Mazurczuk, Waldemar
Łukasiuk).
Urządzenie do pomiaru relaksacji naprężeń przezna
czone do badań Teologicznych, składające się z rucho
mej dźwigni, na której dłuższym ramieniu są umie
szczone obciążniki, a na krótszym ramieniu - bada
na próbka z zamontowanym na niej odkształceniomie-
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«2k

(P. 150717)

25.09.1971.

Zakłady Pomiarowo-Badawcze Energetyki „Energopomiar" Gliwice, Polska (Henryk Kruczalak, Marian
Drop, Eugeniusz Włoczyk).

Nr 19

mienna tym, że posiada ponadto znany elektromagne
tyczny czujnik (4) w pobliżu swej powierzchni styku
z badanym przedmiotem.

Urządzenie do ultradźwiękowego badania grubotciennyeh «łącz spawanych, znamienne tym, że poliada mechanizm przesuwu, co pozwala na ustawienie
ikoku głowic w zależności od grubości badanego ele
mentu.

42k

(P. 151416)

6.11.1971.

Zakład Doświadczalny Samochodów Dostawczych
przy Fabryce Samochodów Ciężarowych im. Bolesława
Bieruta, Lublin (Janusz Nowakowski).

4£k

(P. 150737)

27.09.1971.

Politechnika Gdańska Instytut Wysokich Napięć
i Aparatów Elektrycznych, Gdańsk, Polska (Mieczy
sław Rodkiewicz, Jan Miszkin, Zygmunt Zarówny,
Przemysław Pazdro).
Urządzenie do pomiaru ciągłego zużycia trakcyjne
go przewodu jezdnego, znamienne tym, że składa się
z osadzonych na wspólnym wózku (3) dwóch par rolek
(2), których boczne powierzchnie (6) mają promień
krzywizny równy promieniowi przewodu jezdnego (1)
oraz z czujnika (4) zakończonego, elementem mierzą
cym (5) usytuowanym między parami rolek (2) przy
czym czujnik (4) połączony jest poprzez blok (7) obrób
ki sygnału ze wskaźnikiem (8) zużycia przewodu jezd
nego.

Urządzenie do badania osprzętu elektrycznego środ
ków lokomocji napędzanych silnikami spalinowymi
zwłaszcza z zapłonem iskrowym zawierające układy
pomiarowe do badania rozruszników, prądnic, regula
torów napięcia, cewek zapłonowych, aparatów zapło
nowych i żarówek, układ hydrauliczny do pomiaru
momentu rozruchowego rozruszników, silnik repulsyjny z ciągłą regulacją obrotów znamienne tym, że
ma układy elektryczne do automatycznego łączenia
układów pomiarowych z elektryczną blokadą uniemo
żliwiającą równoczesne włączenie dwu lub więcej
styczników tej samej grupy łączeniowej.

42k

(P. 151670)

Zarząd
Wojewódzkiego
w Krakowie, Kraków.

4£k

(P. 151079)

10,10.1971.

Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława. Staszica,
Gliwic/e, (Józef Tabin).
Głowica ultradźwiękowa ůo automatycznych badań
przedmiotów metalowych posiadająca korpus, w któ
rym jest zamocowana kształtka z przetwornikiem zna

20.11.1971.
Przedsiębiorstwa

PKS

W urządzeniu o hydraulicznym przekazywaniu na
pędu, do badania układu hamulcowego pojazdu me
chanicznego, rolki napędzające koła pojazdu otrzymu
ją napęd z silnika elektrycznego, lecz wynalazek jest
znamienny tym, że napęd ten przekazywany jest za
pomocą pompy hydraulicznej, silnika hydraulicznego,
cieczy i jest realizowany w ten sposób, że silnik elek
tryczny napędza pompę hydrauliczną, pompa hydrau
liczna tłocząc ciecz napędza silnik hydrauliczny a sil
nik hydrauliczny napędza rolki oraz, że pomiar wiel
kości momentu hamującego uzyskuje się bezpośrednio
przez zmierzenie ciśnienia cieczy, występującego po
między pompą hydrauliczną a silnikiem hydraulicz
nym.

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

Nr 19

SI

rurek, znamienny tym, że badanym przedmiotom na
daje się na określonym odcinku kształt niezamkniętej
pętli a kąt wychyleń płaszczyzny środkowej części tej
pętli lub siłę pod wpływem której występuje to wy
chylenie określa się za pomocą czujników mechanicz
nych lub czujników bezdotykowych, takich jak czuj
niki fotooptyczne lub elektryczne lub magnetyczne.
42k

(P. 152199)

16.12.1971.

Politechnika Warszawska, Warszawa. Polska (Jan
Przyłuski, Andrzej Kość, Kazimierz Mądryj.

42k

(P. 151680)

20.11.1971.

Ośrodek Badawczy Techniki Geologicznej, Warszawa
(Czesław Natorski).
Amortyzator wskazań
manometru
zaopatrzony
w komorę z małosrednicowym otworkiem, znamienny
tym, że w hermetycznej komorze (1) nad małosredni
cowym otworkiem (3) umieszczony jest elastyczny pę
cherz (2) wypełniony gazem.

42k

(P. 151774)

26.11.1971.

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszi
ca, Kraków (Zygmunt Kawecki, Leszek Filipczyński,
Oktawian Wiszniowski, Bogumił Peńsko).
Sposób badania stopnia zmęczenia liny stalowej,
znamienny tym, że wycina się lub wyłamuje określoną
ilość próbek drutu w dowolnym miejscu liny i pod
daje się je badaniom zmęczeniowym, a następnie otrzy
mane wyniki porównuje się z wynikami badań wy
trzymałościowych próbek drutu, pobranych w analo
giczny sposób z nowej liny.
42k

(P. 152198)

16.12.1971.

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Jan
Przyłuski, Kazimierz Mądry, Jerzy Kuśmierczyk).
Sposób pomiaru skręceń poosiowych, zwłaszcza prze
suwających się przedmiotów o charakterze nici lub

Sposób oznaczenia zanieczyszczeń, zwłaszcza pozo
stałości organicznych, n s powierzchni przedmiotów,
znamienny tym, że najpierw do czynnika obróbki
wprowadza się scyntylatory w ilości 0,001-1%> wago
wych a następnie po operacjach oczyszczających, po
wierzchnię badanych przedmiotów poddaje się działa
niu promieniowania jądrowego, powodując emisję pro
mieniowania wtórnego, które rejestruje się w urządze
niach zliczających.
42k

(P. 152537)

29.12.1971.

Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica,
Gliwice, Polska (Joachim Jońca, Aleksander Majdanik,
Fryderyk Żyła).
Czujnik nacisku znamienny tym, że posiada element
sprężysty, którego średnice powierzchni dociskowych
i średnice elementu pomiarowego są jednakowe.

92
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i z filtru włóknistego wbudowanego do cyklonu, jako
dodatkowego oddzielacza, znamienna tym, że w zasob
niku (4) pyłu umieszczona jest stożkowa rura dopro
wadzenia (3) pyłu dopasowana do korpusu cyklonu (2),
sięgająca do jednej .trzeciej wielkości zasobnika (4)
pyłu w osi wzdłużnej i której najmniejsza wewnętrzna
średnica wynosi najwyżej połowę, a co najmniej jedną
czwartą jej największej wewnętrznej średnicy.

42k

(P. 155223)

8.05.1972.

Instytut Lotnictwa, Warszawa, Polska (Maciej Kierzkowski, Jerzy Karczmarczyk).
Czujnik indukcyjny do mierzenia ciśnienia płynów
O podwyższonej temperaturze, zawierający chłodzony
cieczą przekaźnik hydrauliczny w postaci komory wy
pełnionej cieczą i zamkniętej z jednej strony przepo
ną, a z drugiej membraną, znamienny tym, że w c y 
lindrycznej osłonie (2) jest umieszczony cylindryczny
korpus (1) i są one połączone trwale na swych koń
cach, zaś do jednego końca osłony (2) jest przytwier
dzona przepona (3), a na bocznej powierzchni zewnętrz
nej korpusu (1) jest wykonany kanał chłodzący (10),
który od strony przepony (3) jest połączony z końców
ką wlotową (11) cieczy chłodzącej.

421

(P. 149172)

01.07.1971.

Główny Instytut Górnictwa, Katowice, Polska (Jan
Gruszka, J a n Janota).
Sposób obróbki laboratoryjnej filtrów membrano
wych, przez umieszczenie w probówce filtru membra
nowego zawierającego ziarna pyłu i zalanie rozpusz
czającym filtr płynem na przykład acetonem, znamien
ny tym, że do rozpuszczonej substancji filtru dolewa
się odczynnika korzystnie metanolu, zapobiegającego
koagulacji ziarn pyłu, po czym powstałą poprzez do
kładne wymieszanie jednorodną zawiesinę pyłową
w cieczy pobiera się, korzystnie w ilości od 0,3 cm J do
0,5 cm 1 i wlewa do wgłębienia podstawowego szkieł
ka mikroskopowego, w którym następuje wyparowa
nie cieczy prowadzące do utworzenia na dnie tego
wgłębienia cienkiej warstwy substancji filtru z roz
mieszczonymi równomiernie ziarnami pyłu, a następ
nie warstwę tę zadaje się dwiema lub trzema kroplami
olejku imersyjnego czyniącego ją przeźroczystą tak,
aby bez potrzeby usuwania rozpuszczonej substancji
filtru z preparatu została osiągnięta duża wyrazistość
i kontrastowość wszystkich liczonych ziarn pyłu
w granicach rozpoznawalności układu optycznego mi
kroskopu.

421,

(P. 149460)

15.07.1971.

Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa" Przed
siębiorstwo Państwowe, Pabianice, Polska (Włodzi
mierz Grabowicz).

421

(P. 143528)

28.09.1970.

Pierwszeństwo: 1.10.1969 - Węgry
Vilíamosenergiaipari Kutato Intezet, Budapeszt, Wę
gry (Sandor Serege).
Sonda cyklonowa do pomiaru zawartości pyłu skła
dająca się z cyklonu, jako wstępnego oddzielacza

Sposób ilościowego oddzielania kofeiny od mieszani
ny związków chemicznych znamienny tym, że do eks
traktu organicznego, a zwłaszcza chloroformowego za
wierającego kofeinę i inne związki chemiczne mające
charakter amin, oddzielonego od wodnego, obojętnego
lub alkalicznego roztworu soli metali jedno- dwu- lub
trójwartościowych, dodaje się taką ilość roztworu kwa
su siarkowego, która byłaby nie mniejsza od ilości
ekstraktu organicznego i większa ponad 50 razy od
ilości kofeiny zawartej w ekstrakcie organicznym.
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421

(P. 151013)

14.10.1971.

Polska Akademia Nauk Instytut Biologii Doświad
czalnej im. Nenckiego, Warszawa (Romuald Klekowskl, Jerzy Zajdel).
Respiromctr elektrolityczny zawierający komorę respiracyjną oraz komorę kompensacyjną, generator tle
nu z roztworu H 2 S0 4 , detektor ubytku tlenu oraz ele
ment sterujący generacją i pomiarem ilości wyprodu
kowanego tlenu, które to komory kompensacyjna i respiracyjna połączone są ze sobą poziomą kapilára do
której mają ujście odgałęzienia będące wlotami mano
metru typu U-rurki jako detektora, znamienny tym, że
w poziomej kapilarze (6) znajdują się ujścia komory
stanowiącej generator tlenu (OG) w której znajduje
się roztwór CuS0 4 nasycony w 0,5% H 2 S0 4 i elektro
dy platynowe (A i C) a rurka manometru (M) w jed
nym swoim ramieniu połączona jest z poziomą kapilá
ra (6) poprzez bańkę (10) w której przewężeniu - ka
pilarze (11) osadzona jest elektroda kontrolna (14)
z końcem osadzonym w rurce odchodzącej od kapilá
ry (11) w około jednej trzeciej jej długości, a do prze
ciwnej ścianki kapiláry (11) przymocowana jest druga
kontrolna elektroda (13), której górny koniec przecho
dzi przez bańkę (10), które to dwie elektrody kontrolne
(13 i 14) różnej długości i zanurzone w elektrolicie
stanowią elektrody konduktometrycznego układu de
tekcyjnego stanowiącego początkowy element elektro
nicznego układu sterującego generacją i pomiarem
ilości wyprodukowanego tlenu.

421

93
(P. 151675)

20.11.1972.

Biuro Projektowo-Technologiczne „Unipro", Warsza
wa, Polska (Tadeusz Mądry, Andrzej Pietrzak).
Sposób do jednoczesnego dozowania dwóch cieczy
lub gazów przy zachowaniu stałego wzajemnego sto
sunku Ich ilości niezależnie od wielkości łącznego
przepływu znamienny tym, że dozowanie ilości po
szczególnych cieczy lub gazów uzyskuje się przez na
pełnianie a następnie opróżnianie komory przeznaczo
nej na jedną ciecz lub gaz z jednoczesnym opróżnie
niem a następnie napełnieniem komory przeznaczonej
na drugą ciecz lub gaz przy czym czynności te powta
rzane są ciągle w sposób samoczynny z wykorzysta
niem do tego celu energii przepływających cieczy lub
gazów a wzajemny stosunek objętości komór jest rów
ny potrzebnemu stosunkowi wielkości przepływów.

421

(P. 151718)

23.11.1971.

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszi
ca, Kraków (Jan Sidor, Albin Krasimowicz).
Urządzenie do pomiaru plastyczności materiałów ce
ramicznych, zawierające dźwignię jednoramienną
z osadzonym przesuwnie na jej ramieniu odważnikiem
oraz czujnik, wskaźnik i rejestrator znamienne tym,
że na swobodnym końcu ramienia (1) dźwigni jest
ułożyskowany krążek (3), z ramieniem (1) dźwigni jest
połączony czujnik (4) do pomiaru przemieszczania pio
nowego krążka, przy czym z czujnikiem (4) jest po
łączony wskaźnik (5) z rejestratorem (6), wycechowany w jednostkach plastyczności, włączony do układu
ręcznej lub automatycznej regulacji plastyczności for
mowanego materiału ceramicznego.
421

(P. 151232)

27.10.1971.

Instytut Nawozów Sztucznych, Puławy (Tadeusz Wicha).
Przyrząd do pobierania próbek gleby posiadający
sondę znamienny tym, że sonda (1) jest zaopatrzona
w tulejkę kołnierzową {9), posiadającą kołek (10) słu
żący do połączenia przedłużacza (3), przy czym prze
dłużacz posiada tulejkę nasadową (2) zaopatrzoną
w kanał zatrzaskowy (17), całość przyrządu jest zaopa
trzona w urządzenie do usuwania pobranej próbki.
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(P. 151750)

24.11.1971.

421
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(P. 152144)

14.12.1971.

Instytut Techniki Cieplnej. Łódź (Jan Zieliński, Hen
ryk Kierszenkiern, Mieczysław Oszajca).

Biuro Projektów Przemysłu Metali Nieżelaznych
„Bipromet", Katowice (Lesław Szymański).

Obrotowy czujnik stężenia zawiesiny umieszczony
wewnątrz rurociągu, znamienny tym, że zawiera wir
nik (14) i stojan (15) silnika napędowego, dwie prądniczki pomiarowe wytwarzające elektryczny sygnał
sterujący, złożone z wirników (18 i 20) i stojanów (21
i 22) oraz sprężynę pomiarową (19), przy czym wszyst
kie wymienione części znajdują się wewnątrz wirują
cego elementu oporowego (11), który w stosunku do
nieruchomego wałka (1) uszczelniony jest pierścieniem
cieczy ferromagnetycznej (26).

Odczynnik do trawienia zgładów metalograficznych
znamienny tym, że składa się z 6 - 8 cm* stężonego
kwasu siarkowego, 20-21 cm* stężonego kwasu soinego, 9 - 1 1 cm* stężonego kwasu azotowego oraz 4 8 51 cm* wody.
421

(P. 152450)

24.12.1971.

Instytut Metali Nieżelaznych, Gliwice (Jan Rzepkowski, Edward Kielc).
Urządzenie do pomiaru gęstości cieczy jednorodnych
i niejednorodnych będących w ruchu lub spoczynku,
posiadające przetwornik selsynowy do przetwarzania
kąta obrotu na napięcie elektryczne, znamienne tym,
że posiada co najmniej jeden obrotowy, niesymetrycz
nie ułożyskowany pomiarowy pływak (1), za pomocą
osiowego łożyska (2) i szyjnego łożyska (3) zamoco
wany w zanurzeniowej głowicy (4), w której wykona
ne są co najmniej dwa otwory dla swobodnego prze
pływu przez nią badanej cieczy, przy czym głowica ta
nachylona jest pod ostrym kątem do poziomu badanej
cieczy.

421

(P. 151822)

29.11.1971.

Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa, Polska
(Jan Rogulski, Jan Stawirowski, Grzegorz Chądzyń
ski).
Urządzenie do proporcjonalnego dozowania małych
ilości cieczy do innej cieczy przepływającej w wielo
krotnie większej ilości działające na zasadzie różnicy
ciśnień na zwężce (1) zainstalowanej na rurociągu
przesyłowym z wykorzystaniem zbiornika (4) z cieczą
dozowaną oddzieloną przegrodą elastyczną (5) od cie
czy zasadniczej znamienne tym, że przewód na drodze
przepływu cieczy sprzed zwężki (1) do pojemnika z cie
czą dozowaną (4) zawiera manometr różnicowy (3)
oraz układ dławiący w postaci szeregowo połączonych
odcinków kapiláry (2), przy czym wlot do układu ka
piláry z zaworem pływ r akowym (9) znajduje się w jed
nym ramieniu manometru, zaś wyloty (8) poszczegól
nych odcinków kapiláry (2) usytuowane na różnych
wysokościach znajdują się w drugim ramieniu mano
metru różnicowego.
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Nr 19

»5

wzmacniaczy operacyjnych połączony jest z jednym
tylko końcowym wzmacniaczem odchylającym, co ra
zem umożliwia rysowanie przy pomocy sygnałów ze
wzmacniaczy operacyjnych niepozycjonujących znaku
alfanumerycznego poczynając od punktu wyznaczone
go na ekranie lub na stole przez wzmacniacze pozy
cjonujące.
42m
(P. 152580)
29.12.1971.
Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, Wie
sław Martynow, Wojciech Mokrzycki, Jerzy Sławiń
ski).

42m

(P. 152579)

29.12.1971.

Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, (Wie
sław Martynow, Wojciech Mokrzycki, Leon Rozbicki,
Jerzy Sławiński).
Urządzenie do rysowania znaków alfanumerycznych
na informacyjnym ekranie lampy luminescencyjoc j lub
na stole mechanicznego pisaka, znamienne tym, że
wejścia sumujące znanych końcowych wzmacniaczy
odchylających zgodnie z przyjętym układem współ
rzędnych, strumień rysujący na ekranie lampy luminescencyjnej lub odchylających głowicę rysującą mecha
nicznego pisaka połączone są z wyjściami dwu grup
znanych całkujących wzmacniaczy operacyjnych, przy
czym w skład jednej grupy wchodzą wzmacniacze po
zycjonujące, to znaczy umożliwiające wyłączanie z ze
wnętrznej całkującej pętli sprzężenia zwrotnego kon
densatorów i włączenie na ich miejsce oporów, zaś
drugą grupę tworzą całkujące wzmacniacze pozbawio
ne tej możliwości pozycjonowania, a każde z wejść
sumujących końcowego wzmacniacza odchylającego
zgodnie z jedną ze współrzędnych przyjętego układu
Jest połączone z wyjściami wzmacniaczy operacyj
nych należących do obu grup, z tym że każdy ze

Sposób zwiększania szybkości rysowania na infor
macyjnym ekranie lampy luminescencyjnej lub na sto
le mechanicznego pisaka w warunkach powiększania,
obcinania i przesuwania obrazu znamienny tym, że
liczby określające składowe elementarnego wektora
kolejnego przemieszczenia rysującego punktu obrazu
strumienia elektronów na ekranie lampy lub prze
mieszczenia głowicy rysującej pisaka, dalej współrzęd
ne punktu początkowego tego wektora, oraz liczby
określające składowe wektora przesunięcia całego ob
razu, a także współczynnik skali, nadto rozmiary wi
docznej części ekranu lub stołu i wreszcie liczby okre
ślające zakres liniowości całkowania wzmacniaczy ope
racyjnych są wykorzystywane do skalowania polega
jącego na pomnożeniu współrzędnych pozycjonowa
nych punktów obrazu oraz składowych rysowanego
wektora elementarnego przez współczynnik skali, na
stępnie cały rysowany obraz podlega operacji prze
sunięcia drogą dodawania składowych wektora prze
sunięcia obrazu do współrzędnych pozycjonowanych
punktów, a w tej postaci informacje te są przetwarza
ne przez układ logicznego wyboru strategii rysowania,
który w celu zwiększenia średniej szybkości rysowa
nia określa nowe współrzędne elementów obrazu
uwzględniając rozmiary widocznej części ekranu lub
stołu oraz zakresy liniowości całkowania wzmacniaczy
operacyjnych, następnie uład minimalizacji czasu cał- .
kowania określa sposób konwersji cyfrowo-analogo
wej liczb podających składowe rysowanych wektorów
elementarnych przemieszczenia i oblicza wynikowy
czas całkowania dla sygnałów podlegających kon
wersji cyfrowo-analogowej a wreszcie zachodzi ta kon
wersja i całkowanie względem czasu sygnałów analo
gowych odpowiadających składowym rysowanych we
ktorów elementarnych przemieszczenia przy czym
otrzymane w wyniku konwersji i scałkowania sygna
ły analogowe podlegają porównaniu z wielkościami
progowymi określającymi rozmiary widocznej części
ekranu lub stołu, zaś sygnały wyników tych porów
nań są sumowane logicznie i wykorzystywane do blo
kowania podświetlania drogi strumienia rysującego
lub głowicy pisaka na granicach widocznej części ekra
nu i poza nim, z tym, że scałkowane sygnały przed
ostatecznym wzmocnieniem w końcowych wzmacnia
czach odchylających strumień rysujący po ekranie
lampy luminescencyjnej lub głowicę mechanicznego
pisaka są obcinane do wielkości pozwalającej na ry
sowanie jedynie w granicach widocznej części ekra
nu lub stołu, a wszystkie te wyliczone czynności za
pobiegają rysowaniu obrazu po niewidocznych czę
ściach ekranu lub stołu i zwiększają szybkość pracy
całego układu pracującego według podanego wyżej
sposobu.
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42m

(P. 152581)

29.12.1971.

Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, (Wie
sław Martynow, Wojciech Mokrzycki, Jerzy Sławiń
ski).
Sposób powiększania, obcinania i przesuwania obra
zu na luminescencyjnym ekranie informującym ma
szyny matematycznej lub na stole mechanicznego pi
saka, znamienny tym, że informacja cyfrowa okre
ślająca składową rysowanego wektora jest dzielona
przez współczynnik skali będący najkorzystniej natu
ralną potęgą liczby dwa, następnie jest przetwarzana
w znany sposób na sygnał analogowy, a sygnał ten po
scałkowaniu względem czasu maszynowego jest
wzmacniany tyle razy ile została zmniejszona dzie
leniem informacja cyfrowa, przy czym maszynowy
czas całkowania jest równy iloczynowi podstawowego
czasu całkowania odmierzanego bez powiększania lub
pomniejszania oraz współczynnika skali, dzięki cze
mu względny błąd dynamiczny pracy całego układu
pracującego według sposobu pozostaje stały.

Nr 19

dzięki czemu uzyskuje się składową (ASx) po osi X
przesunięcia środka owalu względem środka wskaźni
ka, następnie zlicza i zapamiętuje podświetlone punk
ty znajdujące się na górnym ramieniu wskaźnika mię
dzy jego środkiem a brzegiem owalu jako dodatnie,
oraz zlicza i zapamiętuje podświetlone punkty znaj
dujące się na dolnym ramieniu wskaźnika między jego
środkiem a brzegiem owalu jako ujemne, dzięki cze
mu uzyskuje się składową (ASy) po osi y przesunię
cia środka owalu względem środka wskaźnika, przy
czym podziałka punktów skalujących na osiach wskaź
nika jest dwukrotnie większa od podziałki rastru
ekranu, co pozwala uniknąć konieczności dzielenia
przez dwa w maszynie matematycznej wspomnianej
sumy ilości podziałek rastru znajdujących się w owa
lu postrzegania bez obniżenia dla obydwu współrzęd
nych dokładności pracy systemu ekranu informacyj
nego dzięki interpretacji tej sumy według podziałki
rastru.
42o

(P. 151564)

15.11.1971.

Politechnika Gdańska, Gdańsk (Kazimierz Redlarski).
Urządzenie do pomiaru prędkości kątowej w sta
nach nieustalonych zawierające przetwornik'prędkości
kątowej na częstotliwość napięcia zmiennego połączo
ny z obrotomierzem, znamienne tym, że wyjście prze
twornika (1) prędkości kątowej doprowadzone jest do
przerzutnika Schmitta (3) połączonego z przerzutnikiem bistabilnym (4), którego jedno wyjście dołączone
jest do jednego wejścia elementu (5) realizującego ne
gację sumy logicznej, zaś drugie wyjście jest połączo
ne poprzez przerzutnik monostabilny (6) o nastawia
nym czasie trwania impulsu z drugim wejściem ele
mentu (5) realizującego negację sumy logicznej, przy
czym wyjście tego elementu doprowadzone jest do
układu (7) zamieniającego szerokość impulsu na am
plitudę.

42m

(P. 152582)

29.12.1071.

Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, (Woj
ciech Mokrzycki, Jerzy Sławiński).
Sposób przesuwania piórem świetlnym wskaźnika po
luminescencyjnym ekranie informacyjnym maszyny
matematycznej, znamienny tym, że w celu określenia
wektora przesunięcia środka wskaźnika do punktu
ekranu wyznaczonego środkiem geometrycznym owa
lu postrzegania pióra świetlnego maszyna matema
tyczna zlicza i zapamiętuje w znany sposób za po
średnictwem tegoż pióra podświetlone punkty znajdu
jące się na lewym ramieniu wskaźnika między jego
Środkiem a brzegiem owalu postrzegania jako ujem
ne, następnie zlicza i zapamiętuje podświetlone punk
ty znajdujące się na prawym ramieniu wskaźnika mię
dzy jego środkiem a brzegiem owalu jako dodatnie,

42o

(P. 152184)

16.12.1971.

Główny Instytut Górnictwa, katowice, Polska (An
toni Czapla, Andrzej Borecki, Joachim Górecki).
Czujnik prędkości powietrza, znamienny tym, że ma
zasilającą dyszę (2) ustawioną prostopadle do wektora
mierzonej prędkości powietrza z jednej strony, a z dru
giej strony naprzeciwko tej zasilającej dyszy (2) ma
symetrycznie względem jej osi zamocowane dwa ko
lektory (3 i 4) na sprężystych belkach (5 i 6), których
różnica ugięć jest mierzona znanymi tensometrami (8
1 9).

Nr 19
42r
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26.08.1971.

Biuro Projektów i Dostaw Pieców Tunelowych, Kra
ków (Jan Boroń, Tadeusz Krzyżanowski).
Urządzenie służące do rozdzielania pchanego zespo
łu Jednostek transportowych, znamienne tym, że skła
da się z dźwigni napędzającej (1) i dźwigni rozdziela
jącej (2) sprzężonych ze sobą cięgłem (3), przy czym
dźwignia (1) w stanie spoczynku jest zawsze podnie
siona przeciwwagą (4) a dźwignia (2) opuszczona.
Sposób działania urządzenia według zastrz. 1, zna
miennym tym, że stojąca na drodze zaczepu (8), wózka
piecowego dźwignia napędzająca (1) uchyla się zgod
nie z ruchem zaczepu (8) w momencie gdy zaczep (8)
najedzie na nią i równocześnie odchyla dźwignię roz
dzielającą (2) dzięki sprzężeniu cięgłem (3), przy czyrrv
zabierak dźwigni (2) na skutek odpowiednio dobra
nych przełożeń posiada większą prędkość ruchu niż
koniec dźwigni (1) i pokonuje w tym samym czasie
dłuższą drogę wskutek czego, napotykając na zaczep
poprzedniej jednostki (9) oddziela ją od zwartego
(pchającego) zespołu poprzedzających jednostek umo
żliwiając bezkolizyjne odebranie oddzielonej jednostki
transportu na następną nitkę transportu.

42r>

(P. 151522)

11.11.1971.

Biuro Studiów i Projektów Hutnictwa „Biprostal",
Kraków, (Andrzej Kajstura, Bolesław Mikos).

42r»

(P. 151356)

2.11.1971.

Centralne Biuro Konstrukcyjne Obrabiarek, Prusz
ków (Zdzisław Goleniewski, Mieczysław Bukowski).
Elektroniczny układ zabezpieczania synchronizmu
serwomechanizmów sterowanych przesunięciem fazo
wym, znamienny tym, że wyposażony jest w przerzutnik (Pi) wytwarzający strefy dopuszczalnego uchybu
i niedopuszczalnego uchybu dla sygnału sprzężenia
zwrotnego (SW) kontrolującego położenie napędu ser
womechanizmu, przerzutnik (P2) do wykrywania,
w której ze stref znajduje się sygnał sprzężenia zwrot
nego (SW) oraz w bramkę (BA) do przerywania sy
gnałem kontroli synchronizmu (SP) sygnału wysokiej
częstotliwości (SC) z generatora (GZ) przy czym
umiejscowienie sygnału sprzężenia zwrotnego (SW)
w strefie niedopuszczalnego uchybu powoduje wstrzy
manie sygnału dyktującego drogę narzędzia (SX), zaś
po skasowaniu niedopuszczalnego uchybu powoduje
włączenie sygnału dyktującego drogę narzędzia (SX).

Sposób regulowania poziomu materiału sypkiego lub
płynnego w zbiorniku przelotowym, oraz układ do
stosowania tego sposobu (skrót zgłoszenia i rys. za
mieszczono w kl 42e na str. 86).
42r«

(P. 151841)

30.11.1971.

Przemysłowy Instytut Telekomunikacji, Warszawa
(Józef Głowacki, Stanisław Przybylski).
Elektrohydrauliczny regulator obrotów silnika wy
sokoprężnego z urządzeniami przeciwawaryjnymi, zna
mienny tym, że w celu wykorzystania prądnicy ta
chometrycznej (7) jako źródła energii elektrycznej,
służącego pośrednio do uruchamiania członu (16) i (17)
urządzenia przeciwawaryjnego (3) prądnica ta z jed
nej strony jest sprzęgnięta mechanicznie z wałem sil
nika spalinowego (S), z drugiej strony elektrycznie
poprzez transformator (Tf) o trzech uzwojeniach
wtórnych jest połączona przewodami poprzez pierwsze
uzwojenie wtórne (I) z prostownikiem (PI) zasilają
cym układ wykonawczy wyposażony w tranzystory
(Tl) i (T2) podłączone przewodami do uzwojenia robocznego (Zl) elektrohydraulicznego przetwornika (5),
które wysterowuje siłownik (6) sprzęgnięty mecha
nicznie z pompami wtryskowymi poprzez listwy pali
wowe, zaś poprzez drugie uzwojenie wtórne (II) prąd
nicy (7) jest połączona przewodami z prostownikiem
(P2), zasilającym obwód odniesienia, zrealizowany na
rezystorach (Rl) i (R3), potencjometrze (R2), dio
dzie (Dl) oràz na diodzie Zenera (D2), natomiast po
przez trzecie uzwojenie wtórne (III) transformatora
(Tf) prądnica ta jest połączona elektrycznie przewo
dami z prostownikiem (P3), zasilającym obwód po
miarowy zrealizowany na diodzie (D4), rezystorze (R12)
i potencjometrze (R13). który dalej połączony jest
przewodami z przerzutnikiem bistabilnym zrealizo
wanym na tranzystorach (T4) i (T5) oraz rezystorach
(R5), (R6), (R7), (R8), (R9), (RIO) i (Rll) - który to
przerzutnik bistabilny połączony jest przewodami
z obwodem zwierającym zrealizowanym na tranzy
storze (T3) i rezystorze (R4), zwierającym rezystor
(Rl) oraz uzwojenie (Z2) elektrohydraulicznego prze
twornika (5), natomiast dla zabezpieczenia przed
awarią obiegów pomocniczych silnika spalinowego (S)
urządzenie przeciwawaryjne (3) jest wyposażone
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w człon (15), wyłączający lub ograniczający przez blo
ki (1) i (2) regulatora obrotów dopływ paliwa do te
go silnika przy nadmiernym wzroście temperatury
wody chłodzącej lub nadmiernym wzroście temperatu
ry lub wzroście ciśnienia oleju smarnego w obiegach
pomocniczych silnika spalinowego (S), przy czym
w człon (15) wmontowane jest źródło prądu stałe
go (E) połączone przewodami poprzez rezystor (R22),
potencjometr (R23) i równolegle zwarte z sobą zesty
ki (Ki), (K2), (K3) zamontowanych na silniku spali
nowym (S) czujników pomiaru temperatury wody
chłodzącej (18), temperatury oleju smarnego (19), ci
śnienia oleju smarnego (20), z potencjometrem zada
wania prędkości obrotowej (R21), przy czym zamknię
cie któregokolwiek ze styków (KI), (K2), (K3) przy
nadmiernym wzroście temperatur lub ciśnienia, za
łącza na wejście potencjometru prędkości obrotowej
(R21) sygnał napięciowy z potencjometru (R23) ustala
jący jałow*ą wartość obrotów silnika spalinowego (S),
lub przy ustawieniu potencjometru (R23) w położeniu
zerowym powoduje zatrzymanie silnika spalinowe
go (S).

Nr 19

ne] takiej, ze w zakresie do osiągnięcia temperatury
krytycznej posiada praktycznie stałą maksymalną
wartość oporności powodującą włączenie pełnej mo
cy grzejnika (2), natomiast przy przekroczeniu tempe
ratury krytycznej wartość oporności termistora (3)
silnie spada w wąskim przedziale zmian temperatury
do wartości minimalnej, przy czym ustalona tempe
ratura pracy grzejnika znajduje się w zakresie sil
nych zmian oporności termistora.
42r«

(P. 149976)

12.08.1971.

Biuro Projektów i Dostaw Pieców Tunelowych, Kra
ków (Aleksander Drajewicz, Juliusz Treutler).
Sposób elektrycznego sterowania urządzeniem śliz
gowym do wykonywania budowli wysokościowych
z ujemnym sprzężeniem zwrotnym, znamienny tym, że
wymuszenie (W/t) działa na nadajnik impulsu (1),
który przekazuje sygnał (Xz/t) do węzła sumującego
skąd jako uchyb regulacji (e/t) przekazywany jest do
regulatora (2) skąd impuls nastawiający (I/t) przeka
zany jest na obiekty regulacji (3) przy czym sygnał re
gulowany (X/t) kontrolowany jest czujnikiem (4) a nie
właściwa praca organu wykonawczego sygnalizowana
jest w zespole sygnalizacyjnym (5) optycznie i aku
stycznie zaś sygnał czujnika (4) przekazany jest na
człon całkujący (6) który przekazuje dalej sygnał re
gulowany (S/t) do węzła sumującego.

42r»

(P. 151757)

25.11.1971.

Przedsiębiorstwo Projektowania i Wyposażania
Odlewni „Prodlew" Oddział Projektowy, Kraków,
Polska (Franciszek Lesiak, Stanisław Jabłoński).
42r»

(P. 151852)

1.12.1971.

Zakład Podzespołów Radiowych „Omig", Warszawa
(Wiesław Trakul, Wacław Szczurek, Eugeniusz Zając).
Termoregulator z czujnikiem termistorowym zwłasz
cza do miniaturowych termostatów dla rezonatorów
kwarcowych którego zadaniem jest utrzymanie stałej
temperatury grzejnika dostarczającego energii ciepl
nej do termostatu, znamienny tym, że posiada czujnik
termistorowy (3) 'o ujemnym współczynniku tempera
turowym zmian oporności i charakterystyce anomal

Układ automatycznego sterowania programowego,
znamienny tym, że w obwodzie bazy tranzystorowego
multiwibratora są włączone potencjometry (5 i 8),
które łącznie z kondensatorami (4 i 9) stanowią ob
wody opóźniające przy czym diody (D2 i Di) włączone
w obwodach kolektorowych przyspieszają rozładowa
nie kondensatorów (4 i 9), a w obwodzie wyjściowym
multiwibratora znajduje się opornik (12) sprzężony
z wejściem wzmacniacza przerzutnikowego, który skła
da się z dwóch tranzystorów (T3 i T4) połączonych
dwiema gałęziami sprzężenia zwrotnego, przy czym
jedna gałąź zawiera diodę (D7) i opornik (13) a druga
gałąź łącząca obwody kolektorowe obu tranzystorów
zawiera opornik (14) połączony w szereg z uzwoje
niem przekaźnika sterującego (16) stanowiącego ob
ciążenie wzmacniacza przerzutnikowego.

Nr 19
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13.12.1971.

Politechnika Warszawska, Warszawa, (Krzysztof Żochowski).
Regulator a w szczególności stabilizator napięcia
przemiennego jednofazowego o przebiegu sinusoidal
nym, znamienny tym, że wyjście dowolnego źródła (1)
niestabilizowanego napięcia przemiennego sinusoidal
nego jednofazowego jest połączone z jednym z wejść
węzła sumującego napięcie (2), a z drugim wejściem
tego węzła jest połączone wyjście falownika niezależ
nego (3), dającego na wyjściu napięcie sinusoidalne
o tej samej częstotliwości i wartości skutecznej co czę
stotliwość i wartość skuteczna napięcia źródła nie
stabilizowanego (1), przy czym węzłem sumującym (2)
może być układ dwóch transformatorów, których
uzwojenia wtórne połączone są szeregowo, a napięcie
wyjściowe tego węzła jest w każdej chwili czasu rów
ne sumie algebraicznej napięć wejściowych, natomiast
wejście zasilające falownika (3) jest połączone z wyj
ściem sterowanego zasilacza prądu stałego (4), a wej
ście zasilające przemiennoprądowe tego zasilacza jest
połączone z wyjściem źródła (1), natomiast wejście
sterujące tego zasilacza jest połączone z wyjściem
wzmacniacza sygnału uchybu (6), a wejście tego wzma
cniacza jest połączone z wyjściem węzła sumującego
(9), przy czym wejścia tego węzła są połączone z wyj
ściem układu pomiaru napięcia (7) źródła niestabili
zowanego (1) oraz z wyjściem układu pomiaru napię
cia (8) falownika niezależnego (3), natomiast wejście
sterujące falownika (3) jest połączone z wyjściem
układu sterującego zaworami tego falownika (5),
a wejścia sterujące tego układu są połączone z wyj
ściem źródła (1) oraz z wyjściem wzmacniacza sygna
łu uchybu (10), którego wejście jest połączone z wyj
ściem węzła sumującego (13), a wejście tego węzła są
połączone z wyjściem układu zadawania napięcia (12)
oraz wyjściem układu pomiaru napięcia wyjściowego
regulatora - stabilizatora (11), przy czym wejście te
go układu jest połączone z wyjściem regulatora, sta
bilizatora (Wy).

42r(

(P. 151681)

20.11.1971.

Ośrodek Badawczy Techniki Geologicznej, Warsza
wa, (Zbigniew Błaszczak, Sławomir Gradys, Stanisław
Olendski).

09

Zespół napędowy precyzyjnych mechanizmów nawrotnych znamienny tym, że element napędowy sta
nowi jednofazowy synchroniczny samorozruchowy sil
nik (1), na którego osi osadzono przeciwbieżnie pra
cujące zapadkowe koła (4) i (5) współpracujące z za
padkami (6) i (11) dociskanymi do zapadkowych kół
(4) i (5) elementami sprężystymi (10), a odciąganymi
siłownikami (7) i (12).
42t

(P. 150579)

18.09.1971.

