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Urząd Patentowy PRL na podstawie art, 33 i art, 78 ustawy z dnia 19 października 
1972 r, (Dz. U. Nr 43 poz. 272) w „Biuletynie Urzędu Patentowego" dokonuje ogłoszenia 
o zgłoszonych o udzielenie ochrony prawne; wynalazkach i wzorach użytkowych. 

Ogłoszenia o zgłoszeniach drukowane są w Biuletynie w formie przedłożonej 
przez zgłaszających i zawierają następujące dane 
- oznaczenie klasy i podklasy według narodowe; klasyfikacji patentowej, 
- numer zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego, 
- datę zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego, 
- datę uprzedniego pierwszeństwa - jeżeli je zastrzeżono, 
- imię i nazwisko lub nazwę zgłaszającego, 
- miejsce zamieszkania lub siedzibę oraz kraj zgłaszającego, 
- imię i nazwisko wynalazcy (współtwórców), 
- tytuł wynalazku lub wzoru użytkowego, 
- niezależne zastrzeżenia patentowe zgłoszenia, a do zgłoszeń dokonanych po 

31 grudnia 1972 r. zamiast zastrzeżeń - skrót opisu wynalazku lub wzoru 
użytkowego wraz z figurą rysunku najlepiej obrazującego wynalazek lub wzór 
użytkowy. 
W okresie sześciu miesięcy od daty ogłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego, 

osoby trzecie mogą: 
1) osobiście zapoznawać się w Urzędzie Patentowym PRL z opisem wynalazku 

lub wzoru użytkowego, zastrzeżeniami patentowymi i ochronnymi, rysunkami 
wynalazku lub wzoru użytkowego oraz sporządzać z nich odpisy; 

2) nadsyłać do Urzędu Patentowego uwagi co do istnienia przeszkód 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, kiasę patentową i tytuł wynalazku lub wzoru 
użytkowego. 

Uwaga: Miejsca niezadrukowane powstały wskutek wycofania zgłoszeń przez zgłaszających Już 
po podpisaniu „Biuletynu" do druku. Za tą usterkę wydawca przeprasza czytelników. 

Urząd Patentowy PRL podaje do wiadomości konta w NBP: 
1. Urząd Patentowy PRL - NBP V O/M w Warszawie 

konto: 1529-91-53858 cz. 54 dz. 91 rozdz. 9111 § 77 - opłaty związane z rejestracją i ochroną 
wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów zdobniczych, znaków towarowych; 
opłaty za skargi i odwołania; 

2. -Urząd Patentowy PRL, Centralny Ośrodek Informacji Patentowej - NBP V O/M w Warszawie 
konto: 1529-91-53856 cz. 54 dz. 74 rozdz. 7511. 

8 45 - wpłaty z tytułu sprzedaży wydawnictw. 
f 44 - wpłaty za usługi poligraficzne i mikrofilmowe. 

3. Urząd Patentowy PRL - NBP V O/M w Warszawie 
konto: 1529-98-53856 - wpłaty za powołanie biegłego. 

Egzemplarze zdezaktualizowane można nabywać w Urzędzie Patentowym PRL -
Centralny Ośrodek Informacji Patentowej, 00-608 Warszawa, Al. Niepodległości 138 

Urząd Patentowy PRL. Numer oddano do składu w kwietniu 1973 r. Skład 1 przygotowalnla offsetowa - Poznańskie Zakła-
dy Graficzne im. M. Kasprzaka zam. 3308/73. Druk: Pracownia Reprografii Urzędu Patentowego PRL. Ark. druk. 20,5. Papier 

druk. sat. V kl. 70 g, 61X86. 

Cens 45zł Nakład 2475 + 25 egz. INDEKS 35436 



BIULETYN 
URZĘDU PATENTOWEGO 
Warszawa, dnia 30. V. 1973 r. Nr 20, Rok I 

Ogłoszenia o zgłoszonych w Polsce 
wynalazkach do opatentowania 

la (P. 152794) 7.01.1972. 
Centralny Ośrodek Badawczo-Projektowy Wzboga

cania i Utylizacji Kopalin „Separator" Przedsiębior
stwo Państwowe, Katowice (Jan Janik, Bronisław War-
tak, Włodzimierz Tuszko). 

Pokład sitowy zestawiony z elementów sprężystych 
przeznaczony do klasyfikacji materiałów sypkich, zna
mienny tym, że wykonany jest z segmentów spręży
stych (1), najkorzystniej gumowych, mocowanych do 
poprzecznych elementów (3) np. prętów zabudowanych 
w ścianach rzeszota przesiewacza, za pomocą kształ
towych łączników zaczepowych (2), przy czym seg
ment (1) posiada w przekroju poprzecznym kształt zbli
żony do trapezu zakończonego ostrą krawędzią. 

1a (P. 152854) 12.01.1973. 
Kopalnia Węgla Kamiennego „Mortimer-Porąbka" 

Przedsiębiorstwo Państwowe, Zagórze (Włodzimierz 
Tuszko). 

Sposób wzbogacania węgla w środowisku wodnym 
polegający na tym, że w dolnej części wzbogacalnika 
najpierw tworzy się usypisko z oddzielonych z węgla 
odpadów kamiennych, przez które od dołu przepuszcza 
się do góry podnoszący strumień wody, a następnie 
na usypisko wprowadza się w sposób ciągły wzboga-
caną nadawę węglową, a prędkość podnoszenia się 
i przepływu strumienia wody przez wzbogacaną nada-
wę węglową jest mniejsza od prędkości opadania zia-
ren węgla w wodzie, znamienny tym, że sfluidyzowa-
na warstwa nadawy, znajdująca się nad kamiennym 
usypiskiem zostaje poddana okresowym rozrzedzeniom 
i zagęszczeniom pod wpływem okresowego zmniejsza-
nia prędkości wznoszącego się strumienia doprowadza-
nej pod kamienne usypisko wody. 

Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz. 1, 
zaopatrzone w zbiornik (1), którego dolna część mają-
ca kształt odwróconego stożka ściętego (la) z dnem 
(lc) wypełniona jest usypiskiem (4) i połączona kana-
łem (2) z odstawczym zbiornikiem (3), stanowiącym 
naczynie połączone ze zbiornikiem (1), a górna część 
(lb) zbiornika (1) ma kształt cylindra który jest wy-
pełniony wzbogacaną nadawą (S), natomiast zbiornik 
(1) zasilany jest w wodę w części (la) za pomocą pom-
py (12) i przewodów tłocznych (13) zaś woda powrotna 
z rynny (7) przez sito (7a) dostaje się do zbiornika wod-
nego (8) i wraca do pompy (12) przewodem rurowym 
(14), znamienne tym, że w przewód (13) lub (16) względ-
nie w przewód (13) i (16) wbudowane są urządzenia (19) 
lub (20) względnie (19) i (20) ograniczające okresowo 
ilość wody kierowanej do zbiornika (1), a woda nad-
miarowa z urządzeń (19) i (20) przechodzi rurociąga-
mi bocznikowymi (21) i (22) do zbiornika wodnego (8). 

U (P. 153189) 31.01.1972. 
Polsko-Węgierska Spółka Akcyjna „Haldex", Kato-

wice (Wiesław Witkowicz, Stanisław Bednarski, Fe-
liks Ostrowski, Leszek Kozik). 
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Hydrocyklon do wzbogacania zwłaszcza odpadów po-
węglowych, składający się z obudowy i wymiennych 
wkładek wykonanych z materiałów trudnościeralnych 
takich jak guma, bazalt topiony lub prasowany, aga-
lit, spiek ceramiczny, węglik krzemu itp, znamienny 
tym, że jego środkowa, cylindryczna część (5) jest wy-
posażona w spiralny kanał (11), którego szerokość (s) 
na początku jest równa w przybliżeniu średnicy we-
wnętrznej wlotowego króćca (10) i stopniowo zanika 
na łuku 90° - 360° a stożkowa część (6) przechodzi 
w cylinder łagodnym łukiem o promieniu (R) równym 
w przybliżeniu jednej trzeciej części średnicy we-
wnętrznej hydrocyklonu. 

Hydrocyklon według zastrzeżenia 1 znamienny tym, 
że najbardziej narażona na zużycie wylewowa dysza 
(8) jest osadzona w obudowie na gumowej opasce ela-
stycznej lub dociskana bezpośrednio do części stożko-
wej (6) za pomocą głowicy wylewowej (7). 

l b (P. 152637) 31.12.1971. 
Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Warszawa, Polska 

(Waldemar Szyrle, Stanisław Kostro, Zbigniew Rut-
kowski, Mirosław Makowski, Mirosław Leszczyński). 

Urządzenie do oddzielania drobnych przedmiotów 
ferromagnetycznych z mieszaniny przedmiotów ferro, 
para i diamagnetycznych, znamienne tym, że składa 
się z dowolnego znanego uchwytu, np. rękojeści (2), 
w którym osadzony jest trzpień (1) korzystnie o prze-
kroju kołkowym, a na trzpieniu (1) umieszczone są 
przynajmniej trzy zespoły płytkowych magnesów sta-
łych, przedzielone stalowymi płytkami o wymiarach 
zewnętrznych nieco większych od wymiaru zewnętrz-
nego magnesów płytkowych, stanowiącymi prowadze-
nie dla suwliwie spasowanego ekranu (8), wykonanego 
z materiału diamagnetycznego, korzystnie z polerowa-
nej blachy miedzianej, mającego przy otwartym koń-
cu wywinięty kołnierz (9). 

4b <P. 153513) 16,02,1972. 

Politechnika Krakowska Instytut Projektowania 
Architektury Kraków (Jerzy Feiner). 

Refraktor dzienny służący do oświetlania wnętrz 
użyteczności publicznej, w których efekty i walory 
oświetlenia mają istqtne znaczenie dla celów funkcjo
nalnych, a zwłaszcza dla uzyskania wysokiego stan-
dartu oświetlenia światłem dziennym, znamienny tym, 
że ma lunetę (1) o zróżnicowanym przekroju cylin
drycznym składającą się z szeregu pierścieni (2), w 
których wewnętrzne powierzchnie mają duży współ
czynnik odbicia światła oraz, że luneta (1) jest z jednej 
strony zakończona pierścieniem wlotowym (2b) pod
partym zawieszeniem (6) z rolką (7), a z drugiej strony 
luneta (1) jest zakończona pierścieniem wylotowym (2a) 
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do którego jest przymocowana szyna kątowa (4), w któ
rej są umieszczone rolki (5), przy czym począwszy od 
pierścienia wlotowego (2b) promienie następujących 
po sobie pierścienie (2) są mniejsze wyrażające się sto
sunkiem 1 do 2, tak iż pierścień wylotowy (2a) ma 
promień najmniejszy, a otwór promienia wlotowego 
(2b) doprowadzającego światło do wnętrza lunety (1) 
jest dwukrotnie większy od otworu pierścienia wylo
towego (Ea), 

4g (P. 152973) 18.01.1972. 

Pomorska Fabryka Gazomierzy, Tczew (Tadeusz Ma
chaj). 

Uniwersalny palnik gazowy typu fajkowego mający 
w swej osi otwór doprowadzający powietrze do dopa
lania płomienia, stabilizację płomienia i przysłonę do 
regulacji wlotu powietrza znamienny tym, że górna 
część (1) palnika ma stożkowe lub cylindryczne wy
tłoczenie, które od środka zamknięte jest przez lej (3) 
tworzący krawędź (13) ze ścianką (8) szczelinę \12) 
stabilizującą znajdującą się nad otworkami płomyko
wymi (9). a przysłona (16) wlotu powietrza wykonana 
w kształcie litery ..U'' lub półkręgu jest suwliwie za
mocowana na ramionach (15) dyfuzora (4). 

5a (P. 153683) 25.02.1972. 

Główny Instytut Górnictwa, Katowice (Jan Bogu
sław Gwiazda). 

Pneumatyczna sonda otworowa, znamienna tym, że 
ma rure (1) z przelotowym otworem (17) zamkniętym 
na jednym końcu zaślepką (2) zaopatrzoną w kołnie
rzowe odsądzenie (3), oraz ma cylindryczny rozdzie
lacz (4) z promieniowo wykonanymi przelotowymi 
otworami (19), w które jest również zaopatrzona część 
rury (1) usytuowana pomiędzy czołami rozdzielacza (4), 
ponadto z każdej strony tego rozdzielacza są osadzo
ne na rurze (1) uszczelniające pierścienie (5), które 
z jednej jego strony mają sztywne oparcie na odsą
dzeniu (3) zaślepki (2), a z drugiej strony poprzez 
dystansową tuleję (12) są dociskane przez obracanie 
dociskowego elementu (11), który jest przesuwnie osa-

wadniczej tulei (8), zamocowanej rozłącznie przeciw-
nakrętką (9) na zewnętrznym gwincie końcówki (7), 
łączącej kanał (17) sondy ze zbiornikiem sprężonego 
powietrza. 

Sonda według zastrz. 1, znamienna tym, że ma kom
plety uszczelniające złożone każdorazowo z dwóch pro
filowych pierścieni (20) zaopatrzonych na wewnętrz
nej powierzchni w ukośne sfazowanie (21), i z pierście
nia (22) o przekroju kołowym, umieszczonego we wnę
ce utworzonej przez przyległe do siebie sfazowania (21) 
obu pierścieni (20). 

5b (P. 153413) 10.02.1972. 
Politechnika Śląska im. W. Pstrowskiego, Gliwice 

(Jan Zych). 

Sposób eksploatacji złóż pokładowych przy zastoso
waniu ściśle określonego kształtu frontu odbudowy, 
znamienny tym, że płaszczyzną pokładu wokół chro
nionego obiektu dzieli się na trzy obszary eksploatacyj
ne: Wewnętrzny w kształcie koła o promieniu r1, któ
rego środek pokrywa się z środkiem chronionego obiek
tu, środkowy w kształcie pierścienia kołowego o pro
mieniu zewnętrznym r2 oraz zewnętrzny również 
w kształcie pierścienia kołowego o promieniu zewnętrz
nym r3. 

Sposób eksploatacji według zastrz. 1 znamienny tym, 
że w obszarze wewnętrznym eksploatację prowadzi się 
równocześnie czterema frontami o szerokości r1 każdy, 
tak aby wokół punktu będącego środkiem chronione
go obiektu przesuwały się cztery wzajemnie prostopa-
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dłe prostoliniowe fronty z tą samą prędkością kątową 
i w tym samym kierunku, a wyekspîuatowana prze
strzeń tworzyła w każdym momencie cztery wzajem
nie prostopadłe wycinki koła o wspólnym wierzchołku 
w środku chronionego obiektu. 

5b (P.153433) 11.02.1972. 
Główne Biuro Studiów i Projektów Górniczych -

Ośrodek Studialno-Badawczy Projektowania Górnictwa 
Podziemnego, Katowice (Tadeusz Pogonowski, Bernard 
Drzężla). 

Sposób kształtowania frontu eksploatacyjnego przy 
wybieraniu złóż w filarach ochronnych znamienny tym, 
że eksploatację prowadzi się przez wybieranie złoża 
na przemian z zawałem stropu i podsadzką hydrau
liczną, przy czym woda podsadzkowa klarowana jest 
w wygrodzonych częściach zrobów ścian z zawałem 
'stťopu. 

5e (P. 152790) 6.01.1972. 
Pierwszeństwo: 4.10.1971 - NRF 

Hermann Hemscheidt Maschinenfabrik, Wuppertal 
Elberfeld, NRF (Hans Buli). 

Stempel hydrauliczny z rura prowadzącą dla zagro
żonych tąpaniem pokładów górniczych, mający nało
żoną nad tłokiem stempla i obejmującą z luzem cylin
der stempla, zewnętrzną rure prowadzącą ora/ zawór 
przy górnym końcu tłoka, zamykający od zewnątrz 
ciśnieniową przestrzeń stempla, znamienny tym, że 
mający dużą powierzchnię grzybek zaworowy (12) ob
ciążony sprężyną (15) i wewnętrznym ciśnieniem w 
stemplu, przylega do ukształtowanego na wewnętrznej 
ściance tłoka (2) gniazda stożkowego (13) uszczelniają
cego ten tłok stempla, a ponadto tym, że zewnętrzna 
rura prowadząca (3) poprzez pakiet (7) sprężyn, któ
rych siła sprężynowania przewyższa ustawione obcią
żenie umieszczonego poza stempel zaworu przelewo
wego, wsparta jest na tłoku (2) stempla, tworząc przy 
tym szczelinę (9) na wsunięcie stempla oraz tym, że 
nad grzybkiem zaworowym (12) umieszczony jest w nie
znacznej odległości zbieżny do dołu koniec popycha-
cza otwierającego (11) dociskanego sprężyną (10) do 
głowicy rury prowadzącej (3), jak również przewidzia
ne są w rurze tłoka (2) otwory wylotowe (14), skiero
wane do zewnętrznej przestrzeni pierścieniowej (4). 

So (P. 152921) 15.10.1972. 
Główny Instytut Górnictwa, Katowice (Tadeusz Ra-

dowicki). 

Układ hydrauliczny do zdalnego sterowania grupy 
zestawów obudowy zmechanizowanej oraz przesuwa
nia przenośnika ścianowego odcinkami lub w całości, 
złożony z centralnego węzła zasilającego oraz ze ste
rujących i sterowanych węzłów umieszczonych przy 
poszczególnych grupach zestawów obudowy, znamien
ny tym, że każda grupa złożona z kilku zestawów obu
dowy ma grupowy rozdzielacz (R) zaopatrzony w tyle 
niezależnych, sterowanych ręcznie organów rozrząd-
czy eh, najkorzystniej suwaków, ile jest zestawów 
w grupie, przy czym każdy organ rozrządczy grupo
wego rozdzielacza (R) z jednej strony jest połączony 
dwoma przewodami (7) i (8) z wlotami hydraulicznych 
zamków (Z) oraz za pomocą odgałęzienia (9) przewodu 
(8) z nadtłokową przestrzenią (10a) hydraulicznego 
przesuwnika (10), natomiast z drugiej strony organ ten 
jest połączony przewodem (17) z magistralnym, tłocz
nym przewodem (18) oraz za pomocą przewodów (15) 
z magistralnym, spływowym przewodem (16). 

5c (P. 153108) 26.01.1972. 

Kopalnia Węgla Kamiennego „Szombierki", Bytom 
(Kazimierz Franasik, Antoni Kandzia). 

Podpora hydrauliczna obudowy zmechanizowanej wy
posażonej w zawór wielkoupustowy umieszczony w ko
morze ciśnieniowej, znamienna tym, że w górnej czę
ści rdzennika (2), ma zamocowany hydrauliczny za
mek bezpieczeństwa (z), który w korpusie (5), zaopa
trzonym w trzy króćce, ma umieszczone w jednej li
nii przelewowy zawór (9) oraz zwrotny zawór (10) 
otwierany trzpieniem (11) tłoczka (12), przy czym jeden 
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z króćców (6) jest połączony z przewodem (4) dopro
wadzającym emulsję do komory ciśnieniowej, a drugi 
króciec (7) z magistralnym przewodem zasilającym, na
tomiast trzeci króciec (8) jest połączony z magistralnym 
przewodem spływowym. 

5c (P. 153508) 16.02.1972. 
Kopalnia Rudy Żelaza „Grodzisko" Przedsiębiorstwo 

Państwowe, Grodzisko, (Edward Kułaga, Jan Gałązka, 
Tadeusz Grzybowski). 

Kotew rozprężna do kotwienia skał i warstw złoża 
kopaliny znamienna tym, że zaopatrzona jest w szczę
ki (1) mające postać wycinka podłużnego tulei, zakoń
czonego w dolnej części wycinkiem (7) powierzchni 
stożkowej, współpracującym z nakręconym na żerdź 
(6) kotwi pierścieniem (8) zwierającym szczęki do po
zycji wyjściowej. 

5c (P. 153530) 17.02.1972. 

Przedsiębiorstwo Budowy Szybów, Bytom (Ryszard 
Magierowski, Władysław Sacher, Henryk Gauze). 

Pomost wiszący stosowany przy głębieniu szybów, 
znamienny tym, że z podestów tego pomostu, na przy
kład trzech, górny podest jest rozłącznie połączony 
z pozostałymi. 

5c (P. 153531) 17.02.1972. 

Przedsiębiorstwo Budowy Szybów, Bytom (Zdzisław 
Domański, Mieczysław Cieślik, Mieczysław Michale-
wicz). 

Sposób głębienia szybów, szczególnie przy stosowa
niu szeregowej metody głębienia w której nie zabudo
wy wuj e się w trakcie głębienia dźwigarów zbrojenia 
ostatecznego znamienny tym, że dla podwieszania ru
rociągów, lutniociągów, kabli i linek sygnalizacyjnych 
używa się dźwigarów technologicznych rozmieszczo
nych w szybie w odstępach w pionie co najmniej 15 me
trów lub więcej. 

5c (P. 153594) 21.02.1972. 
Centralne Biuro Konstrukcyjne Urządzeń Budowla

nych, Warszawa (Edward Błądziński, Sylwester Ciem-
niewski). 

Podpora hydrauliczna w układzie podpór typu „H" 
ze składaną stopą, w której oś cylindra podparcia 
dźwigu jest pionowa, mająca zastosowanie w dźwi
gach samojezdnych lub samochodowych znamienna 
tym, że prosta przechodząca przez oś elementu oporo
wego (6), który połączony jest z tłoczyskiem (4), a jego 
ramiona wchodzą w wycięcia (7) w stopie (5) oraz prze
chodząca przez oś elementu obrotowo-oporowego (9), 
który nie jest połączony z tłoczyskiem (4), jest równo
legła do stycznej do zarysu krzywkowego (8). 

5c (P. 153921) 8.03.1972. 

Ośrodek Studialno-Badawczy Projektowania Górnic
twa Podziemnego, Katowice, (Stanisław Małaczyński, 
Mirosław Leżon, Jerzy Buraczyński). 

Sposób głębienia szybów metodą wiercenia, znamien
ny tym, że urządzenie urabiające wraz z napędem (4) 
i (5) opuszcza się do szybu na linach stalowych (8) 
za pomocą kołowrotów (9), ustawionych na powierz-
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chni, przy czym tarcze (6) i (7) z nożami (37) wpra
wia się w ruch obrotowy, skierowany przeciw sobie 
a głowicę urabiającą z tarczami (6) i (7) w okresowy 
ruch pionowy posuwisto-zwrotny przy równoczesnym 
skręcie wokół osi pionowej o określony kąt, a wyma
gany nacisk na tarcze (6) i (7) wywołuje się obciążni
kami (15), opuszczanymi do szybu na linach (18) na
wijanych na bębny kołowrotów (17) ustawionych na po
wierzchni. 

5c (P. 153958) 9.03.1972. 

Kopalnia węgla Kamiennego „Silesia", Czechowice-
-Dziedzice, (Alojzy Jonkisz, Henryk Wardas). 

Hydrauliczne urządzenie zaciskające do elementów 
obudowy łukowej posiadające siłownik hydrauliczny 
napędzany ręcznie lub mechanicznie, znamienne tym, 
że siłownik posiada przyspawane zaczepy (2) z który
mi połączone są przegubowo szczęki (3) przyciągane 
da siebie sprężynami (4) zaczepionymi do uchwytów 
(5) przyspawanych do szczęk (3), przy czym szczęki (3) 
zamocowane są przegubowo do zaczepów (2) za pomo
cą sworzni (9) osadzonych w uchwytach (10) i zabez
pieczonych podkładkami (10) i zawleczkami (11), przy 
czym tłoczysko siłownika zaopatrzone jest w kaptur 
(8), a do siłownika przyspawany jest uchwyt (12). 

5d (P. 152595) 30.12.1971. 

Kopalnia Węgla Kamiennego „Milowice", Sosnowiec, 
Polska (Mirosław Chudek, Henryk Gil, Zdzisław Mar
czak, Stanisław Spiewakowski). 

Sposób eksploatacji filarów ochronnych pod chronio
nymi obiektami na powierzchni, pozostawionych przy 
wyrobiskach korytarzowych lub wzdłuż uskoku, zna
mienny tym, że złoże wybiera się znanym sposobem 
wzdłuż filara oporowego, którego szerokość wynosi 
0,1 głębokości zalegania eksploatowanego pokładu 
przy czym pustkę po wybranym pokładzie likwidu
je się przez podsadzenie jej w znany sposób podsadz
ką hydrauliczną z dodatkiem środków przyśpieszają
cych sedymentację. 

5d (P, 152774) 6.01.1972. 
Kopalnia „Rokitnica", Zabrze (Bronisław Podgórski, 

Antoni Zieliński, Jerzy Kalita). 
Sposób obniżania temperatury pierwotnej skat, zna

mienny tym, że do zrobów wyeksploatowanego złoża, 
zalegającego pod złożem w eksploatacji dostarcza się 
w dowolny sposób, dowolne masy wody, których tem
peratura jest niższa od temperatury skał otaczających 
zbiornki wody. 

5d (P. 152798) 7.01.1972. 
Kopalnia Węgla Kamiennego „Lenin", Wesoła (Bro

nisław Magiera, Kazimierz Perdak, Stanisław Stolar
czyk, Jan Zakrzewski). 

Urządzenie składające sie. z podwozia, na którym 
wsparty jest krótki przenośnik taśmowy (2), zaopa
trzone jest w przedniej części w łyżkę urabiającą i po
dającą (7) na przenośnik (2), służące do czyszczenia 
torów w chodnikach górniczych znamienne tym, że łyż
ka urabiająca (7) ma swą płaszczyznę dna pod takim 
kątem ostrym, że w czasie ciągnienia następuje ura
bianie i samoczynne przesuwanie się urobku na prze
nośnik (2). 

5d (P. 152841) 11.01.1972. 

Centralny Ośrodek Badawczo-Projektowy Górnic
twa Odkrywkowego „Poltegor", Wrocław (Czesław 
Spyt, Tadeusz Polak, Zenon Milan, Lesław Szpetecki). 

Przejezdne urządzenie załadowcze. Tekst zamiesz
czono w klasie 81 na stronie 14. 

5d (P. 152847) 11.01.1972. 

Kopalnia Węgla Kamiennego „Polska", Świętochło
wice (Edward Szuła, Józef Szynol, Herman Tudyka). 

Łapacz wozów. Tekst zamieszczono w klasie 81 
na stronie 14. 

5d (P. 152922) 15.01.1972. 

Główny Instytut Górnictwa, Katowice (Marian Kry-
sik, Jacek Ratman, Sławomir Kupczewski, Marian Ma
zurkiewicz). 

Złącze rurociągu podsadzkowego stosowanego w wy
robiskach górniczych do transportu materiałów pod
sadzkowych, znamienne tym, że ma cylindryczną tu
leję (1) zaopatrzoną na jednym końcu w wewnętrzne 
odsądzenie (2) o średnicy wewnętrznej równej zew
nętrznej średnicy łączonych rur (3, 4), a na drugim 
końcu w conajmniej dwa przelotowe otwory (7) do osa
dzania w nich klinów (8) przechodzących obok zew
nętrznych ścianek łączonych rur oraz ma dwa oporo
we pierścienie (5) osadzone trwale na końcach rur 
(3, 4), przy czym otwory (7) są wykonane przy krawę
dzi oporowego pierścienia (5) tak, aby nacisk wywie
rany klinami (8) na obydwa pierścienie (5) spowodo
wał szczelne i trwałe połączenie rur (3 i 4). 

5d (P. 152927) 17.01.1972. 
Główny Instytut Górnictwa, Katowice (Bolesław Ba-

naś, Alfred Biliński, Romuald Gocman, Alfred Kosio-
rowski, Wojciech Skoczyński, Wiesław Stąpor, Alfred 
Wołczyński). 
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Tama podsadzkowa do podsadzania wyrobisk gór
niczych złożona z przepony odsączalnej oraz ze stalo
wych lin wzmacniających, znamienna tym, że odsą
czało a przepona (1) jest wyposażona u dołu i u góry 
w wzmacniające pasy (2), z których dolny pas (2) jest 
wywinięty w kierunku przestrzeni roboczej i jest przy
mocowany kotwiami (4) do spągu poprzez płytowe 
podkładki (8), a górny pas (2) jest wywinięty w kie
runku przestrzeni likwidowanej i jest zawieszony 
na hakach (10) płaskowników (9) zamocowanych do 
kotwi, (3) za pomocą pętli (11) i klinów (12), przy czym 
nakrętki (5) kotwi (3 i 4) są zaopatrzone w kabłąko-
we uchwyty (6) mocujące wzmacniającą linę (7) oraz 
podwójne liny (13) umieszczone przed tamą, a utrzymu
jące w pozycji roboczej odgałęzienia (14) podsadzko
wego rurociągu (15) przymocowanego do spągu kot
wiami (4) za pomocą liny (16). 

5d (P. 152928) 17.01.1972. 

Główny Instytut Górnictwa, Katowice, Polska (Mie
czysław Miller, Janina Baryła, Franciszek Buhl, Zyg
munt Babiński, Wojciech Halota). 

Sposób zabezpieczania stropów przed obwałami 
w podsadzanych zrobach kopalnianych znamienny tym, 
że do przestrzeni podsadzanej wprowadza się sondą 
określoną ilość znanego czynnika utwardzającego, w od
stępach pionowych na całej wysokości zrobu lub czę
ściowo, tak, aby utwardzona w ten sposób podsadzka 
utworzyła słup podpierający strop, przy czym dla za
pewnienia' styku podsadzki ze stropem, przed wpro
wadzeniem czynnika utwardzającego podsadzka jest 
zgarniana i wciskana pod strop za pomocą urządzenia, 
a miejsca w których utworzone są słupy z utwardzonej 
podsadzki i ich rozstawienie przestrzenne uzależnione 
jest od warunków stropowych. 

5d (P. 153044) 22.01.1972. 

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

Obudowa górnicza według patentu nr P 151182, któ
rej końce stropnic od strony ociosu mają przegubowo 
zamocowane stropnicowe osłony dociskane na prze
ciwległym końcu siłownikiem opartym drugim koń
cem o część środkową stropnicy, znamienną tym, że 
końce przednich części (5) stropnic są wyposażone w te-

leskopowe amortyzatory (6), a hydrauliczne siłowniki 
(8) w amortyzatory (9) oraz w dodatkowe zawory o du
żej powierzchni otwarcia. 

5d (P. 153150) 28.01.1972. 
Główny Instytut Górnictwa, Katowice, (Jerzy Wroń

ski). 

Komora spalania do automatycznych wykrywaczy ga
zów palnych zaopatrzona w elektryczne elementy wy
krywające, znamienna tym, że ma dodatkową buforową 
komorę (2), oddzieloną od komory spalania (1) labiryn
towym elementem przerywającym płomień, najkorzy
stniej w postaci płytki (4) wykonanej z porowatego 
spieku metalowego, przy czym dodatkowa buforowa 
komora (2) ma przegrodę (3) i jest połączona z króćca
mi (8, 9) wlotowym i wylotowym badanego powietrza 
tak, aby badane powietrze przechodziło zawsze przez 
część tej komory i przenikało przez część płytki (4) 
do komory spalania (1), a następnie opuszczało komorę 
spalania i kierowane było do wylotowego króćca (9). 

5d (P. 153291) 5.02.1972. 
Główny Instytut Górnictwa, Katowice (Eugeniusz 

Bąk). 
Urządzenie likwidujące zapylenie wywoływane pracą 

maszyn górniczych, znamienne tym, że składa się 
ze sztywnej osłony (1) z ssawną końcówką (9), połą
czoną z odpylającym urządzeniem (10), do której są za
mocowane elastyczne uszczelniające ścianki to jest gór
na ścianka (2) i dolna ścianka (3) osłaniająca wysyp, 
tworzące komorę (8), w której znajduje się urabiający 
element (5) maszyny górniczej. 

5d (P. 153509 16.02.1972. 
Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi Zakłady Ba

dawcze i Projektowe Miedzi „CUPRUM", Wrocław, 
(Aleksander Wierzbicki). 

Sposób sygnalizacji zagrożenia wodnego w szybie ko
palnianym w oparciu o pomiar ilości wody wypływa-
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Jącej przez obudowę szybu, znamienny tym, że prze-
chwytywuje się część opadającej w obszarze ścian szy
bu wody i przeprowadza się ją przez komorę pomia
rową oraz przez regulowany otwór wypływowy. 

5d (P. 15S72T) 26.02.1972. 

Politechnika Śląska im, W Pstrowskiego, Gliwice, 
(Chudek Mirosław, Olaszowski Włodzimierz, Podgór
ski Kazimierz, Pach Andrzej). 

Sposób wytwarzania poduszki amortyzacyjnej zabez
pieczającej obudowę wyrobisk korytarzowych przed 
skutkami tąpań, w którym przez roboty strzelnicze wy
twarza się spękanie skał w otoczeniu wyrobiska kory
tarzowego znamienny tym, że po wykonaniu obudowy 
wierci się otwory do otaczających wyrobisko skał, 
a następnie po załadowaniu materiałem wybuchowym 
i odpaleniu wytwarza się za obudową poduszkę ze spę
kanych skał, przy czym strefa ta posiada maksymalne 
spękania w odległości większej od 1 m w stosunku 
do obrysu wyrobiska w wyłomie, poduszka taka 
w przypadku wystąpienia tąpań skał amortyzuje dy
namiczne oddziaływanie górotworu w strefie spęka
nych skaf i nie dopuszcza do zniszczenia obudowy 
wyrobiska. 

5d <P. 153820) 2.03.1972. 

Politechnika Śląska im. W. Pstrowskiego, Gliwice, 
(Mirosław Chudek, Kazimierz Podgórski Zenon Szcze
paniak, Wiesław Zadęcki). 

Sposób wytwarzania poduszki amortyzacyjnej o jed
nakowym współczynniku ściśliwości obudową, po
legający na umieszczeniu za tą obudową materiałów 
podatnych, których podstawowym składnikiem są ży
wice chemoutwardzalne, których porowatość oraz wy
trzymałość regulowane są w procesie wiązania masy 
według patentu zgłoszenia P, 138821 znamienny tym, 
że stosuje się związki nieorganiczne, chemoutwardzal
ne korzystnie w postaci wodnego roztworu krzemianu 
sodu lub potasu, utwardzane związkami zawierający
mi krzemian dwuwapniowy. przy czym dla zwiększe
nia płynności i lejności masy wprowadza się związki 
powierzchniowo czynne w ilości do 10%. 

5d (P. 153859) 3.03.1972. 
Zakłady Konstrukcyjno-Mechanlzacyjne Przemysłu 

Węglowego, Gliwice, (Kazimierz Życiński, Zbigniew 
Zwoliński, Rudolf Hupacz. Janusz Kosteczko), 

Górnicza tama bezpieczeństwa, znamienna tym, że ma 
termiczny wyzwalacz (11) składający się z łatwo to-
pliwej masy (7), oporowej spirali {8) i trzpienia (6) po
łączonego z układem linek (1. 3) za pomocą dźwigni 
(5) i przeciwciężaru (4), 

Górnicza tama bezpieczeństwa według, zastrz. 1, zna
mienna tym, że oporowa spirala (8) połączona jest do 
źródła prądu i sterowana zdalnie z dowolnego punktu 
na dole kopalni lub powierzchni. 

5d (P. 153981) 10.03.1972. 
Zakłady Konstrukeyjno-Mechamzaeyjne Przemysłu 

Węglowego, Gliwice, (Zbigniew Mandelski, Bogdan Do-
manowski, Jan Pawelec). 

Klatka do szybowych urządzeń wyciągowych, prze
znaczona do jazdy po prowadnikach linowych, zna-
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mienna tym, ie do nośnej kabiny (1) przymocowano 
przesuwnie ramiona (8) i na ich wolnych końcach u-
mieszczono linowe prowadnice (3), przy czym ramiona 
(8) są zamocowane przesuwnie do klatki za pośrednic
twem listew (4), śrubami (5) umieszczonymi w podłuż
nych otworach (7) i mogą być zabudowane prowadni
cami (3) do środka lub na zewnątrz klatki, stosownie 
do rozstawu linowych prowadników (6). 

7a (P. 150255) 6.02.1965. 

Sten Forsberg, Morgardshammar, Szwecja. 

Walcarnia ciągła prętów, drutu lub taśm składają
ca się z większej ilości walcarek z których każda za
wiera dwa stanowiska walcowania, przy czym jedno 
stanowisko jest stanowiskiem do obróbki, wstępnej 
znamienna tym, że stanowisko walcownicze tworzą u-
kład liniowy i są oddzielnie napędzane oraz zawierają 
walce poziome przy czym przenoszenie prętów po
między stanowiskami tej samej walcarki dokonywane 
jest za pomocą prowadnic, a przenoszenie prętów jed
nej linii walcarek na drugą następuje poniżej stano
wisk walcowniczych z pominięciem sprzęgieł, za po
mocą prowadnic. 

7a (P. 153294) 5.02.1972. 

Huta Warszawa, Warszawa, (Feliks Mincer). 

Urządzenie do znakowania wyrobów hutniczych, 
zwłaszcza do znakowania prętów okrągłych, profilo
wych, kęsów i kęsisk znamienne tym, że posiada dwu-
ramienną dźwignię (1) usytuowaną w linii samoto
ku (6) 1 osadzoną ruchomo na wale (3), przy czym jed
no ramię dźwigni jest wyposażone w kasetę z nume-
ratorem (4) a drugie jest obciążone przeciwwagą (7). 

Urządzenie według zastrz. 1 znamienne tym, 
że dźwignia (1) odchyla się podczas pracy o 90° rów
nolegle do linii samotoku (6). 

7a (P. 153468) 14.02.1972. 

Huta Baildon, Katowice, (Ginter Hansel, Walenty 
Czyrski, Henryk Serwicki, Mirosław Joachimczak, Te
odor Tłamacz, Władysław Kulesz). 

Sposób wytwarzania wolnych od wad powierzchnio
wych wyrobów walcowanych ze stali stopowej ferry
ty cznej, polegający na mechanicznym usuwaniu wad 

pomiędzy poszczególnymi etapami walcowania, zna
mienny tym, że otrzymany po wstępnym podwalcowa-
nlu wlewka półwyrób, szlifuje się bezpośrednio po za
kończeniu walcowania, ai do czasu gdy temperatura 
jego spadnie do 600°C. 

7a <P. 153848) 3.03.1972. 
Biuro Projektów Przemysłu Hutniczego „Biprohut", 

Gliwice, (Jan Dyndat, Józef Sobkowiak). 
Walec do kallbrownlcy rur mający wał ułożyskowa-

ny na obydwu końcach na łożyskach najlepiej tocz
nych, znamienny tym, że wał (3) ma po jednej stronie 
kalibrującej rolki (1) odsądzenie (16) o które wsparta 
jest ustalająca tulejka (19), o ktorą z kolei wspiera się 
toczne łożysko (9) tworząc wraz z korpusem (12), do
ciskowym pierścieniem (18) i łożyskową nakrętką (10) 
oraz dwudzielnym pierścieniem (11) - ustalający po
łożenie wału (3) węzeł, o odsądzenie (16) wspiera się 
kalibrująca rolka (1) która jest osadzona na wale (3) 
za pośrednictwem stożkowej rozprężnej tulei (4) wci
skanej poprzez montażową tuleję (8), łożysko (9) i do
ciskowy pierścień (18) za pomocą łożyskowej nakrętki 
(10) wspierającej się o dwudzielny pierścień (11) osa
dzony w rowku wału (3), przy czym obrotowy moment 
wału (8) przenosi się na kalibrującą rolkę (1) za pomo
cą gniazda (5) utworzonego w odsądzeniu (16) i odpo
wiednich wypustów bocznych na kalibrującej rolce (1). 
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7b (P. 150640) 21.09.1971. 

Zakłady Hutniczo-Przetwórcze Metali Nieżelaznych 
„Hutman", Wrocław (Stefan Widanka, Jan Tokarz, Jó
zef Wojnarowski). 

Urządzenie do łączenia trzpienia swobodnego z żer
dzią zaopatrzone w tuleję zakończoną nagwintowanym 
bolcem wkręcanym w żerdź znamienne tym, że tule
ja (1) jest zaopatrzona w oporową- śrubę (2) posiada
jącą współosiowy otwór przez który przechodzi prze
suwnie metalowa linka (3) zakończona wewnątrz tulei 
(1) cylindryczną podkładką (4) przy czym między pod
kładką (4) a czołem oporowej śruby (2) jest usytuowa
na sprężyna (5), zaś drugi koniec metalowej linki (3) 
przechodzi przez poosiowy otwór w swobodnym trzpie
niu (6) i jest do niego trwale zamocowany za pomocą 
stożkowo ukształtowanej spoiny (7). 

7b (P. 152200) 16.12.1971. 

Politechnika Warszawska, Warszawa, (Jan Przyłuski, 
Mirosław Milczarek, Jerzy Bieliński). 

Sposób otrzymywania prostego drutu z brązu bery
lowego (tekst zgłoszenia zamieszczony został w klasie 
40d na stronie 95). 

7b. (P. 152929) 17.01.1972. 

Instytut Nawozów Sztucznych, Puławy (Józef Cichy, 
Gustaw Moskal, Julian Chorab, Antoni Ziaja, Antoni 
Wróbel, Władysław Strojny). 

Sposób wykonywania radiatorów spiralnych chłod
nicy, znamienny tym, że jako czynność wstępną doko
nuje się nawinięcie drutu nawojowego na szpule ro
bocze poprzez układ napędzający szpule, znajdujący się 
w urządzeniu. Uruchomienie całego układu dokonu
je się silnikiem przez zmianę jego kierunku obrotu, 
przy czym szpule dla tej czynności są zabezpieczone 
na stałe. Końcówki drutu ze szpul roboczych (13), są 
skierowane do odpowiednio wyprofilowanych podajni
ków, z tym że najpierw zostaje wyprowadzony drut 
z jednego prowadnika poprzez wyprofilowaną końców
kę wrzeciona na wyprofilowany rdzeń, a następnie po
czątek tego drutu zostaje owinięty na rdzeniu tuż przy 
jego wyjściu z wyprofilowanej końcówki wrzeciona 
(czaszy). Analogicznie dokonywane są czynności z dru
giej szpuli roboczej. 

Urządzenie do wykonania sposobu według zastrz. 1 
znamienne tym, że jest wyposażone w układ podający 
drut do wiązania radiatora spiralnego (45), układ ten 
składa się z dwóch szpul (28) i rolki prowadzącej (20) 
osadzonych na płycie (27), poza tym podstawa (27) jest 

zaopatrzona w połączony z nią rozłącznie wymienny 
wspornik (15). We wsporniku (15) jest osadzone odpo
wiednio uformowane wrzeciono (5), którego jeden ko
niec wyprofilowany jest w postaci czaszy, a w niej 
znajduje się wmontowany odpowiednio wyprofilowany 
rdzeń 5 na którym kształtowany jest radiator spi
ralny (45). Wrzeciono (4) stanowi element stały, nato
miast osadzona na wrzecionie (4) tuleja (11), jest ele
mentem obrotowym. Na tuleję (11) są nałożone luźno 
dwie szpule (13) rozdzielone pierścieniem (10), przy 
czym tuleja (11) z jednego końca jest zaopatrzona w na
krętkę (41) do której są zamontowane na płaszczyźnie 
czołowej nakrętki (41) prowadniki (2 i 8), z tym 
że prowadnik (8) jest w zasięgu szpuli pierwszej (13), 
a prowadnik (2) jest w zasięgu szpuli drugiej (13). Pro
wadniki (2 i 8) są tak zamontowane, że drut podawa
ny ze szpul (13) musi być w bezpośredniej styczności 
w przejściu z płaszczyzną końcówki wrzeciona (cza
szy) z płaszczyzną wyprofilowanego rdzenia (5). Na 
drugim końcu tulei (11) jest zamontowane koło paso
we (14) połączone z silnikiem (22) poprzez koło pasowe 
(18) poza tym urządzenie jest dodatkowo wyposażone 
w zespół wsporczy (24) służący do podtrzymywania 
rurki chłodniczej (3) na której jest nakładany i mon
towany radiator spiralny (45). 

7c (P. 152609) 29.12.1971. 

Gdańskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemy
słowego, Gdańsk, (Jan Godlewski). 

Urządzenie do wykonywania otworów i obcinania 
obrzeży elementów znamienne tym, że składa się z pod
stawy wykrojnika (1), do której przymocowana jest 
bezpośrednio płyta matrycy (2), a w pewnej odległości 
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płyta prowadząca (4), w której wmontowana jest tu
leja prowadząca (5) dla przesuwającego się stempla (6) 
do miejsca osadzenia matrycy (7) w płycie (2). 

7c P. 152881) 1.10.1971. 

Biuro Opracowań Technicznych „BOTER", Lublin, 
(Stefan Kuśnierz). 

Urządzenie do gięcia rur i kształtowników, znamien
ne tym, że posiada dwie podstawowe odmiany zesta
wów roboczych, jeden o współpracujących kołach zę
batych (3) i (4) do wykonywania jednoczesnego gięcia 
według dwóch promieni w jednej płaszczyźnie i drugi 
o dwóch kołach zębatych równoległych (14) do wyko
nywania jednoczesnego gięcia według dwóch promieni 
w dwóch płaszczyznach równoległych, przy czym zesta
wy mogą pracować niezależnie lub mogą być łączone 
w dowolnej ilości W jednym urządzeniu. 

Te (P. 152987) 20.01.1972. 

Huta Batory, Chorzów Batory (Adolf Nawotny, Je 
rzy Obrębski, Ernest Jakubiec, Wiesław Szwej, Fran
ciszek Gałczyński). 

Urządzenie do prostowania półwyrobów walcowni 
bruzdowej składające się z zespołu dociskaczy i obra-
caczy hydraulicznych oraz belki oporowej, powiąza
nych elementami łączącymi w postaci ram, znamienne 
tym, że dociskacze hydrauliczne oraz belka oporowa (22) 
zamocowane są naprzeciw siebie w konstrukcjach ra
mowych stanowiących zamknięte w sobie układy dzia
łania sił, przy czym belka oporowa (22) może być od
chylana wraz z odchylnymi częściami ramy (10) uło-

zyskowanymi na osiach obrotu (11) mieszczących się 
w stałych częściach ramy (9), po wysunięciu klinów 
(12), a całość zabudowana jest w ciągu produkcyjnym 
w samotoku wyprowadzającym walcowni. 

7c (P. 153233) 2.02.1972. 

Zakłady Osprzętu Elektroinstalacyjnego „Ospel", 
Wierbka (Marian Mach). 

Sposób wytwarzania małych tulejek z gwintem, słu
żących do rozwalcówania na końcu, poprzez ciągnie
nie, dziurowanie i wykrawanie z taśncy na tłoczniku 
wielotaktowym a następnie gwintowanie, znamienny 
tym, że w dnie tulejki dziuruje się otwór (1) na wy
miar mniejszy od jej średniej-wewnętrznej tworząc 
zwężenie przekroju (2) i nacina gwint (4) wprowadza
jąc gwintownik do otworu tulejki od strony nie po
siadającej zwężenia przekroju (2) eo powoduje zerwa
nie ostatnich zwojów gwintu (4). 

7c (P. 153470) 14.02.1972. 

Instytut Obróbki Plastycznej, Poznań, (Ryszard Wie-
gandt). 

Tłocznik typu rewolwerowego do produkcji drobnych 
elementów z drutu, znamienny tym, że składa się z pły
ty podstawowej (1) z umieszczoną w niej suwliwie li
stwą stemplową (24) zabezpieczoną przed samoczyn
nym wysunięciem się klinem (25), z tulei matrycowych 
(10), umieszczonych w sposób suwliwy w tarczy ma
trycowej (9), z płyty głowicowej (2) w której wciśnięta 
jest tuleja (13) urządzenia kontrolnego, a ponadto, 
że zawiera urządzenie blokujące między płytą podsta
wową (1) a płytą głowicową (2). 

7c (P. 153576) 18.02.1972. 

Politechnika Wrocławska, Wrocław, (Andrzej Ma
tuszak, Jerzy Gronostajski). 

Wykrojnik, zwłaszcza do blach krzemowych, skła
dający się z tnącej płyty, w której umieszczona jest 
metalowa wkładka wyposażana w przeciwstempel, 
oraz z dociskacza, w którego otworze umieszczony jest 
tnący stempel, znamienny tym, że powierzchnie robo
cze przeciwstefripla (3) oraz dociskacza (4) ukształto
wane są w postaci występu pierścieniowego lub kąto
wego. 
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7c (P. 153814) 2.03.1972. 

Fabryka Sprzętu Elektrotechnicznego „Kontakt", 
Czechowice-Dziedzice, (Józef Greczka). 

Sposób wytwarzania tulei z taśmy metalowej przez 
wytłaczanie z prostokątnego wykroju według patentu 
nr 49503, znamienny tym, że znany prostokątny wykrój 
(5) podczas wielozabiegowego procesu wytłaczania prze
suwany jest wraz z taśmą (1) za pomocą przylegają
cych równolegle do krawędzi krótszych boków tego 
wykroju eo najmniej podwójnych jednostronnie most
ków (4). 

7c *P. 153977* 10.03.1972. 

Spółdzielnia Inwalidów „Naprzód", Sosnowiec, Pol
ska (Edward Lorek, Stanisław Kleszcz, Waldemar Kę
dzierski, Czesław Nowicki). 

Prasa hydrauliczna wielostemplowa mało gabaryto
wa do tłoczenia i wycinania wielokształtnych przed
miotów znamienna tym, że wykonana jest z kilku cy
lindrycznych elementów (1, 2, 4, 6, 10) połączonych roz
łącznie, o różnych średnicach i długości usytuowanych 
względem siebie współosiowo przy czym każdy element 
(1, 2, 4, 6, 10) w swym ustawieniu tworzy komorę ei-

śnieniową oleju I-IV w ten sposób, że od strony ma
trycy (14) zamknięte są przesuwnymi stemplami tło
czącymi (4, 6, 10), a przeciwległe końce zamknięte są 
w obudowie (1, 2, 12) i tłoczyskiem (8), zaś każda z ko
mór ciśnieniowych od I-IV zasilana jest olejem indy
widualnie za pomocą przewodów rurowych (17) zao
patrzonych w regulatory przepływu (20) i ciśnienia 
(21), natomiast działanie powrotne tłoczników dokonu
je się przez otwarcie sterujących zaworów (20 i 20a). 

7d (P. 153099) 25.01.1972. 

Kętrzyńska Fabryka Sprzętu Elektrotechnicznego 
„Farel", Kętrzyn, Polska (Witold Pruszyński). 

Urządzenie do wykonywania skrętek grzejnych z dru
tów oporowych lub innych sprężyn o uzwojeniu zwar
tym, lub rozluźnionym bez specjalnego zakończenia, 
znamienne jest tym, że posiada urządzenie samoczyn
nego wyłączania 2 i 3, mechanizm bez stopniowego 
dozowania drutu 4 z kilkustopniową przekładnią stałą 
(i), trzpieniową skręcarkę skrętki 6, mechanizm ucina
jący 7, który włączany jest krzywką 9 poprzez stycz
nik 10. przekaźnik czasowy 11 i elektromagnes 12. 

7c P. 153809) 1.08.1972 

Warszawska Fabryka Platerów, Warszawa, (Marian 
Jopkiewicz). 

Sposób wytwarzania noty stołowych zwłaszcza nie
rdzewnych obejmujący znane operacje jak cięcie, wy
krawanie, walcowanie, tłoczenie, prostowanie, okrawa
nie, hartowanie, odpuszczanie, szlifowanie i polerowa
nie znamienny tym, że kształtowanie ostrza odbywa się 
metodą przeróbki plastycznej na zimno to jest poniżej 
temperatury rekrystalizacji. 
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Sposób wedlug zastrz 1 znamienny tym, że kształ
towanie ostrza polega na walcowaniu pop zecznym, 
wzdłużnym lub poprzecznym i wzdłużnym. 

8a (P 153957) 9.03.1972. 

Centralne Biuro Techniczne Przemysłu Maszyn Włó
kienniczych., Łódź (Andrzej Jachowicz). 

Prowadniki brzegów płaskich wyrobów włókienni
czych wyposażone w rolki, czujnik strumieniowy,, si
łownik membranowy z dławikiem i dyszą upustową, 
znamienne tym, że posiadają dodatkową membranę 
(16), zamykającą upustową dyszę (15) komory siłow
nika membranowego, przy czym komory (11), (12), 
(13), (14) mają kształt wydłużonych prostokątów od
dzielonych przegrodą stałą z dyszą upustową (15). 

8d <P. 153282) 4.02.1973. 

Dolnośląska Fabryka Maszyn Włókienniczych, Ka
mienna Góra (Ryszard Bar, Stanisław Zabawa). 

Wal do wyżymania cieczy a materiałów włókienni
czych, znamienny tym, że wewnątrz elastycznej i cy
lindrycznej powłoki (3) znajduje się komora wypeł
niana samoczynnie powstałą pneumatyczną poduszką 
(7) i wodą (6), przy czym wielkość ciśnienia w komorze 
regulowana jest przez wtłaczanie lub spuszczanie wody 
(3) zaworem (8). 

8h (P. 152773) 6.01.1972. 
Instytut Włókien Sztucznych i Syntetycznych, Łódź 

(Edward Masłowski, Zbigniew Rybicki, Stefan Bulik, 
Henryk Lipecki). 

Sposób wytwarzania włókniny z ciągłych włókien 
chemicznych formowanych ze stopów lub roztworów 
polimerów włóknotwórczych, wzmacnianej w procesie 
jej wytwarzania, według patentu nr P-151.669, zna
mienny tym, że część włókien formowanych ze stopu 
lub roztworu polimeru wytłaczanego przez wielootwo-
rowe dysze przędzalnicze odbiera się z prędkością 
1500-6000 m/min. i w postaci cienkich zorientowanych 
włókienek układa na ruchomym podłożu w formie 
runa, a pozostała część włókien wytwarzanych z tego 
samego polimeru i przez te same dysze przędzalnicze 
opada grawitacyjnie i w postaci monofili układana 
jest na powierzchni przesuwającego się runa, przy 
czym na formujące się monofile nanosi się środki 
zmiękczające na drodze między wylotem dysz przę
dzalniczych a powierzchnią runa, po czym runo wraz 
z naniesionymi na jego powierzchnię monofilami pod
daje się dalej obróbce termicznej. 

8h (P. 153565) 18.02.1972. 

Centralne Laboratorium Przemysłu Bawełnianego, 
Łódź (Stanisław Dąbrowski, Zbigniew Puzewicz, Tade
usz Machowski, Stanisław Rutkowski, Leon Malinow
ski, Eugeniusz Szymczak, Marian Kielesiński, Ryszard 
Soczyński). 

Sposób wytwarzania wyrobów włókienniczych, szcze
gólnie włóknin z włókien i folii termoplastycznych lub 
z. mieszanek innych włókien z włóknami termopla
stycznymi przy użyciu obróbki termicznej, znamienny 
tym, że na pokład wyjściowego surowca działa się 
wiązkami impulsowego laserowego promieniowania 
o odpowiednio dobranej niocy i czasie trwania impul
su, które topią się w miejscu naświetlania i trwale 
łączą ze sobą składniki wyrobu. 

Urządzenie do wytwarzania wyrobów włókienniczych 
według zastiz. 1-3, znamienny tym, że zawiera laser 
(1) będący źródłem laserowego promieniowania (8), 
system rozdzielania i prowadzenia (3) zespołu oddziel
nych wiązek promieniowania (9), zespół elementów 
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skupiających (4) oddzielne wiązki laserowego promie
niowania (9) oraz układ (5) ściskający pokład wyjścio
wego surowca (7). 

81 (P. 142207) 17.5.1972. 

Krapkowickie Zakłady Celulozowo-Papiernicze, Kra
pkowice (Leon Nowak, Stanisław Juraszek, Henryk 
Nadolski, Jan Poznański, Ludwik Jurczak, Franciszek 
Piguła, Władysław Piechota, Włodzimierz Kubiścik). 

Sposób wytwarzania sztucznej skóry podpodeezwo-
wej z włókien celulozowych oraz lateksu polichloro-
prenowego znamienny tym, że roztwór wodny włókna 
celulozowego zmielonego do 30°SR zakwasza się do 
4,5-6,0 pH na przykład siarczanem glinu, poddaje le
żakowaniu przez jedną godzinę a następnie alkaliami 
zmienia się odczyn do 9-10 pHQ, po czym wprowadza 
się do mieszanego roztworu lateks polichloroprenowy 
w ilości 15-43% wagowo w odniesieniu do celulozy 
z dodatkiem stabilizatora, na przykład alkiloarylosul-
fonianu, a następnie dodaje się 10°/o-wy roztwór wodny 
tlenków ziem alkalicznych w ilości 2 - 5 % w odniesie
niu do celulozy, zaś na krótko przed zakończeniem 
mieszania wprowadza się do roztworu 0,5-2,5% poli-
kondensatu mocznikowoformaldehydowego, a bezpo
średnio przed formowaniem zakwasza się roztwór do 
4-5,5 pH siarczanem glinu. 

8l (P. 152841) 11.01.1972. 

Centralny Ośrodek Badawczo-Projektowy Górnic
twa Odkrywkowego ,.Poltegor", Wrocław (Czesław 
Spyt, Tadeusz Polak, Zenon Milan, Lesław Szpetecki). 

Przejezdne urządzenie załadowcze, znamienne tym, 
że składa się z przenośnika (1) pośredniczącego, zabu
dowanego na podwoziu (3) jezdnym oraz przenośnika 
(2) podającego, którego stacja napędowa (10) zabudo
wana jest na podwoziu (15) jezdnym, przy czym prze
sypy tak przenośnika (1) pośredniczącego jak i prze
nośnika (2) podającego, są podnoszone i opuszczane za 
pomocą odrębnych siłowników hydraulicznych (6) i (18). 

Przejezdne urządzenie według zastrz. 1 znamienne 
tym, że przenośnik (1) pośredniczący ma możliwość 
obrotu o kąt + 90° dzięki łożysku (5) i siłownikom 
hydraulicznym (6). 

8l (P. 152847) 11.01.1972. 

Kopalnia Węgla Kamiennego „Polska", Świętochło
wice (Edward Szuła, Józef Szynol, Herman Tudyka). 

Łapacz wozów znamienny tym, że wyzwalające 
skrzydło (1) zamocowane do nośnej konstrukcji (2) za 
pomocą osi (3) jest poprzez cięgno (4) znajdujące się 
poniżej osi (3) i poprzez łącznik (5) połączone z chwy
takiem (6). 

8l (P. 152872) 13.01.1072. 
Kopalnia Węgla Kamiennego „Mortimer-Porąbka" 

Przedsiębiorstwo Państwowe, Zagórze (Wiktor Warmu-
ziński). 

Przyrząd kołowo-suwakowy służący do półmeeha-
ntcznego ustalania wskaźnika samoczynnego ładowania 
urobku, składający się z elementu ruchomego i nieru
chomej podstawy znamienny tym, że posiada na nie
ruchomej podstawie (1), korzystnie w kształcie prosto
kąta lub kwadratu obracającą się tarczę kołową <2), 
umieszczoną na osi (3), spinającej podstawę (1) i tar
czę (2) za pomocą główek (4) i (5), przy czym na tar
czy (2) umieszczone są wszystkie dane wyjściowe słu
żące do obliczenia szukanego wskaźnika technicznego, 
a na podstawie (1) gotowe wyniki, rozmieszczone wo
kół tarczy (2). 

8m (P. 153819) 2.03.1972. 

Politechnika Łódzka Instytut Fizyki Włókna i Che
micznej Obróbki Włókna, Łódź (Andrzej Wawrzyniak). 

Sposób trwałego barwienia lub drukowania wyrobów 
z włókien celulozowych naturalnych, regenerowanych 
oraz ich mieszanek reaktywymi barwnikami azowymi 
tworzonymi na włóknie o wzorze ogólnym 1, w którym 
Ar oznacza benzen, azobenzen, dwufenyloeter, nafta
len, antrachinon lub dwufenyloaminę, X oznacza H, 
Cl, R, OR, SO2N=(R)2, NHCOAra, przy czym R ozna
czą H, CH3, C2H5, a Y oznacza sulfonamidy występu
jące jako składniki bierne, przedstawione ogólnymi 
wzorami 2 i 3, w których Ar1 oznacza naftalen lub an
tracen, Ar2 oznacza benzen lub naftalen, Z oznacza 
Cl, H, Br, No2, R, OR i inne, n oznacza liczbę 1 lub 2, 
zaś R ma wyżej podane znaczenie znamienny tym, że 
wyroby z włókien celulozowych napawa się kąpielą 
napawającą lub drukuje pastą drukarską, do których 
dodano związki posiadające grupy sulfonamidowe, jako 
składniki bierne o wzorach ogólnych 2 i 3, w których 
wszystkie symbole mają wyżej podane znaczenie 
w obecności dwuazozwiązków stabilizowanych wystę
pujących jako składniki czynne w postaci arylotrójazo-
nów i w obecności wielofunkcyjnej substancji posia
dającej wolne układy reaktywne, jak 1,3,5-trójakrylilo-
sześciohydro-s-trójazyny w ilości odpowiadającej ma
sie wytworzonego barwnika azowego oraz w obecności 
związków nadających zasadowość kąpieli napawającej 
lub paście drukarskiej jak węglanu sodowego, potaso
wego lub równocześnie wodorotlenku sodowego i wo
dorowęglanu sodowego albo wodorotlenku potasowego 
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i wodorowęglanu potasowego, po czym wyroo suszy 
się w temperaturze 60-70°C oraz poddaje termiczne] 
obróoce w procesie parowania w temperaturze 105-
-107°C w czasie 15-10 minut albo dogrzewaniu 
w temperaturze 140-160°C w czasie 5 -3 minut, po 
czyrr. wyrób poddaje się procesowi płukania w zimne] 
wodzie, prania ponownie płukania w ciepłej i zimnej 
woirie oraz suszenia. 

l0a (P 149336) 9.07.1971. 

Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa. 

Sposób wzbogacania, produktów koksowania węgla 
w naftalen znamienny tym, że podczas koksowania wę
gla wprowadza się surowce węglowodorowe pochodze
nia koksochemicznego i/lub petrochemicznego bądź 
do przestrzeni podsklepieniowej komory w końcowym 
etapie procesu koksowania, bądź bezpośrednio do ko
mory koksowniczej łącznie z wsadem węglowym. 

10a (P 153429) 11.02.1972. 

Patent dodatkowy do patentu Nr 59821 

Biuro Projektów Przemysłu Koksochemicznego 
„Koksoprojekt"> Zabrze (Zbigniew Palka, Jan Mikulec, 
Kazimierz Wnęk, Józef Kurek). 

Hangar dla budowy baterii koksowniczych o różnych 
wymiarach komór, znamienny tym, że stojaki kotwicz
ne <4) oraz konstrukcja pomostów (8) 1 (9) usytuowa
nych wzdłuż baterii, stanowią wyposażenie baterii oraz 
są integralną częścią konstrukcji hangaru. 

nr 2 (P. 153430) 11.02.1972. 
Biuro Projektów Przemysłu Koksochemicznego „Ko-

ksoprojekt", Zabrze (Hubert Lasak, Jan Młkulec, Zbi
gniew Palka, Kazimierz Wnęk, Jerzy Borowiak; Ta
deusz Tarczyński). 

Wleia gaśnicza, znamienna tym, ie trzon (4) wyko
nany jest w konstrukcji powłokowej na całej wyso
kości, o kształcie cylindrycznym lub cylindryczno-stoż-
kowym (1) i stanowi konstrukcję podporową dla komór 
gaszenia (S) i urządzeń rozprężających (7). 

l0b <P. 152891) 13.01.1972. 

Kopalnia Węgla Kamiennego „Sosnowiec" Przedsię-
biorstwo Państwowe, Sosnowiec, (Stanisław Malicki, 
Marian Jop, Henryk Trzepietowski). 

Sposób wykonania walców do brykietowania drob
nych sortymentów węglowych, znamienny tym, że na 
korpus walca nakłada się najpierw bandaż złożony 
z pojedynczego pierścienia lub dzielony na szereg po
szczególnych pierścieni (1), a następnie w wywierco
nych w nich uprzednio otworach poszerzonych odpo
wiednio na zewnętrznej stronie umieszcza się forem
ki (2) z przyspawanymi do ich części wypukłej śru
bami (5), które mocuje się do oporowej podkładki (4) 
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umieszczonej po stronie wewnętrznej pierścienia (1), 
zaś poszczególne pierścienie między sobą ustala się 
w znany sposób, korzystnie przy pomocy kołków tak, 
że poszczególne foremki (2) przesunięte są względem 
siebie o połowę swojej szerokości. 

I2a (P 152814) 8.01.1972 

Politechnika Krakowska {Instytut Aparatury Prze
mysłowej i Energetyki^ Kraków (Jerzy Baranowskie 
Mieczysław Łubowice Jerzy Stodul3ki). 

Aparat wyparny przeznaczony do zagęszczenia roz
tworów składający się z części grzewczej i komory 
oparowej, znamienny tym że w komorze oparowej {9) 
jest zamontowany przeponowy skraplacz (13) z wkła
dem (8) oraz króćcem (6) odprowadzającym kondensat, 
przy czym aparat nie ma króćca odprowadzającego 
opary, a w celu umożliwienia działania aparatu przy 
podciśnieniu w komorze (9) aparatu jest zamontowany 
króciec (7) umożliwiający podłączenie aparatu do pom
py próżniowej. 

12c (P. 153293) 5.02.1972. 

Huta im. Lenina, Kraków (Juliusz Majewski, Edward 
Szwec, Kazimierz Grabowski. Józef Sówka, Zygmunt 
Książek, Stanisław Czuba, Tadeusz Ziebro). 

Sposób zagęszczania i segregacji kryształów, zwłasz
cza w procesie otrzymywania siarczanu anionowego 
z gazu koskowniczfcgo, znamienny tym, że roztwór po-

bierany z sytnika 1 podawany jest na odpowiednio do
brany hydrocyklon 6 na którym następuje oddzielenie 
największych kryształów soli, a zagęszczony tymi kry
ształami roztwór kierowany jest bezpośrednio do wi
rówki, natomiast pozostała część roztworu, zawiera
jąca kryształy nie wyrośnięte zwracana jest z powro
tem do sytnika. 

12a (P. 152899) 14.01.1972. 
Politechnika Warszawska, Warszawa (Stanisław 

Wroński, Krzysztof Ptasiński). 
Sposóte filtrowania ciecsy, znamienny tym, że ciecz 

jaką poddaje się filtrowaniu doprowadza się do prze
strzeni, w której wiruje element filtrujący z prędko
ścią obrotową tak dobraną w zależności od rodzaju 
filtrowanej cieczy, aby cząstki w fazie stałej. w wyniku 
działania siły odśrodkowej i naprężeń ścinających, 
wywołanych przez ten wirujący element, były odrzu
cane od strefy znajdującej się w pobliżu ścianki bocz
nej tego elementu, stanowiącej jednocześnie przegrodę 
filtracyjną przepuszczającą przesącz dc wnętrze tego 
elementu podczas gdy osad lub stężona zawiesina ODB-
da grawitacyjnie na dół. 

Urządzenie do stosowania sposobu według asasttra. .1,. 
znamienne tym, że składa się ze zbiornika ((1). zaopa
trzonego w króciec (2) dla wlotu filtrowanej cieczy 
i w króciec (3) dla wylotu osadu lub stężonej zawie
siny oraz z umieszczonego w jego wnętrzu elementu 
filtracyjnego (4) o perforowanej ściance bocznej po
krytej sączkiem (5), w dnie którego umocowany jest 
wydrążony wał (6)s służący do nadawania ruchu obro
towego elementowi filtracyjnemu (4) i do odprowadza
nia przesączu na zewnątrz. 

12d (P. 153047) 22. 01.1972. 
Ośrodek Badawczo Rozwojowy Przemysłu Budowy 

Urządzeń Chemicznych CeBeA, Kraków (Jacek Na
wrocki, Tadeusz Kowalczyk). 

Sposób międzystrefowego drenażu wielokomorowego 
bębnowego filtra próżniowego z zewnętrzną powierx-
chnią filtracyjną, znamienny tym, że do komór prze
chodzących w czasie obrotu bębna przez wyznaczone 
przegrodami w głowicy filtra obszary między strefami 
filtracji i przemywania oraz przemywania i oddmuchu, 
połową ilości przewodów ewakuacyjnych doprowadza 
się z zewnątrz sprężone powietrze w takiej ilości, że 
wewnątrz drenowanej komory ustala się ciśnienie na 
takiej wysokości, że wartość siły działającej na we
wnętrzne ściany komory i powierzchnię znajdującej 
się w niej cieczy mieści się w granicach wyznaczonych 
z jednej strony przez ciśnienie atmosferyczne, a z dru
giej strony przez sumę sił ciśnienia atmosferycznego 
i adhezji, które utrzymują warstwę sączonego osadu 
na powierzchni przegrody filtracyjnej. 

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO Nr 20 
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12d (P. 153109) 26.01.1972. 

Politechnika Krakowska Wydział Mechaniczny, Kra
ków (Bolesław Stolarski, Stanisław Bulsa, Stanisław 
Kóg). 

Wkład filtrujący o działaniu objętościowo-chłonnym 
siużąey do oczyszczania oleju silnikowego i hydraulicz
nego w układach bocznikowych, znamienny tym, że na 
blaszanej perforowanej tuleji (1) jest nałożona war
stwa (2) papieru filtrującego lub kapronu obejmująca 
tuleję (1) oraz, że na warstwie (2) jest nawinięta kil-
kuzwojowa warstwa (3) nici niedoprzędu bawełnianego 
krzyżowo o jednakowej sile naciągu, przy czym 
■r. dwóch stron tuleji (1) w miejscach styku z nićmi 
warstwy (3) są naklejone za pomocą żywicy epoksydo
wej lub innego kleju denka (4). 

12d (P 153334) 7.02.1972. 

Centralny Szpital Górniczy. Bytom (Zbylut Twar
dowski, Romaii Łebek; 

Sposób przygotowana iieinodializatora zwojowego 
do wielokrotnego użycia inamienny tym, że siatkę (2) 
hemodializatore przćiti pierwszym użyciem zgrzewa 
się na dnie (1) hemodializatora w kierunku promienio
wym kilkakrotnie tak aby spoina (3) obejmowała całą 
szerokość siatki wzdłuż, promienia oraz regeneruje się 
i konserwuje hemodiaiizator w roztworze formalde
hydu. 

12d <P. 153441) 1.02.1972, 

Zakład Budowy Utv-ąćxen i Aparatury Naukowo-Do-
świadczalnej Głównego Instytutu Górnictwa, Katowice 
(Stanisław Prejsnar, Władysław Juraszek, Jan Kmieć). 

Płyta filtracyjna do pras komorowych, znamienna 
tym, że wykonana jest jako rama metalowa z we
wnętrznym zagłębieniem na obwodzie, jak przykłado
wo na rysunku fig. 2, umożliwiającym wstawienie płyt 
z perforowanej blachy metalowej 6 i 7, płyt elastycz
nych 2 i 3, tkaniny filtracyjnej 4 i 5, umocowanych ra
mą 8, dociśniętą wkrętami 9, oraz ustalonych w środku 
tuleją z nakrętką 10. 

12d (P 153590) 19.02.1972. 

KaroJ Wojnar, Skoczów. 

Bębnowy filtr ciśnieniowy składa się z perforowane
go cylindrycznego bębna filtracyjnego, który po we
wnętrznej stronie ma komory, a na zewnętrznej stro
nie siatkę drucianą i na niej nałożoną tkaninę filtra
cyjną, zanurzony jest do zbiornika cylindrycznego 
z cieczą poddawaną filtrowaniu na skutek wytwarzania 
różnicy ciśnień pomiędzy zewnętrzną a wewnętrzną 
stroną tkaniny filtracyjnej, - znamienny tym, że 
w zbiorniku o kształcie szczelnie zamkniętego cylindra 
w układzie poziomym zabudowany jest cylindryczny 
bęben filtracyjny posiadający na wewnętrznym ob
wodzie komory, zaopatrzone w zawory dla odprowa
dzenia filtratu i doprowadzenia sprężonego powietrza, 
które są samoczynnie otwierane i zamykane przy 
obrocie bębna przez stałe urządzenie zamontowane na 
bocznej ścianie zbiornika. 

12e (P. 152801) 7.01.1972. 
Politechnika Wrocławska, Wrocław (Zdzisław Ziół

kowski, Jerzy Maćkowiak). 
Wsad do kolumn absorpcyjnych, destylacyjnych 

i ekstrakcyjnych, znamienny tym, że stanowi go pierś
cień (1) z wykonanymi na pobocznicy prowadnicami (2) 
ukształtowanymi w postaci wycinków .ograniczonych 
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krawędziami łukowymi niezwiązanymi z pobocznicą 
i krawędzią skośną wierzchołki sąsiednich prowadnic 
(2) nie stykają się, a ich powierzchnie tworzą równo-
ległe powierzchnie śrubowe. 

12e (P. 153157) 28.01.1972. 

Przedsiębiorstwo Projektowania i Dostaw Urządzeń 
Ochrony Powietrza „Opam", Katowice (Janusz Bene-
dycki). 

Urządzenie do odpylani», znamienne tym że w ko-
morze (2) wykonanej w postaci cyklonu umieszczono 
współśrodkowo elektrodę ulotową wykonaną jako rurę 
odprowadzającą (3) cykonu przy czym elektrodą zbior-
czą jest korpus cyklonu (1). 

12e (P. 153434) 11.02.1972. 
Instytut Chemii Nieorganicznej, Gliwice (Jan Gą-

sior ek, Jerzy Kapczyński). 
Wielostopniowy filtr obrotowy do ciąg lego oczyszcza-

nia, gazów od kropel cieczy i mgły składający się 
z obudowy, w której umieszczony jest obrotowy bęben, 
znamienny tym, że zawiera talerz górny (2) i dolny (3), 
do których przymocowane są jednostronnie centryczne 
przegrody (4) filtracyjne, a z drugiej strony uszczelnio-

ne pierścieniami samouszczelniającymi (5), przy czym 
talerze górny i dolny są sprzężone z przeciwbieżnymi 
wałami obrotowymi (6, 7). 

Odmiana urządzenia według zastrz. 1, znamienna 
tym, że jeden z talerzy (6, 7) jest nieruchomy. 

12e (P. 153514) 16.02.1972. 

Przedsiębiorstwo Projektowania i Dostaw Urządzeń 
Ochrony Powietrza „Opam", Katowice (Eugeniusz 
Ćwieczek, Stanisław Kiełboń, Marian Maciejewski). 

Urządzenie do mokrego oczyszczania gazów składa-
jące się z pionowo usytuowanej obudowy, w której 
w górnej części umieszczony jest przewód wlotowy 
a w dolnej części obudowy kończy się zbiornikiem cie-
czy z króćcem wylotowym jak również wylotem czy-
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itego gazu w górnej części obudowy, znamienny tym, 
te ma przewód wlotowy (1) wykonany o zwężającym 
się przekroju podłużnym zakończony dyszą szczelino
wą (2) przy czym przewód wlotowy (1) stanowi jedno
cześnie przegrodę komór utworzonych z pokładów fil
tracyjnych (S). 

12e (P 153730) 28.02,1972. 

Patent dodatkowy do patentu nr 44833 

Biuro Projektów Przemysłu Syntezy Chemicznej 
„Prosynchem'\ Gliwice (Jan Madej, Jan Łobacz). 

Wypełnienie aparatów do wymiany masy, wykonane 
z pasków metalowych lub z tworzyw niemetalicznych 
według patentu nr 44822, znamienne tym, i e posiadają 
powierzchnię ukształtowaną w postaci rowków wzdłuż
nych albo rowków jedno lub dwustronnie skośnych, 
względnie posiadają fakturę powierzchni w postaci wy
stępów lub otworów w formie dowolnych figur geome
trycznych. 

12g (P 153685) 25.02,1972. 

Zakłady Chemiczne „Oświęcim", Oświęcim (Benedykt 
Kubica, Ludwik Zalewski). 

Sposób wytwarzania katalizatora do usuwania tlenu 
z gazów technicznych i syntezowych, znamienny tym, 
że nośnik krzemionkowy, w ilości 40-80 części wago
wych, otrzymany przez trawienie pod ciśnieniem 
w kwasie azotowym, a następnie szlamowany i od
myty, zarabia się z wodą i roztworem azotanu miedzi 

o stężeniu 50-60 g/l miedzi metalicznej w ilości 34-50 
części wagowych i wytrąca się wodorotlenki miedzi 
przy. pomocy roztworów wodorotlenku sodowego lub 
potasowego o stężeniu około 300 g/l, otrzymaną zawie
sinę filtruje się, przemywa i zarabia z dalszą porcją 
azotanu miedzi o stężeniu około 200 g/l miedzi meta
licznej w ilości 2 -5 części wagowych oraz ze stężonym 
roztworem dwuchromianu potasu w ilości 2,4-3,4 czę
ści wagowych i z subtelną zawiesiną wodorotlenku 
wapniowego w ilości 1,6-2,0 części wagowych, tak 
otrzymaną masę katalityczną formuje się znanymi spo
sobami, suszy i aktywuje w strumieniu powietrza 
o temperaturze 250-540°C w czasie 2 -8 godzin. 
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oba ślimaki zabudowane są w komorze dozowania (7), 
posiadającej ruchomą przesłonę (11), pozwalającą na 
regulację ciśnienia masy wytłaczanej. 

I2g (P 153999) 11.03.1972. 

Politechnika Śląska im. W. Pstrowskiego, Gliwice, 
Dionizy Gasztych, Aleksander Gasztych, Ewa Łękaw-
ska, Ewa Badk, Feliks Tessmer, Julian Foksa). 

Reaktor szczelinowy znamienny tym, że posiada 
kształt stożka zwykłego lub odwróconego, w którym 
wielkość szczeliny (3) jest regulowana przez zmianę 
położenia rotora (1) w stosunku do statora (2). 

12i (P, 152989) 20.01.1972. 

Instytut Metali Nieżelaznych, Gliwice (Leszek Paia-
siński, Stella Miklaszewska, Mieczysław Woźniak. Kry
styna Biernacik, Roman Łopata, Stanisław Filas). 

Sposób wytwarzania soli fluorowych z gazów I In
nych surowców odpadowych zawierających związki 
fluoru znamienny tym, że uzyskane z przemywanie 
tych surowców roztwory zawierające związki fluorowe 
węglan sodu oraz siarczan sodu. przed lub po operacji 
syntezy kriolitu, kieruje się do wymiennika aniono
wego skąd uzyskany roztwór, oczyszczony od jonów 
siarczanowych traktuje sie wodnym roztworem wodo
rotlenku sodu i ponownie kieruje do wymywania su
rowców odpadowych a do wymiennika anionowego do
daje się roztworu węglanu sodu, kwaśnego węglanu 
sodu, wodorotlenku sodu lub mieszaninę tych związ
ków, krążącego w obiegu tak długo aż zawartość w nim 
siarczanu sodu wzrośnie do 23 kilogramy na jeden metr 
sześcienny i po dodaniu do tego roztworu wodorotlen
ku wapnia oraz usunięciu wytrąconego siarczanu wap
nia pozostały roztwór kieruje się do wytwarzania roz
tworu glinianu sodu albo też do neutralizowania kwaś
nego węglanu sodu używanego do wymywania gazów, 
pyłów lub złomu bloków węglowych z elekholizerów 
do wytwarzania aluminium. 

12! (P. 153021) 21.01.1972 

Politechnika Wrocławska, Wrocław (Zbigniew Świec
ki, Zofia Szustakowska, Czesław Orszulik, Józef Śliwa). 

Sposób odzykiwania węglika krzemu z poprodukcyj
nych szlamów i pyłów, prowadzony na drodze sedy
mentacji, znamiennym tym, że do 20-40% zawiesiny 
poprodukcyjnych szlamów i pyłów w wodzie dodaje 
się kationowy, anionowy lub neutralny środek powierz
chniowo czynny o ciężarze cząsteczkowym zawartym 
w granicach 20-300 i mający grupy polarne typu 
- O H , - C O O H , - N H 2 , - -S0 3 . wprowadzany w ilości 
3,0001-0,05 kg na 1 kg suchych składników, po czym 
w znany sposób prowadzi się 6"-7 krotną sedymen
tację. 

12i <P. 153249) 3.02.1972. 

Instytut Nawozów Sztucznych, Puławy (Jerzy 
Schroeder, Henryk Górecki). 

Sposób otrzymywania kwasu superfosforowego przez 
działanie roztworem wodnym siarczanów amonowych 
la surowiec fosforowy z ekstrakcją rozpuszczalnikami 
)rganicznymi znamienny tym, że rozkład surowca fos-
"orowego prowadzi się wodnym roztworem mieszaniny 
:awierającej 30 -65% wagowych kwaśnego siarczanu 
amonowego, 15-35% wagowych siarczanu amonowego 

0 - 3 5 % wagowych kwasu fosforowego w przeliczeniu 
la P2O5, w temperaturze 60-105°C, a tworzący się 
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kwas fosforowy ekstrahue się rozpuszczalnikami orga
nicznymi zawierającymi od 1 do 5 atomów węgla 
w cząsteczce, przy zachowaniu stosunku ilościowego 
rozpuszczalnika do ługu porozkładowego - 0,9 - 2,0, 
przy czym proces ekstrakcji można prowadzić bezpo
średnio z procesem rozkładu surowca fosforowego bądł 
też z ługu porozkładowego po uprzednim odfiltrowaniu 
fosfogipsu. 

12! (P. 153717) 26.2.1972. 

Instytut Chemii Nieorganicznej, Gliwice (Jerzy 
Najda! Włodzimierz Witek, Michał Szarek, Florian 
Kruszka, Kazimierz Bednarczyk). 

Sposób usuwania stałych zanieczyszczeń w urządze
niach do produkcji kwasu fosforowego, zwłaszcza do 
kwasu fosforowego otrzymywanego metodą mokrą, 
znamienny tym, że usuwanie osadów wykonuje się za 
pomocą wodnego roztworu amoniaku o pH nie niższym 
od 9 

12i (P. 153729) 26.2.1972 

Zakłady Azotowe im. Pawła Findera, Chorzów (Łu
cja Matuszewska). 

Sposób wytwarzania toli hydroksyloaminy w drodze 
reakcji tlenku azotu z wodorem w obecności rozcień
czonego roztworu kwasu mineralnego 1 katalizatora 
w poataci platyny naniesionej na kwasoodpomym noś
niku w pionowym reaktorze, zaopatrzonym w przewo
dy doprowadzające mieszaninę gazową zawierającą 
tlenek azotu z wodorem na różnych poziomach reak
tora, znamienny tym, że średni stosunek stężenia 
NO : H, w mieszance gazowej doprowadzanej na niższe 
poziomy przestrzeni reakcyjnej reaktora jest mniejszy 
niż w mieszance gazowej doprowadzanej na wyższe 
poziomy przestrzeni reakcyjnej reaktora. 

12i (P.153880) 6.03.1972. 

Uniwersytet Jagielloński Instytut Chemii, Zakład 
Technologii Chemicznej, Kraków (Lechosława Wilkosz). 

Sposób otrzymywania syntetycznego zeolitu typu L 
o stosunku molowym SiO : Al O = 5 - 7 i porach wiel
kości 8 do 9 angstremów drogą krystalizacji aikalicz-
nego hydrożelu glinianowego, z n a m i e n n y t y m , 
że przy sporządzaniu potasowego lub potasowo-sodo-
wego hydrożelu glinokrzemianowego z roztworu A za
wierającego SiO2 Na20, K2O, H20 i roztworu B zawie
rającego Al2O3, Na2O, K20, H2O iloraz alkaliczności 4o 
jest stosunek ilości moli K2O-; Na20 w roztworze A do 
ilości moli K20 + Na2O w roztworze B mieści się 
w granicach 20.10-3 do 60.10"-8 

12n (P- 153474) 14.02.1972. 
Patent dodatkowy do patentu nr 51846 

Przedsiębiorstwo Przemysłowo-Handlowe- .Polskie 
Odczynniki Chemiczne", Gliwice (Panajotis Papageor-
gios, Leon Szałaciński). 

Sposób wytwarzania krystalicznego cynlanu sodo
wego o wysokiej czystości z chlorku cynawego, według 
patentu nr 51846 znamienny tym. że do roztworu wo
dorotlenku sodowego wprowadza się równocześnie in
tensywnie mieszając roztwory chlorku cynawego, wo
dorotlenku sodowego i nadtlenku wodoru w stosunku 
1 objętość 60% SnCl2 1,6 objętości 40% NaOH : 0,6 
objętości 30% H202 aby ciężar właściwy roztworu re
akcyjnego wynosił 1,21- 1,28, oddziela w czasie syntezy 
wypadający osad cynianu sodowego, który rozpuszcza 
się w wodzie i strąca za pomocą mieszaniny metanolu 
i wodorotlenku sodowego. 
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12o (P. 152349) 21.12.1971. 
Jeleniogórskie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa" 

Przedsiębiorstwo Państwowe. Jelenia Góra, Polska 
(Zygmunt Zborucki, Antoni Walczak, Edward Klauze). 

Sposób wytwarzania estrów trójmetylooctowych al
koholi steroidowych o ogólnych wzorach 1, 2, 3 lub 4 
gdzie R oznacza CO'C(CH3)3, X atom wodoru lub grupę 
hydroksylową, Y i V atomy wodoru lub fluoru, Z atom 
wodoru, grupę hydroksylową lub metylową, a Q atom 
wodoru lub grupę hydroksylową, znamienny tym, że 
jako środka aeylującego używa się bezwodnika trój-
metylooctowego, którym działa się na wolne alkohole 
o wzorach 1, 2, 3 lub 4 gdzie R oznacza atom wodoru, 
X atom wodoru lub grupę hydroksylową, Y i V atomy 
wodoru lub fluoru, Z atom wodoru, grupę hydroksylo
wą, lub metylową, a Q atom wodoru lub grupę hydro
ksylową. 

12o (P. 152824) 10.01.1972. 

Polska Akademia Nauk (Instytut Chemii Organicz
nej, Warszawa (Piotr Daniel Sałbut, Krystyna Rutkie
wicz, Aleksander Wielopolski). 

Sposób otrzymywania kwasu piromelitowego s wę
gli kopalnych i ich odmian petrograficznych, stałych 
produktów ich odgazowania, węgla drzewnego, sadzy 
i surowców aromatycznych o wielopierścieniowej 
strukturze i tym podobnych surowców przez ich utle
nianie tlenem elementarnym w podwyższonej tempe
raturze i ciśnieniu, w Środowisku alkalicznym, zwła
szcza w roztworze wodorotlennku i/lub węglanu me
talu alkalicznego, znamienny tym, że roztwór po pro
cesie utleniania zakwasza się kwasem mineralnym, 
zwłaszcza siarkowym, użytym w nadmiarze9 po czym 
destyluje się, a z destylatu po zagęszczeniu krystali
zuje kwas piromelitowy, zaś z roztworu pokrystaliza-
cyjnego odzyskuje się kwas mineralny i kwasy orga
niczne. 

12o (P. 152825) 10.01.1972. 
Polska Akademia Nauk (Instytut Chemii Organicz

nej), Warszawa (Piotr Daniel Sałbut, Krystyna Rutkie
wicz, Aleksander Wielopolski), 

Sposób otrzymywania i wydzielania kwasu piromeii
towego, z mieszaniny aromatycznych kwasów wielo-
karboksylowych zawierającej między innymi kwasy 
benzenopięciokarboksylowy i/lub melitowy, znamienny 
tym, że mieszaninę ogrzewa się w obecności kwasu 
siarkowego i kwaśnego siarczanu metalu alkalicznego 
lub mieszaniny takich siarczanów w temperaturze 
wrzenia, oddestylowuje bezwodniki kwasów łącznie 
z kwasem siarkowym, a z destylatu po rozcieńczeniu 
wodą krystalizuje kwas piromelitowy, zaś z roztworu 
pokrystalizacyjnego odzyskuje się kwas siarkowy 
i kwasy organiczne. 

12o (P, 153013) 19.01.1972. 
Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej, Blachownia 

Śląska (Bogusław Nowicki, Bożena Jerzykiewicz, Da
riusz Rajkiewicz, Mieczysław Zawadzki, Emil Zawi
ślak). 

Sposób oczyszczania acetonu znamienny tym, że za
nieczyszczenia o charakterze kwaśnym i redukcyjnym 
są usuwane w procesie rektyfikacji na kolumnie z do
datkiem co najmniej 2% wagowych wody Przy czym 
sprawność kolumny powinna wynosić minimum 7 pó
łek teoretycznych, a liczba flegmowa minimum 1. 

12o (P. 153030) 21.01.1972. 
Zakłady Chemiczne w Bydgoszczy, Bydgoszcz (Leszek 

Gajzler, Tadeusz Cieśla, Andrzej Michalak, Jerzy Mi
kołajewski, Jerzy Kobierski, Tadeusz Wilusz, Wiesław 
Wojciechowski, Krystyna Strąka, Konrad Rajski, Kry
styna Dębicka). 
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Sposób rozdzielania izocjanianó organicznych 
gdzie głównym składnikiem jest 4,4'-dwuizocyjaniano» 
dwufenylometan znamienny tym, ie rozdzielanie pro
wadzi się na drodze krystalizacji oraz separacji otrzy
manych kryształów z wstępnie zatęionego do zawar
tości 78-90% surowego izocyjanianu. 

12o (P. 153229) 2.02.1972. 
Politechnika Szczecińska (Zakład Technologii Che

micznej Organicznej), Szczecin (Eugeniusz Milchert, 
Jerzy Myszkowski, Antoni Z. Zieliński). 

Sposób chlorohydroksylowmnla butadienu w kierun
ku trójchlorobutanoU znamienny tym, że w reakcji bu
tadienu z wodą chlorową powstają trójchlorobutanole 
przez zmianę stężenia chlorohydryn w warstwie wod
nej roztworu poreakcyjnego w zakresie od 300 do 
2400 mmol/dcm', szybkości dopływu butadieniu w gra
nicach 0,3-f-0,9 mol/dcm* • h, stosunku molowego bu
tadienu do chloru od 0,3+1 do 0,9-:-l oraz temperatu
ry od 20 do 80°C. 
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12o (P. 153231) 2.02.1972. 
Politechnika Warszawska, Warszawa (Andrzej Joń

czyk, Mieczysław Makosza). 
Sposób wytwarzania pochodnych kwasu slioydowego 

przedstawionych wzorem ogólnym 1, gdzie R1, R2 i R3 
oznaczają atomy wodoru, grupy alkilowe nasycone lub 
nienasycone, grupy arylowe lub aralkilowe, lub też R1 

razem z R2 oznaczają części pierścienia izocyklicznego 
lub heterocyklicznego, a Z oznacza grupę cyjanową, 
estrową, amidową lub ketonową w reakcji między al
dehydami lub ketonami o wzorze ogólnym 2, w którym 
R1 i R2 mają podane wyżej znaczenie, a pochodnymi 
kwasów a-chlorowcoalkanowych lub o-chloro wcoke-
tonami o wzorze ogólnym 3, w którym R3 i Z mają 
podane wyżej znaczenie, a X oznacza atom chloru lub 
bromu, znamienny tym, że reakcję tę przeprowadza 
się wobec wodorotlenków metali alkalicznych i czwar
torzędowych związków amoniowych spełniających ro
lę katalizatorów. 

12o (P. 153303) 5.02.1972. 

Polska Akademia Nauk (Instytut Immunologii i Te
rapii Doświadczalnej), Wrocław (Jerzy Giełdanowski, 
Mieczysław Konieczny, Dorota Bierowska, Julita Teo-
dorczyk, Barbara Szaga). 

Sposób wytwarzania pochodnych kwasu dwuallllo-
malonowego o wzorze ogólnym 1, w którym R1 ozna
cza niższy rodnik alkoksylowy lub resztę cykloheksylo-
mocznika, R2 oznacza resztę cykloheksylomocznika, 
znamienny tym, że na pochodną kwasu dwuallilomalo-
nowego o wzorze 2, w którym X oznacza chlorowiec, 
działa się cykloheksylomocznikiem lub "mieszaniną 
cykloheksylomocznika i niższego alkanolu. 

12o (P. 153304) 5.02.1972. 
Polska Akademia Nauk (Instytut Immunologii i Te

rapii Doświadczalnej), Wrocław (Jerzy Giełdanowski, 
Mieczysław Konieczny, Dorota Bierowska, Julita Teo-
dorczyk, Barbara Szaga). 

Sposób wytwarzania cykloheksyloureldn kwasu 
dwuallilooctowego o wzorze 1, znamienny tym, że zwią
zek o wzorze 2, w którym R oznacza resztę o wzorze 
3 a X oznacza grupę hydroksylową, poddaje się dekar
boksylacja bądź na związek o wzorze 2, w którym R 
oznacza atom wodoru a X jest chlorowcem działa się 
cykloheksylomocznikiem. 
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12o <P 153475) 14.03.1972. 
Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa", War

szawa (Maria Nowak, Anna Kościelak, Ewa Kalbar
czyk). 

Sposób oczyszczania 2, 4-dwuhydroksy-acetofenonu, 
znamienny tym, że surowy produkt rozpuszcza się na 
gorąco w 100 częściach wody, dodaje 0,1 część węgla 
aktywowanego, ogrzewa i sączy, przesącz ochładza się 
i odsącza wytrącony osad, który po przemyciu i osu
szeniu rozpuszcza na gorąco w 50 częściach wody, do
daje 0,25 części kwasu wersenowego, ogrzewa do wrze-
nia: dodaje 0,25 części węgla aktywowanego, ogrzewa 
sączy, wytrąca przez ochładzanie biały krystaliczny 
osad czystego produktu, który po odsączeniu i przemy
ciu zimną wodą suszy. 

12o (P 153580) 19.02.1972. 
Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa; Uniwer

sytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin (Tadeusz Ma
tynia, Piotr Penczek). 

Sposób wytwarzania estrów akrylowych przez ogrze
wanie żywicy epoksydowej z kwasem akrylowym lub 
metakrylowym, znamienny tym, że jako żywicę epo
ksydową stosuje się estry glicydowe uzyskane przez 
reakcję soli adduktu bezwodnika maleinowego i kwa
sów żywicznych kalafonii z epichiorohydryną lub me-
tyloepichlorohydryną. 

12o <P. 153689) 25.02.1972, 

Pierwszeństwo 4.10.1971 dla zastrz. 2; 27.0L 1972 dla 
zastrz. 1 (Niemiecka Republika Federalna) 

Schering Aktiengesellschaft, Bergkamen, Niemiecka 
Republika Feoeralna i Berlin Zachodni, 

Sposób wytwarzania nowych pochodnych kwasu 
pregnanowego o wzorze ogólnym 1, w którym X ozna
cza atom wodoru, atom chlorowca lub grupę metylo
wą. Y oznacza atom wodoru lub atom chlorowca, Z 
oznacza grupę hydroksylową lub atom chlorowca o ta
kim samym lub mniejszym ciężarze atomowym niż 
Y, R, oznacza atom wodoru lub grupę metylową, R, 
oznacza atom wodoru, atom metalu alkalicznego lub 
ewentualnie podstawioną . grupę węglowodorową, 
a - A - B - oznacza ugrupowanie o wzorze - C H = 
= C H - lub - C C l - C H - , albo w przypadku gdy X, 
Y i R, nie oznaczają równocześnie atomów wodoru, 
- A - B - oznacza także grupę o wzorze - C H 2 - C H 2 - , 
znamienny tym, że związek o wzorze ogólnym 2, w któ
rym - A - B - ~ , X, Y, Z, R1 i R2 mają znaczenie takie 
jak we wzorze 1, a grupa 20-hydroksylowa może zaj
mować położenie a lub p, utlenia się w obojętnym 
rozpuszczalniku za pomocą dwutlenku manganu lub 

octanu ołowiowego, ewentualnie A4 - steroid odwo-
dornia się w znany sposób do A1 '4 - steroidu, 2-de-
zchlorosteroid przeprowadza w znany sposób w 1-chlo-
rosteroid, 9a-dezchlorowcosteroid przekształca w zna
ny sposób w 9-chlorowcosteroid, a otrzymany ester 
o wzorze ogólnym 1 ewentualnie zmydla i wolny 
kwas o wzorze ogólnym 1 ewentualnie estryfikuje, al
bo w przypadku wytwarzania estru o wzorze 1, ester 
o wzorze ogólnym 3, w którym - A - B - , X, Y, Z i R, 
mają znaczenie takie jak we wzorze 1, a R3 oznacza 
inną grupę niż R2, korzystnie oznacza niższą grupę 
alkilową, poddaje się reakcji w obecności zasadowego 
katalizatora odpowiednim alkoholem 

Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że w przy
padku wytwarzania związku o wzorze 1, w którym 
- A - B - oznacza ugrupowanie o wzorze - C H 8 - C H 8 - , 
- C H = C H - lub - C C 1 = C H - , X oznacza atom wo
doru, chlorowca lub grupę metylową, Y oznacza atom 
wodoru lub chlorowca, Z oznacza grupę hydroksylową 
lub atom chlorowca o takim samym lub mniejszym 
ciężarze atomowym niż Y, R, oznacza atom wodoru 
lub grupę metylową, a R2 oznacza atom wodoru, atom 
metalu alkalicznego lub grupę alkilową, utlenia się 
związek o ogólnym wzorze 2, w którym - A - B - X, 
Y, Z, R1 i R2 mają wyżej podane znaczenie a grupa 
20-hydroksylowa może zajmować położenia a lub ß, za 
pomocą dwutlenku manganu w środowisku obojętne
go rozpuszczalnika, i otrzymany ester o ogólnym wzo
rze 1 ewentualnie zmydla się a wolny kwas o ogólnym 
wzorze 1 ewentualnie estryfikuje się. 

12o (P. 153698) 25.02.1972. 

Zakłady Chemiczno-Farmaceutyczne „Farmapol" 
Spółdzielnia Fracy, Poznań (Henryk Marciniak, Ta
deusz Witkowski, Joachim Kajzerski, Stefan Palacz). 
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Sposób wytwarzania amidu kwasu ferulowego zna
mienny tym, że siarczyn chlorku kwasu ferulowego 
rozpuszczony w obojętnym rozpuszczalniku korzystnie 
chloroformie lub benzenie, wprowadza się do roztwo
ru wody amoniakalnej z mieszaniną karbaminianu 
amonu oraz wodorowęglanu amonu, ogrzewa do osiąg
nięcia temperatury 80 - 90° po czym sól amonową 
ferulamidu przeprowadza w ferulamid za pomocą wod-
neeo roztworu kwasu siarkowego. 

12p (P. 151697) 22.11.1971. 

Pierwszeństwo: 8.06.1971 - Szwajcaria. 

F. Hoffmann - La Roche und Co. Aktiengesellschaft, 
Bazylea, Szwajcaria (Joseph Hellerbach). 

Sposób wytwarzania monochlorowodorku 7-chloro-1-
/2-dwuetyloaminoetylo/-5-/2-fluorofenylo/-l, 3-dwuwo-
doro-2H-l, 4-benzodwuazepin-2-onu znamienny tym, że 
poddaje się reakcji 7-chloro-l-/2-dwuetyloaminoety-
lo/-5-/2-fluorofenylo/-l, 3-dwuwodoro-2H-l, 4-benzo-
dwuazepin-2-on z kwasem chlorowodorowym w ilości 
nie przekraczającej wartość równomolową lub poddaje 
się dwuchlorowodorek 7-chloro-l-/2-dwuetyloaminoety-
lo/-5-/2-fluorofenylo/-l,3-dwuworodo-2H-l,4-benzodwu 
azepin-2-onu reakcji z równomolową ilością zasady 
względnie wody i wyodrębnia wytworzony mono-
chlorowodorek 7-chloro-l-/2-dwuetyloaminoetylo/-5-/2-
flubrofenylo/-l,3-dwuwodoro-2H-l,4-benzodwuazepin-2 
-onu. 

12p (P. 151760) 25.11.1971. 

Pierwszeństwo: 27.11.1970 - Wielka Brytania. 

Sandoz AG, Bazylea, Szwajcaria (Ronald Cockcroft 
Kaye, Christine Ann Hirst). 

Sposób wytwarzania nowych preparatów galenowych 
zawierających trioridazynę, znamienny tym, że trio-
ridazynę względnie jej farmakologicznie tolerowane so
le addycyjne z kwasami miesza się co najmniej jed
nym farmakologicznie przyswajalnym środkiem po
wierzchniowo czynnym i ewentualnie ze środkami po
mocniczymi stosowanymi w farmacji. 

12p (P. 151787) 26.11.1971. 
Pierwszeństwo: 27.11.1970 - NRF. 

Farbenfabriken Bayer Aktiengesellschaft. Leverku-
sen, NRF (Carl Metzger, Ludwig Eue). 

Sposób wytwarzania pochodnych l-/l,3,4-tiadiazolilo-
/27-lmldazolidynonu-/2/ o wzorze ogólnym 1, w którym 

R oznacza rodnik alkilowy, alkenylowy, alkinylowy lub 
( ewentualnie podstawiony rodnik aryloalkilowy, Ri 

oznacza niższy rodnik alkilowy, alkenylowy lub alki
nylowy i X oznacza grupę sulfonylową lub sulfoksy-
lową, znamienny tym, że l-/5-alkilotio-l,3,4-tiadiazo-
lilo-/27-imidazolidynony-/2/ o wzorze 2, w którym R 
i R1 mają wyżej podane znaczenie utlenia się za po
mocą związków nadtlenowych, ewentualnie w środo
wisku rozcieńczalnika i w obecności katalizatora utle
niania. 

12p (P„ 151927) 4.12.1971. 

Pierwszeństwo: 5.12.1970' - NRF. 

Farbenfabriken Bayer Aktiengesellschaft, Leverku-
sen, NRF (Werner Meiser, Carl Metzger, Karl Heinz 
Biichel, Manfred Plempel). 

Sposób wytwarzania pochodnych kwasów tienylo-
-imidazolilo-tłuszczowych o wzorze 1, w którym R ozna
cza atom wodoru, ewentualnie podstawiony rodnik 
tienylowy, ewentualnie podstawiony rodnik fenylowy 
lub ewentualnie podstawiony rodnik alifatyczny, lub 
cykloalifatyczny, A oznacza wiązanie bezpośrednie lub 
rodnik alkilenowy o łańcuchu prostym lub rozgałę
zionym, a X oznacza grupę karboksylową lub grupę 
funkcyjnej pochodnej grupy karboksylowej, oraz ich 
soli, znamienny tym, że chlorowcopochodne o wzorze 
2, w którym R, X i A mają wyżej podane znaczenie, 
a Hal oznacza atom chlorowca, poddaje się reakcji 
z imidazolem, albo chlorowcopochodne o wzorze 2, 
w którym R, X i A mają wyżej podane znaczenie, a Hal 
oznacza atom chlorowca, poddaje się reakcji z solami 
srebrowymi lub solami metali alkalicznych imidazolu, 
albo hydrksyzwiązki o wzorze 3, w którym R, X i A 
mają wyżej podane znaczenie, poddaje się reakcji z imi
dazolem, albo hydrksyzwiązki o wzorze 3, w którym 
R, X i A mają wyżej podane znaczenie, poddaje się 
reakcji ze związkami o wzorze 4, w którym Y ozna
cza grupę SO lub grupę CO i tak otrzymane związki 
o wzorze 1 ewentualnie przeprowadza się w sole. 
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12p (P. 151952) 6.12.1971. 

Pierwszeństwo: 8.12.1970 - Japonia. 

Sumitomo Chemical Company Limited, Osaka, J a 
ponia (Michihiro Yamamoto, Masao Koshiba, Shigeho 
Inaba, Hisao Yamamoto). 

gposób wytwarzania pochodnych chin&zoliny o wzo
rce ogólnym 1, w którym R1 i R2, niezależnie od siebie 
oznaczają atom wodoru, niższy rodnik alkilowy, niż
szy rodnik alkoksylowy, grupę nitrową, rodnik t rój-
fluorometylowy, niższy rodnik aikilotio, niższy rodnik 
alkilosulfonowy lub atom chlorowca, R3 oznacza rod
nik fenylowy, rodnik chlorowcofenylowy, niższy rod
nik alkilofenylowy, niższy rodnik alkoksyfenylowy, 
rodnik trójfluorometylowy, niższy rodnik cykloalkilo-
wy, niższy rodnik cykloalkenylowy, grupę pirydylową, 
furylową, tienylową lub naftylową, R oznacza niższy 
rodnik alkilowy, niższy rodnik alkenylowy, niższy rod
nik chlorowcoalkilowy, rodnik arakilowy, niższy rod
nik cykloalkilowy, niższy rodnik cykloalkiloalkilowy, 
niższy rodnik alkoksyalkilowy, niższy rodnik hydro-
ksyalkilówy, niższy rodnik alkanoiloksyalkilowy, niż
szy rodnik tróchlorowcometyloalkilowy, niższy rodnik 
alkilotioalkilowy lub grupę o wzorze ogólnym 2 lub 
wzorze ogólnym 3, w których n jest liczbą całkowitą 
1 - 3, H4 i R5 niezależnie od siebie oznaczają rodnik 
alkilowy, przy czym R4 i R5 mogą tworzyć razem z są
siednim atomem azotu ewentualnie dowolnie podsta
wiony pięcio- lub sześciocczłonowy pierścień hetero
cykliczny, który może zawierać heteroatom, znamien
ny tym, że poddaje się reakcji pochodną ketonu 2-ami-
no-fenylowego o wzorze ogólnym 4, w którym R1, R2, 
i R3 mają wyżej podane znaczenie, ze środkiem alka
licznym, w wyniku której powstaje sól metaliczna po
chodnej ketonu 2-aminofenylowego o wzorze ogólnym 
5, w którym R1, R2 i R3 mają wyżej podane znacze
nie, a M oznacza atom metalu alkalicznego, a następ
nie tak otrzymaną sól o wzorze ogólnym 5 poddaje się 
reakcji z aktywnym estrem związku o wzorze R - O H , 
w którym ma wyżej podane znaczenie i otrzymuje się 
pochodnią ketonu 2-/N-mono-podstawionego-amino/-
-fenylowego o wzorze ogólnym 6, w którym R1, R2, 
R, i R mają wyżej podane znaczenie i następnie zwią
zek o wzorze ogólnym 6 poddaje się reakcji z chloro-
wcomrówczanem niższego alkilu lub benzylu i otrzy
muje się pochodną karbaminianu o wzorze ogólnym 7, 
w którym R,, R2, R3, i R mają wyżej podane znaczę-

nie, a R6, oznacza niższy rodnik alkilowy lub rodnik 
benzylowy i ostatecznie związek o wzorze ogólnym 7 
poddaje się reakcji z amoniakiem. 

12p (P. 151998) 7.12.1971. 
Pierwszeństwo: 9.12.1.970 - Szwajcaria. 

Ciba-Geigy AG, Bazylea, Szwajcaria 

Sposób wytwarzania czwartorzędowy cis pochodnych 
benzofuranylobenzimidazoll o wzorze 1„ w którym R1 
oznacza atom wodoru, chlorowca, niższą grupę alkilo
wą lub alkoksylową albo razem z R3 oznacza skonden
sowany pierścień benzynowy, R1 oznacza atom wo
doru, niższą grupę alkilową lub alkoksylową, atom 
chlorowca, grupę karboksylową, karboalkoksylową, 
aminikarbonylową, mono- lub dwualkiloaminokarbo-
nylową, grupę kwasu sulfonowego, grupę alkilosulfo-
nylową, alkiloksysulfonylową, aminosulfonylową lub 
grupę mono- lub dwualkiloaminosulfonylową albo ra~ 
zem z R1 lub R3 oznacza skondensowany pierścień ben
zenowy, R, oznacza atom wodoru, Chlorowca, niższą 
grupę alkilową lub alkoksylową albo razem z R2 lub R« 
oznacza skondensowany pierścień benzenowy, R4 ozna
cza atom wodoru, niższą grupę alkilową lub alkoksy
lową lub atom chlorowca albo razem z R3 oznacza 
skondensowany pierścień benzenowy R5 oznacza atom 
wodoru, niższą grupę alkilową, grupę fenylową ewen
tualnie podstawioną grupę metylową i/lub metoksy-
lową, R6 oznacza atom wodoru, niższą grupę alkilową 
lub alkoksylową, atom chlorowca, grupę fenylową, al-
kilosulfonylową, R7 oznacza atom wodoru, niższą gru
pę alkilową lub alkoksylową lub atom chlorowca, R8 
oznacza niższą grupę alkilową, grupę hydroksyalkilo-
wą zawierającą co najmniej 2 atomy węgla, grupę cy-
janoetylową, grupę fenylową ewentualnie podstawio
ną atomami chlorowca, niższymi grupami alkilowymi 
lub alkoksylowymi, grupę cykloalkilową lub arakilo-
wą, R9 oznacza niższą grupę alkilową, grupę hydro-
ksyalkilową, grupę alkoksyalkilową, grupę arakilową 
ewentualnie podstawioną lub grupy o wzorach 
- C H , C N , -CH2CONH2 lub - C H 2 - C O O R , przy czym 
R oznacza rodnik alkilowy o 1-4 atomach węgla, a X 
oznacza atom chlorowca, resztę kwasu alkilosulfono-
wego lub resztę kwasu fenylosulfonowego ewentual
nie podstawioną niższym rodnikiem alkilowym, zna
mienny tym, że związek o wzorze 7, w którym R1 - R8 
mają znaczenie wyżej podane, czwartorzęduje się za 
pomocą związku o wzorze R9X w którym R9 i X mają 
wyżej podane znaczenie. 

12p (P. 152535) 29.12.1971. 
Instytut Farmaceutyczny, Warszawa, Polska (Ryszard 

Pakuła, Lidia Piechnej). 
Sposób wytwarzania 5-benzylopirymIdyn o wzorze 

ogólnym przedstawionym na rysunku, w którym Ar 

http://2d.12.1971
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oznacza rodnik fenyiowy podstawiony grupami hydro
ksylowymi lub alkoksylowymi, znamienny tym, że al
dehyd benzoesowy o wzorze'ogólnym ArCHO, w któ
rym Ar ma podane wyżej znaczenie, poddaje się reak
cji z kwasem barbiturowym, otrzymany kwas foenzylo-
barbiturowy (II) poddaje się chlorowaniu., otrzymany 
związek III poddaje się aminowaniu, a otrzymany 
związek IV poddaje się dehalogenacjL 

12p (P 152578) 29.12.1971 
Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa" 

Warszawa, Polska (Przemysław Lenkowski, Bogdar 
Morawski). 

Sposób wytwarzania 5-ifenylo-7-nitro-l,2-dwuwodo-
sro~3H-l,4-benzodwisazepinonu-2 znamienny tym, że nt 
roztwór 2-glicyloamino-5-nitrobenzofenonu w rozpusz
czalniku organicznym działa się wodnym roztworerr 
soli amonowej. 

12p (P 152620) 30.12.1971 
Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa" Przed 

siębiorstwc Państwowe. Warszawa, Polska {Andrzej 
Jończyk, Mieczysław Makosza. Mikołaj Jawdosiuk, Je
rzy Czyżewski, Maria Inowolska). 

Sposób wytwarzania N-/2-fenylo-(etyl©-4)-N-propio-
nyloZ-anlllnopiperydyny o wzorze przedstawionym na 
rysunku, znamienny tym, że 2-fenyloetyloaminę pod
daje się. reakcji z nadmiarem akrylanu alkilu w śro
dowisku niższego alkoholu, otrzymaną dwu-(2-karbal-
koksyetylo)-2-fenyloetyIoaminę po odparowaniu roz
puszczalnika i nadmiaru nieprzereagowanego akrylanu 
alkilu ogrzewa się w benzenie lub jego niższych ho-
mologach alkilowych w obecności metanolanu sodo
wego, z mieszaniny poreakcyjnej oddestylowuje się 
azeotropowo alkohol przy dodawaniu benzenu* miesza
ninę rozcieńcza wodą, dodaje kwasu solnego, oddesty
lowuje azeotrop benzen -• woda i ogrzewa pozostałość 
aż do chwili, gdy próbka mieszaniny przestaje dawać 
reakcję barwną z wodnym roztworem chlorku żelazo
wego, mieszaninę zobojętnia się wodorotlenkiem lub 
węglanem metalu alkalicznego, ekstrahuje kilkakrot
nie benzenem, połączone ekstrakty benzenowe prze-

mywa się wodą, osusza, oddestylcwuje benzen, otrzy
many N-{2-fenyloetylo)-piperydon-$ poddaje się reak
cji z aniliną w obecności kwasu p-toluenosulfonowegc 
w roztworze toluenu w temperaturze wrzenia, % mie
szaniny poreakcyjnej oddestylcwuje się toluen, pozo
stałość destyluje się pod zmniejszonym ciśnieniem, 
otrzymaną N-/-~ (2-fenyloetylo}~4-ptpe!ylideno)-anili-
nę poddaje się działaniu wodorku litowo-glinowego 
w roztworze eteru alifatycznego lub cyklicznego takie
go jak eter dwuetyłowy, eter metylowy, tetrahydro-
furan czy inne, pc oziębieniu nadmiar wodorku roz
kłada się wodą, osad odsącza, z przesączu odparowu
je rozpuszczalnik i pozostałość destyluje pod zmniej-
szonym ciśnieniem, pc czym otrzymaną N-(2-£enyIo-
atylo)-4-anilinopiperydynę poddaje się działaniu chlor
ku propionylu w obecności kwaśnego węglanu metalu 
alkalicznego w roztworze benzenu w temperaturze niż
szej niż 30° C , mieszaninę ogrzewa się w temperatu
rze wrzenia, ochładza, rozcieńcza wodą, alkalizuje wo
dorotlenkiem metalu alkalicznego, warstwy rozdziela, 
wodną warstwę ekstrahuje benzenem połączone ek
strakty benzenowe przemywa wodą, osusza, odparo
wuje rozpuszczalnik, a pozostałość oczyszcza się w zna
ny sposób. 

12p (P. 153532) 12.02.1972. 
Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne sPoifa", 

Warszawa. Polska (Jan Lewandowski Edward Żukow
ski). 

Sposób wytwarzania soli sodowej u-amiiniabensylio-
p®3iicyiiny z a-aminobenzylopenicyiiny i alkoholanu so
du, znamienny tym, że reak :)i z alkoholanem sodu 
poddaje się a-aminobenzylopencylinę w postaci wol
nego kwasu, a wytworzoną sól wytrąca się z miesza
niny poreakcyjnej przez dodanie rozpuszczalnika or
ganicznego lub mieszaniny rozpuszczalników organicz
nych. 

12p (P. 153606) 21.02.1972. 

Merck and Co.. Inc., Rshway. N. J., Stany 2;jedno
czone Ameryki (Levis H. Sarstt, William V Kuyle). 

Sposób wytwarzania kwasu 3-M-piiryl0gaMcy2ow®gro 
o wzorze 3t znamienny tym, że awiązek 3 wzor-c 5, 
w którym A oznacza grupę. COOH lub wodór ogrzewa 
się związkiem o wzorze 6, w którym Rs oznacza nuazą 
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grupę alkoksylową, atom chlorowca, grupę toluenosyl-
ffonyloksylową, benzenosulfonyloksylową, metanosul-
ffonylokaylową lub benzoiloksylową, w temperaturze oc 
temperatury pokojowej do temperatury wrzenia 
w obecności mocnego kwasu jako katalizatora. 
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12q (P. 153043) 22.01.1972. 

Instytut Technologii Drewna, Poznań (Zbigniew Pio
trowski, Kazimierz Siwek). 

Sposób przygotowania surowca lignocelulozowcgo 
zawierającego pentozany I kwasy poliuronowe przed 
jego hydrolizą, mający zastosowanie w produkcji furfu
rolu, znamienny tym, że surowiec nasyca się cieczą 
wyczerpaną z kolumny azeotropowej, zawierającą kwa
sy organiczne, najkorzystniej przy stosunku masy su 
rowca do masy gorącej cieczy jak 2 : 1 , po czym su
rowiec paruje się nasyconą parą wodną o tempera
turze od 100 do 130°C, najkorzystniej 110°C w czasie 
od 10 do 75 minut, najkorzystniej 30 minut. 

12q (P. 153516) 16.02.1972 

Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa' 
Warszawa, Polska (Kazimierz DzięgielewskL Leonard 
Karabin, Mieczysław Wawrzyniewicz, Jadwiga Wolf. 
Tadeusz Szczęśniak, Wojciech Sienicki, Marek Fabian-
ski. Halina Czajkowska, Janina Karasińska, Maria Bro-
dowicż). 

Sposób otrzymywania czystego siarczanu polimiksy-
ny E wytworzonego w drodze fermentacji podpowierzch-
niowej drobnoustroju Bacillus polymyxa znamienny 
tym, że brzeczkę zakwasza się kwasem mineralnym lub 
organicznym do pH o wartości 2,5-3,5, a następnie pod-

wyższa się pH brzeczki do wartości 6,0-7,0 i przepro
wadza sorpcję polimiksyny £ na katłoniecle karboksy-
lowym w formie soli, nasycone antybiotykiem złoże 
jonitowe desorbuje się rozcieńczonym roztworem kwa
su, a z uzyskanego eluatu usuwa się przez filtrację 
zanieczyszczenia przy pH o wartości 6,0-9,5, korzystnie 
przy pH 7,0-8,5, następnie odbarwia się eluat polimi
ksyny E węglem aktywnym przy pH 3,5-4,5 w tempe
raturze 30-90oC, korzystnie w temperaturze 40-60°C 
i z oczyszczonego roztworu wytrąca się zasadę polimi
ksyny E (I) przy pH 10.3-10,8, rozpuszcza się ją 
w 0,5 N kwasie siarkowym, usuwa się z roztworu stałe 
zanieczyszczenia przy pH 7,0-13,5, następnie usuwa się 
resztę zanieczyszczeń przez kontakt roztworu z katio
nem sulfonowym {12-25% DWB) w formie amonowej 
przy pH 3,0-7,5, korzystnie przy pB. 5.0-8,5 i wy
trąca się zasadę polimiksyny E (II) rozpuszcza się ją 
w 4 N kwasie siarkowym s wyodrębnia się siarczan po
limiksyny E znanym sposobem 

f 
14c (P 150026) 14.08.1971. 

Moskovsky Ordena Lenina Energetichesk;v Institut, 
Moskwa, Związek Radziecki (Mikhail Efimovich Deich, 
Klaus Noimann). 

Stopień turbiny zawierający tarczę kierowniczą zao
patrzoną w kierownice;, oraz umieszczoną za nią, z lu
zem w kierunku przepływu głównego strumienia czyn
nika roboczego, tarczą wirnikową wyposażoną w ło
patki robocze, znamienny tym f na czołowej po
wierzchni tarczy kierowniczej <!).. na całej długości 
obwodu jej części wewnętrznej od strony zwróconej 
w k?erunku luzu międz> tarczą kierowniczą (1) t tar
czą wirnikową (3), wykonany jest wstęp (7) częściowo 
zachodzący na rdzeniową powierzchnię roboczej ło
patki i5), i tworzący ?. powierzchnią pierścieniową szcze
linę (8) dla Drzeułvwu czynnika roooczeeo 

14c (Ρ, 150813) 30.09.1971 
Leningradsky úvuzhőy ordena Lenina mettallichesky 

íiavod imeni XXII siezda KPSS., bervngrad, Związek 
Socjalistycznych Republik Radzieckich (Peter Sergee-
i/ich Chernyshev, Konstantin Alexe*· vích Spirydenov, 
Vladimir Alexandrovich Pakhomov, Viktor Kuzmich 
Ryzhkov, Petr Stanislavovicb Glodkovsky. Viktor 
Semenovieh Shargorodsky, Georgy Vasílievich Niko-
laev: Izrail Mordukhovich Volfson, Ale.xandr Nikolae-
vich Shíyapin, Boris Leonidovich Levchenko). 

Krócíee wylotowy turbiny jsarowej z kanaiíaml dla 
połączenia przestrzeni parowej kondensatora ze stre
fą przekrojów nasady łopatek roboesych ostatnich stop
ni wirnika turbiny znamienny tym, że w przestrzeni 
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parowej kondensatora zainstalowany jest co najmniej 
jeden kolektor 2 dyszami podającymi chłodzącą mie
szankę parowo-wodną do strefy kondensatora przyle
gającej bezpośrednio do wspomnianych kanałów. 

15a (P. 153390) 09.02.1972. 
Zakłady Mechaniczno-Precyzyjne „BŁONIE", Bło

nie (Tadeusz Olszański), 
Odbiornik papieru zwłaszcza do drukarek wierszo

wych drukujących na nadciętej taśmie papieru zna
mienny tym, że ma regulowaną pułkę spadową (1) unie
ruchomioną zaciskami pułki (2), która dzięki ramio
nom nośnym (3) przyjmuje zawsze środkowe położe
nie nad ryzą papieru, wypukły blat stołu (7) oraz na
stawny ogranicznik (4) suwający się po ramionach 
wsporczych (6). 

l5b (P. 153389) 09.02.1972. 
Wojskowe Zakłady Graficzne, Warszawa (Władysław 

Bartnicki, Alina Golian, Henryk Gołębiowski, Stani
sław Knapik, Antoni Kubiak). 

Sposób obróbki aluminiowych ptyt offsetowych, zna
mienny tym, że płytę umieszcza się na cylindrze z ma
teriału elektroizolacyjnego lub pokrytym warstwą 
elektroizolacyjną, któremu nadaje się ruch obrotowy 
o prędkości 1-100 obr/min. i który zanurza się w ką
pieli w ten sposób, że zanurzona jest 1/3-1/2 powie
rzchni cylindra, a następnie płytę umieszczoną na cy
lindrze poddaje się obróbce wstępnej przez przecie-

ranie powierzchni wodną zawiesiną kredy szlamowa
nej, trawienie w roztworze NaOH o stężeniu 2-10% 
oraz neutralizację w roztworze HNO, o stężeniu 1:1, 
po czym płytę poddaje się trawieniu prądem zmień-
nym w elektrolicie zawierającym 0,4-1% HC1 w cza
sie 10-14 min., przy gęstości prądu 3-10 A/dm», przy 
napięciu 10-20 V i temperaturze elektrolitu 20-60C, 
a następnie płytę poddaje się utlenianiu anodowemu 
prądem stałym w elektrolicie zawierającym HaCO«. 