Zakład Doświadczalny Aparatury Elektronicznej
przy Zakładach Radiowych im. M. Kasprzaka, War
szawa, Polska (Zbigniew Mierzejewski, Waldemar Kołodziejak).
Sposób pomiaru parametrów dynamicznych głowic
magnetycznych, zwłaszcza głowic wizyjnych, zna
mienny tym, że nieruchoma głowica wzorcowa odczy
tująca (1) i nieruchoma głowica wzorcowa zapisują
ca (2) odpowiednio odczytują lub zapisują na taśmie
magnetycznej, przesuwającej się z małą prędkością
liniową, równoległy do osi taśmy ślad o szerokości
większej niż ślad głowicy badanej (3), przy czym czę
stotliwość, odpowiednia siły elektromotorycznej od
czytu lub prądu zapisu, jest zredukowana wobec czę
stotliwości pomiarowej w stosunku równym zreduko
waniu prędkości liniowej zapisu głowicą badaną do
prędkości zapisu głowicą wzorcową, zaś głowica bada
na (3) przesuwa się z dużą prędkością liniową wzglę
dem taśmy w płaszczyźnie prostopadłej do powierzch
ni taśmy i podczas pomiaru skuteczności odczytywa
nia czyta część śladu zapisanego przez głowicę wzor
cową zapisującą (2), natomiast podczas pomiaru sku
teczności zapisywania zapisuje na taśmie ślad, który
jest następnie odczytywany przez głowicę wzorcową
odczytującą (1).
Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że podczas
pomiaru skuteczności zapisywania głowica badana jest
periodycznie włączana na okres czasu gwarantujący
przesunięcie się taśmy podczas jednego obrotu głowi
cy badanej (3) o odcinek równy lub nieznacznie więk
szy od zapisanego podczas poprzedniego obrotu odcin
ka śladu.
Sposób według zastrz. 1 i 2 znamienny tym, że pod
czas pomiaru skuteczności odczytu głowicy badanej (3)
przeprowadza się regulację skosu głowicy wzorcowej
zapisującej (2), zaś podczas pomiaru skuteczności za
pisu głowicy badanej (3) przeprowadza się regulację
skosu głowicy wzorcowej odczytującej (1).
Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz. 1
i 2, znamienne tym, że zawiera umieszczoną na ukła
dzie mechanicznym napędu taśmy i dysku wirującego
(5) głowicę badaną (3) oraz zawiera układ elektro
niczny składający się z głowicy kasującej (4) zasi
lanej prądem kasowania z generatora kasownika (Gl),
głowicy wzorcowej zapisującej (2) zasilanej prądem
zapisu ze źródła sygnału (G2) o częstotliwości pomia
rowej, przy czym prąd zapisu dla głowicy badanej (3)
dostarczony jest ze źródła (G3) o częstotliwości pomia
rowej poprzez układ bramkujący (B) oraz transfor
mator wirujący (T), który również dostarcza odczyta
ne przez głowicę badaną (3) napięcie do miernika na-
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pięcia poprzez przełącznik rodzaju pracy (P), do któ
rego jest równocześnie doprowadzane napięcie odczy
tu z głowicy wzorcowej odczytującej (1).
42t

(P. 150604)

21.09.1971.

Naukowo Produkcyjne Centrum Półprzewodników
Zakład Doświadczalny Nr 2 przy Instytucie Technolo
gii Elektronowej, Toruń, Polska (Jerzy Jung).
Wleloczytnikowa hallotronowa głowica odtwarzają
ca, przeznaczona zwłaszcza do odczytu z magnetycz
nej pamięci taśmowej lub dyskowej znamienna tym,
że czujnik hallotronowy (3) naniesiony jest bezpośred
nio na podłoże ferromagnetyczne (1) w postaci cien
kiej warstwy półprzewodnika, zaś na warstwę pół
przewodnika (3) naniesiona jest cienka warstwa fer
romagnetyczna (5) lub ferromagnetycznie miękka (8)
z zastosowaniem warstwy izolacyjnej (7).

42t(

(P. 149327)

8.07.1971.

Wrocławskie Zakłady Elektroniczne „ELWRO", Wro
cław, Polska (Mieczysław Buzdygan, Stefan Wittmann,
Wojciech Lupiński).

42ti

(P. 149587)

23.07.1971.

Sposób wykonywania matrycy z układem kanałków
dla montażu płatów pamięci ferrytowej z pierścienio
wych rdzeni, znamienny tym, że pojedyncze matryce 1
z dokładnie wykonanymi kanálkami na rdzenie pierś
cieniowe łączy się przez nakładanie znanymi metoda
mi warstwy metalu 2 na ściankach kanałków lub/i
otworów specjalnie do tego celu wykonanych.

Vladimir Valerianovich Benderovsky, Igor Alexandrovich Yastrebov, Alexander Ivanovich Schepotiev,
Viktor Mikhailovich Korneichuk, Oleg Mikhailovich
Vergiliev, Alexei Petrovich Lysenko, Kijów i Moskwa,
Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich.
Mechanizm przesuwu nośnika informacji z jednej
szpuli na drugą przy pomocy silnika napędowego ze
środkiem do naciągu wskazanego nośnika, znamien
ny tym, że silnik napędowy (1) wykonany jest jako
hydrauliczny, a jego wałek jest kinematycznie sztyw
no połączony z jedn;> ze szpul (2, 3).

43a*

(P. 151764)

Przedsiębiorstwo Geofizyki
Toruń (Marian Koś).

24.11.1971.
Górnictwa

Naftowego,

Przyrząd kontroli czasu pracy maszyn mający zasto
sowanie szczególnie w przypadku pracy "ruchomych
wiertnic, znamienny tym, że ma mechanizm drgań wy
muszonych składający się z popychacza (1) i zespołu
dźwigni (4, 5, 6) rejestrujący na tarczy zapisu (16) przy
pomocy pisaka (9) efektywny czas pracy wiertnicy
podczas wiercenia oraz mechanizm bezwładnościowy,
który stanowi dwudzielna dźwignia (10) i pisak (11)
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rejestrujący na tej samej tarczy zapisu (16) całkowity
czas pracy silnika wiertnicy przy przemieszczaniu się
wiertnicy i wierceniu.
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Urządzenie do uprawy gleby sposobem według
zastrz. 1, znamiennym tym, że stanowi bronę rota
cyjną (fig. 3) składające się z wału (1) osadzonego na
osi (2) umieszczonej w ramie (3) która to brona ma na
pobocznicy (4) wymienne podkładki (5) z osadzonymi
częściami roboczymi (6).

45b

(P. 152028)

9.12.1971,

Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych, Poznań,
Polska, Romuald Gierszal).
45b

(P. 150232)

27.08.1971.

Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych, Poznań
(Romuald Gierszal, Kazimierz Lesisz).
Zasuwa dozująca rozslcwaczy materiałów sypkich
wyposażona w płytę zasuwową, znamienna tym, że
do zasuwowej płyty (1), która ma uzębioną dolną kra
wędź (4), są przymocowane sprężyste płytki (6) usta
wione do płaszczyzny przenośnika (7) pod kątem (a)
mniejszym od 90°, przy czym dolne krawędzie (8) sprę
żystych płytek (6) znajdują się poniżej dolnej uzębio
nej krawędzi (4) zasuwowej płyty (1).

45b

(P. 150646)

22.09.1971.

Instytut Badawczy Leśnictwa, Warszawa, (Stanisław
Matusz).
Sposób uprawy gleby przystosowany do sadzenia sa
dzonek lub wysiewu nasion drzew leśnych na zapniaczonych 1 niezapniaczonych gruntach leśnych, zna
mienny tym, że wykonuje się bez wstępnego przy
gotowania gleby i polega na spulchnianiu gleby i rów
noczesnym wyciskaniu szpary lub wybieraniu jamki,
umożliwiającej umiejscowienie w niej korzeni sadzo
nek oraz ich obsypanie i dociśnięcie glebą według wa
riantów technologii uprawy I - I V (fig. 1) albo po
przedzany jest wstępnym przygotowaniem orką pełną
lub częściową według wariantów technologii V I I - I X
(fig. 2).

Zespół rozsiewający rozsiewaczy materiałów sypkich
wyposażony w dozownik z dwiema tarczami dozują
cymi zaopatrzonymi w podłużne otwory przelotowe
i dźwignie regulujące, podajnik, tarczę rozsiewającą
oraz mechanizm napędowy, znamienny tym, że obu
dowa (4) dozownika (1) i obudowa (16) rozsiewającej
tarczy (2) oraz napędowy mechanizm (3) z pionowym
wałem (35) są między sobą połączone na sztywno za
pomocą rurowej ramy (38) lub podobnej konstrukcji,
tworząc jednolity zestaw, przy czym do obudowy (4)
jest wsunięty luźno nawozowy zbiornik (33) i uszczel
niony za pomocą elastycznej uszczelki (36) z gumy lub
tworzywa sztucznego, natomiast pod obudową (4) znaj
dują się dozujące tarcze (5 i 6) a pod nimi dociskowa
sprężyna (14) umieszczona na poprzeczce (15) zamoco
wanej do obudowy (16) zaopatrzonej w otwory (17)
z zasłonkami (18) a ponad górną dozującą tarczą (5)
jest umieszczony dolny podajnik (20) ze skrzydełka
mi (21) i sprężyną (28) podwójnego działania oraz gór
ny podajnik (20a) zamocowany do wrzeciona (29).
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(P. 149210)

Zjednoczenie Przemysłu Zielarskiego
Warszawa (Zbigniew Kozak).

Nr 1&

2.07.1971,
„Herbapol",

Sposób zbioru przetrwalników sporyszowych z kło
sów zboża na pniu, znamienny tym, że szereg sąsia
dujących ze sobą kłosów zboża chwytany jest i unie
ruchamiany pomiędzy dwoma współpracującymi płasz
czyznami, po czym wprawiony jest w cykliczny, po
wrotny ruch obrotowy wokół osi pionowej łodygi przez
lekkie dociskanie i posuwisto zwrotny ruch jednej
z płaszczyzn, oraz wzajemne ocieranie się kłosów,
a uwolnione po rozchyleniu tychże płaszczyzn przetrwalniki sporyszowe są chwytane w pojemnik.
Narzędzie do stosowania sposobu według zastrz, 1,
znamienne tym, że składa się z dwóch oddzielnych,
sztywnych płaszczyn (1 i 2), korzystnie wydłużonych,
których współpracujące powierzchnie są szorstkie,
przy czym jedna z płaszczyzn, czynna (1), pracuje
w ruchu posuwisto zwrotnym o kierunku poziomym,
druga zaś jest bierna.
45f

(P. 149200)

02.07.1971.

Instytut Badawczy Leśnictwa, Warszawa,
(Stanisław Matusz, Stanisław Szyszko).

Polska

Ręczny opryskiwacz do opryskiwania żłobków na
spałach żywicowanych drzew preparatem chemicznym,
znamienny tym, że zaopatrzony jest w dyszę (4) z re
gulowanym dopływem preparatu za pomocą osadzonej
we wgłębieniu (8) dyszy (4) elastycznej rurki (3) oraz
zawór (5), regulujący dopływ powietrza.

45c

(P. 149899)

2.08.1971.

Instytut Przemysłu Włókien Łykowych, Poznań
(Marceli Ratajczak, Bolesław Manyś, Bogusław Horbulewicz, Paweł Kołodziejczak).
Wyrywacz do lnu składający się z ramy, urządzenia
wyrywającego i mechanizmu napędu, przy czym me
chanizm ten stanowi kilka ustawionych w płaszczyź
nie poziomej ogumionych tarczy toczących się po gu
mowym pasie bez końca, znamienne tym, że napędowa
przekładnia (10) jest umocowana na kolumnie (11) lub
konstrukcji ramowej w odległości kilkudziesięciu cen
tymetrów ponad pasowym kołem (6) napędzającym
wyrywający pas (3).

45f

(P. 149997)

13.8.1971.

Okręgowy Zarząd Lasów Państwowych w Opolu,
Opole (Tadeusz Podkówka).

46o

(P. 151756)

25.11.1971.

Mikołaj Grudziński, Wyśmierzyce.
Urządzenie do klepania ostrzy kos ł tym podobnych
znamienne tym, że wyposażone .st w część metalo
wą o dowolnym kształcie spełniającą rolę młoteczka (3)
współdziałającego ze sprężyną (5) napinaną przez ko
ło (10) na którym znajdują się wygarbienia (9).

Sposób skupiania mrówek w mrowisku, obejmujący
całą zasiedlającą je populację, w umieszczonym w tym
mrowisku szkieletowym wkładzie o strukturze ko
morowej, stanowiącym wyodrębniającą się od reszty
mrowiska przestrzeń, dającym się łatwo wyjąć i prze
nieść poza mrowisko, wykorzystujący zaobserwowane
właściwości biologiczne mrówek do skupiania się ca
łej ich populacji w okresie zimowego uśpienia w naj
cieplejszym miejscu mrowiska w utwór zwany kłębem
i utrzymywania się w tym miejscu i stanie, aż do
momentu zaniku różnicy temperatur pomiędzy tym
miejscem, a otaczającymi częściami mrowiska, jak też
do reagowania na powstające później różnice tempe
ratur ponownym skupianiem się w kłąb w miejscu,
gdzie ujawni się wyższa temperatura, znamienny tym,
że stosuje wyposażenie umieszczonego w mrowisku
wkładu szkieletowego (1) o komorowej strukturze
w dowolnego typu element grzejny (7), zdolny dostar-
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czać dostatecznie długo umiarkowanych ilości ciepła,
z termoregulatorem (12) pozwalającym utrzymywać
temperaturę we wnętrzu wkładu (1) na poziomie od 1°
do 1,5°C wyższą od peryferyjnych części mrowiska lub
odpowiednią temperaturę, niezależną od temperatury
otoczenia, po przeniesieniu wkładu na nowe miejice.

fie wydobycia i ponawiając takie cykle, aż do napłoszenia ryb do strefy wydobycia, gdzie prowadzi się
następnie konwencjonalne wydobywanie zagęszczonych
ryb.
45h

(P. 151747)

24.11.1971.

Centrum Techniki Okrętowej, Gdańsk (Zbigniew
Tretkowski, Wiesław Buderaski, Jerzy Święcicki,
Eugeniusz Odebralski, Antoni Nowaliński).
Pojemnik, zwłaszcza na ryby 1 Inne artykuły spo
żywcze, znamienny tym, że stanowi szczelną konstruk
cję dwuskorupową o gładkich ścianach wewnętrznych
i usztywniającymi profilami (8, 9, 10) na zewnątrz.
Sposób wykonywania pojemnika według zastrz. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10, znamienny tym, że skorupę
wewnętrzną formuje się na formie zewnętrznej, sko
rupę zewnętrzną na formie wewnętrznej, przy czym
połączenie skorup w jedną całość odbywa się przez
wprowadzenie gotowej, utwardzonej skorupy we
wnętrznej do niezżelowanej, świeżo wylaminowanej,
pozostającej w formie skorupy zewnętrznej i wywar
ciu nacisku na ściany boczne i dno przez napełnienie
skorupy wewnętrznej wodą co zapewnia uzyskanie
monolitowego połączenia w miejscach wzajemnego
styku ze sobą obu skorup pojemnika.
45f

(P. 152039)

10.12.1971.

Instytut Badawczy Leśnictwa, Warszawa (Wiktor Lisowicz).
Mechanizm sadzący, związany z ramą elementu
kształtującego szparę lub jamkę, przeznaczony do
umieszczania sadzonek w wykonanej szparze lub jam
ce w glebie, znamienny tym, że zaopatrzony jest w su
w a k (4) napędzany pneumatycznie lub mechanicznie,
zakończony w dolnej swej części krzywką rozporo
wą (5) i wahliwym uchwytem (6) w kształcie widlastym, którego jedno ramię stanowi oporowa stopa (7)
a drugie sprężynowy chwytak (8).

45h

(P. 151887)

2.12.1971.

Pierwszeństwo:-15.07.1971 (Niemiecka Republika
Federalna)
H. Wilhelm Schaumann, Hamburg, Niemiecka Repu
blika Federalna (Ludeig Richter, Albert Liedicke).

45h

(P. 147608)

17.4.1971.

Patent dodatkowy do patentu nr P-147522
Morski Instytut Rybacki, Gdynia (Marian Szatybełko, Janusz Kryczkowski).
Sposób połowu ryb morskich według patentu nr
P-147522, znamienny tym, że płoszące fale impulsów
akustycznych wytwarza się kolejno najpierw urucha
miając źródła dźwięku usytuowane na zewnętrznych
granicach obszaru połowów, a następnie - gdy pło
szone ryby oddalając się od źródeł płoszących prze
mieszczą się ku strefie wydobycia - uruchamiając
kolejne źródła płoszące oddalone od pierwszych na od
ległość, na którą przypłynęły ryby, kontynuując pro
ces płoszenia za pomocą tych źródeł znowu do czasu
gdy płoszone ryby oddalą się od tych źródeł ku stre

Sposób konserwowania nasienia knurów przez za
mrażanie w niskich temperaturach, rozmrażania
i wprowadzania do macicy lochy, według którego ejakulat po pobraniu odwirowuje się, osad rozcieńcza,
zamraża do temperatury od -180° do -200°C, w od
powiednim czasie wprowadza się w celu rozmroże
nia do takiej ilości ogrzanego do temperatury 4 0 ° 50°C rozcieńczalnika, aby nastąpiło odpowiednie dla
przepłukania macicy rozcieńczenie plemników, zna
mienny tym, że ejakulat po pobraniu i przed odwiro
waniem dezaktywuje się przez dodanie roztworu wod
nego zawierającego glikozę i układ bufrowy, i do roz
tworu plemników po rozmrożeniu dodaje się roztwór
mobilizujący, to znaczy roztwór wodny, zawierający
sole sodu lub potasu, glikozę, układ buforowy i sul
fonamid.
45k

(P. 150338)

3.09.1971.

Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych, Poznań
(Zbigniew Jedwabiński, Ferdynand Miller, Zenon Las
kowski).
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Końcówka do rozprowadzania płynnych środków
chemicznych wyposażona w rurkę zasilającą i nakręt
kę dociskową, znamienna tym, że ma wkładkę (1) za
opatrzoną w wypływowe otwory (5) o różnych śred
nicach oraz w kołnierz (2), na obwodzie którego znaj
dują się wycięcia nastawcze do umieszczenia w nich
występów (3) zasilającej rurki (4) oraz w przysłonę (6)
z otworem (7), który pokrywa się tylko z jednym z wy
pływowych otworów (5) wkładki (1).

(P. 131326)

45l

Nr 19

Zwilżalny prostek, znamienny tym, że zawiera sub
stancję czynną szkodnikobójczą lub chwastobójczą,
stanowiąca podstawiony benzimidazol o wzorze ogól
nym przedstawionym na rysunku, w którym X ozna
cza trójfluorometyl lub pięciofuloroetyl, R5 oznacza
alkil, cyklpalkil, podstawiony alkil, aryl lub podsta
wiony aryl, a każdy z podstawników R 1 - R 4 oznacza
wodór, chlorowiec, alkil, grupę nitrową, podstawiony
alkil, grupę cyjano, tiocyjano, izotiocyjano, azydo lub
aminową oraz 2 0 % - 8 0 % wagowych rozpuszczalnej
w wodzie soli kwasu ligninosulfonowego i ewentual
nie anionowy lub niejonowy środek zwilżający.

22.1.1969.

C. H. Boehringer Sohn, Ingelheim n/Renem, Nie
miecka Republika Federalna (Walter Ost, Klaus Tho
mas, Dietrich Gerchel, Karl-Richard Appel).
Środek szkodnikobójczy, znamienny tym, że jako
substancję czynną zawiera jeden lub kilka związków
o ogólnym wzorze 1, w którym R oznacza atom wo
doru albo prosty lub rozgałęziony niższy rodnik alki
lowy, który może zawierać jako podstawniki jeden
lub kilka atomów chlorowca, a Q oznacza rodnik
o wzorze 2 lub rodnik o wzorze 3, w których to wzo
rach R1 R2, R3 i R4 oznaczają atomy wodoru lub niż
sze rodniki alkilowe, a R2 może ponadto oznaczać rod
nik fenylowy, R5 oznacza rodnik alkilenowy o łańcu
chu prostym lub rozgałęzionym o 1-10 atomach w ę 
gla, a R1 i R7 są takie same lub różne i oznaczają
atomy wodoru, rodniki alkilowe o 1-16 atomach w ę 
gla, rodnik allilowy lub 2-cyjanoetylowy, rodnik fe
nylowy lub benzylowy, przy czym rodniki te mogą
zawierać jako podstawniki jeden lub dwa atomy chlo
rowca.

45l

(P. 149239)

5.07.1971.

Uniroyal Inc, Nowy Jork, Stany Zjednoczone Ame
ryki i Uniroyal Ltd, Montreal, Kanada (Bogislav von
Schmeling, Marshal Kulka, Dalel Singh Thiara, Wil
liam Ashley Harrison).
Środki do zwalczania mikroorganizmów typu cho
robotwórczych grzybów roślinnych, znamienne tym, że
zawierają 5-karbamylooksatiinę o wzorze 1, w któ
rym R oznacza atom wodoru lub grupę metylową a R'
oznacza grupę alkilową, alkenylową, cykloalkilową,
arylową, haloarylową, alkilowoarylową lub alkoksyarylową, łącznie z obojętnym nośnikiem lub rozcień
czalnikiem.

451

(P. 149307)

8.07.1971.

Uniroyal Inc. Nowy Jork, Stany Zjednoczone Ame
ryki Uniroyal Ltd, Montreal, Kanada (Bogislav von
Schmeling, Marshal Kulka, Dalel Singh Thiara, Wil
liam Ashley Harrison).

451

(P. 138058)
Pierwszeństwo:

10.01.1969 -

8.01.1970.
Wielka

Brytania

Fisons Limited, Felixtowe, Wielka Brytania, (Christopher Helroyd Barker, Boynon Howes).

Mieszanka do zwalczania chorób roślin, znamienna
tym, że zawiera sulfotlenek lub sulfon 5-karboksyamido-oksatyny o ogólnym wzorze 1, w którym R ozna
cza podstawioną lub nie podstawioną grupę alkilową,
cykloalkilową, aryloalkilową lub arylową, R' ozna
cza atom wodoru lub podstawioną albo nie podsta
wioną grupę alkilową lub grupa - N R R ' oznacza grupę
morfolidową oraz n oznacza cyfrę 1 lub 2, łącznie
z obojętnym nośnikiem lub rozcieńczalnikiem.
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451
(P. 152156)
15.12.1971.
Gdańskie Zakłady Chemiczne Przemysłu Terenowe
go „Fregata", Gdańsk-Oliwa (Danuta Babicka, Tomasz
Martyni, Jolanta Pylińska).
Środek owadobójczy, znamienny tym, że zawiera
jako nośnik spieniony i zwulkanizowany lateks nasy
cony fumigantem.

54I

(P. 151623)

2.04.1971.

Pierwszeństwo: 2.04.1970 (Stany Zjednoczone Ameryki)
F. Hoffmann - La Roche and CO Aktiengesell
schaft, Bazylea, Szwajcaria (Willy Leimgruber, Man
fred Weigele).
Środek grzybobójczy, znamienny tym, że jako sub
stancję czynną zawiera pochodne fenazyny o ogól
nym wzorze 1, w którym R oznacza niższą grupę chlorowcoalkilową, niższy rodnik alkenylowy, niższy rod
nik alkinylowy, grupę aminoalkilową zawierającą niż
szy rodnik alkilowy, grupę dwaulkiloaminoalkilową
zawierającą niższe rodniki alkilowe, grupę ftalimido-N-alkilową zawierającą niższy rodnik alkilowy lub
grupę Z-alkilową zawierającą niższy rodnik alkilowy,
przy czym Z oznacza 5- lub 6-cio członowy nasycony
pierścień heterocykliczny zawierający atom azotu
i najwyżej 1 atom tlenu, lub sól addycyjną z kwasami
związku o wzorze 1, w którym R oznacza grupę ami
noalkilową zawierającą niższy rodnik alkilowy, grupę
dwualkiloaminoalkilową zawierającą niższe rodniki
alkilowe lub grupę Z-alkilową zawierającą niższą
grupę alkilową, w mieszaninie z nośnikami stosowa
nymi do wytwarzania takich środków.

451

(P. 151753)

24.11.1971.

Stauffer Chemical Company Richmond, Kalifornia,
Stany Zjednoczone Ameryki (Alexander Mihailovski,
Ferenc Marcus Pallos).
Środek owadobójczy i chwastobójczy, znamienny
tym, że jako substancję czynną zawiera co najmniej
jeden związek o ogólnym wzorze 1, w którym R ozna
cza rodnik alkinylowy, R2 oznacza grupę alkinoksylową, tioalkinoksylową, alkenoksylową, chlorowcoalkenoksylową, alkoksylową lub karboalkinoksylową, a X
oznacza atom wodoru lub chlorowca, rodnik alkilowy,
alkenylowy lub alkinylowy albo grupę alkoksylową,
tioalkoksylową, alkinoksylową, cyjanową, karboalkoksylową, karboalkinoksylową, formylową lub karba-

mylową.

451
(P. 152165)
15.12.1971.
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa, P u 
ławy, Polska (Zdzisław Gonet).
Sposób podnoszenia żyzności i urodzajności gleb pia
szczystych, znamienny tym, że przeobrażenie gleby do
konuje się przez przemielenie jej powierzchniowej
warstwy. Otrzymywany w wyniku przemiału substrat
glebowy (zawierający w granicach 80% cząsteczek
o średnicy mniejszej od 0,01 mm (części spławialne),
jest rozrzucony równomiernie na całej płaszczyźnie
pola a następnie przy pomocy narzędzi uprawowych
mieszany z glebą na dowolną głębokość. Uzyskana
w ten sposób zmiana składu mechanicznego gleby pia
szczystej podnosi jej żyzność i urodzajność.
45l
(P. 152405)
22.12.1971.
Eli Lilly and Company, Indianopolis, Indiana, Stany
Zjednoczone Ameryki (Howard Eugene Holden, Harold
Mellon Taylor).
Środek hamujący wzdłużny wzrost komórek roślin
nych, znamienny tym, że jako składnik aktywny za
wiera co najmniej jeden związek o ogólnym wzorze
podanym na rysunku, w którym X oznacza atom wo
doru, grupę hydroksylową lub grupę cyjanową, m
oznacza liczbę całkowitą 0 - 3 , R2 oznacza rodnik cykloalkilowy zawierający 3 - 8 atomów węgla, ewen
tualnie podstawiony rodnikiem alkilowym lub alkoksylowym o 1 - 3 atomach węgla lub atomem chlo
rowca, rodnik fenylowy, ewentualnie podstawiony rod
nikiem alkilowym, alkoksylowym lub chlorowcoalkilowym o 1 - 6 atomach węgla, atomem chlorowca,
grupą alkiloaminową o 1 - 3 atomach węgla, grupą
dwualkiloaminową o 2 - 6 atomach węgla, grupą alkilotio, alkilosulfonylową lub alkilosulfinylową o 1 - 3
atomach węgla lub rodnikiem alkoksyalkilowym za
wierającym 2 - 6 atomów węgla, rodnik furylowy, tienylowy, pirydylowy, naftylowy lub rodnik norbornylowy, a R2 ma znaczenie podane dla R2, a ponadto
oznacza rodnik alkenylowy lub alkinylowy zawierają
cy 2 - 8 atomów węgla lub rodnik alkilowy zawierają
cy 2 - 1 0 atomów węgla, ewentualnie podstawiony gru
pą alkoksylową zawierającą 1 - 3 atomów węgla, ato
mem chlorowca lub rodnikiem cykloalkilowym zawie
rającym 3 - 8 atomów węgla, przy czym R1 i R2 razem
z atomem węgla, z którym są połączone, mogą two
rzyć rodnik cyklododecylowy, fluorenylowy, rodnik
ksantylowy, tioksantylowy, dwubenzosuberylowy, t e tralonylowy lub izoforonylowy albo rodnik cykloalkenylowy zawierający 3 - 8 atomów węgla, ewentu
alnie podstawiony rodnikiem alkilowym zawierają
cym 1 - 3 atomów węgla, rodnikiem fenylowym lub
grupą hydroksylową, albo niefitotoksyczna jego sól
z kwasem oraz znany nośnik i/lub rozcieńczalnik.
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(P. 152557)

22.04.1971.

Esso Research and Engineering Company, Linden,
Stany Zjednoczone Ameryki (Alfred Hamilton Miller).
Środek chwastobójczy, znamienny tym, że jako sub
stancję czynną zawiera skuteczną chwastobójczo ilość
1,2,4-tiadwuazolilomocznika o ogólnym wzorze 1,
w którym R1 oznacza rodnik alkilowy o liczbie ato
mów węgla 4 - 8 lub rodnik cykloalkilowy o liczbie
atomów węgla 7 - 8 , R2 zaś oznacza atom wodoru,
rodnik metlowy lub etylowy, a R2 i R4 oznaczają
atom wodoru lub rodnik metlowy oraz z obojętnym
nośnikiem.

46a

(P. 140619)

Nr 19

pomocą przekładni kołkowej (23, 24) lub zębatej, za
pewniającej obrót wirnika (9) i tłoka (11) względem
osi wału mimośrodowego (6) w tym samym kierun
ku i z tą samą prędkością.
46c

(P. 151381)

4.11.1971.

Warszawskie Zakłady Mechaniczne „ D e l t a - W Z M " ,
Warszawa (Andrzej Kraiński, Krzysztof Lendzion, An
drzej Łojek, Jerzy Wewiór).
Pompa podająca paliwo do układu zasilania w silnikach spalinowych posiadająca membranowy ele
ment pompujący napędzany przez mimośród za po
średnictwem popychacza i dźwigni wspartej na osi
osadzonej w korpusie pompy, znamienna tym, że oś
(5) dźwigni (4) jest ułożyskowana w korpusie pompy
mimośrodowo, w następstwie czego przez pokręcanie
osią (5) można przemieszczać punkt (10) podparcia
tej dźwigni (4) wokół osi symetrii otworów (11) w któ
rych jest ułożyskowana oś (5) dźwigni (4).

15.05.1970.

Stanisław Tobolczyk, Warszawa, Polska (Stanislaw
Tobolczyk).
Silnik lub maszyna robocza z obrotowym tłokiem
posiadająca nieruchomy kadłub zaopatrzony w odpo
wiednie przestrzenie do przepływu cieczy chłodzącej,
kanały do przepływu czynnika roboczego i ewentu
alnie elementy zapalające lub wtryskujące paliwo,
znamienny tym, że wewnątrz walcowej przestrzeni
kadłuba (1) obraca się względem kadłuba (1) wirnik
(9) w postaci cylindrycznej puszki, posiadający na
obwodzie kanały (28) łączące jego wnętrze z kanała
mi przepływu czynnika roboczego (26 i 27) i elemen
tami zapalającymi (25) lub wtryskującymi paliwo,
przy czym wewnątrz wirnika (9) osadzony jest na
mimośrodzie (6a) współosiowego z wirnikiem (9) wa
łu (6) mimośrodowego tłok (11) z trzema elementami
w postaci łopatek (13) połączony z wirnikiem (9) za

46c

(P. 152461)

24.12.1971.

Warszawskie Zakłady Mechaniczne „Delta WZM",
Warszawa (Adam Ruszkowski, Czesław Bugajski, Ste
fan Niewiadomski).
Ogranicznik dawkowania silnikowych pomp wtry
skowych, przymocowany do pompy na przeciw koń
ca listwy sterującej dawkowaniem tej pompy, skła
dający się w szczególności 2. cylindrycznego korpusu
i zderzaka wkręconego w ten korpus, w którym to
ograniczniku położenie robocze zderzaka jest ustalane
według pomiaru albo założonej maksymalnej mocy
silnika albo dawki paliwa koniecznej dla uzyskania
tej mocy, znamienny tym, że zderzak ma dodatkowe
położenie robocze, ustalane według pomiaru maksy
malnej mocy silnika albo według pomiaru koniecz-
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n e j dla uzyskania tej maksymalnej mocy dawki in
nego rodzaju paliwa, na przykład benzyny.
Ogranicznik według zastrz. 1 znamienny tym, że
jego dwupołożeniowy zderzak składa się z dwóch kon
centrycznych śrub (11, 13), z których zewnętrzna (11),
wkręcona w korpus (10) ogranicznika i zabezpieczo
na przeciwnakrętką (12) jest korpusem dla śruby (13)
wewnętrznej.

46k

(P. 150679)

Zakłady Elektrotechniki Motoryzacyjnej
Warszawa, Polska (Jerzy Niebuda).
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ka rozprężna (2) utrzymywana w kierunku osiowym
siłami tarcia, mająca skos współpracujący ze spręży
ną płytkową (3) przymocowaną do tarczy dociskowej
(6) i ze zderzakiem (4) przymocowanym również do
tarczy dociskowej (6) a współpracującym z powierz
chnią czołową wkładki rozprężnej (2).

23.09.1971.
„Zelmot",

Cewka Indukcyjna, zwłaszcza cewka zapłonowa ba
teryjnego układu zapłonowego silnika spalinowego,
składająca się z umieszczonych w obudowie rdzenia,
obejmującego rdzeń uzwojenia pierwotnego i uzwoje
nia wtórnego znamienna tym, że uzwojenie wtórne (4)
nawinięte jest na karkas (5), posiadający postać stoż
kowej cewy.

47c

(P. 151872)

2.12.1971.

Politechnika Gdańska, Gdańsk (Grzegorz Janiszew
ski).
Sprzęgło podatne skrętnie o regulowanej sztywności
1 tłumieniu, posiadające elementy gumowe, znamien
ne tym, że wyposażone jest w zespoły sprężyste (1),
składające się z elementów gumowych (2) osadzonych
na sworzniu, pierścieni metalowych (4) zaopatrzonych
w występy (7) osadzonych w rowku sworznia (3)
i przymocowanych do bocznych powierzchni elemen
tów gumowych (2), między którymi znajdują się płyt
ki metalowe (6) osadzone w otworach tarczy (5) sprzę
gła, oraz sprężyny (8) usytuowanej między pierście
niem metalowym (4) a nakrętką (S) sworznia (3).

47&1

(P. 149526)

17.07.1971.

Dolnośląska Fabryka Maszyn Włókienniczych, Ka
mienna Góra (Anatol Jani, Henryk Mysłowski, Euge
niusz Szopa).
Elementy łączące połączeń gwintowych, znamienne
tym, że powierzchnia przeznaczona do przenoszenia
momentu kręcącego z klucza montażowego na na
gwintowany korpus elementu ukształtowana jest w
postaci dwu walców, których osie są względem siebie
przemieszczone o pewną mimośrodowość o stałej war
tości.

47f

(P. 151789)

Centralne Laboratorium Gazownictwa,
Polska (Marian Falęcki, Jerzy Oliwa).
47c

(P. 151534)

12.11.1971.

Politechnika Krakowska Instytut Pojazdów i Silni
ków Spalinowych, Kraków (Adam Kleczkowski, Sta
nisław Bodzak).
Urządzenie do samoczynnej regulacji luzu między
tarczami sprzęgła dwutarczowego, znamienne tym, że
we wcięciu tarczy środkowej (1) jest osadzona wkład

27.11.1971.
Kraków,

Sposób doszczelniania połączeń rozdzielczych w ga
zociągach żeliwnych 1 azbestowocemetitowych bez leh
demontażu, znamienny tym, że do doszczelniania sto
suje się mieszaninę w postaci zawiesiny cząsiek sta
łych, najlepiej azbestu w emulsji wodnej substancji
wielkocząsteczkowych, na przykład poiietanu winylu,
która po odparowaniu wody tworzy stałą masę skła
dającą się z wypełniacza mechanicznego ciał stałych
oraz substancji wiążącej związku wielkocząsteczko
wego.
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(P. 152499)

27.12.1971.

Kombinat Górniczo-Hutniczy „Orzeł Biały", Brze
ziny Śląskie, Polska (Franciszek Polok, Bronisław Witkowicz).
Rurowy przegub zabezpieczający przewody ů'u cie
czy I gazów przed skutkami poprzecznych ruchów te
renu znamienny tym, że ma ruchomy segment ruro
wy (1) z kulistą wypukłością na obwodzie (2) osadzo
ną rozłącznie w łożysku (5) z cylindrycznym przedłu
żeniem (6), do którego wsunięty jest dławik (8), przy
czym przestrzenie między ściankami końcówki seg
mentu rurowego (1) a cylindrycznym przedłużeniem
(8) łożyska (5), jak również między ściankami dławi
ka (8) 1 cylindrycznym przedłużeniem (6) łożyska (5)
wypełnione są elastycznymi pierścieniami (12) i (13),
zaś na styku końcówki segmentu rurowego (1) i koń
cówki dławika (8) znajduje się stalowy pierścień (14)
o przekroju kątownika, który wewnętrzną powierz
chnią (15) obejmuje końcówkę dławika (8), a zew
nętrzną (16) przylega do cylindrycznego przedłuże
nia (6) łożyska (5), zaś bocznymi ściankami (17) dole
ga do pierścieni elastycznych (12) i (13).

47fi

Nr 19
(P. 151614)

16.11.1971.

„Siarkopol" Kombinat Kopalń i Zakładów Prze
twórczych Siarki im, M. Nowotki (Stanisław Muciek,
Kazimierz Jędra, Jerzy GÍadkowski, Zbigniew Ku
bicki).
Złącze szybkorozłączslne, znamienne tym, że posia
da nakrętkę (2), wkrętkę (3), rękojeść (i) i końcówkę
(4) a w części cylindrycznej nakrętki (2) występują
stożkowe prowadnice dla kulek stalowych (8), prze
sunięcie rękojeści (1) pod naciskiem sprężyny (6) jest
ograniczone drutem zabezpieczającym (5) osadzonym
w kanałku obwodowym części cylindrycznej nakręt
ki (2),

47fi

(P. 152492)

23.12.1971.

Huta Stalowa Wola Przedsiębiorstwo Państwowe,
Stalowa Wola, Polska (Tadeusz Jeż, Jadwiga Osak).

(7fi

(P. 150090)

19.08.1971.

Zakłady Automatyki Przemysłowej im. Juliana Mar
chlewskiego, Ostrów Wielkopolski (Norbert Rudolph,
Stanisław Wawrzyniak).

Urządzenie do mycia rur i przewodów znamienne
tym, że składa się ze zbiornika (1) cieczy myjącej
z otworem (13) do podłączania przewodów lub rur
podlegających myciu oraz dystrybutora (2) przy czym
dystrybutor (2) ze zbiornikiem (1) jest połączony za
pomocą przewodu ssawnego (10) i przewodu spływo
wego (11).

Złącze zwłaszcza do rurek i wałków według wyna
lazku znamienne tym, że jego elastyczna wkładka (1)
jest dociskana do zewnętrznych powierzchni części łą
czonych dwoma twardymi pierścieniami (2) w rozłącz
nej obudowie (3).

47fi

(P. I49S10)

8.07.1871.

Fabryka Artykułów Technicznych, Gliwice, Polska
(Edward Tychmanowicz, Kazimierz Kula, Alina Mu
siał).
Szczeliwo plecione, wykonane w kształcie warkocza
z bawełny, juty lub azbestu, znamienne tym, że po
siada kilka sznurów skórzanych, praktycznie w ilo
ści od iednego do czterech, wplecionych wewnątrz
warkocza, w-itiśuż jego osi.

Nr \9
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(9) mającym poniżej zbiornika typowe zamknięcie
wodne i z przewodem rurowym (4) wyposażonym
w zawór (5).
47gi

(P. 151347)

2.11.1971.

Główny Instytut Górnictwa, Katowice (Zygmunt
Dabiński, Jan Perek, Stanisław Łaboński, Kazimierz
Pawlak).

4Tf*

(P. 152940)

17.01.1972.

Politechnika Wrocławska, Wrocław (Zdzisław Kowa
la, Józef Respondek, Stanisław Michalak).

Zawór synchronizujący do sterowania hydraulicz
nych, połączonych jednostek podporowych, zabudo
wany na przewodzie magistralnym znamienny tym,
że wewnątrz korpusu (4) w tulei (7) jest umieszczo
ny tłok (5) ze sprężynami (11) ustalającymi jego po
łożenie neutralne, a tuleja (7) jest dwustronnie zaopa
trzona w dławikowe, promieniowe otwory (8) i (9) po
łączone z jednej strony z tłokowymi zasilającymi ko
morami (13), a z drugiej strony wspólnymi obwodo
wymi zewnętrznymi kanałami (14) z wylotowymi k a 
nałami (15) łączącymi jednocześnie przestrzeń nadtłokową hydraulicznych siłowników (2), gdy położe
nie tłoka (5) jest neutralne, lub łączącymi naprzemian
siłowniki, gdy tłok (5) jest przesunięty z położenia
neutralnego, przy czym pomiędzy komorami (13) i ka
nałami (15) są umieszczone zwrotne zawory (6) regu
lujące przepływ czynnika hydraulicznego w odwrot
nym kierunku.

Sposób formowania uszczelek z tworzyw termopla
stycznych l uszczelnienia nimi wałów pracujących
w próżni, znamienny tym, że bezpośrednio w gnieź
dzie dławnicy sprasowuje się w temperaturze 2 0 400°C i pod ciśnieniem 1 • 107 N/m* do 3 • 107 N/m 1
termoplastyczny materiał uszczelniający, przygotowa
ny w postaci włókien wiórów, waty lub proszków,
mieszany z dodatkami smarującymi lub bez, przy
czym źródłem wymaganej temperatury plastycznego
płynięcia jest wydzielane ciepło tarcia uszczelnianego
wału o materiał szczeliwa, którego ilość regulowana
jest dociskiem dławika wywołującym stały nacisk na
uszczelki w czasie ich eksploatacji zawarty w gra
nicach 5 • 10s do 50 • 105 N/m 2 przy czym miejsca ewen
tualnych nieszczelności między szczeliwem a wałem
i gniazdem dławnicy zalewa się cieczą, której pręż
ność par nie przekroczy 5 • 10* Torr w temperaturze
pracy uszczelnienia.
47g»

(P. 150684)

24.09.1972.