15b (P 153491) 15.02.1972. 
Wyższa Szkoła Inżynierska, Rzeszów (Marian Kie

ras). 
Mechanizm uchwytu rakli w urządzeniach do sito

druku, złożony z suportu (1), uchwytu (2) ze sworznia
mi (3), sprężyny (4) i tulei (7), śruby regulacyjnej (5) 
z nakrętką (6) i łącznikiem (8), dwuczęściowej opraw
ki (10), znamienny tym, że uchwyt (2) ze sworzniami 
(3) połączony jest z suportem (1) przy pomocy łożysk 
kulkowych (12). 

15d (P. 152802) 7.01.1972. 
Szpital Wojewódzki, Zgierz (Andrzej Gawroński). 
Fotopowlelacz złożony z fotokatody, katod wtórnych 

i anody, znamienny tym, że stanowi go szklana próż
niowa komora (1), której jedna ze ścian (2) Jest pokry
ta od strony wewnętrznej cezem, zaś równoległa do 
niej druga ściana (3) jest pokryta także od strony 
wewnętrznej luminoforem, a wewnątrz komory <1), 
równolegle do ścian (2) i (3), są ułożone warstwy (4), 
z których każda tworzy układ kratowy wzajemnie prze
nikających się listew, przy czym w jednej warstwie (4) 
jedne równoległe do siebie listwy są prostopadłe do 
płaszczyzny układu kratowego, zaś drugie równoległe 
do siebie listwy są pochylone do płaszczyzny układu 
kratowego o kąt pochylenia, a wysokość warstw (4) 
i odległość listew od siebie są tak dobrane, że prosto-
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kątny rzut krawędzi jednej z listew wychodzi poza 
zarys sąsiedniej listwy tej samej warstwy (4), przy 
czym warstwy (4) są od siebie izolowane i każda z nich 
jest połączona oddzielnie do dzielnika napięcia, a na
pięcie między sąsiednimi warstwami (4) wynosi 6 0 -
-180 V. 

15k (P 153446) 11.02.1972 
Zjednoczenie Przemysłu Poligraficznego Centralne 

Laboratorium Poligraficzne, Warszawa (Wojciech Ba-
żela, Ineza Kwiatkowska. Włodzimierz Nowacki, Jan 
Moskwiński). 

Sposób otrzymywania materiałów przenoszących 
przeznaczonych do stosowania w procesach suchej 
kalkomanii służących do oznaczania artykułów prze
mysłowych, aparatów laboratoryjnych i innych przed
miotów tego rodzaju oraz stosowanych w sporządza
niu reklam, projektów planów, rysunków złożonych 
z powtarzających się elementów znamienny tym, że 
na polietylenowej folii podkładowej drukowane są do
wolną techniką znaki za pomocą farby zawierającej 
100 części wagowych azotanu celulozy, 200-400 korzy
stnie 240-250 części wagowych rozpuszczalnika do 100 
korzystnie 30-70 części wagowych zmiękczacza, 10-60 
części wagowych środków obniżających napięcie po
wierzchniowe, oraz 20 części wagowych pigmentu od
powiedniej barwy po wysuszeniu zadrukowanej folii 
w strumieniu ciepłego powietrza o temperaturze 45°C 
nakłada się na nią klej zawierający 100 części wago
wych poliizobutylenu, 300 części wagowych bielonego 
wosku montażowego; 1-1,5 części wagowych anty-
utleniacza i nie mniej niż 700 części wagowych roz
puszczalnika, i po tym nałożeniu arkusze materiału 
są poddawane wysuszeniu. 

16e <P. 152734) 3.01.1972. 

Politechnika Wrocławska, Wrocław (Danuta Agu-
styn, Marian Niklewski). 

Nawóz orpaniczno-mlneralny, składający się z na
wozu mineralnego i składnika organicznego, znamien
ny tym, że jako składnik organiczny stosuje się roz
puszczalny w wodzie preparat bituminowy wprowa
dzany w ilości 3 - 8 części wagowych do 775 części wa
gowych nawozu mineralnego, 

17a (P. 152780) 6.01.1972. 

Kombinat Typowych Elementów Hydrauliki Siłowej 
„Delta-Hydral" Zakład Doświadczalny, Wrocław, Pol
ska (Władysław Witkowski). 

Sposób wytwarzania niskich temperatur oparty na 
wykorzystaniu znanego źródła chłodu w postaci sta
łego dwutlenku węgla - suchego lodu, stosowany 

zwłaszcza do prób sprawności działania wyrobów pra
cujących w niskich temperaturach oraz do przepro
wadzenia zabiegu obróbki podzerowej, znamienny tym, 
że źródło chłodu w postaci suchego lodu, umieszczo
ne jest w strumieniu powietrza o wymuszonym prze
pływie i zamkniętym obiegu. 

Urządzenie do stosowania sposobu według zastra. 1 
zawierające komorę chłodzenia oraz izolowaną obu
dowę, znamienne tym, że komora chłodzenia (Kw) 
zaopatrzona jest w układ przegród, tworzących kanał 
powietrzny (Kp), w którym umieszczony jest wentyla
tor (8), którego ciąg skierowany jest na zasobnik (3), 
zawierający suchy lód oraz zaopatrzona w zawór wy
dechowy (2). 

17a (P, 153841) 3.03.1972. 
Mieczysław Sokuiski, Warszawa, Polska. 

Zamrażarka ciągłego działania, owiewowa z rusztem 
śrubowym znamienna tym, że wentylator (5) umieszczo
ny jest wewnątrz cylindra rusztu śrubowego 10-19 
a parownik (6) pod wentylatorem i rusztem w izolo
wanej obudowie z nakładanych na siebie segmentów 
1-4 o kształcie graniastosłupa w części dolnej zamra
żarki i walca w części górnej 

17f (P. 152830) 10.01.1972. 
Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „Delta-Kro-

sno", Krosno n/Wisłokiem (Edward Kłeczek). 
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Płytowy wymiennik ciepła z bezpośrednim odparo
waniem czynnika chłodniczego przeznaczony do urzą
dzeń zamrażalniczych, a w szczególności do zamraża
rek kontaktowych, dwustykowych, składający się 
z, dwu blach równoległych do siebie i z łączących je 
listew oraz przegród, znamienny tym, że blachy (1) i (2) 
połączone, na przykład zespawane szczelnie ze sobą 
wzdłuż obwodu tworzą zamkniętą przestrzeń, która po
dzielona jest na szereg równoległych kanałów przy po
mocy listew kształtowych (4) i przegród kształtowych 
(5), a .równocześnie dwa brzegi tych blach ukształto
wane są w formie rynienek zespawanych ze sobą i sta
nowiących kolektor wlotowy (7) i kolektor wylotowy 
(g) wymiennika. 

17f (P, 153965) 10.03.1972. 
Biuro Projektów Instalacji Przemysłowych „Instal-

projekt", Warszawa, Polska (Tadeusz Piątkowski, Ka
zimierz Wierzbicki, Włodzimierz Trzaskowski, Marian 
Rulski), 

Wymiennik ciepła wyposażony w wiązkę rur przez 
które przepływa czynnik grzewczy, króciec wlotowy 
i wylotowy dla czynnika ogrzewanego oraz głowicę 
ze złączem kołnierzowym, znamienny tym, że nad wlo
towym króćcem (2) znajduje się napływowa komora (5) 
stanowiąca prowadnicę dla ślizgu (7) oparta o płaszcz 
wymiennika (1) na wspornikach (6) tworząc w ten spo
sób szczeliny (9) służące dla równomiernego rozdziału 
napływającej i ogrzewanej cieczy na wiązkę rur (4) 
wypełnionych cieczą stanowiącą czynnik grzewczy. 

Sposób demontażu I montażu wiązki rur znamienny 
tym ; że suwliwe wymontowanie lub wmontowanie 
wiązki rur (4) umożliwia ślizg (7) umieszczony w dol
nej części wiązki rur (4). 

18a P. 149312 8.07.1971. 
Huta im. Lenina, Kraków, (Stanisław Kwaśniewski). 
Urządzenie do granulacji płynnego żużla wielkopie

cowego, znamienne tym, że stanowi go rynna za
mknięta od przodu ścianą czołową (3a, 3fo) zaopatrzoną 
przy dnie rynny w szczelinową wodną dyszę (4) nato
miast w dalszej części ma przegrodę (7) umieszczoną 
w pewnej wysokości nad dnem rynny, przy czym dol
na powierzchnia przegrody posiada wzdłuż osi rynny 
krzywiznę tworzącą łącznie z dnem rynny przepływo
wą dyszę (9) dla żużla wraz z parą wodną. 

18a (P. 150312) 2.09.1971. 
Instytut Odlewnictwa, Kraków (Kazimierz. Korecki, 

Leopold Juszczyk, Władysław Scieszka, Andrzej La-
chiewicz), 

Sposób wytwarzania wysokowęglowego i wysokomań-
ganowego żeliwa perlitycznego w żeliwiakach % kwaś
nym wyłożeniem, zapewniający uzyskanie wysokich za
wartości: węgla 4°/o, manganu 0,8-1,3%, krzemu 0 , 7 -
- 1 , 4 % i fosforu 0,10-0,40%, znamienny tym, że we 
wsadzie metalowym żeliwiaka stosuje się wysokowę-
glową i wysokomanganową surówkę martenowską po
chodzącą z produkcji wielkiego pieca ustawionego 
na okresową produkcję żelazo - manganu i wykorzy
stującego w nabojach wsadowych przy wytapianiu 
tych surówek: spieki, pyły, żużle i tym podobne skład
niki pochodzące z produkcji Fe - Mn, przy zachowa
niu wysokich zawartości w surówkach węgla w ilości 
minimum 4,1%, manganu w ilości 1,0-2,5% krzemu 
minimum 0,8%, fosforu 0,1-0,40% oraz przy dotrzy
maniu jej ilości wynoszącej minimum 50%) ciężaru 
wsadu metalowego żeliwiaka, z tym iż w pozostałej 
części wsadu żeliwiaka regulującej zawartość krzemu 
w żeliwie, stosuje się surówki odlewnicze, żeliwny złom 
wlewnicowy, złom stalowy, a także żelazo - mangan 
względnie surówkę zwierciadlistą zastępując w ilości 
maksimum 10% mangan w surówkach. 

18a (P. 152730) 3.01.1972. 
Huta im. M. Buczka, Sosnowiec (Bogumił Raczyński). 
Sposób modyfikacji żeliwa sferoidainego za pomocą 

zapraw i żelazo-krzemu, zwłaszcza do wytwarzania 
walców hutniczych, znamienny tym, że zaprawa i że-
lazo-krzem umieszczone na dnie kadzi zalewane są 
przestudzonym żeliwem w małej ilości, a po utworze
niu się skrzepu bezpośrednio dolewa się przegrzane 
żeliwo w ilości całkowitej przeznaczonej do zalewania 
form odlewniczych. 

18a (P, 152745) 4.01.1972. 
Instytut Metali Nieżelaznych, Gliwice (Stefan Miłoś). 

Sposób kaloryzow&nia metali i stopów a zwłaszcza 
stali polegający na tym, że przedmioty metalowe 
a zwłaszcza stalowe o znacznych długościach w sto
sunku do ich poprzecznego przekroju umieszcza się 
w komorze wypełnionej mieszaniną złożoną z granulo
wanego aluminium, tlenku aluminium i chlorku amo-
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nu, znamienny tym, te do końców tych przedmiotów 
podłącza się stały lub przemienny prąd elektryczny 
na czas od 2 do 20 minut, przy czym proces kaloryzo-
wania przeprowadza się w temperaturze od 1100 
do 1450°C w atmosferze wodoru. 

18a (P. 253053) 24.01.1972. 

Huta „Zawiercie" Przedsiębiorstwo Państwowe Wy
odrębnione, Zawiercie (Józef Stańczyk, Czesław Psuj) 

Sposób wytwarzania słali nieuspokojonej znamienny 
tym, że do płynnej stali w czasie około 10 minut przed 
jej spustem, po analizie składu chemicznego stali, do
daje się surówkę martenowską w stanie stałym w ilo
ści od 9 do 16 kg na tonę stali, mającej chemiczny 
skład ilościowy węgla C = 4,.K7of manganu Mn = 0,2 
do 1,1%, krzemionki Si =0 ,5 do 1,1%, siarki S = max 
do 0,04%, fosforu P = max do 0,8%, przy czym po spu
ście stali, do kadzi dodaje się żelazomanganu w ilości 
1,8 do 3 kg na tonę stali dla uzupełnienia żądanej ilo
ści manganu w stali. 

18a (P. 153305) 4.02.1972. 

P.K.P. Biuro Projektów Kolejowych, Kraków. 

Urządzenie do masowego przeładunku surówki w gą
skach z wagonów samowyładowczych na wagony lub 
inne środki transportu, zwłaszcza na kolejowych sta
cjach przeładunkowych złożone z rozłącznego zestawu 
pojemników i wózków platformowych ustawionych 
po obu stronach rozładowywanego wagonu, w którym 
pojemnik stanowi dwuczęściowe, prostokątne pudło 
znamienne tym, że pudło (3) ma stałe przykrycie jed
nej części, stanowiące część pomostu roboczego (1) po
łączone w znany sposób u góry przegubami (4), a któ
rego ściany i pochyłe dno wyłożone są od wewnątrz 
ochronnymi wymiennymi segmentami (6) połączony
mi z konstrukcją pudła (3) złączami śrubowymi (7) za
bezpieczonymi przed uszkodzeniem ich przez gąski su
rówki, umieszczone na ramie (8), na której z jeunej 
strony jest nierozłącznie umocowany zsyp (2) wyłożo
ny wymiennymi segmentami (10), natomiast z prze
ciwnej strony umocowana jest część pomostu robocze
go (1), przy czym pochyłe wsporniki boczne (13) i dol
ne (14) ramy (8) zapewniają samoczynne osadzenie i za
mykanie pojemnika. 

18a (P. 153460) 12.02.1972. 

Sosnowiecka Odlewnia Staliwa ..Sostal", Sosnowiec 
(Piotr Lwowicz, Danuta Biczak). 

Sposób wytwarzania staliwa względnie stali umożli
wiający zmniejszenie ujemnego wpływu siarki na wła
sności wytrzymałościowe znamienny tym, że ilość 
wprowadzonego do odtleniania aluminium uzależnia się 
od zawartości w staliwie względnie stali węgla z tym, 
że dla zawartości węgla 0,15 do 0,30% ilości aluminium 
wynosi odpowiednio od 0,6 do 0,3 kg na tonę wsadu, 

natomiast dla zawartości węgla od 0,90 do O.SO*/* ilo
ści aluminium wynosi odpowiednio od 0,8 do 0,8 kg 
na tonę wsadu. 

18a <P. 153660) 24.02.1871 

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszi
ca, Kraków (Ryszard Adamczyk, Czesław Podrzucki, 
Andrzej Staronka, Stanisław Strama). 

Środek ochronny i rafinujący dc aurówkl wielkopie
cowej,, zawierający fluoryt i sodę: znamienny tym, 
że jest nim mieszanka fluorytowo ~ kryolitowo - so-
dowas wprowadzana do formy odlewniczej, w ilości 
0.02-f4>,04% wagowych w stosunKu do ilości materiału. 

18a <P„ 153705) 25.02.1972. 

Akademia Górniczo-Hutnicza im Stanisława Staszi
ca, Kraków {Michał Porębski, Ryszard Adamczyk, Cze
sław Podrzucki, Stanisław Strama, Zbigniew Gawli
kowski. Józef Świątek). 

Sposób przygotowania surówki wielkopiecowej do od
lewania wlewnic i innych odlewów polegający na 
przedmuchaniu ciekłej surówki o temperaturze 1250-:-
-:-350°C, znamienny tym, ze surówkę przedmuchuje się 
amoniakiem pod ciśnieniem 2 atm. w ilości 0,5-f-l m* 
na tonę surówki. 

18b (P 149250) 5.07.1971. 

Instytut Odlewnictwa, Kraków, (Jerzy Piaskowski). 
Sposób modyfikowania żeliwa przy wytwarzaniu że

liwa steroidalnego polegający na wprowaazeniu mo
dyfikatora, zwykle żelazokrzemu o zawartości 7 5 -
-85°/o Si znamienny tym, że modyfikator umieszcza się 
nad powierzchnią żeliwa znajdującego się w kadzi naj
korzystniej na zawieszeniu wykonanym z prętów, dru
tu lub blachy - lub po odlaniu modyfikatora w blok 
o kształcie uzależnionym od wymiarów kadzi, opiera
jąc bezpośrednio o wymurówkę otworu kadzi - tak 
aby kontakt ciekłego ^eliwa z modyfikatorem został 
opóźniony i nastąpił u końcowej fazie reakcji żeliwa 
z magnezem. 

18b <P. 150098) 19.08.1971. 
Erwin Biihrer, Vogelingaschen, Szwajcaria. 

Sposób wytapiania stopów żelaza przy zastosowaniu 
■cwaśno wyłożonego żeliwiaka i bezrdzeniowego pieca 
ndukcyjnego, przy czym wytop spuszczany z żeliwia-
<a jest doprowadzany do pieca indukcyjnego bez ob
róbki pośredniej, znamienny tym, ze zwykle stosowa
ną do zwiększenia zawartości węgla we wsadzie żeli
wiaka surówkę zastępuje się przynajmniej częściowo 
orzez nawęglanie w piecu indukcyjnym. 

I8b (P. 150213) 27.08.1971. 

Huta „Stalowa Wola", Stalowa Wola (Witold Danik, 
L.eszek Kalmuczak, Andrzej Osika). 
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Urządzenie do zgarniania żużla z pieców stalowni
czych, znamienne tym, że napędzany hydraulicznie tłok 
(3) porusza się w cylindrze (1) ruchem posuwisto-zwrot
nym, przy czym tłoczysko (4) tłoka (3) zakończone jest 
zgarniakiem (5), który dzięki mechanizmowi krzywko
wemu (7) przy powrocie wykonuje ruch po dolnym to
rze krzywej eliptycznej. 

18b <P. 151405) 5.11.1971. 

Unioti Carbide Corporation, New York, Stany Zjed
noczone Ameryki (James Lytle, Chandrakant Nagin-
des Patel). 

Urządzenie do automatycznego usuwania, powierzch
niowych wad w wyrobach stalowych, wyposażone w u-
kład przeznaczony dc oczyszczenia ogniowego ze 
wstępnie ustalonym ciśnieniem tlenu o szerokim za
kresie przepływu zawierającego główny regulator ciś
nienia i prowadnik z kompensującym regulatorem, któ
ry kontroluje zakres przepływu tlenu z głównego re
gulatora do przewodu rozgałęźnego reagującego na rę
czną regulację i sygnał ciśnieniowy powrotnej linii za
silającej w gazoszczelnej komorze linii powrotnej, 
w której jedna ściana utworzona jest z elastycznej 
membrany, połączonej z przystosowaną do nacisku 
sprężyny umieszczonej na zewnątrz tej komory, w któ
rej komora z gazoszczelnym zaworem posiada jedną 
ściankę, utworzoną z elastycznej membrany połączonej 
z zaworem obciążonym sprężyną umieszczonym w za
worowej komorze przystosowanej do przepuszczania 
przez nią gazu pod ciśnieniem reagującym na wewnę
trzną elastyczną membranę i urządzenia dociskowe 
przystosowane do przesuwu zarówno membrany dzia
łającej na skutek reakcji siły kierowanej w jednym lub 
drugim kierunku, znamienne tym, że dociskowa sprę
żyna kompensującego regulatora jest zamknięta w ga
zoszczelnej komorze, która jest połączona przez układ 
przelotowy i pomiarowe otwory z komorą, powrotnej 
zasilającej linii i komorą zaworową a otwór pomiaro
wy jest połączony z komorą powrotnej zasilającej li
nii, która jest mniejsza w stosunku do otworu pomia
rowego łączącego się z komorą zaworową. 

18b (P. 153219) 1.02.1972, 
Rybnickie Zakłady Naprawcze Przemysłu Węglowe

go, Niedcbczyce (Jerzy Jęczalik, Eugeniusz Szulc,Syl
wester Kiełkowski. Józef Prefeta). 

Ntskostopowe żeliwo zwłaszcza do kadłubów gór
nych i środkowych podsadzarek pneumatycznych zna
mienne tym, że żelazo zawiera dodatek miedzi w ilo
ści l,l-M,25% wagowo, chromu w ilości 0,9-:-,4°/o wa-
eown. molibdenu w ilości 0,25% wagowo, węgla wi ło-

ścł 3,1-4-3,3% wagowo oraz krzemu w ilości 1,8-7-2,2% 
wagowo, przy czym ilości wagowe miedzi i chromu 
stanowią stosunek 1,2 : 1. 

18b (P. 153486) 15.02.1972. 
Huta Stalowa Wola Przedsiębiorstwo Państwowe, 

Stalowa Wola (Edward Szulaczkowski, Leszek Kalmu-
czak, Antoni Rzucidło). 

Manipulator wsadzarkowy składający się z wózka 
podnośnikowego wyposażonego w przechylny pojem
nik do transportu i ładowania pieców przemysłowych 
różnymi materiałami wsadowymi znamienny tym, 
że wózek jest wyposażony w wysięgnik obrotowy (6) 
z czopem (7), wewnątrz którego znajduje się napędza
ny pneumatycznie, hydraulicznie lub mechanicznie 
tłok (2) z zaczepem (16) położonym w osi otworu (17) 
czopa przy czym pojemnik (8) jest wyposażony w u-
chwyt (9) w którym znajduje się również otwór zacze-
powy (17). 

13c (P. 153141) 27.01.1972. 
Zakłady Hutniczo-Przetwórcze Metali Nieżelaznych 

„HUTMEN" Wrocław, (Jan Matusiak, Józef Sarach-
man, Bronisław Jaje). 

Sposób nagrzewania wlewków w piecach indukcyj
nych wielostrefowych, w którym poszczególny wlewek 
przechodzi wzdłuż całej długości pieca znamienny tym, 
że wlewki wewnątrz pieca są przesuwane ruchem cią
głym, jednostajnym, lub skokowo, przy czym długość 
skoku przesuwu wlewków jest wielokrotnie mniejsza 
od długości wlewka. 

18c (P. 153468) 14.02.1972. 

Huta Baildon, Katowice, (Ginter Hansel, Walenty 
Czyrski. Henryk Serwicki, Mirosław Joachimczak, Te
odor Tłamacz, Władysław Kulesz. 

Sposób wytwarzania wolnych od wad powierzchnio
wych wyrobów walcowanych ze stali stopowej ferry-
tycznej. Tekst zamieszczony został w klasie 7a na stro
nie 9. 

18c (P. 153724) 26.02.1972. 

Politechnika Śląska im. W. Pstrowskiego, Gliwice 
(Jan Marciniak, Łucja Cieślak). 

Sposób przyspieszonego wytarzania rekrystallzują-
cego stopu żelazonlklowokobaltowego w postaci drutu 
znamienny tym, że wyżarzanie przeprowadza się^ przez 
nagrzewanie indukcyjne z szybkością 350-2000°C na 
sekundę do zakresu temperatur 900-10OO°C. 
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19d (P. 153566) 19.02.1972. 

Centralny Ośrodek Badań i Rozwoju Techniki Dro
gowej, Warszawa (Andrzej Jarominiak, Krzyfztof 
Grzegorzewicz). 

Prsyesełek mostowy elementów tarczownioowych, 
znamienny tym, że jego fundament stanowią tarczow
nice (1), uformowane w wąskoprzestrzennych wykopach 
równoległych lub zbliżonych do kierunku głównych ob
ciążeń bocznych przyczółka, zaś część nadziemną tar-
czownica czołowa (2) ograniczająca nasyp od czoła 
i podpierająca łożyska przęsła oraz tarczownice boczne 
(8) spełniające rolę skrzydeł przyczółka. 

19e (P, 151763) 24.11.1971. 

Olsztyńskie Zakłady Sieci Rybackich Przedsiębior
stwo Państwowe, Korsze (Marian Kozłowski, Jerzy 
Zgliński, Mateusz Janicki, Stanisław Gaczyński). 

Płotek przeciwśnieżny, znamienny tym, że stanowi go 
siatka bezwęzłowa czyli siatka dziana w układzie fi-
rankowym oczek w kształcie małych kwadratów, wy
konana z włókien sztucznych na przykład poliamidu, 
polipropylenu, torlenu lub innych tworzyw i zaim
pregnowana trudno usuwalnym środkiem uodpornia
jącym siatkę na działanie mrozu na przykład masą ka^ 
blową, obramowana linkami i rozpięta na podporach 
nachylonych w kierunku pod wiatr i umocowana 
na tych podporach od strony wiatru. 

20a (P. 151744) -<23.11.1971-

Kopalnia Węgla Kamiennego „Nowa Ruda5, Słupiec 
(Józef Pawełczyk, Jerzy Gąsiorowski). 

Urządzenie hamujące kolejki szynowej składającej się 
ze znanych wózków jednokierunkowego działania zna
mienne tym, że łącznik elastyczny (4) oraz element 
wspomagający hamowanie korzystnie sprężyna (5) łą
czą dwa wózki jednokierunkowego działania (1) usta
wionych jeden za drugim w lustrzanym odbiciu ich 
kierunków działania, do których przymocowane są wo
dziki przegubowe (6) połączone ze sobą cięgłem (7). 

20a (P. 152024) 9.12.1971. 
Kopalnia Węgla Kamiennego „Czerwona Gwardia", 

Czeladź (Bohdan Ćwiek, Zdzisław Bacia, Bohdan 
Uinalsk:,, Jan Sobieraj). 

Rewersyjne urządzenie do przetaczania, wozów szcze
gólnie kopalnianych» składające się z prowadnicy łań
cucha i układu napędowego posiadającego silnik lub 
nie posiadającego silnika znamienne tym, że zabieraki 
(1) łańcucha prowadniczego (2) mają w swej części 
współpracującej z wozami równoległe iub prawie rów
noległe krawędzie (3), (4) połączone z jednej lub dwu 
stron czołowymi płytami (5), (6) oraz na tarczy sprzę
gła (7) osadzonego na wale reduktora (8) zabudowany 
znany układ hamulcowy (9) przy czym na drugim wale 
(10) reduktora osadzona jest tarcza hamulcowa |11). 

20a (P. 153368) 8.02.1972. 
Zakłady Konstrukcyjno-Mechanizacyjne Przemysłu 

Węglowego, Gliwice (Sylwester Fraczek, Mieczysław 
Nasiek). 

Wagon jednoszynowej kolejki podwieszonej, składa
jący się z dwu wózków jezdnych, połączonych sztyw
nym prętem, do których poprzez zawiesie mosowany 
jest pojemnik wagonu, znamienny tym, że sztywne za
wiesia (4) są przegubowo związane z jezdnymi wózka
mi (2) oraz pojemnikiem (5), przy czym odległość mię
dzy przegubami wózków (2) jest mniejsza od odległości 
między przegubami pojemnika (5). 

20c <P„ 150706) 25.09.1971. 
Biuro Projektów Przemysłu Metali Nieżelaznych „Bi-

j romet", Katowice (Zenon Wydmański, Andrzej Berg). 

Ukiad zasilania napięciem skojarzonym żużlowozów 
znamienny tym, że składa się z umieszczonych na żu-
żlowozach (1) znanych kablowych złącz (2) połączo
nych ze sobą przewodem (3) przy czym kablowe złącza 
(2) na sąsiadujących ze sobą żużlowozach (1) połączone 
są ze sobą rozłącznie przewodami (4), oraz ze sterow
niczego stanowiska (8) sprzężonego poprzez indywi-

http://-%3c23.11.1971
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dualne sterownic»« zostawy (0) z silnikiem (15) napędu 
kadzi i połączonego s linią (14) zasilającą składowisko 
poprzez punkt (10) zasilania pociągu. 

20d (P. 153567) 19.02.1972. 
Fabryka Wagonów „Pafawag", Wrocław (Franciszek 

Krupcała, Marian Tomczyk). 
Wspornik punktu stałego przekładni hamulcowej 

wózka wagonowego składający się z dwu równoległych 
prętów mocowanych poprzecznie do podłużnie ramy 
wózka, oraz ucha z jednym lub kilkoma otworami, 
które jest mocowane między dwoma równoległymi prę
tami prostopadle do nich, znamienny tym, że jeden 
z prętów (2) wykonany jest ze sztywnego kształtownika 
usytuowanego tak, że posiada maksymalną sztywność 
zginania względem sił działających wzdłuż ucha, na« 
tomiast drugi pręt (3) wykonany jest z wiotkiego 
kształtownika usytuowanego itak, że posiada minimal
ną sztywność zginania względem sił działających 
wzdłuż ucha (1), przy tym maksymalna sztywność zgi
nania pręta sztywnego (2) jest kilkadziesiąt razy więk
sza od sztywności minimalnej zginania pręta wiotkie
go (t). 

20f (P. 153443) 11.02.1972. 
Zakłady Konstrukcyjno-Mechanizacyjne Przemysłu 

Węglowego, Gliwice (Sylwester Fraczek, Józef Trojan). 
Hamulec JednoszynoweJ kolejki podwieszonej, zloka

lizowany w wózku jezdnym lub hamulcowym kolejki, 
znamienny tym, że w kadłubie (1) wózka, pod stopkę 
jezdnej szyny (2), osadzona jest obrotowo niesamoha-
mowana śruba (3) na końcu której, od strony stopki 
szyny (2) osadzona jest oporowa płytka (4), ponadto 
na śrubie (3) osadzona jest współosiowo nakrętka (6) 
i suwliwy oporowy pierścień (5) połączone prętami, 
a na długości śruby (3) pomiędzy oporową płytką (4) 
i oporowym pierścieniem (5) osadzony jest pośredni 

oporowy pierścień (7), przy czym między oporowymi 
pierścieniami (5 i 7) osadzona jest sprężyna (8), a opo
rowy pierścień (5) zaopatrzony jest w zapadkę (9) blo
kującą górne skrajne położenie pierścieniowe (5), zaś 
nakrętka (6) prostymi dźwigniami (10) połączona jest 
z dwuramiennymi dźwigniami (11) na końcu których 
osadzone są przegubowo hamulcowe klocki (12). 

Hamuleo wg zastrz. 1, znamienny tym, że na czopie 
(13) śruby (3) osadzona jest korba (14) do napinania 
sprężyny. 

tOh (P. 152976) 19.01.1972, 
Biuro Projektów Kolejowych, Kraków (Jerzy Paruch, 

Kazimierz Stanclik, Janusz Magrysz), 
Sposób mycia, pojazdów szynowych i drogowych zna

mienny tym, że cykl operacji mycia rozdzielony jest 
na pięć czynności wykonywanych kolejno, mycie wstęp
ne, mycie roztworami chemicznymi, zmywanie, susze
nie ociekowe i nawiewne przy pomocą prądownic 

Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz. 1 
znamienne tym, że posiada prądownicę (5) ręczną 
o konstrukcji umożliwiającej natrysk czynników tech
nologicznych przy ciągłej bezstopniowej regulacji pa
rametrów wylotowych czynnika myjącego, składają
cej się z rękojeści (12), w której umieszczony jest przy
cisk elektryczny (16) do uruchomienia zaworu (13) za
silającego, oraz przewód dopływowy (15) czynnika my
jącego z korpusu (11), w którym umieszczony jest za
wór regulacyjny (13) oraz wymienna dysza wylotowa 
(14). 

20f (P. 152367) 21.12.1971 
Zakłady Wytwórcze Urządzeń Sygnalizacyjnych, Ka

towice, Polska (Edward Plaza, Michał Jarząbek, Paweł 
Gałęziowski, Grzegorz Simon, Władysław Paszkiewicz, 
Florian Bojda). 

Sposób ustawiania i regulacji magnetycznych czuj
ników szynowych, znamienny tym, że głowicę 1 czuj
nika ustawia się na określonej wysokości w stosunku 
do główki szyny 2 przy użyciu głębokościomierza 3 
przyrządu 4 tak, aby dolny koniec głębokościomierza 3 
oparł się na górnej powierzchni głowicy 1 czujnika, 
a górny koniec głębokościomierza 3 znalazł się na rów
nej wysokości z obudową przyrządu 4 oraz, że głowi-
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cę 1 czujnika reguluje się przesuwając element 5 sy
mulujący wzdłuż szyny 2, przy czym w przypadku na
sunięcia elementu 5 nad głowicę 1 czujnik winien za
działać, a przy odsunięciu elementu 5 znad głowicy 1 
czujnik winien zwolnić. 

20i (P. 153181) 31.01.1972. 
Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych, Wrocław 

(Sokrates Liandzis, Wacław Szypulski, Feliks Jaźwiec). 

Układ grzewczy zabezpieczający zwrotnicę w okre
sie opadów śnieżnych, znamienny tym, że ma w miej
scu zamka suwakowego lub hakowego zwrotnicy grzej
nik (5) z wygięciem ku dołowi w kształcie litery „U" 
oraz płaskie proste grzejniki (5) na dalszej długości u-
mieszczone między ślizgowymi poduszkami (4) iglicy 
(2) a podrozjazdnicami (3) szerokość których obejmuje 
pole zwrotnicy ograniczone iglicą (2) i opornicą (1) 
w położeniu rozchylnym a długość grzewcza odpowiada 
odległości od ostrza (13) do osady (14) iglicy (2). 

członu wzmacniającego i przekaźnika sygnalizującego 
poślizg, znamienne tym, że ma w torze każdego z czuj
ników filtr (2) do otrzymywania przebiegów zmien
nych, człon wzmacniający (3), przerzutnik Sehmitta(4), 
do otrzymywania przebiegów prostokątnych, człon 
różniczkujący (5), multiwibrator monostabilny (6) da
jący impulsy o tym samym kształcie i wielkości, 
a także człon całkujący (7) przekształcający impulsy 
wejściowe w proporcjonalne napięcie stałe. 

21a1 (P. 152764) 5.01.1972 

Przedsiębiorstwo Automatyki Przemysłowej „PAP' 
Warszawa (Zbigniew Jaworski). 

Układ przetwornika cyfrowo-analogowego z wyjściet 
prądowym, oparty ná zasadzie sumowania prądów ,,wa 
gowych" znamienny tym, że znane źródła stałoprądow 
w układzie wspólnego emitera, tranzystory Tej - Td 
mają w swoich obwodach włączone elementy co naj 
mniej dwutranzystorowe, tranzystory Toi - To 
Í Tk1, - Tkn, sterowane ze stałego źródła napięcia U 
przy czym połączone wspólnie kolektory odpowiednie 
tranzystorów TOI - Ton i Tkj - Tkn dołączone s 
do odpowiednich wspólnych punktów diod Di; - Dp 
i Dri - Drn, natomiast emitery tranzystorów TOI -
Ton połączone są z kolektorami tranzystorów Te; -
- Ten. 

21a1 (P, 153253) 3.02.1972. 

Skarb Państwa Szefostwo Wojsk Łączności Minister
stwo Obrony Narodowej (Jan Majka). 

Sposób synchronizacji łącza do synchronicznego prze
syłania sygnałów dyskretnych, zwłaszcza łącza telegra
ficznego z układem retranslacyjnym. znamienny tym, 
że po przyjęciu przez urządzenie nadawcze układu re-
translacyjnego całego sygnału telegraficznego krótsze
go niż nominalny, element zatrzymujący tego sygnału 
przedłuża się ciągiem impulsów wyrównujących aż 
do uzyskania nominalnej długości sygnału synchroni
cznego, przy czym ciąg impulsów wyrównujących do
daje się do sygnału telegraficznego po uprzedniej za
mianie elementów prądowych tego sygnału na ciągi 
wąskich impulsów próbkujących, w fazie . tym' im
pulsami próbkującymi. 

Układ poiączea do stosowania sposobu według 
zastrz, 1, znamienny tym, że pomiędzy dzielnikiem 
(Dl, D2) włączonym na wyjściu wyzwalanego przez 
układ negacji (N) przerzutnika (P) a wyjściem układu 
negacji, do którego dołączone jest wyjście układu prze-
t tarzającego (Up), przeznaczonego do zamienia ele
mentów prądowych sygnału telegraficznego na ciągi 
próbkujących, włączony jest w obwodzie sprzężenia 
zwrotnego układ (R, I) wytwarzający na podstawie 
stanu przynajmniej jednego członu dzielnika (Dl, D2) 
jeden lub kilka impulsów wyrównujących zgodnych 
w fazie z impulsami próbkującymi na wejściu układu 
negacji, przy czym ostatni z tych impulsów wyrównu-

20i <P. 153290) 5.02.1972. 

Centralne Biuro Konstrukcyjne Przemysłu Taboru 
Kolejowego, Poznań (Alojzy Kiełkiewicz, Zdzisław Sa
dowski, Grzegorz Medyński). 

Elektroniczne urządzenie do wykrywania poślizgu 
pojazdów satynowych,, składające się z dwóch czujni
ków elektromagnetycznych, członu porównującego, 
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jących jest zgodny w czasie z żądanym momentem 
zakończenia ciągu impulsów próbkujących elementu 
zatrzymującego sygnału telegraficznego. 

21a1 (P, 153699) 26.02.1972. 
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszi

ca, Kraków i Jan Manitius, Henryk Zygmunt, Jerzy 
Wyżga, Andrzej Zur, Piotr Macko). 

Generator napięcia, piłokształtnego, współpracujący 
z mostkiem diodowym znamienny tym, że stabilizu
jący tranzystor (T3). połączony w układzie wspólnej 
bazy w stopniu formującym, ma kolektor połączony 
z kondensatorem (C) i poprzez opornik (R,) z kolekto
rem zwierającego tranzystora (T2), oraz z emiterem 
tranzystora dolnego ograniczenia (T4) i poprzez opor
nik (R3) z bazą tranzystora górnego ograniczenia (T5), 
w bloku ograniczeń pionowych (2), przy czym w obwód 
emitera tranzystorowego stabilizującego (T3) jest włą
czony opornik regulacyjny (R4), w celu nastawienia 
wartości stabilizowanego prądu stałego ładowania kon
densatora (C), ponadto baza tranzystora dolnego ogra
niczenia (T4) jest połączona z dzielnikiem napięcia (R8), 
ustalającym poziom dolnego ograniczenia napięcia, 
a emiter tranzystora górnego ograniczenia (T5) jest po
łączony z dzielnikiem napięcia (R8), ustalającym poziom 
górnego ograniczenia napięcia, zaś kolektor tego tran
zystora (T5) jest połączony z bazą następnego tranzy
stora (T7), którego kolektor jest połączony poprzez 
opornik <R9) z bazą wtórnika tranzystorowego (Tê). 

21a2 (P 153629) 23.02.1972. 
Politechnika Warszawska. Warszawa (Tadeusz Poź-

niak. Józef Łastowiecki). 
Jednordzeniowe wzmacniacz magnetyczny sterowany 

fazowo z wyjściem przemiennoprądowytn zawierający 
obwód sterujący i obwód roboczy, składający się 
z uzwojenia roboczego i połączonego w szereg z nim 
odbiornika energii, znamienny tym, że obwód steru
jący tego wzmacniacza składa się z uzwojenia sterują
cego (Ws). zbocznikowanego szeregowym połączeniem 
tranzystora mocy (T) i diody (D), przy czym uzwojenia 
sterujące i robocze nawinięte na rdzeń (R), połączone 
są ze sobą galwanicznie, zaś pozostałe końcówki obu 
uzwojeń połączone są z dowolnym źródłem napięcia 
przemiennego (U). 

21a8 (P. 153264) 3.02.1972. 

Societě Lannionnaise d'Electronique, Lannion, Fran
cja; Compagnie Industrielle des Telecommunications, 
Paryż, Francja (Guy Le Roy). 

Komutator czasowy umożliwiający rozdzielanie na 
multipleksorze wyjściowym z podziałem czasowym, in
formacji odbieranych na multipleksorze wejściowym 
z podziałem czasowym przez dopasowanie kanału wej
ściowego czyli kanału oznaczników % kanałem wyj
ściowym, przy czym multipleksory mają zmienną fazę 
wiązki lecz są sfazowane z kanałami o tym samym 
czasie sterowania i są z nimi zsynchronizowane 
przy czym wiązki mają korzystnie ten sam okres lub 
okresy zbliżone, znamienny tym, że zawiera środki 
przesyłu, w których wchodzące informacje rozchodzą 
się przez pewien czas określony rzeczywistym odstę
pem czasu dzielącym kanał multipleksora wejściowe
go, na którym znajdują się informacja od kanału mul
tipleksora wyjściowego przekazującego tę informację, 
a także zawiera środki do kierowania tych informa
cji poprzez środki przesyłające do multipleksora wyj
ściowego. 
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21a4 (P. 152965) 10.01.1972. 

Kombinat Przemysłu Teletechnicznego „Unitra-Tel-
kom" Państwowe Zakłady Teletransmisyjne, Warszawa 
(Andrzej Pietrasik. Stanisław Siess, Zdzisław Kaszuba). 

Układ automatycznej regulacji wzmocnienia działa
jący w oparciu o poziom częstotliwości kontrolnej zbu
dowany ze wzmacniacza liniowego z podstawowym re
gulatorem znamienny tym, że do wyjścia wzmacnia
cza (1) dołączone są filtry zwrotnicy (3), wyjście czę
stotliwości kontrolnej zwrotnicy (3) dołączone jest do 
wejścia regulatora podstawowego (2) oraz wejścia re
gulatora pomocniczego (4), wyjście pasma liniowego 
zwrotnicy (3) oraz wyjście regulatora pomocniczego 
(4) dołączone są do wejść układu sumującego sygna
ły (5) wysyłającego je na dalsze odcinki traktu linio
wano. 

21c (P 147895) 30.04.1971. 
Antoni Osiński, Jasło. 
Sposób bezlutowego spajania przewodów 1 uzwojeń 

zwłaszcza miedzianych znamienny tym» że w jednym 
urządzeniu w zależności od przekroju spajanych prze
wodów wykorzystuje się zjawiska fizyczne: 

a) wydzielanie się ciepła przy przepływie prądu 
elektrycznego na oporności styku 

b) wydzielanie ciepła przez powstały łuk elektrycz
ny 

c) akumulacji ciepła w rozżarzonej elektrodzie 
Urządzenie do bezlutowego spajania przewodów i u-

zwojeń miedziany według zastrz. Nr. 1 i 2 wyposażone 
w dwa giętkie miedziane izolowane przewody (6) z u-
chwytami (7) i (8), przy czym jeden uchwyt (7) służy 
do uchwycenia spajanych przewodów (9) a drugi (8) 
do stosowania elektrod w kształcie okrągłego pręta 
(10) posiadające wyłącznik (1) bezpiecznik (2) lampkę 
sygnalizacyjną (2) oraz transformator (Tr)ř którego 
uzwojenie pierwotne (4) przystosowane jest do napię
cia sieci prądu przemiennego, a uzwojenie wtórne (5) 
wykonane jest przewodem o znacznym przekroju na 
napięcie przy biegu jałowym 6-12 V i podłączone do 
zacisków służących do podłączenia giętkich przewodów 
(6) z uchwytami (7) i (8), posiadające odpowiednią 
obudowę znamienne tym, że jest to przyrząd do spa
jania o nazwie spajarka elektryczna, ułamkowej mocy, 
przenośny, prosty w obsłudze, technicznie dający do
bre efekty w zakresie spajanych przewodów o łącznym 
przekroju do 16 mm2 umożliwiających ciągły sposób 
spajania przewodów i uzwojeń, szczególnie miedzia
nych o różnej ilości i grubości. 

21c (P. 150095) 19.08.1971. 

Leningradsky metallichesky závod imeni XXII Siez-
da KPSS, Leningrad, Związek Socjalistycznych Repu
blik Radzieckich (Lew Efimovich Varava, Vladimir 
Nicolaevich Shelyapin). 

Wskaźnik zadziałania wyłącznika odśrodkowego u-
kładu zabezpieczenia obracających się wałów maszyn 
elektrycznych i energetycznych przed przekroczeniem 
dopuszczalnej liczby obrotów wału, zawierający czuj
nik, reagujący na zmianę odległości pomiędzy nim 
a wyłącznikiem i podający sygnał o tym na organ wy
konawczy, znamienny tym, że czujnikiem jest czujnik 
indukcyjny (3), a organ wykonawczy zawiera sprzężo
ny elektrycznie z czujnikiem indukcyjnym przekaźnik 
(7), działający od sygnału otrzymywanego z tego czuj
nika, przy czym z przekaźnikiem jest sprzężony elek
trycznie element sygnalizacyjny, sygnalizujący zadzia
łanie wyłącznika (1) na podstawie sygnału otrzymane
go z przekaźnika (7). 
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21c (P 152011) 8.12.1971. 
Zakłady Energetyczne Okręgu Centralnego Warsza

wa, Polska (Eugeniusz Nowikow, Kazimierz Bielski, 
Henryk Dąbrowski). 

Odłącznik słupowy wysokiego napięcia z uziemni-
kiem stałym lub dostawczym, znamienny tym, że jest 
wyposażony w zespół dźwigniowy (5, 6, 7, 9) sprzę
gający styk ruchomy (10) odłącznika i styk (2) uziem-
nika w celu równoczesnego otwarcia styku (10) od
łącznika i zamknięcia styków (2, 3) uziemnika, przy 
czym drążek napędu (9) jest przegubowo połączony 
z dźwignią (5) osadzoną sztywno na osi (4) ruchomego 
»tyku odłącznika a koniec dźwigni (5) jest połączony 
przegubowo z dźwignią (6) połączoną za pośrednictwem 
dźwigni (7) z obrotową osią (1) styku (2) uziemnika. 

2Ic (P. 152140) 13.12.1971. 

Pierwszeństwo 13.6.1971 Międzynarodowe Targi 
Poznańskie. 

Zakłady Wytwórcza- Aparatury Wysokiego Napięciu. 
Warszawa (Tomasz Tarasiuk, Romuald Marszycki), 
v Napęd o ruchu obrotowym nawrotnym zaopatrzony 
w niskonapięciowe Uuvjiiki pomocnicze lub elementy 

rozrządowe czynnika napędowego sprzężone mecha
nicznie z wałem, wyposażony w dźwignię do mane
wrowania ręcznego bądź siłownik lub zasobnik ener
gii, znamienny tym, że posiada trawersę (4) i przegu
bowo połączone z nią dźwignie pośredniczące (2) obro
towo ułożyskowane w nieruchomym korpusie (1 lub 30), 
która to trawersa (4) jest zaopatrzona w rolkę (6) i za 
Jej pośrednictwem jest napędzana krzywką (8) związa
ną lub sprzężoną z wałem (9 lub 39), zaś dźwignie po
średniczące (2) są sprzężone z łącznikami pomocniczy-
czymi (17) lub elementami rozrządowymi (18) czynnika 
napędowego, & zwłaszcza posiadają jarzmowe wycię
cia (22) lub sworznie umożliwiające napędzanie wymie
nionych łączników pomocniczych (17) i elementów, roz
rządowych (18) za pośrednictwem dźwigni sprzęgło
wych (20) przesuwnie osadzonych na ich wałach (19). 

21c (P 152235) 17.12.1971. 

Politechnika Warszawska, Warszawa (Jan Przyłuski. 
Kazimierz Mądry. Jerzy Kuśmierczyk). 

Stykowe urządzenie doprowadzając« w sposób cią
gły prąd elektryczny do przewodników znajdujących 
się w ruchu liniowym, znamienne tym, że składa się 
z dwóch identycznych par zespołów, z których każdy 
złożony jest z obrotowo zamocowanego jarzma (3) z ra
mionami (4) i (5), między którymi znajduje się element 
doprowadzający do przewodnika prąd, korzystnie 
w postaci rolki (9) z bolcami (8) zaopatrzonymi w czo
py (7), które stanowią jednocześnie ułożyskowanie 
i styk elektryczny, przy czym elementy doprowadza
jące prąd do przewodnika są dociskane sprężynkami 
(12). 

21c (P. 152370) 21.12.1971. 

Zjednoczone Zakłady Urządzeń Jądrowych „Polon", 
Warszawa (Jan Budnik, Jozef Majchrowicz). 

tiniazdo-połziącze elektryczne w oprawie izolacyjnej, 
znamienne tym, że ma gniazda stykowe (1) wykonane 
z blachy sprężystej, które w pewnej odległości od czo
ła mają wzdłużne wycięcia (2) i przegrody (3) między 
tymi wycięciami wgięte do wewnątrz, przy czym prze
grody "(3) tworze na obwodach gniazdek stykowych 
(1) układy sprężystych styków elektrycznych, a w czę
ści tvlnej4 gniazdka stykowe (1) sa. zakończone styka
mi (4), które mają kształt wydłużonych trójkątów rów
noramiennych z ściętymi wierzchołkami, rozmieszczo
nymi na obwodach gniazdek stykowych (1) i styki (4) 
są wsunięte do stożkowych otworów (5) w dławikach 
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(6) oraz zaciśnięte na elektrycznych przewodach (7), 
• dławiki (6) są wkręcone do nagwintowanych w opra
wie izolacyjnej otworów (10). 

21c (P. 152389) 22.12.1971. 
Zjednoczone Zakłady Urządzeń Jądrowych „Polon", 

Warszawa (Jan Budnik, Józef Majchrowicz). 

Wlelostykowe złącze elektryczne, zwłaszcza herme
tyczne, z wtykiem konwencjonalnym, znamienne tym, 
że ma gniazdka stykowe (1) wykonane z blachy, które 
w pewnej odległości od czoła mają wzdłużne wycięcia 
(2) równoległe do osi symetrii i przegrody (3) między 
tymi wycięciami wgięte do wewnątrz i te przegrody (3) 
tworzą na obwodzie gniazdka (1) układ sprężystych 
styków elektrycznych, a gniazdka stykowe (1) są osa
dzone ruchomo w obu częściach izolatora gniazda 
złącza. 

21c (P. 152522) 28.12.1971. 

Gabriel Kozłowski, Warszawa. 
Łącznik obwodów elektrycznych zwłaszcza do stacyj

ki pojazdów samochodowych składającej się z obro
towej głowicy połączonej z nieruchomą podstawą kon
taktową, w której zamocowane są trwale styki kon
taktowe znamienny tym, że we wgłębieniu nierucho
mej podstawy kontaktowej (2) mieści się kulka (8) usy
tuowana na czołowej płaszczyźnie podstawy kontak
towej (2) w ten sposób, że ześlizgnięcie się ramienia 
zwory (5) z kulki (8) powoduje natychmiastowe rozłą
czenie obwodów elektrycznych, niezależnie od prędko
ści obrotowej włącznika głowicy obrotowej (1), przy 
czym po rozłączeniu obwodów kulka (8) unieruchamia

jąc zworę (5) zapewnia stałą wielkość odstępu (a) mię
dzy krawędziami ramion zwory (5) a stykami kontak
towymi (7). 

21c (P. 152628) 31.12.1971. 
Centralny Ośrodek Konstrukcyjno-Badawczy Prze

mysłu Motoryzacyjnego POLMO Przedsiębiorstwo Pań
stwowe, Warszawa (Sławomir Łukjanow). 

Układ do zabezpieczenia odbiorników trójfazowych, 
zwłaszcza silników trójfazowych przed pracą na dwóch 
lub jednej fazie lub w przypadku obniżenia się napię
cia poniżej przewidzianej wartości minimalnej, skła
dający się z trzech diod podłączonych do przewodów 
fazowych, stycznika oraz przycisków załączającego 
i wyłączającego znamienny tym, że diody (Dl, D2 i D3) 
podłączone są do przewodów fazowych (A, B i C) mię
dzy bezpieczniki topikowe (T) i zestyki główne stycz
nika (SI, S2 i S3), oraz są włączone w szereg z zesty
kiem podtrzymania stycznika (S4) i rezystorem (RD) 
oraz przyciskiem wyłączającym (W), przy czym równo
legle do zestyku podtrzymania stycznika (S4) i rezy
stora (RD) jest włączony przycisk załączający (Z). 

21c (P. 152662) 31.12.1971. 

Bielska Fabryka Maszyn Włókienniczych Przedsię
biorstwo Państwowe Wyodrębnione, Bielsko-Biała 
(Jan Piszczałka). 

Układ sterowania cylonem rozsiewającym do pracy 
nawrotnej w komorach mieszalnlczych z silnikiem sa-
mohamownym znamienny tym, że zawiera nastawny 
łącznik krańcowy (KI) oraz nieruchomy łącznik (K2), 
które są połączone z układem przekaźnikowo-styczni-
kowym„ co pozwala na uzyskanie ruchu nawrotnego 
o regularnym skoku, wraz z automatycznym powrc'em 
na pozycję wyjściową. 
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21c (P 152781) 6.01.1972. 
Zakłady Konstrukcyjno-Mechanizacyjne Przemysłu 

Węglowego. Gliwice (Zbigniew Kowalski, Henryk Pu
dełko). 

Układ nadążny sterowania napędu elektromagneso
wego, znamienny tym, że zawiera zasilający czwór-
nik (I) połączony z czwórnikiem przewodowym (II) 
oraz czwórnikiem odbiornika (III) w ten sposób, że 
kondensator (7) w czwórniku (II) zbocznikowany re
zystorem (8) jest połączony za pomocą diod (6) i (10) 
z rezystorem nastawnym (9) w obwodzie z transforma
torem (2), rezystorem (3), diodą (4) i kondensatorem 
(13), który jest włączony poprzez diody (10) i (12) 
w obwód bramki tyrystora (14) połączonego z cewką 
napędu elektromagnesowego (15) zbocznikowaną diodą 
(18) w obwodzie prądu przemiennego. 

21c (P. 152795) 7.01.1972. 
„DOLMEL" Dolnośląskie Zakłady Wytwórcze Maszyn 

Elektrycznych, Wrocław (Stanisława Pokrzywnicka, 
Tomasz Strączek). 

Sposób wytwarzania materiału izolacyjnego do ma
szyn i aparatów elektrycznych, składającego się z nie
organicznego względnie organicznego nośnika oraz 
warstwy izolacyjnej i osłonnej, znamienny tym, że na 
przesycony lakierem gliftalowo-melaminowym o lep
kości 12-16 est, organiczny lub nieorganiczny nośnik, 
na przykład najkorzystniej tkaninę szklaną nakleja 
się przy pomocy środka klejącego warstwę papieru mi
kowego, który z kolei okleja się organiczną lub nieor
ganiczną warstwą osłonną, na przykład folią poliestro
wą przy pomocy tegoż środka klejącego a otrzymany 
sklejony w jedną całość materiał warstwowy suszy się 

ł n n ^ i K S ? W i e m ï ? e r a t u r z * narastającej w granicach 
100-130°C w czasie przesuwania się przez strefowe 
urządzenia grzejne. 

21c (P 152800) 7.01.1972. 
Politechnika Wrocławska, Wrocław (Antoni Schier, 

Bogdan Synal),, 
Układ porównawczego zabezpieczenia ziemnozwarcio

wego trójfazowej kompensacyjnej sieci kablowej, któ
rej linie wyposażone są w ziemnozwarciowe przekład-
niki prądu kolejności zerowej i zawierający człon blo
kujący, znamienny tym, że wtórne uzwojenie każdego 
ziemnozwarciowego przekładnika (4„ 5B 8) połączone jest 
poprzez przepustowy filtr (7, 8, 9) wyższych harmo
nicznych prądu z prostownikiem (10, 11, 12), a każdy 
z prostowników (10, 11, 12) jest połączony szeregowo 
z jedną diodą (13, 14, 15), tworząc gałąź prądu wypro
stowanego, przy czym gałęzie te połączone są równo
legle ze sobą i z obciążającym opornikiem (18), 
a równolegle z każdą diodą (13, 145 15) połączony jest 
wysokoczuły wykonawczy człon (17. 18, 19), 

21c (P. 152901) 14.01.1972. 
Zakłady Aparatury Elektrycznej „REFA", Świebo

dzice (Julian Zieliński, Zdzisław Kozłowski, Tadeusz 
Witek, Wiesław Burda, Stanisław Pękała). 

Automat czasowy do sterowania obwodami elek-
tycznymi, zwłaszcza obwodami oświetlenia klatek scho
dowych, wykonany jako człon czasowy, znamienny 
tym, że budowa tego członu jest oparta o elementy 
elektroniczne, sterujące »tykami wykonawczymi znaj
dującymi się na wyjściu tego członu, a za ich po
średnictwem obwodami elektrycznymi jednofazowymi 
lub wielofazowymi. 

21c (P. 153026) 21.01.1972. 
Stocznia Północna, Gdańsk (Z. Mikulski). 
Elektryczny opornik cieczowy, zwłaszcza dużej mocy, 

w którym regulacja odbywa się poprzez zmiany stop-
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nia zanurzen ie e lek t rod w elektrol ic ie jes t z n a m i e n n y 
tym, że w dalszej części zb iorn ika (1) jes t z a m o n t o w a 
n a r u c h o m a r u r a p r z e l e w o w a (3) p rzemieszczana p rzy 
pomocy s i łownika (7) poprzez p r z e k ł a d n i ę (8), ś r u b ę po 
ciągową (6) i n a k r ę t k ę (5), p rzy czym ś ruba pociągo
wa (6) poprzez p r z e k ł a d n i ę (9) n a p ę d z a jednocześn ie 
przyrząd (10). Oporn ik cieczowy w e d ł u g zastrz . 1 jes t 
z n a m i e n n y t y m . że odległość jego e lek t rod (12) i (13) 
jes t u s t a l ana przy pomocy tu le j ek izolacyjnych (16) 
o raz przez załączanie lub odłączanie ilości p ły t w c h o 
dzących w skład e lek t rod . 

2 lc (p 153046) 22 01.1972 

K r a k o w s k a f r aoc /ka A p a r a t ó w Pomia rowych , Kra
ków (.jar- Jakubowicz , L u d o m i r Olkuśn ik , Jerzy Hrysz-
kiewiez) . 

Elektr.vuzn* przełącznik k lawiszowy znamienny tym,, 
że jeve wypo-wżony V/ j a r z e n i o w y cyfrowy wskaźn ik 
miejsc pormarowyet i (W) składający się w zależności 
od îriaKSvmaïufcj l iczb ' miejsc z j edne j lub d w u l a m p 
dekat.rjnow.yvn ( I - L s), do k tó rych napięcie zasi lania 
będące napięc iem wypros towanym za pomocą pros tow 
n ika . ednopołówkowego bez fi l tra wygładzającego jes t 
dopruwaozuiH dr ka tod tych l a m p p r z y p o r z ą d k o w a 
nych poszczególnym cyfrom za p o ś r e d n i c t w e m zesty
ków d o d a t k o w y c h (ZD) s t e r o w a n y c h jednocześn ie z ze
s t y k a m i o b w o d ó w p o m i a r o w y c h (ZP) k l awiszami (K), 
przy czym póiaczone ze sobą s tyk i zes tyków doda tko 
wych 1ZD) .są przyłączone do m a s y (Z) s tanowiące j 
u j emny biegun napięc ia zas i lania l a m p d e k a t r o n o w y c h 
(L,. L.J pozosta ie s tyk i do ka tod t y c h l amp , a liczba 
d o d a t k o w y c h zes tyków (ZD) sprzężonych z k a ż d y m 
k lawiszem <K) równa jest l iczbie l a m p d e k a t r o n o w y c h 
(L,, I,2) cyfrowego w s k a ź n i k a miejsc pomia rowych (W). 

ZŮ ZP K 

21c (P. 153095) 25.01.1972. 

B i u r o S tud iów i P r o j e k t ó w Energe tycznych .Energo-
pro jek t" , K r a k ó w (Jan Mal inowski Józef Jankosz) . 