Huta im. Lenina, Kraków, (Zdzisław Cichy, Tadeusz
Łoziński, Zygmunt Olecki).
Zawieradło lewarowo-pneumatyczne zwłaszcza do
wody gaśniczej przeznaczone do zamontowania na do
pływie wody ze zbiornika buforowego do dysz zra
szających, znamienne tym, że stanowi go otwarty
od dołu ssący kosz (2) ustawiony bezpośrednio nad
częścią denną zbiornika (1) połączony lewarem z ru
rociągiem (3) doprowadzającym wodę gaśniczą do dysz

47g>

(P. 151397)

5.11.1971.

Huta im. Lenina, Kraków (Kazimierz Kucharski,
Antoni Górka).
Zawór stabilizacyjno-przelewowy z tłokiem różnico
wym, komorą ciśnieniową, sprężyną sterującą i otwor
kiem przeciwrezonansowym w tłoku, znamienny tym,
że tłok (5) wyposażony jest w tłoczysko (7) przepro
wadzone przez komorę ciśnieniową i wprowadzone na
zewnątrz zaworu poprzez uszczelnienie typowym dła
wikiem (8) a gniazdo sprężyny jest zamocowane w
korpusie regulacyjnej śruby (10) wkręconej w korpus
zaworu i uszczelnionej dławikiem (11).

HO
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Zawór według zastrz. 1 znamienny tym, że komo
ra ciśnieniowa jest połączona otworem (13) z urządze
niem sterującym zaworem, przy czym otwór ten ma
przekrój regulowany za pomocą dławiącej śruby (14).
Zawór według zastrz. 1, znamienny tym, że tłok (5)
w tylnej części ma zderzakowy kołnierz (6) o ze
wnętrznej średnicy większej od wewnętrznej średni
cy cylindra.

47gi

(P. 151703)

22.11.1971.

Kopalnia Węgla Kamiennego „Rymer", Niedobczyce
(Ludwik Anusewicz).
Zawór samoczynny odcinający zwłaszcza do cieczy
w rurociągach znamienny tym, że trzpień 4 z osadzo
nymi trwale grzybkiem 2 i przeponą 3, umieszczo
ny przesuwnie w swej osi w pokrywie 5, położony
jest pod kątem rozwartym, najkorzystniej 105°, od
niesionym do osi przesuwu rygla 7, blokującego grzy
bek 2 w jego dolnym położeniu.

47fi

(P. 151714)

47gi

Nr 19
(P. 151871)

2.12.1971.

Fabryka Urządzeń Budowlanych „Hydroma", Szcze
cin (Kazimierz Dziura, Ryszard Peroński).
Zawór przelewowy pośredniego działania do ukła
dów zamkniętych, w którym główne otwarcie tulei
upustowych następuje przez spadek przepływających
przez nie strumieni cieczy roboczej kierowanych do
zespołów regulacyjnych, znamienny tym, że tuleja
upustowa (16) (a także (19)) ma na długości i t cien
kościenny płaszcz „h", który rozszerzając się na sku
tek występującej różnicy sił, spowodowanych przez
różnicę ciśnień w pierścieniowej komorze (20) i szcze
linie (luzie) między zewnętrzną średnicą tulei (16)
i otworem (17), zwiększa szczelność wewnętrzną ukła
du i utrudnia wciskanie się zanieczyszczeń między
współpracujące powierzchnie tulei i otworu.

23.11.1971.

Stołeczne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej,
WTarszawa (Jan Glinka, Mirosław Misztela, Elżbieta
Horbowiec).
Zawór membranowy nastawiany ręcznie lub auto
matycznie, znamienny tym, że oprócz znanej jako ta
ka membrany głównej, powodującej
zamykanie
i otwieranie przepływu czynnika przez zawór, ma
w głowicy bądź przykrywie drugą membranę steru
jącą zamykanie i otwieranie dyszy ulokowanej
w przewodzie obejściowym.

47g>

(P. 152937)

17.01.1972.

Dolnośląskie Zakłady Naprawcze Przemysłu Wę
glowego, Wałbrzych, Polska (Zdzisław Domagalski,
Zdzisław Hajkowski, Władysław Chyczewski).
Zawór do pojemników elastycznych składający się
z elastycznego korpusu w postaci rurki, o r a z ' u m i e 
szczonej wewnątrz niej kulki zamykającej w jednym
kierunku gniazdo zamykające znamienny tym, że po
niżej gniazda zamykającego ma kryzę 8 odległą od
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gniazda tyle, aby kulka leżąca w gnieździe sprężyście
ją odkształcała, przy czym kryza korzystnie utworzo
na jest z występów 7 wystających promieniowo do
środka rurki.
47h

(P. 151910)

3.12.1971.

Cukrownie Zielonogórskie PP we Wschowie, (Wie
sław Grzelak, Marcin Ciekański).
Element napędu stosowany jako dwustronne poziome prowadzenie pasów klinowych znamienny tym,
że jako koło pasowe prowadzące 4, zamocowane w
widełkach 5 z tuleją 7, śrubą 6 i przeciwnakrętką 8,
Jest wprowadzone między część naciągową i powrot
ną pasów klinowych.
47k

(P. 152672)

31.12.1971.

Biuro Projektów Przemysłu Metali Nieżelaznych
„Bipromet", Katowice, Polska (Adam Czajkowski).
Rozwijarka rolkowo-bębnowa dwupoziomowa wypo
sażona w urządzenie do podawania przeznaczonych
do rozwinięcia kręgów materiału prętowego z pozio
mu górnego na poziom dolny, znamienna tym, że ma
ręczną dźwignię (17), która z układem rolek (13), sta
nowiących górny poziom rozwijarki, jest połączona
za pośrednictwem wałków (5) i (8), układów dźwigni
(9) i (14) oraz trzpienia (11), przy czym na trzpieniu
(11) jest osadzony przeciwciężar (12). a wały (5) i (8)
są ze sobą połączone za pomocą znanej przekładni
(6) i (7) oraz blokującego zespołu (3) i (4) wyposażo
nego w pedał (1).

48g

(P. 126531)

19.04.1968.

Vendervell Products Limited, Londyn, Wielka Bry
tania (William John Waterman).

47k

(P. 149682)

27.07.1971.

Vladimir Valerianovich Benderowsky, Alexandr
Ivanowich Schepotiew, Igor Alexandrovich Yastrebow, Viktoria Mikhailowna Kotenko, Kijów, ZSRR.
Mechanizm przesuwu nośnika informacji z jednej
szpuli na drugą za pomocą silnika napędowego, ze
środkiem do naciągu wskazanego nośnika, połączo
nego z jedną ze szpul, znamienny tym, że silnik na
pędowy (1) wykonany jest jako hydrauliczny, a jego
kinematyczne połączenie z drugą szpulą (2) wykona
ne jest w postaci, co najmniej dwóch niezależnych
przekładni kinematycznych w różnych przełożeniach
połączonych z hydraulicznym silnikiem napędowym (1),
i operatywnie podłączonych do wskazanej szpuli (2),
przy czym w tym wypadku, gdy jedna z. przekładni
jest zazębiona ze wskazaną szpulą (2), druga prze
kładnia jest z niej wyłączona.

Sposób elektrolitycznego pokrywania przedmiotów
Indem, znamienny tym, że przedmiot stosuje się jako
katodę w komorze elektrolitycznej, w której anodą
jest ind i elektrolit jest roztworem wodnym indu
o pH 2 - 1 1 , zawierającym kwas nitrylotrójoctowy w
takiej ilości, aby molowy stosunek kwasu nitrylotrójoctowego do związku indu wynosił zasadniczo 2 : i
lub więcej, a także kwas glikonowy, delta-glikonolakton oraz sól kwasu glikonowego.
48a

(P. 151748)

24.11.1971.

Zakłady Artystyczne Związku Polskich Artystów
Plastyków Graficzna Pracownia Doświadczalna, Łódź
(Lucjan Sobczak, Bogdan Sadziński).
Sposób wykonywania trwałych napisów i rysunków
na powierzchni aluminium i stopów aluminium, zna
mienny tym, że po naniesieniu na powierzchnię me
talu znaną metodą chemigraficzną napisu lub rysun
ku i preparecji proszkiem asfaltowym, anoduje się
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powierzchnię w 1 8 - 2 3 % roztworze kwasu siarkowe
go prądem o gęstości 2 - 4 A/dm2 otwartej powierzch
ni do anodowania i napięciu 1 0 - 1 8 V w ciągu 1 0 20 minut, następnie barwi się znanym sposobem barw
nikami bezpośrednimi, po czym suszy się i zmywa
benzyną, usuwa się emulsję chromowo-bialkową kre
dą strącaną z dodatkiem 5% technicznego kwasu
solnego lub kwasu siarkowego oraz anoduje się po
wtórnie.
68a

(P. 152130)

Kąpiel do elektrolitycznego wytwarzania błyszczą
cych powłok miedzianych, składająca się z roztworu
wodnego krystalicznego siarczanu miedzi, kwasu siar
kawego i dodatków, znamienna tym, że jako dodatki
zawiera równocześnie co najmniej dwa z następują
cych związków: kwas solny w ilości 0,20-0,40 g/l,
2% roztwór wodny acylopochodnych tiomocznika
w ilości 0,2-10 ml/l, sulfonoamid w ilości 0 , 0 2 0,50 g/l, związek o wzorze ogólnym R 1 S - C S - N R 2 R 3 ,
w którym R1 stanowi rodnik alifatyczny z grupą sul
fonową SO3H lub SO3Na, R2 - rodnik alifatyczny
lub cykliczno-alifatyczny z ugrupowaniem NCSN,
R1 - wodór, rodnik alifatyczny lub alifatyczny za
wierający dodatkowo ugrupowanie NCSS i grupę sul
fonową w ilości 0,005-0,5 g/l i alkilofenol skonden
sowany z tlenkiem etylenu w ilości 0,01-0,5 g/l.
(P. 152160)

datki związków organicznych, przy czym w elektrolizerze pierwszym roztwór ma niezmienną temperaturę
70-100°C oraz gęstość prądu anodowego wynosi 0 , 1 2 m A/cm2 polerowanego elementu, a w elektrolizerze
drugim występuje rozkład temperatury w taki sposób,
że przy wlocie temperatura wynosi 10-30°C i przy
wylocie 60-140°C oraz napięcie między polerowa
nym elementem a katodą wynosi 1,5-2,5 V w zależ
ności od rodzaju zastosowanych w kąpieli dodatków
organicznych.

14.12.1971.

Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Warszawa (Tere
sa Biestkowa, Tadeusz Żak).

48a
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15.12.1971.

Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Warszawa (Teresa
Biestkowa, Tadeusz 2ak).
Kąpiel do elektrolitycznego wytwarzania błyszczą
cych powłok miedzianych, składająca się z roztworu
wodnego krystalicznego siarczanu miedziowego, kwa
su siarkowego oraz dodatków, znamienna tym, że za
wiera jako dodatki jednocześnie co najmniej trzy
z następujących związków: l% roztwór wodny pro
duktu rozpadu kwasu tiobarbiturowego lub jego po
chodnych o wzorze ogólnym według fig. 4, w którym
R1 i R2 'oznaczają H, CH3, C2H5, C3H7, C4H9, fenyl
lub metyl, R2 i R4 oznaczają wodór, albo metal z gru
py potasowców lub wapniowców w ilości 0,5-10 ml/l,
jony chloru w ilości 0,01-0,1 g/l. .kwas alifatyczny
lub aromatyczny dwusulfonowy lub dwutiodwusulfonowy w ilości 0,01-0,1 g/l i 10% roztwór alkoholo
wy safraniny w ilości 0,02-0,5 ml/l.

48a

(P. 152197)

16.12.1971.

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Jan
Przyłuski, Jerzy Bieliński).
Sposób wytwarzania warstw magnetycznych nikiel-żelazo na przewodniku magnetycznym, polegający na
oczyszczaniu podłoża w roztworze alkalicznym, tra
wieniu podłoża roztworem kwasu i nanoszeniu na
tak przygotowane podłoże najpierw warstwy miedzi
a następnie warstwy magnetycznej stopu niklowo-żelazowego, znamienny tym, że w czasie operacji oczy
szczania przewodnik poddaje się dodatkowemu działa
niu ultradźwięków o natężeniu 10-40 W/cm2 i czę
stotliwości 25-40 kHz, a po trawieniu wodnym roz
tworem kwasu siarkowego o stężeniu 2 - 1 5 % wago
wych H 2 S0 4 pokrywa się go warstwą miedzi o gład
kiej powierzchni, którą następnie w sposób kontrolo
wany chropowaci się i w dalszej kolejności warstwą
stopu niklowo-żelazowe-go, po czym przewodnik wraz
z naniesioną warstwą magnetyczną wygrzewa się w
temperaturze 210-400°C w czasie 0,5-5 minut, z tym,
że operację osadzania warstwy magnetycznej i ope
rację wygrzewania prowadzi się w polu magnetycz
nym o natężeniu 750-2500 A/m, którego kierunek
jest albo poobwodowy albo poosiowy w stosunku do
powierzchni pokrywanego przewodnika.
48a

(P. 152638)

31.12.1971.

Instytut Mechaniki Precyzyjnej. Warszawa, Polska
(Teresa Biestkowa, Tadeusz Żak).
Sposób wytwarzania błyszczących powłok miedzia
nych z kąpieli kwaśnych, znamienny tym, że dobór
zawartości substancji blaskotwórczych i ich kontrole
prowadzi się na podstawie wyników pomiaru warto
ści adsorpcji na katodzie, która powinna być zawarta
w granicach poniżej 50 mV skoku potencjału mie
rzonego przy gęstości prądu 3 A/dm 2 po przerwie
elektrolizy wynoszącej 180 sekund, przy czym jako
pierwszy dodatek stosuje się 20-200 mg/l 30% roz
tworu alkoholowego substancji z grupy barwników
azynowych lub 0,2-5 ml/l 1% roztworu acylopochod
nych tiomocznika względnie ich mieszaniny, a war
tość adsorpcji wyrównuje się przez dodanie 0 , 0 1 1 g/l organicznego sulfokwasu samego a b w miesza
ninie z sulfonoamidem w ilości 0,05-0,15 g/l.
48b

(P. 152301)

20.12.1971.

Toruńskie Zakłady Urządzeń Okrętowych „Towirnor", Toruń (Zbigniew Wiczkowski, Michał Nizioł).
48a

(P. 152194)

6.11.1972.

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Jan
Przyłuski, Kazimierz Mądry, Andrzej Kość).
Sposób tlektropolerowania elementów z miedzi lub
Jej stopów w procesie ciągłym, znamienny tym, że
elementy poddawane polerowaniu przeprowadza się
kolejno przez dwa eiektrolizery wypełnione roztwo
rem elektrolitycznym zawierającym kwas fosforowy
o stężeniu 7 5 - 9 0 % wagowych, jony miedzi o stęże
niu 0,05-2 gramojony/litr kwasu fosforowego i do

1, Sposób platerowania powierzchni kształtowych,
zwłaszcza czasz, w którym materiał platerujący umie
szcza się nad przedmiotem platerowanym z zastosowa
niem wybuchu znamienny tym, że proces łączenia
materiału platerującego z przedmiotem platerowanym
przeprowadza się w próżni, a miejsce pobudzenia ma
teriału wybuchowego znajduje się pcza powierzchnią
materiału platerującego,
2, Sposób według zastrz. 1 znamienny tym, że ma
terial platerujący umieszcza się nad przedmiotem
platerowanym w odległości od 3--7 mm
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(P. 138932)

21.02.1970.

Instytut Tele- i Radiotechniczny, Warszawa (Jan
Maksymilian Malinowski, Teresa Jabłońska).
Sposób wytwarzania mozaiki oporowej w cienkiej
warstwie niechromowej za pomocą trawienia che
micznego, znamienny tym, że roztwór trawiący skła
da się z siarczanu ceru w granicach od 50 do 150 g,
kwasu azotowego w ilości 200 ml i wody w ilości
700 ml,
48d

(P. 149514)

17.07.1971.

Kombinat „PREMA - FŁT" Zakład Doświadczal
ny Przemysłu Łożyskowego, Kraśnik Fabryczny, Pol
ska (Józef Marcisz, Tadeusz Koper).
Urządzenie do mycia przedmiotów, zwłaszcza kulek
łożyskowych znamienne tym, że posiada dwie tarcze,
z których górna dociskowa (3) pokryta jest od dołu
elastycznym nieprzesiąkliwym tworzywem i posiada
progi kierujące (6-14). ustawione skośnie w stosunku
do współśrodkowych okręgów oraz otworki (18) dopro
wadzające płyn myjący rozstawione na dolnej po
wierzchni tej tarczy, natomiast dolna tarcza obroto
wa (5) wyłożona jest elastyczną masą porowatą i po
siada otworki (19) do odprowadzania płynu myjącego.

48b

(P. 152649)

31.12.1971.

Politechnika Gdańska, Gdańsk (Eugeniusz Nausolf).
Urządzenie do pokrywania powloką ochronną stat
ków lub innych konstrukcji, zwłaszcza zanurzonych
w wodzie, składające się ze zbiornika, przewodu i pi
stoletu, znamienne tym, że zbiornik (1) posiada dwie
komory (4 i 5) przedzielone elastyczną membraną (6),
przy czym w pokrywie (9) zbiornika (1) usytuowany
jest zawór (7), doprowadzający medium rozprężające
oraz wskaźnik ciśnienia (8), w dolnej części zbior
nika (1) znajduje się wlew (10) materiału malarskie
go, a dysza (11) pistoletu (3) zaopatrzona jest w pę
dzel (12) względnie wałek malarski.

4.02.1971.
(P. 145990)
48b
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staizica, Kraków (Jan Madej, Karol Przybyłowicz).
Sposób wykonania główki do drążenia tulei ruro
wych na walcarce skośnej (skrót zgłoszenia zamie
szczono w ki. 7a na str. 11).
48c

(P. 151625)

Zakłady Mechaniczno-Precyzyjne
Błonie, Polska (Zdzisław Siedlecki).

18.11.1971.
MERA-BŁONIE,

Środek zabezpieczający powierzchnię przed korozją,
znamienny tym, że jest płynny i składa się z dwóch
substancji, roztworu szkła wodnego (NajSiOj) i utwar
dzacza, pr2y czym stosunek wagowy obu substancji
jest w granicach 2 : 1 do 5 : 1 .

11.09.1971.
(P. 150464)
48d
Warszawskie Zakłady Mechaniczne „Delta-WZM",
Warszawa (Andrzej Kraiński).
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Urządzenie do elektrochemicznego usuwania zadzio.
rów x wnętrza rozpylaczy, posiadające urządzenie-elektrodę w postaci trzpienia wchodzącego do wnę
trza obrabianego rozpylacza, znamienne tym, że jest
wyposażone w urządzenie-elektrodę do nanoszenia
oznaczeń na zewnętrzną powierzchnię rozpylacza w
czasie usuwania zadziorów.

Nr 19

cie lub częściowo mieszającego się z wodą, korzyst
nie alkoholu alifatycznego zawierającego 2 - 5 atomów
węgla w łańcuchu, do 0,1% wagowych inhibitora tra
wienia, korzystnie tardiolu D, tiomocznika lub inne
go związku organicznego zawierającego grupę SH
oraz, od 0 do 1 kg na kg składnika ciekłego pasty
mieszaniny wypełniacza mineralnego, korzystnie ka
olinu i proszku tworzywa sztucznego, korzystnie po
lietylenu, o granulacji 30-500 mikrometrów, korzy
stnie 50-200 mikrometrów, w stosunku wagowym
0,1 : 1 do 3 : 1 .

49a

(P. 149537)

19.07.1971.

Jarociński Ośrodek Przemysłu Meblarskiego, J a r o 
cin, (Bronisław Buczek).
Uchwyt uniwersalny do wiertarek wielowrzecionowych przeznaczony do mocowania wierteł spiral
nych z uchwytem cylindrycznym znamienny tym, że
oprawka w części środkowej posiada gwint, w gór
nej jest zakończona stożkiem na który nakręca się
nakrętkę kapturową z otworem stożkowym.

48d

(P. 152129)

14.12.1971.

Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Warszawa (Jerzy
Zawadzki).
Sposób ochrony czasowej metali i wyrobów meta
lowych przed korozją w pomieszczeniach zamknię
tych pozbawionych zanieczyszczeń w postaci korozyj
nych gazów i pyłów, znamienny tym, że magazyno
wane wyroby metalowe lub metale napromieniowuje
się za pomocą promienników podczerwieni w sposób
cykliczny z tym. że czas napromieniowania oraz przer
wy między kolejnymi napromieniowaniami dobiera
się w ten sposób, aby temperatura powierzchni wyro
bów była wyższa od temperatury punktu rosy powie
trza w magazynie o 0,2-9°C.
«Sd

(P. 152612)

29.12.1971.

Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „Delta - Rze
szów", Rzeszów (Stefan Stempurski, Jerzy Drogoń,
Witold Cieślikowski, Jerzy Belert).
Sposób usuwania nagaru z części silników spalino
wych znamienny tym, że w przygotowanym roztwo
rze otrzymanym ze zmieszania czynników: kwas ole
jowy 14%, alkohol etylowy 22%, woda amoniakalna
5%, benzyna 11%, butanol 38% i octan butylu 10"/c,
umieszcza się głowice, tłoki lub cylindry na czas od
3 - 2 4 godz. w celu zmiękczania nagaru, przy czym
proces zmiękczania odbywa się w temperaturze oto
czenia, a czas uzależniony jest od grubości nagaru.
48d

(P. 152636)

31.12.1971.

Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Warszawa (Andrzej
Kozłowski).
Środek w postaci pasty do odrdzewiania powierz
chni przedmiotów stalowych, zwłaszcza przed fosfo
ran« waniem, znamienny tym, że w przeliczeniu na
składnik ciekły pasty, zawiera do 30% wagowych mie
szaniny w dowolnym stosunku kwasu solnego i -hydroksykwasu organicznego, do 3% wagowych kwasu
fluorowodorowego lub azotowego, do 2% wagowych
środka powierzchniowo-czynnego, krzystnie w postaci
soli sodowej kwasu butylonaftalenosulfonowego lub
produktu kondensacji etylenu z alkilobenzenem, do
5% wagowych rozpuszczalnika organicznego całkowi

49a

(P. 151297)

30.10.1971.

Fabryka Samochodów Ciężarowych, Lublin (Adamkowski Wojciech).
Nastawna głowica wielonożowa, zwłaszcza do fazowa
nia lub podtaczania części, znamienna tym, że składa
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się z korpusu (1) posiadającego wyprofilowane pod ką
tem ostrym, w stosunku do osi głowicy, kanały, w któ
rym ułożone są przesuwnie noże tnące (2) oraz dzielo
nego pierścienia (3) z naciętym na jego wewnętrznej
powierzchni gwintem dopasowanym do nacięć jakie po
siadają na zewnętrznej powierzchni noże tnące (2) przy
czym korpus (1) noże tnące (2) i pierścień dzielony (3)
opasane są obrotową nakrętką (4) wykonaną w kształ
cie pierścienia służącą do regulacji i ustawienia narzę
dzi tnących (2).
49»

(P. 151392)

5.11.1971.

Instytut Obróbki Skrawaniem, Kraków (Waldemar
Sołtys, Kazimierz Guniewski, Jacek Baranowski). „
Urządzenie do orientowania łączników w osi narzę
dzia przy automatycznym montażu, znamienne tym, że
W korpusie (4) wokół końcówki tulei stożkowej (2) jest
umieszczone uzwojenie elektromagnesu (3) co pozwala
na orientowanie łącznika (5) w osi pracy narzędzia
w zależności od ciężaru łączników (4) oraz parametrów
uzwojenia elektromagnesu (3) i parametrów prądu sta
łego.

49*

(P. 151393)

5.11.1971.

Instytut Obróbki Skrawaniem, Kraków (Jan Bucior,
Jerzy Widlarz).
Sposób orientowania łączników gwintowych, zna
mienny tym, że do zatrzymania i orientowania łącznika
gwintowego (10) względem otworu wykonanego w przed
miocie (16), w którym łącznik będzie wkręcany zasto
sowano sprężone powietrze.
Urządzenie do wykonywania sposobu według zastrz. 1,
znamienne tym, że w wymiennej tulejce orientującej (1)
w jej dolnej i górnej części jest wykonanych po kilka
dysz (a i b), przy czym dysze (a) służą do wprowadze
nia sprężonego powietrza, a dysza (b) do odprowadza
nia oraz, że dysze (a i b) są wykonane pod kątem oko
ło 15-30° w stosunku do osi tulejki (1)' co zapewnia
obieg strumienia powietrza niezbędnego do utrzymania
łącznika (10) w osi tulejki (1).

49a

(P. 151615)

17.11.1971.

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki i Organizacji
Produkcji Maszyn Górniczych „ORTEM", Katowice
(Mieczysław Szupiluk, Lech Kosowski, Eugeniusz Pa
jąk).
Powietrzny uchwyt tokarski do mocowania tulei prze
ciętych, dostosowany do zamocowania na przedniej czę
ści wrzeciona tokarki, połączony przy pomocy cięgna
z siłownikiem powietrznym umieszczonym na tylnej
części wrzeciona, znamienny tym, że wyposażony jest
w stałą podstawkę pryzmową (3), zaopatrzoną w płytkę
oporową (4), oraz w przesuwną szczękę dociskową (5)
zaopatrzoną w samonastawny docisk pryzmowy (G), przy
czym podstawka pryzmową (3) i szczęka dociskowa (5)
rozmieszczone są symetrycznie względem osi obrotu
uchwytu.

116

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO
49b

Nr 19
(P. 152679)

31.12.1071.

Dębickie Zakłady Opon Samochodowych „Stomil",
Dębica (Tadeusz Buszek).
Uchwyt do mocowania palcowych frezów ze stożko
wą csęśclą uchwytową, znamienny tym, że w cylin
drycznym gnieździe (5) redukcyjnej tulei (3) osadzonej
w gni&zdach (1) i (12) korpusu (2) jest umieszczona po
średnicząca śruba (7) z występami (8) osadzonymi swo
bodnie w wycięciach (9) cylindrycznej części (4) reduk
cyjnej tulei (3), w którą to pośredniczącą śrubę (7)
1 w korpus (2) jest wkręcona mocująca śruba (10), na
tomiast klin (17) znajdujący się w wycięciu (18) korpusu
(2) jest połączony ze śrubą (15) wkręconą w korpus (2).

49»

(P. 152538)

29.12.1971.

Kombinat Obrabiarek Ciężkich „Ponar-Porum" Fa
bryka Urządzeń Mechanicznych „Poręba" Zakład Wio
dący, Poręba (Czesław Mierzejewski, Janusz Stróżecki).
Suport wytaczarski do wytaczania rur na tokarce,
zwłaszcza bębnów papierniczych przy zastosowaniu nie
ruchomego podczas obróbki wytaczadła, znamienny tym,
że ma dwie szufladki (1) z naciętą ślimakową zębatką
(2), która zazębia się z zębatym kołem (3), przy czym
koło to ma nacięty na obwodzie śrubowy rowek (4)
umożliwiający to zazębienie i powoduje on przesuw
szufladki (1) i z kolei zębate koło (3) zazębia się z zęba
tym kołem (5) napędzanym poprzez przekładnię stoż
kowych kół zębatych (7) i poprzez zębate koło (8) pierś
cieniem (9) o uzębieniu wewnętrznym.

49c

(P. 150967)

9.10.1971.

Zakłady Azotowe „Kędzierzyn", Kędzierzyn (Gerard
Michalik, Eugeniusz Wiliński, Piotr Malara).
Urządzenie do docierania zaworów składa się z cy
lindra, przekładni zębatej, rozłączalnego sprzęgła cier
nego, sprzęgła podatnego, uchwytu samocentrującego,
układu sterującego ruchem tłoków roboczych oraz
z układu sterującego sprzęgłem ciernym znamienny
tym, że oś (7) z uchwytem samocentrującym (8) do mo
cowania docieraka sprzęgnięta z tłokami roboczymi (2)
za pomocą rozłączalnego sprzęgła ciernego (6) sterowa
nego układem włączającym (15), (16) obraca się do przo
du o kąt dwukrotnie większy od kąta obrotu powrot
nego.

4»b

(P. 151209)

25.10.1971.

Fabryka Maszyn i Sprzętu Wiertniczego „GLINIK",
Gorlice (Jerzy Laszczak, Ewa Litwa-Laszczak).
Urządzenie do nacinania zębów gryzów instalowane
na frezarce i sterowane pneumatycznie znamienne tym,
że składa się z mechanizmu podziału (7), układu steru
jącego, znanego zespołu mocowania i mechanizmu obro
tu (8).

49h

(P. 150057)

17.08.1071.

Instytut Spawalnictwa, Gliwice (Alojzy Zawitniewicz,
Stanisław Pierzchała).
Sposób spawania lukiem krytym złącz doczołowych
przy od&tępie między krawędziami blńch znamienny
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tym, ie doczołowe złącza blach wolnolezących na pod
porach i sczepionych lub unieruchomionych z odstępem
między krawędziami spawa się łukiem krytym bez podgpawania elektrodą ręcznie i bez użycia jakichkolwiek
podkładek technologicznych zabezpieczających od prze
ciekania spoiwa i przepalania.
Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz. 1, 2,
J, 4 znamienne tym, że stanowi je ogólnie znany auto
mat (1) do spawania łukiem krytym z następującymi
modyfikacjami: napęd (2) drutu jest zawieszony na zna
nym pionowym suporcie (3), który jest przymocowany
na wysięgniku (4) do traktora (5) automatu przy czym
napęd (2) drutu posiada zamocowany na nim wspor
nik (6), który drugostronnie jest zaopatrzony w kółko
(7) typu fortepianowego toczące się po spawanych bla
chach (8) utrzymując napęd (2) drutu na stałej wyso
kości nad blachą (8).
Urządzenie według zastrz. 5 znamienne tym, że na
pęd (2) drutu posiada wahliwy elektrodowy prowadnik
(9) założyskowany dwoma czopami (10) w obejmie (11)
napędu (2) drutu w taki sposób aby mógł się wahać
prostopadle do kierunku spawania przy czym wahliwy
elektrodowy prowadnik (9) ma przykręcony uchwyt (12)
z prowadnikami (13) między które wchodzi mimośród
(14) napędu (15) wahania.

49h
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(P. 150921)

6.10.1971.

Institut Elektrosvarki imeni E.O. Patona Akademii
Nauk Ukrainskoi SSR, Kijów, Związek Socjalistycz?
nych Republik Radzieckich (Georgy Vasiiievich Ksondzyk, Isidor Ilich Frumin, Vladimir Stepanovich Shirin).
Sposób elektrożużlowego napawania elementów o sta
łym przekroju poprzecznym, których długość jest więk
sza lub równa najmniejszemu wymiarowi ich przekro
jów poprzecznych, przy pionowym ustawieniu elemen
tu wewnątrz krystalizatora, z zastosowaniem elektrody
obejmującej element równoodległościowo i tworzącej
szczeliny między nią a elementem i krystalizatorem,
znamienny tym, że napawanie przeprowadza się z pręd
kością większą od prędkości rozchodzenia się fali ter
micznej w napawanym elemencie (1) i utrzymuje się
temperaturę roboczą powierzchni krystalizatora (2) wyż
szą od temperatury punktu przegięcia krzywej lepko
ści żużlu wykorzystywanego przy procesie napawania.

49h

(P. 152171)

15.12.1971.

Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego „Mińsk Ma
zowiecki", Mińsk Mazowiecki, Polska (Janusz Wil
czyński).
Sposób przygotowania zestawu kołowego do zdejmo
wania obręczy tocznej, znamienny tym, że zawalcowane
obrzeże obręczy poddaje się wypalaniu palnikiem tlenowo-acetylenowym ustawionym pod kątem 20--300 do
płaszczyzny czołowej obręczy oraz 15-20° do osi zesta
wu z zastosowaniem ciśnienia tlenu 4 - 5 atm. i pręd
kością cięcia 15-18 m/h, którą uzyskuje się przez na
danie odpowiednich do założonej prędkości cięcia obro
tów zestawu koiowego.
49h

(P, 150624)

22.09.1971.

Politechnika Warszawska, "Warszawa,, Polska (Krzy
sztof Żochowski).
Układ zasilania zgrzewarek, a zwłaszcza zgrzewarek
punktowych i punktowo-liniowych napięciem podwyż
szonej częstotliwości znamienny tym, ie źródło energii
elektrycznej (1) jest połączone z wejściem falownika
niezależnego (2), a jego wyjście, na którym uzyskuje się
regulowane lub nieregulowane napięcie o częstotliwo
ści wyższej niż 50 Hz, jest połączone poprzez pracują
cy z podwyższoną częstotliwością półprzewodnikowy
łącznik sterowany (3) z uzwojeniem pierwotnym t r a n s 
formatora zgrzewarki Í4) na tę częstotliwość, a uzwo
jenie wtórne tego transformatora jest połączone ze zna
nymi elektrodami (5) zgrzewającymi punktowo lub li
niowo.
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(P. 152196)

16.12.1971.

Politechnika Warszawska, Warszawa (Jan Przyłuski,
Roman Grabowski, Andrzej Grzesiak, Kazimierz Mą
dry).
Sposób współosiowego łączenia drutu, zwłaszcza
o małym przekroju, znamienny tym, że końcówki dru
tu które mają być połączone umieszcza się w rurce ze
szkła lub innego materału nie przywierającego do dru
tu lub spoiwa, o przekroju wewnętrznym zbliżonym do
przekroju łączonego drutu i łączy się je albo za pośred
nictwem spoiwa albo bezpośrednio i po zakończeniu
operacji łączenia rurkę tę usuwa się.
49h

(P. 152394)

Nr 19

Sposób wybuchowego platerowania metali I stopów
znamienny tym, że blachy przeznaczone do platerowa
nia ustawia się względem siebie w układzie równoległózbieżnym lub zbieżnym kierunku rozprzestrzeniania
się detonacji, przy czym do blachy platerującej przy
kleja się płytę buforową o wymiarach większych od
gabarytów blachy platerującej i platerowanej i do brze
gów tej płyty przyczepia się podpory dystansowe tak
aby znajdowały się one poza gabarytami łączonych
blach a od strony inicjacji wybuchu ustawia się przed
łączonymi blachami oporowy próg.

31.12.1971.

Stocznia Szczecińska im. Adolfa Warskiego, Szczecin
(Zbigniew Oleśniewicz).
Elektroda dwurdzeniowa do spawania lub lutowania
łukowego zwłaszcza cienkościennych elementów kon
strukcyjnych znamienna tym, że ma rdzeń wewnętrz
ny (1) pokryty otuliną (2) osadzony suwliwie w rdzeniu
zewnętrznym (3) o przekroju rurowym, przy czym oba
rdzenie elektrody wykonane są z jednakowych lub róż
nych metali.

49m

(P. 152828)

10.01.1972.

Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „Delta-Krosno", Krosno n/Wisłokiem (Edward Kłeczek).
Przyrząd do toczenia kształtowego, zwłaszcza elip
tycznego, stanowiący zespół wyposażenia tokarki lub
szlifierki i mocowany we wrzecionie tych obrabiarek
oraz ustalany na ich łożu, znamienny tym, że pomiędzy
elementami przyrządu napędzanymi bezpośrednio przez
obrabiarkę a elementami mocującymi przedmiot obra
biany znajduje się przekładnia, złożona z układu kół
zębatych, dzięki której prędkość obrotowa przedmiotu
obrabianego jest różna od prędkości obrotowej wrze
ciona, przy czym dla toczenia eliptycznego prędkość ta
jest dwukrotnie mniejsza.

50c

4Sh

(P. 152614)

30.12.1971.

Huta Baildon, Katowice (Julian Pilch, Andrzej Ruszkarski, Jan Sitko, Antoni Tyla, Jerzy Lubojański, Jan
Witkowicz).
Elektroda do napawania elementów pracujących.na
icleranłe w podwyższonych temperaturach, z rdzeniem
ze stali wysokoehromowej i otuliną zawierającą oprócz
składników żuzlotwórczych związki chromu, manganu
i krzemu z żelazem, zawierająca w składzie rdzenia
l/lub otuliny nikiel, znamienna tym, że otulina zawiera
wagowo: FeCr 45-70%, FeMn 1-6%, FeSi 2 - 1 0 % ,
proszku Ni 0 - 1 2 % , karborundu 6 - 1 5 % , wapnia 1 0 25%, fluorytu 8 - 1 8 % , rutylu 2 - 6 % . proszku Fe 015%, grafitu 0 - 6 % , a rdzeń zawiera oprócz chromu
wagowo od 9% niklu przy braku jego w otulinie, do
0% przy 12% zawartości jego w otulinie i otulina ma
grubość od 1,6 do 2,0 razy większą od grubości rdzenia.
421

(P. 149476)

18.07.1971.

Instytut Metali Nieżela/.nych, Gliwice (Urszula Kule
sza, Feliks łagowski, Zbigniew Krupa, Jan Grzegor
czyk).

(P. 151524)

11.11.1971.

Huta Aluminium, Skawina (Mieczysław Klich, Wła
dysław Szponder, Janusz Pieńkowski).
Sposób wykonywania wykładzin odpornych na ście
ranie, zwłaszcza w młynach strumieniowych i przewo
dach transportu pneumatycznego, znamienny tym, że
powierzchnie elementów urządzeń narażonych na ście
ranie, pokrywa się warstwą samoutwardzalnej masy
o składzie:
korund syntetyczny
60-85%
klej epoksydowy
40-15%
(P. 150935)
7.10.1971.
50d
Fabryka Maszyn Rolniczych „Rofama" (Zakład Do
świadczalny Budowy Maszyn i Urządzeń Technicznych
do Suszenia, Czyszczenia i Sortowania Płodów Rolnych),
Rogoźno Wielkopolskie (Zygmunt Kościukiewicz).
Urządzenie zasilające do maszyn czyszczących i/lub
rortujących ziarna zbóż zwłaszcza do wialni złożone
z zasypowego kosza, na którego dnie rozciąga się po
dłużna szczelina rozmieszczona ponad bębnowym sitem
wialni znamienne tym, że jest wyposażone w przenoś
nik z ażurową bez końca taśmą (9) położony na drodze
przemieszczania strugi zanieczyszczonych ziaren pomię
dzy szczeliną (3) zasypowego kosza (1), a bębnowym si
tem wialni.
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jąca (9) i klapa osłaniająca (10) a pod bębnem napędo
wym (2) są zamocowane skrobaki (12).

51d

(P. 132543)

24.03.1969.

Piotr Podejko, Dobiesław.

80d

(P. 151493)

10.11.1971.

Patent dodatkowy do zgłoszenia P. 148540
Polsko-Węgierska Spółka Akcyjna „Haldex", Katowi
ce (Wiesław Witkowicz, Feliks Ostrowski, Marian To
miczek, Henryk Kołodziej, Leszek Grześ).

Urządzenie do grania na organach zwane „mecha
niczny organista", znamienne jest tym, że jest przysta
wiane do organów tak, że jego palce (1) pokrywają kla
wiaturę manuału organów, które to palce przez swoją
większą grubość nad klawiszami białymi tworzą swy
mi górnymi powierzchniami równą płaszczyznę, posia
dającą jedynie wystający rząd bolców (2), do którego
przylega ściśle taśma programująca nawinięta na motowidle tak, że poszczególne pary linek (11) taśmy je
den bolec aby umieszczone między nimi kawałki płót
na (12) reprezentujące poszczególne nuty wywierały na
cisk na bolce, ponadto mające w swoim składzie urzą
dzenie do grania na pedałach, urządzenie do automa
tycznej harmonizacji (8) i urządzenie do zmiany tonacji.

Sito strunowe (skrót zgłoszenia i rys. zamieszczono
w ki. la na str. 1).
50d

(P. 152521)

28.12.1971.

Zjednoczone Przedsiębiorstwo Projektowania i Wypo
sażania Zakładów Przemysłu Elektromaszynowego
„Prozamet-Bepes", Warszawa, Polska (Jerzy Wróblew
ski).
Urządzenie do ostrego podziału granulacyjnego kru
szywa, zwłaszcza materiału ściernego umieszczone
w dolnej części klasyfikatora mechanicznego, znamien
ne tym, że do koryta (4) znanego klasyfikatora jest za
budowana rynna (1) wraz z komorą (3), do której do
prowadzony jest przewód (8) wody płuczącej, na któ
rym zainstalowany jest zawór (7) uruchamiany poprzez
stabilizator (6), który jest regulowany wydatkiem wo
dy płuczącej płynącej przez przelew (5) klasyfikatora
przy czym ilość wody jest stała.

53b

(P. 151497)

11.11.1971.

Zjednoczone Zespoły Gospodarcze Sp. z o.o. Warszawa, Polska (Stefan Chodakowski).
Zakrętka do bezuszczelkowej hermetyzacjl otworów
naczyń, znamienna tym, że na wewnętrznej powierzch
ni dennej posiada elastyczne elementy docisku w po
staci koncentrycznie rozłożonych wypukłych pierście
ni (2).
53c

(P. 148798)

14.06.1971.

Pierwszeństwo: 16.6.1970 - Wielka Brytania.
Unilever N.V., Rotterdam, Holandia (Martin John
Deacon, Leslie Kindleysides).
Środek do powlekania produktów spożywczych na
bazie kolagenu, znamienny tym, że zawiera żelujący
termicznie niejonowy eter celulozy.
53c
50f

(P. 152025)

09.12.1971.

Centralny Ośrodek Badawczo-Projektowy Wzbogaca
nia i Utylizacji Kopalin „Separator" Przedsiębiorstwo
Państwowe, Katowice, Polska (Stanisław Meucner).
Urządzenie taśmowe do mieszania ciał sypkich skła
dające się z ramy nośnej, na której jednym końcu jest
zamocowany bęben napędowy a na drugim końcu bę
ben zwrotny znamienne tym, że posiada zamocowane
między bębnem napędowym (2) a bębnem zwrotnym (5)
bębny odchylające (7), które są tak ułożone, że rozpo
starta na nich taśma (8) tworzy kolejno następujące po
sobie załamania, przy czym w rejonie każdego załama
nia taśmy (8) jest umieszczona przegroda zabezpiecza-

(P. 152688)

31.12.1971.

Politechnika Łódzka (Instytut Chemicznej Technolo
gii Żywności), Łódź (Stanisław Zagrodzki, Zygmunt
Niedzielski, Andrzej Sokołowski).
Sposób rozmrażania produktów żywnościowych, zna
mienny tym, że rozmrażane produkty są zamknięte
w komorze przez którą przepływa strumień powietrza
lub gazu obojętnego, nasyconego parą wodną w tem
peraturze krioskopowej rozmrażanego produktu, dodat
kowo podgrzanego po nasyceniu o nie więcej niż 15°C
i wysterylizowanego promieniami ultrafioletowymi.
29.11.1971.
(P. 151813)
53e
Instytut Przemysłu Mleczarskiego, Warszawa (Stefan
Pawlik, Wiesława Dąbrowska, Anna Pawlik, Józef
Skrzypek).
Sposób wytwarzania odżywek mlecznych, zwłaszcza
dla niemowląt, znamienny tym, że poddaje się zagęsz
czeniu do zawartości suchej masy w granicach 43% do
45%, homogenizuje się to mleko pod ciśnieniem 100 do
110 atmosfer w temperaturze od 60°C do 70°C, następ-
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nie dodaje się witaminy w postaci wodnego roztworu,
po czym suszy się, najkorzystniej znanym sposobem roz^pyłowym i w stanie suchym, znanym sposobem miesza
się w odpowiednich proporcjach z cukrem oraz z mąką
pszenną poddaną uprzednio, w postaci 8% do 12% wod
nego roztworu, pasteryzacji w temperaturze 75°C do
85°C w ciągu 5 do 10 minut a następnie wysuszoną
najkorzystniejszym znanym sposobem rozpyłowym tak,
aby zawartość wody w wysuszonej mące była niższa
od 4%.
53c

(P. 152550)

29.12.1971.

Akademia Rolnicza Instytut Podstaw Techniki. War
szawa (Alojzy Świątek, Mieczysław Chwiej, Józef Korolczuk, Kazimierz Migdał).
Urządzenie do wydzielania osadu z roztworów koloi
dowych w sposób ciągły składające się z pompy, z prze
wodu doprowadzającego substrat, z koagulatora, z prze
wodu odprowadzającego mieszaninę substrátu i reagen
ta, z dozownika reagenta, z przewodu doprowadzające
go reagent, znamienne tym, że ma urządzenie (3) roz
prowadzające reagent w substracie i aglomerator (5).

Nr 19

żony w regulator szczeliny (9) i regulator (8) poziom
cieczy, u dołu bęben obrotowy (7) osłonięty jest taśmą
współbieżną (11), zaś na końcu tej taśmy usytuowany
jest współbieżny frez (10) w pobliżu którego znajduje
się ustawiony pochyło taśmowy transporter (12) z urzą
dzeniem podgrzewającym (15), nawiewowym (16) i osu
szającym (17).
53g

(P. 110885)

16.09.1965.

Pierwszeństwo: 25.09.1954 - Francja.
Gabrielle Jeanne Uouquet z domu Liouguet, Paryż,
Francja.
Sposób otrzymywania dodatku do karmy dla zwierząt,
znamienny tym, że prowadzi się elektroforezę embrio
nów ssaków takich jak bydło, owce, kozy, świnie i zwie
rząt nieparzystokopytnych, pobranych w czasie dwóch
pierwszych tercji ciąży, w kąpieli z wody destylowanej,
przy czym wspomniane embriony przyłącza się do bie
guna ujemnego źródła prądu stałego, najkorzystniej
o napięciu 220 V, którego biegun dodatni przyłącza się
do elektrody zanurzonej w wymienionej kąpieli z wo
dy destylowanej i omawianą elektroforezą prowadzi się
aż do zaniku różnicy potencjałów pomiędzy przygoto
wywanymi organami a kąpielą, po czym organy pod
daje się odwodnieniu w temperaturze nie przekracza
jącej 60°C i rozdrobnieniu, najkorzystniej do formy
proszku.
53g

(P. 151240)

25.10.1971.

Zakłady Przemysłu Tłuszczowego im. Gen. W. Wró
blewskiego, Gdańsk (Stefan Miłosz, Jerzy Szlagatys,
Zdzisław Szymański).
53f

(P. 140035)

15.04.1970.

Fabryka Cukrów i Czekolady „Gryf", Szczecin (Bro, nisław Bociański, Zygmunt Płaska, Stanisław Rumas).
Sposób schładzania kuvvertury i innych mas przezna
czonych do transportu kooperacyjnego znamienny tym,
że kuwertura lub inna masa schłodzona do temperatu
ry zbliżonej do temperatury krzepnięcia podawana jest
cienką warstwą poprzez regulowanie szczeliną na po
wierzchnię obracającego się bębna, chłodzonego od we
wnątrz czynnikiem o odpowiedniej temperaturze do
prowadzającej do jej gwałtownego zakrzepnięcia na po
wierzchni bębna, skąd podtrzymywana od spodu taśmą
współbieżną przetransportowywana jest z szybkością
obwodową bębna w kierunku obracającego się współ
bieżnie freza, który tnie schłodzoną kuwerturę lub ma
sę na drobne płatki podawane następnie transporterem
taśmowym do tunelu kondycjonera, gdzie przez nad
much osuszonego i podgrzanego powietrza następuje
wyrównanie temperatury płatków do temperatury oto
czenia zapobiegającej wykraplaniu się na ich po
wierzchni wilgoci a tym samym uniemożliwiającej skle
janie się poszczególnych płatków ze sobą, które odpo
wiednio osuszone jako gotowy półfabrykat pakowane
są do worków wysyłkowych.
Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz. 1
znamienne tym, że ma chłodzony od wewnątrz bęben
obrotowy (7), położony nad nim zbiorniczek (6) wyposa-

Sposób kondycjonowania wytłoku z nasion rzepaku
w ekstrakcjach ciągłych, znamienny tym, że pył zawar
ty w suchych rozdrobnionych wytłokach z nasion rze
paku zostaje poddany procesowi aglomeryzacji w stru
mieniu pary wodnej.
Urządzenie do stosowania sposobu w7edług zastrz. 1,
znamienne tym, że jest zbudowane z przenośnika śli
makowego (1), napędzanego przez przekładnię bezstopniową (3), wyposażonego w dysze wtryskowe pary (2)
wmontowane w dnie przenośnika z regulacją przepływu.
53g

(P. 152502)

27,12.1971.

PPiUR „Barka", Kołobrzeg (Tadeusz Gauer, Bro
nisław Gauer).
Sposób wytwarzania płynnej paszy białkowej w pro
cesie produkcji mączki rybnej z wod klejowych poprasowych i powirówkowych z surowca o różnym stanie
świeżości i składzie rodzajowym drogą konserwowa
nia czynnikiem chemicznym przy wykorzystaniu z akumulowanego w nich ciepła znamienne tym, że czynni
kiem konserwującym jest hydrosulfit sodu lub wapnia
• albo siarczyn sodu zadawany do pojemników do któ
rych następnie wprowadza się uprzednio pasteryzowa
ne gorące wody klejowe po czym zakwasza do pH 4 - 5 .
531

(P. 152570)

28.12.1971.

Poznańskie Zakłady Koncentratów Spożywczych, Po
znań (Antoni Swierczewski, Stefan Wojtkowiak, Halina
Pawlak, Stefan Sujak).
Sposób wytwarzania suchego koncentratu grzybowe
go w postaci proszku, zwłaszcza z pieczarek, na drodze
specjalnego potraktowania surowca i w końcu odwod
nienia w znany sposób w suszarce walcowej lub rozpyłowcj znamienny tym, że umyte całe surowe grzyby
blanszuje się w ciągu 3 - 5 minut natryskiem gorącej
wody lub nasyconej pary o temperaturze 100-110°C
albo ewentualnie płucze w 1% roztworze wodnym kwa
su askorbinowego i później rozdrabnia na młynku sto
sując przy tej czynności stałe zraszanie i pokrywanie
ich natryskiem wodnego roztworu zawierającego około
10% chlorku sodu i 0,4% kwasu askorbinowego a uzy-
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skaną miazgę grzybową przepuszcza się przez młynek
koloidalny lub homogenizuje w temperaturze nie niż
szej jak 20°C przy zastosowaniu ciśnienia najmniej
40 atn., po czym momentalnie podgrzewa w przepływie
w ciągu 10-20 sekund do temperatury 60-80°C i ewen
tualnie zagęszcza w próżni w celu uzyskania w niej
najmniej 9% suchej masy a najkorzystniej 12-20°/«
a w końcu odwadnia się ją w znany sposób w suszarce
walcowej lub lepiej rozpyłowej, tak aby suchy końco
wy produkt nie zawierał więcej jak 9% wody.
53k

(P. 152428)

23.12.1971.

Politechnika Łódzka (Instytut Technologii Fermen
tacji i Mikrobiologii), Łódź (Aleksander Czyżycki, Sta
nisław Masior, Maria Adamów).
Sposób otrzymywania moszczu śliwkowego drogą depektynizacji i wstępnej fermentacji, znamienny tym, że
wstępną fermentację miazgi śliwkowej prowadzi się
przy użyciu drożdży Sacharomyces cerevisiae varietas
ellipsoideus, rasami W 22 lub W 21 w temperaturze nie
wyższej niż 20°C, po czym miazgę poddaje się tłocze
niu w znany sposób.
53k

(P. 152596)

(P. 139160)

stałe ścianki, umieszczonych tuż nad obracającą się tar
czą i równolegle do tej tarczy, o przebiegu skierowa
nym od wnętrza na zewnątrz tej tarczy i odwrotnie,
ustawionych jeden za drugim, w kierunku obrotu tej
tarczy, przy czym elementy odchylające mają co naj
mniej płaszczyznę czołową lub boczną, przeciwległą do
kierunku obrotu tarczy, nachyloną ku powierzchni pod
parcia wyrobów na tarczy o kąt, którego wartość w sto
sunku do pionu wynosi 16-45°.
531

(P. 149294)

07.07.1971.

Pomorskie Zakłady Przemysłu Cukierniczego, Byd
goszcz, Polska (Leon Rumińskie Kazimierz Krauze).
Urządzenie do ściągania masy czekoladowej ze spo
dów pieczywa cukierniczego, znamienne tym, że jest
zaopatrzone w szybkoobrotowy wałek (2) o regulacji
pionowej oraz siatkę (6) umocowaną na napinających
wałkach (4, 8) i napędowym wałku (5) ogrzewaną za po
mocą elektrycznych grzałek (10) przy czym odległość
między wałkami (7) i (4) jest równa połowie długości
obciąganego drobnego pieczywa cukierniczego.

30.12.1971.

Poznańskie Zakłady Koncentratów Spożywczych, Po
znań (Kazimierz Owczarski, Stefan Sujak, Jerzy Michaluk).
Sposób wytwarzania przyprawy smakowej w proszku
X jarzyn odznaczających się przenikliwą wonią i ostrym
smakiem, w szczególności z czosnku i cebuli, zawiera
jącej nośnik skrobiowy i dodatki uzupełniające w po
staci soli kuchennej, glutaminianu sodu i innych, zna
mienny tym, że stabilizujące własności nośnika skorbiowego w postaci skleikowanego roztworu skrobi, naj
lepiej pszennej, wzmacnia się przez połączenie go
z wodnym roztworem kazeinianu sodu i do tak przy
gotowanego stabilizatora wprowadza miazgę jarzynową
uprzednio shomogenizowaną i po dodaniu dodatków
poddaje silnemu rozbiciu i mieszaniu, a następnie po
podgrzaniu do temperatury 50-80°C całość ewentual
nie spienia się dwutlenkiem węgla i odwadnia w znany
sposób w suszarce rozpyłowej lub walcowej, przy czym
końcowy suchy produkt winien posiadać taką ilość sta
bilizatora aby stosunek wagowy suchej masy kazeinia
nu sodu łącznie z skrobią do suchej jarzyn nie prze
kraczał proporcji 1 : 1, zaś stosunek wagowy kazeinianu
do skrobi mieścił się w granicach nie wyższych jak 1 : 2.
531
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03.03.1970.

Pierwszeństwo: 04.03.1969 - Francja.
C D . Societa in Accomandita Semplice di Enzo Seragnoli 'e Ariosto Seragnoli, Bologna, Włochy (Ariosto
Seragnoli).
Urządzenie do doprowadzania wyrobów, zwłaszcza
czekolady do maszyny zawijającej pojedynczo i sukce
sywnie, znamienne tym, że składa się z tarczy obroto
wej (2), obracającej się dookoła osi pionowej, umiesz
czonej w strefie napływu wyrobów, oraz z elementów
Odchylających (34, 37, 40, 49, 50) ukształtowanych jako

55b

(P. 132744)
Pierwszeństwo: 2.4.1968 - Szwecja.

2.04.1969.
*

Defibrator Aktiebolag, Sztokholm, Szwecja (Hjalmar
Sten Ingemar Prystadt, Rolf Bertil Rheinhall, Karl Nicolaus Cederquist).
Sposób wytwarzania surowca włóknistego o wysokiej
jasności rzędu 50% GE przez rozwłóknianie ścinek
w tarczowym urządzeniu mielącym, do którego dopro
wadza się parę nasyconą i następującą po tym rafinację
frakcji włóknistej, znamienny tym, że stężenie frakcji
włóknistej przy wyjściu z urządzenia mielącego utrzy
muje się w granicach od 15%> do 40% przez dodanie
wody, zmieloną masę podgrzewa się parą nasyconą
o temperaturze 100° do 140°C, rozwłóknia się mieloną
masę bez dodawania jakichkolwiek aktywnych środków
•chemicznych przy czym podgrzewanie i rozwłóknianie
prowadzi się przez okres krótszy niż 10 minut a frakcję
włóknistą rafinuje się w temperaturze poniżej 100°C.
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(P. 152110)

13.12.197L

Politechnika Warszawska, Warszawa (Jerzy Kosiuczenko).
Sposób wytwarzania papieru elektrofotograficznego,
znamienny tym, że na podłoże papierowe nanosi się n a j 
pierw warstwę podkładową stanowiącą zdyspergowany
siarczek kadmu o powierzchni właściwej 6 - 1 2 m 2 /g
z materiałem wiążącym w stosunku 20-40, korzystnie
35, ewentualnie z dodatkiem plastyfikatorów i sensybilizatorów, wygrzewa się w temperaturze 100-180°C
w ciągu 1 - 3 godzin, a następnie nanosi się właściwą
warstwę fotoprzewodzącą, stanowiącą zdyspergowany
siarczek kadmu o powierzchni właściwej 15-40 m*/g
z materiałem wiążącym w stosunku 4 - 7 , korzystnie 6
i wygrzewa się w temperaturze 100-180°C w ciągu
1 - 2 godzin, ewentualnie z dodatkiem plastyfikatorów
i sensybilizatorów.
57c

(P. 145216)

22.12.1970.

Instytut Maszyn Matematycznych, Warszawa (Miro
sław Mika).
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i element wykonawczy (EW2), NOR (N3), wzmacniacz
(W2) i element wykonawczy (EW2) układem ważącym
(UW) oraz poprzez NOR (N3) układem sygnalizacji wy
brakowania kształtki.
58a

(P. 149373)

12.07.1971.

Biuro Projektów Przemysłu Materiałów Ogniotrwa
łych „Bipromog" Przedsiębiorstwo Państwowe, Gliwice
(Adam Matzner).
Układ do automatycznej stabilizacji parametrów pra
sowania kształtki na prasie ciernej o dwóch stemplach
roboczych, znamienny tym, że jest wyposażony w czuj
nik pomiaru wysokości kształtki (CZh), generator re
laksacyjny (GR) przetwarzania impulsów z czujnika
(CZh) na ciąg impulsów, generator pojedynczego impul
su (GPI), wysterowany z układu programowego stero
wania (UPS) oraz układ przełączający (UP), sterujący
poprzez układ programowego sterowania (UPS) elemen
tami wykonawczymi (EVV1), (EW2), (EVV3) i urządze
niem ważącym (UW).

Sposób justowania wzajemnego położenia negatywów
przy kopiowaniu stykowym obrazów na obydwu po
wierzchniach płytki światłoczułej znamienny tym, że
negatyw jednej strony płytki światłoczułej nakłada się
na jego pozytyw i dziurkuje się a następnie na pozy
tyw nakłada się negatyw drugiej strony płytki i dziur
kuje się, przy czym przedziurkowane negatywy zakłada
się na kołki pomocniczej ramki, w której umieszczona
jest płytka światłoczuła.

58a

(P. 149371)

12.07.1971.

Biuro Projektów Przemysłu Materiałów Ogniotrwa
łych „Bipromog" Przedsiębiorstwo Państwowe, Gliwice
(Adam Matzner).
Układ do automatycznej stabilizacji parametrów pra
sowania kształtki na prasie hydraulicznej, składający
się z obwodu sterowania układem hydraulicznym, ob
wodu pomiaru wysokości kształtki, obwodu kontroli
przebiegu nacisku prasowania oraz obwodu sterowania
namiarem masy, znamienny tym, że w obwodzie stero
wania układem hydraulicznym (UH) posiada wzmac
niacz sumujący (WSU) wysterowany z układu progra
mowego sterowania (UPS), wzmacniacz mocy (\VM)
i element wykonawczy (EW3), w obwodzie kontroli prze
biegu nacisku prasowania posiada czujnik (CZp), wzmac
niacz (WSI) oraz elementy zadające dopuszczalnego na
cisku (ZP m a x ), ZPNmin i ZPNmax) z odpowiadającymi
im dyskryminatorami napięcia (TS1), TS2) i (TS3), w
obwodzie kontroli wysokości prasowanej kształtki po
siada czujnik (CZh), wzmacniacz (WS2), element zada
jący wysokości kształtki (Zh) oraz nieliniowy element
(ENL), zaś w obwodzie sterowania namiarem masy za
wiera przerzutniki (PI) i (P2), (P3) i (P4), (P5) i (P6)
sterujące poprzez NOR (NI), wzmacniacz (VV1) i ele
ment wykonawczy (EW1), NOR (N2), wzmacniacz (W2)

58a

(P. 150463)

11.09.1971.

Przedsiębiorstwo Doświadczalne Pras Automatycz
nych i Tłoczników „Ponar-Hydomat", Warszawa, Polska
(Edmund Nowak).
Układ napędowy wielonaclskowej prasy hydraulicz
nej dwustronnego działania, posiadającej cylindry i nur
niki napędowe o ruchu wzajemnie sprzężonym, umie
szczone na zewnątrz obu stref roboczych prasy, zna
mienny tym, że każdy z nurników napędowych (la) oraz
(Ib) posiada kilka np. dwie lub więcej powierzchni ro
boczych.

Nr 19
58»
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10.11.1971.

Poznańska Fabryka Maszyn i Aparatów Przemysłu
Spożywczego, Poznań, Polska (Marek Haremski).
Układ napędowy prasy do wytwarzania kapsli butel
kowych z taśmy metalowej, składający się z napędu
tłocznika do formowania kapsli i sprzężonego z nim na
pędu mechanizmu do przesuwania taśmy metalowej
w tłoczniku, znamienny tym, że wał napędowy (1) jest
związany z mechanizmem jarzmowym, którego jarzmo
(10) jest połączone za pomocą ciągła (12) z elementem
napędowym (14) znanego sprzęgła jednokierunkowego
(15), sprzężonego z wałkami podającymi (19) i odbiera
jącymi (20) taśmę metalową (21).
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z tłocznikiem do formowania kapsli oraz mechanizm .
napędu wałków podających i odbierających, które na
pędzają taśmę metalową, przebiegającą wewnątrz kor
pusu pomiędzy stemplem a matrycą tłocznika, zna
mienna tym, że korpus (1) ma na całej swej wysokości
pionowe, otwarte z jednej strony boczne wycięcie (7),
przez które przebiega pionowy odcinek taśmy metalo
wej (9) pomiędzy matrycą (5) a stemplem (6) znanego
tłocznika, a w każdej obsadzie (12) i (16) znanych wał
ków podających (10), (11) i odbierających (14), (15) są
utworzone boczne szczeliny (17) i (18), przewidziane do
wprowadzenia taśmy metalowej (9) pomiędzy współ
pracujące wałki (10), (11) oraz (14), (15).
58a

(P. 151468)

10.11.1971.

Poznańska Fabryka Maszyn i Aparatów Przemysłu
Spożywczego, Poznań, Polska (Marek Haremski).
Uchwyt wymiennej szpuli z taśmą metalową w pra
sie do wytwarzania kapsli butelkowych, znamienny
tym, że ma obrotowy bęben (1), ułożyskowany jednym
końcem we wsporniku (4) i zamknięty z obu końców
dnami (5) i (6), którego część cylindryczna ma równo
miernie rozmieszczone na obwodzie co najmniej dwa
zespoły promieniowych otworów, usytuowane w płasz
czyznach prostopadłych do osi bębna (1), przy czym we
wnątrz bębna znajduje się współosiowy trzpień (7), wy
stający swym końcem (8) na zewnątrz przez otwór (9)
w dnie (6) bębna i zaopatrzony w powierzchnie stożko
we (10) i (11), o które opierają się wewnętrznymi koń
cami (13) klocki (12), osadzone przesuwnie w pro
mieniowych otworach bębna i w stanie zacisku uchwy
tu częściowo z nich wystające zewnętrznymi końcami
(14), a pomiędzy dnem (5) bębna od strony wspornika
(4) i znajdującym się wewnątrz bębna końcem (15)
trzpienia (7) mieści się ściśnięta sprężyna (16).

58a

(P. 151467)

10.11.1971.

Poznańska Fabryka Maszyn i Aparatów Przemysłu
Spożywczego, Poznań, Polska (Marek Haremski).
Prasa do wytwarzania kapsli butelkowych z taśmy •
metalowej, zwłaszcza kapsli aluminiowych do zamyka
nia butelek mleczarskich, posiadająca korpus, w któ
rym znajduje się wał napędowy połączony korbowodem

59b

(P. 145460)

31.12.1970.

'■'

Pomorska Odlewnia i Emaliemia, Grudziądz, Polska
(Jan Modrzyński).
Pompa samozasysająca wirowa z bocznymi kanałami
pierścieniowymi, z otwartym gwiaździstym wirnikiem,
posiadająca między stopniami komorę tłoczną, w której
odbywa się swobodnie krążenie cieczy, znamienna tym,
że posiada przegrodę poprzeczną (8) w międzystopniowej komorze tłocznej (7), usytuowaną w obszarze (x)
między otworem wylotowym (6) w członie tłocznym (3)
jednego stopnia, a otworem ssawnym (4) w członie
ssawnym (2) następnego stopnia pompy.
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(P. 145535)

8.01.1971.

Pierwszeństwo: 9.01.1970; 19.02.1970; 20.02.1970 - J a 
ponia.
Matsushita Electric Industrial Co. Ltd.. Osaka, Japo
nia (Yuji Yoshida, Noriyosi Asada, Kakao Punatsu).
Pompa odśrodkowa znamienna tym, że zawiera cy
lindryczną tuleję (7) zamocowaną wodoszczelnie jed
nym końcem we wlotowej części obudowy (1) silnika,
na której powierzchni wewnętrznej na obu przeciwleg
łych końcach osadzone są łożyska (11) i (12), w których
umieszczony jest drążony wał (13) silnika, przy czym
na wlotowym końcu wału (13) umieszczonym w obudo
wie pompy osadzony jest wirnik (22) pompy a na ze
wnętrznej powierzchni tulei (7) osadzony jest rdzeń (9)
stojana, przy czym na drugim końcu wspomnianej tu
lei (7) przymocowane jest uszczelnienie pierścieniowe
płyty (3), która na zewnętrznym obwodzie cisnięta jest
między obudowami (1) i (2) silnika i pompy a wnętrze
wydrążonego wału (13) stanowi główny kanał dla prze
pływu przepompowywanej cieczy.

60a

Nr 19

(P. 150983)

11.10.1971.

POLMO Sanocka Fabryka Autobusów, Sanok (Jan
Jurasiński).
Elastyczny pierścień uszczelniający elementy przesu
wające się ruchem posuwisto-zwrotnym zwłaszcza czło
ny siłowników hydraulicznych składający się z części
prowadzącej, znamienny tym, że ma jedną część uszczel
niającą (2) w przekroju o kształcie równoramiennego
trapezu, pod którego dłuższą podstawą znajduje się
część podporowa (3).

60a

(P. 151347).

2.1Í.1971.

Główny Instytut Górnictwa, Katowice (Zygmunt Dabiński, Jan Perek, Stanisław Łaboński, Kazimierz Paw
lak).
Zawór synchronizujący (skrót zgłoszenia i rys. Za
mieszczono w ki. 47gł na str. 109).
60a

(P. 151871)

2.12.1971.

fabryka Urządzeń Budowlanych „Hydroma", Szcze
cin (Kazimierz Dziura, Ryszard Peroński).
Zawór przelewowy pośredniego działania do ukła
dów zamkniętych (skrót zgłoszenia i rys. zamieszczo
no w kl. 47g1 na str. 110).
60a

59c

(P. 152553)

29.12.1971.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa,
(Stanisław Janie).
Urządzenie do przepompowywania roztworów zwła
szcza roztworów żrących zamocowane na dwupoziomo
wym statywie łatwo przenośnym znamienne tym, że
na dolnej półce statywu (10) zamocowany jest dowolny
element (3) wytwarzający podciśnienie, połączony ela
stycznym przewodem grubościennym (próżniowym)
z naczyniami pochłaniającymi opary kwaśne (7) i alka
liczne (8) a poprzez naczynie zabezpieczające (6) i od
bieralnik (2) połączony z przewodem czerpalnym (1).

(P. 152995)

20.01.1972.

Zakład Doświadczalny Pneumatyki Obrabiarkowej
i Narzędziowej, Białystok, Polska (Józef Taudul, Cze
sław Klimczuk).
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Nr 19

Pokrywy do cylindrów zwłaszcza pneumatyczno-hydrauiicznyeh znamienne tym, że posiadają symetrycz
nie rozmieszczone gniazdai w których znajdują się sru
by (4) współpracujące z segmentami (2) zakończonymi
zaczepami wchodzącymi podczas mocowania pokryw
w rowki (3) tulei cylindra.

61&

(P. 150684)
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a tym samym spowodowanie zamknięcia otworu wylo
towego poprzez połączony z nim element zaworowy zna
mienny tym. że każdy nurnik (4) połączony z elemen
tem (7) zaworowym jest osadzony względem niego osio
wo i przesuwnie między dwoma krańcowymi pozycjami
ograniczonymi przez element (14) sterujący oraz, że
każdy nurnik H) jest umieszczony w otworze (3) cy
lindrycznym stale połączonym z otworem (2) wlotowym.

24.09.1972.

Huta im. Lenina, Kraków (Zdzisław Cichy, Tadeusz
Łoziński, Zygmunt Olecki).
Zawicradło lewarowo-pneumatyczne (skrót zgłoszenia
i fig. zamieszczono w kl. 47g1 na str. 109).

63c

(P. 147161)

27.03.1971.

Zdzisław Kiedrzyński, Warszawa.
Pojazd samochodowy stanowiący pośrednie rozwiąza
nie techniczne pomiędzy motocyklem ł samochodem
znamienny tym, że rozstaw jego kół tylnych (a) oraz
jego kół przednich (b) nie przekracza 99 cm, (czyli
a ( 99 cm, b ( 99 cm).

63c

(P. 125843)

15.03.1968.

Pierwszeństwo: 15.03.1967 - Wielka Brytania.
Girling Limited, Birmingham, Wielka Brytania (Mar
tin Green).
Hydrauliczny zawór rozdzielczy do sterowania prasą
oddzielnych układów hydraulicznych, składający sie.
z kadłuba zaopatrzonego w otwór wlotowy i w co naj
mniej dwa oddzielne otwory wylotowe, z oddzielnych
elementów zaworowych, z których każdy połączony jest
z jednym otworem wylotowym, z oddzielnych nurni
ków z których każdy połączony jest z jednym elemen
tem zaworowym i z elementu sterującego, na przykład
krzywki, odchylonego od położenia neutralnego, w któ
rym wszystkie otwory wylotowe są otwarte i umożli
wiającego przesunięcie jednego z wybranych nurników

20.08.1971.
(P. 150101)
63c
Centralne Biuro Konstrukcyjne Urządzeń Budowla
nych, Warszawa (Andrzej Sadomski, Lucyna Brzozow
ska, Ryszard Duczkowski).
Układ elektro-hydrauliczny sterowania sprzęgłami
skrzyń przekładniowych oraz sprzęgłami blokady prze
kładni hydrokinetyc/nych maszyn samojezdnych kodo
wych, znamienny tym, że styki mikro-sterownika elek
trycznego (3) sa połączone szeregowo przewodami elek
trycznymi (4) z elektromagnesami rozdzielaczy suwako
wych (9), (10), (11), (12), rozdzielających przepływ me
dium roboczego do odpowiednich sprzęgieł (15), (16), (17),
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IÎ8), (19), (20), (21) skrzyń przekładniowych, przy czym,
układ elektryczny rozłączania sprzęgieł (15), (16), (17),
(18), (iS), (20), (21), jest połączony przewodami elek
trycznymi (4) za pośrednictwem przycisku hamulca (5),
bezpośrednio z układem hamulcowym maszyny, a sprzę
gło blokady przekładni hydrokinetycznej (21) jest ste
rowane elektrycznie przyciskiem blokady przekładni
hydrokinetycznej (6) i przekaźnikiem (8).

63c

(P. 150877)

4.10.1971.

Zakład Doświadczalny Samochodów Dostawczych
przy Fabryce Samochodów Ciężarowych im. Bolesława
Bieruta, Lublin (Piotr Gałęza).
Urządzenie do mocowania koła zapasowego zwłaszcza
w samochodach dostawczych znamienne tym, że składa
się z elastycznej obejmy (1) na której jest osadzona
przesuwnie tuleja (2) z hakiem (3) przy czym obejma (1)
»woimi końcami (4) osadzona jest w zaczepach (5) przy
mocowanych do nadwozia pojazdu poza zarysem ze
wnętrznym koła (6) a za pomocą haka (3) w środko
wym zaczepie (7) usytuowanym w polu otworu (8) ko
ła (6).

63c

(P. 151473)

10.11.1971.

Polsko-Czechosłowacki Ośrodek Badawczo-Rozwojo
wy Ciągników, Brno (Zdenek Surý, Josef Ondra).
Hamulec synchronizujący przekładni, zwłaszcza do
ciągników, z tarczą hamulcową na wałku sprzęgłowym,
znamienny tym, że ma w korpusie (1) przekładni obro
towo ułożyskowany wałek sterujący (5), którego ze
wnętrzna końcówka, przechodząca przez tuleję (7), jest
zaopatrzona w zabierak sterujący (10), naprzeciw któ
rego jest umieszczony zabierak (9), zamocowany na pe
dale (8), obracającym się względem tulei (7), przy czym
do wałka sterującego (5) jest zamocowana dźwignia
sterująca (12) sprzężona za pośrednictwem sprężyny ha
mującej (15) z czopem hamującym (14), przesuwnie za
mocowanym względem tarczy hamującej (18), przy czym
sprężyna hamująca (15) opiera się z jednej strony o koł
nierz czopa hamującego (14) a z drugiej strony o miskk zderzakową (13) przesuwną na czopie hamującym

Nr !9

(14), o którą opiera się również sprężyna powrotna (ÍG),
opierająca się drugim swym końcem o ścianę korpusu
(1) przekładni.
Hamulec według zastrz. 1, znamienny tym, że zabie
rak sterujący (10) ma śrubę regulacyjną (11).
Hamulec według zastr?. 1, znamienny tym, że kor
pus (1) przekładni jest zaopatrzony w górny zderzak
(19) i dolny zderzak (20) do ograniczenia skoku peda
łu (8).
Hamulec według zastrz. 1, znamienny tym, że wałek
sterujący (5) jednym swym końcem jest ułożyskowany
obrotowo w czopie (8).
Hamulec według zastrz. 1 do 4, znamienny tym, że
przy oparciu się pedału (8) o górny zderzak (19), mię
dzy zabierakiem (9) a śrubą regulacyjną (11) zabieraka.
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Nr 19
63c

(P. 152014)

8.12.1971.

Pierwszeństwo: 10.12.1970.
Fabbrica Italiana Magneti Marelli S.p.A., Milano Wło
chy.
Urządzenie napędowe piór wycieraczek pojazdów me
chanicznych
ze
zredukowanymi
przyśpieszeniami
w punktach ich zmiany kierunku ruchu, znamienne
tym, że zawiera przynajmniej parę kół roboczych lub
kół zębatych z uzębieniem odmiennym od uzębienia ko
łowego, współpracujące z układem kinematycznym
przekształcającym ruch obrotowy na postępowy tak, że
kątowy ruch piórek wycieraczek w punktach zmiany
ich kierunku ruchu zachodzi ze zmniejszonym przy
śpieszeniem.
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wielokrotnych pełnych obwodów, przy czym niemeta
lowe wzmacniające elementy w drugiej konstrukcyjnej
warstwie skierowane są pod kątem 0° w stosunku do
linii środkowej, a szerokość d r u g i e j warstwy konstruk
cyjnej mieści się w zakresie od 30 mm powyżej do
30 mm poniżej w stosunku do szerokości najszerszego
układu pierwszej konstrukcyjnej warstwy.
63e

(P. 151737)

24.11.1971.

Centralne Laboratorium Chemiczne Spółdzielnia Pra
cy, Warszawa (Zdzisław Deutryk, Ewa Ławicka, Broni
sław Woioszyn).
Uszczelniacz do dętek samochodowych i opon samo
chodów bezdętkowych, znamienny tym, że stanowi sub
stancję składającą się z glinokrzemianów i azbestu za
wieszonych w roztworze glikolu w wodzie.
63e

(P. 152297)

20.12.1971.

Instytut Obróbki Skrawaniem, Kraków, Polska (Wła
dysław Czech, Jacek Tota, Jan Wójtowicz, Mieczysław
Kaliciński).

63c

(P. 150104)

Uniroyal S.A., Neuilly
Mirtain, Jacques Vervin).

20.08.1971.

sur Seine, Francja (Henri

Plastyfikator do pneumatycznych opon, wzmacniający
powierzchnię toczną opony, składający się z pierwsze
go wielowarstwowego układu posiadającego wzdłużne
metalowe wzmacniające elementy i drugiego wielowar
stwowego układu posiadającego wzdłużne niemetalowe
wzmacniające elementy w którym druga warstwa kon
strukcyjna, przystosowana do układania współśrodkowo, w stosunku do warstwy pierwszej a metalowe
Wzmacniające elementy w każdym układzie pierwszej
warstwy konstrukcyjnej ustawione do poszczególnego
kąta nachylenia w zakresie między 16 i 30° w stosunku
do linii obwodowej X - X opony i stosownie do prze
kroju metalowych wzmacniających elementów w każ
dym przylegającym układzie pierwszej warstwy kon
strukcyjnej, znamienny tym, że układy drugiej war
stwy konstrukcyjnej są o równej szerokości i są uło
żone symetrycznie w stosunku do linii środkowej i po
jedynczej długości niemetalowego plastyfikatora taś
mowego, nawiniętego obwodowo wokół wypukłej stre
fy obudowy, przy zachowaniu ciągłej spiralnej linii

Sposób napełniania dętek i opon samochodowych
znamienny tym, że ciśnienie komory sprężania w cy
lindrze silnika spalinowego jest wykorzystane do na
pędu membrany względnie tłoczków w komorze urzą
dzenia w którym przez układ dwu zaworów powietrze
z atmosfery jest zasysane i przetłaczane do opony lub
dętki koła samochodowego.
Urządzenie do realizowania sposobu według zastrz. 1,
znamienne tym, że składa się z korpusu dolnego (1)
oraz korpusu górnego (2) pomiędzy którymi jest umie
szczona membrana (3) utrzymana w położeniu przyle
gającym do dolnego korpusu (1) sprężyną (4) oraz, że
w korpusie górnym (2) znajduje się zawór ssący (5),
przy czym membrana (3) z jednej strony jest zakończo
na zaworem tłoczącym (6) zakończonym w króciec (7),
a z drugiej strony membrana (3) jest połączona z ko
morą (10) zakończoną gwintowaną końcówką (8).
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Nr 19

Automatyczna wieloczynnościowa maszyna do zamy
kania naczyń w kształcie kubków, zwłaszcza słoików
do konserw (skrót zgłoszenia i rys. zamieszczono w ki.
81a na str. 139).
64b

(P. 152289)

20.12.1971.

Przedsiębiorstwo Połowów Dalekomorskich i Usług
Rybackich „Gryf", Szczecin (Wacław Sękowski).

631

(P. 149904)

2.08.1971.

Ludwik Bryłka, Zebrzydowice.
Hamulec szczękowy do pojazdów jednośladowych
zwłaszcza rowerów znamienny tym, że składa się
z dwóch szczęk 1 i 1' w zestawieniu przedstawiają
cych niepełną cyfrę „8" lub literę „X", znanej spręży
ny łukowej (2) do samoczynnego rozwierania dolnych
końcy szczęk (1) i (l') obejmy (3) zaopatrzonej w łuko
wy uchwyt (4) usytuowanych na wspólnym trzpieniu
śrubowym (5), układu dźwigniowego (6), (7) i (8), (8')
o kształcie kwadratowej ramki o długości boku „a"
przy czym układ ten stanowi wzajemne połączenie ru
chome z ramionami szczęk w kierunku przekątnej po
ziomej, a w kierunku przekątnej prostopadłej do po
ziomej osi symetrii połączony jest z cięgnem giętkim (9)
i dźwignią ręczną (10) obudowy naciągu hamulca (11)
usytuowanego na elemencie pojazdu (12).

Sposób mycia różnokształtnych puszek do konserw,
za pomocą szczotek i roztworu myjącego, znamienny
tym, że puszki przesuwane na przenośniku pracującym
w przymusowym takcie, przytrzymywane są za wywi
nięte obrzeża i zatrzymywane na czas operacji mycia
poddaje się równoczesnemu działaniu z zewnątrz i od
wewnątrz szczotek krążących w płaszczyźnie poziomej
po kole, którego środek leży na pionowej osi symetrii
czyszczonej puszki, a kûac™ *vî...*(Vw szczotek stykają się
z płaszczem puszki obustronnie w tyci. r-oaych miej
scach.
Urządzenie do stosowania sposobu według: zastrz. i
znamienne tym, że stanowisko mycia wyposażone jest
w dwie wymienne dosuwane szczotki: zewnętrzną (7)
i wewnętrzną (8) o zarysach włosów odpowiadających
kształtowi mytej puszki, lecz o większym promieniu
dla szczotki zewnętrznej i mniejszym dla szczotki we
wnętrznej, oraz w prowadnicę (25) puszek zamoco
waną na łańcuchowym przenośniku (1) wyposażonym
w zaczepy popychające (24) przy czym szczotki (7 i- 8)
przytwierdzone są nieruchomo do belek (9 i 10) połą
czonych z mimośrodami (11 i 12) osadzonymi na wał
kach obrotowych (13).

64b

(P. 152565)

28.12.1971.

Biuro Projektów Budownictwa Morskiego, Gdańsk
(Stanisław Golonka, Tadeusz Kleszczewski).

64a

(P. 151881)

2.12.1971.

Eielmezèsipari Tervezô Vallalat, Budapeszt, Węgier
ska Republika Ludowa (Jôzsef Horváth, Robert Libísch,
Endre Ringbauer).

Sposób mycia, wyjaławiania bakteryjnego i suszenia
blaszanych opakowań do konserw znamienny tym, że
opakowanie (3) w pozycji dnem do góry ześlizgiem (4)
doprowadzone zostają taśmą przenośnika (1) z uchwy
tami magnesowymi (2) które przenoszą opakowanie (3)
przez strefę natrysku gorącą wodą, strefą nadmuchu
powietrza i w górnej części przez strefę działania pro
mieni podczerwonych, skąd przekazane zostają na sta
nowisko pakowania konserw.
Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz. 1
znamienne tym, że przenośnik taśmowy (1) posiada za
mocowane magnesy stałe (2), przy czym w dolnej czę
ści urządzenia w strefie mycia gorącą wodą, znajdują
się natryski (5* oraz instalacje nadmuchu powietrza (6)
zaś w górnej części baterie promiennikowe (7).