Uchwyt przelotowy wle łkoprzęs łowy, zw ŁUSZCZY dla 
p rzewodów elektroenergetyczni ych Unii napowie t rznych , 
znamienny 'tym, że sk ł ada się z dwóch połączonych w a -
hi iwie , za pomocą sworznia {!), okładzin orczykowych 
(2) w postaci podwójnych oddzielonych od siebie p łas 
kowników, p rzy czym na końcach okładzin (2) i w mie j 
scu ich połączenia sworzn iem (1) sa osadzone wah l iwie 
t rzy łódki (3)., zaś do okładzin orczykowych (2) w po
łowie ich długości są obro towo p r z y m o c o w a n e za po
mocą sworzni (4) d w a cięgła (5) łączące sie že .-:obą 
w j ednym p u n k c i e sworzn iem {G)c na tomias t łódK' (3) 
zawiera ją n a k ł a d k i dociskowe (7) o raz po cztery mocu
jące je ś ruby (8), 

21 c <P 153167) 29.01.1972. 

i n s ty tu t E lek t ro technik i , Warszawa lAnurze j Baice-
rzak E d w a r d Skowrońsk i ) 

IsKiernik wie lokrutn> do odg romnika zaworowego 
p r ądu przemiennego, znamienn.« tym. :c- elektrod* -'l) 
i (2) są rozmieszczone poosiowe w dwócr ko lumnach 
i połączone w każde j i ko lumn w pary przedzie lone 
ma te r i a ł em izolacyjnym «3) i (4). przy czym każda p a r a 
e lek t rod (1) j edne j ko lumny tworzy dwie p rze rwj za
p łonowe z e l ek t rodami (2) dwócr par drugie j Kolumny 
i odwrotn ie , za wy ją tk iem elekt rod k rańcowych 

21c (P 153168) 29.01.1972. 
i n s t y t u t E lek t ro technik i , Warszawa (Edward Sko

wrońsk i , Andrze j Balcerzak) . 
I sk ie rn ik o d g r o m n i k o w y z Jukiem wiru jącym, zna • 

m i e n n y tym, że zawiera układ podświet lania zes tawio
ny z zewnęt rznych pierśc ieniowych e lekt rod <2> i z l e 
żącej między tymi e lek t rodami izolacji (3D orai'. opornik 
s terujący (5) umieszczony w środku iskiernika i dołą
czony do k rańcowych e lekt rod (6). 

http://dekat.rjnow.yvn
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2lc (P. 153169) 29.01.1972, 
Instytut Maszyn Matematycznych, Warszawa (Jan 

Orzechowski, Jerzy Lasocki). 

Narzędzie do wykonywania połączeń drutowych, 
zwłaszcza na płytkach półprzewodnikowych, sposobem 
termokompresji, znamienne tym, że składa się z kor
pusu (1) w kształcie prostopadłościanu lub walca za
kończonego stożkowo zaopatrzonego w podłużne wy
cięcie (2) przebiegające od brzegu do środka wzdłuż 
całej długości korpusu (1) i z płytki (3), której grubość 
jest dopasowana do szerokości wycięcia (2) w korpu
sie (1), wkładanej w to wycięcie (2) przy czym brzeg 
płytki (2) wkładany wewnątrz wycięcia (2) w korpu
sie (1) jest tak ukształtowany, że przynajmniej jedna 
jego część (4) umożliwia dociśnięcie drutu (5) umiesz
czonego w tym wycięciu (2). 

21c (P, 153176) 29.01.1972. 
Zakłady Energetyczne Okręgu Południowego, Kato

wice (Jan Linek, Adam Pawłowski). 
Statyczne porównawczofazowe zabezpieczenie szyn 

zbiorczych rozdzielni elektroenergetycznych znamienne 
tymr że składa się z przekładników prądowych pośred
niczących i sumujących (1) członu porównaczofazowe-
go (2), członu korekcyjnego (3), członu iloczynu logicz
nego (4) i członu wykonawczego (5) połączonych ze 
sobą w ten sposób że przekładniki prądowe pośredni
czące i sumujące (1) w każdym polu połączone są 
z członem korekcyjnym (3), który połączony jest z czło
nem iloczynu logicznego (4) a ten połączony jest z czło
nem wykonawczym (5). 

21c (P. 153217) 31.01.1972. 

Biuro Studiów i Projektów Energetycznych „Energo-
projekt", Kraków, Polska (Jerzy Majewski, Jan Mali
nowski, Józef Jankosz). 

Poprzecznlki Izolatorowe dla elektroenergetycznych 
linii napowietrznych zawierające izolatory liniowe dłu-
gopniowe, znamienne tym, że utworzone są z pozio
mego pasa (1) izolatorowego usytuowanego prostopadle 
do pionowej osi słupa (5) oraz ukośnego pasa (7) izola
torowego zespolone wahliwie z jednej strony w sztyw
nym trójkątnym łączniku (4) pod ostrym kątem „a" 
wynoszącym od 50° do 55°, zaś z drugiej strony pozio
my pas (1) izolatorowy przytwierdzony jest wahliwie 
do słupa (5) a ukośny pas (7) izolatorowy przytwierdzo
ny jest wahliwie do wspornika (11), przy czym płasz-
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czyzna przechodząca przez punkty przytwierdzenia 
obydwu pasów (1) i (7) izolatorowych tworzy z osią 
słupa <5) kąt ostry „0" wynoszący najkorzystniej 10°. 

21c (P, 153225) 2.02.1972. 
Dolnośląskie Zakłady Wytwórcze Aparatury Precy

zyjnej „Fael", Ząbkowice Śląskie, Polska (Jan Dalgie-
wicz. Józef Stępniak). 

Element łączący zworę z trawersem stycznika elek
tromagnetycznego znamienny tym, że zastosowano dwa 
trzymacze (4) zanitowane nitem (3) na zworze (1) swoi
mi zaczepami luźno umieszczone w gniazdach trawer-
sa (2) przy czym pomiędzy zworą (1), a trawersem (2) 
znajdują się 3 równomiernie rozmieszczone sprężyny 
naciskowe (5). 

21c (P. 153273) 4.02.1972. 

Resortowy Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Automa
tyzacji Procesów Chemicznych „CHEMOAUTOMA-
TYKA", Warszawa (Roman Korczyk). 

Przełącznik pneumatyczny sterowany polem magne
tycznym znamienny tym, że zbudowany jest z komory 
hermetycznej 1 wykonanej z materiału niemagnetycz
nego, do której doprowadzona jest linia pneumatycz
na 5 a wewnątrz komory znajduje się układ najko
rzystniej dwóch dyszek posiadających wyprowadzenie 
pneumatyczne na zewnątrz, z których dysżka 2 wyko
nana jest z materiału niemagnetycznego a dyszka 3 
wykonana jest z materiału magnetycznie miękkiego 
przy czym dyszka 2 przysłonięta jest siłą docisku jed
nego końca najkorzystniej płaskownika 4 wykonanego 

z materiału magnetycznie miękkiego, którego drugi 
koniec przymocowany jest najkorzystniej bezprzegu-
bowo do obudowy 6. 

21c <P. 153279) 3.02.1972. 
Zakłady Konstrukcyjno-Mechanizacyjne Przemysłu 

Węglowego, Gliwice (Zenon Tabaczyński). 

Rozłącznik sekcyjny do łączenia i rozłączania odcin
ków przewodu jezdnego sieci trakcyjnej w podziemiach 
kopalń, posiadający napęd ręczny i zestyki szczękowe, 
znamienny tym, że ma trójnożowy styk ruchomy (1) 
w kształcie drukowanej rosyjskiej litery III osadzony 
podstawą na mechanizmie napędowym (10), którego oś 
obrotu jest prostopadła do płaszczyzny montażowej (9) 
rozłącznika, oraz ma szczęki styków nieruchomych 
(2, 3 i 4) przymocowane do płyt montażowo-izolacyj-
nych (5, 6, 7 i 8) usytuowanych równolegle względem 
siebie i względem płaszczyzny montażowej (9), przy 
czym nad szczękami (2 i 4) tworzącymi zestyki z noża
mi skrajnymi styku ruchomego (1) ma zamocowane ko
mory gaszeniowe (17 i 18), a także zawiera łącznik po
mocniczy (14) do przełączania obwodów w układzie 
sygnalizacji stanu rozłącznika. 

21c (P. 153322) 5.02.1972. 
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Sta

szica, Kraków (Józef Strycharz). 
Sposób analogowo-częstotliwościowego sterowania 

silnika prądu stałego, polegający na przetwarzaniu na-
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pięciowego sygnału wartości zadanej na sygnał często
tliwości, odwzorywującej wartość zadanej prędkości 
silnika, znamienny tym, że mierzoną wartość prędko
ści silnika zamienia się na sygnał częstotliwości pro
porcjonalnej do prędkości silnika a następnie porów
nuje się go z sygnałem częstotliwości wartości zadanej, 
w wyniku czego otrzymuje się sygnał proporcjonalny 
do przesunięcia fazowego obu sygnałów częstotliwości, 
który steruje tyrystorami. 

Układ do stosowania sposobu według zastrz. 1 zna
mienny tym, że jedno z wejść bloku porównania syg
nałów (1) jest połączone poprzez generator (2) z zadaj -
nikiem (S) a drugie wejście bloku (1) jest połączone po
przez blok pomiarowy (4) z czujnikiem pomiarowym 
(5), przy czym dwa wyjścia bloku (1) są połączone 
równolegle poprzez monostabilne bloki zapłonowe (6 
i 7) z przetwornikiem tyrystorowym (8). 

21c (P. 153373) 8.02.1972. 

Emmanuil Lipovich Khitro, Moskwa; Nikolai Niko-
laevich Zhekhov, Moskwa, Związek Socjalistycznych 
Republik Radzieckich. 

Przełącznik w korpusie w którym umieszczony jest 
wskaźnik położenia i styki sprężynowe ze środkiem za
dającym program prostej i inwersyjnej komutacji za 
pomocą styków sprężynowych, znamienny tym, że śro
dek zadający program prostej i inwersyjnej komutacji 
za pomocą styków sprężynowych wykonany jest w po
staci współosiowo umieszczonych na podkładce styko
wej zamocowanej na wskaźniku położenia, pierścieni 
z materiału izolacyjnego z czołowymi występami profi
lowymi, przy czym styki sprężynowe wykonane są w po
staci styków w kształcie litery U i styku o kształcie grze
bieniowym z końcówkami stykowymi zgodnymi z liczbą 
styków w kształcie litery U, umieszczonego wspólnie 
ze stykami w kształcie litery U na płytce, umocowanej 
w korpusie w ten sposób, że powierzchnia nie styka
jąca odpowiadająca każdemu pierścieniowi styku 
w kształcie litery U, współdziała z czołowymi wystę
pami profilowymi pierścienia, a jednocześnie pierwsza 
stykowa powierzchnia styków w kształcie litery U 
styka się z odpowiednią końcówką styku w kształcie 

grzebienia, przy czym druga powierzchnia stykająca 
styków w kształcie litery U współdziała z podkładką 
stykową. 

21c (P. 153431) 11.02.1972. 
Ośrodek Badawczo Rozwojowy Środków Organiza

cyjno-Technicznych „Prebot", Radom, Polska (Jan 
Wrochna). 

Układ samoczynnego wyłącznika, zwłaszcza do elek
trycznych maszyn do pisania, znamienny tym, że ma 
włączone w szereg z wyłącznikiem głównym (W) styki 
(S) przekaźnika (P) sterowanego elektronicznym wy
łącznikiem czasowym (T) zasilanym przez zwarcie 
styków kontaktu (K) zamykanego klawiszem odstępni-
ka (O) maszyny. 

21c (P. 153473) 14.02.1972. 

Pomorskie Zakłady Wytwórcze Aparatury Niskiego 
Napięcia, Toruń (Włodzimierz Strzyżewski, Eugeniusz 
Christke, Ryszard Gołębiewski, Józef Rusiecki, Jerzy 
Budzyński, Jerzy Piwnicki, Benedykt Żukowski). 

Elektroniczny układ blokady tyrystorowych zespo
łów napędowych. (Tekst zgłoszenia zamieszczony został 
w klasie 21dł na stronie 50). 

21c (P. 153496) 15.02.1972. 
„Era" Zakłady Wytwórcze Przyrządów Pomiarowych 

im. Janka Krasickiego, Warszawa (Jan Walter, Woj
ciech Tworkowski). 

Wielopozycyjny przyciskowy przełącznik elektryczny 
posiadający obrotowy element zaopatrzony w styki śliz
gające się po stykach stałych umieszczonych na izola
cyjnej płycie znamienny tym, że ma ułożyskowaną 
obrotowo kołyskę (9) oraz przynajmniej dwa suwaki 
(3, 4), z których każdy posiada dwa występy (5, 6, 7, 8) 
które opierają się na ramionach (10,11) kołyski (9) i po
wodują jednocześnie obrót kołyski (9) oraz sprzęgnięty 
z nią obrotowy element stykowy. 
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21c (P. 153608) 22.02.1972. 
Instytut Elektrotechniki. Warszawa (Jan Łyskanow-

ski. Wojciech Ostrowski). 

Sposób regulacji czasu działania, przekaźnika za po
mocą elementów oporowych i stykowych znamienny 
tym. że zmiany czasu działania przekaźnika dokonuje 
się przez zmianę doprowadzonego do układu RC dodat
kowego napięcia (U„) regulowanego za pomocą układu 
szeregowe połączonych oporników (Rl, R2, R3), da
jącego na kondensatorze (C) napięcie o zmiennej po
laryzacji i wartości w zależności od położenia suwaka 
opornika (R2) i zestyków (p,) układu przełączającego. 

21c (P. 153622) 22.02.1972. 
Łódzkie- Zakłady Aparatury Elektrycznej „APAREL", 

Łódź (Czesław Brzeziński, Edmund Tomaszewski). 
Termiczny wyzwalacz bimetalowy z kompensacją 

wpływu temperatury otoczenia, zawierający bimetal 
kompensacyjny w kształcie litery v. znamienny tym, 
że bimetal kompensacyjny (4) jest zamocowany na ze
wnątrz wyzwalacza i znajduje się między pokrywą wy
łącznika (5) a pokrywką wyzwalacza (ft) tak, że jest 

położony wzdłuż szerokości wyzwalacza, przy czym 
między swobodnym końcem bimetalu roboczego (7) 
a dźwignią wyzwalającą (10) jest umieszczona ukośna 
wkładka dystansowa (9), która jest połączona z bi
metalem kompensacyjnym (4) za pomocą uchwytu (•). 

21c (P. 153647) 22 02.1972. 
Zakłady Konstrukcyjno-Mechanizacyjne Przemysłu 

Węglowego, Gliwice <Zbigniew Kowalski, Henryk Pu
dełko). 

Trójblegunowy łącznik statyczny prądu przemien
nego z łącznikiem manewrowym, obwodami sterowa
nia, zabezpieczenia nadmiarowo-prądowego, ochrony 
przepięciowej i zabezpieczeń ja ziemnozwarciowego, 
znamienny tym. ze zawiera tyrystory (1. 2, 3 < 4) z Któ
rych tyrystory (1. 2) stanowią jeden biegun łącznika,. 
tyrystory (3, 4) drugi biegun, natomiast trzeci biegun 
łącznika wykonany jest w postaci przewodu lub 
szyny (5). 

21c (P 153648) 22.02.1972. 
Zakłady Konstrukcyjno-Mechanizacyjne Przemysłu 

Węglowego, Gliwice (Zbigniew Kowalski, Henryk Pu
dełko). 

Układ elektryczny ultraszybkiego wyłączania i sepa
racji źródeł zasilania w sieciach elektroenergetycznych 
prądu przemiennego z izolowanym punktem zerowym 
znamienny tym, że ma łączniki statyczne I, II i III 
połączone między sobą za pomocą transformatora IV, 
przewodu V i silnika VI, przy czym łącznik I zawie
rający prostownik trójfazowy o prostowaniu pełno-
okresowym (1) z tyrystorem (6) w obwodzie prądu sta
łego zbocznikowanym obwodem z tyrystorem (7) i kon
densatorem (9) stanowi skojarzenie w gwiazdę uzwo
jenia wtórnego b transformatora zasilającego IV, 
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łącznik II zawierający prostownik trójfazowy o prosto
waniu pełnookresowym 1,1 z tyrystorem 6,1 i rezysto
rem (13) w obwodzie prądu stałego jest przyłączony do 
zacisków wyjściowych transformatora zasilającego IV, 
łąc/nik III zawierający prostownik trójfazowy o pro
stowaniu pełnookresowym 1,1 z tyrystorem 6,1 i rezy
storem (13) w obwodzie prądu stałego jest przyłączony 
do zacisków wejściowych silnika VI. 

21c (P. 153669) 24.02.1972. 
Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów Od

dział w Łodzi, Łódź (Jerzy Seliga, Andrzej Frankow
ski). 

Układ elektryczny wieloobwodowego bocznika dla 
urządzeń iskrobezpiecznych w obwodach o podobnych 
parametrach i posiadających jeden wspólny punkt, 
znamienny tym, że posiada elementy separujące 
( X 1 . . . Xn) oraz wspólny element ograniczający na
pięcie (Y1, Y2), połączone jednoimiennymi elektrodami 
poprzez punkt wspólny (P), natomiast przeciwne elek
trody elementów separujących (X1 . .. Xn) są połączone 
z poszczególnymi torami (1, 2 . . . n ) , a przeciwne elek
trody elementu ograniczającego napięcie (Y1, Y2) są po
łączone z punktem odniesienia (O) układu. 

21c (P. 153684) 25.02.1972. 
„ELTA" Fabryka Transformatorów i Aparatury 

Trakcyjnej im. Bojowników PPR, Łódź (Andrzej Do-
biech, Ludwik Zieliński). 

Dźwigniowy łącznik krańcowy o działaniu migo
wym ze stycznikami roźwiernymi na prąd główny, 
osadzonymi na prętach mocujących, posiadający wa
łek napędzany oraz umieszczony na nim mechanizm 
powrotny i ustalający wraz ze sprężynami migowymi 
zamontowanymi w krzywce ustalającej, znamienny 
tym, że posiada mechanizm powrotny, którego napi-
nacz (8, 9) ma dwa ograniczające ramiona (26, 27) znaj
dujące się w płaszczyźnie prostopadłej do osi napędo
wego wałka (1) i przynajmniej jedno ramię (29, 30) 
skierowane równolegle do osi wałka (1), lecz w prze
ciwnym kierunku niż jego ramię (24, 25) napinające 
powrotną sprężynę (10), przy czym ramię (29, 30) jest 

dzonymi w znany sposób w ustalającej krzywce (11) 
umiejscowionej na napędowym wałku (1) ułożyskowa-
nym we wspornikach (4) wewnątrz obudowy (5), 
w których są osadzone także pręty (16) służące do za
mocowania rozwiernych styczników (15). 

21c (P. 153853) 3.03.1972. 

Politechnika Wrocławska, Wrocław (Daniel Józef 
Bem). 

Układ zabezpieczenia izolatorów odciągowych przed 
wpływem elektryczności atmosferycznej, reagujący na 
pojedyncze wyładowania elektryczne, znamienny tym, 
że zawiera sprzężone z odciągami (1) izolatora prądo
we transformatory (2), których wtórne uzwojenia są 
połączone poprzez fazowe przesuwniki (3) i tłumiki 
(4) z rezystorami (5) połączonymi w gwiazdę, a wspól
ny elektryczny punkt tych rezystorów (5) jest połą
czony z pomiarowym rezystorem (6) i prostownikiem 
(7), który połączony jest z kondensatorem (8) i regu
lowanym rezystorem (9), natomiast ruchomy styk re
gulowanego rezystora (9) jest połączony z wejściem 
komparatora (10), na wyjściu którego włączony jest 
funktor (11) sumy logicznej, przy czym wyjście tego 
funktora (11) jest połączone poprzez wzmacniacz (12) 
z cewką przekaźnika (13), zaś pozostałe zaciski wtór
nych" uzwojeń pradov eh transformatorów (2), pomia
rowego rezystora (f kondensatora (8), regulowanego 
rezystora (9), wejś- „u komparatora (10) i cewki prze
kaźnika (13) są połączone ze sobą. 

21c (P. 153876) 6.03.1972. 

Łódzkie Zakłady Aparatury Elektrycznej „APAREL" 
Łódź (Tadeusz Kubiak). 

Wyzwalacz nadprądowy z blokadą mechaniczną, 
którego człony elektromagnesowe są wykorzystane do 
uniemożliwienia ponownego załączenia wyłącznika na 
zwarcie, znamienny tym, że ma obrotową płytkę blo-

Jkjuaja_i3j^jŁl6jęj górne ramię wywiera nacisk za po-
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mocą elementu sprężystego (9) na ruchomy sworzeń (6), 
umieszczony na drodze przemieszczania się dźwigni 
wyzwalającej (4) wyzwalacza, a dolne ramię leży 
w płaszczyźnie prostopadłej do płaszczyzny poruszania 
się występu (loa) dźwigni drugiej (10) wolnego sprzę
gła wyłącznika i przecina ją, przy czym z obrotową 
płytką blokującą (3) jest połączony rozłącznie ruchomy 
bolec odblokowujący (11). 

21c (P. 153920) 7.03.1972 

Instytut Automatyki Systemów Energetycznych, 
Wrocław (Daniela Wilczura). 

Tablica krzyżowa do wielokrotnych połączeń elek
trycznych wykonywanych przez wkładanie bolca po
łączeniowego w odpowiednie gniazda, zawierająca co 
najmniej dwie warstwy elementów stykowych, przy 
czym kierunki ułożenia tych elementów stykowych 
w sąsiednich warstwach są do siebie prostopadłe, zna
mienna tym, że ma elementy (5) stykowe ukształtowane 
w postaci linii falistej lub łamanej, wykonane ze sprę
żystej przewodzącej taśmy lub drutu, umieszczone 
w rowkach (2) korpusu (1) wykonanego z materiału 
izolacyjnego. 

21c (P 153998) 11.03.1972. 

Politechnika Wrocławska, Wrocław (Daniel Józef 
Bem, Zbigniew Kubisz, Jan Nikodem, Jerzy Okrasa). 

Stratny materiał dla wielkiej częstotliwości, zna
mienny tym, że zawiera 100 części wagowych termo
utwardzalnej żywicy, 4 -25 części wagowych utwar
dzacza, 2 -50 części wagowych pyłu przewodzącego 
i 10 części wagowych środka spieniającego. 

21c (P. 153998) 11.03.1972. 

Politechnika Śląska im. W. Pstrowskiego, Gliwice 
(Jacek Hawranek, Bruno Krywult, Aleksander Opilski, 
Tadeusz Puczyłowski, Jan Perz, Edmund Siewnik). 

Podzespół pokrywy zwłaszcza do silników elektrycz
nych małej mocy znamienny tym, że stanowi jeden 
jednorodny i jednolity element z tworzywa sztucznego, 
w którym łożysko (3) z tworzywa sztucznego w postaci 

cienkościennej tulei połączone jest z korpusem (1) za 
pomocą ramion (4). 

21dt (P. 152998) 20.01.1972. 

Zakłady Konstrukcyjno-Doświadczalne Przemysłu 
Maszyn Elektrycznych „Kornel", Katowice (Piotr Roch, 
Jan Kłosiński, Józef Cichoń, Jerzy Wuttke). 

Przewletrznik, zwłaszcza do maszyn elektrycznych, 
znamienny tym, że jego wieniec w kierunku poobwo-
dowym posiada rozmieszczone pojedynczo na przemian 
lub grupowo na przemian różne typy międzyłopatko-
wych przelotowych komór, z których jedne komory (3) 
mają otwory (4) do zasysania czynnika chłodzącego 
zjednej strony (1) przewietrznika, a inne komory (5,11) 
mają otwory (6) do zasysania czynnika chłodzącego 
z drugiej »trony (2) przewietrznika. 
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21d1 (P. 153555) 18.02.1972. 

Fabryka Maszyn Elektrycznych CELMA, Cieszyn 
(Karol Kolarczyk, Stanisław Cienciała, Józef Ow
czarzy). 

Pakiet stojana silnika elektrycznego bezkadłubowego 
7, wnękami do których wchodzą żebra mocujące lub 
bez tych wnęk znamienny tym, że mocujące żebra (6) 
posiadają wycięcia (7), w które wchodzi zewnętrzny 
kołnierz (3) dociskowego elementu (1). 

21d1 (P. 153652) 23.02.1972. 

Instytut Tele- i Radiotechniczny, Warszawa (Stefan 
Koezwara). 

Układ bezstykowy do napędu mikromechanizmów 
znamienny tym, że posiada fotokomórki lub fotoogni

wa (4, 5 i 6) w ilości odpowiadającej liczbie nabiegun-
ników rotora, umieszczone w równych odstępach na 
tarczy obracającej się wraz z rotorem i połączone elek-
tycznie z początkami uzwojeń (1, 2 i 3), których końce 
połączone są ze sobą, i kolejno przesuwające się pod 
źródło światła w czasie obrotu jego rotora. 

21d2 (P. 152328) 21.12.1971. 

Instytut Elektroniki, Warszawa (Stanisław Nurek). 

Sposób wykonania transformatora zwłaszcza małej 
mocy i ochronnego o rdzeniu magnetycznym zwijanym 
z taśmy magnetycznej i o uzwojeniu nawiniętym na 
izolacyjnym karkasie znamienny tym, że rdzeń magne
tyczny (1), o prostokątnym kształcie okna, nawija się 
z taśmy magnetycznej, najkorzystniej walcowanej na 
zimno, nakłada się na jeden bok rdzenia przedzielony 
na dwie części karkas izolacyjny (2) i następnie obraca 
się za pomocą rolek napędzających (4) i nawija się 
uzwojenie, a pomiędzy warstwę zwojów wkłada się za 
pomocą urządzenia podającego (5) izolację w postaci 
odcinków folii pokrytej lakierem izolacyjnym, a na
stępnie umocowuje się karkas izolacyjny (2) na rdzeniu 
magnetycznym (1). 

2ld2 <P 152681) 31.12.1971. 

Huta im. Feliksa Dzierżyńskiego, Dąbrowa Górnicza 
(Leszek Meder, Mirosław Podolszyński, Zdzisław Śla
dowski). 

Układ samowzbudny hamowania silników trójfazo
wych asynchronicznych pierścieniowych, znamienny 
tym, że jest wyposażony w przetwornik prostowniko
wy, zbudowanv z elementów półprzewodnikowych (D,, 
D2, D3, D4, D5 i D6) w układzie mostkowym, w obwo
dzie wirnika oraz łącznik czterozestykowy (SR) z dwo
ma zestykami zwiernymi i dwoma rozwiernymi, umo
żliwiający tworzenie obwodu do rozruchu i do hamo
wania samowzbudnego, w którym do zasilania dwóch 
faz uzwojeń stojana silnika wykorzystano wyprosto
wany prąd z obwodu wirnika. 
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21d2 (P. 152797) 7.01.1972. 
Instytut Lotnictwa, Warszawa (Eugeniusz Karaś). 

Półprzewodnikowa przetwornica trójfazowa o stabi
lizowanym sinusoidalnym napięciu wyjściowym zbudo
wana na tranzystorach przełącznikowych i zawierająca 
układ przekształcający przemienne napięcie dwufa
zowe o przebiegu prostokątnym w przemienne napię
cie trójfazowe o przebiegu sinusoidalnym, znamienna 
tym, że układ przekształcający napięcie dwufazowe 
w napięcie trójfazowe (5) zasilany jest z dwóch prze
łącznikowych wysokosprawnych wzmacniaczy mocy 
(3 i 4) o sprzężeniu transformatorowym posiadających 
kondensatory stabilizacyjne (C31, C32, C41, C42), włą
czone równolegle do obwodów baza - emiter każdego 
tranzystora (T31, T32, T41 i T42) oraz filtry (R31, C33. 
R32, C34, R41, C43 i R42, C44) włączone równolegle do 
zacisków wyjściowych wzmacniaczy mocy (3 i 4) ste
rowanych za pośrednictwem transformatorów wejścio
wych (TR30 i TR40) z układu formowania i wzmacnia
nia dwufazowej sieci elektrycznej (2) działającego na 
zasadzie pierścienia przeliczającego /budowanego na 
dwóch przerzutnikach (P21 i P22) ze sprzężeniem 
magnetycznym, których przełączanie sterowane jest 
z generatora (1) wytwarzającego napięcie przemienne 
o symetrycznym przebiegu prostokątnym i częstotli
wości dwukrotnie wyższej od wymaganej częstotliwoś
ci napięcia wyjściowego przetwornicy za pośrednictwem 
transformatora (TR20) o czterech uzwojeniach wtór
nych (Z21, Z22, Z23 i Z24), z których każde poprzez 
odpowiednią diodę (D21, D22, D23 i D24) włączone jest 
między bazę (B) zatykanego w dany moment czaso
wy tranzystora jednego przerzutnika i kolektor (C) 
przewodzącego tranzystora drugiego przerzutnika tak, 
że na wyjściach przerzutników (P2I i P22) układu for
mowania dwufazowej sieci elektrycznej (2) otrzymuje 
się dwa napięcia przemienne o przebiegu prostokątnym, 
przesunięte względem siebie o 90* i częstotliwości rów
nej częstotliwości napięcia wyjściowego przetwornicy. 

21d2 (P. 153203) 1.02.1972. 
Politechnika Warszawska, Warszawa (Krzysztof Żo-

chowski). 
Tyrystorowy falownik do generacji napięć sinuso

idalnych o częstotliwościach ultradźwiękowych, zasila-

ny regulowanym lub nieregulowanym napięciem sta
łym z dowolnego źródła napięcia stałego, znamienny 
tym, że zawiera sześć gałęzi elektrycznych, z których 
każda składa się z dwóch tyrystorów, połączonych ze 
sobą poprzez dławik rezonansowy, przy czym jeden 
z tyrystorów każdej z gałęzi jest połączony swoją ano
dą z dodatnim biegunem napięcia zasilającego źródła 
(U2) a drugi z tyrystorów każdej z gałęzi połączony 
jest swoją katodą z ujemnym biegunem tego źródła 
napięcia, zaś dławik (LR1) pierwszej gałęzi połączony 
jest swoim odczepem z biegunem kondensatora (CS1), 
którego drugi biegun połączony jest z jedną z końcó
wek uzwojenia (z1) pierwotnego transformatora (TR), 
którego druga z końcówek połączona jest z odczepem 
dławika (LR2) drugiej gałęzi, a dławik (LR3) gałęzi trze
ciej swoim odczepem połączony jest poprzez konden
sator (CS2) i drugie uzwojenie <z2) pierwotne transfor
matora z odczepem dławika (LR4) czwartej gałęzi, nato
miast dławik (LR5) gałęzi piątej połączony jest swoim 
odczepem poprzez kondensator (CS3) i trzecie uzwojenie 
(z3) pierwotne transformatora z odczepem dławika (LR8) 
gałęzi szóstej, a końcówki uzwojenia wtórnego trans
formatora (TR) stanowią wyjście falownika. 

21d2 (P. 153268) 4.02.1972. 
Instytut Energetyki, Warszawa (Janusz Dębowski, 

Andrzej Grabowski, Lucjan Hantel, Józef Kosiek, Ta
deusz Kowalik, Edward Mściwojewski, Mariusz Sauk, 
Zbigniew Szczerba). 

Układ tyrystorowego regulatora napięcia o zasilaniu 
napięciowo-prądowym do maszyn prądu przemiennego 
w szczególności wyposażonych we wzbudnice bezszczot-
kowe. dławik symetryczny tyrystor z układem zapłono
wym, znamienny tym, że jego mostek prostowniczy (9) 
zasilany jest z zacisków generatora (8) przez dławik 
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symetryczny (7) jedno lub dwurdzeniowy z dwoma 
uzwojeniami, których zaciski z jednej strony przyłą
czone są do dwóch faz generatora (8) a z drugiej do 
zacisków prądu przemiennego mostka prostowniczego 
(9) przy czym do jednej z diod tego mostka (9), przy
łączony jest równolegle tyrystor (11) tak, że jego ka
toda jest połączona z anodą diody a anoda tyrystora 
z katodą tej samej diody. 

2ld2 (P. 153369) 8.02.1972. 
Zakłady Konstrukcyjno-Doświadczalne Przemysłu 

Maszyn Elektrycznych „Kornel", katowice (Maciej Ber-
nadt, Jan Wożniak). 

Sposób wytwarzania wzmocnionej konstrukcji klatki 
wirnika silnika elektrycznego znamienny tym, że w pa
kiecie wirnika w odległości 5 - 1 5 % jego długości od 
skraju wytacza się rowki o szerokości kilkunastu i głę
bokości kilku milimetrów (6), przy czym znajdujące 
się w tym miejscu blachy wirnika już uprzednio zo
stały zaopatrzone w wycięcia (5), po czym przez wy
wieranie nacisku na pręty klatki w kierunku pro
mieniowym do osi wirnika zostaną one spęczane, aż 
wypełnią wycięcia (5) w blachach i zgrubione w ten 
sposób pręty wypełnią żłobek (4) całkowicie eliminując 
szkodliwy luz promieniowy w tym miejscu. 

Klatka wytwarzana sposobem według sastrs. 1 zna
mienna tym, że pręty tej klatki w odległości 5-158/a 
od skraju pakietu po obu stronach wirnika posiadają 
zgrubienia wypełniające odpowiednie wycięcia w bla
chach (5) wirnika. 

21d2 (P. 153541) 18.02.1972, 
instytut Energetyki, Warszawa (Janusz Dębowski, 

Andrzej Grabowski, Lucjan Hantel, Józef Kosiek, Ta
deusz Kowalik, Edward Mściwojewski, Jerzy Ptaszyn-
ski. Witold Raczunas, Mariusz Sauk, Zbigniew Szczer
ba). 

statyczny układ wzbudzenia i regulacji napięcia »a-
nnowibudnej prądnicy prądu prxemienneg© zawiera

jący transformator zasilający obwód wzbudzenia, dła
wik liniowy, kondensator i prostownik znamienny 
tym, że do jednej fazy dowolnego uzwojenia trójfa
zowego transformatora (2) zasilającego obwód wzbu
dzenia przyłączone są dwa zaciski dwóch uzwojeń dła
wika sekcjonowanego (9) a do pozostafych zacisków 
tych uzwojeń dławika (9) przyłączony jest układ tyry
storowy (8) sterowany regulatorem napięcia (6). 

21d2 (P. 153630) 23.02.1972. 

Politechnika Warszawska. Warszawa (Krzysztof Żo-
chowski). 

Układ współpracy dwóch falowników sieregowo -
równoległych z rezonansowym obwodem komutacji prą
du jedno lub trójfazowych, znamienny tym, że wyjścia 
dwóch falowników (1) i (2) jedno lub trójfazowych 
połączone są wejściami węzła (3) sumowania napięć, 
korzystnie w postaci szeregowego połączenia uzwojeń 
wtórnych transformatorów wyjściowych tych falowni
ków i jednocześnie wyjście pierwszego falownika (1) 
połąezope jest z wejściem układu (4) pomiaru napię
cia, a wyjście drugiego z falowników połączone jest 
z wejściem drugiego układu (5) pomiaru napięcia, przy 
czym wyjścia tych układów pomiaru napięcia połą
czone są z wejściami drugiego węzła (6) sumowania 
napięć, którego wyjście jest połączone 2, jednym z wejść 
drugiego falownika (2) poprzez wzmacniacz (7) sygna
łu uchybu i układ (8) sterowania tyrystorami prostow
nika prądu zwrotnego tegu falownika, zaś wejście ste
rujące tego falownika połączone jest z wyjściem dru
giego układu (9) sterowania, którego jedno z wejść 
połączone jest z wyjściem generatora (10) sterującego, 
a drugie wyjście tego generatora połączone jest z wejś
ciem sterującym pierwszego falownika (1) poprzez trze
ci układ (11) sterowania, natomiast drugie z wejść dru
giego układu (9) sterowania falownjka połączone jest 
z wyjściem drugiego wzmacniacza (12), którego wejście 
połączone jest z wyjściem trzeciego węzła (13) sumo
wania napięć a wejścia tego węzła są połączone z wyj-
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ściem układu (14) zadawnia napięcia, którego wejście 
połączone Jest z kolei z wyjściem pierwszego węzła (3) 
sumowania napięć, które to wyjście jest jednocześnie 
wyjściem (Wy) układu współpracy dwóch falowników. 

21d2 (P. 153890) 7.03.1972. 

Instytut Energetyki, Warszawa (Jerzy Dąbrowski, 
Janusz Dębowski, Andrzej Grabowski, Józef Kosiek, 
Tadeusz Kowalik, Edward Mściwojewski, Witlod Ra-
czunas, Zbigniew Szczerba). 

Układ regulacji napięcia samowzbudnej prądnicy 
synchronicznej z tyrystorowym prostownikiem wzbu
dzenia, zawierający człon pomiarowy napięcia, układ 
zapłonowy i tyrystorowy prostownik wzbudzenia, zna
mienny tym, że zawiera trzy pętle regulacyjne, z któ
rych pierwsza składająca się z połączonych szerego
wo członu pomiarowego (10) prądu wirnika, układu 
licytująco-ograniczającego (8) i wzmacniacza (4) ogra
nicznika maksymalnego prądu stojana i wirnika, włą
czona jest pomiędzy obwód wirnika, a układ zapłono
wy (2) i ogranicza maksymalny prąd wirnika, druga 
pętla złożona z połączonych szeregowo członu pomia
rowego (9) prądu stojana, układu licytująco-ogranicza
jącego (8) i wzmacniacza (4) ogranicznika maksymal
nego prądu stojana i wirnika, włączona jest pomiędzy 
przekładnik prądow> prądu generatora, a układ za
płonowy (2) i ogranicza maksymalny prąd stojana, 
a trzecia pętla, złożona z połączonych szeregowo, czło
nu pomiarowego (6) pojemnościowego prądu biernego 
i wzmacniacza (5) ogranicznika pojemnościowego prądu 
biernego włączona jest pomiędzy przekładnie pomia
rowe generatora., a układ zapłonowy (2) i ogranicza 
pojemnościowy prąd bierny, przy czym pomiędzy wyjś
ciem członu pomiarowego (6) pojemnościowego prądu 
biernego, a wzmacniac/.em (4) ogranicznika maksymal
nego prądu stojana i wirnika włączony jest element 
blokujący (7). 

21d2 (P. 152988) 20.01.1972. 

Huta Warszawa, Warszawa (Emil Orechwo, Jerzy 
Mróz, Jan Szlendak). 

Układ logicznej ochrony napędów tyrystorowych 
o charakterystyce koparkowej od skutków przecią
żeń prądowych, występujących przy pojawieniu się 
nadmiernego momentu statycznego obciążenia ze stro
ny mechanizmu roboczego i powodujących obniżenie 
się prędkości obrotowej silnika oraz wysterowaniu 
zasilacza przekształtnikowego w stopniu zagrażają
cym uszkodzeniem wycinków komutatora silnika i ty
rystorów przekształtnika, znamienny tym, że posiada 
węzeł logicznego ograniczenia przeciążeń (LOP) kształ
tujący przebieg charakterystyki koparkowej napędu 
w zależności od wzrostu obciążenia prądowego prze
kształtnika tyrystorowego i stopnia obniżenia pręd
kości obrotowej silnika, zbudowany na członach forr 
mowania informacji wejściowej od sygnałów zada
wania prędkości obrotowej napędu (z), poziomu pręd
kości wirowania silnika (n), wartości prądu prze
kształtnika tyrystorowego (i) oraz na elementach lo
gicznych (NIE) i (I) realizujących funkcję logiczną 

UL = i z n 
wyposażony w człon czasowy (T) blokujący działanie 
przedmiotowego węzła na czas rozruchu silnika oraz 
posiadający element pamięciowy (P) dla utrwalenia 
informacji wyjściowej funkcji do czasu jej skasowa
nia przez (k), który to węzeł wytwarza sygnał (U0) 
natychmiastowego wysterowania kątów przewodzenia 
tyrystorów (A) do wartości zerowej, powodując w ten 
sposób odcięcie charakterystyki koparkowej napędu 
w punkcie dopuszczalnych obciążeń prądowych prze
kształtnika i w konsekwencji całkowite unierucho
mienie silnika przy zablokowanym obwodzie przepły-
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2ld3 (P, 153599) 21.02.1972. 

'Zakłady Elektrotechniki Motoryzacyjnej, Świdnica 
(Edward Stec, Czesław Hubisz). 

Układ do kontroli prawidłowej pracy prądnicy prą
du zmiennego z prostownikiem zwłaszcza w pojaz
dach samochodowych, znamienny tym, że zawiera 
przekaźnik, który posiada uzwojenie sterujące (1) 
i uzwojenie pomocnicze (2) nawinięte tak że wy
twarzają strumienie magnetyczne o przeciwnych kie
runkach z tym, że uzwojenie sterujące (1) jest połą
czone ze środkiem (18) gwiazdy uzwojeń prądnicy oraz 
z biegunem ujemnym (-~) lub dodatnim (-S). a uzwo
jenie pomocnicze 2 z biegunem ujemnym ( - ) i z wy
łącznikiem (16). 

21e (P. 149182) 1.07.1971 

Zakład Opracowań i Produkcji Aparatury Nauko
wej Warszawa, (Witold Broczek) 

Wielorseędiwy przełącznik kJawśsgowy współzależ
nego działania utworzony z równolegle umieszczo
nych jednorzędowych przełączników klawiszowych 
współzależnego działania o wzdłużnej suwliwie umie
szczonej zapadce, której końce wystają na zewnątrz 
i jeden z nich zaopatrzony jest w sprężynę zwrotną 
znamienny tym, że wspomniane przełączniki jedno
rzędowe (1) umieszczone są w równoległych rzędach 

w takim położeniu, że sprężyny zwrotne (2) zapadek 
(3) sąsiednich rzędów przełączników znajdują się po 
przeciwnych stronach, a pary końców (4) zapadek 
przełączników sąsiednich znajdujące się po jednej 
stronie połączone są stykowo dwurarniertną dźwignią 
(5), której oś obrotu (8) jest zamocowana w łączących 
częściach (7) pomiędzy poszczególnymi rzędami prze
łączników 

21e <P, 152749) 4.01.1972. 
Zjednoczone Zakłady Elektronicznej Aparatury Po

miarowej „Elpo", Warszawa (Jerzy Bodnar Wacław 
Kosianko), 

Obadowa miernika,, w szczególności tablicowego, 
zwłaszcza o kształcie bryły obrotowej lub prostopa
dłościanu i wystającym na zewnątrz obrzeżem two
rzącym rodzaj kołnierza, znamienna tymv że w kor
pusie obudowy (1) wykonane jest co najmniej jedno 
kształtowe wgłębienie (3), w którym jest obrotowo 
osadzona oś (4) z zamontowaną na niej łapką do
ciskającą (5). 

21e (P 152804) 7.01.1972. 
Zakład Doświadczalny Elektrycznej Aparatury P.o-

rniarowo-Regulacyjnej, Zielona Góra (Artur Metal, 
Zdzisław Tarnowski. Jan Nowacki). 

Układ zawieszenia organu ruchomego na taśmach 
w przyrządzie pomiarowym, znamienny tym, że ra
miona obejmy (4) oraz resorki (3) posiadają promie
niowe przecięcia (6) i (5) umożliwiające zamocowanie 
organu ruchomego w przyrządzie pomiarowym bez 
konieczności przewlekania taśm przez otwory w ra
mionach obejmy i w resorkach 
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21e (P„ 153121) 27.01.1972. 
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Sta

szica, Kraków, (Barbara Florkowska, Włodzimierz 
Gąsiorek) 

Urządzenie zliczając® d© metody kroplowej badania 
odporności materiałów izolacyjnych na prądy pełza
j ące zawierające wzmacniacz tranzystorowy, licznik, 
kontaktron i zasilacz napięcia stałego oraz cylindrycz
ny dozownik kropel zakończony rurką wylotowąs zna
mienne tym, że w obwodzie wzmacniacza znajduje 
się zestyk zwiemy Í1) usytuowany pod rurką wylo
tową (6) dozownika kropel. 

21e (P. 153130) 

Politechnika Warszawska, Warszawa, 
Dominko, Franciszek Niemyski) 

27.01.1972. 

(Stanisław 

Przekladnik do pomiaru składowej zerowej prądu, 
posiadający dwa rdzenie obejmujące przewody linii 
trójfazowej, z nawiniętymi na nie uzwojeniami wtór
nymi, znamienny tym, że uzwojenia wtórne (3) i (4) 
tego przekładnika połączone są szeregowe przeaw-
sobnie, przy czym oba rdzenie (1) i (2) różnią się 
przewodnością magnetyczną 

21e (P 153182» 31.01.1972. 

Instytut Energetyki. Warszawa, (Jer/y Konkol). 

Sposób pomiaru wartości składowej czynnej, bier
nej i modułu prądu lub napięcia przemiennego, po
legający na przetwarzaniu wielkości mierzonych prą
du lub napięcia przemiennego na wielkości prądu 
stałego przy równoczesnym stosowaniu napięcia wio
dącego, znamienny tym, że wielkość mierzoną prądu 
przemiennego (Ix) lub napięcia przemiennego (Ux) 
przetwarza się za pomocą członów przetwarzających 
(A) i (B) na dwa napięcia przemienne o wartościach 
proporcjonalnych do wartości wielkości mierzonej, 
przesunięte względem siebie o 90° i wraz z napięciem 
wiodącym (Uw) o tej samej częstotliwości co wielkość 
mierzona, uzyskanym w członie przetwarzającym (M), 
przetwarza się za pomocą dwóch fazoczułych most
ków (X) i (Y) diodowo-rezystancyjnych w połączeniu 
pierścieniowym i układu prostowniczego członu (O, 
na trzy prądy wyprostowane (I1), (L2) i (I3) i trzy na-
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..ria wyprostowane (Vt). (U,) l (U,), których warto-
?!f *?ednU są proporcjonalne do wartości składowej ŚClnneł biernej t modułu wielkości mierzonej, przy CXJm orzetwarzanie prądów (lt). d.) i d.) na propor-
czym P«eiw«r»J"ł'»* , i dokonywane Jest 
C , i °?omU P c&^ (D)' 
(K) i (F) 

21e (P. 153524) 17.02.1972. 

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Sta
szica, Kraków, (Tomasz Stobiecki, Henryk Jankow
ski, Antoni Paja, Józef Spałek, Marek Czyczyło). 

Sposób wyznaczania parametrów etenkleh warstw 
magnetycznych, wykorzystujący efekt magnetooporo-
wy, występujący w cienkiej warstwie magnetycznej 
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podczas przemagnesowania zewnętrznym polem mag
netycznym, znamienny tym, że parametrem otrzyma
nych przebiegów oporu elektrycznego względem zmian 
zewnętrznego pola magnetycznego, jest kąt zawarty 
pomiędzy kierunkiem prądu przepływającego przez 
warstwę, a osią wyróżnioną warstwy, przy czym pa
rametr ten dobiera się tak, aby otrzymany przebieg 
posiadał charakterystyczne maksimum. 

21 e (P 153578) 19.02.1972. 

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne, Łódź 
(Leonard Kobylański). 

Przyrząd do oceny sprawności działania lub uzie
mienia ochronnego, składający się z rezystora nieli
niowego połączonego z transformatorem, dodatkowo 
połączonym z ustrojem pomiarowym za pośrednictwem 
pełnozakresowego prostownika, znamienny tym, że 
ma na wejściu umieszczone równolegle co najmniej 
trzy rezystory (1), (2) i (3) o różnej rezystencji połą
czone szeregowo z poszczególnymi przyciskami (4), 
(5) i (6), stanowiących razem układ połączony z jed
nej strony z wejściowymi zaciskami (7) i (8) od strony 
przycisku (4) połączonego z rezystorem (1) o rezy
stencji większej od pozostałych dwóch rezystorów, 
a z drugiej strony jest połączony z wejściowym trans
formatorem (9) od strony przycisku (6) połączonego 
z rezystorem (3) o rezystencji dziesięciokrotnie mniej
szej od rezystora (2)„ umieszczonego równolegle 
z przyciskiem (5) między rezystorami skrajnymi. 

21e (P. 153628) 23.02.1972. 

Polska Akademia Nauk Instytut Cybernetyki Sto
sowanej, Warszawa (Jerzy Pustoła, Stanisław Wa
wrzyniak, Mieczysław Suchodomski). 

Siłownik elektryczny, (tekst zgłoszenia zamieszczo
ny został w klasie 21d* na stronie 53). 

21f (P. 152500) 27.12.1971. 

Koszalińskie Zakłady Maszyn Lampowych „UNI-
MASZ", Koszalin (Jan Bałbatun). 

Podajnik półwyrobów zwłaszcza płytek stykowych 
do gniazd w automacie do trzonków żarówkowych, 
znamienny tym, że przy końcu stałego toru (2) ruchu 
półwyrobów (1) znajduje się zamocowana przegubo
wo ruchoma rynna (3), która na czas ładowania pół-

wyrobu (1) do gniazda (5) jest końcem swym opu-
szczona w to gniazdo (5). 

21f (P. 152531) 29.12.1971. 

Filmowy Ośrodek Badawczo-Rozwojowy „TECH-
FILM", Warszawa (Adam Kolasa). 

Układ świetlno-optyczny z lampą ksenonową do pro
jektorów 1 rzutników, znamienny tym, że zawiera 
zwierciadła sferyczne (1) i (3) leżące na wspólnej osi 
i zwrócone do siebie powierzchniami odbijającymi, 
których środki krzywizn pokrywają się ze sobą oraz 
ze środkiem łuku kolby ksenonowej (2). 

21f (P. 152768) 5.01.1972. 

Zakłady Maszyn i Urządzeń Technologicznych, War
szawa (Szczepanowski Zdzisław, Matysiak Tadeusz, 
Stępień Michał). 

Układ bezstopniowej regulacji wydajności karuze
lowych maszyn, poruszających się obrotowym ruchem 
cyklicznie przerywanym, polegający na płynnej regu-
lacji czasu postoju roboczych stołów tych maszyn, 
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znamienny tym, te elektryczny silnik (1) połączony 
jest przekładnią (£) z elektromagnetycznym sprzęgłem 
(3), osadzonym na wałku (4) ślimaka, na drugim koń
cu którego umieszczony jest elektromagnetyczny ha
mulec (6), a na napędowym wale (8) osadzona jest 
ślimacznica (T) i krzywka (9), przesuwająca roboczy 
gtół karuzelowej maszyny, przy czym na drugim koń
cu napędowego wału (8) osadzona jest pomocnicza 
krzywka (10), współpracująca z mikrowyłącznikiem 
(14) elektronicznego sterownika (11). 

21f (P. 153510) 16.02.1972. 

Kombinat Techniki Świetlnej „Połam", Warszawa 
(Bogdan Lesiuk, Andrzej Gall, Janusz Dombrowski). 

Lampa wyładowcza, wysokoprężna, składająca się 
z jarznika zamkniętego w bańce zewnętrznej, w szcze
gólności lampa rtęciowo-halogenowa lub rtęciowa, 
znamienna tym, że jarznik (5) zamocowany jest we
wnątrz lampy za pomocą dwóch praktycznie jedna
kowych blaszanych uchwytów (6) i jednego pierście
niowego wspornika (7) w ten sposób, że blaszany 
uchwyt (6) zamocowany do jednego spłaszcza jarz
nika (5) połączony jest z pierścieniowym wspornikiem 
(7) opierającym się o wypukłości (8) w kopule bańki 
(1), a drugi blaszany uchwyt (6) zamocowany na prze

ciwległym spłaszczu jarznika (5) jest przyspawany do 
wspornika doprowadnika prądu (3) lampowej nóżki 
(2), przy czym wspornik' doprowadnika prądu (3) jest 
ukształtowany tak, że jego koniec, do którego przy
spawany jest blaszany uchwyt (6) znajduje się w osi 
lampy wyładowczej, zapewniając współosiowe usytuo
wanie jarznika (5) z bańką (1) lampy, wzdłużną osią 
symetrii blaszanych uchwytów (6) i ich miejscami 
przyspawania, jednego do pierścieniowego wspornika 
(7), a drugiego do wspornika doprowadnika prądu (3) 
lampowej nóżki (2). 

21g (P. 150565) 17.09.1971. 

Kharkovsky Elektromekhanichesky Zavod imeni 
50-letia Velikoi Oktyabrskoi Sotsialisticheskoi Revo-
ljutsii, Charków, Związek Radziecki (Yury Gordeevich 
Borzyak, Alexandr Ivanowich Borisenko, German Mi-
khailovich Tjufilin, Alexandr Ivanovich Rolik, Alex-
andr Ivanovich Yakovlev). 

Sposób wytwarzania wyrobów elektrotechnicznych 
z proszku ferromagnetycznego zwłaszcza klinów mag
netycznych do maszyn elektrycznych, w którym pro
szek żelazny i żywicę termoutwardzalną miesza się 
z utwardzaczem w warunkach próżni, w celu wyda
lenia zanieczyszczeń, powietrza i lotnych produktów 
termoutwardzania, otrzymaną masę rozdziela się na 
porcje, formuje półwyroby i poddaje je stopniowej 
obróbce termicznej w celu utwardzenia żywicy, zna
mienny tym, że po rozdziale masy na porcje, roz-
porcjonowaną masę rozwałkowuje się na półwyroby 
w postaci płaskich arkuszy o grubości większej niż 
grubość gotowych wyrobów, przy czym przy formo
waniu wykonuje się wstępne prasowanie w celu za
gęszczenia półwyrobu, po czym półwyroby, przed stop
niową obróbką termiczną poddaje się utwardzaniu 
w naturalnych warunkach. 

21g (P. 151659) 19.11.1971. 

Tàvkozlèsi Kutatô Intèzet, Budapeszt, Węgry (Kai
man Vargha, Màrta Krenn, Henrik Rausch). 

Sposób wytwarzania kondensatorów elektrolitycz
nych, zwłaszcza przeznaczonych do stosowania w sze
rokim przedziale temperaturowym, przez umieszcze
nie w obudowie kondensatora anodowo utlenionej folii 
stanowiącej metalową elektrodę zaworową lub spieku 
stanowiącego metalową elektrodę zaworową wraz 
z bezwodnym elektrolitem roboczym i przez bezpo
średnie formowanie elektrody w tym elektrolicie, zna
mienne tym, że jako elektrolit roboczy stosuje się 
wytworzony, w środowisku mieszaniny składającej się 
z N-podstawionego amidu lub N-podstawionych ami
dów kwasu karboksylowych i 0 -50% wagowych, ko
rzystnie 5-18°/o wagowych, glikoli polietylenowych, 
roztwór soli otrzymanych z jedno- lub dwuwodorotle-
nowego wielonitrofenolu i mocznika lub z wielonitro-
fenolu i alikiloaminy o krótkim łańcuchu węglowym 
i/lub alkanoloaminy o krótkim łańcuchu węglowym. 

21g (P. 152328) 21.12.1971. 

Instytut Elektrotechniki, Warszawa (Stanisław Nu
rek). 

Sposób wykonania transformatora, zwłaszcza małej 
mocy I ochronnego (tekst zgłoszenia zamieszczony 
został w klasie 21d2 na stronie 51). 
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21g (P. 152371) 21.12.1971. 

Zjednoczone Zakłady Urządzeń Jądrowych „Polon", 
Zakład Doświadczalny, Warszawa (Andrzej Nowak). 

Układ do automatycznej korekcji wskazań mierni
ków Izotopowych i detektorami, zwłaszcza scynty
lacyjnymi, w których korekcji wskazań dokonuje się 
w okresie braku materiału w przestrzeni pomiarowej 
poprzez porównanie sygnału z detektora z zadanym 
napięciem źródła wzorcowego, znamienny tym, że za
wiera elektroniczny przekaźnik (7) włączony między 
wzmacniacz (5) a silnik korekcyjny (8), przy czym 
przekaźnik elektroniczny (T) sterowany jest wielkością 
sygnału pomiarowego z detektora (S). 

21g (P. 152467) 23.12.1971. 

Kopalnia Węgla Kamiennego „Michał", Siemianowi
ce (Klaudiusz Kacy, Bohdan Kołodziejski). 

Czujnik materiałów ferromagnetycznych znamienny 
tym, że posiada umieszczony w cewce (6) kontaktron 
(5), który znajduje się w polu magnetycznym magnesu 
trwałego (7). przy czym kontaktron (5) i cewka (6) 
podłączone są do linii czujnikowej 3.4. 

21g (P. 152997) 20.01.1972. 

Zakłady Podzespołów Radiowych, Kutno (Henryk 
Rutowicz, Krystyna Hojnowska, Janusz Zak). 

Obudowa podzespołu elektronicznego w kształcie 
kubka wypełnionego utwardzalną masą uszczelniającą 
przez którego dno przechodzą wyprowadzenia zna
mienna tym, że w dnie kubka znajduje się co naj
mniej jeden występ (5) na którym oparty jest herme
tyzowany podzespół (1). 
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21g (P. 153458) 

Przemysłowy Instytut Automatyki i 
Warszawa (Maciej Wróbel). 

12.02.1972. 

Pomiarów, 

Termistorowy przekaźnik cieplny posiadający zespół 
pomiarowy zbudowany w układzie mostka Wheatsto-
ne'a prądu zmiennego oraz układ sterowania tranzy
stora, znamienny tym, że baza tranzystora (T) stero
wana jest z zespołu pomiarowego (OP) za pośredni
ctwem układu sterowania (S), natomiast w obwód 
kolektora tranzystora (T) włączona jest dioda (D) 
i szeregowo z nią przekaźnik wyjściowy (P) boczni
kowany kondensatorem (C). 

21g (P 153529) 17.02.1972. 

Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Inwe
stycji Przemysłu Maszynowego „Bipromasz'\ Warsza
wa (Jerzy Łatkiewiez, łan Sokołowski). 

Sposób izolowania i ustalania zwojów cewki 
elektrycznej znamienny tym, że drut nawojowy two
rzący zwoje cewki jest powlekany w czasie procesu 
nawijania, substancją elektrycznie izolującą, o wła
ściwościach tężenia, w której znajduje się zawiesi
na cząsteczek z włókna izolacyjnego sypkiego w po
staci proszku, pyłu lub rozdrobnionego włókna, przy 
czym na jednostkę objętości płynu tężejącego przypa
da 0,5 do 2,5 jednostek objętościowych suchego wy
pełniacza mineralnego 

21g (P. 153558) 18.02.1972. 
Instytut Techniki Cieplnej, Łódź (Jerzy Batiuk, An

drzej Kwaśniewski, Janusz Krajewski). 

Przekaźnik elektroniczny z układem zwłoczny zna
mienny tym, że zawiera element zmiennooporowy 
(FO) włączony między bazę tranzystora (Tt) a minus 
napięcia zasilającego oraz szeregowe połączenie opor
nika (R2) i kondensatora (C). włączone okresowo za 
pomocą styków (a-c) równolegle do elementu zmien-
nooporowego (FO). 

21g2 (P. 153415) 1002.1972. 
Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów, 

Warszawa (Romuald Janson, Grzegorz. Heszen, Anto
ni Pietrzak). 

Układ statycznej przetwornicy prądu stałego na 
prąd trójfazowy o regulowanej częstotliwości, zawie
rający stopień sterujący złożony z trzech wzmacniaczy 
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prądu stałego i stopień wyjściowy złożony z tranzy
storów w układzie mostka trójfazowego, znamienny 
tym, że drugie wejście (We2) wzmacniacza pierwsze
go (A,) pracującego w układzie generatora napięcia 
prostokątnego połączone jest z drugim wejściem 
(We2.) wzmacniacza drugiego (A2) pracującego w ukła
dzie detektora poziomu z histerezą, a drugie wej
ście (We2) wzmacniacza trzeciego (A3) pracującego 
w układzie detektora poziomu z histerezą, natomiast 
drugie wejście (We2) wzmacniacza trzeciego (A3) pra
cującego w układzie detektora poziomu z histerezą po
łączone jest z kondensatorem (C2) i przez opornik 
(Rb) z wyjściem wzmacniacza (A2) drugiego. 

21h (P. 152532) 29.12.1971. 
Instytut Badań Jądrowych, Warszawa (Czesław Sa

wicz). 
Piec plazmowy zwłaszcza do topienia metali skła

dający się z tygla w postaci cylindra z blachy stalo
wej zakończonego stożkiem od dołu i wyłożonego 
z wewnątrz ceramiczną żaroodporną wykładziną, po
krywy ceramicznej, podstawy stalowej, tulei osad-
czej, pierścienia izolacyjnego i wsporczego z dwoma 
czopami, korby i wspornika utwierdzającego pokry
wę, znamienny tym, że ma plazmotron (10) umiejsco
wiony w dolnej części tygla dyszą (11) skierowany 
ku górze. 

21k (P 153258) 3.02.1972. 
Allmänna Svenska Elektriska Aktiebolaget, Väste-

ras, Szwecja (Otto von Krausenstierns). 
Sposób zapobiegania tworzenia się dendrytów pod

czas ładowani» baterii akumulatorów zawierających 
ogniwa z cynkowymi anodami i katodami znamienny 

tym, że anoda cynkowa i/lub przepuszczająca jony 
przegroda najkorzystniej umieszczona pomiędzy cyn
kową anodą a katodą jest poddawana ruchom wibra
cyjnym podczas przebiegu ładowania. 

21k (P. 153354) 7.02.1972. 

Nauchno-Prazvodstvennoe Obiedinenie „Termopri-
bor", Lwów, ZSRR (Yakov Avramovich Altshuler). 