Nr
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(P. 126848)

7.05.1968.
65f

Pierwszeństwo: 8.05.1967 - USA.
Flume Stabilization Systems, Ine Hobeken, USA
(Sheldon B. Feld, Frans Victor Antonius Pangalila).
Sposób stabilizowania statku znamienny tym, że
określa się częstotliwość kołysania statku i zamyka
przepływ wody z jednej komory zbiornika stabilizują
cego do drugiej, gdy statek kołysze się z częstotliwością
znacznie odbiegającą od częstotliwości własnej statku,
otwiera się częściowo przepływ wody z jednej komory
zbiornika stabilizującego do drugiej gdy statek kołysze
się z częstotliwością w zakresie częstotliwości bliższych
częstotliwości własnej statku oraz całkowicie otwiera
się ten przepływ gdy statek kołysze się z częstotliwością
bliską częstotliwości własnej statku.
Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz. 1-2
zawierające zbiornik przedzielony w części środkowej
obrotową przegrodą znamienny tym, że ma zespół ste
rujący (31) określający częstotliwość kołysania statku
(16) i sterujący położeniem przegrody (24), przy czym
przegroda (24) jest w położeniu zamkniętym całkowi
cie, częściowo lub całkowicie otwartym zależnie od czę
stotliwości kołysania statku.

65f

(P. 126339)

129

9.04.1988.

Waldemar Drakalski, Janusz Kryczkowskl, Gdańsk,
Polska.
Łódź pokładowa z żaglem gaflowym, wyposażona
w dwa pływaki stabilizujące, mocowane do kadłuba,
mająca skrzynię mieczową z obrotowo zamocowanym
do niej długim mieczem, znamienna tym, że do kadłu
ba (1) zamocowane są obrotowo pływaki (2 i 3), na któ
rych wsparty jest pomost (4), tworzący także pośrednie
mocowanie pływaków (2 i 3) z kadłubem (1), sprzężo
nych - w znany sposób - ze sterowym ramieniem (7),
stanowiących układ hydraulicznego sterowania i hamo
wania, a na maszcie (5) zamocowany jest półsztywno
1 -ślizgowo gafel (6), zaś niska i nisko usytuowana mie
czowa skrzynia (10) jest od góry zamknięta wodo
szczelnie.

(P. 135028)

25.07.1969.

Pierwszeństwo: 21.08.1968 - Szwecja.
Aktiebolaget Karlstads Mekaniska Werkstad, Karl
stad, Szwecja (Carl-Axel Lindahl, Bengt Ludwig Ohlsen, Lars Ake Waldemar Hjort).
Sposób regulacji obciążenia silników okrętowych
zgodnie z którym prędkość obrotową silników reguluje
się stale za pomocą urządzeń, umożliwiających dopro
wadzenie paliwa do silnika, a położenie pompy paliwo
wej rozpoznaje się i porównuje tak z uprzednio usta
wionymi wartościami granicznymi, że przy przekrocze
niu tych wartości granicznych wysyła się do układusiłownika sygnał korekcyjny, aby tak nastawić śrubę
okrętową, wyposażoną w regulowane łopatki, ażeby
obciążenie silnika przyjęło ponownie nastawione war
tości, przy czym sygnał korekcyjny przetwarza się
w ciąg impulsów, znamienny tym, że impulsy dopro
wadzane do siłownika nastawiają pochylenie łopatek
śruby stopniowo, po jednym stopniu dla każdego im
pulsu, natomiast przy znacznym przekroczeniu war
tości granicznych, sygnał korekcyjny przenoszony jest
bezpośrednio do siłownika tak, że następuje ciągła ko
rekta skoku łopatek, po czym dopiero przy przekrocze
niu punktu, leżącego w pobliżu jednej z wartości gra
nicznych, sygnał korekcyjny przetwarza się ponownie
w ciąg impulsów.
Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz. 1,
polegającego na regulacji obciążenia nastawialnych sil
ników napędowych śruby okrętowej, w którym to urzą
dzeniu przy przekroczeniu nastawionej wartości wysy
łany jest impuls do ustawienia łopatek śruby okręto
wej w taki sposób, że impuls wejściowy w postaci na
pięcia prądu zmiennego z generatora prędkości obro
towej w podłączonym generatorze funkcji, daje funkcję
wynikową odpowiadającą określonej krzywej obciąże
nia, a napięcie wyjściowe generatora funkcji, jest po
miarem dla dopuszczalnego nastawienia pompy paliwo
wej, natomiast pompa paliwowa odpowiada sumie na
pięć wyjściowych selektora sygnałowego impulsów, do
dawanych w sumatorze do napięć oddawanych z gene
ratora funkcji, przy czym dodana suma jest sprawdza
na ze znakami czterech komparatorów, podłączonych
do sumatora, znamienne tym, że dwa komparatory («la,
42a) mają podłączony generator impulsów (38), prze
kształcający jeden lub drugi z sygnałów z komparato
rów (4la, 42a) w ciąg impulsów, z których każdy ma
przewód podłączony do przekaźnika (35). przynależnego
do każdego z komparatorów (4la, 42a) przy czym prze
kaźnik (35) ma napięcie odpowiednie do czasu trwam«
impulsów przekazywane do siłownika (o) w celu na
stawiania pochylenia łopatek śruby, a bezpośrednio do
przynależnych przekaźników (35) są podłączone dwa
komparatory (41a, 42a) do włączania ciągłego napięcia
na siłownik (6) przy dużym przeciążeniu lub üuzyrr.
niedociążeniu śruby.

ISO
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kiem (5) połączonym obrotowo z ramieniem korby (4),
które w czasie ciągłego ruchu obrotowego ramienia
kory (4) współpracując ze sobą określają ruch podaj
nika (1).

C6a

(P. 151654)

19.11.1971.

Bydgoskie Biuro Projektów Budownictwa Przemy
słowego, Bydgoszcz, Polska (Stanislaw Puls, Edward
Bielawski, Ludwik Wierciński, Apoloniusz Jesse).
Urządzenie do transportu tusz zwierzęcych, którego
tor stanowi rura na której przesuwane są rolki z za
czepami znamienne tym, że ma napędzające cięgno (1)
z technicznego łańcucha ogniwowego do którego zamo
cowane są wychylne zabieraki (2).
66a

(P. 151870)

1.12.1971.

Bydgoskie Biuro Projektów Budownictwa Przemy
słowego, Bydgoszcz, Polska (Stanisław Puls, Edward
Bielawski, Ludwik Wierciński, Apoloniusz Jesse).
Kolejka do transportu tusz zwierzęcych, znamienna
tym, że ma tor (1) najkorzystniej z rury o wzdłużnym
wycięciu, stanowiącym wewnątrz prowadnice dla na
pędowego cięgna (2) z przymocowanymi do niego śliz
gami (3) i zabierakami (4).

66»

(P. 151768)

25.11.1971.

Bydgoskie Biuro Projektów Budownictwa Przemysło
wego, Bydgoszcz, Polska (Stanisław Puls, Edward Bie
lawski, Ludwik Wierciński, Apoloniusz Jesse).
Transporter tusz zwierzęcych, znamienny tym, że ma
uchwyty (3) na których zawieszane są oddzielnie tylne
kończyny tusz zwierzęcych, prowadzone wzdłuż toru (4)
za pomocą wychylnych w bok zabieraków (2) zezwala
jących na dowolne rozwarcie kończyn w zależności od
wielkości tuszy.

67«
66«

(P. 151827)

27.11.1971.

(P. 150967)

9.10.1971,

Zakłady Azotowe „Kędzierzyn", Kędzierzyn, (Gerard
Michalik, Eugeniusz Wiliński, Piotr Malara).

Wrocławska Fabryka Maszyn i Urządzeń Przemysłu
Spożywczego, Wrocław (Henryk Krajewski, Tadeusz
Jabłoński).

Urządzenie do docierania zaworów (skrót zgłoszenia
i rys. zamieszczono w kl. 49c na str. 116).

Urządzenie załadowcze maszyny do usuwania szcze
ciny, którego podajnik połączony jest poprzez dźwignię
z ramieniem korby za pomocą łącznika, znamienne
tym, że łącznik (5, 6) składa się z dwóch elementów,
Z których jeden jest prowadnicą (6), zamocowaną obro
towo z dźwignią podajnika (7), a drugi jest prowadni

67«

(P. 151410)

6.11.1971.

Instytut Obróbki Skrawaniem, Kraków (Władysław
Czech, Jacek Tot&. Czesław Ksller, Mieczysław Drojewski, Ryszard Iskra, Piotr srsjnlK Bolesław Gaj,
Tadeusz Wajda, Aleksander Wrono).
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Sposób szlifowania powierzchni stożkowych 1 walco
wych na szlifierkach bezkłowych, znamienny tym, że
»zlifowanie zarówno powierzchni stożkowych jak i wal
cowych odbywa się jednocześnie na tej samej szlifierce,
oraz że szlifowany przedmiot (3) jest oparty o stały zde
rzak (6) umieszczony po stronie wierzchołka szlifowa
nego stożka lub jego podstawy i jest dociśnięty od
góry dociskiem (4) w kierunku listwy podpierającej,
oraz że szlifowany przedmiot (3) jest dodatkowo wpro
wadzony w ruch obrotowy, od rolki (5) dociskającej
podstawę stożka obrabianego przedmiotu (3) w mo
mencie gdy ściernica szlifująca (1) nie posiada jeszcze
styku z obrabianym przedmiotem (3), przy czym rolka
dociskająca (5) napędzana od czoła ściernicy prowadzą
cej (2) działa hamująco w momencie gdy ściernica (1)
zaczyna napędzać szlifowany przedmiot (3).

131

mienny tym, że korpus (5) jest przesuwany odpowied
nio do przesuwu wrzeciennika (1) po własnych pro
wadnicach (6) podstawy (7) umieszczonej poza torem (3)
szlifierki, oraz że korpus (5) jest połączony z wrzeciennikiem (1) elementem podatnym (9) lub też posiada
oddzielny napęd jego przesuwu sprężony z przesuwem
wrzeciennika (1).

67a

(P. 152712)

30.12.1971.

Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego, „Delta-Mielec" (Stanisław Jeleń, Stanisław Młyńczak).
Urządzenie do szlifowania stożków, zwłaszcza stoi
ków o dużej dokładności wykonania, znamienne tym,
że zawiera, pryzmę (9) z wybraniem (10) osadzoną obro
towo i przesuwnie na wsporniku (6) umieszczonym
w przedniej części sań przesuwnych (3), połączonych
z podstawą (1) oraz tarczę elastyczną (najkorzystniej
gumową) (16) osadzoną na trzpieniu (17).

G8a

(P. 151873)

30.11.1971.

Marian Malec, Świątniki Górne, Polska.

67a

(P. 152356)

21.12.1971.

Politechnika Krakowska, Kraków, Polska (Andrzej
.Osyczka).
Układ napędu ruchu głównego szlifierek, w którym
silnik jest zamocowany w oddzielnym korpusie, zna

■Suwakowy mechanizm kluczowy, przeznaczony zwła
szcza do zamknięć mieszkań, samochodów i kas pan
cernych, znamienny tym, że posiada obudowę (1) z we
wnętrznym wielowpustowym pierścieniem (2) wewnątrz
którego osadzony jest obrotowo zespól suwaków ((i)
osadzonych przesuwnie na prętach (11) i zamocowa
nych dwustronnie do tarcz (12) l (13), przy czym tarcza
(13) połączona jest z tarczą (14) przy pomocy napędo
wej listwy (15).

133
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(P. 152586)

29.12.1971.

Zjednoczone Zespoły Gospodarcze Sp. z o.o., Warsza
wa (Bartosz Deczkcwski, Juliusz Bogdan Deczkowski).
Końcówka do pisaków z powierzchniami wewnętrz
nymi, tworzącymi układ kapilarny, znamienna tym, że
stanowi ją jednolity pręcik (i) wykonany z tworzywa
sztucznego posiadający wewnątrz dowolne powierzch
nie stanowiące układ kapilarny (4) i tworzące jednolity
układ drożny.

68a

(P. 152448)

22.12.1971.

Częstochowskie Zakłady Okuć Budowlanych, Czę
stochowa, Polska (Ryszard Słonina).
Orzech zamków zapadkowych, znamienny tym, że
posiada korpus w kształcie litery „S" lub „U" złożony
ze środnika (a) i skrzydełek lub skrzydełka (b).

72d

(P. 145669)

20.01.1971.

Marian F. Perehinczuk, Szczecin, Polska.

68d

(P. 150392)

8.09.1971.

Adam Gargasz, Warszawa, Polska.
Urządzenie zapobiegające nieprzewidzianemu zamy
kaniu się bram, okien, a zwłaszcza drzwi garażu, zna
mienne tym, że podstawowym jego elementem jest pręt
(1) uchwycony jednym swym końcem we wsporniku (4)
przymocowanym do wewnętrznej strony górnej części
drzwi, przesuwający się w otworze uchwytu (3) utwier
dzonego do dolnej ściany górnej poziomej belki odrzwi
i posiadający na drugim swym końcu płaską usytuowa
ną w płaszczyźnie pionowej końcówkę (2) z dwoma
występami.

Bezluskowy nabojopocisk bojowy bocznego zapłonu
okrywający obrotowym płaszczem metalowym wnętrze
głowicy z wypełniaczem metalowym lub innym, zna
mienny tym, że obrotowy płaszcz (1) połączony jest
nierozłącznie z jednolitą komorą zapłonowo-prochową
(4) - odpowiadającą budową zaślepionej łusce bocz
nego zapłonu - wypełnioną ładunkiem inicjującym (7)
i ładunkiem miotającym (8) - poprzez wprasowanie
lub wgwintowanie komory prochowej (4) we wnętrze
obrotowego płaszcza (1).

72f

(P. 145755)

Wacław Żółciński, Warszawa, Polska.
Urządzenie do przeprowadzania ćwiczeń w celowa
niu z broni palnej zawierające tarczę strzelecką
o znacznie zmniejszonych wymiarach, w stosunku do
naturalnych wymiarów tarczy stosowanej przy strze-
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laniu i odpowiednio zbliżoną do stanowiska ćwiczeń
dla zachowania naturalnych proporcji pomiędzy odle
głością tarczy od stanowiska i jej wielkością oraz ele
ment znakujący połączony z mechanizmem spustowym,
który to element po wycelowaniu i naciśnięciu języka
spustowego pozostawia na tarczy znak odpowiadający
łladowi pocisku, znamienne tym, że zawiera makietę
(6) broni wyposażoną w przyrządy celownicze (7, 8),
w którą to makietę wbudowany jest element znakują
cy (11) połączony ze sprężyną uruchamiającą (17) i sprętyną powrotną (23) jak również z dowolnym mechaniz
mem napinającym sprężynę powrotną (17) i mechaniz
mem spustowym. .

75d

(P. 132309)

13.3.1969.

Mirosław Reppel, Warszawa.

lie

(P. 152516)

28.12.1971.

Centralny Ośrodek Badawczo-Projektowy Budow
nictwa Przemysłowego „Bistyp", Warszawa, (Kazimierz
Kassenberg, Włodzimierz Simonowicz, Mieczysław
Wierzbowski).
Układ informacyjnej tablicy świetlnej znamienny jest
tym, że zawiera wspólną szynę podtrzymania SI
i wspólną szynę ładowania S2, a każdy element sygna
lizacji wizualnej pola jest wyposażony w uruchamia
jący go dwuuzwojeniowy przekaźnik, przy czym I
uzwojenie tego przekaźnika służy do podtrzymania go
w stanie pracy z szyny SI, natomiast II uzwojenie
zbocznikowane kondensatorem może być dołączone do
tzyny S2 poprzez prostownik i zestyk zwiemy innego
przekaźnika, stanowiącego wyposażenia sąsiedniego
poprzedniego elementu sygnalizacji wizualnej, leżącego
na tej samej linii przesuwu informacji co pierwszy
element.

Znaczki i plakaciki reklamowe znamienne tym, że
stanowią, dobranej wielkości i kształtu fotogram przed
stawiający napis, rysunek lub obraz, wykonany na
czarno-białej lub barwnej fotograficznej błonie, której
powierzchnia, od strony emulsji fotograficznej, jest
powleczona kryjącym lakierem zapigmentowanym me
talicznym brązem lub aluminium, a korzystniej kry
jącym lakierem zawierającym barwniki luminescencyjne, a tak zaekranowana błona jest połączona odpowied
nim klejem z papierem, lub bez takiej warstwy papie
rowej, jest zamieszczona na oznaczonym przedmiocie
albo też połączona zaekranowanymi powierzchniami
z drugą taką samą błoną.
Sposób sporządzania znaczków i plakacików według
zastrz. 1, znamienny tym, że rysunek, napis lub obraz
o obranej tematyce i treści przenosi się, w ustalonej
skali, znanymi technikami na błonę fotograficzną biało-czarną lub barwną, a powierzchnię otrzymanej w ten
sposób błony powleka się od strony warstwy emulsji
fotograficznej, kryjącym lakierem zapigmentowanym
metalicznym brązem lub aluminium, a korzystniej kry
jącym lakierem zawierającym barwniki luminescencyjne.

06.09.1971.
(P. 150369)
76b
Centralne Laboratorium Przemysłu Bawełnianego,
Łódź, Polska (Tadeusz Kruszewski. Henryk Dworzyński,
Edmund Domżalski, Jerzy Pyrykowski).
Zasobnikowe urządzenie zasilające o pionowym za
sobniku z dyfuzorem i instalacją kontrolującą poziom

74d

(P. 152900)

14.01.1972.

Przemysłowy Instytut Elektroniki Zakład Doświad
czalny Nr 2, Toruń, Polska (Wojciech Grochowski,
Aleksander Hrynkiewicz).
Impulsator elektryczny zwłaszcza do zasilania świa
teł sygnalizacyjnych 1 ostrzegawczych działających
w sposób rytmicznie przerywany z częstością ustaloną
przy pomocy częstotliwości impulsów z elektronicznego
generatora znamienny tym, że w obwód świateł (RL)
zasilanych z sieci prądu przemiennego włączony jast
tyrystor (T y r ), którego bramka jest połączona, poprzez
jednostopniowy wzmacniacz, z elektronicznym genera
torem impulsów (G).
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napełnienia zasobnika surowcem, znamienne tym, że
Jest wyposażony w nawrotny mechanizm (20 i 21), któ
rego bierny człon (20) jest połączony z dyfuzorem (18),
a kontrolująca instalacja (27) jest podzielona na sekcje
rozmieszczone na jednakowym poziomie w całej sze
rokości zasobnika (6) w celu utrzymania jednakowej
wysokości słupa włókien w zasobniku (6).
76b

(P. 151251)

27.10.1971.

Zakłady Artykułów Technicznych i Elementów do
Maszyn Włókienniczych „ELTECH", Bielsko-Biała (An
toni Migdał, Jan Heczko, Józef Szatan, Tadeusz Kubańda, Kazimierz Adamus, Franciszek Stanolik).
Sposób zabezpieczania przed korozją obić zgrzeblnych
znamienny tym, 7i i.aśmę zgrzeblną (1) po obcięciu
brzegów wnr./^/adza się pomiędzy dysze (2 i 3) aparatu
n a n o " : . ' - ^ o powłokę antykorozyjną oraz wałki wygła
dzające (4 i 5) posiadające otulnnę mikrogumową, przy
czym wielokrotność nanoszenia powłoki ochronnej za
leży od liczby opasań bębna prowadzącego (6).

76b

(P. 152765)

5.01.1972

Patent dodatkowy do patentu P. 49213
Przędzalnia Czesankowa im. Gwardii Ludowej, Łódź,
Polska (Kazimierz Kubicki, Zenon Bojanowski, Tadeusz
Tłoczek, Wacław Banasiak, Anatol Michnikowski, Hen
ryk Nowak).
Mechanizm czeszący czesarek okresowych posiadający
płaski grzebień oraz grzebień dodatkowy według pa
tentu nr 49213, znamienny tym, że grzebień (2) jest
ustawiony ukośnie w stosunku do grzbienia (1), przy
czym grzebień (2) jest połączony łącznikiem (3) z grze
bieniem rusztowym (4).

76c

(P. 152675)

31.12.1971.

Centralne Laboratorium Dziewiarstwa, Łódź (Zofia
Matczak, Maria Moszczyńska, Alicja Kubiak, Jadwiga
Galewska).

Nr 19

Sposób wytwarzania nici z przędz teksturowanych,
zwłaszcza poliamidowych, przeznaczonych do nawieczania igły maszyny szyjącej znamienny tym, że po
jedynczą przędzę kędzierzawioną dokręca się w kie
runku zgodnym z momentem skręcającym przędzę,
nadając jej około 100 skrętów na metr a następnie
trzy takie przędze łączy się i skręca ze sobą w kierun
ku zgodnym z kierunkiem dokręcania, przy czym na
daje się im około 500 skrętów na metr.
76d

(P. 130740)

20.12.1968.

Nadodrzańskie
Zakłady
Przemysłu
Lniarskiego
„Odra", Nowa Sól (Franciszek Waśkowiak, Jan Wende,
Alfons Gorgowicki, Antoni Narkiewicz).
Urządzenie do miękkiego nawijania przędzy 1 nici
znamienne tym, że posiada dwuramienną dźwignię (1)
której ramiona ustawione są pod kątem względem sie
bie przy czym do jednego ramienia dźwigni zamoco
wana jest cewka z nawojem (3) zaś do drugiego końca
dźwigni przymocowany jest obciążnik (5).

77g

(P. 150550)

17.09.1971.

„Famor" Bydgoskie Zakłady Sprzętu Okrętowego,
Bydgoszcz (Bohdan Zajdowski, Andrzej Jaskólski).
Urządzenie do automatycznego sterowania oświetlenia
w salach widowiskowych, znamienne tym, że składa
się z jednego lub kilku regulatorów tyrystorowych (1)
sterowanych układem elektronicznym (4), wytwarza
jącym napięcie liniowo rosnące lub malejące w czasie
po zamknięciu lub otwarciu wyłącznika inicjującego
(5).

77g

(P. 151835)

30.M.197t.

Spółdzielnia Pracy Elektryków, Warszawa (Kazimierz
Kassenberg, Włodzimierz Simonowicz, Koman Żarowiecki).

Nr 19
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Układ nastawiania pamięci w obwodach automa
tycznej teatralnej nastawni świateł scenicznych, zna
mienny tym, że poszczególny dwupozycyjny element,
pamięciowy, znajdujący się w wyposażeniu obwodu
(S), posiada dwa wyjścia lub dwa uzwojenia I i II,
przy czym pierwsze z nich jest połączone równolegle
lub szeregowo z takimi samymi wejściami lub uzwoje
niami pozostałych elementów pamięciowych, znajdu
jących się w tym samym wyposażeniu obwodu, nato
miast drugie wejście lub uzwojenie jest połączone sze
regowo lub równolegle z takimi samymi wejściami lub
uzwojeniami odpowiednich elementów pamięciowych,
znajdujących się w wyposażeniach pozostałych obwo
dów (S) nastawni.

80a

(P. 151234)

25.10.1971.

Biuro Projektów i Studiów Przemysłu Ceramiki Bu
dowlanej, Poznań (Grzegorz Balcerek).
Urządzenie obracające do półwyrobów ceramicznych,
znamienne tym, że ma obracający stolik (1) usytuowany
pomiędzy taśmami (2) przenośnika, przy czym stolik (1)
dla ruchu obracającego jest zaopatrzony w drążek (5)
osadzony wolnym końcem przesuwnie w kulisie (6)
zamocowanej na obrotowym czopie (7) ułożyskowanym
w prowadnicy (10), zaś stolik (1) jest osadzony obroto
wo na przesuwnym wózku (4), przesuwającym się
w prowadnicy (10) ruchem posuwisto-zwrotnym reali
zowanym przez dźwignię (14) napędzaną krzywką (16),
a prowadnica (10) wraz z wózkiem (4) jest unoszona
i opuszczana przy pomocy układu dźwigni (21) napędza
nych krzywką (19).

so»

(P. 149097)

19.08.1971.

Iritreprinderea de Constructii Montaj Judetului Sibul, Sibui, Rumunia (Pavel Pascu).
Elementy prostoliniowe ze sprężonego betonu oraz
sposób ich wytwarzania (skrót zgłoszenia i rys. zamie
szczono w kl. 37e na str. 74).

80a

(P. 149650)

26.07.1971.

Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego „Petrobudowa" Płock, Polska (Jerzy Janiak, Zbigniew
Jaruszewski).
Urządzenie do przygotowywania masy gipsowej, zna
mienne tym, że mieszanie składników masy gipsowej
odbywa się przez zastosowanie sprężonego powietrza.

80a

(P. 149652)

26.07.1971.

Henryk Dwornik, Bytom.
Urządzenie do formowania mas zwiększających wy
trzymałość po uformowaniu, znamienne tym, że składa
się z formy, któia jako całość obraca się wokół osi
od 0-180° i której dwie przeciwległe ściany połączone
Jedną krawędzią z elementami podtrzymującymi ściany
formy, obracając się o 0-180° wokół osi elementów
podtrzymujących zwalniają pozostałe ściany formy do
rozformowania.

80a

(ï\ 151374)

3.11.1971.

Raciborskie Zakłady Betoniarskie i Żelbetowe, Raci
bórz (Hubert Trompeta, Alfred Piętka, Idzi Leśniak).
Agregat do produkcji elementów h;*tenowych drobnowymiarowych, znamienny tym, ie **» stół wibracyjny
(14) wmontowane są rolki transporterowe, nad którymi
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Jest zamocowana belka jezdna (15) z elektrowciągiem
(16) i kleszczami (17) oraz współpracującymi ze sobą
koszami zasypowymi, górnym (9) i dolnym (10), i wóz
kiem porcjowym zasypowym (8).

SOa

(P. 151724)

Nr 19

tomiast podłużne boki płyty podstawy matrycy (4)
stykają się z rolkami (10a) prowadnic (Î0), a podczas
procesu prasowania taśma uszczelniająca (13) przymo
cowana do stempla (12) styka się z wierzchnią pła
szczyzną boków matrycy (4a).

24.11.1971.

Biuro Prcjektowo-Konstrukcyjne Przemysłu Mate
riałów Budowlanych ZREMB, Wrocław (Adam Kołacz,
Stanisław Orzeł, Jan Płaczek, Zygmunt Puchalski, Sta
nisław Szklarski).
Matryca zwłaszcza do wykonywania wielkowymia
rowych betonowych prefabrykatów metodą prasowania,
której konstrukcja jest samonośna i nierozbieralna
wyposażona w rolki jezdne usytuowane na przeciw
ległych bokach perforowanego dna zaopatrzonego
w otwory współpracujące z hydraulicznymi wypychaczami, znamienna tym, że jest przystosowana do pracy
w obsadzie (9) stołu prasy, a stanowi ją podstawa (1),
do której za pomocą mechanizmu dźwigniowego (3) są
przymocowane boki (2) wyposażone w uchwyty magne
tyczne (7) utrzymujące boki (2) w pozycji pionowej
względem podstawy (1).

80b

(P. 145766)

22.1.1071,

Dolnośląskie Zakłady Magnezytowe, Świdnica (Karol
Elsner).
Sposób wytwarzania ogniotrwałych wyrobów chromitowo-spinelowych według niniejszego wynalazku,
znamienny tym, że wyroby wytwarza się z dwóch
podstawowych frakcji z rudy chromitowej, której ziar
na po wypaleniu nie wykazują wyższej porowatości
od 6%, oraz cechują się wysokim ciężarem objętościo
wym wyższym od 3,5 G/cm' w ilości najmniej 50%,
oraz mieszaniny spinelowej otrzymanej drogą wspól
nego przemiału z rudy chromitowej o możliwie najniż
szym udziale SiO t nie wyżej 5%, oraz magnezytu
o możliwie najmniejszej ilości związków żelaza nie
wyżej 1,5% i możliwie najniższej zawartości SiO, nie
wyżej 3,0%.
80b

(P. 149218)

03.07.1971.

Kombinat Źródeł Światła Unitra „Połam" Zakłady
Wytwórcze Lamp Elektrycznych im. Róży Luksemburg,
Warszawa, Polska (Jadwiga Bober-Wanat, Mirosław
Grylicki).
Sposób wytwarzania przeświecających ceramicznych
spieków z polikrystalicznego alfa tlenku glinu, zna
mienny tym, że do wytworzenia spieków stosuje się
czysty pod względem fazowym proszek alfa tlenku gli
nu o równomiernej wielkości krysztalitów nie większej
od 10 ł«m i nie mniejszej od 0,01 um. a najlepiej rzędu
0,2-0,6 urn, o pokroju zbliżonym do izometrycznego
i o czystości nie gorszej od 99,5% AljO, oraz zawartości
alkilów nie większej od 0,1%.
80»

(P. 151725)

24.11.1971.

Biuro Projektowo-Konstrukcyjne Przemysłu Mate
riałów Budowlanych „ZREMB", Wrocław (Adam Koiacz, Stanisław Orzeł, Jan Płaczek, Zygmunt Puchalski,
Stanisław Szklarski).
Prasa do kształtowania wielkowymiarowych elemen
tów, zwłaszcza betonowych prefabrykatów metodą pra
sowania, której konstrukcja jest ramowa z usytuowa
nymi pionowo cylindrami hydraulicznymi oddziaływu
jącymi na ruchomy płaski stół poruszający się w kie
runku stempla usytuowanego w górnej części ramy
prasy, znamienna tym, że jest wyposażona w stół (2),
który na obwodzie płyty górnej (5) ma ściany boczne
(6) styczne do boków matrycy (4a) stykającej się podczas
jej posadowienia spodem dna z elementami tocznymi
(8) zamocowanymi na kolumnach wsporczych (8), na

80b

(P. 149227)

03.07.1971.

Gosudarstvenny Vsesojuzny Nauchno-Issledovatelsky
Institut Stroitelnykh Materialov i Konstrktsy, Krasko
wo, Związek Radziecki (Polina Moiseevna Zilberfarb,
Jury Ivanovich Draichik, Lia Davydovna Vnisfeld,
Lilia Vasilievna Voropaeva, Pavel Alexandrovich Em).
Sposób wytwarzania wyrobów z betonu slllkatowego
przez przygotowanie mieszaniny betonowej na bazie
wapienno-krzemionkowego materiału wiążącego, for
mowania wyrobów i obróbki w autoklawie, znamienny
tym, że do przygotowania mieszaniny betonowej sto
suje'się wapienno-krzemionkowy materiał wiążący, któ
rego wilgotność składników przed rozdrobnieniem wy
nosi do 20% całkowitego ciężaru materiału wiążącego.

Nr 19
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80b

8.7.1971.

Wyższa Szkoła Inżynierska im. J. J. Śniadeckich,
Bydgoszcz (Alfons Nowacki, Eugeniusz Waliszko, Hen
ryk Sobiesiński).
Sposób wytwarzania mieszanin cementowych, zna
mienny tym, że proces mieszania składników prowadzi
się w dwóch fazach, a mianowicie w pierwszej fazie
część komponentów, a mianowicie pyły pochodzące
z elektrofiltrów cementowni i kruszywo przygotowuje
się w proporcji objętościowej lub wagowej pyłu do
kruszywa w stosunku 1 : 3÷10 jako mieszaninę w po
staci proszku, do której w drugiej fazie dozuje się wodę,
w ilości zależnej od wymaganej konsystencji i miesza
się całość ręcznie lub mechanicznie, lub miesza się pyły
pochodzące z elektrofiltrów cementowni z wodą, otrzymując jednorodną zaprawę.
(P. 149337)

80b

9.7.1971.

Instytut Przemysłu Szkła i Ceramiki, Warszawa
(Jerzy Szulc, Kazimierz Michalski, Andrzej Pietrzyk,
Irena Chmielewska, Stanisław Nowak, Włodzimierz
Tucharz, Jerzy Plewczyński).
Sposób wytwarzania szkliwa ceramicznego porcela
nowego o znanym składzie, znamienny tym, że do tego
składu wprowadza się dodatkowo mieszaninę surowców
o składzie eutektycznym BaO - 32%, Al2O3 - 11%
i SiO2 - 57% w ilości od 5 do 70% całości a wypalenie
szkliwa porcelanowego odbywa się w dowolnej tem
peraturze w zakresie 1250-1400°C.
80b

(P. 149362)

10.07.1971.

Politechnika Śląska, Gliwice, Polska (Wacław Sakwa,
Dionizy Gasztych, Józef Gawroński, Stanisław Jura,
Janina Marcinkowska, Włodzimierz Cholewa).
Sposób uszlachetniania skał montmorylonltowych
zwłaszcza bentonitów i glin bentonitowych dla celów
odlewniczych, znamienny tym, że uszlach :tniany ma
teriał poddaje się działaniu syntetyczego środka po
wierzchniowo czynnego, szczególnie typu sulfonianów
i siarczanów z ewentualnym dodatkiem znanych akty
watorów chemicznych.
80b

(P. 149401)

12.7.1971.

Wyższa Szkoła Inżynierska im. J. J. Śniadeckich,
Bydgoszcz (Alfons Nowacki, Eugeniusz Waliszko).
Sposób wytwarzania mieszaniny do budowy bitu
micznej nawierzchni drogowej, znamienny tym, że
mieloną kredę jeziorną w ilości do 25% wagowych
miesza się na gorąco w temp. 150°C÷165°C z grysem lub
żwirem, piaskiem zwykłym, asfaltem lub smołą.
80b

(P. 149440)

Instytut Techniki
(Józef Dutkowski).

14.07.1971.

Budowlanej, Warszawa, Polska

Sposób zespolenia cienkiej warstwy zaprawy cemen
towej z nasiąkliwym podłożem zwłaszcza gipsowym,
z wykorzystaniem dyspersji wodnej polioctanu winylu,
znamienny tym, że powierzchnię nasiąkliwego podłoża
gruntuje się środkiem hydrofobowym, korzystnie roz
tworem wodnym metylosilikonianu potasu o stężeniu
od 0,5 do 3%, a następnie układa się warstwę zaprawy
cementowej z dodatkiem dyspersji wodnej polioctanu
winylu w stosunku wagowym 1 0 - 2 5 % użytego cemen
tu.
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Pasta opóźniająca wiązanie cementu, zwłaszcza przy
produkcji prefabrykowanych elementów z ozdobną fak
turą zmywaną, znamienny tym, że składa się z nastę
pujących składników w ilościach podanych w % wa
gowych:
octan lub siarczan miedzi
2-20%
organiczny ligand
3-90%
wodorotlenek sodu lub potasu
3-30%
sproszkowany węglan wapnia
5-50%
skrobia
2-20%
detergent
0-3%
woda
3-30%
80b

(P. 150154)

24.8.1971.

Centralny Ośrodek Badań i Rozwoju Techniki Dro
gowej, Warszawa (Kazimierz Alama, Bohdan Żurek).
Sposób wytwarzania wypełniaczy aktywizowanych
bitumem, znamienny tym, że do kruszywa dozuje się
twardy bitum bez potrzeby upłynniania i podgrzewa
nia w ilości co najmniej 0,8%, korzystnie 2,0÷3,5%
ciężarowo w stosunku do ilości mączki, który podczas
mielenia łączy się z materiałem mineralnym w wyniku
wykorzystania powstającej energii powierzchniowej
kruszywa, przy czym penetracja bitumu w 25°C nie
może być wyższa niż 20°, korzystnie 1÷10°, a tempera
tura mięknienia bitumu według PiK nie niższa, niż
60°C korzystnie 100÷150°C.
80b

(P. 150155)

24.8.1971.

Centralny Ośrodek Badań i Rozwoju Techniki Dro
gowej, Warszawa (Kazimierz Alama).
Sposób aktywizacji wypełniaczy mineralnych wil
gotnych w procesie bitumowania, znamienny tym, że
do otaczania wilgotnej mączki dozuje się bitum z do
datkiem środka adhezyjnego kationoczynnego w ilości
od 1 0 - 8 do 10-7 g, korzystnie 2 ÷ 5 X 1 0 - 7 g składnika
powierzchniowo-czynnego na cm2 powierzchni mączki
ze skał kwaśnych i od 10- 7 do 1,2X10-8 g, korzystnie
4 ÷ 7 X 1 0 - 7 g/cm2 mączki ze skał zasadowych.
80b

(P. 151650)

19.11.1971.

Biuro Projektowo-Badawcze Budownictwa Ogólnego
„Miastoprojekt", Wrocław, Polska (Jan Dzięgielewski,
Ryszard Kowalski, Edmund Nowak).
Środek do usuwania narostów betonu z form stalo
wych składający się z kwasu solnego, znamienny tym,
że zawiera kwas fosforowy w ilości 2 - 4 0 % wagowych,
aceton w ilości 2 - 2 0 % wagowych, siarczanu lub octa
nu miedzi w ilości 0 , 5 - 5 % wagowych oraz deregent
w ilości 0 , 0 1 - 1 % wagowych w stosunku do ilości całe
go preparatu.
(P. 151740)
19.11.1971.
80b
Biuro Projektowo-Badawcze Budownictwa Ogólnego
„Miastoprojekt", Wrocław, Polska (Jan Dzięgielewski,
Ryszard Kowalski, Zygmunt Mikołajczyk, Edmund No
wak).
Opóźniacz wiązania cementu, znamienny tym, że za
wiera octan lub siarczan miedzi w ilości 2 0 - 3 5 % wa
gowych, organiczny ligand np. glicerynę w ilości 5 5 76%, wagowych, ług sodowy lub potasowy w ilości
4 _ 1 0 % wagowych w stosunku do ilości całego prepa
ratu.

16.7.1071.

26.11.1971.
(P. 151775)
80b
Instytut Przemysłu Szkła i Ceramiki, Warszawa, Pol
ska (Andrzej Pytliński, Halina Badowska, Longin Ko
ciszewski, Jerzy Plewczyński).

Biuro Projektowo-Badawcze Budownictwa Ogólnego
„Miastoprojekt", Wrocław (Jan Dzięgielewski, Edmund
Nowak, Zygmunt Mikołajczyk).

Sposób wytwarzania materiałów budowlanych z two
rzywa uzyskanego z fosfogispu lub materiałów podob
nych, znamienny tym, że wyprażony fosfogips nawilża

80b

(P. 149473)
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się i m i e s z a z wodą w ilości do 1 5 % , f o r m u j e w k s z t a ł t 
k i pod c i ś n i e n i e m , p o d d a j e j e p r o c e s o w i d o j r z e w a n i a
w w i l g o t n e j a t m o s f e r z e i suszy na w o l n y m p o w i e t r z u .
S p o s ó b w e d ł u g z a s t r z e ż e n i a 1, z n a m i e n n y t y m , że d l a
p o p r a w i e n i a w ł a s n o ś c i fizycznych w p r o w a d z a się d o
w y p r a ż o n e g o fosfogipsu w a p n o h y d r a t y z o w a n e , e m u l s j e
s i l i k o n o w e l u b i n n e ś r o d k i u l e p s z a j ą c e w ilości do i ö % .
60b

(P. 151987)

7.12.1971.

Instytut Odlewnictwa, Krakov/, Polska (Andrzej
Czajka, Magdalena Gawlikowska. Zbigniew Górny,
B r o n i s ł a w J a k u b c z y k , I g n a c y M a r i a ń s k i , Alojzy Nyczko).

Nr 19

od m i e l e n i a s u r o w c ó w począwszy, a na m i e l e n i u g o 
t o w e g o p r o d u k t u skończywszy, p r z e p r o w a d z a się w j e d 
nym urządzeniu wibracyjnym.
U r z ą d z e n i e do s t o s o w a n i a sposobu w e d ł u g zastrz. 1,
2 i 3, s k ł a d a j ą c e się z k o n s t r u k c j i w s p o r c z e j i n a p ę d u ,
z n a m i e n n e t y m , że p o n a d t o s k ł a d a się z co n a j m n i e j
t r z e c h e l e m e n t ó w w i b r u j ą c y c h (1, 2 i 3), połączonych
p o m i ę d z y sobą kolejno e l e m e n t a m i t r a n s p o r t u , n a p r z y 
k ł a d e l e m e n t a m i (4 i 5), zwłaszcza g r a w i t a c y j n e g o , p r z y
c z y m co n a j m n i e j w e l e m e n t a c h w i b r u j ą c y c h s k r a j 
n y c h (1 i 3) znajdują się m i e l n i k i , a co n a j m n i e j j e d e n
e l e m e n t w i b r u j ą c y , ś r o d k o w y , na p r z y k ł a d e l e m e n t (2)
jest ocrzewany.

Bentonit karboński wzbogacony, w y k o n a n y na bazie
k a r b o ń s k i e g o iłu m o n t m o r y l o n i t o w e g o , z n a m i e n n y t y m ,
że posiada w swym składzie 1 0 - 9 0 % bentonitu sodo
wego lub sodowanego.
80b

(P. 152007)

8.12.1971.

W y ż s z a Szkoła I n ż y n i e r s k a im, J . J . Ś n i a d e c k i c h ,
Bydgoszcz (Mieczysław Z a c h a r a , Alfons Nowacki).
S p o s ó b w y t w a r z a n i a sztucznego l e k k i e g o k r u s z y w a ,
z n a m i e n n y t y m , że popioły l o t n e pochodzące ze s p a l a 
n i a w ę g l a b r u n a t n e g o g r u d k u j e się z wodą w ilości
o k o ł o 3 0 % w a g o w y c h w s t o s u n k u do ilości popiołów
i p o d d a j e się c i ś n i e n i o w e j o b r ó b c e cieplnej w p a r z e
wodnej.
60b

(P. 152012)

8.12.1971.