Sposób wytwarzania baierii termoelektrycznych, 
których termoelementy, wykonane z folii dwóch róż
nych materiałów zamocowane są na ramce, znamien
ny tym, że arkusz folii z jednego materiału łączy się 
z arkuszem folii z innego materiału przy czym arku
sze te rozmieszcza się po przeciwnych stronach wzglę
dem linii ich połączenia, tworząc płytkę, po czym 
w płytce tej wycina się otwory, które z dwóch prze
ciwnych narożników przechodzą w wycięcie a uzyska
ne w ten sposób dwie płytki, z termoelementami, 
utworzpnymi przez przegrody między otworami, na
kłada się jedna na drugą, tak, że arkusz folii z jed
nego materiału jednej płytki przylega od arkusza fo
lii z drugiego materiału drugiej płytki a następnie 
termoelementy jednej płytki umieszcza się w otwo
rach drugiej płytki tak by wycięcia obu płytek po
krywały się i łączy się dwie płytki w strefie wycięć, 
przy czym szerokość tych wycięć równa jest wielko
ści szczeliny między termoelementami, a następnie po 
umocowaniu na ramce odcina się końce arkuszy poza 
miejscami ich połączenia, uzyskując baterię termo
elektryczną, zawierającą ciąg termoelementów połą
czonych szeregowo. 
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21n7 (P 152827) 10.01.1972. 
Warszawskie Zakłady Telewizyjne, Warszawa (Jó

zef Korzeniowski). 
Układ do wygaszania plamki świetlnej na ekranie 

telewizyjnej lampy obrazowej, podłączony przez re
zystor ograniczający jaskfrawość w obwodzie regulacji 
jaskrawości, do dodatniego napięcia źródła zasilania 
oraz przez potencjometr regulacji jaskrawości do 
dodatniego napięcia źródła zasilania oraz przez po
tencjometr regulacji jaskrawości do siatki sterującej 

lampy obrazowej jest znamienny tym, że zawiera 
elektryczny układ odcinający (C) oraz impulsowe źró
dło zasilania (L), pomiędzy dolną częścią potencjome
tru (P1) i masą układu. 
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21n7 (P. 153332) 7.02.1972. 
Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Radia 

i Telewizji, Warszawa (Andrzej Bartosiak). 

Sposób tłumieni* «»kłócenia dekodowanych sygna
łów chrominancji w systemie telewizji kolorowej SE. 
CAM znamienny tym, że modulowane częstotliwościo
we sygnały chrominancji porównuje się co do fazy 
z sygnałem generatora lokalnego, a uzyskanym syg
nałem błędu fazy koryguje się częstotliwość sygna
łu generatora lokalnego tak, aby częstotliwość ta na
dążała za zmianami częstotliwości chwilowej sygna
łów chrominancji, przy czym między częstotliwością 
sygnału generatora lokalnego a częstotliwością syg
nałów chrominancji istnieje zależność czasowa, odpo
wiadająca charakterystyce przeiściowej obwodu de-
emfazy małej częstotliwości. 

Układ do stosowania sposobu według zastrz. 1 zna
mienny tym, że obwód znanego dekodera chrominan
cji korzystnie przed punktem rozgałęzienia toru na 
tor bezpośredni (7) i tor opóźniony (8) włączony jest 
detektor fazy (3) wejście którego połączone jest 
z wyjściem generatora lokalnego (6) o częstotliwości 
zbliżonej do częstotliwości sygnałów chrominancji, 
a wyjście detektora za pośrednictwem filtru dolno-
przepustowego (4) i układu wzmacniająco-sumującego 
(5) połączone jest z wejściem regulacyjnym generatora 
lokalnego (6) przy czym na wejście układu wzmac
niająco-sumującego (5) przyłączony jest z generato
ra (11) sygnał fali prostokątnej o częstotliwości rów-
nej połowie częstotliwości odchylania poziomego, 
o współczynniku wypełnienia równym 0,5 i odpowied
nio wybranej polaryzacji. 

21n7 (P. 153333) 7.02.1972. 

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Radia 
i Telewizji, Warszawa (Piotr Gilar, Tadeusz Kraw-
czonek, Andrzej Tchorzewski). 

Układ przeciwprześwitowy koderów telewizji barw
nej systemu SECAM znamienny tym, że w torze lu-
minancji włączony jest filtr środkowo-zaporowy 1 
z pętlą automatycznej regulacji szerokości pasma 
i tłumienia, która składa się z szeregowo połączonego 
filtru środkowo-przepustowego 2, detektora amplitu
dy 3, wzmacniacza prądu stałego 4 z progiem zadzia
łania oraz 'i elementu regulacyjnego 5 do regulowa
nia pasma i tłumienia filtru środkowo-zaporowego 1. 

22a (P. 153476) 14.02.1972. 
Wolskie Zakłady Przemysłu Barwników. Wola 

Krzysztoporska (Marian Rajewski, Julitta Korzeniow
ska, Wiesław Siwek). 

Sposób wytwarzania pigmentów azowych łatwodys-
pergowalnych otrzymywanych na drodze sprzęgania 
z dwuazowanych amin aromatycznych z komponenta
mi biernymi typu 2-naftolu, jego pochodnych lub 
z arylidami acetylooctowymi, znamienny tym, że do 
komponenta czynnego przed rozpoczęciem procesu 
dwuazowania dodaje się od 5-50%>, a szczególnie ko
rzystnie 10-30% w stosunku do wagi pigmentu, 
pierwszorzędowej aminy o ogólnym wzorze R - N H t , 
w którym R oznacza rodnik alifatyczny zawierający 
conajmniej 8 atomów węgla w łańcuchu, rodnik cy-
kloalifatyczny zawierający 5 - 6 atomów węgla w pier
ścieniu podstawionym grupami alkilowymi o 1-4 ato
mach węgla, lub rodnik kwasu dwuterpenowego, przy 
czym każdy z wymienionych rodników może zawie
rać jedną lub więcej pierwszorzędowych grup amino
wych, a po zakończeniu procesu sprzęgania zawiesinę 
pigmentu o pH 7,5-9 ogrzewa się przez 3 - 5 godzin 
w temperaturze 90-100°C po czym znanym sposobem 
pigment odsącza się suszy i miele. 

22a (P. 153766) 29.02.1972. 
Zakłady Chemiczne w Bdygoszczy, Bydgoszcz (Mi

rosław Kazimierczak, Janina Gronowska, Wiesław 
Pawłowski, Jadwiga Zychowicz, Wacława Niwińska, 
Teresa Michalczyk). 

Sposób otrzymywania barwników wywoływanych 
na włóknie w parowaniu obojętnym, znamienny tym, 
że trwałe związki dwuazowe o ogólnym wzorze 1 
w którym y, v, w, z oznacza H, OCH3> OC2H5, zaś x 
oznacza grupę NHCOC«H5> NHC8H4OCHs, NHC,H8, 
NHC8H4CHS, otrzymane przez kondensację N-metylo-
glicyny z dwuazozwiązkami amin o ogólnym wzorze 
2 w którym podstawniki v. w, x, y, z, mają wyżej po
dane znaczenie, miesza się z naftoelanami AS i wy
wołuje na włóknie w parowaniu obojętnym bez po
mocniczych środków hydrolizujących. 

22a (P. 153767) 29.02.1972. 

Zakłady Chemiczne w Bydgoszczy, Bydgoszcz (Mi
rosław Kazimierczak, Leopold Michalczyk, Andrzej 
Nowacki, Władysław Demus, Stanisław Janowski). 

Sposób otrzymywania barwników wywoływanych 
na włóknie w parowaniu obojętnym, znamienny tym, 
że trwałe związki dwuazowe o ogólnym wzorze 1, 
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w k t ó r y m y, v, w, z, oznacza H, CH8 , OCH, , OC 2H 6 
i NO2 x n a t o m i a s t oznacza CH 8 , OCH 8 , OC2H2, N 0 2 , 
o t r z y m a n e przez s p r z ę g a n i e z k w a s e m feny log l icyno-
- o - k a r b o k s y l o w y m d w u a z o z w i ą z k ó w a m i n o ogó lnym 
wzorze 2 w k t ó r y m v, w, x, y, z ma ją znaczen ie j a k 
we wzorze 1, miesza się z n a f t o e l a n a m i AS i w y w o 
łuje na w ł ó k n i e w p a r o w a n i u obo ję tnym bez p o m o c 
niczych ś r o d k ó w hydro l i zu jących . 

22g (P. 153405) 10.02.1972. 

I n s t y t u t B a d a w c z o P r o j e k t o w y P r z e m y s ł u F a r b 
i L a k i e r ó w , Gl iwice ( J a d w i g a B u j a r e k , H a n n a Bie-
n iecka , N ikuca K o p y t o w s k a , R o m a n J e n k n e r ) . 

F a r b a e m u l s y j n a a k r y l o w a zawie ra j ąca w swoim 
sk ładz ie p igmen ty , wype łn iacze , ś rodki zagęszczające, 
dyspergu jące , s tabi l izujące , z n a m i e n n a t y m , że zawie 
ra ś rodek n ie jonowy o t r z y m y w a n y z izoalkoholi i t e r -
p ino l enu d o d a w a n y w ilości od 0,5 do 2,5 części w a 
gowych, na jko rzys tn i e j od 0,5 do 1,5 części w a g o w y c h 
w prze l iczeniu na l a t eks . 

22g (P. 153466) 14.02.1972. 

Po lsk ie Kole je P a ń s t w o w e (Cent ra lny Ośrodek B a 
dań i Rozwoju Techn ik i Kole jn ic twa) , W a r s z a w a (Ta
deusz Czeka ła , J a n P łacheck i ) . 

P a s t a do konse rwac j i powłok m a l a r s k i c h , zwłaszcza 
t a b o r u kole jowego, z n a m i e n n a t y m , że oprócz w o s k ó w 
es t rowych l u b po l i e ty l enowych wzg lędn ie ich m i e 
szaniny i k w a s u ole jowego j a k o p l a s ty f ika to ra o raz 
w ę g l o w o d o r ó w j a k o rozpuszcza ln ików z a w i e r a od 
0,5° o do 5° o w a g o w y c h żywicy k r e z o t o w o - f o r m a l d e -
h y d o w e j . 

22Ï* (P. 153018) 21.01.1972. 

I n s ty tu t Technologi i D r e w n a , Poznań (Jerzy C h u -
dzicki, S te fan ia Mag ie r ska , F ranc i szek Panc i r s ch , 
Zdzis ław P u l i k o w s k i , J e r z y Szemiotowicz) . 

Sposób w y t w a r z a n i a k le ju f eno lowo- fo rma ldehydo-
weso , szczególnie do zakle jan ia płyt p i l śn iowych for
m o w a n y c h na mokro , polegający na kondensac j i fe
nolu z "formaldehydem w obecności k a t a l i z a t o r a a l k a 
licznego znamienny tym, że kondensac j ę p r o w a d z i się 

d e h y d e m , p rzy czym s tosuje się s tosunek m o l o w y fe 
nolu do f o r m a l d e h y d u j a k 1 : 2 do 1 : 2,3, n a j k o r z y s t 
niej 1 : 2,15 doda jąc f o r m a l i n ę s topn iowo w ciągu 2 - 6 
godzin, na jko rzys tn i e j 4 godziny, u t r z y m u j ą c t e m p e 
r a t u r ę r eakc j i w g ran i cach 60 do 80°C, a po u z y s k a 
niu lepkości 100 do 500 cP, na jkorzys tn ie j 200 cP dodaje 
się 0,1 do 0,3 mola moczn ika na mol fenolu, na jko rzys t 
niej 0,22 mola na mol, p rowadząc proces w n iezmienio
nej t e m p e r a t u r z e , aż do uzyskan ia k le ju o lepkości 400 
do 5000 cP na jkorzys tn ie j 700 cP przy s tężeniu żywicy 
około 50%. 

2212 (P. 153663) 24.02.1972. 

F a b r y k a S a m o c h o d ó w Cięża rowych im. Fe l iksa 
Dzie rżyńsk iego , S t a r a c h o w i c e (Ryszard Rynio) . 

K l e j do k l e j en i a form s k o r u p o w y c h , z n a m i e n n y t y m , 
że sk ł ada się z: 

4 0 - 5 0 części w a g o w y c h żywicy m o c z n i k o w o - f o r m a l -
dehydowe j wzbogacane j a lkoho lem fur fury lowym, 

6 - 1 0 części w a g o w y c h u t w a r d z a c z a z ch lo rku gl inu, 
wody, g l iceryny techn iczne j i moczn ika , 

4 0 - 5 0 części w a g o w y c h wype łn i acza m i n e r a l n e g o . 

23c (P. 153110) 26.01.1972. 

Po l ska A k a d e m i a N a u k C e n t r u m B a d a ń N a u k o w y c h 
w w o j . k a t o w i c k i m Zak ład P e t r o - i K a r b o c h e m i i . G l i 
wice (Włodzimierz Kis ie lów, R o m a n Klecan) . 

Sposób w y t w a r z a n i a d o d a t k u zwiększającego l ep 
kość i w s k a ź n i k lepkości olejów s m a r o w y c h z n a m i e n 
ny t y m , że na mieszan inę węg lowodorów nasyconych , 
o ś r e d n i m c iężarze cząs teczkowym nie wyższym od 
350, działa się n a d t l e n k i e m o rgan icznym w t e m p e r a 
t u r z e niższej od t e m p e r a t u r y w r z e n i a mieszan iny w ę 
g lowodorów w a tmosfe rze gazu oboję tnego, przy s t a 
łym mieszan iu i c iągłym u s u w a n i u lo tnych p r o d u k t ó w 
reakc j i - po czym u s u w a się części zże lowane n ie 
rozpuszcza lne w rozpuszcza ln ikach organicznych , oraz 
e w e n t u a l n i e n i e p r z e r e a g o w a n e węglowodory . 

23c (P. 153213) 30.07.1971, 

I n s t y t u t Ciężkiej Syntezy Organ iczne j , B lachownia 
Ś ląska (Zofia Kubica , Domin ik Nowak , E d w a r d G r z y 
wa , Józef Gibas , H a n u s J a n , Chr i s tos Gieńkowski ) . 

Sposób w y t w a r z a n i a e m u l g a t o r a d la olejów do o b 
róbki meta l i na bazie związków pow. -czynnych n ie 
jonowych i myde ł o rgan icznych k w a s ó w t łuszczowych 
i e t ano loamin z n a m i e n n y tym, że wysokocząs teczkowe 
k w a s y nasycone i n ienasycone , zawie ra jące w ł a ń c u 
chu a l i f a tycznym 1 5 - 2 2 a t o m ó w węgla zobojętnia się 
e t a n o l o a m i n a m i w obecności n i skooksye ty lowanych 
alki lofenol i lub a m i d ó w k w a s ó w t łuszczowych, k t ó r e 
wchodzą w skład p r o d u k t u końcowego, przy czym 
proporc je i lościowe s u b s t r a t ó w wyjśc iowych wyraża ją 
się s t o s u n k i e m w a g o w y m k w a s ó w tłuszcz. : e t ano lo 
a m i n : n ie jonowych związków pow. czynnych 
- 1 : 0 ,5 -0 ,8 : 0,"9-1,2. 

23c (P. 153451) 12.02.1972. 

P r zeds i ęb io r s two Obro tu P r o d u k t a m i Naf towymi 
„CPN", Bydgoszcz (Benon Ziejewski , Józef Szews). 

Sposób w y t w a r z a n i a s m a r u do s m a r o w a n i a zwła 
szcza s t yków s l aboprądowych znamienny tym, że w a 
zelinę f a rmaceu tyczną białą B w ilości od 78 do 83 
części w a g o w y c h , ce rezynę żółtą w ilości od 4 do 6 
części w a g o w y c h i l anol inę bezwodną w ilości od 14 
do 16 części w a g o w y c h ogrzewa się w t e m p e r a t u r z e 
około 80°C i na jkorzys tn ie j w zależności od w ie lko 
ści szarży p rodukcy jne j wydz ie la się z p rzewidz iane j 
ca łkowi te j ilości waze l iny f a rmaceu tyczne j białej B 
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ilość od 5 do> 10 części wagowych, którą stapia się 
w temperaturze 60°C, mieszając dodaje się stopnio
wo soli metali' ciężkich lub metali ziem alkalicznych 
w postaci naftomianów w ilości od 0,03 do 0,05 części 
wagowych oraz soli lub- mieszaniny soli metali cięż
kich w postaci dwualkilodwutiofosforanów w ilości 
od 0,02 do 0,03 części wagowych a następnie po uzy
skaniu mieszaniny jednorodnej dodaję się ją w tem
peraturze okolo 60°C do oddzielnie stopionego roz
tworu składającego się z wazeliny farmaceutycznej 
białej B, cerezyny żółtej i lanoliny bezwodnej i mie
sza się do uzyskania mieszaniny jednorodnej. 

23d (P. 153833) 3.03.1972. 
Centralny Ośrodek Techniki i Rehabilitacji, War

szawa (Dominik Żelazko, Danuta Wolińska-Tomasze-
wisz. Henryk Sikorski). 

Tworzywo palące się barwnym płomieniem, zwła
szcza do bezknotowych zniczów nagrobkowych, za
wierające znane substancje barwiące płomień i pod
stawową masę palną, znamienne tym, że stanowi mie
szaninę urotropiny w ilości 90 do 98% wagowych, 
glikolu etylenowego w ilości od 1 -do 9°/o wagowych 
i niewielkich ilości substancji barwiących płomień. 

24c (P. 150970) 9.10.1971. 

Józef Gajda. Babice Stare. 

Palnik gazowy, znamienny tym że kolektor (11) do
prowadzający gaz do palnika zawiera szereg dysz słu
żących do wdmuchiwania mieszanki gazu z powie
trzem stycznie do obwodu cylindrycznej komory (12) 
palnika, połączonej z wentylatorem (3), doprowadza
jącym powietrze wtórne wzdłuż osi podłużnej komo
ry, dzięki czemu mieszanka palna gazowo-powietrzna, 
wytwarzana przed wejściem do komory (12) i wdmu
chiwana stycznie do tej komory przepływa prostopad
le do kierunku przepływu powietrza wtórnego, za
pewniając dokładniejsze wymieszanie powietrza z ga
zem 

24g (P. 146740) 8.03.1971. 

Instytut Przemysłu Wiążących Materiałów Budo
wlanych, ( )pol<- lAbdon Karkowski). 

Sposób transportu popiołów lotnych, znamienny 
tvm. że transport uje sie je w nostaci granul. 

24g (P. 153584) 19.02.1972. 
„Siarkopol" Kombinat Kopalń i Zakładów Prze

twórczych Siarki im. M. Nowotki, Tarnobrzeg (Ta
deusz Sanetra, Bogdan Tobiszewski, Ludmiła Hille-
brand, Feliks Betlej, Bronisław Hillebrand). 

Sposób odpylania spalin z pieca do spalania zwła
szcza keku lub pirytu, w którym do zgrubnego od
pylania stosuje się znane sposoby statyczne i kine
tyczne i odpylanie przez zraszanie grawitacyjne, zna
mienny tym, że dla wytrącenia najdrobniejszych py
łów stosuje się ich koagulację na mokro z jednoczes
nym wytrąceniem skoagulowanych cząsteczek sposo
bem kinetycznym, a następnie osuszenie w znany spo
sób. 

Zestaw urządzeń do stosowania sposobu według 
zastrz. 1, mający w swym składzie po stronie oczy
szczenia z pyłów grubszych na przykład statyczny 
odpylnik, cyklony lub multicyklony, odzysknicowy ko
cioł i myjąca wieża, znamienny tym, że ma conaj-
mniej jeden koagulator (6) i znane urządzenia su
szące. 

24i (P. 152495) 27.12.1971. 

Biuro Projektowo-Technologiczne Przemysłu Moto
ryzacyjnego ,,Motoprojekt", Warszawa, Polska (Woj
ciech Mikos). 

Urządzenie do regulacji szybkości wylotu gazów 
z komina, które składa się z zespołu zawiasowo umo
cowanych na szczycie komina płatów poruszanych 
z pewnej odległości mechanizmem cięgnowym za po
średnictwem układu dźwigniowego znamienne tym, że 
każdy z płatów (1) zaopatrzony jest w segment kieru
jący (3) zamocowany uchylnie na jego górnej krawę
dzi. 

25a (P. 153907) 7.03.1972. 

Politechnika Łódzka Instytut Mechanicznej Tech
nologii Włókna, Łódź (Władysław KorlinskiV 
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Urządienle do wytw»rs»nt» dstanlny rtądkowoko-
lumienkowej według patentu 85577 złożone z dwóch 
nastawialnych układów igieł, znamienne tym, że wy
posażone jest w dwie pary układów igieł (1) i (2) oraz 
(3) i (4), zamocowanych na stałe, z których zewnętrzna 
para (1) i (2) ustawiona Jest względem siebie pod ką
tem 90-110° jak w szydełkarce płaskiej, a wewnę
trzna para (3) i (4) ustawiona jest pod kątem 0-20° 
jak w osnowarkach raszlowych, przy czym nad ukła
dami igieł są umieszczone trzy wodziki (5), (6) i (7) 
nawleczone kolejno nitkami wątków (8), (9) i (10), 
z których Jeden wodzik (5) podaje wątek (8) na ze
wnętrzne układy igieł (1) i (2) natomiast pozostałe 
wodziki (6) i (7) podają wątki (9) i (10) na skrzyżo
wane igły z układu zewnętrznego i wewnętrznego (2) 
i (3) o n z (1) i (4). 

25e (P. 153339) 7.02.1972. 

Morski Instytut Rybacki, Gdynia (Witold Strzy
żewski, Władysław Burawa, Zbigniew Krajewski, An
drzej Lewandowski, Stanisław Prüffer, Jerzy Wa-
wrzonowski, Grzegorz Zdziebkowski). 

Tkanina lub dzianina sieciowa dla narzędzi połowo
wych szczególnie dla narzędzi ciągnionych ukształto
wana z oczek wykonanych z sieciarskiego materiału 
powroźniczego lub taśm na przykład dzianych zna
mienna tym, że oczka w tej tkaninie lub dzianinie są 
ukształtowane w postać prostokątów a najkorzystniej 
kwadratów, za pośrednictwem znanych fizycznych 
i/lub mechanicznych środków połączeniowych, w taki 
sposób, że jest w tych oczkach zachowany stabilizo
wany jednakowy niezależnie od występujących para
metrów pracy narzędzia kąt w przybliżeniu równy 
90° we wszystkich narożach oczka. 

27c (P. 152006) 8.12.1971. 

Stocznia im. Komuny Paryskiej, Gdynia (Wiesław 
Janiszewski). 

Promieniowy wentylator składający się z promie
niowego wirnika i obudowy, znamienny tym, że 
w cylindrycznej obudowie (1) z jednym lub więcej 
tłocznymi króćcami (3) osadzony jest współosiowo 
promieniowy wirnik (2) wyposażony w zewnętrzny 
pierścieniowy kanał (7) ograniczony przez powiek-

lub więcej wycięciami (9), przy czym kanał (7) po
dzielony jest przedłużonymi łopatkami (6), których 
zewnętrzne krawędzie (10) połączone są z przednimi, 
względem kierunku obrotów, krawędziami (11) wy
cięć (»). y 

27c (P, 152867) 11.01.1972. 
Fabryka Wentylatorów, Chełm Śląski (Jan Radwań

ski, Justyn Polok). 
Wentylator z wlotem kolanowym, znamienny tym, że 

we wlocie (1) znajduje się przegroda (2). 

27c (P. 153556) 18.02.1972. 
Główny Instytut Górnictwa, Katowice. Polska (Sta

nisław Łaboński, Jan Cygankiewicz, Adam Zyzak, Sta
nisław Bigaj). 

Urządzenie blokujące, mechanizm przestawiania ło
patek wentylatora, znamienne tym, że składa się z kli
na (1) ze ściętą powierzchnią (2) osadzonego w rowku 
(3) kadłuba (4) oraz w rowku (5) tłoka (6) i wyposa
żonego we wkręt (7) prowadzony w otworze (8) ka
dłuba (4) oraz utrzymujący klin (1) w stałym położe
niu w stosunku do tego kadłuba, przy czym klin (1) 
jest sterowany za pomocą śruby (9) osadzonej w obej
mie (10) i sterowanej za pomocą klucza przez otwór 
(11) w korpusie (12) na zewnątrz urządzenia wentyla
cyjnego, natomiast blokowanie tłoka (6) w kadłubie 
(4) dokonuje się dolną płaszczyzną klina (1) przy sta
łym kontakcie powierzchni (2) z górną płaszczyzną 
rowka (3). 
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27c (P. 153964) 3.03.1972. 
Państwowe Technikum Rolnicze, Owidz (Mieczysław 

Rolbiecki). 
Dmuchawa, znamienna tym, že jej kilkakrotnie 

w stosunku do normalnej wydłużona dysza (2) po
siada w pierwszej połowie jej górnej ściany dwa szcze
linowe otwory (3 3') a po jej bokach przy wlocie po 
jednym podłużnym otworze (4 4'). 
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27c <P. 149359) 12.07.1971 
Huta „Pokój" Przedsiębiorstwo Państwowe Wyod

rębnione, Ruda Śląska (Matla Bogusław, Benda Józef, 
Radwański Jan, Polok Justyn). 

Dmuchawa gazowa promieniowa z wlotem kolano
wym znamienna tym, że posiada urządzenie regulacji 
parametrów przepływowych w postaci przesuwnej tar
czy umieszczonej we wlocie wirnika. 

27c (P, 153442) 11.02.1972. 
Zakłady Konstrukcyjno-Mechanizacyjne Przemysłu 

Węglowego, Gliwice, Polska (Andrzej Sowa, Krzysztof 
Karowiec). 

Wentylator lutniowy % tłumikiem hałasu, zwłaszcza 
tłumikiem rezonansowym, znamienny tym, że we
wnątrz dyfuzora wentylatora ma osadzoną współosio

wo rurę (1) oraz poprzecznie do osi wentylatora co naj
mniej jedną pierścieniową przegrodę (2), a zewnętrzna 
pobocznica powstałych pierścieniowych komór jest 
perforowana. 

27c (P. 153765) 29.02.1972. 

Zabrzańska Fabryka Maszyn Górniczych, Zabrze, 
Polska (Stanisław Morzyński, Andrzej Wróblewski, Jan 
Szulowski), 

Wentylator % napędem pneumatycznym, zwłaszcza 
kopalniany wentylator lutniowy, znamienny tym, że 
ma jeden lub kilka kanałów (8)B odprowadzających do 
lutni (7) powietrze wylotowe z turbiny, których wy
loty (9) umieszczone są za łopatkami (4), kierownicy 
wentylatora. 

30a (P. 153818) 2.03.1972. 

Pomorska Akademia Medyczna, Szczecin (Bohdan 
Borodzicz). 

Urządzenie do badania lokalizacji przy pomocy rąk, 
znamienne tym, że na poziomej płycie (1) umieszczo
ne są światełka fiksacyjne (4) i skala kątowa (5) od
dzielone od siebie półkolistą ścianką (3) co umożliwia 
ścisłe sprawdzenie określenia wzrokowo-ruchowej lo
kalizacji przestrzennej przy badaniach klinicznych 
oraz przy leczeniu zeza. 



70 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO Nr 20 

30c (P. 153909) 8.02.1972. 

Chemiczna Spółdzielnia Pracy „Technochemia", 
Warszawa (Longin Skawiński, Hubert Pryll, Janusz 
Domański). 

Zgłębnik noa©w0-iołądk0wy w postaci rury z otwo
rem czołowym i bocznym znamienny tym, że rura (1) 
wykonana z materiału przezroczystego odpornego na 
czynniki chemiczne i starzenie ma drugi otwór (4) 
boczny położony na przeciwnej ściance rury (1) lecz 
dalej od końca dożołądkowego zgłębnika niż otwór (3), 
przy. czym na rurze (1) zgłębnika znajduje się trwale 
naniesione pierścieniowe oznaczenie ($ i 6), z których 
oznaczenie (5) umieszczone jest w odległości około 
400 mm od końca dożołądkowego zgłębnika, a ozna
czenie (6) w odległości około 1700 mm od tegoż końca. 

30d (P. 152874) 13.01.1972. 
Instytut Organizacji i Mechanizacji Budownictwa, 

Warszawa (Alfred Brodniewicz, Stanisław Korbacz, 
Małgorzata Uchymiak). 

Maska spawalnicza z ruchomą ciemną szybką umo
cowana na obracającym się sworzniu, znamienna tym, 
że sworzeń (1) ma uchwyty (2) i (2a) oddalone od sie
bie o część łuku koła oraz w obudowie (3) o kształcie 
zmieniacza (4) posiada umocowany zmieniacz (4) za
kończony skierowanym od poziomej osi (5) klinem któ
rego to zbieżne boki mają dwa sprężyste elementy (8) 

i (8a) skierowane wystającymi częściami ku ścianom 
obudowy (3). 

30e (P. 153137) 27.01.1972. 
Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „Delta-Kros-

no", Krosno n/Wisłokiem (Edward Kłeczek). 

Stół pionizacyjny składający się z ramy nośnej 
z przekładnią ślimakową i leżaka znamienny tym, że 
leżak (3) osadzony jest wahliwie w ramie (1) stołu 
i połączony jest z przekładnią ślimakową (2) linką (11) 
służącą do podciągania leżaka (3) do pozycji piono
wej w czasie obrotu przekładni (2). 

30c (P. 153440) 11.02.1972. 
Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „Delta-Kros-

no", Krosno n/Wisłokiem (Edward Kłeczek). 

Stół wyciągowo-redresyjny składający się z korpusu 
i umieszczonej na nim leżanki oraz wyposażony w me
chanizm obciążający i odciążający sprzężone z leżan
ką znamienny tym, że mechanizm obciążający stanowi 
dźwignia (5) osadzona wahłiwie na osi (3) i zaopatrzona 
w ciężar (6), natomiast mechanizm odciążający stanowi 
znana przekładnia ślimakowo-korbowa (12), która po
łączona jest z wieżyczką wyciągową (11) leżanki (2) za 
pomocą dwu dźwigni (15) i (20) tworzących parę kine-
matyczno-przesuwną umożliwiającą przy założonej 
wielkości obciążenia stopniowy wzrost wielkości siły 
naciągu, utrzymanie tej wielkości siły i stopniowy po
wrót (odciążenie) do stanu wyjściowego. 

30f (P. 153457) 12.02.1972. 

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów, 
Warszawa (Ireneusz Wasilewski). 

Hydrauliczne urządzenie wykonawcze do bezpośred
niego masażu serca sterowane z układu elektronicz
nego, znamienne tym, że posiada płaszcz zewnętrzny 
(1) w postaci stożka ściętego otwartego z dwóch stron 
wewnątrz którego umieszczone są parami co najmniej 
cztery płaty wewnętrzne (2) oraz co najmniej cztery 
komory (3) z końcówkami (4) umieszczone między we
wnętrzną ścianą płaszcza zewnętrznego (1) i zewnętrz
nymi ścianami płatów wewnętrznych (2). 



30h P 152812) 8.01.1972, 

instytut Weterynarii (Zakład Technologii i Kontroli 
Leków Weterynaryjnych), Puławy (Zdzisław Syno-
wiedzki, Stanisław Majdan). 

Sposób wytwarzania trwałych preparatów iniekcyj-
nych zawierających związki barbiturowe, a w szcze
gólności 6% do 16°/o kwasu 5-etylo 5/1-metylobutylo/ 
/barbiturowego łącznie, rozpuszczone w mieszaninie 
glikolu propylenowego» alkoholu etylowego, alkoholu 
benzylowego i wody znamienny tym, że proces pro
wadzi się przy użyciu wyżej wymienionych w kolejno
ści barbituranów, w wagowym stosunku 1 : 5, oraz przy 
użyciu wyżej wymienionych kolejności rozpuszczal
ników w objętościowych stosunkach 4,5-6; 0,2; 1-1,05; 
4-1.74, co w konsekwencji doprowadza do powstania 
buforowych roztworów barbiturowych o wartościach 
pH w granicach 9 do 9,9. 

31a (P. 152423) 23.12.1971. 

Huta Baildon, Katowice, Polska (Chryzant Leśniak, 
Edmund Bryjak). 

Piec z obrotową retortą do obróbki cieplno-chemicz-
nej w ośrodku gazowym metali i stopów, znamienny 
tym. że we wnętrzu retorty (2) ma zamocowane; spi
ralę (5) oddzielającą obrabiany materiał (10) od ścian 
retorty (2), oraz przewód (11) doprowadzający strumień 
obrabiającego gazu do retorty (2) i przewód (8) odpro
wadzający ten strumień z retorty (2), 

31a (P. 152810) 8.01.1972. 

Instytut Metalurgii Żelaza im. St. Staszica, Gliwice 
(Józef Wanot, Florian Szmidt, Tadeusz Wolny). 

Dysza dla pieców szybowych znamienna tym, że ma 
dwa wykonane w kształcie rury płaszcze metalowe 
o różnych średnicach, które usytuowane są osiowo 

i wykazują zbieżność od strony wylotu, przy czym me
talowy zewnętrzny płaszcz (1) i metalowy wewnętrz
ny płaszcz (2), połączone są ze sobą pogrubionym me
talowym pierścieniem (3), zaś z drugiej strony wodną 
komorą (4), która wyposażona jest w przegrodę (10) 
oraz króciec (8) doprowadzający wodę chłodniczą i od
prowadzający wodę chłodniczą (9), przy czym dysza 
podzielona jest przegrodą (5) osadzoną pomiędzy pła
szczami (1) i (2) prostopadle do tych płaszczy, z których 
część zawarta pomiędzy wodną komorą (4), a prze
grodą (5) wypełniona jest mat ?'~.!em izolacyjnym. 

31a (P. 153057) 24.01.1972. 

Walcownie Metali „Dziedzice" im F Dzierżyńskiego 
Przedsiębiorstwo Państwowe, Czechowice-Ddziedzice 
(Janusz Sładeczek, Józef Czyż, Stanisław Tománek). 

Sposób przygotowywania miedzianych wzorników 
do formowania części kanałowej elektrycznych induk
cyjnych pieców rdzeniowych do topienia miedzi i jej 
stopów znamienny tyrn, że wzorniki kanałowe owija 
się taśmą z tkaniny szklanej, na którą nakłada się 
masę ceramiczną sporządzoną na bazie stężonego szkła 
wodnego lub kwasu fosforowego z dodatkiem pyłu 
kwarcytowego lub magnezytowego oraz pyłu szkła 
potasowo-sodowego lub borowego. 

31a1 (P. 152561) 29.12.1971. 

Pierwszeństwo; 31.^2.1970; 11,11.1971 - Szwajcaria 

Erwin Bührer, Schaffnausen. Szwajcaria. 
Żeliwiak z usytuowanym nad gardzielą otworem za

silającym, posiadającym zamknięcie, oraz zaopatrzony 
w kubeł zasilający, który jest nasadzany na brzeg 
otworu zasilającego, znamienny tym. że przynajmniej 
jeden człon zamykający (12) jest przyłożony do otwo
ru zasilającego (10) od strony wnętrza pieca, a ponad-
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to usytuowana nad przestrzenią topnienia (1) żeliwiaka 
gardziel (4) ma średnicę większą niż zwykle stoso
wana. 

31a1 (P. 153849) 3.03.1972. 
Biuro Projektów Przemysłu Hutniczego „Biprohut" 

Przedsiębiorstwo Państwowe, Gliwice (Kazimierz Dy
bał). 

Obrzeże trzonów pieców z trzonem wysuwanym, po-
krocznym i obrotowym posadowionych na znanych ko
łach ujętych w nośnej ramie z kształtowników i ma
jących rynnę uszczelniającą znamienne tym, że stano
wi je łącząca kształtowniki ramy (1), blacha (3), oraz 
umocowany od strony osi (11) trzonu oporowy kształ
townik (4) z podtrzymką (4a)s a od zewnątrz oporowa 
blacha (5), przy czym między kształtownikiem (4) 
z podtrzymką (4a) a oporową blachą (5) ustawiona jest 
dolna kształtka (6) z wybraniem (6b) pod oporową 
blachą (5) i z występem (6c) dopasowanym do pod-
trzymki (4a) i z oporowym występem (6a), na której 
to dolnej kształtce (6) spoczywa górna kształtka (7), 
mająca oporowy występ (7a) zazębiony z oporowym 
występem (6a) kształtki dolnej (6), mająca występ (7b) 
ograniczający trzon, i płaszczyznę (7c) dla ułożenia 
górnej warstwy (8a) wymurówki (8) trzonu. 

31b1 (P. 152437) 23.12.1971. 

31b1 (P. 15243$> 23.12.1971. 

Zakłady Tworzyw Sztucznych „Pustków", Pustków 
(Jerzy Chudzicki, Stefania Magierska, Krystyna Rocz
niak, Zdzisław Wertz, Halina Wiekluk). 

Sposób wytwarzania chemoutwardzalnego spoiwa 
do mas formierskich i rdzeniowych z żywicy fenolowo-
-formaldehydowej typu rezolowego i alkoholu furfu-
rylowego, znamienny tym, że żywicą otrzymaną przez 
polikondensację 1 mola fenolu i 2,3 mola formaldehydu 
w środowisku alkalicznym przez dodanie 3% wago
wych wodorotlenku sodu i następnie odwodnianie pod 
zmniejszonym ciśnieniem w środowisku obojętnym 
uzyskanym przez dodanie 6,7% wagowych kwasu mle
kowego, do uzyskania lepkości 3000 do 5000 cP i su
chej substancji co najmniej 75% miesza się w tempe
raturze pokojowej z alkoholem furfurylowym w sto
sunku wagowym żywicy i alkoholu od 1:4 do 5 : 1 , 
najkorzystniej 2 :1 uzyskując spoiwo o lepkości od 150 
do 300 cP i suchej substancji powyżej 60%. 

Zakłady Tworzyw Sztucznych „Pustków", Pustków 
(Jerzy Chudzicki, Stefania Magierska, Krystyna Rocz
niak, Zdzisław Wertz, Halina Wiekluk). 

Sposób otrzymywania spoiwa do mas formierskich 
i rdzeniowych z produktów kondensacji fenolu z for
maldehydem lub/i fenolu z formaldehydem i alkoho
lem furfurylowym, znamienny tym, że produkt kon
densacji miesza się w temperaturze pokojowej z pre-
kondensatem alkoholu furfurylowego z 1,5% wagowy
mi kwasu szczawiowego w temperaturze 75°C przez 
okres 1 godziny, a następnie ochładza się oraz neu
tralizuje przez dodatek 2% wagowych węglanu sodu 
rozpuszczonego w wodzie w stosunku 1 : 2, przy czym 
lepkość prekondensatu wynosi od 6 do 30 cP i zawar
tość suchej substancji od 15 do 30%, natomiast sto
sunek wagowy produktu kondensacji fenolu z for
maldehydem lub/i fenolu z formaldehydem i alkoholem 
furfurylowym do prekondensatu alkoholu furfurylo
wego wynosi od 1:9 do 12:1 najkorzystniej 2 : 1 dla 
żywicy fenolowoformaldehydowej i 4 : 1 dla żywicy fe-
no lowo- fo rma ldehydowo- fu r fu ry lowe j uzyskując spoi
wa, k tó re u t w a r d z o n e w mas ie fo rmiersk ie j l u b r d z e 
niowej posiadają wy t r zyma łość na rozciąganie po 24 go
dzinach od 1 3 , 5 - 1 5 kG/cm*. 

31b1 (P. 152438) 23.12.1971. 

Z a k ł a d y T w o r z y w Sz tucznych „ P u s t k ó w " , P u s t k ó w 
(Jerzy Chudzicki , S t e fan ia Magie r ska , K r y s t y n a Rocz
n iak , Zdz i s ł aw Wer tz . Ha l ina Wiek luk) . 

Sposób w y t w a r z a n i a spoiwa u t w a r d z o n e g o bez 
o g r z e w a n i a do m a s fo rmie r sk ich i rdzen iowych przez 
k o n d e n s a c j ę żywicy f e n o l o w o - f o r m a l d e b y d o w e j z a l 
koholem fu r fu ry lowym, z n a m i e n n y t y m , że s tosuje się 
dwus topn iową k o n d e n s a c j ę fenolu z f o r m a l d e h y d e m 
w s to sunku m o l o w y m 1 : 1.4-2,4 w obecności 0 ,1-0 ,4 
mola w o d o r o t l e n k u sodu lub potasu , p rzy czym p i e r w 
szy stopień kondensac j i p rowadzi się w t e m p e r a t u r z e 
5 0 - 65°C, d rug i w t e m p e r a t u r z e 8 0 - 9 5 ° C z z achowa
n i e m to le ranc j i żywicy z wodą przy końcu procesu co 
na jmn ie j 1 : 500 i n a s t ę p n i e dodaje się 3 ,0 -4 ,5 m c l a 
a lkoholu fu r fu ry lowego oraz 0,35-0,55 mola bezwod
n ika k w a s u m a l e i n o w e g o po czym p rowadz i się p r o 
ces kondensac j i w t e m p e r a t u r z e w r z e n i a do uzyskan i a 
lepkości metodą k u b k a F o r d a Nr 4 około 30 s e k u n d 
w t e m p e r a t u r z e 20°C 

31b1 (P. 152682) 31.12.1971. 

I n s ty tu t O d l e w n i c t w a , K r a k ó w (Rzepa Tadeusz , G r u 
dz ińsk i Z y g m u n t , H e y r a n A n d r z e j , P i l i chowsk i Bog
d a n , Kaj l M a r i a n , Ebisz Józef, W a w r z y n k i e w i c z E d 
win , G u z e w s k i H e n r y k , G łowa la Władys ław) . 

P r e p a r a t do m a s fo rmie r sk ich i rdzen iowych z n a 
m i e n n y t y m , że s k ł a d a się z pozostałości p o d es ty l acy j 
nej subs tanc j i t łuszczowych zwierzęcych, na jko rzys t 
niej z d o d a t k i e m rozpuszcza ln ików i up łynniaczy 
w ilości do 80 części c iężarowych l u b je j emuls j i w o d 
n e j . 

31b1 (P. 152871) 12.01.1972. 

I n s t y t u t O d l e w n i c t w a , K r a k ó w , (Ryszard Albin , K a 
zi n i e r z B r u z d a , Ka ro l Chudoba , J a n H a r p u l a , J a n H o -
roszko, Tadeusz Olszowski) . 

Urządzenie do wykonywania form i rdzeni skorupo
w y c h z termoutwardzalnych ciekłych mas żywicznych 
sk łada jące się ze zb io rn ików s k ł a d n i k ó w masy , do 
z o w n i k ó w z n a m i e n n e t y m , że wyposażone j e s t w m i e 
s z a r k ę ws tępną (5), m i e s z a r k ę g łówną (6), połączone 
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szarką ślimakową (9), a ta z kolei poprzez głowicę (11) 
z rdzennicą (10), która zamknięta jest od góry gło
wicą (12) siłownika pneumatycznego (13). 

31b1 (P. 153105) 26.01.1972. 

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszi
ca. Kraków (Stanisław Pelczarski, Franciszek Sztefko, 
Leszek Żurawski). 

Sposób zagęszczania masy formierskiej, przez pod
dawanie jej wibracjom, znamienny tym, że na masie 
formierskiej umieszcza się swobodną płytę, nie zwią
zaną sztywnie wiązadłami kinematycznymi z maszy
ną, przy czym płyta w stanie spoczynku wywiera na 
masę formierską nacisk rzędu od 0,1 do 0,5 kG/cmf, 
a w czasie wibracji płyta działa na masę ze zwielo
krotnionymi okresowymi siłami dynamicznymi. 

31b1 (P. 153403) 10.02.1972. 

Dolnośląskie Zakłady Metalurgiczne „DOZAMET" 
Przedsiębiorstwo Państwowe, Nowa Sól (Walerian So-
liński). 

Maszyna formierska, zwłaszcza o napędzie pneuma
tycznym, zawierająca zespół wstrząsający do zagę
szczania masy formierskiej lub podobnej, złożony z tło
ka wstrząsającego umieszczonego np. w amortyzatorze 
i stołu roboczego zabezpieczonego przed obrotem wy
suwanymi trzpieniami prowadzącymi, znamienna tym, 
że trzpienie prowadzące (8) stanowią tłoczyska cylin
drów (7) wspomagających zespół wstrząsający, a ich 
górne końce są (w najprostzym wykonaniu) osadzone 
luźno w odpowiednich gniazdach w stole roboczym (4), 
zaś końce dolne są połączone z tłokami (9), przy czym 
przestrzenie robocze (A) pod tymi tłokami są połączo
ne z siecią sprężonego powietrza korzystnie poprzez 
znany zawór redukcyjny (12) i zawór (rozdzielacz) 
szybkiego działania (11), który jest sterowany impul
sem cyklicznie zmiennym (X) doprowadzanym najle
piej z przestrzeni roboczej (B) pod tłokiem wstrząsa
jącym (3) i/lub impulsem stałym (Y) doprowadzanym 
np. z pulpitu lub sieci sprężonego powietrza poprzez 
zawór drogowy (15) przekazujący jeden z tych impul
sów (X) lub (Y) do wspomnianego zaworu szybkiego 
działania. 

31b1 (P. 153404) 10.02.1972. 
Dolnośląskie Zakłady Metalurgiczne „DOZAMET" 

Przedsiębiorstwo Państwowe, Nowa Sól (Walerian So-
liński). 

Maszyna formierska z wibratorem do oddzielania 
formy odlewniczej od modelu, działającym najlepiej 
prostopadle do płaszczyzny stołu roboczego za pomocą 
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suwaka (bijaka) o napędzie np. pneumatycznym, zna
mienna tym, że wibrujący suwak <6> jest umieszczony 
korzystnie w obudowie (4) znanego trzpienia (3) lub 
w korpusie ruchomym (5), umieszczonym w tej obudo
wie. 

31b2 (P 148207) 17.05.1971. 
Henryk Zieliński, Lublin. 

Urządzenie do odśrodkowego wylewania łożysk sto
pem łożyskowym, zamocowanych w »chwycie cení ra
jącym, znamienne tym, że jedna z tarcz (5) i Í8) przy
legających do czół łożyska umieszczonego w uchwy
cie posiada przynajmniej jedno podłużne wycięcie usy
tuowane promieniowo w którym osadzony jest prze-
auwnie suwak (9), posiadajacv kanałek o szerokości 
mniejszej niż szerokość wycięcia tarczy (8) i ustawiony 
do wewnątrz. 

31b2 (P. 150259) 20.08.1970. 
Georg Fischer AG, Schaffhausen, Szwajcaria (Erwin 

Bühver). 

Urządzenie do transportu odlewów o przechylnych 
kubełkach przenoszonych wzdłuż bezkońcowego toru 
obok stacji załadowczej i wyładowczej znamienne tym, 
że kubełek 1 zaopatrzony jest w perforację 10 i w tac
kę odbieralnika 12 sztywno połączoną z dnem kubeł
ka w pewnej od niego odległości. 

31b2 <P. 153023) 21.01.1972. 
Politechnika Wrocławska, Wrocław (Andrzej Byda-

łek, Jan Rabel, Zbigniew Brzezicki). 
Sposób kokilowego odlewania korpusów ze stopów 

lekkich o objętościowym charakterze krzepnięcia, pro
wadzony w podgrzanej do temperatury 400--500°C ko-
klH, znamienny tym, że zalewanie kokiii (1) odby

wa się przy częściowe wysuniętych cylindrycznych 
tłoczkach {3}, xtóre po wypełnieniu kokili (Ï) i zakrzep-
nięeiu metalu w szczelinowym wlewie (7) wciska się 
wgłąb kokili (l) o wielkość skoku kompensującego 
całkowity skurcz objętościowy stopu 

î / î iadzenîe do stosowania; sposobi weMug s&sirs,. 1. 
znamienne tyra, że etanowi go kc«!As (1) wyposażona 
w szczelinowy wlew (7) I cylindryczne tłoczki (%) za
mocowane w płycie (4) oraz prowadzone w płycie (5) 
przymocowanej do kokiii (1)„ przy czym średnice tłocz
ków (3) są proporcjonalne dc objętości każdego węzła 
termicznego odlewu i pomnożone przez wielkość skoku 
o jaki wciska się tłoczki 13) po wypełnieniu kokiii ii) 
odpowiadają objętościom metalu potrzebnym do 
skompensowania skurczu poszczególnych węzłów ter
micznych odlewu. 

31b2 (P. 153733) 28.02.1972. 

Instytut Obróbki Plastycznej, Poznań (Jerzy Grześ
kowiak). 

Urządzenie do wykonywania wyrobów przez praso
wanie odlanego metalu, znamienne tym, że składa się 
z pieca (2) do topienia metalu, z instalacji doprowa
dzającej ciekły metal, a zawierającej przewód (3) i za
wór dozujący {4) względnie czerpak pojemnościowy, 
dozujący ciekły metal do matryc (7), zamocowanych 
w ruchomej płycie matrycowej (6), która osadzona jest 
obrotowo lub przesuwnie w płycie podstawowej Í8) 
a ponadto ze stempla prasującego (11) zamocowanego 
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31b (P 153973) 10.03.1972. 

Politechnika Wrociawskas Wrocław (Andrzej Dziat-
kiewicz). 

Uriądsenie do gferoidyzacjl, znamienne tym, że sta
nowi go korpus (1) w postaci otwartego naczynia od
wróconego do góry dnem i wykonanego o podwójnych 
ściankach, w którego walcowej części na jednym lub 
więcej poziomach usytuowane są po dwie lub więcej 
dysz (11), a najlepiej po trzy dysze (11), wewnątrz któ
rych umieszczone są elektrody (18), natomiast w gór
nej części korpusu (1) wykonany jest wlotowy otwór 
(2) podłączony do gazowego przewodu (3), przy czym 
w otworze (2) umieszczony jest koncentrycznie dopro
wadzający przewód (4) w postaci rury o podwójnych 
ściankach, który za pośrednictwem elastycznej złącz
ki (5) połączony jest z dozownikiem (6), zaś do prze
wodu (i) poniżej złączki (5) podłączony jest gazowy 
przewód (9), a ponadto na przewodzie (4) zamontowa
ny jest wibrator (10). 

32a (P. 152896) 14.01.1972. 

Instytut Przemysłu Szkła i Ceramiki. Warszawa 
(Ferdynand Grochowski, Tadeusz Więckowski). 

Sposób wytwarzania kulek wewnątrz pustych *e 
szkła i materiału podobnego, zwłaszcza z rurek, zna
mienny tym, że przesuwającą się rurkę pionowo w dôî 
ogrzewa się miejscowo dookoła jej średnicy zewnętrz
nej do stanu plastycznego, zgniata się do połączenia 
się ze sobą ścianek wewnętrznych, przecina się po
wstałe zwężenie, po czym ucięty kawałek wprawia się 
w ruch toczny, a następnie poddaje ruchowi kołowo-
-poprzeczno-podłużnemu, w temperaturze niższej o kil
ka stopni od temperatury mięknięcia materiału. 

Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz. 1 
znamienny tym, że zawiera piec elektryczny (1), po
łączony z podzespołem nagrzewającym (4) i węzłem 
ucinającym (5) zsynchronizowanym z podawaniem rur
ki (2) przez rolki (3) i połączonym bezpośrednio z tu
leją (6) o kształcie zakrzywionym, której wylot łączy się 
z korytkiem kształtującym (8) usytuowanym pod ką
tem do płaszczyzny poziomej. 

do płyty głowicowej U&h do której samocowaray jest 
mechanizm sterujący ruchem płyty matrycowej np« 
krzywka (9), w której zamocowane matryc® są sma
rowane dyszą smarującą, pobierającą smar s® zbiorni
ka 117) poprzez, zawór regulacyjny (15) sterowany 
krzywką (16). 
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32b (p. 153251) 3.02.1972. 

Instytut Szkła, Warszawa (Stefan Kinel, Teresa 
Młynarska, Janina Szymczak). 

Sposób zwiększeni» wytrzymałości mechanicznej 
szkła przez powierzchniową wymianę jonową, zna
mienny tym, i e szkło zawierające Li tO i Na tO podda
wane jest działaniu stopionej mieszaniny soli sodu 
i potasu w temperaturze poniżej temp. odprężania np. 
przez zanurzenie w stopionej mieszaninie tych soli. 

32b (P. 153835) 3.03.1972. 

Instytut Szkła, Warszawa (Marek Grochowski, Ka
zimierz Mańczak, Wacław Tuszyński, Bolesław Ziem
ba, Aleksander Szczytowski). 

Opałowe szkło przeznaczone do walcowania, zna
mienne tym, że należy do układu Si02 - P 20 5 - CaO 
- Na ,0 i zawiera w częściach wagowych składniki 
podstawowe SiO, 66-80, P80B 3 -10 , CaO 6-22, Na 80 
5-16, oraz składniki modyfikujące właściwości AlgO! 
0,1-1,5 i MgO 0,3-5,0. 

34c (P. 153135) 27.01.1972. 

„ZELMER" Rzeszowskie Zakłady Elektromechanicz
ne, Rzeszów (Eugeniusz Polak). 

Odkurzacz elektryczny pracujący w pozycji leżącej 
1 posiadający mechanizm do automatycznego zwija
nia przewodu przyłączeniowego znamienny tym, że me
chanizm do automatycznego zwijania przewodu znaj
duje się korzystnie w dolnej części korpusu (7) odku

rzacza i usytuowany jest w pozycji leżącej w ten spo-
sóbt że oś rolki (6) do zwijania tworzy z osią (8) odku
rzacza kąt około 90°. 

34c (P 153163) 28.01.1972, 

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Łomży, Łom
ża - Piątnica (Kazimierz Minasiewicz). 

Głowica rozpryskowa do mechanicznego mycia kon
tenerów 1 tanków, znamienna tym, że na rurze (1) są 
osadzone całkowicie w wykonaniu podwójnym ścięte 
pierścienie (2 i 3), ewentualnie w części rury (1) ścię
te pierścienie (2 i 3) i w części rury (1) ścięte pierś
cienie (3) lub tylko wyłącznie ścięte pierścienie (3) 
w odległości od styku ściętych pierścieni (2 i 3) z ru
rą (1) od krawędzi najbliższego otworka powyżej jed
nego milimetra przy kątach (a) zawartych między osią 
otworów (5) w rurze (1) i płaszczyzną ścięcia pierś
cieni (2 i 3) zawartych w granicach od 20° do 60°, przy 
czym oś otworu (5) jest wykonana w stosunku do 
powierzchni wewnętrznej rury pod kątem (ß) zawar
tym w granicach od 90° do 50°, w zakończeniu zaś ru
ry (1) jest wkręcany specjalny pierścień (4) z otworka
mi (5) wykonanymi jak na pobocznicy rury (1), na któ
rej górny pierścień (2') posiada dodatkowo otwory (6)p 
dzięki czemu część rozpylanej cieczy kierowana jest 
na powierzchnię bezpośredniego zamocowania głowi
cy. 

34c (P. 153857) 3.03.1972. 

ASPA Zakłady Aparatury Spawalniczej im. Komu
ny Paryskiej, Wrocław (Andrzej Janerka). 

Węzeł łożyskowy posiadający łożysko kulkowe 
otwarte lub zamknięte usytuowane na wirującym wał
ku urządzenia i zamocowane w gnieździe wykonanym 
v. ściance obudowy, znamienny tym, że elementem 
mocującym łożysko (2) są co najmniej dwa zaciski (4) 
usytuowane w wybraniach wykonanych w gnieździe, 
mające postać metalowych płytek najkorzystniej 
o przekroju prostokątnym, zaopatrzone na swych koń
cach w odgięcia (7) i (8) skierowane naprzemian. od 
i do osi gniazda na jednym końcu oraz od osi gniazda 
na drugim końcu zacisku (4), przy czym odgięcia (8) 
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skierowane od osi gniazda ograniczają ruch osiowy 
łożyska (2) a odgięcia (7) stanowią w montażu opory 
dla pierścienia zewnętrznego tegoż łożyska (2). 

35a (P. 148061) 11.05.1971. 

Biuro Projektów i Dostaw Pieców Tunelowych, Kra
ków (Jan Boroń, Mieczysław Novak). 

Samozakleszczające chwytacze ślizgowe na prowad
nice o przekroju kołowym, znamienne tym, że posia
dają szczęki (3) kleszczy wycięte pryzmatycznie tak, 
że każda szczęka (3) ma dwie powierzchnie styku 
z prowadnicą (1). 

35a (P. 153166) 29.01.1972. 

Główne Biuro Studiów i Projektów Górniczych -
Ośrodek Studialno-Badawczy Projektowania Górnic
twa Podziemnego, Katowice, Polska (Jerzy Buraczyń-
ski. Wojciech Neyman, Stanisław Małaczyński). 

Urządzenie wyciągowe, znamienne tym, że wyposażo
ne jest w dwa naczynia skipowe (6) o kołowym przekro
ju poprzecznym, z których każde przemieszcza się 
w osobnym szybie oraz w dwa koła kierujące (2) 
umieszczone w głowicy dwuczłonowej wieży (4), usta
wionej nad zrębami dwóch szybów wierconych. 

35a (P. 153712) 25.02.1972. 

Zakłady Konstrukcyjno-Mechanizacyjne Przemysłu 
Węglowego, Gliwice, Polska (Bogdan Domanowski, 
Jan Barczyk, Tadeusz Zmysłowski, Jan Pawelec). 

Sposób instalowania przewoźnego wyciągu awaryj
nego, umożliwiający dogodny montaż tego wyciągu, 
znamienny tym, że linę nośną, na której wisi klatka 
szybowa, przeprowadza się najpierw przez koło lino
we ustawione nad szybem, a następnie przeprowadza 
się ją przez zwrotnie rolkowo-linową, która nadaje 
linie kierunek do wciągarki ustawionej w dogodnym 
dowolnym miejscu obok szybu. 

Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz. 1, 
znamienne tym, że składa się z linowego koła (1) usta
wionego nad szybem (2) na belkach (3), które mogą 
być postawione bezpośrednio na zrębie szybu (2) lub 
na nośnej konstrukcji (4) oraz ze zwrotni rolkowo-
-linowej (5) która może przyjmować linę z dowolnej 
wysokości od linowego koła (1), a następnie na wyj-
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ściu ze zwrotni może ją kierować w dowolnym kierun
ku, przy czym zwrotnia (5) może być w zależności od 
potrzeby ustawiona kołem (9) do góry lub na dół. 

35a (P. 153713) 25.02.1972. 
Zakłady Konstrukcyjno-Mechanizacyjne Przemysłu 

Węglowego, Gliwice, Polska (Tadeusz Zmysłowski, 
Bogdan Domanowski, Jan Pawelec, Zbigniew Mandel
ski, Jan Barczyk). 

Klatka do «zybowych ursądień wyciągowych awa
ryjnych 1 ratowniczych, składająca się z głównego no
cnego kosza, bocznych nośnych koszy i zestawu jezd
nych prowadnic, znamienna tym, że do dowolnych, 
leżących na przeciw siebie boków głównego kosza (1) 
mogą być łatwo dobudowane, w zależności od odmia
ny klatki, dostawne boczne kosze (Z) i komplet wy
miennych nastawnych prowadnic (3, 4 lub 5), przy 
czym prowadnice (3) są przystosowane do jazdy po 
sztywnych prowadnikach (6), np. drewnianych, a obro
towe prowadnice (4) i suwliwe prowadnice (5) są przy
stosowane do jazdy po linowych prowadnikach (8) 
lub (9). 

(P. 150089) 19.08.1971. 
Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych, Poznań 

(Henryk Wojciechowski, Stefan Smurzyński, Michał 
Radoszewski). 

Mechanizm obrotu nadwozi maszyn roboczych za
opatrzony w cięgna elastyczne opasujące koła cięgno
we, sterowany urządzeniem hydraulicznym, znamien
nym tym, że elastyczne cięgna (1) opasują cięgnowe 

koła (2) umocowane do obrotowego nadwozia (3) ma
szyny roboczej oraz napinające koła (4) osadzone na 
czopie (5) połączonym z podwoziem (6) tejże maszyny, 
przy czym cięgna (1) są połączone z jednym końcem 
hydraulicznego cylindra (8), którego drugi koniec jest 
połączony z podwoziem (6). 

35b (P. 152922) 8.03.1972. 
Politechnika Krakowska Wydziału Budownictwa Lą

dowego, Kraków, (Janusz Murzewski, Stanisław 
Weiss). 

Stalowa dźwignica powłokowa, stanowiąca konstruk
cję dźwignicową typu bramkowego, przeznaczona ja
ko konstrukcja do transportu związanego z przeła
dunkiem sypkich materiałów budowlanych, surow
ców hutniczych i tym podobnych, znamienna tym, że 
jest konstrukcją sprężoną za pomocą systemu cięgien 
podłużnych (3) biegnących równolegle do tworzących 
powłoki zespolonych z układem użebrowań podłuż
nych (4). 

35b • (P. 152926) 15.01.1972 
Zakład Doświadczalny Dźwigów Samochodowych 

i Samojezdnych przy Centralnym Biurze Konstruk
cyjnym Urządzeń Budowlanych^ ' Bielsko-Biała» Pol
ska (Edward Sosna). 

Mechanizm rozsuwu dźwigów teleskopowych, zwłasz
cza dwuczłonowych, znamienny tym, że składa się 
z liny mechanizmu podnoszenia (1), przechodzącej we
wnątrz wysięgnika przez sprzęgło linowe (2), przymo
cowane do członu podstawowego (4), krążek linowy 
(3), osadzony obrotowo w urządzeniu blokującym po
łożenie (8), krążek linowy (5), osadzony obrotowo 
w członie podstawowym (4), wprzęgło (7) przymoco
wane do członu wysuwnego (6) oraz krążków kieru
jących (10) osadzonych obrotowo na członie wysuw-
nym (6) i zaworu elektro-hydraulicznego (9) umiesz
czonego w członie wysuwnym przy czym urządzenie 
blokujące położenie (8) połączone jest na sztywno 
z członem wysuwnym (6). 