Z j e d n o c z o n e Zespoły G o s p o d a r c z e S p . z o.o., W a r s z a 
wa (Janusz Pamirski).
Sposób otrzymania mieszanek cementowych o zwięk
s z o n e j w y t r z y m a ł o ś c i , z n a m i e n n y t y m , ż e zaczyn c e 
m e n t o w y o wskaźniku wodno-cementowym wynoszą
c y m około 0,35, z a w i e r a j ą c y m złożoną d o m i e s z k ę c h e 
miczną w ilości około 3,7% c i ę ż a r u c e m e n t u , działającą
Jako plastyfikator, środek dyspergujący i spulchniają
cy, zmniejszający s e d y m e n t a c j ę i zwiększający w i ę ż l i w o ś ć c e m e n t u oraz j a k o ś r o d e k w y w o ł u j ą c y z j a w i s k o
e p i t a k s j i , p o d d a j e się w s t ę p n e m u u w o d n i e n i u przez w y 
d ł u ż o n e w czasie i n t e n s y w n e m i e s z a n i e t r w a j ą c e około
1 5 - 2 0 m i n u t w s z y b k o o b r o t o w y m m i e s z a d l e o około
900 o b r / m i n . po czym miesza się metodą t r a d y c y j n ą
z k r u s z y w e m i wodą z a r o b o w ą .

80 b

( P . 152644)

31-12.1971.

I n s t y t u t P r z e m y s ł u Wiążących M a t e r i a ł ó w B u d o w l a 
n y c h , Opole ( K a z i m i e r z Cichoń).
S p o s ó b w y t w a r z a n i a c e m e n t u , polegający n a t y m , że,
po przygotowywaniu według odpowiednich receptur
zestawu surowców, których składnikami podstawowy
mi, c h e m i c z n y m i są C a C O „ A l . O , , SiO £ i F e ř O „ k t ó r e
po d o k ł a d n y m zmieleniu, z m i e s z a n i u i u j e d n o r o d n i a n i u
na sucho, spieka się w r ó ż n y c h s t o s u n k a c h CaO, AljO s ,
SiO, i FeîO, na różne minerały klinkru cementowego,
a n a s t ę p n i e chłodzi się i po d o d a n i u r ó ż n y c h d o d a t k ó w
p r z e m i e l a się n a gotowy p r o d u k t , z w a n y c e m e n t e m ,
z n a m i e n n y t y m , że w s z y s t k i e czynności technologiczne,

3.01.1972.

C e r a m i c z n e s p o i w o do narzędzi ś c i e r n y c h na bazie
szkła b o r o w e g o z a w i e r a j ą c e t o p n i k i i m i n e r a l i z a t o r y ,
z n a m i e n n e t y m , że z a w i e r a ono w % - w a g o w o szkło
b o r o w e 4 0 - 7 5 , kriolit w ilości 5 - 1 5 j a k o topniki oraz
m i n e r a ł y z a w i e r a j ą c e lit w ilości 2 0 - 5 5 j a k o m i n e r a l i 
zatory.
80b

80b

( P . 152721)

I n s t y t u t C h e m i i i Technologii P i e r w i a s t k ó w R z a d 
kich i S u r o w c ó w M i n e r a l n y c h Kolskiej Filii A.N. ZSRR
(B. A. B r a n c e w , N. W. K u c e n k o , O. S. I g n a t i e w ,
M. G. Efros, W. S. M i r o n i u k , S. G. W o r o n o w ) .

(P- 151773)

26.11.1971.

Instytut Odlewnictwa, Kraków (Magdalena Gawli
kowska, Zygmunt Grodziński, Tadeusz Fryc, Józef
Ebisz).
Pokrycie ochronne na piaskowe lub ceramiczne for
my 1 rdzenie odlewnicze zawierające mieszaninę skład
ników ogniotrwałych, spoiwa i rozpuszczalnika alkoho
lowego, znamienne tym, ze W skład jego wchodzi noś
nik w postaci żelu bentonitowego w ilości 5 - 4 0 % cię
żarowych.
Sposób sporządzania pokrycia według zastrz. 1 zna
mienny tym, że bentonu sodowy lub wapniowy sodo
wany miesza się dokładnie z węglowodorami aroma
tycznymi w stosunku 1 : i do i . 38, a następnie z ami
ną czwartorzędową uprzednio rozpuszczoną w alko
holu w łaźni wodnej w temperaturze 60-80°C, stale
mieszając, w stosunku 1 : 2.
gOb

(P= 152930)

17.01.1972.

Instytut Przemysłu Wiążących Materiałów Budowla
nych. Opole, Polska (Abdon Karkowski).
Sposób wytwarzania dających się wypalić elemen
tów budowlanych, nawet ogniotrwałych, polegający na
tym. że glinę ł/lub inne, plastyczne surowce mineralne
miesza się z właściwym dla konkretnego celu surow-
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Nr 19

cem, najczęściej o znacznie grubszej granulacji i po
wstałą w ten sposób masę kieruje się do pras mecha
nicznych lub hydraulicznych, gdzie w odpowiednich
formach ukształtowuje się surowe elementy, które po
wysuszeniu w suszarniach naturalnych lub sztucznych,
wypala się w piecach przemysłowych na elementy go
towe, zwłaszcza kształtki ceramiczne i/lub kształtki
ogniotrwałe, znamienny tym, że przed wymieszaniem
z surowcem gruboziarnistym surowce plastyczne rozszlamowuje się w znanych szlamatorach z dodatkiem
35 do 80% wody i/lub odpowiedniego roztworu i/lub
potrzebną dodatkowo ilość gruboziarnistych w stanie
naturalnym surowców chudvch. nieplastycznych, prze
miel 0 : x a ■■■■, moki o z aodatkiem 30 do 8ČW0 wody i/lub
odpowiedniego roztworu, miesza się ewrntuaUüi te
dwa składniki mokre i tą mieszaniną natryskuje się
surowiec lub surowce gruboziarniste, sypkie w zna
nych mieszarkach w takich proporcjach, aby uzyskać
prawidłowy stosunek składników mineralnych i wody,
przy czym zmienne zapotrzebowanie na najdrobniejsze
frakcje składników mineralnych, a także zapotrzebo
wanie na wodę w gotowej masie reguluje się doborem
krzywej przesiewu i ilości wody w szlamie.
Elementy budowlane wytworzone sposobem według
lastrz. 1, znamienne tym, że podstawowymi składnika
mi mieszaniny surowcowej, w której formuje się su
rowe elementy, są surowce mineralne, chude, nieplastyczne, o wilgotności naturalnej, na przykład odpady
przemysłowe, drobnoziarniste, zwłaszcza popioły lotne,
o granulacji 0 do 5 mm, które ewentualnie wraz z su
rowcami mineralnymi, chudymi, nieplastycznymi, gru
boziarnistymi, zwłaszcza żużlami i/lub łupkami o wil
gotności naturalnej, stanowią 0 do 95% mieszaniny
oraz szlam zawierający 30 do 80% wody i/lub odpo
wiedniego roztworu.

81»

(P. 150996)

Wrocławska Drukarnia
(Bolesław Mikowski).

Kartograficzna,
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do konserw, wyposażona w elementy do doprowadza
nia naczyń w sposób ciągły, oraz w elementy do od
bierania i odprowadzania zamkniętych już naczyń zna
mienna tym, że w jej skład wchodzą uchwyty (19, 15)
zamocowane obrotowo względem swoich osi w dol
nym, względnie górnym stole obrotowym (4, 14), słu
żące do przytrzymywania naczyń (1) od dołu, względ
nie od góry, oraz że zawiera urządzenie (20, 21, 22, 30)
do obracania uchwytu dolnego (19) i wyłączalną szynę
zamykającą (8) zamocowaną do ramy (7) maszyny, przy
czym szyna ta jest przeznaczona do współpracy z za
ginaną cylindryczną częścią brzegową, albo z pierście
niem mocującym elementu zamykającego nałożonego
na maszynie (1), z tym, że szyna ta zamocowana jest
tak do ramy (7) maszyny, że może zmieniać swoje po
łożenie względem tej ramy zarówno w kierunku po
ziomym, jak i pionowym, zaś górny uchwyt (15) po
łączony jest rozłącznie z pionowym wydrążonym wał
kiem (26) a ponadto maszyna posiada elementy napę
dowe (10, 11, 12) i sterujące (24, 25) do koordynacji ru
chów elementów doprowadzających (2, 3), odbierają
cych i odprowadzających (5, 6) a także dalszych czło
nów chwytających (4, 14, 15, 19) urządzenia zamyka
jącego.

12.10.1971.
Wrocław,

Opaska do wiązania kolumn drukarskich znamienna
tym, te stanowią ją taśma włókienna (1) złączona zna
nym zaciskiem (3) oraz cztery prowadnice x2) przez
wnętrze których taśma jest przesunięta.
81e

(P. 149464)

15.07.1971.

Zakład Doświadczalny Automatyzacji Procesów i Bu
dowy Aparatury Chemicznej przy Instytucie Chemii
Przemysłowej, Warszawa (Jan Pazdyk, Tadeusz No
wak).
Przenośnik wychylny, do transportu przedmiotów
zwłaszcza o kształcie walca kołowego, znamienny tym,
że składa się z zespołów wychylnych 1 napędzanych
od indywidualnych siłowników 2, posiadających wspól
nie sterowane rozdzielacze.

81e

tla

(P. 151881)

2.12.1971.

Elelmezèsipari Tervezô Vàllalat, Budapeszt, Węgier
ska Republika Ludowa (Jôzsef Horvàth, Robert Li
biach, Endre Ringbauer).
Automatyczna wieloczynnościowa maszyna do zamy
kania naczyń w kształcie kubków, zwłaszcza stoików

(P. 149515)

17.07.1971.

Józef Stanisław Frydecki, Sosnowiec, Polska.
Samowyładowczy wóz górniczy znamienny tym, że
składa się z dwóch skrzyń o pochyłych dnach (1), usta
wionych obrotowo na podwoziu, przy czym oś obrotu
każdej skrzyni przechodzi przez środek ciężkości każdej
skrzyni.
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Sie

(P. 151348)

Nr 19

2.11.1971.

Biuro Projektów Przemysłu Cementowego i Wapien
niczego, Kraków, (Eugeniusz Roganowicz).
1. Układ sterowniczy do przesyłania puszek próżnio
wej dwururowej poczty pneumatycznej z jej stacji na
dawczych pośrednich i końcowej do stacji odbiorczej
centralnej, znamienny tym, że w rurach nośnych za
stacjami nadawtzymi pośrednimi oraz końcową zain
stalowane są elektryczne wyłączniki sterownicze za po
mocą których wysyłana z danej stacji nadawczej pusz
ka powoduje otwarcie z pewnym opóźnieniem w sto
sunku do otwarcia zaworu powietrza atmosferycznego
tej stacji zaworów powietrza atmosferycznego innych
stacji nadawczych instalacji.
2. Układ według zastrzeżenia 1, znamienny tym, że
w odcinku rury nośnej (2) między stacją nadawczą po
średnią (12) a rozgałęzieniem (10) umieszczony jest
elektryczny wyłącznik sterowniczy (5), za pomocą któ
rego wysyłana puszka otwiera zawór powietrza atmo
sferycznego (8a) w stacji nadawczej centralnej (11) oraz
zawór powietrza atmosferycznego (8c) w stacji nadaw
czej końcowej (13).

Sie

(P. 151402)

81e

(P. 151691)

22.11.1971.

Biuro Projektowo-Konstrukcyjne Przemysłu Mate
riałów Budowlanych „ZREMB", Wrocław, (Bronisław
Stankiewicz, Czesław Zambrzycki).
Podpora kulowa, mająca jako element nośny kulą
osadzoną w dwudzielnej obudowie znamienna tym, że
w korpusie (2) do komory (4) w kształcie czaszy, pod
element nośny w postaci kuli (1) doprowadzone jest
kanałem (6) sprężone powietrze (5), a na dnie tej ko
mory (4) usytuowany jest element wsporczy (9) dla
kuli (1), natomiast górną część obudowy stanowi po
krywa w postaci pierścienia (3) z wykonanymi na ob
wodzie od wewnątrz labiryntowymi wcięciami na po
mieszczenie uszczelek (7) i (8).

5.11.1971.

Huta „Warszawa", Warszawa (Ryszard Stolarz, Wła
dysław Gemra, Eugeniusz Wójcik, Leopold Rosiek).
Sposób
chłodzenia
elektrorolek
transportowych
w hutnictwie (skrót zgłoszenia i rys. zamieszczono
w ki. 7a na str. 11).
Sie

(P. 151651)

19.11.1971.

Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica,
Gliwice (Józef Wanot, Antoni Caputa, Tadeusz Hajnrych).
Likwidator zawisów miałkich materiałów w prze
lotowych zbiornikach, znamienny tym, że we wnętrzu
przelotowego zbiornika (1) w jego dolnej części przy
mocowana jest do ścian za pomocą kształtownika (5)
membrana gumowa (4) do której od strony ściany zbior
nika płyta metalowa (5) a drgania membrany gumo
wej (4) wywołane zostają wibratorem (7) poprzez
trzpień (8), który sztywno połączony jest z wibratorem
(7) i płytą metalową (5).

8 le

(P. 151779)

26.11.1971.

Kraśnicka Fabryka Wyrobów Metalowych im. Ma
riana Buczka, Kraśnik Fabryczny (Andrzej Jedliński,
Czesław Giebodziński).
Urządzenie do transportu wiórów, znamienne tym, że
posiada zamknięty obieg zgarniaków, zaopatrzonych
w rolki prowadzące (5) i oporowe (ti) przemieszczające
się po krzywkach (3) i (4), z których jedna ustala po
łożenie zgarniaka w ruchu roboczym, a druga w cza
sie ruchu powrotnego.

Nr 19
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2102.1971.

Kopalnia Węgla Kamiennego „Sosnowiec" Przedsię
biorstwo Państwowe, Polska (Józef Łójas, Edward
Piętka, Henryk Trzepietowski).
Urządzenie do zabezpieczania urobku przed rozdrab
nianiem w głównych punktach przesypowych znamien
ne tym, że konstrukcja nośna (2) w kształcie ramy za
mocowana do: płaszczyzny zsypni (4) na zewnętrznej
powierzchni ma zespół walcy (1) pokryty gumą, uło
żonych równolegle względem siebie i prostopadle do
kierunku spływu masy węglowej, przy czym średnice
ich maleją w kierunku nachylenia płaszczyzny zsypni
(4), zaś na dalszej powierzchni konstrukcja nośna (2)
ma zamocowane sprężynowe wahacze (9) łączące ramę
z podłożem.

Ï41

(P. 152566)

28.12.1971.

Biuro Projektów Budownictwa Morskiego, Gdańsk
(Walerian Lewandowski, Zdzisław Paprotny).
Osłona przenośników taśmowych, znamienna tym, że
konstrukcję nośną stanowią odpowiednio ukształtowane
ramy (1) usztywnione między sobą wzdłużnikami (2)
połączonymi z ramami (1) rozłącznie, przy czym do
ram (1) zamocowane są obrzeża (3) stanowiące pro
wadnice właściwej osłony (5) wykonanej z elastycz. nego materiału.

81e

(P. 152567)

28.12.1971.

Biuro Projektów Budownictwa Morskiego, Gdańsk
(Stefan Czarnecki, Ryszard Rayski).
Wyładowarka hydrauliczna, znamienna tym, że po
siada pompę mechaniczną (4) zawierzoną na wysięg
niku (3) i wsporniki (2) wspartym na kolumnie (1) które
w całości spełniają również funkcje układu hydraulicz
nego, przy czym usztywnienie konstrukcji i swoboda
jej manewrowania jest spełniona poprzez układ dźwig
niowy (6) z zamocowanymi na nim przeciwciężarami (7).
81e

(P. 152564)

28.12.1971.

Biuro Projektów Budownictwa Morskiego, Gdańsk
(Tadeusz Kleszczewski, Tadeusz Cierniecki).
1. Sposób mycia, dezynfekcji 1 suszenia palet, zna
mienny tym, że paletę (11) układa się na przenośniku
(12), który podaje ją do komory mechanicznego mycia
(1) gdzie jest najpierw zmiękczana czynnikiem myją
cym pracującym w obiegu zamkniętym a następnie jest
zewnętrznie wyszczotkowana układem mechanicznych
szczotek (4) i wypłukana wodą z natrysków (8) w ko
lejnej komorze dezynfekcyjnej (2) jest płukana czynni
kiem dezynfekującym pracującym w obiegu zamknię
tym a następnie po odcieknięciu podana do komory
suszenia (3) gdzie jest dokładnie wysuszona.
2. Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz. 1
znamienne tym, że składa się z komory mechanicznego
mycia (1), komory dezynfekcyjnej (2) i komory su
szenia (3) połączone ze sobą przenośnikiem (12) o regu
lacji pj ędkości przesuwu poprzez mechanizm napędo
wy (6) i przekładnie (5), przy czym w komorze mecha
nicznego mycia (1) znajdują się układy natrysków (7)
i (8) oraz szczotki mechaniczne (4), w komorze dezyn
fekcyjnej (2) znajduje się układ natrysków dezynfek
tora (9) zaś w komorze suszenia (3) umiejscowione są
kształtki (lu) nawiewowo-wyciągowe powietrza.

81e

(F. 152671)

31.12.1971.

Centralne Laboratorium Odzieżownictwa, Lodź (Ka
zimierz Podgórski, Henryk Olszówka).
Urządzenie podające wyroby odzieżowe do rizenośnlka, usytuowane przy stanowisku piacy pod kątem
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umożliwiającym swobodny ześlizg odzieży, zawieszonej
na wieszakach, znamienne tym, że ma prowadnik (11)
zawierający od góry zaczep (14) na wieszak (13) z odzie
żą, na którym w wycięciu (8) jest osadzona obrotowo
dźwignia (9) z zaczepem (7) do chwilowego przechwy
tywania zsuwającego się po tym prowadniku wieszaka
413), zaś w zasięgu zaadresowanego wózka przenośnika
jest usytuowana kontaktowa listwa (2), osadzona wychylnie w prowadniku (11) i połączona cięgnem (6)
z dźwignią (9), przy czym bezpośrednio przed zaczepem
(14) prowadnika do odczepiania wieszaka (13) jest usy
tuowane ramię (11) dwuramiennej dźwigni (12), której
drugie ramię jest połączone pośrednio poprzez cięgno
(10) z mechanizmem odczytującym adresy wózków noś
nych przenośnika.

Nr 19

ryzacji powoduje włączanie raz jednego a raz dru
giego stycznika.

84 a

(P. 151162)

22.10.1971.

Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi Zakłady Ba
dawcze i Projektowe Miedzi „Cuprum", Wrocław, (Ste
fan Dawid).

Sie

(P. 152729)

3.01.1971.

Zapora ziemna zbiornika o stałym przyroście pię
trzenia, której korona i skarpa odpowietrzna nadbudo
wywane są z pewnym wyprzedzeniem w stosunku do
poziomu narastającego piętrzenia zawartości zbiornika,
znamienna tym, że ma skarpę odwodną (3, 4) nachy
loną pod kątem większym od kąta stoku naturalnego
materiału zapory, najkorzystniej zbliżonym do kąta
prostego.

Gdańskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysło
wego, Gdańsk, Polska (Ryszard Grobelski, Jerzy Góral
iki, Adam Kot, Jerzy Czaplicki).
Urządzenie do automatycznego otwierania I zamyka
nia zbiorników, znamienne tym, że do części wzma
cniającej (2) wylot zbiornika przegubowo połączone są
dwie przeciwwagi (4 i 6), przy czym jedna z nich (4)
połączona jest z klapą (3) wylotu zbiornika, a druga (6)
zaopatrzona jest w zapadkę (5) o nachyleniu od strony
przeciwwagi (4) najkorzystniej 30% do pionu.

84c

(P. 149398)

12.07.1871.

Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane „ZREMB",
Katowice (Józef Strach).

£3b

(P. 151208)

25.10.1971.

Fabryka Maszyn i Sprzętu Wiertniczego „GLINIK",
Gorlice, (Stanisław Bogdan).
Układ do sterowania urządzeń elektrycznych stero
wanych Impulsami minutowymi, zwłaszcza zegarów
wtórnych czasowych i kasujących zbudowany z dwóch
styczników, sześciu diod, dwóch lampek kontrolnych
oraz kilku bezpieczników topikowych, znamienny tym,
że styczniki (A) i (B) włączane są na przemian przez
elektromagnesy (5) i (20), włączane w obwód zegara
pierwotnego (2), który dając napięcie o zmiennej pola

Przesuwna obudowa odciążająca dla zabezpieczenia
wykopów od parcia naziomu i obciążenia z góry o pio
nowych ścianach, znamienna tym, że jest wykonana
z profili stalowych i blach w kształcie przestrzennej
ramownicy o przekroju poprzecznym w kształcie od
wróconej litery U, o rzucie poziomym na kształt fo
remnego trapezu o niewielkiej zbieżności boków w kie
runku przeciwnym do kierunku przesuwu ramownicy,
złożonej z kolejno za sobą ustawionych na dwóch rów
noległych względem siebie i do kierunku przesuwu
płozach 5 i połączonych sztywno ze sobą poprzecznicami 3 i z płozami, jednonawowych płaskich ram 1
o zmniejszającej się licząc od czoła do tyłu rozpiętości
rygli 2 dla zachowania zbieżności ramownicy.
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(P. 152488)

24.12.1971.

Zakłady Mechaniczne „Łabędy", Gliwice 9, Polska
(Stanisław Drzensla).
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spiralne pole magnetyczne, a ponadto do obudowy (2)
i wewnętrznej rury (3) jest podłączone najkorzystniej
odpowiednio ujemne l dodatnie napięcie prądu stałego.

Koparka hydrauliczna z osprzętem iurawiowym prze
inaczonym do pracy z chwytakiem linowym, zgarniaklem i hakiem, znamienna tym, że jest wyposażona
w wysięgnik kratowy lub zestaw wysięgników krato
wych, zespół trzech hydraulicznych wciągarek lino
wych umieszczonych n'a odejmowalnej ramie oraz układ
sztywnych cięgien linowych, z kołami linowymi przez
! ł ó r e przewijają się liny podwieszenia wysięgnika.

85c

(P. 149639)

24.07.1971.

Zakłady Azotowe im. F. Dzierżyńskiego, Tarnów,
(Zbigniew Dębowski, Bolesław Smyk, Zygmunt Wyroba, Edward Różycki, Zygmunt Bukowski, Barbara
Czarnecka).

85c

(P. 149449)

15.07.1971.

Biuro
Projektów
Gospodarki- Wodno-Sciekowej
1 Ochrony Atmosfery „Biprowod", Warszawa (Jerzy
Kieli, Zdzisław Glinicki, Tadeusz Mikułowski).
1, Sposób fizyko-chemiczny oczyszczania ścieków zna
mienny tvm, że do komory (1) reakcji, w której za
chodzi proces flokulacji i flotacji przy jednoczesnej re
cyrkulacji osadów dodatkowo doprowadza się powie
trze.
2. Urządzenie do wykonywania sposobu według
zastrz. 1 znamienne tym, że w środkowej komorze (1)
reakcji znajduje się ruszt (7) powietrzny.

Sposób likwidacji azotanów 1 azotynów w ściekach
przemysłowych, pochodzących głównie z produkcji na
wozów azotowych, znamienny tym, że stosuje się w tym
celu szczepionki bakterii denitrifikacyjnych należące
do następujących gatunków według klucza Bergeya
z 1957 r. Pseudomonas sp., szczep „SBR"; Propioni
bacterium pentosaceum szczep „B"; Clostridium sporogenes, szczep „BR"; Pseudomonas fluorescens, szczep
„SBRM"; oraz szczepy „SIU", „BI" i „R2" z rodzaju
Arthrobacter oraz Thiobacillus denitrificans.
85c

(P. 149879)

5.08.1971.

Politechnika Gdańska, Gdańsk (Kazimierz Abramski,
Franciszek Loska).
Osadnik do magazynowania odpadów, znamienny
tym, że jest ograniczony wałem opaskowym (1), zbu
dowanym z przepuszczalnego materiału ziemnego lub
odpadów poprodukcyjnych i wyłożony folią (6) politereftalano-etylenową, na której ułożone są dreny cera
miczne (7) o średnicy 7,5 cm, w rozstawie korzystnie
co 10 m, a w pobliżu wału opaskowego (1) w rozstawie
korzystnie co 6 m.

85c

(P. 149572)

21.07.1971.

Biuro Projektów Przemysłu Hutniczego „Biprohut"
Przedsiębiorstwo Państwowe, Gliwice (Mieczysław
Panz).
Hydrocyklon zbrylający mający znany styczny wlot
najlepiej dyfuzorowy, część cylindryczną obudowy
i część stożkową wylotową, oraz mający wewnątrz rurę
dla wylotu płynu czystego o zmiennej średnicy która,
na wysokości przejścia części cylindrycznej obudowy
w część stożkową, ma odrzutnik, znamienny tym, że
wewnątrz rura (3) na części zwężonej, ma kierownicę
(8) najlepiej spiralną i jest ona od zewnętrznej obu
dowy (2) elektrycznie odizolowana, zaś na zewnętrznej
obudowie (2) i na części stożkowej (11) są umieszczone
elektromagnesy ('i, 10, 12) wytwarzające wirowe i/lub

7.08.1971.
(P. 149917)
85d
Wodzisławskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryj
nych Przemysłu Węglowego, Wodzisław Śląski (Alek
sander Pozimski, Stanisław Hanak).
Urządzenie do wykonywania studzien wierconych
zwłaszcza o dużej średnicy, znamienne tym, że rura
płaszczowa (1) z zapłukającymi rurami (2) ma u dołu
od wewnątrz, pierścień (3) z uszczelką (4), do którego
dosunięty jest „trzewik" (5) w kształcie pobocznicy
stożka wras z dnem (G) stanowiącym podstawę stożka
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przy czym haki 7 przymocowane do dna (6) połączone
są z pokrywą (8) żerdziami (9) zakończonymi u dołu
uchami (10) a u góry nagwintowanymi trzpieniami (11),
za pomocą nakrętek (12) z podkładkami (13).

87a

(P. 149400)

12.07.1971.

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dą
browskiego, Warszawa, (Lech Borowski).
Klucz do nakrętek otworowych, zwłaszcza do nakrę
tek otworowych śrub nie wymagających dużej siły do
cisku znamienny tym, że stanowi drut sprężynujący,
o średnicy odpowiadającej średnicy wewnętrznej znor
malizowanych otworów nakrętek, wygięty w kształcie
litery U, której końce są zagięte pod kątem prostym.

S5h

(P. 151730)

24.11.1971.

Julian Batko, Nadarzyn, Polska.
Zawór sedesowy wielostopniowy, z głównym zasto
sowaniem do spłukiwania muszli klozetowej - zna
mienny tym, że do odmykania szczeliny między gniaz
dem zaworowym, a grzybkiem (6) zastosowany jest
popychacz (5) suwliwy o kształcie wydłużonego walca
- uruchamiany naciskiem palca poprzez tłok (4) z któ
rym popychacz (5) jest połączony na wcisk, przy czym
siła powstająca w wyniku przyłożenia palca do tłoka
(4) ma kierunek poosiowy do strumienia przepływają
cej wody lecz przeciwny zwrot.

86a

(P. 135982)

Pierwszeństwo: 10.10.1968 Gebruder
Sulzer
Aktiengeselschaft,
Szwajcaria (Karl Hohener).

23.9.1969.
Winterthur,

Czujnik wątkowy optyczny do krosna tkackiego, wy
posażony w nadajnik o promieniu skierowanym w kie
runku wątku i odbiornik tych promieni, służący w przy
padku stwierdzenia nieobecności lub zrywu wątku do
zatrzymania krosna, znamienny tym, że odbiornik po
siada środki sterownicze umożliwiające zatrzymanie
krosna w przypadku niewprowadzenia wątku i wyzwa
lające środek wyłącznikowy, w przypadku przekrocze
nia określonej wartości intensywności działania pro
mieni na odbiornik.

87a

(P. 152465)

23.12.1971.

Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „Delta-Mielec"
(Andrzej Gałaś).
Klucz nasadowy z elementem sprężystym znamienny
tym, że zawiera pierścień (5) ukształtowany w dolnej

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

Nr 19

części w postaci rozchylających się elementów spręży
nujących (4) umieszczonych w wybraniu (3) nasady
korpusu (2).
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ślizgowy transporter, znamienny tym, że ma spiralne
koryto (2) wyposażone po zewnętrznej stronie w sito
(3), które składa się z trapezowych prętów (4) zwężają
cych się ku stronie zewnętrznej, przy czym spiralne
koryto (2) zakończone jest sitowym dnem (8), które
stanowią trapezowe pręty (9) usytuowane poprzecznie
do kierunku strumienia i mają zwężenia w kierunku
zbiornika (6) usytuowanego pod sitowym dnem (8).
89a

(P. 151230)

27.10.1971.

Instytut Przemysłu Cukrowniczego, Warszawa (Mi
kołaj Wiekluk).

37a

(P. 152683)

31.12.1971.

Karkonoskie Zakłady Maszyn Elektrycznych „Karelma", Piechowice, pow. Jelenia Góra (Henryk Marc).
Stół warsztatowy zwłaszcza do robót ślusarsko-spawalniczych, wyposażony w wentylator do odciągu spa
lin, imadło, lampę, wieszak na uchwyt do elektrod,
trzymacz palnika oraz szafę instalacji elektrycznej zna
mienny tym, że podzielony jest na dwie części, z któ
rych jedna wyposażona jest w wentylator do odciągu
spalin przez ruszt, a druga w szafkę dwudrzwiowa po
dzieloną pionowym słupkiem usztywniającym płytę
stołu do którego zamocowane są zawiasy drzwiczek.

1. Sposób mokrego oczyszczania płodów rolnych,
a zwłaszcza buraków polegający na poddawaniu bura
ków ruchowi prostoliniowemu oraz obrotowemu, zna
mienny tym, że buraki są przemieszczane w płaszczyź
nie poziomej wzdłuż drogi złożonej z odcinków prosto
liniowych, różnokierunkowych, przy czym przemiesz
czanie odbywa się na powierzchni o przekroju wykazującym krzywiznę od lekko spadzistej, poprzez zbli
żoną do poziomej, aż do ostro wznoszącej się.
2. Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz. 1,
znamienne tym, że stanowi koryto (1) wewnątrz, któ
rego zainstalowane są rolki (2) obracające się w jed
nym kierunku, przy czym rolki (2) lub gumowe okła
dziny rolek (2) są wyposażone w występy (8) rozmie
szczone według linii śrubowej oraz. że nad korytem (1)
zamontowane są dysze (5) natryskowego rurociągu (i).
przy czym dysze (5) poruszają się ruchem obrotowo-zwrotnym.

89a

(P. 152718)

3.01.1972.

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Budowy
Urządzeń Chemicznych CEBEA, Kraków (Zdzisław
Gortatewicz, Jerzy Bonalski).
89a
(P. 149309)
08.07.1971.
Centralne Biuro Konstrukcyjne Urządzeń Chemicz
nych, Kraków, Polska (Zdzisław Gortatewicz).
Wodooddzielacz płodów rolnych, zwłaszcza buraków,
zawierający pochyłe koryto stanowiące grawitacyjny

Wodoodzielacz obrotowy, zwłaszcza do buraków, za
opatrzony w silnik, przekładnię pasową i przekładnię
zębatą oraz w toczny pierścień wsparty na tocznych
rolkach, znamienny tym, że ma obrotowy sitowy bę-
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ben (1) zaopatrzony od ftrony wewnętrznej w spirale
(4) z blachy służące do transportu wzdłużnego bura
ków, w którego osi lub nieco poniżej znajduje się na
trysk (5) wody czystej, przy czym pobocznica obroto
wego sitowego bębna (1) utworzona jest najkorzystniej
z prętów płaskich (2) przytwierdzonych w sposób trwa
ły do znanych pierścieni (3).
89c
(P. 149208)
2.07.1971.
Zjednoczenie Przemysłu Cukrowniczego, Warszawa
(Jerzy Bonalski, Zdzisław Gortatewicz).
Sito szczelinowe do oddzielania zanieczyszczeń sta
łych od cieczy oraz do oddzielania miazgi tkanek r o 
ślinnych od wody w szczególności do oddzielania miazgi
tkanki korzenia buraka cukrowego od soku dyfuzyj
nego i wody poprasowej w przemyśle cukrowniczym
składające się z komory kierującej płyn oczyszczany
na sito, dyszy płynu oczyszczonego, wklęsłego sita
szczelinowego, komory płynu oczyszczanego i komory
zbiorczej zanieczyszczeń znamienne tym, że właściwe
sito szczelinowe (2) uformowane jest w kształcie para
boli, której tworzący promień krzywizny ulega stałemu
zmniejszaniu w kierunku ruchu płynu oczyszczanego,
przy czym równocześnie ulegają stopniowemu zmniej
szaniu szerokości szczelin sita.

Í9c

(P. 151228)

27.10.1971.

Instytut Przemysłu Cukrowniczego, Warszawa (Mi
kołaj Wiekluk, Edmund Waleriańczyk).
Urządzenie do ekstrakcji cukru z krajanki buracza
nej, posiadające obrotowy bęben o osi poziomej z osa
dzonymi w nim przenośnikiem, śrubowym i wydrążo
nym wałem przy czym bęben, przenośnik śrubowy
1 wał są zespawane i tworzą jedną całość znamienne
tym, że bęben (1) jest perforowany i zamocowany nad
korytem (2), które jest podzielone uszczelnieniami-przegrodami (10) na szereg sekcji, przy czym każda
sekcja jest wyposażona w odrębne sito (11) dla od
bioru soku połączone w znany sposób poprzez pompę
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(13), ogrzewacz (15) i rurociąg (7) z sekcją wału (8),
znajdującą się ponad sitem (11) odbierającym sok.
89c
(P. 151229)
27.10.1871.
Instytut Przemysłu Cukrowniczego, Warszawa (Mi
kołaj Kiekluk, Edmund Waleriańczyk).
Urządzenie do ekstrakcji ciągłej, ciał stałych o roz
winiętej powierzchni, a w szczególności krajanki bura
czanej, stanowiące przenośnik bez końca przesuwa
jący się w rurowym korpusie, tworzącym obieg za
mknięty, w którym materiał ekstrahowany i ciecz ek
strahująca poruszają się w przeciwprądzie, przy czym
droga ekstrahowania-wysładzania ukształtowana jest
jako linia zbliżona do sinusoiay ^ **«! pionowej, na
której przy podnoszeniu następuje t6wnoc*c.*'*íc ciągłe
przemieszczanie krajanki względem chwilowy»... «>".i
obrotu, znamienne tym, że korpus rurowy części wysładzającej składa się z łukowych elementów (1), połą
czonych prostymi odcinkami (2), przy czym przekrój
poprzeczny korpusu rurowego może być w postaci koła,
owalu lub zaokrąglonego prostokąta.

89k
(P. 152551)
29.12.1971.
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Katedra
Technologii i Higieny Żywienia Człowieka, Warszawa
(Franciszek Swierski, Stanisław Zalewski).
Sposób wytwarzania nieżelującej 1 nieretrogradującej skrobi modyfikowanej fosforanami, znamienny tym,
że skrobie te otrzymujemy stosując dodatek mocznika
w ilości 0,01 do 0,08 mola na 1. mol reszt glukozowych
skrobi, rozwinięcie powierzchni poprzez rozdrobnienie
do średniej granulacji poniżej 120 n przed przebiegiem
reakcji w czasie prażenia co obniżyło dodatek fosfo
ranów metali alkalicznych do 0,03-0,05 mola na 1 mol
reszt glukozowych skrobi oraz złagodziło parametry
prażenia - czas 0,5-3 godz. przy temperaturze 1 5 0 175°C.
89k

(P. 152552)

29.12:1971.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Katedra
Technologii i Higieny Żywienia Człowieka, Warszawa
(Franciszek Świderski).
Sposób wytwarzania rozpuszczalnej w zimnej wodzie
skrobi modyfikowanej fosforanami, znamienny tym, że
skrobie te otrzymujemy stosując dodatek mocznika
w ilości od 0,04 do 0,1 mola na mol reszt glukozowych
skrobi, rozwinięcie powierzchni poprzez rozdrobnienie
do średnic granulacji poniżej 150 |i przed przebiegiem
reakcji w czasie prażenia, co zezwala na znaczne obni
żenie dodatku fosforanów metali alkalicznych do 0,060,13 mola na 1 mol reszt glukozowych skrobi oraz sto
sowanie złagodzonych parametrów prażenia czas 0 , 5 3 godz. przy temperaturze 1 4 0 - i'70°C.

II. W Z O R Y
4»

(W. 49459)

5.04.1971.

Akademia Górniczo Hutnicza im. Stanisława Staszica,
Kraków, Polska (Mieczysław Hobler).
Urządzenie zabezpieczające zespół reflektorów,, zna
mienne tym, że jest wykonane w postaci obudowy, naj
korzystniej prostopadłościennej, we wnętrz której jest
zamocowana rozłącznie rama z zespołem reflektorów
(1), przy czym ściana przednia (2) obudowy, usytuowana
naprzeciw reflektorów, jest wykonana z płyty szkla
nej osłoniętej siatką (3), a ściany boczne (4) i tylna (5)
są perforowane.

5b

(W. 49610)

14..1C.1970.

Jaworznicko-Mikołowskie Zakłady Naprawcze Przemy
słu Węglowego, Kostuchna. Polska (Kazimierz Dyląg,
Edward Zak, Mieczysław Holewa, Andrzej Kibort).
Chodnikowy kombajn z gtowicą frezującą, znamien
ny tym, że na górnej powierzchni korpusu kombajnu
umieszczony jest zespół wiertnicy 12, umożliwiający
wiercenie otworów w stropie, ociosach i spągu.
5c

(W. 47708)

15.ll.i97i.

Przedsiębiorstwo Budowy Szybów, Bytom (Marek
Czelny, Mieczysław Michalewicz).
Dwudzleiny wspornik zbrojenia szybowego znamien
ny tym, że posiada dwudzielną płytę czołową (1),
kotwioną do obudowy szybowej murowej, oraz obej
my (2) do przyrnocow-ania na stałe do dźwigara zbro
jeniowego.

5*

(W. 47244)

Przedsiębiorstwo Poszukiwań
Góra, Polska (Bolesław Wojnar).

9.87.1971.
Naftowych,

Zielona

Chwytak do wyciągania drobnych przedmiotów z dna
otworu znany jako gry-iochwytak z łapami na sprężynach znamienny tym, że składa sie z cylínrirycíafgo
korpusu 8 i nakręconej na nim osłony dzwonowe; 8,
wewątrz którego osadzony jest stożek rozpierający 2
i tuleja przesuwna 6, podtrzymywana pierścieniem 9
i sprężyną 4 i posiadającą sworznie 7t na których prze
gubowo osadzone są łapy 10 w postaci płaskowników
metalowych, stożkowych, wygiętych od dolu do we
wnątrz, a ściętych skośnie od gó.vy z przymocowanymi

5d

(W. Í8653)

LS70

K o p a l n i a Węgla K a m i e n n e g o .»SIERSZA*', T r z e b m i a »Sietszs śWifidyshra; Bogacki, H e n r y k Kajdy.'a, Zbig
n i e w PodÄädecki/.
tJrtadteaile à? exysnssenS*, uwłaszcza g ó r n u zv.ïb w y rvMsk cii-v^dniaj^cych. zr.anvv-nne t y m . ?.? skiaua -siQ
i: mto*.sx2tOft*gt w k o r p u s i e O) *>]níkV#) pcJSącsońegO
poprzez pr?-ckíú'2oiq (3) : w a h n ą («i « ł o ż y s k o w a n y m
w r u r z e {S', połączonej z j e d n e j strony z k o u ^ s e m (i)
a 7 drugiej ú r o n y z k o r p u s o m p o m p y (7): w e w n ą t r z
k t ó r e g o umieszczony jest wirnik Hi połączony rozłącz
nie z w a ł e m (■?.), p r z y czym do k o r p u s u p o m p y (?) po
siadającej v ! dolnej części ssący otwór p r z y m o c o w a n y
jest tłoczny przewód (9).

H9
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Nr 18

(W. 47051)

26.05.197i.

Dolnośląska Fabryka Maszyn Włókienniczych, Ka
mienna Góra, Polska (Marian Czapla, Jerzy Łuczyński).

«a

(W. 48578)

12.02.1968.

Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Inwe
stycji Przemysłu Maszynowego „BIPROMASZ", War
szawa, (Zdzisław Zaborski, Dionizy Krzyżaniak, Jerzy
Bzięgielewski).