35b (P. 153128) 27.01.1972. 

Politechnika Warszawska Centralne Biuro Konstruk
cyjne Urządzeń Budowlanych, Warszawa, Polska (Sta
nisław Oziemski, Aleksander Kulesza, Zygmunt Szew
czyk). 

Wysięgnik wieloczłonowy teleskopowy maszyn robo
czych ciężkich, zwłaszcza żurawi jezdniowych i kona-
rek, znamienny tym, że urządzenie napędowe członów 
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wysięgnika, powodujące ich wysuwanie względnie 
wsuwanie, składa się ze znanego siłownika hydra
ulicznego i układu cięgnowego złożonego z taśmy sta
lowej lub niemetalowej (4) i łańcucha (5), przy czym 
siłownik hydrauliczny (l), zamocowany przegubowo 
głowicą (6) drąga tłokowego (S) w stopie wysięgnika 
(7) a kołnierzem (8) cylindra hydraulicznego (2) 
w pierwszym wysuwanym członie wysięgnika (14), 
powoduje ruch tego członu, natomiast układ cięgno
wy złożony z taśmy stalowej lub niemetalowej (4) za
mocowany jednym końcem (9) w stopie wysięgnika (7), 
następnie przechodzącej przez rolkę (10), obrotowo osa
dzoną w głowicy (6) cylindra (2) i drugim końcem 
zamocowaną w drugim członie wysuwanym wysięgni
ka (15) oraz łączącą się z łańcuchem (5), który jest 
drugim elementem układu cięgnowego, a który prze
prowadzony przez koło łańcuchowe (12), zamocowane 
w dolnej części pierwszego członu wysuwanego wy
sięgnika (14), ustalony jest drugim końcem w przed
niej części członu stałego wysięgnika (13), powoduje 
przy przesuwaniu cylindra (2) przesuwanie następnego 
członu wysuwanego wysięgnika (15), 

35b (P. 123278) 3.02.1972. 

Krakowskie Biuro Projektowo-Badawcze Budow
nictwa Przemysłowego, Kraków, Polska (Lucjan Wo
jas, Zbigniew Faix-Dąbrowski). 

Żuraw do budowy kominów żelbetowych 1 podob
nych budowli, znamienny tym, że po pierścieniowym 
torowisku (1)) składającym się z segmentów połączo
nych z sobą przy pomocy połączeń kołnierzowych, po
rusza się korpus (1) o kształcie cylindrycznym skła
dający się z segmentów połączonych z sobą przy po
mocy połączeń kołnierzowych (15), do którego są prze
gubowo przytwierdzone w jednej płaszczyźnie dwa 
wysięgniki (2) i (3) przy czym w dolnej części kor
pusu są zamocowane wahaczowe napędowe zestawy 
kół (4) i nienapędowe zestawy kół (5). 

35b (P 153328) 7.02.1972. 
Centralne Biuro Konstrukcyjne Urządzeń Budowla

nych, Warszawa, Polska (Mariusz Zelachowski, Jan 
Goduński). 

Olinowanie podnoszenia i opuszczania wieży we
wnętrznej, składające się z krążków ruchomych, krąż
ków stałych oraz liny znamienne tym, że posiada ele
ment wyrównujący (6) napięcie w poszczególnych od
cinkach liny pomiędzy krążkami (3), (4), do którego 
przymocowany .iest_ogranicznik obciążenia (7). 

35d (P. 150530) 16.09.1971. 
Biuro Projektów Przemysłu Metali Nieżelaznych 

„Bipromet", Katowice (Tadeusz Czuwaj). 

Podajnik materiałów zwiniętych w kręgi współpra
cujący z ciągarką bębnową oraz urządzeniem odbie
rającym zwoje rur lub prętów, posiadający podstawę 
stojaka w której ułożyskowany jest wał z osadzonymi 
ramionami podnoszonymi ©brotowo siłownikiem po
przez dźwignię znamienny tym, że w ramionach (3) 
podajnika zabudowane są wózeczkowe zabieraki (6) za
opatrzone w biegowe rolki (7) ułożyskowane tocznie, 
połączone przegubowo z końcówką tłoczyska (8) si
łownika (9), przy czym obrotowo przesuwne zabiera
ki (6) wózeczkowe ułożone są w prowadnicy (10) 
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35d P. 151336 30.10.1971. 

Biuro Projektów Przemysłu Metali Nieżelaznych 
„Bipromet", Katowice (Kazimier« Łukaszewski). 

Unądsenle de pionowego podnosienla podestu po
siadające dwie pary siłowników oraz dwie pary ra
mion dźwigni osadzonych we wsporczych łożyskach, 
z czego krótsze ramiona dźwigni umocowane są prze
gubowo do tłoczysk siłowników natomiast dłuższe ra
miona dźwigni zakończone tocznymi rolkami osadzo
nymi w poziomych prowadnicach znamienne tym, że 
na każdej piaście wsporczego łożyska (8) umocowanej 
sztywno do ramion dźwigni (4) osadzona jest w spo
sób trwały tarcza (10) do której umocowana jest lina 
(11) nawinięta na części obwodu tarczy (10). 

35d (P. 152158) 15.12.1971. 

Biuro Projektowo-Technologiczne Przemysłu Moto
ryzacyjnego „Motoprojekt", Warszawa (Wojciech Mi
kos). 

Dźwignik cięgnowy złożony ze śruby z prawym i le
wym gwintem która ma odpowiednie nakrętki i osa
dzona jest w korpusie z uchwytem mocującym zna
mienny tym, że nakrętka z lewym gwintem (4) i na
krętka z prawym gwintem (5) zaopatrzone są w odpo
wiednie prowadnice (6, 7) współpracujące z jednej 
strony ślizgowo między sobą a z drugiej z korpusem 
(U), który jest obudową zewnętrzną dźwignika. 

35d (P. 152726) 30.011972. 
Fabryka Maszyn Odlewniczych, Kraków, Polska 

(Jan Danek, Adam Trojanowski, Władysław Brzozow
ski). 

Podnośnik pneumatyczny zwłaszcza do skrzynek 
formierskich składający się z siłownika pneumatycz
nego z przytwierdzoną do niego półką i belką nośną 
i dwóch zawiesi skrzynek formierskich znamienny 
tym, że zawiesia (6) zaopatrzone w tuleje (7) umiesz
czone są przesuwnie na belce nośnej (5) przy czym 
tuleje (7) połączone są cięgnami (13) za pomocą sworz
ni (14) z tarczą (11) osadzoną obrotowo na czopie (Î0) 
półki (4). 

35d (P. 152983) 20.01.1972. 
Biuro Projektów i Studiów Przemysłu Ceramiki Bu

dowlanej Przedsiębiorstwo Państwowe, Poznań (Bog
dan Kulikowski, Robert Barglik, Andrzej Paszkowski, 
Ernest Piskozub). 

Wieloszczękowy uchwyt, zwłaszcza do wózków wid
łowych przeznaczony do chwytania i przenoszenia no-
siwa w postaci stosu luźno poukładanych elementów, 
znamienny tym, że ząb (4) uchwytu (1) ma na powierz
chniach bocznych sprężyste kątowe dźwignie (5) za
opatrzone w szczęki (6) i osadzone obrotowo na osiach 
(7), które są przymocowane przy pomocy wieszaków 
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(8) i osłony (9) do nakładek (10) zęba (4), przy czym 
wewnętrzne wolne końce (11) dźwigni (5) są osadzone 
swobodnie w otworach (18) nośnej belki (13) zęba (4), 
dzięki czemu nakładka (10) z osłoną (9), wieszakami (8) 
i osiami (7) jest osadzona na nośnej belce (13) przesuw
nie. 

35d (P. 153223) 2.02.1972. 
Ośrodek Badawczo Rozwojowy Maszyn Budowla

nych, Warszawa, Polska (Stanisław Neumann, Włodzi
mierz Zakrzewski). 

Urządzenie do montażu I demontażu segmentowych 
masztów pionowych, (tekst zgłoszenia umieszczony zo
stał w klasie 37f na stronie 86). 

36c (P. 153552) 17.02.1972. 
Ośrodek Zaplecza Technicznego Wojewódzkiego 

Związku Spółdzielni Pracy, Gdańsk (Ryszard Szałuc-
ki), 

Kocioł centralnego ogrzewania utworzony z izolowa
nego korpusu z powierzchnią ogrzewalną, ustawione
go nad komorą popielnikową oddzieloną rusztem od 
komory paleniskowej i wyposażonego wewnątrz 
w opłornki znamienny tym, że korpus kotła stanowi ra
ma utworzona z przedniej ściany (4) z opartym i po
łączonym z nią walczakiem (5), wzdłużnych kolekto
rów (7) górnych poprzecznego kolektora (9) górnego 
i pionowych rur (10) opadowych łączących wzdłużne 
kolektory (6) dolne i wzdłużne kolektory (7) górne, 
a w tak utworzonej ramie zabudowane są rury (11) 
ścian bocznych między wzdłużnymi kolektorami (6) 
dolnymi i wzdłużnymi kolektorami (7) górnymi oraz 
rury (12) ściany tylnej między poprzecznym kolekto
rem (8) dolnym i poprzecznym kolektorem (9) górnym, 
przy czym rury (12) ściany tylnej zamykają komorę 
(1) paleniskową od tyłu i góry tworząc jednocześnie 
poziomy kanał dla przepływu spalin, do którego wy
prowadzone są z rur (11) ścian bocznych rury (14) fla
gowe, z tym że w rurach (11) ścian bocznych, z których 
wyprowadzone są rury (14) flagowe umieszczone są 
kryzy (34). 

36c (P, 153658) 23.02.1972. 
Jan Krysiak. Warszawa. 
Urządzenie sterujące przepływ wody grzejnej w wę

złach cieplnych wyposażone w korpus, obudowę ele
mentów przeolvwu. przekładnie mechaniczna, w czui-

niki temperatury umieszczone w przewodach dopro
wadzającym i odprowadzającym czynnik grzejny ~~ 
które przekazują przez kapiláry temperaturę na ter-
moelementy powodując zmianę położenia wsporników, 
znamienny tym, że posiada dźwignię (20) mającą 
punkty styku z wydłużalnymi trzpieniami termome
trów (17) i (18) w ten sposób rozmieszczone na jej dłu
gości, że przy zmianach temperatur zgodnych z progra
mem dostawcy ciepła punkty styku dźwigni (20) z wy
dłużalnymi trzpieniami termometrów (17) i (18) zmie
niają swoje położenie w płaszczyźnie wychylania się 
dźwigni (20) i w krańcowych położeniach odpowiadają
cych temperaturom zgodnych z programem, tworzą 
trójkąt równoramienny, a punkt styku dźwigien (20) 
i (21) jest położony zawsze na prostej dzielącej ten 
trójkąt na dwa trójkąty prostokątne równe co do wiel
kości. 

36d (P 152826) 10.01.1972. 
Przedsiębiorstwo Doświadczalne Przemysłowych 

Urządzeń Chłodniczych „GOCH", Kraków (Klimek Je
rzy). 

Klimatyzator kabin suwnic złożony z agregatu sprę
żarkowego, skraplacza, parowacza i oziębiacza po
wietrza oraz z elementów sterowania i regulacji pra
cy układu chłodniczego, klimatyzatora znamiennym 
tym, że oziębiacz powietrza (12) zasilany jest wodą 
z oziębiacza wody (8)r która stanowi czynnik zię
biący (pośredniczący) w procesie obniżania tempera
tury powietrza. 
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37a (P. 152728) 3.01.1972. 
Gdańskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemy-

mysłowego, Gdańsk, (Bernard, Frąckowiak, Józef Za
lewski, Henryk Chełchoński, Adam Kot). 

Urządzenie do pionowego i osiowego osadzania bol
ców centrujących w szklankach stóp fundamentowych, 
znamienne tym, źe składa się z dwóch skrzyżowanych 

ramion (1) do których centrycznie i pionowo przymo
cowana jest prowadnica (2), w której umieszczony jest 
przesuwny pręt (3) zaopatrzony w nakrętkę (4) przy 
czym każdy element (1, 2) posiada urządzenia do re
gulacji (6) najkorzystniej stanowiące śruby retyfika-
cyjne. 

37b (P. 151816) 

Józef Sapkowski, Tomaszów Lubelski. 

29.11.1971. 

Pustak budowlany, znamienny tym, źe posiada tak 
rozmieszczone otwory, aby przy układaniu ścian o róż
nych grubościach trafiały „na siebie". 

Sposób pionowego łączenia ścian pustaków przy 
wznoszeniu ścian budynków mieszkalnych i gospodar
czych, znamienny tym, że łączenie odbywa się poprzez 
zalewanie otworów gipsobetonem. 

37b (P. 151923) 3.12.1971. 

Politechnika Wrocławska, Wrocław (Tadeusz Zip-
ser, Zdzisław Mieczkowski). 

Ścianka działowa umożliwiająca dzielenie dużych 
pomieszczeń w różnych zmiennych proporcjach, zna
mienna tym, że stanowią ją dwa lub trzy lekkie ele
menty wykonane z kształtowników (1) i umocowane 
na wspólnej osi, którą stanowi rura (2) osadzona pio
nowo w łożyskach (5) umocowanych w stropie i po
sadzce, przy czym ścianki pokryte są z zewnątrz la
minowaną płytą (3) i zakończone gumowymi uszczel
kami (4), a w rurze (2) umieszczony jest mieszek (6) 
połączony z uszczelkami (4) oraz uchwyt (7) służący 
do obracania ścianki i przesuwania mieszka (6). 
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37b (P. 152245) 17.12.1971. 
Jerzy Mikołajewski, Kraków. 

Sposób układania pustaka, znamienny tym, że ukła
da się pustak na sucho bez użycia zaprawy przy uży
ciu klamer spinających, wykonanych ze stali zbroje
niowej lub innego materiału nadającego się do tego 
celu. 

Pustak według zastrz. 1, znamienny tym, że krót
sze z ramion klamry (3) ma rozstaw odpowiadający 
rozstawowi komór w pustaku oraz przycięciom w pu
staku (1), natomiast dłuższe ramiona klamry (2) obej
mują w pionie po 1/2 wysokości pustaka w każdej 
łączonej warstwie. 

37c (P. 152811) 8.01.1972. 

instytut Techniki Budowlanej, Warszawa, (Wacław 
Konecki, Antoni Paprocki, Jan Skrzypek). 

Taśma uszczelniająca, znamienna tym, że taśma (1) 
cienkiego, szczelnego, elastycznego i nie ulegającego 

korozji metalu, najkorzystniej z folii aluminiowej jest 
pokryta cienką warstwą masy <2) trwale plastycznej, 
niewulkanizującej, t rwale przyczepnej zarówno do 
taśmy (1) z gładkiej folii metalowej jak i do każdego 
podłoża przy czym warstwa masy (2) jest zabezpie
czona od strony zewnętrznej za pomocą zdzieralnej 
powłoki (3) z folii polietylenowej. 

37c (P. 152939) 17.01.1972. 
Politechnika Krakowska Instytut Technologii i Or

ganizacji Budownictwa, Kraków (Zbigniew Pieniążek, 
Eugeniusz Sprycha). 

Powłoka dachowa r. emulsji asfaltowej mająca za
stosowanie jako powłoka hydroizolaeyjna i paroprze-
puszczalna zwłaszcza jako powłoka dla konstrukcji 
lekkich, przeznaczonych dla pomieszczeń o zwiększo
nej wilgotności powietrza, znamienna tym, że emul
sja asfaltowa zawiera betonit w postaci cząstek roz
mieszczonych w całej masie emulsji, przy czym ilość 
cząstek betonitu wynosi 10-30°/o w stosunku objęto
ściowym i zależy od właściwości pęcznienia zastoso
wanego gatunku betonitu. 

37d (P. 152728) 3.01.1972. 
Gdańskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemy

słowego, Gdańsk, (Bernard Frąckowiak. Józef Zalew
ski, Henryk Chełchoński, Adam Kot). 

Urządzenie do pionowego 1 osiowego osadzania bol
ców centrujących w szklankach stóp fundamentowych. 
(tekst zgłoszenia zamieszczony zosta! w klaMe 37a na 
stronie 82). 

37d (P. 153285) 4.02.1972. 
Łódzkie Zakłady Mechanizacji Budownictwa 

„ZREMB", Łódź (Wiesław Roksela, Aleksander Ja
rek). 

Mechaniczna zacieraczka do tynków, znamienna 
tym, że moment napędowy silnika (3) jest przenoszo-
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ny na wał giętki (11) za pośrednictwem jednokierun
kowego rozruchowo-przeciąteniowego sprzęgła (14) 
wbudowanego w korpus (10). 

37e (P. 149381) 12.07.1971. 

Józef Siemaszko, Łódź. 

Deskowanie Ślizgowe, posiadające śrubowe dźwigni
ki, znamienne tym, że jest wyposażone w przekładnię 
cięgnową, które) koła (7) są zamocowane na śrubach 
(6) śrubowych dźwigników (4) sprzężonych między so
bą cięgnem (8) opasującym koła (7) przekładni, przy 
czym śruby (6) są ułożyskowane w łożyskach (9, 10) 
ustawionych na ścianach (1) wznoszonej konstrukcji, 
a średnica zewnętrzna łożysk (9, 10) jest równa lub 
mniejsza od średnicy śrub (6) śrubowych dźwigni
ków (4). 

37e (P. 151224) 27.10.1971. 

Biuro Projektów i Dostaw Pieców Tunelowych, Kra
ków, Polska (Antoni Romatowski, Stanisław Szczu
rowski). 

Konstrukcja wsporcza, zwłaszcza deskowania ślizgo
wego do wykonywania zbieżnych budowli wysokoś
ciowych o zarysie okrągłym, wielobocznym lub po
chodnym z powyższych, znamienna tym, że utworzona 
jest z pierścieniowych kratownic: zewnętrznej (1) i we
wnętrznej (2), usytuowanych korzystnie na jednym po
ziomie, z których każda posiada co najmniej dwie 
tarcze: górną (15) i dolną (16) wykonane z prętów (17) 
o stałej długości, połączonych ze sobą przegubami 

(18), których przedłużenie stanowią słupki dystanso
we (19), przy czym kratownica przestrzenna zewnętrz
na (1) i wewnętrzna (2) są zawieszone na jarzmach 
ślizgowych (8), których górna belka (8) wsparta jest 
na układzie podnośników (4) poprzez zastrzały jarz
mowe (5). 

87e (P. 151727) 24.11.1971. 

Główne Biuro Studiów i Projektów Górniczych Biu
ro Projektów Górniczych - Kraków, Kraków (Józef 
Kadela, Józef Łukaszewicz), 

Urządzenie ślizgowe do betonowania wysokich bu
dowli znamienne tym, że prowadnice wewnętrzne (4) 
przymocowane są do ramion (11), (12) i (13) zakończo
nych z obu stron przegubami i założonych po tworzą
cych trzech pionowych współosiowych stożków, z któ
rych dwa połączone są ze sobą podstawami a trzeci 
jest zorientowany tak jak stożek środkowy z tym, że 
elementy pionowe łączące wierzchołki tych stożków 
posiadają urządzenia śrubowe do zmiany ich dłu
gości. 

37e (P. 153025) 21.01.1972. 

Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej Wydział 
Budownictwa, Katowice (Janusz Kajrunajtys, Jan Mi
kos, Włodzimierz Zarębski). 

Urządzenia ślizgowe do formowania ścian budowli, 
znamienne tym, że konstrukcja nośna (1) urządzenia 
ma postać belek kratowych o przekroju otwartym, 
które są łączone w miejscach załamania rzutu ścian 
budowli pod żądanym kątem za pomocą układu tele
skopowo wysuwanych łączników (10) oraz sztywnego 
ściągu z rzymską śrubą (12) i jest podwieszona od pio
nowych elementów ram (13) wyposażonych w podkład
ki (16) o różnej grubości dla regulacji pochylenia tech
nologicznego konstrukcji nośnej (1) a segmenty śliz
gowych tarcz (2) są wyposażone w wieszaki (17) do 
zawieszania na tych elementach konstrukcji nośnej (1) 
i ustawione są z żądanym pochyleniem, kióre jest re
gulowane i rektyfikowane śrubą (18), przy czym se
gmenty narożnych ślizgowych tarcz (19) są łączone 
pomiędzy sobą za pomocą zawiasów (20) do przeno
szenia obciążeń pionowych lub segmenty ślizgowych 
tarcz (8) są zawieszone na elementach konstrukcji no
śnej (1) w znany sposób. 
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37e (P. 153673) 24.02.1072. 
Zakłady Przemysłu Bawełnianego im. Powstańców 

Śląskich „FROTEX", Prudnik (Zefiryn Molenda). 
Zlącie do rurowych elementów rusztowań budowla

nych łączonych kątowo, wykonane w formie zaokrąg
lonego ceownika z wyciętym w jego ramionach gniaz
dem osadczym dla rurowego elementu usytuowanego 
poziomo, znamienne tym, że pomiędzy prostopadłym 
układem rurowego elementu (1) usytuowanego pozio
mo i rurowego elementu (2) podporowego, umieszczo
no profilowany klin (S), którego położenie stabilizo
wane jest śrubą (4). 

37e (Po 153967) 10.03.1972. 
Centralny Ośrodek Badawczo-Projektowy Konstruk

cji Metalowych „Mostostal", Warszawa (Witold Uzięb-
ło, Zygmunt Melnik, Wiktor Humięcki). 

Wysuwne urządzenie montażowe, obejmujące sto
jak I wysuwną wieżę s głowicą, znamienne tym, że 
głowica (7) w linii obciążeń zasadniczych posiada osa
dzoną przegubowo odciążającą dźwignię (3), której 

jedno sprzęgające ramie (S') utrzymuje za pomocą ele
mentów oporowych (8) podporowy koniec (9) głównego 
dźwigara (10) przekrycia (11), natomiast drugie jej ra
mie (3") ma jarzmo (12) do spinania przęsła (13) głów
nego dźwigara (10) tego .przekrycia (11) i jest obcią
żone balastem (14) mocowanym za pomocą wiesza
ka (15). 

37f (P. 149352) 
Patent dodatkowy do patentu Nr 59821 

Biuro Projektów Przemysłu Koksochemicznego „Ko-
ksoprojekt", Zabrze (Zbigniew Palka, Jan Kikulec, 
Kazimierz Wnęk, Józef Kurek). 

Hangar dla budowy baterii koksowniczych normalno 
i wielkokomorowych, znamiennny tym, że usytuowa
nie stojaków kotwicznych (4) w stosunku do masywu 
ceramicznego (10) jest regulowane za pomocą śrub (11) 
na ściągach ppprzecznych baterii, lub innych elemen
tów, przy czym konstrukcja hangaru przystosowana 
jest do zmiany gabarytu po dokonaniu regulacji. 

37f (P. 151885) 1.12.1971. 
Instytut Zootechniki, Kraków (Jerzy Węgrzyn). 
Samowyładowczy silos wieżowy do konserwacji pasz, 

znamienny tym, że na betonowych wspornikach (1) 
połączonych z dnem (4) silosa jest osadzony korpus (2), 
rozszerzony w dolnej części tworząc kołnierz (3), na 
środku dna (4) zaś jest umieszczony wieloboczny stoż
kowy klin (5), od którego ścian dno (4) ma kilkustop
niowy spadek. 

37f (P. 152753) 
Pierwszeństwo: 3 sierpnia 1971; Niemiecka Republika 

Demokratyczna. 
VEB Bau - und Montagekombinat Kohle und Ener

gie Hoyęrswed, Niemiecka Republika Demokratyczna 
(Werner Kiss, Volkmar Wurzbacher). 
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KcnstrukeJa ohlodal kominowej, znamienna tym, te 
•łup nośny (1) utrzymuj« pierścień naciskowy (4), za. 
wiessony na górnym końcu słupa za pomocą salonów 
naciągowych <t), zwłaszcza lin, przy czym pomiędzy 
pierścieniem naciskowym (4) i dolnym pierścieniem 
podstawy («) znajduje się naprężona sieć (ft) u na
ciągniętych lin, która razem z cienkimi elementami po
wierzchniowymi (9), dopasowanymi do kształtu sie
ci, tworzy płaszcz komina chłodni. 

37f (P. 152769) 5.01.1972. 

Przedsiębiorstwo Elektromontażowe Przemysłu Wę
glowego „Elmont", Chorzów Batory (Henryk Gry-
mel). 

Stelaż namiotu zwłaszcza do montażu kabli zna
mienny tym, że składa się z dwóch ram szczytowych 
w kształcie trójkątów, posiadających w kątach przy
ległych do podstawy (2) przeguby (3) z odchylnými 
nogami (4) oraz na bokach (1) w linii okapu przy sty
ku z podstawą (2) przeguby (7) z podłużnicami (8) za
wierającymi przeguby (9) a w wierzchołku ramy na 
linii kalenicy przeguby (7a) z podłużnicą (10) i prze
gubami (11). 

37f (P. 153223) 2.02.1972. 

Ośrodek Badawczo Rozwojowy Maszyn Budowla
nych, Warszawa, Polska (Stanisław Neumann, Włodzi
mierz Zakrzewski). 

Urządzenie do montażu i demontażu segmentowych 
masztów pionowych, znamienne tym, że składa się 
z korpusu (1) stanowiącego jednocześnie drabinkę do 
przechodzenia, na którym zamocowany jest żurawik (2) 
odchylné ramiona (3) oraz koła jezdne (4). 

37f (P. 153569) 14.01.1971. 
Biuro Projektów Przemysłu Cementowego i Wapien

niczego, Kraków (Stanisław Robak, Leszek Zachuta). 
Silos do przechowywania materiałów sypkich skła

dający się z betonowego zbiornika osadzonego na pod
porach, którego dno jest ukształtowane w postaci uło
żonych obok siebie figur geometrycznych o kształcie 
przepołowionych wzdłuż osi pionowej ostrosłupów, 
których podstawy są usytuowane na obwodzie zbior
nika a wierzchołki są skierowane promieniście do je
go środka, pomiędzy którymi znajdują się bruzdy 
wzdłuż których są ułożone sekcje rurek aeracyjnych, 
znamienny tym, że dno (3) zbiornika (1), wzdłuż które
go w osi x - x są wysypowe otwory (9), jest podzie
lone na dwie symetryczne płaszczyzny pochylone pod 
kątem ostrym do osi zbiornika do jego płaszcza, przy 
czym każda z płaszczyzn jest podzielona trzema bruz
dami (4), (5), (6), z których bruzdy (5) są usytuowane 
wzdłuż osi y - y i zakończone wysypowymi otwora
mi (8) usytuowanymi w dnie (3), natomiast bruzdy (4) 
i (6) są usytuowane promieniście i zakończone wysy
powymi otworami (7) usytuowanymi na zewnątrz 
płaszcza zbiornika (1). 
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37f p 153745 28.02.1972. 
Wyższa Szkoła Inżynierska, Koszalin (Zbigniew 

Cierpisz). 
Zbiornik pneumatyczny do magazynowania substan

cji płynnych z elastycznej nieprzepuszczalnej tkaniny 
lub folii, znamienny tym, że posiada podwójne ścia
ny (1) tworzące komory (2) wypełnione sprężonym 
gazem lub powietrzem (8). 

37g (P, 153079) 25.01.1972. 
Pierwszeństwo- 5 sierpnia 1971; Niemiecka Republika 

Federalna 

Renate Pahl geb. Hohbinder, Scherte, Niemiecka 
Republika Federalna (Horst Pahl) 

Rama okienna z kształtek z metalu lekkiego, two
rzywa sztucznego lub podobnego materiału, służąca 
do wbudowania w stare ramy drewniane, pozostające 
w otworze okiennym, znamienna tym, że rama kształ
towa (1, l'), która ma być wbudowana,, ma listwy 
osłaniające (9, 9' 16, 16', 43, 44), okrywające stare 
drewniane ramy <6, 6', 6": 41), które to listwy przy 
starych drewnianych ramach tworzą z jednej strony 
ze wszystkich stron przylegający, przechodzący od do
łu ku górze kanał (47) świeżego powietrza, z wlo
tem (48) powietrza przy dolnym i wylotem (49) powie
trza przy górnym ramieniu ramy kształtowej. 

38b (P„ 152741) 4.01.1972. 

Centralne Biuro Konstrukcyjne Przemysłu Maszy
nowego Leśnictwa, Wrocław (Marian Pietroniec, Pa
weł Wieloch, Aleksander Fudali) 

Urządzenie do wymiany bębna nożowego w skra-
warkach do dröwna, znamienna tym, że w tulei (2), 
przytwierdzonej do ramy (1), umieszczona jest prze
suwnie tuleja (3), do górnego końca której przytwier
dzona jest tuleja (5), wewnątrz której umieszczona 
jest przesuwnie tuleja (6) i śruba (8) ustalająca, a na 
końcu tulei (6) osadzona jest tarcza (10, na której roz
mieszczone są uchwyty (11) śrubowe, zaś do tulei (5), 
za pośrednictwem konstrukcji blaszanej bębnowej i że

ber (13), przytwierdzony jest pierścień (12) % ramio
nami (14), w których osadzone są obrotowo nieprze-
auwnie śruby (15) mocujące wraz z pokrętłami. 

38b (P, 153246) 2.02.1972. 

Centralne; Biuro Konstrukcyjne Przemysłu Maszy
nowego Leśnictwa. Wrocław (Marian Pietroniec, Pa
weł Wieloch) 

Pnjyrząd do ustawiania noży w skrawarkach, bęb
nowych dc drewna, znamienny tym, że w narożach 
korpusu (1) umieszczone są klocki (2) dystansowe ze 
znajdującymi sie w nich elektromagnesami (3), przy 
czym klocki (2) zakończone są powierzchniami łuko
wymi, zaś na końcach korpusu (1), między klocka
mi (2), umieszczone są płytki ustalające (4). 

38c (P 153267) 4.02.1972. 

Centralne Biuro Konstrukcyjne Przemysłu Maszy
nowego Leśnictwa. Wrocław (Edward Makieła). 

Nakładarka kleju, tzterowalcowa, zwłaszcza do na
kładania cienkiej warstewki kleju na przedmioty o du
żych płaskich powierzchniach, znamienna tym, że na 
górnych końcach kolumn (2) osadzone są przesuw
nie mimośrodowe tuleje (3), do których przytwierdzo
ne są korpusy (4), w których osadzone są w znany spo-
aób, również w tulejach mimośrodowych, czopy górnej 
pary walców {18) i (19), a na dolnych raagwintowa-
nych końcach kolumn (2? osadzone są obrotowo nie-
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przesuwnie ślimacznice (9), które zazębiane są ze śli
makami (10) osadzonymi na stale na wałku (11), na 
którego wystającym końcu umieszczone jest urządze
nie wskazujące odległość między walcami (18) (gór
nym i dolnym), zaś w pojemniku (21) kleju umieszczo
ny jest worek (Î8) elastyczny, na sprężone powietrze 

38d (P. 153136) 27.011972 
Tyskie Zakłady Przemysłu Terenowego. Tychy (Je

rzy Bronceł), 
Liniowe złącze wieloczopowe do łączenia elementów 

drewna, znamienne tym, że drewniane przedmioty (1) 
i (2) lub innego rodzaju do łączenia liniowego zaopa
trzone są na końcach w złącza czopowe (3). (5) :. wcze
py (4), (6) c znanym kształcie i nachylone względem 
płaszczyzny podstawy pod kątem od 35° do 55'"', a naj
korzystniej pod kątem 45° zaś głębokość połączenia 
za pomocą czopów (3), (5) i wczepów (4), (6) w stosun
ku do grubości łączonych przedmiotów (1) i (2) winna 
się wyrażać stosunkiem 1:1. 

38h (P. 152760) 4.01.1972. 

Morski Instytut Rybacki, Gdynia (Jerzy Kochanów.. 
ski, Leon Ossowski). 

Sposób zabezpieczania opakowań przeznaczonych do 
spożywczych produktów, solnych i kiszonych przed 
pleśnieniem w czasie składowania tych opakowań pu
stych na lądzie lub w czasie transportu morskiego 
polegający na umyciu wewnątrz opakowań dowolny
mi metodami, znamienny tym, że bezpośrednio po 
umyciu opakowań na ich ściankach wewnętrznych jest 
rozprowadzana sól kuchenna ziarnista lub jej roz
twór wody o stężeniu bliskim punktowi nasycenia 
a następnie opakowania są szczelnie zamykane i skła
dowane w tym stanie do czasu ich użycia. 

38h (P„ 153788) 1.03.1972. 

Instytut Technologii Drewna, Poznań (Jerzy Dwo
rakowski, Stanisław Fidyk, Mieczysław Formarao-
wicz, Iwonka Nikołowa-Burzyńska„ Edward Przybek). 

Sposób przygotowania elementów % drewna, Sw©-
rzyw drzewnych i innych ltgnocelulozowych materia« 

lów w procesie powierzchniowego barwienia, wyko
nywany za pomocą urządzenia wyposażonego w ogrze
wane walce znamienny tyms że pc nianiesieniu wod
nego lub innego roztworu barwniks elementy suszy 
się i wygładza w jednej operacji roboczej za pomocą 
ogrzewanych walców o temperaturze 120°C do 180°C 
i jednostkowym ciśnieniu liniowym walców od 30 kG 
do 40 kG/cm8 

38i (P, 153563) 18.02.1972. 

Wyższa Szkoła Rolnicza, Poznań, Jan Staniszewski, 
Bolesław Porankiewicz). 

Sposób wzdłużnego cięcia drewna zapewniający 
j uzyskanie wiórów użytecznych znamienny tym, że 

drewno skrawa się z posuwem wzdłużnym w kierunku 
poprzecznym do włókien. 

Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz. 1 
składające się z brzeszczotu i osadzonych w nim t rwa-
ie lub wymiennie zębów znamienne tym. że zęby (2) 
i (3) mają krawędzie tnące (8) i (19) naprzemian lub 
jednostronnie zbieżne ku obwodowi o kącie zbieży-
tości o większym od 60° 

381 (P, 153488) 15.02.1972, 
Okręgowy Zarząd Lasów Państwowych, Wrocław, 

Polska (Zygmunt Filipek, Jan Duda Aleksander Ko
mar). 

Sposób przerobu sosnowej kory odpadowej, polega
jący na kompostowaniu kory w pryzmie znamienny 
tym, że w okresie wiosennych nierozdrobnioną sosno
wą korę odpadową, uprzednio nasyconą wodą do wil
gotności względnej 60-70°.',, formuje się w pryzmę 
kompostową najkorzystniej o wymiarach szerokości 
podstawy 3 - 4 m, wysokości 1,5-2,5 m, długości co 
najmniej 4 m, dodając równocześnie wapna gaszone
go nawozowego, źródła azotu i superfosfatu pyliste-
go, po czym pryzmę przetrzymuje się przez okres 3 - 6 
miesięcy, względnie pryzmę przetrzymuje się do na
stępnej wiosny, i wtedy zawartość pryzmy przerzuca 
się i formuje ponownie w pryzmę z zachowaniem po
czątkowych wymiarów szerokości i wysokości pryz
my, dodając równocześnie źródła azotu, superfosfatu 
pylistego i soli potasowych i przetrzymuje przez dal
sze 3 - 6 miesięcy. 

39a2 <P, 152904) 14.01.1972. 

Zakłady Artykułów Technicznych .,Artech"s Łódź 
(Tadeusz Basińki, Mirosław Pękacki, Jerzy Miller, Ry
szard Perenc), 

Forma wtryskowa z dzielonym gniazdem formują
cym i stałym rdzeniem formującym w kształcie długi 
otwór o małym, dowolnym przekroju poprzecznym 
znamienna tym, że rdzeń (1) formujący długi otwór 
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o małym, dowolnym przekroju poprzecznym podpar
ty jest co najmniej w dw6ch miejscach przez rdze
nie pomocnicze <5). 

39a2 (P. 153940) 9.03.1972. 
Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Inwe

stycji Przemysłu Maszynowego - „Bipromasz'4 War
szawa, (Jerzy Łatkiewicz, Witold Konecki, Jan Soko
łowski). 

39a5 (P. 152771) 0.01.1972. 
Biuro Opracowań Technicznych Państwowego Prze

mysłu Terenowego, Rzeszów (Karol Poznański, Ta
deusz Warzybok, Jan Stępień), 

Sposób zdobienia wyrobów z tworzyw termopla
stycznych różnobarwnych kształtowanych wtryskowo 
przy zastosowaniu folii zadrukowanej lub zamalowa
nej z jednej strony znamienny tym, że po uzyskaniu 
właściwej temperatury wtryskowej danego tworzywa 
termoplastycznego wkłada się do matrycy otwartej 
formy wtryskowej odpowiednio przygotowany kawa
łek folii z nadrukowanym lub namalowanym z jednej 
strony motywem dekoracyjnym tak, aby niezadruko
waną stroną ściśle przylegał do ścianek matrycy, po 
czym do formy tej wtryskuje się w znany sposób two
rzywo termoplastyczne o gatunku odpowiadającym ga-

Sposób wytwarzania wkładek do tłumików hałasu, 
filtrów i smarownic olejowych do elementów pneu
matyki, znamienny tym, że wkładki uzyskuje się 
w formach przez spiekanie mieszaniny przynajmniej 
dwóch gatunków sproszkowanego termoplastycznego 
tworzywa sztucznego o różnych temperaturach topli
wości, przy czym ilość tworzywa o najniższej topli
wości jest mniejsza od ilości całkowitej pozostałych 
gatunków. 
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tunkowl użytej folii zdobiącej, w ten sposób, że mo
tyw dekoracyjny znajdujący się na zewnętrznej po
wierzchni wyrobu ma izolację z tworzywa termopla
stycznego. 

39a6 (P. 152792) 7.01.1972. 
Centralne Laboratorium Oponiarskie „Stomil", Po

znań (Zbigniew Bąkowski, Tadeusz Andrysiak, Bole
sław Jurkowski). 

Opona pneumatyczna wzmocniona, znamienna tym, 
że ma między dętką (3) a zewnętrzną powłoką (2) 
pierścieniową warstwę (1) z małorozciągliwego mate
riału, przenoszącą obciążenie spowodowane działaniem 
ciśnienia powietrza. 

Odmiana opony według zastrz 1 znamienna tym, że 
pierścieniowa warstwa (1) z małorozciągliwego ma
teriału jest zakończona na skrajach elastyczną fo
lią (5) sięgającą do obręczy (4) i zamocowana wraz 
z zewnętrzną powłoką (2) na obręczy może być eks
ploatowana bez dętki. 

39a6 (P. 153911) 8.03.1972. 
Instytut Przemysłu Gumowego, Warszawa (Mieczy

sław Gęsiak, Robert Gaczyński, Tadeusz Stefanowski, 
Teresa Jamkowska). 

Sposób wytwarzania taśm przenośnikowych gumo
wych lub z polichlorku winylu, polegający na przy
gotowaniu rdzenia taśmy z kilku przekładek tkani
nowych, połączonych między sobą gumą lub polichlor
kiem winylu, a następnie pokryciu rdzenia obustron
nie warstwą gumy lub polichlorku winylu znamien
ny tym, że przekładki tkaninowe rdzenia taśmy w iloś
ci 2 - 5 sztuk, sporządza się ze specjalnej tkaniny, któ
rej osnowa wykonana jest z linek o grubości 0 , 3 -
1,5 mm, z ciągłych odpowiednio spreparowanych włó
kien szklanych, a wątek stanowi przędza pojedyncza 
lub nitkowana z włókien organicznych. 

39a7 (P. 153600) 21.2.1972. 
Zakłady Płyt Pilśniowych .Przemyśl", Przemyśl (Mi

chał Kryczko). 
Sposób wytwarzania płyt pilśniowych metodą mo

krą, w którym surowiec drzewny lub inny surowiec 
lignocelulozowy rozdrabnia się na zrębki, które na
wilża się wodą w celu zwiększenia ich wilgotności i na
stępnie po potraktowaniu ich parą wodną w podwyż
szonej temperaturze i ciśnieniu rozwłóknia a otrzy
maną masę włóknistą rozcieńcza wodą i domiela w 
znanych urządzeniach, po czym masę tą dodatkowo roz
cieńcza się, zakleja i podaje na maszynę formującą, 
gdzie z tej masy przez oddzielenie od niej większej 
części wody formuje się wstęgę włóknistą, z której 
po pocięciu jej na arkusze prasuje się płyty wiórowe 
w znanej prasie grzejnej, które po wyhartowaniu i kli
matyzacji tnie się na żądane formaty w znanych urzą
dzeniach a powstałe przy tym odpady rozdrabnia się 
i po rozcieńczeniu wodą zawraca w formie masy do 
procesu produkcyjnego wytwarzania płyt pilśniowych 
znamienny tym, że ze zbiornika wody obiegowej gro
madzącego wodą podsitową z formującej maszyny po
biera się wodę do rozcieńczania mas włóknistych bez
pośrednio przez skrzynią klejarską, w zbiorniku masy 
powrotnej pod formującą maszyną, w rozdrabniaczu 
odpadów przed wylewową skrzynką obrotowego fil
tra i do spłukiwania masy odzyskanej z tego filtra, 
nadmiar zaś wody ze wspomnianego zbiornika podda
je się oczyszczaniu z zanieczyszczeń nierozpuszczal
nych w obrotowym filtrze i stożkowym odstojniku 
i chłodzeniu jej po drodze w chłodni a otrzymaną w 
ten sposób wodę podczyszczoną używa się w wielokrot
nie większej części do rozrzedzania mas w cytclonie 
i w kolejnych następnych miejscach procesu włącz
nie do ostatniej masowej kadzi przed klejarską skrzy
nią, do uszczelniania dławic pomp masowych i pomp 
próżniowych, w mniejszej zaś wielokrotnie części kie
ruje się ją do stacji koagulacji, do której doprowa
dza się też stężone ścieki z rur korka termorozwłók-
niaczy oraz ścieki z prasowania płyt i z przygotowania 
blach i siatek obiegowych, z której to stacji wodę 
oczyszczoną w wyniku koagulacji kieruje się na do
datkowy stożkowy odstojnik dla, oddzielenia od tej 
wody z jednej strony skoagulowanych osadów, których 
używa się do zwilżania zrębków podawanych do za
sobnika, z drugiej zaś strony oczyszczonych z osa
dów pokoagulacyjnych ścieków, których po wymiesza
niu z wodami pochłodniczymi i uzupełnieniu w miarę 
potrzeby wodą świeżą używa się do tworzenia ekranu 
wodnego pomiędzy dławicą walu głównego a komorą 
rozwłókniania termorozwłókriacza do chłodzenia czę
ści maszyn i urządzeń przemysłowych, do sporządza
nia emulsji klejowych i roztworu środka wytrącają
cego klej, do nawilżania płyt pilśniowych, do sporzą
dzania koagulantów, do mycia matryc, blach i siatek 
obiegowych, do spłukiwania bębna sitowego filtra 
obrotowego i do spłukiwania sit formującej maszyny 
z wyjątkiem sit górnych tej maszyny, do czyszczenia 
których używa się sprężonego powietrza. 

Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz. 1, 
składające ' się głównie z konwencjonalnych maszyn 
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i urządzeń stosowanych do wytwarzania płyt pilśnio
wych znamienne tym, ze stożkowy odstojnik (122) po
łączony jest po swej stronie wejściowej poprzez prze
wód (121) i stację (18) koagulacji przewodami (12), (72) 
i (116) odpowiednio z rynną (11) termorozwłókniacza 
(16), ze zbiornikiem (71) pod prasą (70) i ze zbiorni
kiem (114) pod stożkowym odstojnikism (111), który po
przez chłodnię (110) i przewód (109) połączony jest ze 
zbiornikiem (106) pod obrotowym filtrem (42), zaś po 
swej stronie wyjściowej połączony Jest on z jednej 
strony poprzez zbiornik (123) przewodem (4) z t rans
porterem (2) transportującym zrębki (1) do zasobnika 
(3) i poprzez zbiornik (123), przewód (125), poletka (126) 
ze zbiornikiem (117), z drugiej zaś strony przewodem 
(127) ze wspomnianym zbiornikiem (117), który to 
zbiornik po swej stronie wejściowej połączony jest 
dodatkowo poprzez przewód (130), piaskownik (129) 
i przewód (128) z urządzeniami chłodniczymi termo
rozwłókniacza (16) rozwłókniacza (25) i innych maszyn 
i urządzeń, zaś po swej stronie wyjściowej zbiornik 
ten połączony jest równolegle przewodem (119) ze 
stacją (13) koagulacji, przewodami (60) i (61) z formu
jącą maszyną (49), przewodem (131) z obrotowym fil
trem (42), przewodem (132), z klejarnią (133), przewo
dem (134) z dławicą termorozwłókniacza (16), przewo
dem (135) z urządzeniem chłodzącym termorozwłók
niacza (16), przewodem (136) z urządzeniem chłodzą
cym rozwłókniacza (25), a także połączony jest prze
wodami z urządzeniem do nawilżania płyt pilśniowych 
i z urządzeniami do mycia blach i siatek obiegowych. 

39b2 (P. 153180) 31.01.1972. 

Centralne 'i uro Techniczne Przemysiu Maszyn Włó
kienniczych, Łódź (Aleksander Stolarz), 

Sposób wytwarzania urządzenia i części z tworzyw 
sztucznych pracujących w agresywnych warunkach po
legający na przygotowaniu urządzenia lub części 
o określonym kształcie z tworzywa sztucznego, zna
mienne tym, że urządzenie i część laminuje się włók
nem szklanym w postaci maty albo tkaniny i napawa 
żywicą, po odtłuszczeniu, zmatowieniu i uaktywnieniu 
powierzchni tworzywa, po czym pokrywa powierzchnię 
cienką warstwą kleju winylowego, przy czym lami
nowanie rozpoczyna się na wilgotną powierzchnię 
i prowadzi proces laminowania bez przerw nakładając 
warstwy mokre na siebie, do uzyskania żądanej gru
bości. 

39b4 (P. 153384) 9.02.Ï972. 

Instytut Badawczo-Projektowy Przemysłu Farb i La
kierów, Gliwice (Piotr Szota). 

Sposób otrzymywania adhezyjnych dźwiękochłon
nych mas plastlzolowych znamienny tym, że kompozy
cje plastizolowe składające się z polimerów chlorku 
winylu, kopolimerów chlorku i octanu winylu i pla
styfikatorów zwłaszcza estrów kwasu ftalowego i fos
foranu trójkrezylu modyfikuje się roztworem chloro-
kauczuku w rozpuszczalnikach organicznych i żywicą 
epoksydową. 
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S9b4 (P. 153336) 9.02.1972. 

Politechnika Wrocławska, Wrocław (Bożena Kolarz;). 

Sposób wytwarzania porowatego kationitu karbo-
ksylowego z kwasu metakrylowego lub akrylowego 
i dwu winylobenzenu metodą polimeryzacji suspensy j-
nej, znamienny tym, že do mieszaniny monomerów 
kwasu metakrylowego lub akrylowego wprowadza się 
Jako środek porotwórczy węglowodory alifatyczne od 
ciekłych do stałych w ilości 5 do 80% objętościowych, 
korzystnie od 20 do 40%, w stosunku do fazy mono
merów, przy czym do mieszaniny stabilizującej, skła
dającej się z zawiesiny stabilizatora nieorganicznego 
lub roztworu stabilizatora organicznego, wprowadza 
się sole nieorganiczne w ilości 5 do 80%, zaś miesza
nina ta jest używana do wielokrotnej stabilizacji. 

39b4 (P. 153817) 2.03.1972. 

Pomorska Akademia Medyczna, Szczecin (Włady
sław Kubikj. 

Sposób wytwarzania masy akrylowej stosowanej 
w protezach i wszczepach śródtkankowych znamienny 
tym, że do polimetakrylanu metylu dodaje się sole 
związków jodu w postaci kwasu pelwiranowego i triu-
ropanu 300 jako kontrastu w ilości od 0-60% wa
gowych dla płytek od 3 do 30 mm. 

39b4 (P. 153982) 10.03.1972. 

Zakłady Podzespołów Radiowych, Kutno (Janusz 
Żak, Stanisław Łukasik, Henryk Rutowicz, Krystyna 
Chojnowska, Andrzej Milczarek, Wojciech Zakrzew
ski). 

Sposób wytwarzania wysokostabilnego kondensatora 
polistyrenowego przez wygrzewanie w temperaturach 
niższych niż temperatura mięknięcia polistyrenu zna
mienny tym, że zapiekanie przeprowadza się w tem

peraturze wyższej o co najmniej jeden stopień Celsju
sza od temperatury mięknięcia polistyrenu według Vi-
cata. 

39b5 (P. 152779) 6.01.1972. 

Wolbromskie Zakłady Przemysłu Gumowego „Sto
mil", Wolbrom (Henryk Przyjemski). 

Antyadhezyjna piana silikonowa składająca się 
z roztworu wodno-silikonowego znamienna tym, że na 
100 części wagowych roztworu wodno-silikonowego 
o stężeniu 0,5-30% zawiera 1-10 części wagowych 
alkiloarylosulfanianów - wysokocząsteczkowych alki-
losiarczanów i przy odpowiednio wzajemnym ich ze 
sobą zmieszaniu w temperaturze 10-45°C otrzymuje 
się antyadhezyjna pianę silikonową. 

39b4 (P. 153230) 2.02.1972. 

Politechnika Warszawska, Warszawa (Tomasz Prot, 
Jerzy Kosiuczenko, Joanna Hrabowska, Jerzy Parol). 

Sposób wytwarzania środka wiążącego o wysokiej 
stałej dielektrycznej, znamienny tym, że produkt po-
likondensacji cykloheksanonu z formaldehydem pod
daje się działaniu nitrylu akrylowego w obecności za
sady nieorganicznej lub organicznej w temperaturze 
50°C do temperatury wrzenia mieszaniny reakcyjnej, 
w ciągu l-f-6 godzin. 

39b5 (P. 153345) 7.02.1972. 

Politechnika Warszawska, Warszawa (Zbigniew 
K. Brzozowski, Jędrzej Kiełkiewicz, Bohdan Bedna
rek). 

Sposób otrzymywania samogasnących poliuretanów 
o wzorze ogólnym 1 lub wzorze ogólnym 2, w których 
R oznacza aryl lub alkiloaryl, lub alku, a X oznacza 
atom wodoru lub atom chlorowca lub aryl lub alkil 
lub cykloheksyl lub grupę nitrową lub sulfonową lub 
hydroksylową, na drodze reakcji dwu- lub trójfunk-
cyjnych izocyjanianów z eterami cnlorobisfenoli wo
bec trzeciorzędowych amin lub związków cynoorganicz-
nych jako katalizatorów, znamieny tym, że etery 
o wzorze ogólnym 3 lub wzorze ogólnym 4, w których 
X posiada wyżej podane znaczenie, otrzymane w wy
niku reakcji epichlorohydryny z chlorobisfenolami, 
poddaje się poliadycji z dwu- lub trójfunkcyjnymi 
izocyjanianami w temperaturze 15-I20°C 
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39b5 (P. 153815) 2.3.1972. 

39b5 (P. 153406) 10.2.1972. 

Instytut Badawczo-Projektowy Przemysłu Farb i La
kierów, Gliwice (Engeima Porowska). 

Sposób wytwarzania nowego poiiestroimidu posia
dającego własności powłokotwórcze odznaczającego się 
wysoką odpornością termiczną otrzymanego z dwu-
acetoksyfenolu, bezwodnika kwasu trójmelitowego 
i aminy pierwszorzędowej o ogólnym wzorze 1, w któ
rym R, oznacza rodnik lub rodniki fenylenowe połą
czone między sobą bezpośrednio lub poprzez grupę 
metylenową lub alkilenową ewentualnie podstawione, 
siarkę, tlen, grupę karbonylową, grupę sulfonylową, 
znamienny tym, że do syntezy poiiestroimidu używa się 
jako dwuacetoksyfenoiu. dwuaeetoksyfenoloftaleinę. 

39b2 (P. 153718) 26.2.1972 

Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa (Krystyna 
Starzyńska). 

Sposób otrzymywania żywic moczníkowo-formalde-
hydowych w kondensacji trójetapowej alkalicznej, 
kwaśnej i alkalicznej, znamienny tym, że proces kon
densacji mocznika z formaldehydem przy ogólnym 
stosunku molowym mocznika do formaldehydu jak 
1 : 1,5-3,0 prowadzi się w obecności soli kwasu piro-
siarkawego w ilości 0,05-0,7 mola na mol moczni
ka. 

39b5 (F. 153726) 26.02.1972. 

Politechnika Śląska im. W. Pstrowskiego, Gliwice 
(Mirosław Chudek, Kazimierz Podgórski, Zenon Szcze
paniak, Wiesław Zadęcki). 

Tworzywo samouiwardssaine o własnościach adhezyj-
nych, znamienne tym, że roztwór żywicy moczniko-
wo-melaminowej miesza się z roztworami kwasów nie
organicznych, krzemionką, o powierzchni właściwej 
powyżej 5 m2/g i siarczanem żelaza i glinu i/lub z pia-
hkiem kwarcowym. 

Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa (Zygmunt 
Wirpsza, Anna Machowska). 

Sposób wytwarzania reaktywnych aminowych środ
ków powłokowych o małej zawartości wolnego form
aldehydu znamienny tym, że do roztworu korzystnie 
całkowicie odwodnionego żywicy aminowo-formalde-
hydowej eteryfikowanej alkoholem jedno lub wielo-
wodorotłenowym, korzystnie n-butanolem wprowadza 
się alkohol niższy niż ten, którego używa się w pierw
szym etapie eteryfikacji, korzystnie metanol lub eta
nol lub ich półformałe lub mieszaninę niższego alko
holu i formaldehydu, jednocześnie z niższym alkoho
lem lub następnie w temperaturze 0-80°C, a najko
rzystniej 15-30oC, wprowadza się kwas o stałej dyso-
cjacji nie mniejszej niż 2-10-*, zdolny do tworzenia 
nierozpuszczalnych w żywicy soli, korzystnie szczawio
wy lub siarkowy, po zakończeniu reakcji kwas lub 
kwasy usuwa się, korzystnie przez zobojętnienie przy 
użyciu tlenków lub wodorotlenków metali lub soli sła
bych kwasów, korzystnie węglowego : zasad, tworzą
cych z obecnym w żywicy kwasem nierozpuszczalne 
w żywicy sole korzystnie wapniowe, magnezowe, ba
rowe lub sodowe, po czym z obojętnego lub słabo za
sadowego roztworu żywicy w miarę potrzeby oddesty-
lowuje nadmiar zbędnych rozpuszczalników, oraz usu
wa nierozpuszczalny osad lub zawiesinę soli znanymi 
sposobami. 

40a <P. 150547) 17.09.1971. 
Biuro Projektów Przemysłu Metali Nieżelaznych 

„Bipromet", Katowice, Polska (Janusz Sarota) 

Urządzenie do smarowania matryc przy elektroli
tycznej produkcji podkładek katodowych składające 
się z dźwigni dwuramiennej osadzonej obrotowo za 
pomocą tulejki na wałku zamocowanym na stałe 
w bocznych ścianach stojaka znamienne tym. że na 
poziomym ramieniu (5) dźwigni nałożony jest prze
suwny przeciwciężar (6), a do ramienia (7) przymoco
wana jest filcowa wkładka (8) za pomocą dociskowej 
podkładki (9) oraz śruby (10). 

40a (P. 152090) 11.12.1971. 
Zakłady Cynkowe „Szopienice" Przedsiębiorstwo 

Państwowe, Katowice (Danuta Krupkowa, Jerzy Szulc, 
Franciszek Czuba, Zuzanna Popkiewicz, Józef Kuchar
czyk). 
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Sposób oczyszctani» roztworów siarczanowych od 
ołowiu w procesie otrzymywania metali i ich soli, zna
mienny tym, że wytrącanie ołowiu z roztworu przepro
wadza się przy pomocy preparatu otrzymanego przez 
trawienie siarczanu strontu roztworem węglanu sodu 
z dodatkiem nadmanganianu potasu i siarczanu man
ganowego. 

40a (P. 152666) 31.12.1971. 

Biuro Projektów Przemysłu Metali Nieżelaznych 
„Bipromet", Katowice (Janusz Borek, Antoni Mści-
chowski, Wojciech Stronczak, Zuzanna Popkiewicz). 

Sposób odzyskiwania miedzio- i ołowionośnych szla
mów z mokrego odpylania gaz w tworzących się w me
talurgicznych procesach otrzymywania miedzi z rud 
siarczkowych, znamienny tym, że wprowadza się do 
mokrego odpylacza wodę płuczną o odczynie ph > 7,0, 
która po procesie odpylania ma odczyn w granicach 
pH =~ 5,5-6,0 i jako pulpa zawierająca szlam miedzio-
i ołowionośny jest kierowana do osadnika, w którym 
szlam wydziela się na drodze grawitacyjnej, a na
stępnie do przelewu z osadnika dodaje się mleko wa
pienne w takiej ilości, aby odczyn pulpy wynosił 
pH > 7,0. 

40a (P. 152934) 17.01.1972. 

Kombinat Górniczo-Hutniczy „Bolesław" Przedsię
biorstwo Państwowe, Bukowno (Włodzimierz Woźnicz-
ko, Aleksander Romaniuk, Andrzej Kubiczek, Jan 
Kubas, Zbigniew Jedliczka, Stanisław Noga, Krysty
na Pecold). 

Sposób otrzymywania czystego cynku metodą hy-
droelektrometalurgiczną złożony z procesu ługowania 
materiałów cynkonośnych w roztworze kwasu siarko
wego a zwłaszcza w elektrolicie zwrotnym, oddziela
nia nierozpuszczalnej zawiesiny przez sedymentację 
i filtrację, oczyszczania wodnych roztworów siarczanu 
cynkowego, chłodzenie oczyszczonego roztworu oraz 
elektrolizy w wannach elektrolitycznych i stapiania 
katod cynkowych, znamienny tym, że roztwór siarcza
nu cynkowego najdogodniej oczyszczony z chloru za
kwasza się do pH = 1,5-2,0 i wprowadza się do niego 
siarczan miedziowy w ilości 2 części wagowych Cu2+ 
na 1 część wagową Fe24- najkorzystniej w postaci 
wodnego roztworu po czym po podgrzaniu roztworu 
do temperatury od 85 do 95°C miesza się go w okresie 
do 1 godziny, przy czym po przerwaniu mieszania lub 
w trakcie mieszania kieruje się do roztworu środek 
zobojętniający przykładowo techniczny tlenek cynku 
lub węglan cynku w ilości zapewniającej osiągnięcie 
pH = 4,5-5,2 i tak przygotowaną gęstwę miesza się 
w czasie pół godziny a następnie gęstwę filtruje się, 
przy czym roztwór siarczanu cynkowego kieruje się 
do dalszej przeróbki w znany sposób podczas gdy szlam 
oddzielony w czasie filtracji poddaje się prażeniu 
w temperaturze od 750 do 900°C w atmosferze utle
niającej najdogodniej w piecu obrotowym, po czym 
uzyskaną prażonkę poddaje się ługowaniu za pomocą 
15% roztworu kwasu siarkowego, zwłaszcza elektroli
tu zwrotnego, przy utrzymaniu pH = 1 do 3, tempera
tury około 60°C w okresie około pół godziny inten
sywnie mieszając zawartość ługownika, następnie gę
stwę filtruje się, po czym wodny roztwór siarczanu 
miedziowego i cynkowego zawraca się do oczyszcza
nia roztworu siarczanu cynkowego z żelaza dwuwar-
tościowego podczas gdy szlam oddzielony w czasie fil
tracji kieruje się do procesu przewałowego, w którym 
dokonuje się w znany sposób odzysku cynku i oło
wiu. 

40a (P. 153125) 27.01.1972. 

Instytut Metali Nieżelaznych, Gliwice (Józef War-
czok, Michał Kurtys). 

Sposób otrzymywania aluminium i jego stopów z od
padów metalicznych w formie wiórów, folii itp. oraz 
żużli, zgarów i popiołów zawierających wtrącenia me
talicznego aluminium i jego stopów znamienny tym, 
że odpady metaliczne, takie jak złom, żużel, zgary 
i popioły zawierające aluminium i jego stopy w po
staci rozdrobnionej przetapia się w atmosferach obo
jętnych lub redukcyjnych, wytwarzanych z zanie
czyszczeń organicznych zawartych w tych odpadach 
a dla przyspieszenia łączonych stopionych części me
talicznych i oddzielania ich od części niemetalicznych, 
wsad przed i podczas przetapiania miesza się za po
mocą ruchomych, gniotących brył metalowych lub ce
ramicznych, przy czym uzyskane aluminium lub jego 
stopy odprowadza się okresowo a pozostałe po prze
tapianiu popioły przesiewa się i nadziarno zawraca do 
ponownego przetapiania. 

Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz. 1, 
znamienne tym, że posiada poziomy bęben (1) o dużej 
przewodności cieplnej umieszczony w grzewczej ko
morze (2), posiadającej palniki (6) i wyposażony w dwa 
czopy (3) i (4) przy czym czop (4) od strony napędu 
jest wydrążony i zaopatrzony w poprzeczne otwory 
zakończone palnikowymi dyszami (5) znajdującymi się 
wewnątrz grzewczej komory (2). 
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40a (P. 153581) 19.02.1972. 
Patent dodatkowy do patentu nr 62392. 

Kombinat Górniczo-Hutniczy „Bolesław" Przedsię
biorstwo Państwowe, Bukowno k/Olkusza (Jan Kubas, 
Zbigniew Jedliczka, Tadeusz Łączek). 

Sposób ługowania utlenionych materiałów cynko-
nośnych, swlasxcxa spiekanego tlenku cynku i/lub pra
żonej blendy cynkowej za pomocą roztworu kwasu 
siarkowego, złożony z operacji wstępnego ługowania 
materiałów cynkonośnych, ługowania neutralnego, od
dzielania osadów, sedymentacji roztworu siarczanu 
cynkowego oraz przerobu osadów po oddzieleniu roz
tworu, według patentu nr 62392, znamienny tym, że 
uzyskaną gęstwę (pulpę) po wstępnym ługowaniu spie
kanego tlenku cynku oraz gęstwę (pulpę) po wstępnym 
ługowaniu prażonej blendy cynkowej najdogodniej 
o stosunku objętościowym jak 1 : 1 - 3 łączy się w spo
sób ciągły w ługowniku zaopatrzonym w mieszadło, 
dodając jednocześnie do ługownika elektrolit zwrotny 
z elektrolizy cynku, aby utrzymać w gęstwie kwaso
wość nie niższą od pH = 3.5, przy czym w trakcie 
łączenia i po połączeniu gęstw utrzymuje się w roz
tworze zawartość cynku od 80 do 140 g/l, a najdo
godniej od 100 do 110 g/l Zn oraz 35 g/l MgO, podczas 
gdy operację łączenia gęstw w sposób ciągły oraz łu
gowanie dokonuje się najkorzystniej od 10 do 20 mi
nut i jednocześnie utrzymuje się temperaturę od 55 do 
60°C, przy pH końcowym w granicach od 4,5 do 5,0. 

40b (P. 131920) 24.02.1969. 
Pierwszeństwo: 26.02.1968 - Stany Zjednoczone 

Ameryki Północnej 

Union Carbide Corporation, Nowy Jork, Stany Zjed
noczone Ameryki Północnej (Chyrles Meackam Brown. 
Nicholas Pappas, Harry James Brown). 

Sposób dodawania dodatków metalowych do kąpieli 
stopionego aluminium, znamienny tym, że do kąpieli 
stopionego aluminium wprowadza się mieszankę skła
dającą się zasadniczo wagowo z około 10°/» do około 
90°/(. drobno sproszkowanego aluminium i wagowo 
z około 10% do około 90%> conajmniej jednego z drob
no sproszkowanych materiałów z grupy składającej 
się z Mn, Cr. W, Mo, Ti, Fe, Co, Cu, Ni, Cb, Ta, Zr, Hf, 
Ag oraz ich stopów, w których dodatkowa mieszanka 
metalowa jest zasadniczo całkowicie rozpuszczona 
w kąpieli ze stopionego aluminium w przyspieszonym 
stopniu większym niż możnaby uzyskać ze stopami me
talu, składających się z tych samych składników i przy 
prawie całkowitym zatrzymaniu składników dodatków 
metalowych. 

40c (P. 153582) 19.02.1972. 
Patent dodatkowy do patentu nr 61324 

Kombinat Górniczo-Hutniczy „Bolesław" Przedsię
biorstwo Państwowe, Bukowno (Jan Kubas, Tadeusz 
Łączek, Zbigniew Jedliczka, Stanisław Probierz). 

Elektrolizer otwarty składający się z wanny elektro
litycznej w której zanurzone są chłodnice i różno-
imienne elektrody służący zwłaszcza do otrzymywania 
cynku na katodach z roztworu siarczanu cynkowego, 
posiadający naroża dolne i środek arkusza anody wy
posażone w ograniczniki, według patentu nr 61324, zna
mienny tym. że chłodnica składa się z rurowych seg
mentów (6) usytuowanych w pionowej płaszczyźnie 
oraz ż rurowych segmentów (11) usytuowanych także 
w pionowej płaszczyźnie, przy czym płaszczyzny w któ
rych usytuowane są segmenty (6) i (11) są równoległe 
względem siebie i znajdują się w odległości od 0,75 
do 1,2 średnicy rury z której zbudowane są segmenty 
(6) i (11), przy czym segmenty (6) i (11) złożone są 
z przewodów (12) usytuowanych na przemian pod ką
tem do poziomu oraz wygięcie (13) o promieniu sta
nowiącym wielokrotność od 1,8 do 2,2 średnicy rury 
z której zbudowane są segmenty (6) i (11), podczas gdy 
przewód (11) doprowadzający wodę ma kształt od
wróconej litery „U" oraz przedłużenie w postaci pio
nowego przewodu (5), usytuowanego w tej samej pła
szczyźnie co segmenty (6) oraz połączonego z najniżej 
usytuowanym rurowym segmentem (6) a z kolei naj
wyżej położony rurowy segment (6) połączony jest po
ziomym przewodem (7) z pionowym przewodem (8) 
usytuowanym w tej samej płaszczyźnie co segmenty 
(11), który poprzez poziomy przewód (9) zainstalowany 
od dołu przewodu (8) i poprzez wygięcie (10) połączo
ny jest z rurowym segmentem (11), przy rzym najwy
żej położony rurowy segment (11) połączony jest 
z przewodem (16), odprowadzającym wodę chłodzą
cą, zgiętym pod kątem 90°. które połączone jest po
przez gumowy wąż (22) i zgięcie przewodu (23) z chłod
nicą usytuowana w drugiej wannie elektrolitycznej 
przyległej do elektrolizera przy czym pionowa część 
przewodu (16) połączona jest nierozłącznie płaskowni
kiem z pionową częścią przewodu (1). 

40d (P. 152200) 16.12.1971. 

Politechnika Warszawska, Warszawa, (Jan jprzyłu-
ski, Mirosław Milczarek, Jerzy Bieliński). 

Sposób otrzymywania prostego drutu z brązu bery
lowego obejmującej operację obróbki mechanicznej 
i operację obróbki termicznej w atmosferze beztleno
wej lub w próżni, znamienny tym, że drut wyjściowy 
w stanie przesycenia o średnicy 0,1-4 mm poddaje się 
kilkustopniowemu ciągnieniu uzyskując sumaryczny 
zgniot do 75°/o, a następnie poddaje się działaniu tem
peratury 370-430°C z wahaniem ± 5°C w ciągu naj
wyżej do 8 minut i dalej nawija się go na obracające 
się koło lub szpulę o średnicy 400-1500 mm, przy czym 
cały czas obrabiany drut znajduje się w ruchu jedno
stajnie postępowym. 

42a (P. 153391) 09.02.1972. 

Zakłady Mechaniczno-Precyzyjne „BŁONIE", Błonie 
(Artur Korgul, Marian Gronek). 
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Sposób liniowe«« przetwarzania wielkości kątowych 
na napięcie znamienny tym, ie nieprzezroczysta, 
sztywna tarcza obrotowa (1), sztywno sprzężona z wa
łem (2) układu badanego moduluje czynną długość 
kątową szczeliny (4) w nieruchomej, nieprzezroczystej 
przesłonie (S), a tym samym moduluje strumień światła 
(2) przechodzący przez szczelinę (4) i skierowany przez 
układ optyczny (5) na fotoelement (6), 

42b (P. 152844) 11.01.1972. 

Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jana i Jędrzeja Śnia
deckich, Bydgoszcz, Polska (Hubert Latoś, Marcin Pi-
wański), 

Przyrząd do pomiaru gwintów szczególnie wewnętrz
nych znamienny tym, że składa się z części nierucho
mej (1) zakończonej zespołem z końcówkami mierni
czymi (2) i z zespołu ruchomego (3) wzdłuż osi gwin
tu, który jest połączony sztywno z trzpieniem (4), któ
re przesuwają się względem siebie do oparcia się 
o boki bruzdy gwintowej. 

42b (P. 153129) 27.01.1972. 

Politechnika Warszawska, Warszawa (Kazimierz 
Brudzewski). 

Fotoelektryczny elipsometr różnicowy (tekst zgło
szenia zamieszczony został w klasie 42k na stronie 104). 

42b (P. 153224) 2.02.1972. 

Centralne Biuro Techniczne Przemyślu Papiernicze
go, Łódź (Janusz Proce). 

Sposób ultradźwiękowego pomiaru grubości żeliw
nych płaszczy cylindrów suszących maszyn papierni
czych wykonywany za pomocą dowolnego defektosko
pu ultradźwiękowego z normalną głowicą ultradźwię
kową na zewnętrznej powierzchni płaszcza w robo
czej części cylindra, znamienny tym, że najpierw wy
konuje się pomiar główny grubości płaszcza za pomocą 
defektoskopu ultradźwiękowego w części roboczej cy
lindra, a następnie celem otrzymania rzeczywistej 
grubości płaszcza wynik pomiaru głównego koryguje 
się współczynnikiem przeliczeniowym (a) ustalonym 
na podstawie dwóch pomocniczych pomiarów, z któ
rych jeden (gt) wykonuje się za pomocą znanego przy

42b 

rządu pomiarowego, a drugi pomiar (g2) wykonuje się 
za pomocą defektoskopu ultradźwiękowego, tego sa
mego i tak samo skalowanego jak przy pomiarze głów
nym. 

(P. 153492) 15.02.1972. 
Zakłady Mechaniczne urządzeń Wiertniczych, sos

nowiec, Polska (Tadeusz Fabrycy, Ryszard Ptak, Jo
lanta Fabrycy, Jerzy Niedbalski, Andrzej Koczoń). 

Sposób pomiaru gwintu walcowego wewnętrznego 
lub zewnętrznego przy wykonywaniu połączeń dwóch 
wyrobów na przykład narzędzi wiertniczych, znamien
ny tym, że najpierw w gwint wyrobu wkręca się gwin
towaną część (A) przyrządu sprawdzającego tak głę
boko aż jego gładka część (B) oprze się o krawędź 
podtoczenia (P), przy czym sprawdzeniu podlegają 
graniczny przechodni wymiar bruzdy oraz graniczny 
nieprzechodni wymiar średnicy podtoczenia (P'/7 a na
stępnie przyrząd sprawdzający wykręca się z gwintu 
wyrobu, obraca przyrząd w płaszczyźnie jego geome
trycznej osi podłużnej o 180 stopni, po czym za po
mocą gładkiej części (D), sprawdza się graniczny, wy
miar przechodni, zaś za pomocą gładkiej części (C) 
sprawdzany jest graniczny nie przechodni wymiar. 
średnicy wierzchołka gwintu. 

Przyrząd sprawdzający do stosowania tego sposób«. 
znamienny tym, że jego jednolita postać posiada rao-
letowaną część (M) ręcznego uchwytu, część gwinto
waną (A) przechodnią do sprawdzania granicznego wy
miaru średnic gwintu oraz jego skoku, a następnie 
trzy gładkie części: część (B) do sprawdzenia nieprze-
chodniego wymiaru średnicy podtoczenia (P); część (D) 

»do sprawdzenia granicznego wymiaru przechodniego. 
oraz część (C) "do sprawdzenia granicznego nieprze-
chodniego wymiaru średnicy wierzchołków gwintu, 
a tym samym powierzchni walcowej przed gwinto
waniem. 

42c (P. 151T85) 26.H.197L 
Institut Yadernoi Fiziki Akademii Nauk Uzbexkoi 

SSR, Ulugbek, Związek Radziecki (Abakar Afoakaro-
vich Abdullaev, Ida Alexandrovna Shutova). 

Sonda do badania przepływu wód podziemnych 
i gruntowych w pojedynczym odwiercie za pomocą 
izotopów radioaktywnych, zawierająca korpus, w któ
rym jest umieszczony detektor promieniowania ra
dioaktywnego i ekran ochronny o kształcie cylindrycz
nym, wykonany z materiału nieprzepuszczającego da
nego rodzaju promieniowania radioaktywnego izoto
pów oraz wyposażona w rejestrator impulsów przesy
łanych z detektora promieniowania radioaktywnego, 
zawierający informację o parametrach badanego prze
pływu wód podziemnych łub gruntowych, znamienna 
tym ,że detektor promieniowania radioaktywnego izo
topów jest wykonany w postaci co najmniej trzech 
liczników (3) z wyładowaniem w gazie, a każdy z tych 
iczników (3) jest indywidualnie połączony z rejestra
torem impulsów, przy czym liczniki są równomiernie 
rozłożone na powierzchni wewnętrznej korpusu 
ochronnego (2) tak, źe przy unieruchomionej sondzie 
na wyznaczonej głębokości jest zapewniony pomiar 
parametrów przepływu wód podziemnych lub grun
towych z wymaganą dokładnością. 
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42c (P. 152951) 18.01.1972. 
instytut. Geodezji i Kartografii, Warszawa (Stani

sław Dmochowski). 
Urządzenie do wykreślania profilów pionowych mo

delu przestrzennego widocznego w autografie Wilda 
A8, znamienne tym, że do wózka 1 jest przytwierdzo
na wspornikami 2 tablica 3 ustawiona prostopadle do 
osi y a do złącza wodzideł 4 kolumny 5 umieszczonej 
na wózku 6 jest przymocowane ramię 7 zakończone 
pisakiem 8 opartym prostopadle o tablicę 3. 

42c (P 153414) 10.02.1872. 
Politechnika Śląska im. W. Pstrowskiego, Gliwice 

(Tadeusz Kochmański, Jan Magdziorz, Eligiusz Ję
drzej ec, Julian Włodarczyk). 

Urządzenie do wyznaczania wartości całek powierz
chniowych po dowolnych obszarach, znamienne tym, 

że składa się z piyty (l) z naniesionym układem współ
rzędnych, na której jest nałożony system przezroczy
stych przesuwek (4) z zaznaczonymi krawędziami (5), 
przy czym każda przesuwka jest sprzężona z elemen
tem pamięciowym (7) albo głowicą odczytującą (9) i po
łożeniom krawędzi (5) przesuwek względem układu 
współrzędnych odpowiadają położenia głowic odczytu
jących (9) względem elementów pamięciowych (7), na 
których to elementach pamięciowych zakodowane są 
wartości funkcji całkowej. 

42d (P. 153707) 25.02.1972. 

Politechnika Wrocławska, Wrocław (Roman Ryma
szewski). 

Klasyfikator błędów mierników analogowych, słu
żący do wyznaczania histogramu błędów, znamienny 
tym, że zawiera inkrementowe źródło (2) poprawek 
sprzężone z selektorem (6) błędów, na którego wyj
ściu podłączony jest system (7) liczników, a wejście 
inkrementowego źródła (2) poprawek jest połączone 
z programowanym źródłem (1) wartości nominalnych 
mierzonej wielkości. 

42e (P. 152232) 17.12.1971. 

Przedsiębiorstwo Projektowania i Wyposażania Od
lewni ,,Prodlew" Oddział Projektowy, Kraków (Fran
ciszek Lesiak, Stanisław Jabłoński). 

Membranowy wskaźnik poziomu zwłaszcza materia
łów sypkich, znamienny tym, że składa się ze znanej, 
wstępnie naprężonej, elastycznej membrany (1), w któ-
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rej osadzony jest magnes trwały (3) oraz z kontaktro-
nu (4) umieszczonego na prowadnicy (6) w pobliżu 
tego magnesu, przy czym do regulacji wstępnego na
prężenia membrany (1) ma sprężynę (11). 

42e (P. 152646) 31.12.1971. 

Centralne Biuro Opracowań Technicznych Drobnej 
Wytwórczości Przedsiębiorstwo Państwowe, Warsza
wa (Andrzej Kozakiewicz, Henryk Mont). 

Magnetyczny przekaźnik poziomu cieczy, znamien
ny tym, że posiada magnes trwały (1, l') związany 
konstrukcyjnie z pływakiem (2, 2') prowadzonym 
w zbiorniku (8) cieczą za pomocą prowadnicy (9), któ
rą może być również rura (3) umieszczona na zewnątrz 
lub wewnątrz zbiornika (8) oraz kontaktron albo sze
reg kontaktronów (4) umocowanych na prowadnicy 
(10) albo na zewnętrznej ściance rury (3) za pomocą 
dowolnych zacisków, na przykład zacisków (5, 11). 

42e (P, 152740) 4.01.1972. 

Biuro 4Projektów Przemysłu Syntezy Chemicznej 
„Prosynchem", Gliwice (Jerzy Sieja). 

Kryza pomiarowa do mierzenia natężenia prze
pływu płynów w rurociągach, znamienna tym, że ostra 
krawędź (3) jej wewnętrznego otworu wykonana jest 
z innego rodzaju stali niż pozostała część kryzy i umo
cowana jest za pomocą napawania. 

Sposób wykonania kryzy pomiarowej według 
zastrz. l. znamienny tym, że na wewnętrznej średni -

cy >(d" kryzy nacina się rowek (l)r który następnie 
wypełnia się spawem (2), po czym kryzę obrabia sie 
w znany sposób 

42e (P. 152747) 4.01.1972 

Przedsiębiorstwo Eiektromontażowe Przemysłu Wę
glowego „Elmont", Chorzów Batory (Jerzy Dułacz. Je
rzy Paprocki). 

Czujnik sygnalizacji obecności węgla w zbiorniku 
(tekst, zgłoszenia zamieszczony został w klasie 74b na 
stronie 145). 

42e (P. 152855) 12.01.1972. 

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

Przepływomierz indukcyjny z wejściem niesyme
trycznym znamienny tym, że umieszczony we wspól
nej z czujnikiem (1) obudowie (13) wzmacniacz (9) jest 
zasilany z zasilacza (10) przyłączonego do uzwojenia 
(7) sprzężonego magnetycznie z uzwojeniem (6) wzbu
dzenia czujnika (1), sygnał kontrolny uzyskiwany rów 
nież z uzwojenia (7) jest załączany zdalnie z elektro
nicznego wskaźnika (14), a zasilacz (18) elektronicz
nego wskaźnika (14) jest połączony ze źródłem (16) na
pięcia zasilającego bezpośrednio uzwojenie (6) wzbu
dzenia czujnika (1). 

42e (P. 153410) 10.02.1972. 

Politechnika Krakowska Instytut Technologii Maszyn 
i Metaloznawstwa, Kraków (Józef Stachoń). 

Układ dozujący (tekst zgłoszenia zamieszczony zo
stał w klasie 42r2 na stronie 111). 

42f (P. 149374) 12.07.1971. 

Biuro Projektów Przemysłu Materiałów Ogniotrwa
łych „Bipromog" Przedsiębiorstwo Państwowe, Gliwi
ce (Andrzej Hławiczka). 

Układ sterowania wagi elektronicznej, znamienny 
tym, że na wejściu posiada przetwornik liniowy na
pięcia w częstotliwości (a), współpracujący z układem 
dwójki liczącej (b), której wyjścia są połączone z dwo
ma uniwibratorami (c) i (d)r z kolei wyjścia których 
są połączone z bramką NOR (e), przy czym czas trwa
nia impulsów na wyjściu jednego z uniwibratorów (c) 
jest regulowany, zaś na wyjściu drugiego uniwibra-
tora (d) z góry ustalony. 
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42f (P 152344) 20.12.1971. 

Zakłady Mechaniki Precyzyjnej, Gdańsk (Krzysztof 
Gajewski, Jerzy Gacek, Kazimierz Dąbrowski). 

Belka dwunożowa do wagi analitycznej z przeciw
ciężarem, którego środek masy umieszczony jest w 
równej odległości od noża środkowego jak nóż bocz
ny, znamienna tym, że posiada łącznik (2), do którego 
umocowano obciążnik (4) i pręt (2), na którym znajduje 
się uczulacz oraz, że w łączniku (2) znajdują się gniaz
da {10, 11) do wyłącznika wagi i połączenie z układem 
tłumiącym (7). 

42f (P. 153787) ' 1.03.1972. 

Instytut Metalurgii Żelaza im. St. Staszica, Gliwi-
ce, Polska (Ludwik Krasucki). 

Przegub nożowy wagi, znamienny tym, że krawędź 
noża wagowego (4) pokrywa się z osią pręta z którego 
jest wykonany lub w którym jest osadzony nóż wa
gowy, przy czym krawędź ostrza noża spoczywa na 
wycięciu panewki (3) stanowiącej część walca, które
go tworząca spoczywa obrotowo w owalnym otworze 
korpusu przegubu (2) przy czym oś tego otworu jest pro
stopadła do płaszczyzny przechodzącej przez krawędź 
ostrza noża wagowego (4) przecinającej panewjcę (3) 

42g (P. 152763) 5.01.1972. 

Centralny Ośrodek Badawczo-Projektowy Wzboga
cania i Utylizacji Kopalin „Separator", Przedsiębior
stwo Państwowe, Katowice (Michał Orczyk) 

Urządzenie do pomniejszania prób ciekłych, zawie
sinowych lub sypkich zaopatrzone w obrotowy ele
ment dzielący oraz lejek nadawczy, znamienne tym. że 
element dzielący wykonany jest w postaci odwrócone
go stożka ściętego (2) a wylot, lejka nadawczego (6) 
jest przesunięty względem osi obrotu stożka (2), przy 
czym w pobocznicy stożka (2) są wykonane otwory (3) 
usytuowane na tym samym promieniu co wylot lejka 
nadawczego (6). 

43f (P. 153905) 7.03.1972. 

Łódzkie Zakłady Radiowe, Łódź (Zbysław Cieślik). 

Obudowa do urządzeń elektroakustycznych z pokry
wą z tworzyw sztucznych znamienna tym, że w tyl
nej ściance pokrywy (1) są wykonane otwory (7) 
i szczeliny (8), w których jest osadzony zawiasowy pręt 
(3) o kształcie litery U o bardzo szerokiej dolnej czę
ści i ramionach odpowiednio wygiętych do grubości 
ścianki pokrywy (1) i zamocowany w tej pokrywie 
wkładkami (2) zablokowanymi występami (6) znajdu
jącymi się w górnej części pokrywy (1), a przy krawę
dziach bocznych ścianek dolnej części obudowy (4) 
są wykonane wycięcia (9), w których jest osadzony 
zawiasowy pręt (3) przy czym obok wycięć są osadzo-
ne ograniczaące kołki (5). 
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42g (P. 1S3996) 11.031972. 

Łódzkie Zakłady Radiowe. Łódź (Jerzy Piotrow
ski) 

Urządzenie zabezpieczające talerz gramofonowy 
przed wypadaniem z gramofonu znamienne tym, że 
ma dźwginię (1) z zaczepem (2) z osadzoną osią ^3) 
we wprowadzającym kanale (8) wspornika (7) w mon
tażowej płycie (5) przy czym zaczep (2) jest dociągnię
ty sprężyną U5) do wycięcia (13) w tulei (12) talerza 
(4), s sprężyna ta jest nałożona na zaczepy (2) i (16). 

42h <P 152905) 14.01.1972. 
Zakłady Tworzy w Sztucznych i Cerat „Cefol", Woj

ciechów (Jan Sowiński). 

Sposób wytwarzania tkaniny odblaskowej kolor bia-
h' przez pokrycie tkaniny podkładową powłoką bło-
notwórczą w kolorze białym oraz pokrycie jednoczą-
steczkową warstwą kulek szklanych lub z tworzyw 
sztucznych c współczynniku załamania światła od 1,8 
do 2,0 przez wykorzystanie przylepu mokrych lub pod
suszonych warstw lakierowych; znamienny tym, że 
frakcje kulek szklanych bezbarwnych zawierającą od 
80 do 90°/Ł kuleK o średnicy od 90 do 150 mikronów 
wiąże i zabezpiecza się warstwą lakieru poliwinylo-
butyralowego zawierającego wybielacz optyczny w ilo
ści od 0,02 de 0,2% wagowych w stosunku do wagi 
gotowego lakieru. 

42h (P 153009) 21.01.1972. 
Akademia Medyczna, Poznań (Bolesław Kędzia, J a 

nusz Tarach). 

lireądzesle do pomiarów fotoeiekirycznych zmiesk-
jąc® !TMe& obrotowy w ruch liniowy wyposażone w nie
ruchome iródłc światła, znamienne tym, że stanowi 
je ustawiony na drodze światła zespół składający się 
z ^'irującej przesłony 4, 24 mającej przezroczystą śru
bową szczelinę 5 lub spiralną szczelinę oraz z nieru
chomej szczeliny liniowej 14. 

42h (P 153543> 18.02 1972 

Janusz Stróźyński Warszawa. 

Przyslonows nasadka, korzystnie polietylenowa,, za
mieszczana czasowo na ramce okularów, znamienna 
tym, że łączona jest na oprawce okularów dwom* sy
metrycznie rozstawionymi, sprężystymi ram-ortami 
jarzma dh które są połączone na stałe z osią (6) obra
cającą się w dwóch gniazdkach (5) ramki (3) nasad
ki. 

42i (P, 152203) 16.12. 1971. 
Przedsiębiorstwo Pomiarów i Automatyki Przemysłu 

Chemicznego „Chemopomiar", Gliwice (Jerzy Hurski, 
Włodzimierz Domański). 
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Kompensator temperatury odniesienia termometrów 
elektrycznych złożony z zasilacza napięcia stałego 
i elektrycznego mostka złożonego z czterech gałęzi 
oporowych znamienny tym, że w dwie przeciwległe 
gałęzie mostka są włączone oporowe czujniki (1, Z) 
o wyższym współczynniku temperaturowym niż w po
zostałych gałęziach, przy czym w szereg z mostkiem 
jest włączony opornik (5) i półprzewodnikowa dioda 
(7) a równolegle do tego obwodu jest włączona pół
przewodnikowa dioda (6) odgrodzona od zasilających 
zacisków (9, 10) opornikiem (8). 

42k (P. 160841) 30.09.1971. 

Kombinat Obrabiarek i Narzędzi do Obróbki Ścier
nej „Ponar Jotes", Łódź (Kazimierz Dolecki, Wojciech 
Niewinowski, Andrzej Koziarski). 

Urządzenie do wyważania statycznego wirujących 
tarcz, znamienne tym, że sygnał z czujnika drgań (Cz) 
po wzmocnieniu (Wzm) jest prostowany w prostowni
ku fazoczułym (PF) sterowanym przez przychodzące 
na jego wejścia sterujące (we s tl i west2) dwa sygnały 
występujące na przemian co pół obrotu wirującej tar
czy, których moment wystąpienia określony jest przez 
dwa układy opóźniające (UOl i U02) o maksymalnym 
czasie opóźnienia równym połowie okresu wirującej 
tarczy i ustawianym wstępnie przez porównanie w 
układzie logicznej różnicy symetrycznej (ULRS) cza
sów trwania impulsów opóźniających oraz czasu t rwa
nia półobrotu tarczy, wyzwalanych przez układ fo-
toelektryczny (FD) generujący dwa impulsy prze
sunięte w czasie o połowę okresu wirującej tar
czy, przy czym jeden z nich odpowiada punktowi 
odniesienia, dzięki czemu przez równoczesną zmianę 
czasów opóźnienia układów opóźniających (UOl) 

42k (P. 152001) 8.12.1971. 
Centralne Laboratorium Przemysłu Wełnianego, 

Łódź (Tadeusz Gazewski, Leszek Korycki, Krzysztof 
Pawłowski, Tadeusz Runowski, Juliusz Zakrzewski). 

Automatyczna przeglądarka z Jednoczesnym odzy
skiwaniem badanej przędzy, posiadająca motowidło 
w postaci wielokąta, prowadniki, naprężacze, bęben 
podzwojowy i łożyska, znamienny tym, że składające 
się z listew (7) motowidło jest osadzone na wałku (6) 
w łożysku (5) tylko z jednej strony motowidła a dru
ga strona jest otwarta, przy czym końcówki listew 
(7) są uzbrojone od strony otwartej w okrągły pręt (9). 

42k (P. 152127) 14.12.1971. 
Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Warszawa (Tadeusz 

Zółciak). 
Sposób określania wielkości ziarna w wysokostopo-

wych stalach narzędziowych przeznaczonych zwłaszcza 
do pracy na gorąco, znamienny tym, że świadka wy
konanego z tej samej stali, co kontrolowane narzędzie, 
po austenityzacji razem z kontrolowanym narzędziem, 
odpuszcza się przez 1 godzinę w temperaturze 5 5 0 -
650°C, poleruje 1-3 krotnie, szlif i równocześnie wy
trawia 4°/o alkoholowym roztworem kwasu aztowego, 
a następnie przeprowadza obserwację na mikrosko
pie i ustala wielkość ziarna. 

42k (P. 152128) 14.12.1971. 
Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Warszawa (Tadeusz 

Zółciak). 
Sposób określania wielkości siarna w stalach stopo

wych szybkotnących, znamienny tym, że odpuszcza się 
badany fragment stali szybkotnącej w temperaturze 
590-630°C w ciągu 20--30 minut, przepolerowuje 2 - 3 
razy szlif, trawiąc go po każdym przepolerowaniu 4% 
roztworem alkoholowym kwasu azotowego w ciągu 
10-30 sekund i ustala na mikroskopie wielkość ziar
na. 
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42k (P. 152706) 30.12.1971 

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Sta
szica, Kraków (Henryk Filcek, Tadeusz Mikos, Fran
ciszek Skudrzyk, Andrzej Zorychta). 

Przenośny polary skop, zawierający źródło światła 
umieszczone na wejściu filtrów polaryzacyjnych oraz 
obiektyw i układ filtrów analizatora z okularem, zna
mienny tym, że w jego kadłubie znajduje się obiek
tyw (1) i układ filtrów analizatora (2) z okularem (3) 
usytuowane w osi równoległej nad układem filtrów 
polaryzacyjnych (4) ze źródłem światła (5). 

42k (P. 152851) 12 01.1972. 
Biuro Projektów Przemysłu Gumowego „Stomil", 

Warszawa, Polska (Stanisław Lipiński, Witold Mazu
rowski, Jerzy Morawski, Zdzisław Przybysz). 

Przyrząd do pomiaru oporu i współczynnika oporów 
toczenia opony, znamienny tym, że na pomiarowej osi 
(4) z podcięciem (14), po obu jego stronach znajdują 
się przedni kołnierz (5) z dwoma parami przesuwnych 
uchwytów (9) i (10) z regulacyjnymi pokrętłami ' l i ) , 
oraz tylny kołnierz (6) z dwoma parami stałych uchwy-
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tów (7) i (8), natomiast w przeciwległych sobie uchwy
tach (7) i (9) są zamocowane płytki (12), zaś w prze
ciwległych sobie uchwytach (8) i (10) są zamocowane 
płytki (13), przy czym na płytki (12) i (13), wykonane 
z materiału o małym module sprężystości, są nakle
jone tensometryczne czujniki. 

42k (P. 152941) 17.01.1972. 

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska (Ry
szard Smiechowicz). 

Układ do pomiaru prądu jonowego głowicy próż-
niomierza jonizacyjnego, wyposażony w pomiarowy 
rezystor, wzmacniacz prądu stałego i miernik, zna
mienny tym, że pomiarowy rezystor (6) jest połączo
ny z jednej strony z bramką polowego tranzystora (10), 
którego dren i źródło są połączone z wejściem wzmac
niacza (9) prądu stałego, natomiast z drugiej strony 
pomiarowy rezystor (6) jest połączony bezpośrednio 
z wejściem wzmacniacza (9). 

42k (P. 152979) 20.01.1972. 

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Sta
szica, Kraków, Polska (Władysław Dobrucki, Jerzy 
Mischke, Stanisław Zawada). 

Sposób modelowego badania drgań walcarek i Ich 
układów napędowych, znamienny tym, że zespoły wal
carki oraz układ napędowy zostają wprowadzone wy
łącznie w ruch drgający. 

Urządzenie do stosowania tego sposobu, w którym 
walce są połączone mechanicznie z wałem silnika elek

trycznego, znamienne tym, że walce (2) są połączone 
z wałem silnika (8), o wirniku unieruchomionym sta
łym polem elektromagnetycznym. 

42k (P. 152994) 20.01.1972. 
Zakład Doświadczalny Pneumatyki Obrabiarkowej 

i Narzędziowej, Białystok,, Polska (Aleksy Biryłko). 

Siłomierz czujnikowy zwłaszcza do badania siły za
cisku szczęk w uchwytach znamienny tym, że składa 
się z korpusu (1) i cięgła (2) między których powierz
chniami umieszczony jest pierścień sprężysty (3), który 
pod wpływem mierzonych sił odkształca się spręży
ście i powoduje przesunięcie cięgła stykającego się 
z końcówką czujnika (10), 

42k (P. 153032) 21.01.1972. 

Naukowo-Produkcyjne Centrum Półprzewodników 
Instytut Technologii Elektronowej, Warszawa (Andrzej 
Cielecki). 

Sposób optycznego wykrywania defektów w kry
ształach półprzewodnikowych, znamienny tym, że 
drgającą płytkę półprzewodnika umieszczoną między 
skrzyżowanymi filtrami polaryzacyjnymi, prześwie
t la się skoncentrowanym punktowo strumieniem 
świetlnym liniowo spolaryzowanym o wirującej pła
szczyźnie polaryzacji. 

Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz. 
1 -3 znamienne tym, że jest zaopatrzone w elastyczne 
elektrody przymocowane do drgającego kryształu, od
prowadzające do systemów wzmacniających i pomia
rowych napięcie fotoelektryczne generowane całkowi
tym strumieniem świetlnym. 

42k (P. 153055) 24.01.1972. 

Politechnika Gdańska, Gdańsk (Grzegorz Janiszew
ski). 
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Stanowisko badawcze do badania sztywności dyna
micznej i tłumienia sprzęgieł podatnych skrętnie, zna
mienne tym, że składa się z zespołu wymuszającego 
drgania skrętne zawierającego sprężynę (3) zamoco
waną jednym końcem do wałka wyjściowego prze
kładni bezstopniowej (2) a drugim końcem do wałka 
osadzonego w łożyskach w ramie (4) z zamocowanym 
na drugim końcu centralnym kołem zębatym (5), po 
którego obu stronach znajdują się współpracujące 
z nim koła zębate (6) z zamocowanymi ciężarkami (7) 
osadzone w łożyskach ramy (4), przy czym do tarczy 
(4), która jest osadzona w łożyskach nieruchomego 
układu wsporczego (8), zamocowane są po obu stro
nach tarcze (9 i 10) badanych sprzęgieł, natomiast dru
gie tarcze badanych sprzęgieł (11 i 12) zamocowane są 
do nieruchomego układu wsporczego (8) obciążają
cego badane sprzęgła momentem nominalnym przy 
pomocy układu dźwigniowego (13), 

42k (P. 153129) 27.01.1972. 
Politechnika Warszawska, Warszawa (Kazimierz 

Brudzewski). 

Fotoelcktryczny elipsometr różnicowy wyposażony 
w polaryzator a za nim, na drodze wychodzącej z nie
go wiązki światła doprowadzonej z niezależnego źró
dła światła, na przykład z lasera, umieszczone są, 
kompensator, a za nim badana próbka, znamienny tym, 
że na drodze wiązki światła odbitej od badanej prób
ki (S) umieszczony jest układ światłodzielący, korzy
stnie w postaci pryzmatu (R), a na drodze każdej 
z dwóch, rozdzielonych tym pryzmatem wiązek świa
tła (1), (2) umieszczony jest kolejno jeden za dru
gim, przestawny zespół fazowy (FI), (F2), analizator 
(Al), (A2) i fotodetektor (Dl), (D2). 

42k (P. 153131) 27.01.1972. 

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Jan 
Zabrodzki). 

Urządzenie do kontrolowania sprawności obiektów, 
zawierające układy do kontroli cech mierzalnych 
obiektów, znamienne tym, że układ (2) do wyznacza
nia obszaru sprawności, stanowiący integralną albo 
Wymienną część tego urządzenia, swoimi wejściami 
jest połączony z obiektem badanym (1), zaś wyjście 
tego układu oraz wyjścia układu (3) do zadawania 
przedziałów zmian parametrów obiektu, połączone są 
z wejściami układu porównującego (4), w postaci ko

rzystanie oscyloskopu bądź monitora graficznego, 
umożliwiającego ustalenie relacji pomiędzy obszarem 
sprawności a obszarem wyznaczonym przez przedzia
ły zmian parametrów obiektu badanego. 

42k (P 153411) 16.02.1972. 

Polska Akademia Nauk Zakład Podstaw Metalurgii, 
Kraków, Polska (Aleksander Krupkowski, Andrzej 
Grabianowski, Józef Szostak). 

Przystawka do skręcania próbek, współpracująca 
z maszyną do wytrzymałościowych badań materiałów 
na rozciąganie, znamienna tym, że jeden z uchwytów 
(6) próbki jest zamocowany nieobrotowo w obudowie 
(l-ł-4) przystawki i przesuwnie wzdłuż osi próbki (nie 
pokazanej na rysunku), a drugi uchwyt - obrotowo 
w tej obudowie i jest związany z bębnem (13), na któ
rym nawinięta jest linka (14), której wolny koniec 
jest przeprowadzony przez rolkę (19) zamocowaną 
w ruchomym uchwycie (20) maszyny wytrzymałościo
wej i jest utwierdzony w drugim uchwycie (21) tej 
maszyny. 

42k (P. 153472) 14.02.1972. 

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Bogu
sław Kubicki). 

Sposób zmniejszania wpływu zamocowania zwła
szcza w badaniach wytrzymałościowych cienkich ele
mentów, znamienny tym, że wyznacza się w sposób 
teoretyczny rozkład naprężeń ściskających (oc(?:)) 
w części chwytowej elementu badanego (3), na przy
kład według hipotezy maksymalnych naprężeń tną
cych, a następnie realizuje się go przez dociskanie 
części chwytowych badanego elementu, sprężystą prze
kładką (4) profilową do wkładki (2) ciernej. 
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Uchwyt do sstosowania tego sposobu,, znamienny, 
tym, że w gnieździe korpusu (1) szczęki tego uchwytu, 
znajduje się wymienna wkładka {t) cierna, wykona
na z łatwoobrabialnego materiału o korzystnie dużym 
współczynniku tarcia, wyposażona na swojej długości 
w kanałek odpowiadający kształtowi przekroju po
przecznego badanego elementu (3), a sam element 12) 
umieszczony jest pomiędzy wkładką cierną g przekład
ką (4) profilową, korzystnie wykonaną z gumy i do
ciskana stemplem (5) i płytką (6) zamykającą. 

42k (P, 153515) 16.02.1972. 
Wyższa Szkoła Rolnicza, Lublin, Polska (Borys Bie-

luga, Jacek Miczyński, Krzysztof Gilewicz). 

Penetrometr statyczny stosowany do pomiaru głę
bokości uszkodzeń materiałów organicznych przy zna
nej i regulowanej sile wciskania stempla uszkadza
jącego, znamienny tym, że składa się z podstawy (1), 
dwóch pionowych kolumn (2), osadzonych w podsta
wie (1)5 płyty górnej (3), łączącej kolumny od góry, 
pokrętła (4) ze sworzniem (5), osadzonym obrotowo 
w płycie górnej (3) a zakończony częścią gwintowaną, 
wkręconą w płytę napinającą (6), o którą opiera się 
sprężyna (7), a która prowadzona jest na kolumnach 
(2) tulejkami prowadzącymi (8), z płyty wgniatają-
cej (9), którą dociska sprężyna (7), która prowadzona 
jest po prostokątnych wyżłobieniach kolumn (10) za 
pomocą elementów prowadzących (11), której ruch ku 
dołowi ograniczony jest dwoma śrubami ograniczają
cymi (12), i w którą od dołu wkręcony jest stempel 
uszkadzający. 

42k (P. 153562) 18.02.1972. 

Wyższa Szkoła Rolnicza, Poznań, Polska (Andrzej 
Mamet) 

Urządzenie do pomiaru twardości materiałów © nie
jednorodnej budowie, zwłaszcza do oznaczani© twar
dości cienkich warstw sprasowanego drewna na drew

nie litym znamienne tym, že posiada postać krążka (1), 
którego cząit dociskowa jest wykształcona jako pier
ścień it) o przekroju trójkątnym, saś w górnej części 
krążek \l) wyposażony jest w gniazdo (5) z kulką (6) 
i ustalające sprężyny m łączące Krążek (1) z obciąża
jącym elementem {T». 

42k (P- 153932) 8.03.1972. 
Pierwszeństwo: 12.03.1971 - Włochy 

FIAT Societa per Azioni, Turyn, Włochy (Maria Pa-
lazzetti). 

Urządzenie d© sterowania zapłonu, zawierające kon
densator ładowany że źródła napięcia i tyrystor prze
znaczony do powodowania rozładowania kondensato
ra przez uzwojenie pierwotne transformatora, zna
mienne tym, że transformator (14, 16) ma rdzeń o ma
łej reluktancji początkowej ograniczający prąd tyry
stora (20) w początkowej fazie przewodzenia. 

421 (P. 152988) 20.01.1972. 
Centralny Instytut Ochrony Pracy CRZZ. Warsza

wa, Polska (Jerzy Chidziński). 
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Oprawka filtra analitycznego membranowego lub 
włóknistego do wielokrotnego wykorzystania zna
mienna tym, że korpus (i) oprawki ma: w górnej czę
ści występ (b); powierzchnię oporową (bl) dla obrzeża 
filtra analitycznego (3); powierzchnię oporową (b2) dla 
obrzeża siatki perforowanej (5); siatkę perforowaną 
(5) oraz wkładkę porowatą <4) stanowiącą elastyczne 
podparcie filtra analitycznego, a w dolnej części ra-
dełkowaną powierzchnię zewnętrzną (b3); stożkową 
powierzchnię centrującą (b4) oraz współśrodkowy wy
stęp walcowy (b5), którego wewnętrzną nagwintowaną 
powierzchnią (b6) jest elementem łączącym oprawkę 
z końcówką (7) węża gumowego w sposób szczelny, 
poprzez elastyczny pierścień uszczelniający (8), 

42l (P. 152993) 19.01.1972. 
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Budownictwa Wod

no-Inżynieryjnego „Hydrobudowa", Warszawa (Sta
nisław Nowak). 

Sposób pomiaru wilgotności gruntu, znamienny tym, 
że ściśle odważoną próbkę badanego gruntu zamieszcza 
się w szczelnym naczyniu z niewiele nadmierną ilo
ścią ciała lub preparatu wydzielającego w połączeniu 
z wodą gaz, przykładowo karbidu wydzielającego ace
tylen, a wytworzony w ten sposób gaz jest mierzony 
pod ciśnieniem i przy temperaturze zbliżonych do oto
czenia w jednym ze znanych przepływowych mierni
ków gazu 

Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz. 1, 
znamienne tym,, że stanowi szczelnie zamykaną, przy
kładowo pokrywą (3), korzystnie cylindryczną komo
rę (2), w której jest zamieszczone obrotowe mieszadło 
(9), a komora (2) jest połączona króćcem (4) z przewo
dem (5)'łączącym z jednym ze znanych typów, prze
pływowym miernikiem gazów (7). 

42l (P. 153455) 12.02.1972. 
Instytut Fizyki Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 

(Paweł Czyż, Adam Brodzikowski, Henryk Urbański). 
Mętnościomierz, składający się z elektronicznego 

czujnika pomiarowego, zawierającego układ fotoopo-
rów, z których jeden oświetlony jest poprzez próbkę 
badanej wody, oraz - z elektronicznego miernika, zna
mienny tym, że mostek pomiarowy {MP) czujnika, za
wiera dwie oporności nastawiane cyfrowo (OSC-G1 
i OSC-G2) i sprzężony jest przewodami pomiarowymi 
i kalibrującymi L układem sterowania pomiarem 
(USP) oraz zwrotnie i bezpośrednio przewodami prze
kazującymi maksima - jako wyniki pomiaru - i ka
librację, a także połączony jest pośrednio, poprzez de
tektor równowagi (DR) z tymże układem sterowania 

pomiarem SUSP), przy czym detektor równowagi fùm 
połączony jest i sterowany z koiei zegarem (Zl), 
a układ sterowania pomiarem (USP) połącaony jest 
i sterowany układem programu kalibracji (UP\ a elek
troniczny cyfrowy miernik,, zawierający szeregowo po
łączone, układ wejściowy (UW), dekadę CO), dekadę 
skróconą (DS) ora™ dołączone do nich lampy cyfrowe 
(LC1 ;, LC2) i układ sygnalizacyjny (VS) oraz łączniki, 
połączony jest pomiarowymi przewodami i układem! 
sterowania pomiarem (USP) i z układem programu ka 
libr 8 ej I (UP)r a także zwrotnie -■ z tym układem pro
gramu kalibracji (UP) i z zasilaczem (ZS>-

42m (P. 150906) 5.10.1971. 
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Instytut 

Chorób Zakaźnych i Inwazyjnych. Warszawa (K=iii-
mierz Bukowski, Ryszard Bukowski) 

Licznik elektroniczny kolonii bakteryjnych znamien
ny tym., że składa się z macaka, wzmacniacza i licz
nika impulsów,, zasilacza i układu podświetlającego-
płytki Petrii z hodowlą bakterii. 

42m (P 150947) 8.10.1971 
Vladimir Valerianovich Benderovsky, Alexandr iva-

novich Schepotiev, Igor Alexandrovich Yastrebov Ki
jów; Oleg Mikhailovich Vergiliew, Moskwa, Związek 
Radziecki. 

Urządzenie do przesuwu nośnika informacji i jed
nej szpuli na drugą za pomocą silnika napędowego, 
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wyposażonego w człon do naciągu nośnika sprzężony 
z drugą szpulą, znamienne tym, że zawiera zespól ko
mutacji (T) kierunku obrotów silnika napędowego (1) 
składający się z dźwigni bezzwłocznego działania (8) 
sprzężonej z silnikiem (1) przy czym na dźwigni (8) jest 
umocowany co najmniej jeden magnes stały (9), usta
wiony na wprost z pojedynczego zestyku (10) sterowa
nego magnetycznie, oraz ma licznik mechaniczny, któ
rego stopień wejściowy (12) jest sprzężony kinematycz
nie z jedną szpulą, natomiast stopień wyjściowy (13) 
Jest połączony z dźwignią bezzwłocznego działania (8). 

42m (P. 151426) 8.11.1971. 

Adam Baliński, Kraków. 

Przyrząd do tabelarycznej transformacji liczby ze
spolonej znamienny tym, że podaje w tabeli (fig. I) 
bezpośrednie zestawienie wartości kąta alfa w zakresie 
od 0 stopni do 90 stopni, wartości kąta uzupełniającego 
do kąta półpełnego, oraz odpowiadające danemu kąto
wi alfa wartości funkcji tangens alfa i cosinus alfa, 
który to zespół wartości służących do obliczeń stosow
nie do podanych dwóch algorytmów (fig. 2) ujmują 
dwie kreski suwaka (fig. IB). 

42m (P. 152326) 21.12.1971. 

Ministerstwo Obrony Narodowej Zarząd Topograficz
ny Sztabu Generalnego, Warszawa (Mirosław Kup
czyk, Ireneusz Gombrych). 

Sposób perforacji dalekopisowej taśmy papierowej 
5 do 8 ścieżkowej znamienny tym, że impuls wyjściowy 

elektronicznej maszyny cyfrowej, lub innego urządze
nia, rozgałęziony jest na dwa lub więcej kanały i w od
powiednim znaku kodu podawany na wejście perfo
ratora. 

42m (P. 153056) 24.01.1972. 

Politechnika Poznańska, Poznań (Ryszard Sobko-
wiak, Zygmunt Szwaja). 

Sposób przesuwu informacji w wielokomórkowym 
rejestrze szeregowym wykorzystujący przerzutniki sta
tyczne i bramki impulsowe znamienny tym, że do każ
dej komórki rejestru wykorzystuje się przerzutnik 
z jednym wejściem statycznym i jedną bramką impul
sową podłączoną od tej strony przerzutnika, która po
siada wejście statyczne przy czym na wejścia statycz
ne w momencie wystąpienia sygnału taktującego, re
jestr podawany jest impuls z generatora, czas trwania, 
którego jest krótszy od czasu występowania impulsu 
na wyjściu bramki impulsowej, a w przypadku jedno
czesnego występowania obu impulsów silniej oddzia-
ływuje na przerzutnik. 

42m (P. 153165) 29.01.1972. 

Centralne Laboratorium Przemysłu Bawełnianego, 
Łódź, (Eugeniusz Szymczak, Ryszard Schultz, Teresa 
Swięch). 

Urządzenie do otrzymywania częstotliwości rozkładu 
zbioru wyników pomiarów mające magazyn kulek, 
układ rozprowadzający kulki i rowkowaną płytę, zna
mienny tym, że jest wyposażone w szereg dźwignio
wych mechanizmów (1, 2, 3, 4), których ostatnie czło
ny (4) znajdują się w gniazdach (10) magazynu (11) ku
lek (12) oraz ma elektryczny układ, który się składa 
z szeregu liczników (23) liczbowych przedziałów, włą
czanych wyłącznikami (22) i sumującego licznika (24) 
włączanego wyłącznikiem (22), przy czym niektóre 
człony (1) dźwigniowych mechanizmów (1„ 2, 3, 4) 
współpracują z wyłącznikami (22) liczników (23) liczbo
wych przedziałów i równocześnie z wyłącznikiem (22) 
sumującego licznika (24). 
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42m (P. 153344) 07.02.1972. 

Politechnika Poznańska, Poznań (Janusz Kłosowicz). 

Sposób otrzymywania rozkładów statystycznych Im
pulsów • bardzo małej częstotliwości znamienny tym, 
że impulsy te otrzymuje się poprzez rejstrację koin
cydencji impulsów liniowo narastających i ciągu im
pulsów ze źródła promieniotwórczego o zmodelowanym 
rozkładzie statystycznym amplitud. 

Układ do stosowania sposobu według zastrz. 1 skła
dający się z dyskryminatorów amplitudy, generatora 
impulsów narastających i członów koincydencyjnych 
znamienny tym, że z wyjściem progowego wzmacniacza 
F połączone są równolegle względem siebie dyskrymi-
natory amplitudy (G,... Gn), z których każdy połączo
ny jest z pierwszym wejścier, przynależnego koincy
dencyjnego układu (K1... Kn), następne wejścia koin
cydencyjnych układów połączone są z wyjściem gene
ratora impulsów narastających (H), przy czym wyj
ścia układów koincydencyjnych tworzą ciąg impulsów 
przypadkowych o bardzo małej częstości i zmodelo
wanym rozkładzie statystycznym amplitud. 

42m (P. 153526) 17.02.1972. 

Naukowo Produkcyjne Centrum Półprzewodników 
Instytut Technologii Elektronowej, Warszawa (Piotr 
Dąbrowski). 

Wtelopunktowy półprzewodnikowy oświetlacz elek
troluminescencyjny do odczytywania taśm perforowa
nych według patentu P 144709 znamienny tym, że jest 
zaopatrzony w metalizowaną listwę ceramiczną (12), 
łączącą wszystkie płytki półprzewodnikowe (1). 

42m (P. 153560) 18.02.1972. 

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów, War
szawa (Roman Kępski). 

Urządzenie do przetwarzania krzywych graficznych 
zapisanych na mikrofilmie na elektryczny sygnał cy
frowy posiadające blok logiczny, znamienne tym, że 
posiada układ projekcyjny (16), układ (17) przeniesie
nia sygnału optycznego, układ (18) detekcji krzywej 
oraz układ (18) detekcji granicy ścieżki. 

42m (P. 153570) 21.12.1971. 
Zakłady Radiowe im. M. Kasprzaka, Warszawa (Ry-

sław Siński, Henryk Bernaś, Tadeusz Sieński). 

Sposób bezstykowego przetwarzania znaków litero
wych na sygnały elektryczne polegający na przeka-
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T-vwaniu sygnału od kodera mechanicznego do linii od» 
oiorezej, znamienny tym, że po naciśnięciu znaku lite-
r owego na koderze mechanicznym wybrane szyny ii) 
według kodu binarnego, zakończone zworami magne
tycznymi (2) sterujące ustalone przetworniki (Z) prze
suwają sie na odpowiednią odległość w kierunku prze
tworników (3), powodując zmianę strumienia magne
tycznego oraz zmianę reaktancji jednego z dwóch 
transformatorów przetworników (3), a tym .samym 
przy; osi napięcia w obwodach wtórnych transforma
torów (4) i (5), które po seaikowaniu w integratorach 
(10) '. przejściu przez separatory (11) jako sygnał sta
łego napięcia, ukaże się na wyjściu (12) jako sygnał do 
linii odbiorczej, przy czym jedna z szyn (1) tak zwa
na szyna startu o opóźnionym przesuwie inicjuje pro
ces startu oraz eliminuje nierównornierność przesuwu 
pozostałych sz> n kodujących (1), 

I 'rządzenie do stosowania sposobu według zastrz 1, 
posiadające koder mechaniczny wykonany z szyn 
<• konwencjonalnym ukształtowaniu, znamienne tym, 
ż« szyny kodera (1) zakończone zworami magnetycz
nymi (2) są umieszczone w odpowiedniej odległości od 
zespołu przetworników (3), przy czym ilość przetwor
ników Í3) odpowiada ilości szyn kodujących (1), 

42m (P. 153617 ) 21.02.1972. 
Politechnika Gdańska, Gdańsk (Michał Białko, Ja

nina Mulawka). 

I kład filtr« aktywnego ze wzmacniaczami operacyj
nymi realizujący bikwadratową funkcję przenosze
nia, znamienny tym, że wejście nieodwracające pierw
szego wzmacniacza operacyjnego (Aj) połączone jest 
/. wejściem układu lub ze środkiem wejściowego dziel
nika oporowego (R1,. R2), a wejście odwracające po
łączone jest ze środkiem dzielnika złożonego z opor
nika (R4) i kondensatora (C1), przy czym kondensator 
<C,) połączony jest z masą układu, zaś opornik (R4) 
jest połączony ze środkiem wyjściowego dzielnika opo
rowego (R5, R6) lub z wyjściem układu, natomiast wej
ście pierwszego wzmacniacza operacyjnego (A,) dołą
czone jest przez opornik (R7) do wejścia nieodwraea-
jącego drugiego wzmacniacza operacyjnego (A2), któ
rego wejście odwracające połączone jest ze środkiem 
dzieinika złożonego z kondensatora (C3) i opornika (R8), 
przy czym opornik (R8) połączony jest z masą układu, 
a kondensator (C8) z jego wejściem, ponadto w pętli 
ujemnego sprzężenia zwrotnego drugiego wzmacniacza 
operacyjnego (A2) znajduje się opornik (R9) połączony 
równolegle z kondensatorem (C4). 

42m <P 153671) 24.02.1972. 

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów Od
dział we Wrocławiu, Wrocław (Jan Ligaszewski), 

Układ cyfrowego pierwiastkowania kwadratowego 
zawierający liczniki impulsów, układ porównania, 
przerzutniki statyczne, bramki spełniające rolę iloczy
nów logicznych \ funklory spełniające rolę sumy lo
gicznej, znamienny tym,, że wejście (WE) układu jest 
połączone z zanegowanym wejściem taktu (T) wejścio-
wego przerzutnika (1). którego zanegowane wyjście 

(Q) jest połączone z dwoma wejściami (J, K) tego prze-
rzutnika (1) oraz z wejściem wejściowej bramki (2), 
której wyjście jest połączone z wejściem licznika wy
niku (3) ; z wejściem -ogicznej sumy (4) sterującego 
przerzutnika (5) oraz. z wejściem logicznej sumy (6) ka
sowania liczników, przy czym to wejście (WE) układu 
jest równocześnie połączone 1 drugim wejściem wej
ściowej bramki (2) • wejściem pomocniczego licznika 
<7)r zaś wyjścia obu uczników (3 - 7) są połączone 
z wejściami układu porównania Í8)f natomiast wyjście 
(Q) wejściowego przerzutnika (1) jest połączone z wej
ściem (J> sterującego przerzutnika (5), którego wyjście 
(Q) jest połączone z drugim wejściem (K) tego steru
jącego przerzutnika (5), wejściem bramki kasowania 
(9) j wejściem ostatniej znaczącej cyfry (10) licznika 
wymku (3), zaś wyjście bramki kasowania (9) jest po
łączone z wejściem logicznej sumy (11) kasowania wej
ściowego przerzutnika (1), której wyjście jest połączo
ne z wejściem (R) kasowania wejściowego przerzutni
ka (1). natomiast zanegowane wyjście ÍQ) sterującego 
przerzutnika (5) jest połączone z wejściem sterującej 
bramki (12),, połączonej swoim wyjściem z wejściem 
logicznej sumy (4) sterującego przerzutnika (5), której 
wyjście jest połączone z zanegowanym wejściem tak
tu (T) tego sterującego przerzutnika (5), przy czym 
wyjście układu porównania (8) jest połączone 2 jed
nym z wejść logicznej sumy (6) kasowania liczników, 
z drugim wejściem sterującej bramki (12) i drugim 
wejściem bramki kasowania (9), zaś wejście KAS ka
sowania układu połączone jest z wejściem logicznej 
sumy (11) kasowania wejściowego przerzutnika (1), 
wejściem kasowania (R) sterującego przerzutnika (5), 
wejściem logicznej sumy (6) kasowania liczników, któ
rej wyjście jest połączone z wejściem kasowania CR) 
pomocniczego licznika (7), a równocześnie to wejście 
kasowania (KAS) jest połączone z wejściem kasowa
nia (R) licznika wyniku (3), 

42m (P. 153734) 28.02.1972. 
Kopalnia Węgla Kamiennego ..Jastrzębie", Jastrzę

bie Zdrój (Tomasz Niemiec, Jan Palki). 

Pntyrseąd do określania zasięgu filarów ochronnych 
dia obiektów na powierzchni złożony z podstaw, ję
zyczka i ramki ze szkiełkiem znamienny tym : że na 
podstawach (1, 2) ma skale (3, 4. 5 i 6) logarytmiczne 
ustalone w oparciu o funkcje zasięgu filara w warst
wach karbońskich, zależne od kategorii ochrony, kąta 
nachylenia pokładu oraz współczynnika przesunięcia 
wpływów, stałego lub zależnego od kąta nachylenia 
pokładu, a określanego jako odcinek poziomy od linii 
na stropie karbonu uzyskanej w wyniku przecięcia się 
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stropu karbonu z powierzchnią stożkową filara, zależ
ną od kształtu terenu chronionego i kategorii ochrony. 
natomiast na dolnej podstawie (1) i języczku (1) na
niesione są skale (8, 9) wartości logarytmów liczb na
turalnych. 

42o (P. 151056) 15.10.1971. 

POLMO Sanocka Fabryka Autobusów, Sanok (Ma
rian Pacek). 

Sposób przedstawiania parametrów eksploatacyjnych 
pojazdu i prędkości obrotowej jego silnika przy pomo
cy szybkościomierza znamienny tym, że poruszająca 
się znana wskazówka szybkościomierza przecina linie 
funkcji zależności szybkości pojazdu od prędkości obro
towej silnika w układzie prostokątnym lub biegunowym, 
tak, że uzyskany punkt przecięcia wyznacza ich skła
dowe, a odczyt przeprowadza się na właściwej da
nemu biegowi linii funkcji. 

Tarcza według zastrz. 1 znamienna tym, że tarcza (1) 
składa się z układu współrzędnych, którego odciętą 
(2) jest prędkość pojazdu a rzędną (3) obroty silnika 
i z linii funkcji (4), (5), (6), (7), (8) wyróżnionych w za
lecanym obszarze pracy silnika (10), na którym na
niesione są wartości eksploatacyjne zużycia paliwa (9). 

42o (P. 153471) 14.02.1972. 

Politechnika Warszawska, Warszawa (Edmund Po-
rządkowski, Stanisław Dobrzyński). 

Elektroniczny przetwornik kąta obrotu mechanizmu 
na napięcie elektryczne, zaopatrzony w generator na
pięcia zmiennego o stałej amplitudzie i układ przyj
mujący informacje o kącie obrotu wirującego mecha
nizmu, obracającego metalowy krążek, na którego pła
skiej powierzchni znajduje się przelotowy wykrój lub 
wykroje, znamienny tym, że obracany metalowy krą
żek (5) jest wstawiony między cewkę nadawczą (2) 

generatora napięcia zmiennego (1) o stałej amplitudzie 
(8) i magnetycznie z nią sprzężoną cewkę odbiorczą 
Í3) układu (4) przyjmującego informacje o kącie obro
tu wirującego mechanizmu (6), przy czym w przeloto
wym wykroju (7), lub wykrojach, tego krążka, rozmie
szczonych korzystnie na obwodzie krążka, jedno z ob
rzeży (7a) c zarysie krzywoliniowym, wyprowadzone 
z obwodu krążka lub innego na nim okręgu, formu
jące przy obrocie krążka liniowo narastającą w funk
cji kąta obrotu (a) amplitudę napięcia zmiennego 
w cewce odbiorczej, jest zwrócone wypukłością na ze
wnątrz krążka. 