Urządzenie śmigłowe do mieszania kąpieli farbiarskich, znamienne tym, że śmigłowy wirnik (1) z pio
nowym wałkiem (2) jest zabudowany rurą (6) zaopa
trzoną w dolnej części w stożek (9) a w górnej swo
jej części w kolano (7), stanowiące wraz z rurą (6)
i stożkiem (9) prowadnicę kąpieli.

Automatyczne urządzenie do dozowania pożywek dla
fermentacji drożdżowej znamienny tym, że na ruro
ciągach poszczególnych pożywek ma zainstalowane
przepływomierze podłączone z nastawialnymi liczni
kami oraz zawory, które dozują pożywki przy czym
licznik melasy (1) steruje przekaźnikami (13) i (15) i za
worami (14) i (16) rozpoczynając dozowanie przez otwar
cie zaworów dozujących (11 i (12) a przepływomierze
poszczególnych pożywek (4) i (7), zamykają je po odli
czeniu nastawionych ilości pożywek uzależniając tym
UoSć pożywek od ilości melasy w określonym stosunku.

13a

(W. 47673)

2.11,1971.

Centralne Biuro Konstrukcji Kotłowych, Tarnowskie
Góry, Polska (Jan Rudzki ; Teodor Salinger, Gerard
Drarnski).

Ta

(W. 48335)

1*7.06.1970.

Biuro Studiów i Projektów Hutnictwa „Biprostal",
Kraków (Kazimierz Kras, Zdzisław Sikora, Zygmunt
Kurowski).
Pcdnośr.o obrotowy stoi w linii przesyłania kręgów
blach w walcowniach znamienny tym, że posiada me
chaniczne zabezpieczenie wysokości podnoszenia w po
staci tulei (9a) z odsądzeniem wewnątrz.

Kocioł do odzyskiwania ciepła z czystych spalin od
lotowych o podwyższonym ciśnieniu, otrzymywanych
zwłaszcza w procesie technologicznym produkcji kwasu
siarkowego, wyposażony w pęczki wężownic parowni
ków i przegrzewacza zabudowane w cylindrycznym
opancerzeniu i zawieszone na chłodzonych wieszakach
rurowych połączonych z komorám: usytuowanymi nad
pęczkami wężownic parownikw i włączonymi w paro
wy lub wodny układ kotła oraz zaopatrzony: w wal
czak usytuowany z boku cylindrycznego opancerzenia
znamienny tym, że zaopatrzony jest w ochronny ekran
(II) osłaniający ścianę usytuowana naprzeciw wloto
wego króćca (1) spalin i przechodzący w górnej części
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y/ wieszakowe rury (10), a w dolnej części połączony
z wlotowym kolektorem (9), który połączony jest z wal
czakiem (7) za pomocą opadowej rury (8) oraz z ko
lektorem (14) pomp cyrkulacyjnych za pomocą łączą
cej rury (16).

21c

(W. 47603)

149

Polska (Hieronim Wierzchowski, J a n Grabowski, Wie
sław Komorowski).
Samoczynny bezpiecznik termiczny w przerywaczu
świateł kierunku Jazdy posiadający zacisk, do którego
zamocowana jest jednym końcem stalowa płytka
z przymocowanym na drugim końcu na wewnętrznej
stronie stykiem, a na zewnętrznej stronie oporowym
drutem, który przymocowany jest do elementu regula
cyjnego częstotliwości impulsów świetlnych oraz dru
gim końcem zamocowany jest do zacisku znamienny
tym, że do zacisku (4) zamocowana jest jednym koń
cem bimetalowa płytka (5) z zamocowanym na drugim
końcu płytki (5) stykiem (6), który opiera się o styk,
przymocowany do rdzenia (9) elektromagnesu.

19.10.1971.

Przedsiębiorstwo Elektromontażowe Przemysłu Wę
glowego Elmont, Chorzów Batory, Polska (Henryk
Grymel).
Urządzenie do opuszczania i montażu kabli w szy
bach kopalnianych, składające się ze stałej konstrukcji
wsporczej z kołem linowym i konstrukcji nastawnej
T kołem kablowym z rolkami, znamienne tym, że poditawa (13) linowego kola (18) jest przymocowywana do
dźwigarów (10) w otworach (11) śrubami (12), z możli
wością jej przesuwania, a przyspawana do konstrukcji
nastawnej łożyskowa tulejka (8) jest osadzona w ło
żyskowej tulejce podstawy (13) konstrukcji wsporczej
i zamocowana nakrętką (15) przy czym do kształtowniw (1) konstrukcji nastawnej są przyspawane nogi (7).

21o

(W. 48583)

17.11.1969.

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Komunikacji Samo
chodowej w Warszawie Oddział XÏI w Płocku, Płock,

21e

(W. 49102)

27.09.1968.

Główny Instytut Górnictwa, Katowice (Jacek Glados).
Zamknięcie wnęki bezpiecznikowej w slupach oświe
tlenia ulicznego, znamienne tym, że składa się z za
suwy (1), zaopatrzonej w górnej części w otwór (5),
umieszczonej w pionowych prowadnicach (2) zamoco
wanych na krawędziach wnęki (3) słupa (4), oraz z blo
kującego cylindrycznego suwaka (8), osadzonego prze
suwnie prostopadle do osi słupa (4) w otworze (5) za
suwy (1) za pomocą śruby (7), która z jednej strony
jest ułożyskowana we wsporniku (9) umocowanym we
wnęce (3) słupa (4), a z drugiej strony jest umieszczona
przesuwnie za pomocą gwintu w tylnej ściance suwa
ka (8), prowadzonego centrycznie w stosunku do otwo
ru (5) za pomocą występu (10) osadzonego we wspor
niku (9).
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He

(W. 49559)

2.11.1970.

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Robót Elek
trycznych „Elektromontaż", Warszawa (Wacław Mar
czewski, Marien Lesiak).
Przyrząd do odizolowani» końców przewodów elek
trycznych, który zbudowany jest z transformatora, ele
mentów grzejnych oraz obudowy wraz z rękojeścią,
znamienny tym, że ma górną grzejną szczękę (4), która
osadzona jest w nieruchomej dźwigni (3) oraz dolną
»zczękę (5), która osadzona jest w ruchomej dźwigni (6),
przy czym górna szczęka (4) jak również dolna szczę
ka (5) podgrzewane są bezpośrednio prądem elektrycz
nym.

Nr 19

Układ chłodzenia silników elektrycznych budowy
przewietrzanej o wentylacji osiowej ssącej, z promie
niowymi kanałami w pakiecie blach, znamienny tym,
że do wnętrza silnika, dzięki odpowiedniemu ukształto
waniu tarczy łożyskowej oraz wentylatora głównego.,
doprowadzona jest dodatkowa struga (A) zewnętrznego
powietrza chłodzącego, która przepływa pod wieńcem
łopatek wentylatora głównego (1) i dalej kanałem wen
tylacyjnym utworzonym przez koncentryczną z wa
łem osłonę (3) doprowadzona jest pod czoła uzwojeń
oraz do kanałów osiowych wirnika (7).

21d»

(W. 48794)

Zakłady Elektrotechniki Motoryzacyjnej,
Zdrój, Polska (Czesław Górecki).

19.04.1970.
Duszniki

Maszyna elektryczna, zwłaszcza silnik prądu stałego,,
z magnesami trwałymi mocowanymi do korpusu za po
mocą elementów sprężystych znamienna tym, że ele
menty sprężyste dociśnięte z jednej strony do dna kon*
pusu (1) posiadają zaczepy odgięte (4, 5) i płaskie (6),
między którymi znajdują się boki magnesów trwałych
(2) oraz przynajmniej jedno podłużne wygięcie (7),
w którym korzystnie jest umieścić śrubę ściągającą (8).
îld»

(W. 47317)

31.07.1971.

Czesław Sadowski, Wojciech Pustoła, Warszawa.
Przegroda antymagnetyczna jako część konstrukcyjna
w zespołach wielomaszynowycli, zwłaszcza tych, w któ
rych silne pola magnetyczne oddziaływują na siebie
w sposób szkodliwy, znamienna tym, że łączy mafzyny o odrębnych polach magnetycznych w sposób
sztywny.
.
,

21e

(W. 48596)

11.11.1970.

'„Era" Zakłady Wytwórcze Przyrządów Pomiarowych
im" Janka Krasickiego, Warszawa, Polska (Zenon Łopuski, Jan Skonecki).

tld»

(W. 47746)

12.12.1969.

Zakłady Konstrukcyjno-Doświadczalne Przemysłu
Maszyn Elektrycznych „KOMEL." Przedsiębiorstwo
Państwowe Wyodrębnione, Katowice (Maciej Bernadt).

Ustrój pomiarowy miernika magnetoelektrycznego
posiadający w szczelinie nabiegunników magnesu organ
ruchomy zawieszony na tasiemkach oraz rdzeniotrzymak z zamocowanym co niego rdzeniem znamienny
tym że podstawy rdzenia stanowią powierzchnie pła
skie,' które przylegają do dwóch płaskich powierzchni
wvstepów idzeniotrzymaka (10) wykonanych w posta
ci" widełek (8), których wewnętrzne powierzchnie mają
schodkowe występy (7).

Kr 19
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wadzanym kontaktowym prętem (6) i powierzchniowym
wewnętrznym ukształtowaniem pozostałych elementów
pomiarowego trójnika tworzą susceptancję indukcyjną,
która kompensuje szkodliwą susceptancję pojemnościo
wą wprowadzoną przez sondę woltomierza.

ile

(W. 48820)

26.10.1970.

Centrum Techniki Okrętowej Przedsiębiorstwo Pań
stwowe Wyodrębnione, Gdańsk, Polska (Stanisław Lesz
czyna).
Przyrząd do badania czoperów 1 przekaźników pola
ryzowanych stosowanych w blokach operacyjnych ma
szyn analogowych, znamienny tym, że zbudowany jest
z przełącznika (P,) obwodu do badania Cooperów skła
dającego się z podstawki (A), oporników (R1) i (R*) włą
czonych szeregowo ze stykami badanego czopera oraz
przełącznika (Pj) i (P8) a ponadto obwodu do badania
przekaźników składającego się z podstawki (B), opor
nika (Rj) i miliamperomierza (mA) włączonych szere
gowo ze stykami badanego przekaźnika, dodatkowo
zwieranymi wyłącznikiem (Wj), przy czym uzwojenia
robocze badanego przekaźnika lub czopera zasilane są
napięciem zmiennym z zasilacza załączanego wyłączni
kiem (W,).

lit

(W. 48824)

21.12.1970.

Zjednoczone Zakłady Elektronicznej Aparatury Po
miarowej „Elpo", Warszawa, Polska (Bolesław Słomian,
Stanisław Wilkowski).
Trójnik pomiarowy zwłaszcza do elektronicznych wol
tomierzy bardzo wielkiej częstotliwości, którego korpus
ma przelotowy otwór wykonany wzdłuż jednej z osi
symetrii, ma dwa gniazda koncentryczne, przykręcone
do bocznych ścianek w pobliżu krawędzi tego otworu,
zawierające izolacyjne podpory, które utrzymują wpro
wadzony pręt kontaktowy umożliwiający połączenie de
tekcyjnej sondy z wewnętrznymi przewodami dwóch
odcinków koncentrycznej linii, znamienny tym, że za
wiera walcowe wgłębienie (2), którego średnica jest
większa od średnicy przelotowego otworu (3), przy czym
objętość walcowego wgłębienia (2) w połączeniu z wpro

2ie

(W. 49366)

2.01.1971.

ASPA Zakłady Aparatury Spawalniczej im. Komuny
Paryskiej, Wrocław (Eugeniusz Tulecki, Wiktor Kłapoć).
Przyrząd do wykrywania uszkodzeń w wielożyłowych
kablach sterowniczych zakończonych obustronnie gniaz
dami kontaktowymi wyposażony w obrotowy wybierak
teletechniczny, źródło prądu w postaci transformatora,
znamienny tym, że do poszczególnych zestyków sta
łych pola (V,) wybieraka (W) do których dołączony
jest jeden biegun transformatora (Tr) poprzez rucho
mą szczotkę należącą do tego pola (Vj). podłączone są
wskaźniki przepływu prądu (Z) jednym biegunem, na
tomiast przeciwne bieguny wymienionych wskaźników
są zwarte i przyłączone do drugiego bieguna transfor
matora (Tr) do którego również podłączony jest w sze
reg z ruchomą szczotką pola (Vj) wskaźnik drożności
prądowej (Z,) a styki obu pól (V,) i (Vf) wybieraka (W)
połączone są kolejno odpowiednio ze stykami obsad (Gj)
i (G t ) gniazd kontaktowych kabla sterowniczego.
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(W. 49560)

29.12.1970.

ZU

Nr ! 19
(W. 48815)

16.09.1970.

Naukowo-Produkcyjne Centrum Półprzewodników
Instytut Technologii Elektronowej, Warszawa (Stani•ław Mączyński, Jan Ryżko).

Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne Nr 1 im. Róży
Luksemburg, Zamość, Polska (Zbigniew Porębski, J e 
rzy Zabłocki).

Urządzenie do zdejmowania charakterystyki pojem
ności elementu półprzewodnikowego zwłaszcza elemen
tu O strukturze metal-izolator-półprzewodnik w funkcji
szybkich zmian napięcia polaryzacji, znamienne tym, że
element o strukturze metal-izolator-półprzewodnik, bę
dący w postaci próbki (2), z dołączonym źródłem napię
cia polaryzującego (1), jest włączony w obwód rezo
nansowy generatora (3), przy czym wyjście generato
ra (3) zaopatrzone jest w dwa równoległe tory, a mia
nowicie tor rejestracji charakterystyki (4) i tor pomia
rów częstotliwości, (5) drgań generatora.

Trzonek gwintowy dwustykowy z gwintem Edisona
do elektrycznych źródeł światła, znamienny tym, że po
siada styk sprężynowy (f) umożliwiający doprowadze
nie prądu elektrycznego do dodatkowego obwodu ża
rzenia.

21«

(W. 49385)

26.09.1969.

Zakłady Wytwórcze Urządzeń Sygnalizacyjnych, Ka
towice (Kazimierz Baier, Stanisław Makowski, Włady
sław Paszkiewicz, Józef Uciekíak).
tli

(W. 47776)

4.12.1971.

Kombinat Źródeł Światła „Unitra-Polam" Zakłady
Wytwórcze Lamp Elektrycznych, Warszawa (Jan Haze).
Obudowa zapłonnika tlącego do świetlówek, wykona
na w postaci kubka z elastycznego bądź półelastycznego sztucznego tworzywa i posiadająca w górnej otwar
tej swej części kanał na montażową płytkę, znamienna
tym, że ma podstawę foremnego wielokąta, najkorzyst
niej dwunastokąta, a ograniczenie kanału (1) od dołu
stanowią wzmocnienia (2) obudowy, znajdujące się od
wewnętrznej strony obudowy, na miejscach łączenia się
jej ścianek bocznych. 2. Odmiana obudowy zapłonnika
tlącego według zastrz. l, znamienna tym, że w kana
le (4) usytuowane są zaczepy (7), uniemożliwiające
obracanie się okrągłej płytki (8) w kanale (4) obudowy.
3. Odmiana obudowy według zastrz. 2, znamienna tym,
że zaczepy (7) usytuowane są symetrycznie względem
osi przechodzącej przez stykowe kołki (9> i leżą na
dwóch prostych prostopadłych do siebie i nachylonych
pod kątem 45° do osi symetrii stykowych kołków (9).

Elektromagnes torowy, zawierający obwód rezonan
sowy złożony z cewki i kondensatora, znamienny tym,
że jego obudowa składa się z dwóch komór (1) i (2),
z których w komorze (1) umieszczone są rdzeń (4) z cew
ką (5) i dwa nabiegunniki (3) a w komorze (2) osadzo
ny jest kondensator (6) z zaciskami (9), przy czym ele
menty znajdujące się w komorze (1) zalane są zalewą
kablową, a w komorze (2) zastosowana jest izolacja po
wietrzna.

21h

(W. 48817)

26.09.1970.

Instytut Spawalnictwa, Gliwice, Polska (Ryszard Kuszłeyko, Gerard Ciepły).
Urządzenie do nastawiania wyjściowego prądu prze
twornika spawalniczego, o statycznych charakterysty
kach zewnętrznych nastawialnych za pośrednictwem
prądu sterującego, znamienne tym, ze główne uzwoje
nie sterownicze przetwornika zasilane jest przez tran
zystorowy układ pośredniczący o kilkustopniowym
wzmocnieniu mocy wejściowej, przy czym dla pierw
szego stopnia potencjał bazy nastawiony jest za po
średnictwem nastawnika rezystancyjnego, we wszyst-

Nr 10
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kich następnych stopniach prąd bazy kształtowany jest
przez prąd obwodu kolektora stopnia poprzedniego, zaś
do zacisków wyjściowych stopnia końcowego, utworzo
nego przez kilka tranzystorów połączonych równolegle,
przyłączone jest główne uzwojenie sterownicze prze
twornika.

24b

(W. 49107)

25.05.1970.

Instytut Techniki Cieplnej, Łódź (Lech Brykowski).
Układ rozpylacza obrotowego składającego się z dmu
chawy i osadzonej na wspólnym wale kształtki spły
wowej znamienny tym, że na wale (1) bezpośrednio
sprzęgniętym z silnikiem indukcyjnym znajdują się dwa
wirniki (3 i 4) dmuchawy.

31a
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(W. 47910)

31.12.1971.

Biuro Projektów Przemysłu Metali Nieżelaznych „Bipromet", Katowice, Polska (Bernard Węgrzynek, Fran
ciszek Sieroń, Edward Plaskacewicz).
Urządzenie do zamykania otworu gardzielowego kon
wertora stosowanego do świeżenia kamienia miedzio
wego znamienne tym, że ma klapę (1) z utwierdzonymi
sworzniami (2), do których umocowane jest cięgno (5)
zębate współpracujące z mechanizmem (7) napędowym.
31a

(W. 49114)

28.10.1970.

Huta Baildon, Katowice (Norbert Drewniok).
Konstrukcja nośna wymurowania pokrywy pieca do
obróbki cieplnej metali i stopów w temperaturze nie
przekraczającej 900°C, składająca się z usztywnionej
belkami ramy z zamocowanymi do niej cięgnami, zna
mienna tym, że ma pomiędzy cięgnami (5) oraz pomię
dzy cięgnami (5) i występami (4) konstrukcji zawieszo
ne wygięte łukowo blachy (6) ze stali żaroodpornej, do
podtrzymywania wymurówki (7) pokrywy.

33c

(W. 45734)

07.07.1970.

Wojciech Bitschan, Warszawa, Polska.

27c

(W. 44769)

17.12.1969.

Wzór dodatkowy do wzoru nr (W. 43632)

Pojemnik do przechowywania szczotek i pasty do zę
bów, wykonany z tworzywa sztucznego, znamienny tym,
że ma kształt prostopadłościanu podzielonego dwoma
wewnętrznymi ściankami (4) i (5) na trzy mniejsze po
jemniki (1), (2>, (3), przy czym w dwóch skrajnych po
jemnikach, (1) i (3) są wykonane przegrody (6) prosto
padłe do ścian $4) i (5).

Główny Instytut Górnictwa, Katowice (Andrzej Wszelaczyński, Jerzy Pochciał).
Koło wirnika do wentylatora promieniowego, według
wzoru użytkowego nr W-43632, znamienne tym, że cię
ciwa (c) łopatki (2) ma długość względną od 0,292 do
0,296 a kąt (ß^ od 23° do 27°.

33d

(W. 47234)

07.07.1971.

Zakład Doświadczalny „Chedom" Ośrodek Wdrażania
Nowych Wyrobów Rynkowych Przemysłu Chemiczne
go, Łódź, Polska (Mikołaj Dawidziuk, Eugeniusz Majenka, Tomasz Bretsznajder).
Pneumatyczny materac modułowy o kształcie kwad
ratu, znamienny tym, że stanowią go dwie trójkątne
komory (1) i (2) utworzone przez sklejenie tkaniny
spodniej z tkaniną wierzchnią materaca wzdłuż prze
kątnej, zaś na obrzeżach materaca są zamocowane
w jednakowych odstępach dwustronne zapinki (3).
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dryczny korpus (2) z wystającą tuleją (3), mający górną
komorę (6) i dolną komorę (7), przy czym boczna ścian
ka (10) korpusu (2) jest perforowana i bezpośrednio
styka się z górną komorą (6), nadto górna komora (6)
i dolna komora (7) są połączone otworem (8), a w dol
nej komorze (7) korpusu (2) jest osadzony obrotowo ło
patkowy wirnik (9), którego oś pokrywa się z osią otwo
ru (8).
2. Nawilżacz według zastrz. 1, znamienny tym, że do
górnej części tulei (3) jest zamocowana kopuła (4) wy
posażona w dysze (5) rozmieszczone na jej obwodzie
i nachylone pod niewielkim kątem w stosunku do osi
tulei (3).
34k
33d
(W. 47235)
07.07,1971.
Zakład Doświadczalny „Chedom" Ośrodek Wdraża
nia Nowych Wyrobów Rynkowych Przemysłu Chemicz
nego, Łódź, Polska (Mikołaj Dawidziuk, Eugeniusz Majenka).
Pneumatyczny materac czterokomorowy, przystoso
wany do przekształcania w siedzisko z oparciem, zna
mienny tym, że na obrzeżu materaca, w pobliżu za
kończenia komory (3) oraz w pobliżu środkowej części
komory (2) są zamocowane oczka (5), przez które jest
przewleczona linka (6) zakończona karabińczykami (7),
zaś komora (1) ma wykonane pikowania (8) usytuowa
ne prostopadle do podłużnej osi materaca.

(W. 46775)

25.03.1971.

Józef Kłakulak, Poznań, Polska.
Składalny wieszak, zwłaszcza do bielizny, z osadzo
nymi wysuwalnymi linkami, znamienny tym, że na je
go podstawie (10) do osadzenia na ścianie, ma osadzony
obrotowo wałek (2) oraz zespół bębnów (13) do nawija
nia linek (8), przy czym zespół bębnów i ich tuleja (15)
są obciążone sprężyną (14) współśrodkowo osadzoną, zaś
wałek obrotowy (2) jest zaopatrzony w pokrętło (3) i za
suwkę unieruchamiającą (4), przesuwną wzdłuż swej osi
podłużnej względem wałka (2), służącej do unierucho
mienia tego wałka po właściwym napięciu sprężyny (4).

Il Ï7T -J / «?.31
35a

(W. 48360)

~T
29.07.1970.

Biuro Projektów Budownictwa Morskiego, Gdańsk
(Marian Górka, Aleksander Siwkowski).

S4f
(W. 47428)
03.09.1971.
Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Przetwórstwa Two
rzyw Sztucznych Przemysłu Terenowego „Termoplast",
Łódź, Polska (Eugeniusz Nowak, Marian Tomczak).
Nawilżacz domowy, zaopatrzony w otwarty zbiornik
w kształcie czaszy, znamienny tym, że posiada cylin-

Prowadnik rolkowy kabiny wyciągów składający się
z elementów dociskowych zamocowanych w odpowied
nio ukształtowanej obudowie znamienne tym, że dźwig
nie (2) osadzone są obrotowo na sworzniach (8 i 9), przy
czym jarzmo (12) posiadające owalny otwór jest połą
czone przesuwnie z jedną z dźwigni (2) i sworzniem (8)
oraz połączone rozłącznie z kamieniem (14) osadzonym
przesuwnie w drugiej dźwigni (2) i obrotowo na sworz
niu (9).

36d

(W. 47704)

12.04.1971.

Bielskie Zakłady Okuć i Instalacji „Budoplast", Biel
sko-Biała (Jerzy Bijałd).

Nr 19

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

153

Kratka wentylacyjna, zwłaszcza tworzywowa zaopa
trzona w urządzenie mocujące składające się z zaczepu
mocowanego za pomocą nakrętek, znamienne tym, że
wewnętrzna strona ramy kratki posiada jeden lub wię
cej elementów sprężynujących (5) położonych po ze
wnętrznych stronach zaczepu nachylającego zaczep do
érodka kratki wentylacyjnej.

S6d

(W. 48351)

28.12.1970.

Biuro Studiów i Projektów Przemysłu Włókiennicze
go, Łódź (Władysław Komsta, Bogdan Lubański).
Klimatyzacyjna komora zraszania powietrza, mająca
w swej wannie umieszczone filtry obiegowej wody oraz
właściwą komorę, zaopatrzona w kierownicę, zraszacze
z dyszami i wykonany z płycin odkraplacz, znamienna
tym, że filtry (3) są umieszczone w części wanny (2)
wystającej poza właściwą komorę (1), której kierowni
ca jest ujęta w ramy (5) plecioną siatką (4), zaś znane
płyciny (6) odkraplaeza są ujęte i zamocowane do ra
my (9) mocującymi listwami (7) w postaci grzebieni
mających występy (S), przy czym poszczególne części
klimatyzacyjnej komory zraszania są przystosowane do
łączenia ich w wielkości wielokrotne.
S6d

(W. 4832C)

8.04.1969.

Biuro Studiów i Projektów Przemysłu Włókiennicze
go, Łódź (Władysław Blus).
Wentylacyjny przewód nawiewny z elastycznego ma
teriału, mający postać częściowo przewiewnego rękawa,
którego prosty odcinek korzystnie jest zawieszać przez
nawleczenie na cięgno rozpięte między króćcem urzą
dzenia nawiewnego i elementem konstrukcyjnym wen
tylowanego pomieszczenia, przeznaczony dla wprowa
dzenia powietrza do pomieszczeń, szczególnie do pomieszzceń produkcyjnych, znamienny tym, że przewód
w swym płaszczu (1) ma wykonane otwory ('i), wokół
których na obrzeżu płaszcza (1) są ramki (3), do któ
rych są mocowane kratki (4) i/lub nawiewne króćce (5)
zaopatrzone w elastyczne ściągacze (6).

S7a

(W. 49105)

29.04.1S63.

Politechnika Krakowska, Kraków (Aleksander Razowski).

SSd

(W. 48328)

9.09.1989.

Biuro Studiów i Projektów Przemysłu Włókiennicze
go, Łódź (Tadeusz Wasiak).
Okap wyciągowy ustawiony nad maszynami wydzie
lającymi szkodliwe dla zdrowia gazy i opary, znamien
ny tym, że jest przymocowany do jednego z ramion
dwuramiermej dźwigni (2) posiadającej oś obrotu w pod
porze (4) zaś do drugiego ramienia dźwigni (t) jest
przymocowany przeciwciężar (5) przy czym okap (1) jest
połączony ze zbiorczym przewodem (7) przy pomocy
giętkiego przewodu (6).

Wkładka dla wywołania sil rozciągających w elemen
tach konstrukcji metalowych wykorzystująca element
rozpierający, który ściska się rozciągając przy tym kon
strukcję, znamienna tym, że jako element rozpierają-
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cy (1) stosuje się rurę ze stali o wysokiej wytrzymało
ści połączoną z konstrukcją zasadniczą (8) stężeniami
(2), które zabezpieczają element rozpierający (1) przed
wyboczeniem.
37b

(W. 48352)

17.02,1971.

Politechnika Śląska im. Wincentego Pstrowskiego,
Gliwice (Stanisław Majewski, Jacek Winczewski).
Ścienny element prefabrykowany, znamienny tym, że
składa się z warstwowej płyty zewnętrznej (1) połączo
nej z wykładziną (3) za pomocą żeberek (4) w taki spo
sób, że między płytą (1) a wykładziną (3) powstała pu
stka (2), która po zamontowaniu elementów na budo
wie jest zapełniona betonem lub zaprawą przy czym
płyta warstwowa (1) oraz płyty wykładzinowe (3) lub
przynajmniej płyta warstwowa (1), która spełnia rolę
izolacji termicznej ściany jest zdolna do przeniesienia
obciążeń spowodowanych parciem masy betonowej
układanej w pustce1 (2).

37d

(W. 47419)

Nr 19

połączone ze sobą za pomocą płaskich nakładek (22),
płyty ścian zewnętrznych (VI) są połączone ze sobą na
okrągłe pióro (14) i wpust (15), z podwalinami (II i III),
na półrurki z otworem (1?), wyżłobienia (14) i bolce (10)
a z oczepami (VII) - na bolce (10), płyty ścian działo
wych (XII) są połączone z płytami podłogowymi (X)
i płytami stropowymi (XI) na nakrętki kluczowe (18
i 19), płyty podłogowe (X) są połączone ze sobą i z pod
walinami środkowymi (III) na bolec (10) nakładki (22)
i blaszki (20) posiadające otwory, płyty stropowe (XI)
są połączone ze sobą na bolce (10) lub zasuwki (21)
i nakładki (22) z otworami, symetryczne połówki wiązarów dachowych (VIII) umocowane do oczepów (VII)
za pomocą nakładek wyprofilowanych (23) i zapadek
(26) są połączone ze sobą za pomocą bolców (10) i na
kładek (22) z otworami (8) oraz zapadki (26), płyty da
chowe (IX) ułożone na wiązarach (VIII) i umocowane
do nich na zaczepy (27) i blaszki (20) są spięte na szczy
cie dachu po dwie obrotowym haczykiem (29) w pobli
żu kalenicy, na której są umocowane gąsiory (XV) za
pomocą haków (9) i bolców (10), tężniki trójkątne obro
towe (7) i ramy stężające (XII) są umocowane do pod
walin (2) na bolce (10) i ucha (12), a hakowe tężniki (24)
są umocowane przy każdej połówce wiązara (VIII) koń
cem tężnika na ucho (12), zaś płyty podokapowe (XIV)
są wsunięte między końce wiązarów dachowych (VIII).

31.08.1971.

Zakłady Stolarki Budowlanej Przedsiębiorstwo Pań
stwowe w Mikołajkach k/Mrągowa (Janusz Balicki,
Tadeusz Kurpiewski).
Budowlana płyta ścienna znamienna tym, że jedna
lub obie jej powierzchnie pokryte są wykładziną z drew
na modyfikowanego, spojoną z podłożem przy pomocy
błony klejowej.
37Í

(W. 48324)

24.12.1968.

Biuro Studiów i Projektów Przemysłu Włókiennicze
go, Łódź (Marian Stefański, Czesław Golus, Jerzy Cyrański).
Budynek wykończalni włókienniczej, znamienny tym,
źe jest budynkiem dwukondygnacyjnym przy czym
w dolnej kondygnacji są maszyny, pomieszczenia po
mocnicze oraz te maszyny i urządzenia, które wymaga
ją cieczy dla operacji na nich przeprowadzanych zaś
w górnej kondygnacji pozostałe pomieszczenia pomoc
nicze oraz te maszyny i urządzenia, na których procesy
technologiczne prowadzone są na sucho.
37f

(W. 49101)

10.10.1966.

Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa (Edward
Kukliński).
Budynek składany z elementów prefabrykowanych
wyposażonych w złącza do mocowania ich ze sobą, zna
mienny tym, że dostosowane swoimi kształtami do wza
jemnych połączeń konstrukcyjnych elementy prefabry
kowane są wyposażone we wszystkie niezbędne do po
łączenia ze sobą i trwale do nich umocowane złącza
oraz ich fragmenty, przy czym podwaliny zewnętrzne
i środkowe (IÏ i III) są osadzone na słupkach funda
mentowych (I) za pomocą czopów rurowych (li) i są
m o c o w a n e z ułożonymi prostopadle do nich podwali
nami zewnętrznymi i środkowymi (II i III) oraz wiązaraml podpodłogowymi (IV) za pomocą bolców (10) i uch
(12), a poszczególne elementy podwalin (2, 3, 4, 5) są

37f

(W. 49606)

22.05.1970.

Zakłady Urządzeń Przemysłowych p.p. Nysa (Zenon
Cichoń, Adam Krzywacki, Franciszek Marczewski).
Dach zbiorników walcowych o osi pionowej do ma
gazynowania płynów lub materiałów sypkich, znamien
na tym, że ma nośne dźwigary w postaci wygiętych
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t blach koryt (1), rozłożonych promieniście, z jednej
ttrony połączonych z centralnym pierścieniem (2), z dru
giej natomiast z usztywniającym płaszcz zbiornika
pierścieniem (3), a przekrycie dachu tworzą pedstawy
koryt (1) z osadzonymi na nich znanymi uzupełniają
cymi blachami (4), przy czym ściany boczne koryt (1),
stanowiące elementy nośne i usztywniające konstruk
cję dachu, mają wysokość zmienną i wzrastającą wraz
t przyrostem momentu gnącego.

157

tym, że w jego skład wchodzi licznik (1) z dodatkowy
mi kółkami zębatymi (5) zazębionymi z zębatką (4),
umieszczoną w górnej części pręta (3) mieszadła (8),

42e

(W. 49372)

10.07.1970.

Instytut Naftowy, Kraków (Józef Nawrocki, Kazi
mierz Węklar, Józef Ginalski, Marian Szklarski).
Rozrząd przepływomierza tłokowego składający się
z dwu zaworów sterowanych elektromagnetycznie zna
mienny tym, że jeden z zaworów jest zaworem jednogrzybkowym, a jeden dwugrzybkowym przy czym oby
dwa zawory mają po dwa gniazda.

28.05.1969.

(W. 49150)

42e

Instytut Tele- i Radiotechniczny, Warszawa (Stefan
Naporowski, Halina Gajewska).
Uchwyt dozownika wielokrotnego znamienny tym, że
posiada dowolną ilość gniazd, w zależności od ilości za
lewanych jednorazowo elementów, utworzonych w ma
teriale elastycznym, których wyloty (8) umieszczone są
w Jednej płaszczyźnie na występach (10).

42e

(W. 49574)

21.08.1969.

Pomorska Fabryka Gazomierzy, Tczew (Tadeusz Ma
chaj).
Króciec niskoclśnleniowego zbiornika cienkościennego
uwłaszcz* gazomierza, znamienny tym, że część (1) kroć-

22.10.1970.

(W. 49328)

42e

Pomorskie Zakłady Przemysłu Wełnianego, Okonek
(Edward Sławiński, Mikołaj Chomej).
Urządzenie do kontroli przepływu zanieczyszczonych
cieczy, zawierające licznik wodomierza bez łopatek,
• •
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ca służąca do połączenia ze zbiornikiem posiada kształt
iciętego stożka, którego podstawa ma średnicę więk
szą od średnicy części walcowej (2).
4te

(W. 48592)

30.09.1970.

Biuro Projektów Przemysłu Materiałów Ogniotrwa
łych „Bipromog", Przedsiębiorstwo Państwowe, Gliwi
ce (Bogusław Topolski).
Urządzenie sygnalizacji poziomu cieczy i materiałów
sypkich w zbiornikach, zaopatrzone w pneumatyczne
czujniki zabudowane w zbiornikach na określonych po
ziomach, znamienne tym, że czujniki (5) mają wyloty
skierowane w dół i połączone są przewodem (4) z ko
lektorem (3) sprężonego powietrza, przy czym w prze
wodzie (4) czujnika (5) zabudowana jest dysza (6) zaś
poniżej dyszy (6) do przewodu (4) przyłączony jest eketorpneumatyczny czujnik (7) układu sygnalizacji.

42e

(W. 49714)

42f
(W. 49561)
6.02.1971.
Poznańskie Zakłady Koncentratów Spożywczych, Po
znań (Tadeusz Iwiński, Henryk Matuszewski).
Urządzenie do zagęszczania materiałów sypkich ta
kich jak mąka, kawa, kasza, proszek mleczny i innych
składająca się z elektromagnesu zasilonego włączonym
okresowo prądem znamienne tym, że posiada osadzoną
na podstawie (1) cewkę elektromagnesu (3) z rdzeniem
żelaznym i ramieniem (4) na którym przegubowo osa
dzona jest zwora (9) opierająca się swobodnym płaskim
sprężynującym końcem o spiralną sprężynę nałożoną na
trzpień regulatora skoku (5) przy czym z zworą łączą
się dwie tarcze dociskowe (6) z których dolna trwale
przytwierdzona stanowi podstawę dla pojemnika po
miarowego (8) zaś górna stanowi przykrywkę połączo
ną z tą podstawą za pomocą odłączalnych sprężyn z za
czepami (7) natomiast zasilanie cewki następuje poprzez
szeregowo włączony i umieszczony na podstawie znany
mechaniczny przerywacz prądu.

22.09.1969.

Pierwszeństwo: 24.09.1968 - Szwajcaria
Gebrüder Sulzer Aktiengesellschaft,
Szwajcaria (Hans Hutter).

Winterthur,

Urządzenie do wskazywania przepływu cieczy z me
taliczną częścią ruchomą, we wznoszącym się kanale,
która współpracuje ze znajdującymi się w dolnej czę
ści kanału stykami elektrycznymi, służącymi do uru
chomienia urządzenia alarmowego w przypadku braku
przepływu cieczy, znamienne tym, że przynajmniej jed
na z współpracujących części wykonana jest z materia
łu magnetycznego, a inna poddana jest działaniu pola
magnetycznego o części magnetycznej.

42f

(W. 47391)

31.03.1971.

Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica,
Gliwice, Polska (Wiesław Łączny, Andrzej Kopczyk,
Stanisław Kotar).
Dozownik automatyczny ciągły z czujnikiem (1) tensometrycznym i elektronicznymi układami pomiarowy
mi i regulacyjnymi, znamienny tym, że ma półprzewod
nikowe wzmacniacze (3), (5) scalone.

421
(W. 47285)
20.07.1971.
Przedsiębiorstwo Elektromontażowe Przemysłu Wę
glowego Elmont, Chorzów-Batory, Polska (Zygmunt
Maciejewski, Aleksander Zając, Gerard Bartodziej, Je
rzy Urban).
Wskaźnik do pomiaru temperatur, składający się
z czujników połączonych przewodami i przełącznikiem
z miernikiem wyposażonym w oporniki kontrolny
i wyrównawczy znamienny tym, że zawiera ogniwo (8)
które za pomocą przełącznika (9) włącza się w układ
miernika (4) i czujników (1).
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42l

(W. 47290)

23.07.1971.

Poznańskie Biuro Projektów Budownictwa Przemy
słowego, Poznań, Polska (Zbigniew Górny).
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współosiowym, natomiast druga część otworu w piaście
(1) jest osadzona w czopie (2) wykonanym mimośrodowo (c) do osi wału.

Termograf złożony z termometru i ze sprzężonego
z nim mechanizmu sterującego układem dźwigniowym
zaopatrzonym w pisak, a także z obrotowego bębna
z nawiniętą taśmą papieru współpracującą z pisakiem
oraz z mechanizmu zegarowego napędzającego bęben
znamienny tym, że posiada kasetę (7) korzystnie
w kształcie cylindra otwartego od góry, która ma pod
stawę (8) z otworem (9) oraz podłużną szczelinę (10) na
jej bocznej powierzchni, a nadto jest zaopatrzony w pio
nową oś (15) połączoną ze spodnią jego ścianą (6) rów
nolegle do osi obrotu bębna (5), na której jest nawinię
ta taśma (22) do zapisu temperatury oraz jest. osadzona
obrotowo wspomniana kaseta (7), przy czym podłużna
szczelina (10) w roboczym położeniu kasety (7) jest skie
rowana mniej więcej w kierunku powierzchni tworzą
cej bębna (5).

47b

(W. 47351)

10.08.1971.

Biuro Projektów i Studiów Taboru Rzecznego, Wroc
ław, Polska (Wojciech Dostal).
Łożysko wału śrubowego statku wodnego znamienne
tym, że wewnętrzna łożyskowa tuleja (1) ma nacięte
spiralne rowki (2) dla przepływu czynnika smarującego
łożyska wału (3), przy czym w pochwie (5) śrubowego
wału (3) i zewnętrznej łożyskowej tulei (4) są wykonane
otwory (8), przez które jest doprowadzany czynnik sma
rujący z kolektora (9) do spiralnych rowków (2) i od
prowadzany za burtę statku.
42m

(W. 47349)

9.08.1971.

Fabryka Samochodów Ciężarowych im. Bolesława
Bieruta, Lublin, Polska (Henryk Fietko).
Urządzenie do zliczania kęsów a zwłaszcza uzyska
nych drogą cięcia mechanicznego znamienne tym, że
układ elektryczny tego urządzenia zawiera zasilacz prą
du stałego (1), przekaźnik elektryczny (2) oraz zwie-.
racz (3) i że obwód tego układu zamykany jest zwiera
czem (3) uruchamianym przez docisk materiału wsado
wego (4).
10.02.1971.
(W. 49181)
47b
Instytut Obróbki Plastycznej, Poznań (Mieczysław
Olszewski).
Dwudzielna tulejka do ułożyskowania tocznego wałka
Jednostronnie ustalonego z możliwością kasowania luzu

47a2

(W. 48931)

15.06.1970.

Zakłady Urządzeń Chemicznych „METALCHEM", To
ruń (Jan Zieliński).
Połączenie czopa wału z piastą znamienne jest tyrn,
że jedna część otworu w piaście jest osadzona w czopie
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poosiowego, znamienna tym, że posiada kołnierze ze
wnętrzne (6), opierające się o ściany czołowe korpusu
(10) oraz kołnierz wewnętrzny (7), o który opierają się
pierścienie łożysk tocznych (2) i (3).
47b

(W. 49315)
22.04.1969.
Pierwszeństwo: 23 kwietnia 1968 Italia.
RJV - SKF Officine di Villar Persona S.p.A. Turin,
Italia (Georg Claesson).
Koszyczek łożyskowy z otworami dostosowanymi do
elementów tocznych, złożony z połówek uformowanych
z masy plastycznej lub podobnego materiału, z wgłę
bieniami tworzącymi te otwory i połączonych za pomo
cą spinających się trzonków i gniazd w jakie wyposa
żone są te połówki pomiędzy wgłębieniami, znamienny
tym, że obie połówki (10, 12) są identyczne i obie mają
między każdą parą przyległych wgłębień tworzących
otwory uformowany obok siebie trzonek (10b, 12b)
1 gniazdo (10c, 12c) spinające się z odpowiednim gniaz
dem (12c, 10c) i trzonkiem (12b, 10b) drugiej połówki
koszyczka, przy czym osie tych trzonków (10b, 12b)
i gniazd (10c, 12) koszyczka są po jego zmontowaniu
rozmieszczone aa jednej wspólnej płaszczyźnie cylin
drycznej współosiowej z osią koszyczka.

Nr 19

Szczelne złącze rur kanalizacyjnych z których każda
posiada z jednego końca pierścieniowy wpust, a druga
pierścieniowe pióro centrowanych wzajemnie i odpo
wiednio na stożkowych powierzchniach pierścieni i spa
janych zaprawą, znamienne tym, że zarówno pierście
niowy wpust (1) jak i pierścieniowe pióro (2) po prze
kroju, w warunkach połączenia, stanowią każde wza
jemnie odwrócony o 180° trójstopniowy zarys krawę
dziowy przy czym maksymalna grubość ścianki stopnia
pierwszego (3) wpustu (1) jak i stopnia pierwszego (4)
pióra (2) jest mniejsza od połowy grubości ścianki, a ich
długość większa odpowiednio od długości stopnia dru
giego (7, 8) obu rur (5, 6), których powierzchnie czoło
we (9, 10) łącznie z stożkowymi powierzchniami fît, Ï2)
obu stopni pierwszych (3, 4) tworzą przestrzeń wypeł
nioną zaprawą (13).

47Í»

(W. 48823)

3.12.1970.

Politechnika Krakowska Instytut Aparatury Przemy
słowej i Energetyki, Kraków (Janusz Gołogórski).
28.12.1971.
(W. 47853)
„Siarkopol" Kombinat Kopalń i Zakładów Przetwór
czych Siarki im. M. Nowotki, Tarnobrzeg, Polska (Sta
nisław Muciek, Jerzy Gładkowski, Jan Salamucha, Zbig
niew Kubicki).
Opaska zaciskowa do węży giętkich znamienna tym,
ie jest zaopatrzona w ślimak modułowy (2) przy pomo
cy którego poprzez przesuwanie końcówki opaski (1)
zaopatrzonej w odpowiednie wycięcia powoduje jej
mocne, trwałe zaciśnięcie, a właściwie dobrany kąt spi
rali ślimaka modułowego (2) zabezpiecza przed poluzo
waniem.
47f»

Wkładka do rejestracji wewnętrznej powierzchni rur
mająca zastosowanie tam, gdzie zachodzi konieczność
zwiększenia efektywności przekazywania ciepła od stro
ny wewnętrznej rury, znamienna tym, że do rozwinię
cia pola powierzchni wewnętrznej rury (9) stosuje się
wkładki złożone z czterech elementów (1), (2), (3) i (4)
lub (3). (6), (7) i (8) wykonanych z taśmy metalowej,
oraz że elementy (1), (2), (3) i (4) lub (5), (6), (7) i (8) ma
ją wykonane wykroje pozwalające na rozłożenie tych
elementów w kształcie litery „S" tworząc zespół, który
w rzucie prostopadłym do osi rury (9) tworzy gwiazdę
ośmioramienną z pojedynczo lub podwójnie zagiętymi
ramionami, przy czvm obrys wewnętrzny złożonego ze
społu z elementów (1), (2), (3) i (4) lub (5), (6), (7) i (8)
ma średnicę nieco większą od średnicy wewnętrznej ru
ry (9), przez co zespół umieszczony w rurze (9) odkształ
ca się sprężyście.

47fi

(W. 49369)

29.03.1971.

Instytut Przemysłu Gumowego „Stomil", Warszawa
(Antoni Żarczyński. Andrzej Każmierczak, Zbigniew
Zielecki, Wacław Nojszewski).
5.09.1970.
(W. 48814)
47fi
Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót Wodociągowych
1 Kanalizacyjnych, Wrocław (Odysseas Planakis).

Luk gumowy do rurociągów zwłaszcza transportu ma
teriałów sypkich i cieczy znamienny tym, że ma postać
wygiętej w łuk rury wykonanej z gumy j wzmocnionej
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nićmi, zakończone] z obydwu końców gumowymi koł
nierzami, usztywnionymi za pomocą pierścieni metalo
wych lub z tworzyw sztucznych.
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lotowymi (8) o jednakowym przekroju, oraz znanego
ksziałtu wzajemnie zamienne króćce kołnierzowe (£, 4)
i pokrywy (5) przyłączane do ścianek zewnętrznych (2).
47g>

(W. 49449)
29.06.1970.
Stołeczne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, War
szawa (Jerzy Kwapisz).
Tłumik drgań elementu zamykającego w zaworach
ùwapifWiéiu&wyth, ïwîaszcza elektromagnetycznych za
worach przeponowych, przy Ich zamykaniu w postaci
rurki lub kubka znamienny tym, że górne krawędzie
otworów (5) rurki lub kubka (2) są położone w odległo
ści (a) wynoszącej 2 - 4 mm od zamykającej zawór po
wierzchni (6) i na tym odcinku średnica rurki lub kub
ka (2) jest mniejsza od wewnętrznej średnicy gniazda
orientacyjnie o około 0,1 do 0,2 mm, dla zapewnienia na
tym odcinku odpowiednio małego przepływu dławio
nego.

47fi

(W. 48537)

4.08.1970.

Stocznia im. Komuny Paryskiej, Gdynia, Polska (Wie
sław Syrunowicz, Wacław Wazdrąg).
Urządzenie do zabezpieczenia elementu regulacyjnego
przed nieuprawnionym otwarciem, a zwłaszcza ręcznego
kółka zaworu, znamienne tym, że stanowi je obudowa
(1) w kształcie niskiego walca przeciętego wzdłuż osi
symetrii podstawy (2), przy czym krawędzie powierzch
ni walcowej z jednej strony połączone są za pomocą
zawiasu (3), a krawędzie powierzchni walcowej z dru
giej strony połączone są rozłącznie za pomocą zamka (4)
i gniazdkowego elementu (5), natomiast jedna lub obie
podstawy (2) mają na linii przecięcia otwór (7).

49a
(W. 47547)
28.09.1971.
Zakłady Azotowe „PUŁAWY", Puławy, Polska (Mie
czysław Wójcik, Jerzy Wiśniewski).
Głowica nożowa rowkująca płyty sitowe płaszczowo-rurowych wymienników ciepła, znamienna tym, że
posiada korpus (1) z wycięciami na noże (5) i listwy
47fi

(W. 49170)

28.03.1970.

Centrum Techniki Okrętowej Przedsiębiorstwo Pań
stwowe Wyodrębnione, Gdańsk (Mieczysław Skrzymowski).
Korpus zaworu dwugrzybowego, znamienny tym, że
stanowi go obudowa (1), która ma pięć ścianek ze
wnętrznych (2) jednakowego kształtu z otworami prze

A-B
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ustalające (6) zakończony z jednej strony chwytem stoż
kowym (9) do umocowywania we wrzecionie wiertarki
a z drugiej strony zakończony otworem do wkręcania
pilota (3), przy czym jako element nośny głowicy służy
pierścień (2) z otworami na śruby mocujące noże (8)
i na śruby, mocujące listwy ustalające (10) przytwier
dzony do korpusu głowicy przy pomocy listew (6) i śrub
(10).
49h

(W.

28796)

30.01.1970.

Politechnika Gdańska, Gdańsk (Jan Chomicki, J a 
nusz Chomicki).
Pokrywa łuku elektrycznego dla ręcznego spawania
znamienna tym, że składa się z otwartej komory spa
wania (1) przykrytej pokrywą (3) i otoczonej komorą
zasysania (2), a dodatkowo wyposażoną w osłonę twarzy
spawacza (10).

49h

(W. 49321)

Nr 19

Uchwyt do elektrod według zastrz. 1, znamienny tym,
że powietrze sprężone wypływa zbieżne na obwodzie
dyszy (2).
49m

(W. 49333)

20.03.1971.

Huta Stalowa Wola Przedsiębiorstwo Państwowe, Sta
lowa Wola (Edward Szulaczkowski).
Urządzenie do badań psychotechnicznych pracowni
ków obsługujących obrabiarki, w którym badany pra
cownik przesuwa płytę z wykrojem wzorcowym tak, by
końcówka przemieściła się od początku do końca wy
kroju możliwie bez dotykania metalu ścianek wykroju,
znamienny tym, że w wykrój wzorcowy (4) wpuszczona
jest końcówka o kształcie stożka o przekroju stopniowo
lub bezstopniowo rozszerzającym się ku górze tak, że
między końcówką (10) a ściankami wykroju (4) są luzy
„a" i „b" oraz tym, że trzpień. (8), głowica (7), ramię (6),
kolumna (5) lub stół (2) jest wyposażony w dowolny
mechanizm podnosząco-opuszczający, dzięki czemu koń
cówka (10) może być wpuszczona do wykroju (4) na do
wolną głębokość umożliwiając regulację wielkości lu
zów „a" i „b".

8.01.1970.

Huta Im. M. Nowotki w Ostrowcu (Kita Jerzy).
Uchwyt do elektrod węglowych okrągłych i płaskich
znamienny tym, że doprowadzenie powietrza sprężone
go do dmuchu przebiega wzdłuż części środkowej
uchwytu.

54g

(W. 45683)

25.06.1970.

Wojskowa Akademia Medyczna, Łódź, Polska (Leon
Złoty).
Uchwyt do wieszania tablic wystawowych, znamien
ny tym, że jarzmo (1) z wkrętem blokującym (2) stano
wi jedną całość z ramionami ścisku (4) i (5) z których

Nr
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jedno ramię jest krótsze i posiada otwór gwintowany (7)
do śruby ściskającej (8), przy czym jarzmo i ramiona
ścisku posiadają zgrubienia wzmacniające (3) i (6).

59b
(W. 46133)
19.09.1970.
Wojewódzkie Zjednoczenie Przedsiębiorstw Mechani
zacji Rolnictwa, Białystok (Władysław Kramkowski).
Urządzenie do przepompowywania cieczy dostosowa
ne do warunków polowych, składające się ze znanej
pompy usytuowanej na ciągniku, znamienne tym, że na
dolnych dźwigarach (2) podnośnika hydraulicznego za
mocowane są za pomocą śrub (10) nośne dźwigary (3)
w postaci kątowników, do których przyspawane są
uchwyty (12) z wykonanymi w nich otworami dla mocu
jących śrub (10), przy czym w dźwigarach (3) wykonane
są podłużne otwory dla belek (4) wykonanych w posta
ci ceowników z podłużnymi otworami służącymi do za
mocowania pompy (1) i dokładnego ustawienia oraz na
pinania paska klinowego (8) służącego do przekazania
momentu obrotowego z koła pasowego ciągnika (6) na
kółko pasowe (5) pompy (1).

65h

163
(W. 47351)

10.08.1971.

Biuro Projektów i Studiów Taboru Rzecznego, Wroc
ław, Polska (Wojciech Dostal).
Łożysko wału śrubowego statku wodnego (skrót zgło
szenia i rys. zamieszczono w kl. 47b na str. 159).

67a

(W. 48927)

29.10.1969.

Leon Zawadzki, Poznań, Polska.
Przyrząd do obciągania tarczy szlifierskich z walcem
obrotowym zaopatrzonym w kolce, znamienny tym, że
ma szeregi otworów do zamocowania kolców (41) roz
mieszczone wzdłuż linii śrubowych o kącie pochylenia a,
względem osi obrotu bębna (4), przy czym kolce te ma
ją średnicę podstawy ciasno dostosowaną do otworów
i są przytrzymane spęczeniem obwodowym materiału
oraz obciśnięciem wokoło całej powierzchni podstawy
kolców materiału bębna.

67a

(W. 49183)

5.04.1971.

Bytomskie Zakłady Naprawcze Przemysłu Węglowe
go, Bytom (Tadeusz Gola).

63b

(W. 46327)

3.12.1970.

Rudolf Bizans, Kraków.
Wózek na zakupy, według zastrz. 1, znamienny tym,
że na rurkach (1) są osadzone ruchomo tuleje (9)
z uchwytami (10), w których są umieszczone składane
kółka (2) i na tulejach są nałożone obejmy (12) połączo
ne z dźwignią (14).

Przyrząd do czyszczenia powierzchni wewnętrznej rur
z rdzy, zendry lub z powłoki ochronnej, znamienny tym,
że ma kadłub (1) w kształcie walca zaopatrzony na po
wierzchni zewnętrznej w koliste wycięcia (2) i wystę
py (3) usytuowane równolegle do jego osi podłużnej oraz
ma ramiona (4) zamocowane uchylnie jednym końcem
po obu stronach występów (3), a drugie końce tych ra
mion są połączone ze sobą parami za pomocą sworzni
(5), na których są umieszczone luźno gryzakowe krąż
ki (6), przy czym na powierzchni czołowej kadłuba (1)
jest osadzony obrotowo trzpień (11) wyposażony w samocentrujące ramiona (12) zakończone krążkami (13).

67a

(W. 49334)

16.06.1971.

Fabryka Samochodów Osobowych, Warszawa (Wła
dysław Malesa).
Urządzenie do kształtowania krawędzi roboczych
w ściernicach posiadające diament umocowany na ele
mentach przesuwnych, znamienne tym, ze elementy
przesuwne diamentu (6) w postaci zębatki (3) i śruby
mikrometrycznej (4) umocowane są do kła (1).
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Nr 10

do ram okiennych (18) przegubowo ze wspornikiem (19)
za pomocą sworznia (20), zaś wspornik z łożyskami (24)
zamontowany jest na wale rurowym (15 i 15') z zamon
towanymi na nim kołami zębatymi (16) i jarzmami (23),
a z drugiej strony wspornik z łożyskami (24) jest zamo
cowany tuż pod oknami (3 i 3') do muru za pomocą śrub
kotwowych (25).

67c
(W, 48347)
21.10.1970.
Zakład Projektowania i Konstrukcji Galwanizerni
i Lakierni „ZUGiL", Łódź, Polska (Włodzimierz Pisera).
Tarcza szllfiersko-polerska w postaci wieńca wyko
nanego z materiału włókienniczego lub porowatego two
rzywa sztucznego, zaopatrzona w odśrodkowe doprowa
dzenie płynu ściernego, znamienna tym, że wieniec
skrawający (1) jest osadzony na sprężynujących cięg
nach (2) zamocowanych promieniowo do piasty (3), zao
patrzonej w znaną rozdzielczą komorę (6) do płynu
ściernego.

68c
(W. 47299)
26.07.1971.
Zakład Badań i Doświadczeń Przemysłu Stolarki Bu
dowlanej, Wołomin, Polska (Jan Łasiewicz, Jan Muczko).
Zawiasa czopowa do skrzydła środkowego w oknie,
znamienna tym, że składa się z płytki (1), płytki (2) oraz
elementów łączących obie płytki, a to jest wkrętu (3)
zabezpieczonego przed wykręceniem tulejką stożkową
(4), ustalonej względem płytki (2) wypustem i klinem
(10), przy czym płytka (1) odsunięta jest od płytki (2)
przez wygięcie (5) przechodzące w część prostą (6) przy
legającą do płytki (2), w której znajduje się wycięcie (7)
na rygiel zasuwnicy oraz otwory (8) do mocowania
wkrętami do ościeżnicy odpowiadające otworom (9) do
mocowania wkrętami do skrzydła okiennego.

(W. 49359)
68b
7.03.1970.
Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Drobnej
Wytwórczości, Warszawa (Edward Zawitkowski, Stani
sław Trawiński).
Mechanizm do otwierania i zamykania okien wenty
lacyjnych w halach produkcyjnych lub innych budyn
kach przemysłowych składający się z silnika elektrycz
nego, śruby pociągowej sprzężonej z tym silnikiem za
pomocą sprzęgła ciernego, zespołów kół łańcuchowych
i łańcuchów, tablicy sterowniczej z wyłącznikami krań
cowymi i przyciskami, kół zębatych czołowych oraz zę
batek, znamienny tym, że posiada zespół napędowy (1),
nakrętkę specjalną (9) umiejscowioną na śrubie pocią
gowej (8), przy czym nakrętka specjalna (9) ma występ
przesuwający się po prowadnicy (10) zamocowanej do
płyty montażowej (26) oraz zamocowana jest jednocześ
nie do łańcucha (13) poprzez odstępniki (28) i płytkę mo
cującą (27) śrubami (29), rolki prowadzące (22) zamon
towane w jarzmach (23) na wałku (21) - dla zębatek
(17) zabezpieczających je przed wyzębiamem z kołami
zębatymi (16), jednocześnie zębatki (17) są zamocowane

(W. 48592)
30.09.1970.
74b
Biuro Projektów Przemysłu Materiałów Ogniotrwa
łych „Bipromog", Przedsiębiorstwo Państwowe, Gliwice
(Bogusław Topolski).
Urządzenie sygnalizacji poziomu cieczy i materiałów
sypkich w zbiornikach (skrót zgłoszenia i rys. zamiesz
czono w kl. 42e na str. 158).

77f
(W. 47568)
06.10.1971.
Katarzyna Gruszczyńska, Radom, Polska.
Zabawka w postaci dwóch lalek, wykonana z drewna,
dowolnych tworzyw sztucznych i tkanin, znamienna
tym, że głowy lalek zaopatrzone są w magnes stały (2)
i wkładkę żelazną (3).
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81c

(W. 46205)

27.10.1970.

Biuro Studiów i Projektów Hutnictwa „Biprostal",
Kraków (Kazimierz Kemmer).
Przesypy rurowo-gumowe znamienne tym, są wyko
nane z elastycznego materiału w postaci wygiętej
o przekroju poprzecznym owalnym rury o podwójnych
ścianach stałej (2) i wymiennej (3) stanowiącej wykła
dzinę, przy czym do zewnętrznej ściany (2) u wylotu
rury (1) jest nasadzony kołnierz (7) z przymocowanym
mimośrodowo pierścieniem (8).

81c

(W. 48327)

81e
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(W. 45180)

17.02.1969.

Centralne Biuro Konstrukcji Maszynowych Przedsię
biorstwo Państwowe, Bytom (Tadeusz Knap, Leonard
Guziur).
Urządzenie do ciągłego zasilania nosiwem strumienia
powietrza w transporcie pneumatycznym ciśnieniowym.
składające się z zasilacza typu zbiornikowego, z pomoc
niczego zbiornika wyposażonego w dwa sterowane za
wory i zainstalowanego między zasilaczem i doprowa
dzającym nosiwo przewodem craz z przewodu wyrów
nującego ciśnienie między zasilaczem i pomocniczym
zbiornikiem, znamienne tym, że pomocniczy zbiornik (4)
jest połączony z zasilającym przewodem (2) za pomocą
przewodu (12), wyposażonego w sterowany zawór (13).

14.06.1969.

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Maszyno
wego Leśnictwa, Wrocław (Jerzy Sidorowicz, Gustaw
Dronsejko).
Suszarka taśmowa (skrót zgłoszenia i fig. zamieszczo
no w kl. 82a na str. 170).
81e

(W. 45113)

29.01.1969.

Biuro Projektów Przemysłu Węglowego, Biuro Pro
jektowe - Kraków, Kraków (Janusz Bobrowicz, Stani
sław Szatko).
Przenośnik do pionowego transportu materiałów syp
kich I granulowanych znamienny tym, że składa się
z dwóch taśm (1 i 2) każda o kształcie półkolistym, półeliptycznym lub innym tworzącym razem w części środ
kowej obwód zamknięty w kształcie pojemnika ruro
wego.

81e

(W. 45776)

23.07.1970.

Biuro Studiów i Projektów Hutnictwa „Biprostal",
Kraków (Jerzy Książek, Jan Boratyn).
Urządzenie do poczty pneumatycznej dwururowej
w postaci rozgałęźnej sieci rurociągów nośnych nadaw
czego i odbiorczego wyposażone w pompę próżniową,
klapy odcinające, samoczynne, zwrotne, zwrotne z na
pędem w stacje nadawczo-odbiorcze, znamienne tym,
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ie końcowe stacje odbiorcze tras są spięte z końcowy
mi stacjami nadawczymi tras rurociągiem powietrznym
(5) 7. umieszczoną na nim zdalnie sterowaną klapą
odcinającą (6).

81e

(W. 45777)

23.07.1970.

Biuro Studiów i Projektów Hutnictwa „Biprostal",
Kraków (Jerzy Książek).
Jednorurowa pneumatyczna poczta złożona z jednego
rurociągu nośnego z umieszczonymi na nim kilkuna
stoma pośrednimi stacjami nadawczo-odbiorczymi pod
łączonego przez układ elementów odcinających do wen
tylatora, lub dwóch pomp próżniowych stanowiących
napęd poczty służąca do zwrotnego transportu pojem
nika z przesyłką w obu kierunkach i pracująca w sy»temie zmiennym próżniowym dla jednego kierunku
i ciśnieniowym dla przeciwnego kierunku transportu
przy napędzie wentylatorem, lub próżniowym w obu
kierunkach przy napędzie dwoma pompami, oraz ste
rowana przyciskami, znamienna tym, że stacje nadaw
czo-odbiorcze (2) posiadają komory załadowcze wy
rzutowe (Í2), wyposażone w sterowanie elektryczne,
oraz że ma układ elementów odcinającym (4) do (11)
zezwalający na automatyczne uruchomienie przesyłki
w żądanym kierunku.

81e

(W. 45908)

30.09.1970.

Zakłady Mięsne w Chorzowie, Chorzów (Mieczysław
Bożęcki, Stanisław Ciempka, Zenon Sroczyński).
Zastawka na kolejce ślizgowej do transportu tusz
zwierząt rzeźnych, znamienna tym, że w metalowej
obudowie (2) umieszczony jest ruchomy bolec (1), oto
czony dociskową sprężyną (3).
Zastawka według zastrz. 1, znamienna tym, że bolec"
(1), którego doina część opiera się o kolejkę ślizgową
(8) połączony jest z dżwginią (4) podwieszoną na za
czepie (5).

81e
(W. 46220)
3.11.1970.
Biuro Studiów i Projektów Hutnictwa „Biprostal",
Kraków (Stefan Białkowski, Zdzisław Choma, Józef
Opyrchał, Julian Lempart, Jerzy Lach, Teofil Ryś,
Aleksander Polak).
Wywrotnica wagonowa o konstrukcji beczki złożonej
z dwóch pierścieni połączonych trzema podłużnymi bel
kami z wkonstruowaną jezdnią wagonu znamienna,
tym, że ma urządzenie zaciskowe wagonu w postaci ko
łyski utworzonej z dwóch belek (4) w kształcie litery
„L" i dźwigara (5), przy czym ma zębaty mechanizm
obrotu.

(W. 46277)
81e
19.11.1970.
Kombinat Górniczo-Hutniczy Zakłady Badawcze
i Projektowe Miedzi „Cuprum", Wrocław (Andrzej
Gerlicz, Mieczysław Reguła).
Elastyczny zestaw krążnfkowy, składający się z sze
regu kształtowych, gumowych krążków i podwieszany
do konstrukcji nośnej taśmociągu, szczególnie do taśmo
ciągów o linowej konstrukcji nośnej, znamienny tym,
że krążki (1) nawleczone są na łańcuch techniczny (2)
połączony z dwoma znanymi zawiesiami obrotowymi
(3), które zamocowane są do konstrukcji nośnej taśmo
ciągu.

Nr 19
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10.02.1971,

Miejska Służba Drogowa, Tarnów (Marian Płachta).
Urządzenie do rozładunku samochodów skrzyniowych,
znamienne tym, że posiada dwa wysięgniki (4) zamo
cowane obustronnie przy pomocy przegubów {3) do
ramy (1) spychacza (2) na końcach których zamonto
wany Jest lemiesz (5) posiadający w dolnej swojej
części na całej jego długości przymocowaną rozłącznie
płaską gumę (6).
Urządzenie do rozładunku samochodów według za
strzeżenia 1, znamienne tym, że obydwa wysięgniki (4)
spoczywają swobodnie na dwóch podporach (7) zamon
towanych rozłącznie na lemiesz« (8ji spychacza (2).

II«

(W. 46676)

27.02.1971.

16?

wane są w przestrzeni pomiędzy rolkami (3). ponadto,
obok konstrukcji (1), w położeniu odpowiadającym
przedłużeniu dźwigni (6) ma usytuowane stoły (JO)
z pochylonymi w kierunku zewnętrznym bieżniami
Clił* zakończonymi odchylnými zderzakami (12), z któ
rymi to stołami (10), połączone są ramy (16) dla osa
dzania palet (18).

81e

(W. 47205)

3.07.1971.

Centralne Biuro Konstrukcji Maszynowych Przed
siębiorstwo Państwowe, Bytom (Aleksander Kulczyń
ski, Leszek Kruk).

Centralny Ośrodek Badawczo-Frojektowy Górnictwa
Odkrywkowego „Poltegor", Wrocław (Jan Kubicki,
Edmund Sobolewski).

Paleta samowyładowcza, składająca się z ramy oraz
dwóch łupin, znamienna tym, że swoťznie (2), na któ
rych są osadzone obrotowo łupiny (3) i (4), są zamo
cowane do ramy (1) w pobliżu osi symetrii ramy (1).
Paleta samowyładowcza według zastrz. 1, znamien
na tym, że jest zaopatrzona w pokrywy (14) z uchwy
tami (17), połączone przesuwnie z łupinami (3) i (4) za
pomocą wycięć (15) obejmujących sworznie (16), zamo
cowane do łupin (3) i (4).

Urządzenie pałąkowe do naprawy taśmy przenośnika,
znamienne tym, że w górnym ramieniu (2) pałąka fi)
jest zamontowany siłownik hydrauliczny (o), którego
nurnik (6) jest zakończony talerzem (7) dociskowym :
przy czym długość ramion (2) i (3) jest równa przynaj
mniej połowie szerokości taśmy (4) przenośnika.

81e

tle

(W. 46940)

20.09.1971.

Zakłady Mechaniczne Przemysłu Metali Nieżelaznych
„Zamet", Przedsiębiorstwo Państwowe,. Strzybnica (Ge
rard Kaszuba, Piotr Jaroń, Eugeniusz Kubicki, Jan
Tlatlik, Czesław Pośpiech, Norbert Mateja).
Urządzenie do odbioru materiałów cylindrycznych
x samotoku, znamienne tym, że z konstrukcją (1) sa
motoku (2), po obydwu stronach jego tocznych rolek (3)
ma połączone układy, co najmniej dwóch płaskich,
jednoramiennych, odchylných dźwigni (6) umocowa
nych sztywno na obrotowych wałkach (5), przy czym
zewnętrzne końce przeciwległych dźwigni (6) usytuo

(W. 47257)

12.07.1971.

Biuro Projektów Przemysłu Materiałów Ogniotrwa
łych „Bipromog" Przedsiębiorstwo Państwowe, Gliwice
(Tadeusz Rosławski, Leszek Zajączkowski).
Przełącznica rurociągu transportu pneumatycznego,
zwłaszcza niskocisnienlowcgo, o dużych średnicach,
znamienna tym. że składa się z ramy (1), dolotowego
króćca (2) z jednaj strony, wylotowych króćców (is)
ułożonych symetrycznie względem osi dolotowego króć
ca (2) z drugiej strony ramy (1) oraz obrotowego łącz
nika (4) rurowego tych króćców, przy czym obrotowy
łącznik (4) ułożyskowany jest z jednej strony w koł
nierzu dolotowego króćca (2), a z drugiej na rolkach (5)
w prowadnicach (6) mocowanych w ramie, natomiast
elementem łączącym obrotowy łucznik (4) z dowolnym
wylotowym króćcem (3) jest umieszczony przesuwnie
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na obrotowym łączniku (4), zaopatrzony w dźwignię (7),
stożkowy pierścień (8), mający odpowiadające mu
gniazda (9) w wylotowych króćcach (3).

Nr 19

umieszczonej pod najniższą z przegród (2), w ilości
dwukrotnie większej niż najbliższa mocowana nad ni"
rozmieszczone w jednym rzędzie o osi prostopadłej do
osi przegrody (2), przy czym przegrody (2) mają regu
lowane przesłony (4) otworów (3).
81e

(W. 47454)

9.09.1971.

Centralny Ośrodek Badawczo-Projektowy Wzboga
cania i Utylizacji Kopalin „Separator", Katowice (Ber
nard Lipka).
Urządzenie napędzające podajnik talerzowy, znamien
ne tym, że składa się z silnika elektrycznego (1) do na
pędzania poprzez sprzęgło (2) przekładni zębatej (3)
składającej się ze stożkowych kół zębatych (4) i z kół
zębatych czołowych (5) i (6) oraz z talerza (7) wpra
wianego w ruch przez przekładnię zębatą (3).

81e

(W. 47267)

Centralne Laboratorium Przemyślu
Łódź (Witold Caban, Tadeusz Gazewski).

14.07.1971.
Wełnianego,

Wózek do transportu wyrobów włókienniczych
a zwłaszcza do produktów z włókien teksturowanych,
posiadający podwozie z kółkami jezdnymi, pojemnik
oraz uchwyty ręczne, znamienny tym, że składa się
z polistyrenowego pojemnika (1) o kształcie wanny
kąpielowej z dnem perforowanym w okrągłe otworki
(5), umieszczonego na jezdnych kółkach (3 i 4).

81e

(W. 47560)

Fabryka Maszyn Odlewniczych,
Schram, Janusz Gajek, Józef Kosut).

1.10.1971.
Kraków

(Jerzy

Rolka nośna zwłaszcza do przenośników rolkowych
1 taśmowych, składająca się z osi i osadzonej na niej
obrotowo na łożyskach tocznych rury, znamienna tym,
że łożyska toczne (3) umieszczone są w tulejach osadczych (4 i 5), przy czym zewnętrzne tuleje osadcze (4)
wciśnięte są w rurę (1) natomiast wewnętrzne tuleje
osadcze (5) osadzone są luźno na osi (2).

81e

(W. 47423)

1.09.4971.

Biuro Projektów Przemysłu Materiałów Ogniotrwa
łych „Bipromog", Gliwice (Leopold Podolski).
Zsypnlca do kształtowania płaskiej strugi materiału
sypkiego, zwłaszcza drobnoziarnistego, znamienna tym,
że wyposażona jest w kilka kaskadowo usytuowanych
przegród (2), z których pierwsza kaskada ma dwa otwo
ry (3) a każda następna w kierunku rynny zsypowej (5),

81e

(W. 47638)

21.08.1971.

Biuro Projektowania- Zakładów Włókienniczych,
Łódź (Tadeusz Drożdżecki, Marian Winerowicz).
Wózek do nawijania i transportu materiałów włó
kienniczych, mający podwozie z dworna kołami stały
mi i dworna kolami zwrotnymi oraz ramę wsporczą
i platformę ładunkową, znamienny tym, że w umoco
wanych na, ramie (1) otwartych łożyskach (2), jest osa
dzony wał (3), który składa się z rozłącznie ze sobą
połączonych dwu zbieżnych ku środkowi stożkowych
części, zaopatrzony w zaczepy (4) i (5) osadzone suwliwie wzdłuż tworzącej wału (3), przy czym czop (G) wału
(3) ma wyżłobienie o kształcie odpowiadającym wy
pustowi czopa (7) wału napędowego mechanizmu (8),
osadzonego na wsporniku (9) przytwierdzonym do ra
my (1), do której jest również przymocowana pochyła
platforma (10) oraz oporowe trzpienie (11) i dwa ręczne
uchwyty (12).
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81c

16»
(W. 47887)

28.12.1971.

Biuro Projektów Budownictwa Morskiego, Gdańsk
(Zygmunt Gogółka).
Napinać? przenośnika taśmowego, znamienny tym,
że bęben napinający ('L) połączony jest z obciążnikiem
(4) w układzie pionowym poprzez line (3) z możliwością
regulacji jej roboczej długości.

81e

(W. 47667)

nakłady Konstrukcyjno-Mechanizacyjne
Węglowego, Gliwice (Wojciech Grzywocz).

30.10.1971.
Przemysłu

Zamek przenośnika zgrzebłowego, znamienny tym, że
ma główkę (1) i wkładkę (3), obie w kształcie dużej
litery „U", tworzące po złożeniu zamkniętą elipsę, przy
czym główka (1) ma na ramieniu wspornik (2).

81e

(W. 48274)

16.02.1971.

Biuro Projektów Przemysłu Hutniczego „Biprohut",
Gliwice, Polska (Anna Lis, Ryszard Wacherlohn, Marian
Wróbel, Laszek Strachowski).
Urządzenie do usuwania zawisów materiałów sypkich
umieszczone w linii powstawania zawisów mające obro
towy, napędzany w dowolny sposób wał z umieszczo
nymi na nim łopatkami, znamienne tym, że łopatki \%)
są umieszczone na wale (3) skośnie.

81e

(W. 47757)

27.11.1971.

Centralny Ośrodek Badawczo-Projektowy Górnictwa
Odkrywkowego „Poltegor", Wrocław (Feliks Szponarski, Zygfryd Tchorzewski).
Eelastyczny zestaw krążników według wzoru użytko
wego i* 314, mający w środkowej części zestawu pro
mieniowe łożyska toczne, połączone szeregowo wspól
nym cięgnem, zamocowanym do konstrukcji nośnej
przenośnika, znamienny tym, że każdy krążek (4) ma
dwa ogniwa (3) jednostronnie otwarte, których odgięte
końce pierścieni (7) krążka (4) ułożone są naprzemianlegle, zaś osie dwóch ogniw (3) należących do jednego
krążka (4) tworzą między sobą kąt prosty, przy czym
pierścień (7) wewnętrzny krążka (4) rna po obu stro
nach na ściankach czołowych gniazda (8), w których
osadzone są odgięte końce ogniw (3).

81e

(W. 48802)

19.06.1970.

Kopalnia Węgla Kamiennego „ANDALUZJA". Brzo
zowice Kamień (Rudolf Keler, Ignacy Pełka, Zdzisław
Polarz).
Urządzenie do blokowania przekładni przenośników
zgrzebłowych, zwłaszcza przy wykonywaniu czynność
spinania i rozpinania łańcuchów znamienne tym, że za-

170

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

padka w zazębieniu z kołem zębatym (7) nasadzonym
na wałek zębaty (15) pierwszego stopnia przełożenia
przekładni przenośnika uniemożliwia uruchomienie koła
zębatego (7) w odwrotnym kierunku do normalnego
biegu przenośnika.

Nr 19

nieco poniżej poziomu ułożenia tych łańcuchów, zna
mienna tym, że prowadnice (8) umieszczone są również
pod dolnymi taśmami transporterów, przy czym pro
wadnice (8) są tak ułożone, że kończą się one w odle
głości większej niż wynosi długość płytki (7) od osi
wałka (2), w kierunku którego przesuwa się taśma
transportera, pod którą bezpośrednio umieszczone są
prowadnice (8), zaś przeciwległe końce prowadnic (8)
dochodzą do osi wałków (2).

84 a

(W. 4S612)

12.08.1971.

Łańcucka Fabryka Śrub ł a ń c u t (Krzysztof Bielecki,
Ryszard Hasiak, Stanisław Rzunidło).
Pływająca łapaczka tłuszczów, olejów i zawiesin
nieopadających, znamienna tym, że w obudowie z pasa
brezentowego (1) znajduje się pływający pomost (2)
z umocowanym napędem zgarniacza (15) oraz deską
fartuchową (3).

82a

(W. 46514)

22.01.1971.

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu
Stolarki Budowlanej, Warszawa (Mieczysław Nowicki,
Andrzej Żemła).
Segment według zastrz. 1, znamienny tym, że nad
osłoną odblaskową znajduje się kanał (4) wentylacyjne
przykryte od góry otwierającymi się płytkami (2) ku
górze przymocowanymi zawiasami do szkieletu, a po
obu stronach segmentu w komorach (8) i (9) umieszczo
ne są zaciski podłączeniowe (6) grzejników i przewo
dów elektr. oraz elementy sterujące (10).
85c

(W. 49176)

21.11.1970.

Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego, Kato
wice (Ryszard Goleniewski, Eugeniusz Rybicki).
Kraty ściekowe o zmiennej wysokości, znamienne
tym, że korpus tego urządzenia podzielony jest na dwie
części, górną.(2) i dolną (1).

92a

(W. 48327)

14.06.1969.

Ośrodek Badawczo Rozwojowy Przemysłu Maszyno
wego Leśnictwa, Wrocław (Jerzy Sidorowicz, Gustaw
Dronsejko).
Suszarka taśmowa do suszenia małowymiarowych
materiałów, której taśmy nośne transporterów wyko
nane są z płytek zamocowanych z jednej strony obro
towo na sworzniach łączących łańcuchy napędowe, zaś
swobodne końce tych płytek, tworzących aktualnie
górne taśmy transporterów, wspierają się na prowad
nicach umieszczonych między łańcuchami napędowymi
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87a

(W. 48348)

22.10.1970.

Dolnośląskie Zakłady Wytwórcze Aparatury Precy
zyjnej „Fael", Ząbkowice Śląskie, Polska (Józef Tumkiewicz).
Szczęki uniwersalnego trzyramiennego ściągacza,
szczególnie do łożysk tocznych, z ruchomymi ramiona
mi przytwierdzonymi przegubowo do dwóch nagwin
towanych tulei osadzonych na dłuższej obustronnie
gwintowanej tulei, wewnątrz której znajduje się na
gwintowany trzpień opierający się dolnym końcem
o wałek podczas ściągania łożyska, na ramionach któ
rego to ściągacza umieszczone są wymienne szczęki,
znamienne tym, że osadzone obrotowo szczęki (13)
względem ramienia (1) na trzpieniu (14) w górnej części
mają podłużne wycięcie ď>) w kształcie łuku o prozaicniu zatoczonym z osi trzpienia (14), przez które
przełożony jest z luzem trzpień wodzący (18) osadzony
w otworze ramienia (1) oraz mają w płaszczyźnie swe
go obrotu względem ramienia (1) osadzoną śrubę opo
rową (16) opierającą się o to ramię.

171

Urządzenie do ściągania elementów z wałów szcze
gólnie łożysk tocznych przy pomocy pokrętła przy
twierdzonego do trzpienia opierającego się o czoło wa
łu, znamienne tym, że tworzą go trzy pierścienie z któ
rych pierścień środkowy (5) i wewnętrzny (1) oraz
tuleja (8) zazębiona z pierścieniem środkowym (5).

87a

(W. 49316)

16.05.1969.

Zakład Badań i Doświadczeń przy Zjednoczeniu
Przedsiębiorstw Budownictwa Komunalnego, Warsza
wa (Andrzej Fijołek, Janusz Maliński).
Uchwyt dla elementów pogrążanych w gruncie, szcze
gólnie takich jak deski stalowe zabezpieczające boki
wykopów, który łączony jest za pomocą złącza gwinto
wego z przyrządami wgłębiającymi jak na przykład

87*

(W. 49111)

23.07.1970.

Władysław Kolbrecki, Józefów.
Dwustronny uchwyt zwłaszcza do elementów cienko
ściennych oraz kruchych, znamienny jest tym, że po
siada dwa elementy sprężyste; zewnętrzny (3) i we
wnętrzny (4), które w trakcie mocowania ulegają od
kształceniu w ten sposób, że powodują przyłożenie siły
do ścianki z dwóch stron.

87*

(W. 49115)

24.11.1970.

Dolnośląskie Zakłady Wytwórcze Aparatury Precy
zyjnej, Ząbkowice Śląskie (Józef Tumkiewicz).

młoty udarowe mechaniczne lub pneumatyczne, zna
mienny tym, że w jego korpusie (1) jedno z ramion,
będące prostopadłym do podstawy, zaopatrzone jest
w oporową płytkę (3), drugie, będące do polowy swojej
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długości skierowane pod kątem, a dalej przechodzące
w prostopadłe, osadzona jest przesuwnie zębata szcze
ka (6) połączona sworzniem (9) z dźwignią (8) łączącą
się za pośrednictwem sworznia (13) z dźwignią (12),
przy czym dźwignia (12) drugim końcem łączy się
przez sworzeń (14) z belką (15).

87b

(W. 48346)

10.10.1970.

Fabryka Samochodów Osobowych POLMO, Warsza
wa, Polska (Aleksander Kowalewski).
Urządzenie do wykonywania otworów, zwłaszcza
w podłogach hal fabrycznych zamontowane do młota
pneumatycznego, znamienne tym, że posiada bijak (1)
w postaci tulei z ostrzami klinowymi (2), na którym
osadzony jest suwliwie pochłaniacz (3).
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