42o (P. 153759) 29.02.1972. 
Instytut Organizacji i Mechanizacji Budownictwa, 

Warszawa (Włodzimierz Mijakowski, Janusz Ratajczak, 
Krzysztof Szymański). 

Oporowy czujnik zmiany kątów w zastosowaniu do 
aparatury tensometrycznej z oporową spiralą połączo
ną stykowo z suwakiem, znamienny tym, że oporowa 
spirala ma dobraną parę tensometrów (3) i (10) o nie 
przekraczającej różnicy oporów wynoszącą 0,l°/o jed
nocześnie zbocznikowanych w gałęziach (2) i (11) wy
starczająco dużymi oporami (4) i (9) z częścią spirali 
połączonych stykowo z suwakiem (7) z zachowaniem 
tak dobranych sumarycznie wszystkich oporów aby 
maksymalne rozstrojenie lewej gałęzi półmostku (2) 

i prawe] gałęzi półmostku (11) to jest stosunek 
R 

przy pełnym zakresie pomiarów mieściło się w grani
cach od 0,005°/o do l°/o. 

42r (P. 152894) 13.01.1972. 
Zakłady Fajansu i Płytek Ceramicznych ,Radom'\ 

Radom (Stanisław Pawlak, Witold Środa). 
Elektroniczny regulator poziomu cieczy znamienny 

tym, że czujnik górny (1) oraz czujnik dolny (2) wpu
szczone w zbiornik na różnych poziomach połączone 
są przez styki przekaźnika (3, 4) z przemiennikiem 
sygnału (5), cewką przekaźnika (7) i równolegle do 
niej włączonym kondensatorem (6). 
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42r (P, 153232) 2.02.1972, 

Wyższa Szkoła Rolnicza, Lublin (Jacek Orzechów-
»ki, Krzysztof Gilewicz). 

Wskaźnik dydaktyczny stanowiący pomoc przy ob
jaśnianiu plansz, schematów, modeli, map, obrazów 
przeźroczy itp. znamienny tym, że składa się ze źródła 
energii elektrycznej (1), źródła światła (i), obudowy 
(3), włącznika przyciskowego (4) i pręta z przeźro
czystego tworzywa przewodzącego promienie świetlne 
(5), umieszczonego w osi źródła światła (2) a zakończo
nego w postaci stożka lub zaokrąglenia pozwalającego 
na koncentrację promieni. 

42r2 (P. 150918) 6.10.1971. 

Przedsiębiorstwo Doświadczalne Automatyzacji 
i Urządzeń Przemysłowych „UNIPROT", Łódź (Euge
niusz Grabkę, Ryszard Miksa, Zenon Stankowski). 

Sposób regulacji dwu- i wlelopołoieniowej z obciąże
niem podstawowym, za pomocą zaworów odcinających 
i regulujących przepływ cieczy lub gazów, znamienny 
tym. że zawór odcinający (2) i jeden lub więcej zawo
rów regulacyjnych (3, 5) łączy się ze sobą w szereg 
w dowolnej kolejności, po czym ustawia się wielkość 
przelotu tak, te w każdym z zaworów regulacyjnych 
w stanie zamkniętym występuje szczelina między 

gniazdem zaworowym i grzybkiem, celowo przepu
szczająca ciecz lub gaz w ilości zapewniającej obciąże
nie podstawowe dla każdego stopnia regulacji. 

42r2 (P 151018) 14.10.1971. 

Wytwórnia Sprzętu Medycznego i Elektrotechniczne
go i Pokrewnych Zawodów Spółdzielnia Pracy „Elek
tron", Kraków (Andrzej Budzynowski, Leonard Wy-
jadłowski). 

Układ regulacyjny w tranzystorowym regulatorze 
temperatur, ze wskazówką z przysłoną osadzoną obro
towo na osi ustroju magnetoelektrycznego znamienny 
tym. że źródło światła, najlepiej pokryta zewnętrzną 
powłoką żarówka (1), żarzona obniżonym napięciem 
prądu elektrycznego, jest osadzona na wskazówce (4) 
na której w osi strumienia światła jest przymocowa
ny fotopółprzewodnik (3) w nieznacznej odległości, 
właściwej dla natężenia światła żarówki (1) jednak 
nie większej niż dwukrotna grubość przysłony (6). 

42r2 (P. 153410) 10.02.1972. 

Politechnika Krakowska Instytut Technologii Ma
szyn i Metaloznawstwa, Kraków (Józef Stachoń). 

Układ dozujący do podawania porcji cieczy zapew
niający nastawianie więcej niż jedną wielkość obję
tości podawanej porcji z dużą dokładnością, w sposób 
preselekcyjny, przeznaczony do zastosowania w hy
draulicznych układach napędowych i sterujących ma
szyn, znamienny tym, że ma kilka równolegle połączo
nych urządzeń dozujących składających się z elemen
tów (5), (6) i (7) odmierzających porcję cieczy w ob
wodzie hydraulicznym, przy czym elemnty (5), (6) i (7) 
są połączone z urządzeniem wybiorczym (8) służącym 
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do nastawiania określonej zadanymi warunkami pra
cy maszyny, kombinacji połączeń tych urządzeń dozu
jących. 

42r8 (P, 153629) 23.02,1972, 

Politechnika Warszawska, Warszawa (Tadeusz Poż-
niak, Józef Łastowiecki). 

Jednorozeniowy wzmacniać* magnetyczny sterowa-
wany fazowo z wyjściem przemiennoprądowym. (Tekst 
zgłoszenia zamieszczony został w klasie 21 a* na str. 

42s (P 150828) 30.09.1971 

Centrum Techniki Okrętowej Gdańsk (Włodzimierz 
Ojak). 

Urządzenie sterujące stołem wibracyjnym przezna
czonym do badania odporności na drgania wyrobów 
gotowych i półfabrykatów znamienne tym, że zawiera 
zespół krzywek (3), (4), (5) i (6) o kształcie proporcjo
nalnym do rządanego przebiegu krzywej drgań stołu 
wibracyjnego, przy czym krzywki te są sprzężone 
z przekładnią wielostopniową segmentową (2) oraz po
przez czujnik (7) ze wzmacniaczem (8) zawierającym 
mnożnik sygnału. 

42t1 (P. 152251) 17.12.1971. 

Budapešti Radiotechnika! Gyar, Budapeszt, Węgry 
(Csaba Somlai, Marceli Jánoši, Geza Herczeg). 

Układ połączeń do regulacji prędkości obrotowej, do 
uruchamiania i do zdalnego sterowania elektrycznego 
■Unika magnetofonu, zawierający regulujący prąd 
tranzystor połączony szeregowo z silnikiem i ze źró
dłem zasilania oraz czuły na zmianę napięcia tranzy
stor do sterowania bazy tranzystora regulującego prąd, 
przy czym baza tranzystora czułego na zmianę napię
cia jest połączona z punktem podziałowym dzielnika 
napięcia, włączonego pomiędzy kolektor tranzystora 
regulującego prąd a zacisk źródła zasilania, znamien
ny tym, że pomiędzy zaciski (12a, 12b) źródła zasilania 

U2) włączony jest drugi dzielnik napięcia, złożony z re
zystorów <13r 14), przy czym pomiędzy punkt podzia
łowy tego dzielnika a bazę tranzystora (5) czułego, na 
napięcie jest włączony element łączeniowy najkorzyst
niej <15)f do uruchamiania silnika (1), 

Układ według zastrz 1, znamienny tym, ze element 
łączeniowy (15) do uruchamiania silnika (1) jest diodą 
półprzewodnikową. 

Układ według zastrz, 1-2, znamienny tym. że po
między bazą czułego na zmianę napięcia tranzystora (5) 
a jednym zaciskiem źródła zasilania (12) włączony jest 
element łączeniowy (16) do zdalnego sterowania za
trzymywania silnika (1)̂  

Układ według zastrx. 1-2, znamienny tym. ze po
między bazę a emiter regulującego prąc* tranzystora 
(11) włączony jest przełącznik (16) zdalnego sterowania 
do zatrzymywania silnika (1). 

421 (P. 152317) 20.12.1971, 

Igor Alexandrovixh Yastrebov, Vladimir Vaienano-
vich Benderovsky, Alexandr Invanovich Schepotiev, 
Alexei Petrovich Lysenko, Petr Alexandrovich Dvor-
nikov, Anatoly Fedorovich Korotkov, Kijów, Związek 
Radziecki. 

Urządzenie do przenoszenia nośnika informacji z jeti« 
nej szpuli na drugą, zawierające silnik napędzający 
połączony kinematycznie z wałem napędowym, współ
pracującym ze wspomnianym nośnikiem informacji 
oraz zespół napinający nośnik informacji znamienny 
tym, że zespół napinający ma postać silnika hydrau
licznego o dwu wirnikach osadzonych na wspólnym 
wale z możliwością niezależnego obrotu, przy czym 
jeden z wirników jest kinematycznie sztywno połą
czony z jedną szpulą, a drugi z wirników jest kinema
tycznie sztywno połączony z drugą szpulą. 



44a2 (P. 153517) 16.02.1972. 

Tadeusz Kulczycki, Warszawa. 
Sposób osadzania elementów zdobniczych, zwłaszcza 

kamieni szlachetnych i półszlachetnych w wyrobach 
złotniczych i jubilerskich, znamienny tym, że element 
zdobniczy przykleja się do metalowego korpusu za po
mocą, lepiszcza, korzystnie żywicy epoksydowej, całość 
pokrywa SÍQ lakierem szybkoschnącym o odwracalnym 
procesie wiązania, korzystnie lakierem bezbarwnym 
nitro, na powierzchnię tak przygotowanego przedmio
tu nakłada się warstwę przewodzącą prąd elektrycz
ny za pomocą metalizacji natryskowej, lub nałożenia 
warstwy lakieru-przewodzącego prąd elektryczny lub 
naniesienia warstwy rozdrobnionego molekularnego 
grafitu lub grafitu koloidalnego lub stopu niskotopli-
•wego typu metali Wooda i Rosego lub metali koloi
dalnych lub srebrzenia przez redukcję azotanu srebra, 
najkorzystniej przez metalizowanie metodą odparowa
nia metalu w próżni, na drodze galwanicznej, pokrywa 
si*,- całą powierzchnię warstewką metalu o grubości od 
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3 do 10 mikronów, a następnie te części elementu zdob
niczego, które w gotowym wyrobie mają być odsło
nięte, pokrywa się tworzywem chroniącym przed osa
dzaniem metalu na drodze galwanicznej, korzystnie 
lakierem bitumicznym, winidurowym, polisterynowym, 
po czym na drodze galwanicznej, na powierzchniach 
niechronionych osadza się warstwę metali, dającą umo
cowanie elementu zdobniczego a wreszcie za pomocą 
rozpuszczalników zmywa się kolejno tworzywo chro
niące, wstępną warstewkę metalu, osadzoną galwanicz
nie, warstwę przewodzącą prąd elektryczny, lakier 
szybkoschnący, zaś uzyskaną powłokę oczyszcza się 
i poleruje. 

45a (P. 153069) 25.01.1972. 

Instytut Badawczy Leśnictwa, Warszawa (Stanisław 
Matusz). 

Leśny pług talerzowy do pełnej lub częściowej orki 
zapniaczonych gleb leśnych zawieszany na podnośniku 
hydraulicznym ciągników, składający się z zaczepów, 
ramy, talerzy i odkładnic, znamienny tym, że ma ela
styczne zawieszenie (10, 11, 12) umożliwiające samo
czynne podnoszenie się pługa na pniakach i korzeniach, 
swobodne przechylanie się do przodu i tylu ramy (7, 
23, 24) i talerzy (2) a przez to przejazd pługa po pnia
kach i korzeniach, czujniki (5) osłaniające talerze (2), 
podpórki (13) i nakładki (14 i 15) służące do zmiany 
kątów ustawienia talerzy (2), wymienne odkładnice 
(6a, 6b), wymienne jedno, dwu lub trzy warstwowe 
talerze (2), narzędziową belkę (21) z hakami (22) oraz 
przesuwną zaczepową belkę (24). 

45b (P. 153459) 12.02.1972. 
Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych, Poznań 

(Alojzy Bieniek). 
Maszyna do sadzenia sadzonek buraków 1 Innych 

roślin korzeniowych, wyposażona w zbiornik sadzonek, 
przystawkę napędową współpracująca z dwustopniową 
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przekładnią łańcuchową, redlice skrzydełkowe oraz 
kółka ugniatające, znamienna tym, że zespoły wysa
dzające usytuowane z obydwóch stron zbiornika 5-
mają gumowe lub z innego tworzywa taśmy 6 bez koń
ca, które są osadzone na napędowych kołach 8 i na
pinających kołach 9, przy czym na taśmach 6 w rów
nych odstępach są zamocowane wysięgniki z kolcami 7, 
natomiast ugniatające kółka 21, połączone z dolną czę
ścią ramy l, mają od strony wewnętrznej obrzeża do 
prawidłowego ugniotu gleby z dwóch stron sadzonki. 

45b (P. 153623) 22.02.1972. 
Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych, Poznań 

(Ryszard Robota). 
Ciągnikowy zawieszany rozsiewaci nawozów mine

ralnych wyposażony w zbiornik nawozowy, tarcze roz
siewające, skrzynie przekładniowe i przekładnią łań
cuchową, znamienny tym, że obrotowy bęben (3) two
rzy dno nawozowego zbiornika (1), w którym znajduje 
się mieszadło (2) ułożone równolegle w stosunku do 
bębna (S) i napędzane wraz z nim przy pomocy łań
cuchowej lub innej przekładni (11). 

41e (P. 153147) 27.01.1072. 
Ukrainsky Nauchno-issledovatelelsky institut sels-

kokhozyaistvennogo mashinostroenla, Charków, Zwią
zek Radziecki (Nikolai Vasilievich Tatyanko, Alexandr 
Gavrllovlch Tsymbal, Sergei Alexandrovich Isikov, 
Vladimir Vasilievich Stetsenko, Ivan Pavlovich Olei-
nik, Alexandr Samnllovich Betcher, Leonid Georgie-
vich Pasha, Genrikh Karlovich Ilge, Maria Stepanovna 
Sokoleva, Ivan Ivanovich Rusanov, Jury Dmitrievich 
Gelmikh, Nikolai Dmitrievich Khmel, Dmitry Ignatie-
vich Kozhushko, Boris Anatolievich Beinisovich). 

Oczyszczać* okopowych zawierający zmontowane na 
ramie zespoły, składające się z co najmniej dwóch 
obracających się w jednym kierunku bębnów, których 
zewnętrzne powierzchnie zaopatrzone są w spiralne 
krawędzie kierujące, z walca rozmieszczonego powy
żej poziomu usytuowania bębnów i z osłony ustawio
nej wzdłuż walców, znamienny tym, że krawędzie (T) 
umocowane na bębnach (3) i (4) tworzą grupy (8) i (9), 
przy czym kierunki skrętu spiralnych krawędzi (7) 
dwóch sąsiednich grup (8) i (9) są przeciwne, a osłona 
(6) naprzeciw strefy schodzenia się końców spiralnych 
krawędzi (7) ma okno (11). przez które przechodzą oko

powe zmieniając kierunek ruchu z kierunku wzdłuż 
osi bębnów (3) i (4) na kierunek promieniowy poprzez 
bębny (3) i (4) i walec (5). * V 

45e (P. 153583) 17.02.1972. 
Państwowy Ośrodek Maszynowy w Opalenicy, Opa

lenica (Domański Marian, Sleg Jerzy, Sęk Tadeusz, 
Wożniak Franciszek). 

Mechanizm podbieracia od przyczepy samozblerają-
cej przeznaczony do cięcia produktów paszowych, zna
mienny tym, że jest dodatkowo wyposażony w nóż 
dolny (5) i nóż górny (7) oraz ramiona (3), (4) i (8) 
dźwigni przy czym nóż dolny (5) połączony jest w spo
sób stały z ramieniem (3) natomiast nóż górny (7) jest 
połączony przegubowo z ramieniem (3) i (8). 

45f (P. 153984) 10.03.1972. 
Wojciech Seget, Kalety. 
Sposób wytwarzania rozsadowych doniczek celulo-

zowo-torfowych złożony z operacji rozwłóknienia tor
fu sfagnowego, przygotowania masy celulozowej w tym 
także masy z makulatory impregnowanej według pa
tentu nr 52928, znamienny tym, że masę celulozową 
z roślinnych materiałów włóknistych zwłaszcza z ma
kulatury impregnowanej i/lub ze słomy zbożowej sto
sowanych odzielnie albo w postaci mieszaniny kilku 
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składników oraz masę rozwłókniowego torfu sfagno-
wego uprzednio zwapnionego mleczkiem wapiennym 
do pH = 5,5-6,0 w stosunku wagowym suchych skład
ników jak 1 : 1 - 5 kieruje się do zbiornika zaopatrze-
nego w mieszadło i dopełnia się wodą aż do utrzyma
nia zawiesiny włóknistej o gęstości 1 kg suchej masy 
na 200-250 1 wody, po czym w tym samym zbiorni
ku lub w innym zbiorniku zaopatrzonym w mieszadło 
zanurza się formę i patrycę do zawiesiny włóknistej 
z równoczesnym włączeniem pompy próżniowej da
jącej podciśnienie około 200 m słupa rtęci oraz wy
trzymuje się w zanurzeniu kilku sekund i z kolei do
konuje się wynurzenia ze zbiornika formy i patrycy 
w ciągu kilku do kilkunastu sekund utrzymując pod
ciśnienie a następnie wyłącza się próżnię i włącza się 
ciśnienie powietrza o wielkości około 1 atmosfery, 
uwalnia patryce z mokrych doniczek, które nadziewają 
się na matrycę, po czym matrycę wraz z doniczkami 
kieruje się do suszarki gdzie dokonuje się suszenie za 
pomocą medium gazowego o temperaturze około 85°C 
przepływającego z przestrzeni o nadciśnieniu około 
0,07 atmosfery przez spilśniową porowatą strukturę 
mokrej doniczki do przestrzeni podłączonej do pompy 
próżniowej w ciągu kilkunastu minut. 

Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz. 1, 
znamienne tym, że urządzenie do formowania rozsado-
wyeh doniczek składa się, ze zbiornika (1) zaopatrzo
nego nieco powyżej dna w wolno-obrotowe mieszadło 
(2) u nad zbiornikiem (1) zainstalowany jest suwak (5) 
zaopatrzony w ramię (6) do którego przytwierdzona 
ji-st forma (7) z matrycą (8) usytuowaną w osi zbior
nika (1), przy czym forma (7) połączona jest z pompą 
próżniową oraz ze zbiornikiem sprężonego powietrza. 

45h (P. 153497) 15.02.1972. 
Józef Tołkanowicz, Siejnik, Polska. 
Paśnik składany dla owiec znamienny tym, że jest 

okrągły i posiada kosz na pasze słomiaste (7), którego 
pionowo ustawione szczeble (8), skutecznie zabezpiecza
ją wełnę na owcach przed możliwością zaobroczenia. 

45h (P. 153866) 4.03:1972. 
Politechnika Gdańska, Gdańsk (Stefan Pisarski). 
Przyrząd do rozwierania włoka rybackiego, znamien

ny tym, że na wlocie włoka posiada pierścień (1), wy
konany z materiału sztywnego, składający się z dopa

sowanych wzajemnie segmentów (2) oraz segmentu (3) 
o przekroju opływowym, zaopatrzonych w co naj
mniej dwa kanały (4), przez które przechodzi stalowa 
lina (11), z tym, że segment (3) posiada co najmniej 
trzy kanały (4), z których jeden przechodzi wzdłuż ca
łego segmentu (3), a dwa pozostałe przechodzą od ścia
nek styku (5) do krawędzi natarcia (6) oraz do krawę
dzi spływa i?) segmentu (3). 

451 (P. 152962) 18.01.1972. 
Finons Limited Polixstowe, Suffolk, Wielka Bryta

nia (John Henry Parsons). 
Środek grzybobójczy, znamiennym tym, że jako sub

stancję czynną zawiera pochodną diazolową o wzorze 
przedstawionym na rysunku, w którym R1 oznacza do
wolnie podstawiony rudnik alkilowy lub dowolnie pod
stawiony rodnik arylowy, R2 oznacza rodnik alkilowy 
rodnik alkilowy podstawiony rodnikiem karboksylo-
wym, rodnikiem o wzorze COOM, w którym M oznacza 
solotwórczy kation, rodnikiem w postaci estru, amidu 
lub podstawionego amidu kwasu karboksylowego, rod
nik alkenylowy, alkinylowy lub benzylowy, X oznacza 
atom siarki, Y oznacza rodnik sulfonylowy lub sulfi-
nylowy. 

451 (P. 153370) 19.05.1971. 
Esso Research and Engineering Company, Linden, 

Stany Zjednoczone Ameryki. 
Środek grzybobójczy, znamienny tym, że zawiera co 

najmniej jeden związek o wzorze 1, w którym R ozna
cza atom wodoru, grupę alkoksylową o 1-6 atomach 
węgla, grupę alkilotio o 1-6 atomach węgla, rodnik 
alkilowy o 1-6 atomach węgla, atom bromu lub chlo
ru, n oznacza liczbę całkowitą 1-4, a X oznacza grupę 
zawierającą atom bromu lub chloru, oraz ewentualnie 
nośnik. 

451 (P. 153604) 19.05.1971 
Esso-Research and Engineering Company, Linden, 

Stany Zjednoczone Ameryki (Gopal H. Singhal). 
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Środek grzybobójczy, znamienny tym, że jego zwią
zek czynny zawiera nową pochodną tiocyjanianorne-
tylohydantoiny o ogólnym wzorze i, w którym R1 
oznacza rodnik alkilowy C1-C12 ewentualnie podsta
wiony atomem chloru, bromu, grupą alkoksylową C1 -
C6, cyjano, karboksyalkoksyalkilową, C8-C1 0 , alkilotio 
C1-C6, rodnik alkenylowy C3-C6, alkinylowy C 8 -C 6 , 
cykloalkilowy C3 - C8, grupę fenylową ewentualnie 
podstawioną atomem chloru, bromu, grupą trójfluo-
rometylową, rodnikiem alkilowym C1 - C8, grupą al
koksylową C1 - - C6, alkilotio C1 - C6 lub NO2, czte-
rowodorofurfurylową, acylową C2 - C4, R2 i R8 są ta
kie same lub różne i każdy z nich oznacza grupę za
wierającą atom wodoru, taką jak rodnik alkilowy 
C1 - C4) grupę chloroalkilową C1 - C4, alkoksylową 
C1 - C4 i fenylową, przy czym grupy alkilowe w po
zycjach 1 i 5 ewentualnie tworzą pięcio lub sześcio-
członowy pierścień cykliczny, a Y oznacza grupę NCS 
lub SCN oraz nośnik. 

46f (P. 153611) 22.02.1972. 
Leningradsky Metallichesky závod imeni XXII siez-

da KPSS, Leningrad, Związek Radziecki (Khaim 
Neukhovich Chemin, Nikolai Ivanovich Chebanenko, 
Valentina Timofeevna Jupatova, Anatoly Pavlovich 
Tatiankin, Evgeny Viktorowich Bizyaev, Yakov Pro-
khorovich Storozhuk, Vladimir Borisovich Krugov). 

Palnik, zwłaszcza dla komory spalania turbiny ga
zowej, zawierający współosiowo rozmieszczane łopat
kowe urządzenie zawirowujące strumień powietrza, 
którego wewnętrzna tuleja otacza pierścieniową obu
dowę palnika właściwego, mającą w części skierowa
nej ku komorze spalania otwory dla przepływu pali-

wa gazowego wzdłuż wylotowych krawędzi lopatek 
i wewnątrz której umieszczona jest dysza dla przepły
wu paliwa ciekłego, tworząca z obudową palnika pier
ścieniową szczelinę, znamienny tym, że w pierścienio
wej szczelinie umieszczony jest palnik dodatkowy, któ
rego pierścieniowa obudowa (7) w części skierowanej 
ku komorze spalania, ma otwory (8) dla przepływu pa
liwa gazowego, które nadają mu kierunek równoleg
ły do osi palnika lub pod kątem do tej osi. 

46f (P. 153882) 6.03.1972.' 

Kazimierz Gilewski, Warszawa. 

Silnik turbinowy, w którym do napędu turbiny za
stosowano zespół strumieniowy składający się z dyfu-
zora, komory spalania oraz dyszy zasilany powietrzem 
przez ejektor w ten sposób, że gazy spalinowe napę
dzające turbinę zasysają w ejektorze powietrze z ze
wnątrz, a następnie przyspieszają je w komorze wy
równawczej, gdzie gazy spalinowe oraz powietrze pły
ną rozdzielnie nie mieszając się ze sobą, dzięki czemu 
następuje tylko wyrównanie ich prędkości, nie nastę
puje natomiast wyrównanie ich temperatury, po czym 
powietrze zasila zespół strumieniowy, natomiast gazy 
spalinowe odprowadzane są na zewnątrz silnika, zna
mienny tym, że składa się z korpusu (1) z zabudo
wanym w jego użebrowaniu zespołem dyszowym (8) 
oraz kanałami międzyżebrowymi dla przepływu po
wietrza, w którym ułożyskowany jest w łożyskach (2) 
wał napędowy (3) połączony z turbiną (4); chwytów 
powietrza (5) spełniających jednocześnie rolę dyfuzo-
rów, pierścieniowej komory spalania (6) z rurą żaro 
wą (7) oraz zespołu dyszowego (8) - stanowiących ze
spół strumieniowy; stożka (9) oraz rury wylotowej (10). 

46g <P. 153883) 6.03.1972. 

Kazimierz Gilewski, Warszawa. 

Silnik odrzutowy, w którym zastosowano zespół 
strumieniowy składający się z dyfuzora, komory spa
lania oraz dyszy zasilany powietrzem przez ejektor 
w ten sposób, że część gazów spalinowych z zespołu 
strumieniowego zasysa w ejektorze powietrze z ze
wnątrz a następnie przyspiesza je w komorze wyrów
nawczej, gdzie gazy spalinowe oraz powietrze płyną 
rozdzielnie nie mieszając się ze sobą, dzięki czemu na
stępuje tylko wyrównanie ich prędkości, nie następuje 
natomiast wyrównanie ich temperatury, po czym po
wietrze zasila zespół strumieniowy, natomiast gazy 
spalinowe mieszają się z pozostałą częścią gazów spa
linowych z zespołu strumieniowego oraz z powietrzem 
opływającym zespół strumieniowy wypływają na ze
wnątrz silnika stanowiąc jego masę odrzutową, zna
mienny tym, że składa się z korpusu (1) z zabudowa
nym w jego użebrowaniu zespołem dyszowym (8) oraz 
kanałami międzyżebrowymi dla przepływu powietrza, 
w którym ułożyskowany jest w łożyskach (2) wał na-
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pędowy (31 połączony z turbiną (4); chwytów powie
trza <5) spełniających jednocześnie rolę dyfuzorów, 
pierścieniowej komory spalania (6) z rurą żarową (7), 
przedniego (8) i tylnego (9) zespołów dyszowych -
stanowiących zespół strumieniowy, stożka wylotowego 
(10). miesźaczy (11) i (12) oraz z osłony (13) przecho-
d/.<uej w dyszę odrzutową. 

46i (P. 153358) 7.02.1972. 

Automobiles M. Berliet S.A., Lyon, Francja (Jean 
Excoffon). 

Głowica silnika Diesla, zawierająca dla każdego cy
lindra dwa zawory ssące i dwa wydechowe rozmiesz
czone wokół środkowego otworu dla wtryskiwacza, 
znamienna tym, że osie otworów (2, 3, 4, 5) dla trzpie
ni zaworów są skierowane prostopadle do płaszczyzny 
złącznej (1) głowicy, przy czym osie dwóch trzpieni 
zaworów ssących wyznaczają płaszczyznę (7) prosto
padłą do powierzchni bocznej (8), na której znajduje 
się wlot przewodu ssącego (9) leżący na przedłużeniu 
zaworów ssących, podzielony przez przegrodę wzdłuż
ną (14) o długości równej połowie jego długości, na 
dwa króćce (16, 17), z których króciec dłuższy (17) ma 
kształt zakrzywiony w kierunku osi cylindra, zaś osie 
dwóch trzpieni zaworów wydechowych wyznaczają 
płaszczyznę prostopar^ą do drugiej powierzchni bocz
nej (11), na której znajduje się pojedynczy przewód 
wydechowy (12), którego kształt jest prostoliniowy na 
odcinku (27) do pierwszego zaworu, a następnie za
krzywiony w kierunku środka cylindra, aż do drugie
go zaworu wydechowego. 

46i (P. 153482) 14.02.1972. 

Automobiles M. Berliet, Lyon, Francja (Jean Excof
fon). 

Głowica silnika spalinowego, zwłaszcza silnika Dies
la zawierająca trzy cylindry ustawione w rzędzie, 
z których każdy posiada cztery zawory umieszczone 
wokół wtryskiwacza, przewody ssące mające wylot na 
jednej stronie powierzchni bocznej głowicy oraz prze

wody wydechowe mające wylot na stronie przeciwnej, 
znamienna tym, że pary przewodów ssących (110, 111 
i 112) i wydechowych (116, 117 i 118) są umieszczone 
odpowiednio do cylindrów ustawionych obok siebie, 
przy czym para przewodów ssących Í110, 111 i 112) jed
nego cylindra jest w przybliżeniu symetryczna wzglę
dem jego osi, do pary przewodów wydechowych (116, 
117 i 118) tego samego cylindra, zaś z obu par prze
wodów jeden zawiera odcinek prostoliniowy (110 lub 
117), który jest połączony z powierzchnią boczną (3 
lub 4) w przybliżeniu prostopadle do niej i z drugim 
odcinkiem zakrzywionym do środka cylindra, aż do 
kolektora odpowiedniego zaworu, natomiast przewód 
drugi (11Ž lub 118) każdej z tych par ma kształt S 
i łączy otwory (102, 104) z powierzchniami bocznymi 
(3 lub 4), do których dochodzi w przybliżeniu prosto
padle. 

47a1 (P. 153190) 31.01.1972. 

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów, War
szawa (Wacław Jaśkowski). 

Uchwyt sprężysty, znamienny tym, że posiada szkie
let stały lub składany o profilu stałym lub zmiennym 
oraz rozmieszczone na szkielecie co najmniej dwa ele
menty sprężyste (1) służące do mocowania przedmiotu, 
na których osadzone są elementy osadcze (11). 

47a1 (P. 153682) 25.02.1972 

Biuro Projektów Konstrukcji i Technologii Obrabia
rek i Narzędzi „Koprotech", Warszawa (Jan Szewczak, 
Dariusz Stawiarski). 
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Lącznik ustalający, szczególnie do łączenia w blok 
współpracujących ze sobą części jak również ustalania 
odległości między łączonymi powierzchniami, posiada
jący znane elementy ustalające stałe lub sprężyste, nie
przelotowe otwory gwintowane lub gładkie, wkręty, 
kołki i mimośrody - znamienny tym, że w łączonych 
elementach (1) i (2) znajduje się gniazdo wpustowe (21) 
z powierzchniami ustalającymi (24) i otworami (14). 

47a5 (P. 152821) 10.01.1972. 

Instytut Mecaii Nieżelaznych, Gliwice (Stefan Mi-
łoś). 

Złącze do rur a zwłaszcza do rur przeponowych wy
posażone w kołnierze przymocowane do rur w pobli
żu ich końców i połączone z sobą śrubami, znamienne 
tym, że posiada jednolity lub dzielony, luźny pierścień 
(3), na którego wewnętrznej powierzchni wykonany 
jest rowek odpowiadający grubości uszczelki, przy 
czym pierścień ten nasunięty jest na obydwa końce łą
czonych rur. 

47a5 P. 152986 14.01.1972. 

Zabrzańska Fabryka Maszyn Górniczych, Zabrze (Je
rzy Kostyrko). 

Pentpa wirowa peryferaina znamienna tym, że ma 
wirnik (4) z piastą (5) osadzoną przesuwnie na wale 
(6) przy czym do przestrzeni (9) wokół piasty (5) do
prowadzana jest ciecz z przestrzeni (11) tłocznej pom
py-

47a5 (P. 153349) 7.02.1972. 
Zakład Doświadczalny Technologii Napraw Trakto

rów i Silników Spalinowych, Żdżary (Lech Jankow
ski). 

Urządzenie do demontażu połączeń wciskowych, 
zwłaszcza tulei wciśniętych w oprawę, posiadające za
czepy oraz siłownik, znamienne tym, że zaczepy (1) 
osadzone są wahliwie w tulei (5) stanowiącej przedłu
żenie przedniej pokrywy cylindra (7) hydraulicznego 
lub pneumatycznego, na którego tłoczysku (8) osadzono 
rozpieracz zaczepów (9) oraz że posiada dodatkowy cy
linder (12) hydrauliczny lub pneumatyczny którego tło-
czysko (11) połączono osiowo z pierwszym cylindrem 
(7), tak, że kierunki ustawienia obu tłoczysk (8) (11) 
są zgodne, przy czym powierzchnię oporową urządze
nia tworzy czoło obudowy (13).mocowanej do dodatko
wego cylindra (12). 
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47b (P. 153379) 8.02.1972. 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Budowy 
Urządzeń Chemicznych „CEBEA", Kraków (Marian 
Jędo). 

Łożysko ślizgowe posiadające korpus, w którym za
mocowana jest stała panwia wylana stopem łożysko
wym, znamienne tym, że wewnątrz stałej panwi (2) 
osadzona jest współśrodkowo obrotowa panwia (4) 
współbieżna z wałem (5)t na którym zamocowane jest 
zębate koło (7) służące do napędu obrotowej panwi (4) 
za pomocą zębatej dwójki kół (8) osadzonych luźno 
na sworzniu (9), 

Łożysko według aastrz. i, znamienne tym, że obro
towa panwia (4) zaopatrzona jest w zębaty wieniec 
(6) współpracujący z zębatą dwójką kół (8). 

47b (P. 153481) 12.02.1972. 

ASPA Zakłady Aparatury Spawalniczej im. Komu
ny Paryskiej, Wrocław (Andrzej Janerka). 

Węzeł łożyskowy mający łożysko kulkowe usytuowa
ne na wałku i zamocowane w gnieździe wykonanym 
w ściance obudowy, znamienny tym, że elementem 
mocującym łożysko (2) kulkowe w otworze wykonanym 
w ściance (3) obudowy są zaciski (4) mające kształt 
najkorzystniej prostokątnych płytek metalowych zao
patrzonych na swych końcach w co najmniej dwa od
gięcia („a") i („b") na każdym końcu, przy czym jed
na para odgięć („a") skierowana od osi otworu stano
wiącego gniazdo łożyska (2) jest zaciśnięta na ściance 
(3) obudowy a kolejna para odgięć (,,b") skierowanych 
do osi otworu poprzez tarcze <5) z otworami zaciska 
boczne powierzchnie zewnętrznego pierścienia łoży
ska (2), 

47c (P. 152153) 16.04.1971. 
Patent dodatkowy do patentu Nr P. 140739 

Józef Krawczyński, Poznań. 
Sprzęgło przeciążeniowe, do ograniczenia maksymal

nego momentu obrotowego, w którym sprężyny wy
gięte zamocowane jednym końcem do wału czynnego 
opierają się drugim swym końcem o listwę umocowa
ną do walcowej obudowy stanowiącej część bierną 
sprzęgła znamienna tym, że budowa sprzęgła jest asy
metryczna albo sprężyny (2), (2a), (2fo), (2c), (2d), są 
na jednakowej długości lub różnią się ukształtowaniem, 
albo różna jest długość listw (3), (3a), zamocowanych 
do walcowej obudowy (4) lub do wału (1), albo róż
ne są odległości między punktami zamocowania są
siednich listw (3), Í3a), lub sprężyn (2), (2a), (2b), (2c), 
(2d) albo różne są odległości „a" końca listw (3), (3a) 
od obudowy (4) lub wału (1), albo różne są kąty a na
chylenia końca sprężyn (2), (2a), (2b), (2c) względem 
promienia obudowy, albo jest różna liczba działowa 
części czynnej i biernej sprzęgła posiadających sy
metrię osiową. 

47c (P. 152357) 21.12.1971. 
Politechnika Krakowska Instytut Pojazdów Samo

chodowych i Silników Spalinowych, Kraków, Polska 
(Stanisław Bodzak, Józef Struski). 

Sprężyna talerzowa sprzęgła tarczowego, znamienna 
tym, że na dżwigienkach (2) są wykonane wytłocze
nia (3), których głębokość zwiększa się proporcjonal
nie wraz z odległością od środka sprężyny (i), przy 
czym końce wytłoczenia (3) przechodzą łagodnie w od
cinki płaskie dżwigienek (2). 

47c (P. 153593) 21.02.1972. 
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn Budowla

nych, Warszawa (Andrzej Sadomski, Marek Krzyża
nowski, Jerzy Chrzanowski). 

Äutomatycsny wkład sterowania sprięgłem bloka
dy przekładni 'hydrokinetycznej włączający sprzęgło 
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przy liczbie obiotów wału wejściowego zbliżonej do 
liczby obrotów wału wyjściowego a rozłączający 
sprzęgło przy spadku obrotów silnika do liczby do
puszczalnej, znamienny tym, że składa się z dwóch ob
wodów symetrycznych zawierających magnes t rwa
ły (2) i (11), kontraktron (3) i (12) uniwibrator (4) 
i (13) dyskryminator liczący (5) i (H) układ wyko
nawczy (6) i (15), przekaźnik (T) i (16) wraz ze styka
mi (8), (9) i (17), (18) oraz rozdzielacz elektromagne-
netyczny (19), przez który przepływa medium, włącza
jąc lub rozłączając sprzęgło (22), przy poziomie napię
ciowym odpowiadającym zmniejszonej liczbie obro
tów magnesu trwałego (2), przy czym układy wyko
nawcze (6) i (15) mają dwa stany zadziałania na róż
nych poziomach napięciowych występujących na 
przemian. 

47c (P. 153649) 23.02.1972 

Centralne Biuro Konstrukcji Maszynowych Przed
siębiorstwo Państwowe, Bytom (Jan Kwaśnicki, Syl
wester Markusik). 

Urządzenie do zabezpieczenia odśrodkowych sprzę
gle! śrutowych od skutków wystąpienia poślizgu, spo
wodowanego przeciążeniem, znamienne tym, że jest 
zaopatrzone w krzywki (2), osadzone na napędowej 

części (1) sprzęgła rozmieszczone symetrycznie na ob
wodzie koła oraz w rolkowe popychacze (4), osadzo
ne na biernej części (3) sprzęgła i rozmieszczone sy
metrycznie na obwodzie koła, połączone z dźwignia
mi (5), do ktćrych zamocowany jest ekranujący cy
linder (S), wchodzący w wycięcie magnetycznego łącz
nika (8). 

47e (P. 150547) 17.09.1971. 

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

Urządzenie do smarowania mairyc przy elektroli
tycznej produkcji podkładek katodowych (tekst zgło
szenia zamieszczony został w klasie 40a na stronie 
93). 

47e (P. 153874) 6.03.1972, 

Centralny Ośrodek Badawczo-Projektowy Wzboga
cania i Utylizacji Kopalin „SEPARATOR" Przedsię
biorstwo Państwowe, Katowice (Władysław Mirono
wicz, Adam Kucharczyk, Zygfryd Nowak, Jan Pogo
nowski). 

Układ do zdalnego uzupełniania I dozowania smaru 
w łożyskach, znamienny tym, że jest zaopatrzony 
w zespól urządzeń dozujących smar (19), których elek
tromagnesy (11) podłączone są do sieci zasilającej za 
pośrednictwem stycznika (22) i przekaźnika (21) prze
dłużającego czas działania elektromagnesów (11) oraz 
posiadający licznik ilości zadziałań (23) wskazujący 
stopień napełniania smarem urządzeń dokujących (19). 

Układ według zastrz. 1, znamienny tym, że urządze
nie dozujące smar posiada zbiornik substancji smarnej 
(1), w którym umieszczony jest tłok (3) napędzany sprę
żyną (2) i połączony z tłoczyskiem (5) prowadzonym 
w tulei (13) oraz zapoatrzonym w zębatkę (6) współ
pracującą z zębami zapadki (7) osadzonej obrotowo 
na osi jarzma (8>, które stanowi dźwignię dwura-
mienną, przy czym. jeden koniec jarzma (8) połączony 
jest obrotowo ze zworą (10) elektromagnesu Ü1) » dru
gi ze sprężynami odciągającymi (12). 

47e <P. 153940) 9.03.1972. 

Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Inwe
stycji Przemysłu Maszynowego - „Bipromasz". War
szawa, (Jerzy Łatkiewicz, Witold Konecki, Jan Soko
łowski). 

Sposób wytwarzania wkładek do tłumików hafasu 
zwłaszcza filtrów i smarownic olejowych elementów 
pneumatyki, (tekst zgłoszenia zamieszczony został 
w klasie 39a8 na stronie 89). 

«7f (F. 152273) 18.l2.Hi'n. 

Politechnika Śląska im. W, Pstrowskiego, Gliwice, 
Polska (Wacław Sakwa, Stanisław Jura, Zbigniew 
-'lątkiewicz, Bogusław Kupiec), 

Kolank© do rurociągów transportujących hydraulicz
nie lub pneumatycznie zawiesiny znamienne tym, że 
posiada po zewnętrznej stronie łuku kolanka oraz na 
prostym odcinku rury transportowej w pobliżu tego 
luku komorę wypełnioną wkładkami trudnośeieral-
nymi. 
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47f1 (P. 153494) 15,02.1972. 

Zakład Remontowy Energetyki Wrocław, Wrocław 
(Józef Tolman). 

Przyrząd do zamykania otworów czołowych rur 
podczas prób wodnych, znamienny tym, że posiada 
znany uchwyt (2) dwuszczękowy, osadzony sztywno 
na końcu rury (1) i jest zaopatrzony w zacisk (4) cy
lindryczny, połączony z jednej strony stykowo w wy
drążeniu z końcówką rury (1) a z drugiej strony po
łączony za pomocą gwintu z korkiem (5) zaopatrzonym 
w uszczelkę (6), przy czym zacisk (4) jest połączony 
z uchwytem <2) przy pomocy nakrętki (5) kołnierzo
wej, nastawnej. 

47f1 P. 153505) 16.02.1972. 

Biuro Studiów i Projektów Zakładów Włókienni
czych, Łódź (Władysław Blus). 

Trójnik do odprowadzania powietrza z przewodów 
transportu pneumatycznego, znamienny tym, że skła
da się ze szczelnej obudowy (1) z dwoma przeloto
wymi otworami, umieszczonymi na jednej osi, zaopa
trzonymi w gwint, przy czym w otwory te są wkręco
ne tuleje (2) i (3) z wciśniętymi w nie końcówkami 
transportowych przewodów (4) i (5), zaś na tuleje (2) 
i (3) są nakręcane nakrętki (6) i (7) opierające się 
o ścianę obudowy (1) za pośrednictwem uszczelniają
cych podkładek (8) i (9), dodatkowo z obudową (1) jest 
połączony przewód (10) do odprowadzania powietrza 

zaś na ścianie obudowy (1) są otwory, naprzeciw osi 
?zWwerrÍ ' (n> g W Í n í e m ' M m k n l ę t e P^zroczys tym two-

4 7 f l p153557 18.02.1973. 
Huta Zabrze, Zabrze (Tomasz Papiórek). 
Złącze przewodu hydrauliki siłowej z obrotowym 

łącznikiem, zawierające korpus, łącznik, pierścień 
uszczelniająca pokrywę z tulejką, śruby dwustronne 
z nakrętkami, znamienne tym, że łącznik (Z\ ma na 
części wpu*r::Zonej do korpusu (i) kołnierz (8) opie
rający się o kołnierz (10) tulejki (3), który dla do
kładnego prowadzenia łącznika (2) pasowany jest 
w korpusie (1) \ pokrywie (4), przy czym łącznik (2) 
jest najkorzystniej skierowany pionowo w dół. 

47f1 P. 153624) 22.02.1972. 
Zakłady Przemysłu Metalowego H. Cegielski Przed

siębiorstwo Państwowe, Poznań (Zygmunt Goszczyń
ski, Jerzy Szałek). 

Podgrzewacz rury zasilającej .zbiorniki w płyn lub 
gaz, znamienny tym, że na rurze zasilającej (1) znaj
duje się odpowiednio ukształtowana tuleja ogrzew
cza (2), z wyprowadzoną w żądanym kierunku prze
kazywania ciepła końcówkę (5)s .wykonana z materiału 
o dużej przewodności termicznej, przy czym tuleja 
grzewcza (2) jest osadzona w obudowie (6) na odpo
wiednich podkładkach izolacyjnych (7)f ograniczają
cych przenikanie ciepła z tulei grzewczej (2) do obu
dowy (6), stanowiącej komorę, umożliwiającą żąda
ny przepływ nośniki» ciepła z wlotu do wylotu. 
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47f1 <P. 153664) 24.02.1972. 

Fabryka Samochodów Ciężarowych im, Feliksa 
Dzierżyńskiego, Starachowice (Stefan Serwicki, Ma
rian Zaręba, Edward Janikowski). 

Złącze skręcane do rur na wysokie ciśnienie, zwłasz
cza do przewodów wtryskowych silników spalino
wych z odkształcalnym elemenem mocująco-uszczel-
niającym, umieszczonym między końcówką przyłącze
niową a współpracującą z nią nakrętką zaciskową, 
znamienny tym, że element (1) utrzymujący w złą
czu przewód (2) ma część (3) tłumiącą poprzeczne je
go drgania w postaci tulejki posiadającej otwór o śred
nicy nieco większej od zewnętrznej średnicy przewo
du, wykonaną jako przedłużenie stożkowej części środ
kowej (4), będącej jak gdyby szyjką kuliście zakoń
czonej główki (5) zaopatrzonej od strony tej szyjki 
w kołnierz (6) oporowy, na której to szyjce osadzony 
jest pierścień (8) odkształcający ją promieniowo 
w trakcie skręcania złącza, przy czym element (1) 
z przewodem (2) poza długością części tłumiącej drga
nia, jest połączony na wcisk oraz dodatkowo zabez
pieczony przez rozwalcowanie jego obrzeża do wy
pełnienia fazy wykonanej u wlotu otworu po stro
nie kulistego zakończenia główki. 

47f1 (P. 153823) 2.03.1972. 

Zakłady Urządzeń Chemicznych i Armatury Prze
mysłowej Przedsiębiorstwo Państwowe, Kielce (Jó
zef Dubiński).-

Zawieszenie sprężynowe rurociągu o stałej sile od
działywania na rurociąg znamienne tym, że w ru
chomych punktach połączeń układu kinematycznego 
zawieszenia - na przykład dla układu dźwigniowe

go w punktach (a), (b), (c), (d) zastosowano połącze
nie w postaci klina (8) i współpracującej z nim DÍVZ-
my <9). 

47f2 (P. 153525) 17.02.1972. 

Biuro Projektów Przemysłu Farmaceutycznego 
„Polfa", Warszawa (Jan Golanko, Zbigniew Karwow
ski, Ryszard Czerniakowski). 

Dławica czołowa z dwustronnym wyrównaniem ci
śnień, 2apobiegająca przeciekowi cieczy przez szcze
linę ciśnieniową utworzoną pomiędzy ścianą naczynia 
i przechodzącym przez nią wałem obrotowym zna
mienna tym, że doszczelnienie następuje na płaskiej 
powierzchni styku pierścienia (1) połączonego ze ścian
ką naczynia i pierścienia (2) połączonego z wałem ob
rotowym, jak to pokazano na fig. 3, przy czym w jed
nym z pierścieni wykonane są co najmniej dv a kon
centryczne rowki, przy czym w rowku wewnętrznym 
wytworzone jest ciśnienie równe ciśnieniu panujące
mu wewnątrz naczynia uszczelnianego, a w rowku ze
wnętrznym ciśnienie nieco wyższe od atmosferyczne
go. 

47f2 (P. 153592) 21.02.1972. 

Bytomskie Zakłady Naprawcze Przemysłu Węglo
wego, Bytom (Zbigniew Dudziński, Henryk Giemza). 

Tłok siłownika hydraulicznego, zaopatrzony u dołu 
w uszczelkę wargową, znamienny tym, że poniżej war
gowej uszczelki (1) ma wykonany rowek (2), w którym 
jest osadzony sprężysto-elastyczny pierścień (3) opie
rający się powierzchnią górną o wargową uszczel
kę (1). 

47g (P. 153416) 10.02.1972. 

Tarnogórska Fabryka Instalacji i Okuć Budo .vla
ných Przedsiębiorstwo Państwowe, Tarnowskie Gory 
(Tadeusz Kunicki, Bogusław Bicdal). 
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Zawór s podwójną regulacją natężenia przepływu 
wody lub pary zwłaszcza do instalacji centralnego 
ogrzewania, znamienny tym, że jest wyposażony w pro
filowany grzybek (2) w kształcie ukośnie ściętego wal
ca o jedno lub dwu różnych nachyleniach płaszczyz
ny ściętej (11) umieszczony w otworze korpusu (1) 
posiadający pierścieniowe odsądzenie, którego płasz
czyzna (12) styka się z siedliskiem korpusu (1) w cza
sie całkowitego zamknięcia zaworu oraz kołnierz (13 
z wycięciem (14) i gwintowany trzpień (16). 

47g1 (P. 153388) 9.02.1972. 

Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Inwe
stycji Przemysłu Maszynowego ,,Bipromasz", Warsza
wa (Jerzy Łatkiewicz, Jan Sokołowski). 

Zawór zwrotno-dławiący znamienny tym, że ka
dłub (1) posiada jeden wspólny przelot dla przepływu 
zwrotnego i dławiącego, w którym umieszczony jest 
znany zawór zwrotny zaopatrzony w mechanizm (4) 
przesuwający do ustalania położenia elementu zamy
kającego (2) względem gniazda (5) tego zaworu, celem 
którego jest regulowanie wielkości szczeliny (6) dła
wiącej medium płynące w odwrotnym kierunku. 

47g1 (P„ 153409) 10.02.1972. 

Kłodzka Fabryka Urządzeń Technicznych, Kłodzko 
(Antoni Misiak). 

Sposób połączenia klapy z kabłąkiem w zaworach 
klapowych, znamienny tym, że część kulista klapy (3) 
połączona jest kabłąkiem (1) pierścieniem oporo
wym (2). 

47h (P. 152743) 4.01.1972. 

Centralny Urząd Jakości i Miar, Warszawa (Jerzy 
Kuśmirek). 

Przekładnia zębata, składająca się z wielostopnio
wej skrzynki przekładniowej, posiadającej na wałku 
wyjściowym trzy koła zębate wyjściowe o znacznej 
różnicy prędkości oraz przekładni kołyskowej, zna
mienna tym, że kołyska (Ł) posiada na swym wałku 
wejściowym (IV) obrotowo osadzone koło zębate (z18) 
zazębione z kołem zębatym (z19), które tworzy zespół 
kół połączonych z kołem zębatym (z19), osadzonych nie-
obrotowo lecz przesuwnie-osiowo na wałku wyjścio
wym (V) kołyski (Ł) oraz również obrotowo osadzony 
na wałku wejściowym (IV) zespół połączonych kół zę
batych (z17 i Z15), którego mniejsze koło (z15) zazębio
ne jest z kołem zębatym (Zi8). 

47h (P. 152777) 6.01.1972. 

Politechnika Krakowska Instytut Technologii Ma
szyn i Metaloznawstwa, Kraków (Andrzej Osyczka). 

Hydrostatyczna przekładnia zębata, w której olej 
jest doprowadzany pod wysokim ciśnieniem pomiędzy 
zęby przekładni, znamienna tym, że na drodze ka
nału (8) są umieszczone zawory tłoczkowe (9) zamyka
jące i otwierające dopływ oleju do powierzchni robo
czych (2) zębów (3) elementu zębatego (1). 
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47h (P. 152799) 7.01.1972. 

Politechnika Krakowska instytut Mechaniki i Pod
staw Konstrukcji Maszyn, Kraków (Bronisław Sen-
dyka). 

Mechanizm różnicowy z automatyczną regulacją mo
mentu tarcia wewnętrznego mający zastosowanie w 
pojazdach samochodowych, znamienny tym, że po
między kołami koronkowymi i satelitami jest kor
pus (1) w którego bocznych ścianach znajdują się 
tłoczki (2) służące do wywierania docisku na powierz
chnie cierne satelitów, oraz że w korpusie (1) są wyko
nane pionowe kanałki (5) i poziomy kanał (6), a w obu
dowie mechanizmu jest wykonany kanał (4) połączony 
z kanałami (5) i (6). 

47h (P. 153068) 25.01.1972. 

Bielskie Zakłady Urządzeń Technicznych „Befared" 
Zakład Doświadczalny dla przekładni ogólnego prze
znaczenia, Bielsko-Biała (Włodzimierz Walaszczyk, 
Franciszek Zabagło, Franciszek Gluza, Antoni Gołuch, 
Kazimierz Styrna, Józef Habdas). 

Motoreduktor zwłaszcza wielostopniowy, przynależ
ny do typoszeregu motoreduktorów, składający się 
z przekładni zębatej i podłączonego do niej silnika 
napędowego, znamienny tym, że współpracujące ele
menty uzębione przekładni (1) posiadają optymalny 
toczny kąt przyporu (at) w granicach 20°-i-24o przy 
jednoczesnym spełnionym warunku, że suma czoło
wego wskaźnika przyporu (e) i poskokowego wskaźnika 
przyporu (es) wynosi 3±0,5, przy czym obudowa ele
mentów uzębionych przekładni (1) połączona jest z kor
pusem lub pokrywą (3) silnika napędowego np. silnika 
elektrycznego (2) poprzez pokrywę pośrednią (4) przy 
istnieniu bazy centrującej (D) spełniającej warunek, że 
silniki elektryczne (2) o różnych wielkościach mecha
nicznych przynależnych do danego typoszeregu motore
duktorów są podzielone na kilka grup, w których każda 
posiada tylko jedną stałą bazę centrującą (I>), natomiast 
każda wielkość motoredu)'ora przynależna do typosze

regu motoreduktorów posiada 1 lub co najwyżej 2 bazy 
centrujące (D) w zależności od zakresu stosowanych 
silników elektrycznych (2). 

47h (P. 153595) 21.02.1972. 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn Budowla
nych, Warszawa (Jacek Macierowicz, Jerzy Nadowski). 

Przekładnia planetarna pojedyncza, składająca się 
z koła zębatego słonecznego, jarzma z parzystą licz
bą kół satelitarnych oraz koła zewnętrznego o uzębie
niu wewnętrznym, w której wszystkie koła zazębia
ją się w jednej płaszczyźnie i pracujące niezależnie 
od tego, który element został unieruchomiony, zna
mienne tym, że ma cztery lub sześć znanych kół sa
telitarnych (1), (2), a suma zębów koła zębatego sło
necznego (3) i koła zewnętrznego (4) jest podzielona 
bez reszty przez liczbę dwa, podczas gdy nie jest po
dzielona bez reszty przez liczbę kół satelitarnych (1), 
(2). 

47k (P. 153115) 26.01.1972. 

Zakłady Konstrukcyjno-Mechanizacyjne Przemysłu 
Węglowego, Gliwice (Jerzy Wróbel, Antoni Wawrzacz, 
Hubert Widera). 

Urządzenie do prowadzenia giętkich przewodów na
silających maszyny górnicze, mocowane do maszyn 
lub zawieszone na ociosie lub stropie wyrobiska, zna
mienne tym, że między dwoma osłonami (1) i w jed
nej osi ma umieszczony zespół dwóch ruchomych krąż
ków (6) i (7), przy czym przez krążek (6) jest prze-
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,vinięte elastyczne cięgno (5) łączące obudowę zasila-
iej maszyny (2) z osłonami (1) urządzenia, a przez 
trążek (7) jest przewinięta lina (9) łącząca napinają
cą sprężynę (11) z obudową zasilanej maszyny (2) po
przez zespół stałych krążków (10). 

48a (P. 153960) 9.03.1972. 
Politechnika Poznańska, Poznań (Ryszard Kałek, 

Edward Koźlarek, Jerzy Łagoda, Władysław Rekść). 

Sposób przygotowania powierzchni tworzyw do gal
wanicznego pokrywania metalami, w którym powierz
chnię tworzywa poddaje się odtłuszczaniu, trawieniu, 
uczulaniu, aktywowaniu, chemicznemu miedziowaniu 
n następnie galwanicznemu osadzaniu na tej powierz
chni połyskowych powłok miedzi, niklu i chromu, zna
mienny tym, że po odtłuszczeniu powierzchni two
rzywa polistyrenowego, poddaje się ją wstępnemu tra
wieniu, w temperaturze 25°C, w roztworze zawierają
cym: 2 - metylobutadien - 1,3, lub butadien - 1,3, 
lub cyklopentadien, lub cyklooktadien, względnie mie
szaninę składającą się z kilku tych składników oraz 
rozpuszczalniki: metanol, etanol, butand, dioksan, ace
ton lub dwumetyloformamid, a następnie prowadzi się 
proces znanymi sposobami. 

48b (P. 153292) 5.02.1972. 

Huta im. Lenina, Kraków (Lucjan Muszyński, Kazi
mierz Kosturkiewicz). 

Urządzenie do usuwania nadmiaru cynku z końcówek 
rur, w procesie cynkowania, znamienne tym, że ma 
dysze wylotowe pary usytuowane w jednym lub wię
cej rzędach w dwóch wewnątrz wydrążonych półpierś-
cieniach (1) i (2) połączonych zawiasowo, przy czym 
górny półpierścień połączony jest mechanicznie z si
łownikiem (7) sterowanym równolegle z zaworem ste
rującym wypływ pary przedmuchującej, natomiast 
przewód (6) doprowadzający parę do dysz (3) w pół-
pierścieniach jest przyłączony do rurociągu pary po
przez elektromagnetyczny zawór połączony równoleg
le z zaworem pary przedmuchującej. 

48b (P. 153974) 10.03.1972. 

Politechnika Wrocławska, Wrocław (Andrzej Dziat-
kiewicz). 

Urządzenie do naparowywania proszków, znamien
ny tym, że stanowi go korpus (1) w postaci otwarte
go naczynia odwróconego do górny dnem i wykona
nego o podwójnych ściankach, w którego walcowej 
czesci na jednym lub wiecej poziomach usytuowane sa 

po dwa lub więcej plazmowych palników (11), a naj
lepiej po trzy palniki (11), które odchylone są od po
ziomu stronami wylotowymi w kierunku do dołu o kąt 
« = 0-80°, natomiast w górnej części korpusu (1) wy
konany jest wlotowy otwór (2) podłączony do gazo
wego przewodu (3), przy czym w otworze (2) umiesz
czony jest koncentrycznie doprowadzający przewód (4) 
w postaci rury o podwójnych ściankach, który za po
średnictwem elastycznej złączki (5) połączony jest z do
zownikiem (6). zaś do przewodu (4) poniżej złączki (5) 
podłączony jest gazowy przewód (9), a ponadto na prze
wodzie (4) zamontowany jest wibrator (10). 

48b (P. 153980) 10.03.1972. 

Zakłady Koksownicze „Wałbrzych", Wałbrzych (An
toni Lesiak). 

Sposób oczyszczania rusztów drewnianych w skru-
berach do absorpcji amoniaku, a zwłaszcza w płucz
kach amoniakalnych stosowanych w koksownictwie 
i gazownictwie, znamienny tym, że skruber napełnia 
się wodą do wysokości, na której wypełnienie już nie 
posiada osadu, a następnie podgrzewa się ją, najko
rzystniej do temperatury 80-90°C, po czym do dol
nej komory skrubera (8) wprowadza się sprężony gaz, 
którego ciśnienie powoduje okresowe przerywanie za
mknięcia hydraulicznego i wyrzuty gazu, poprzez ru-
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rę spływową (9) zamknięcia hydraulicznego, do gór
nej przestrzeni skurubera (10), dające pulsację gorącej 
wody, która (.wnvoduje stopniowe wymywanie osada 
spomiędzy drewnianych rusztów wypełniania (12). 

48d1 (P. 153202) 1.02.1972. 

Centralny Ośrodek Badań i Rozwoju Techniki Dro
gowej, Warszawa (Krzysztof Grzegorzewiez, Jan Pia
skowski, Andrzej Jarominiak, Bolesław Kłosiński). 

Sposób zabezpieczania przed korozją pali, formowa
nych w gruntach niespoistych, zawierających substan
cje agresywne w stosunku do betonu i żelbetu, zna
mienny tym, że grunt nasyca się zawiesiną iłową, a na
stępnie formuje w nim pale. 

49a (P. 152231) 17.12.1971. 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki i Organiza-
<ji Produkcji Maszyn Górniczych „ORTEM", Katowi
ce, (Mieczysław Szupiluk, Norbert Paruzel, Lech Ko
sowski, Eugeniusz Pająk). 

Samocentrujący powietrzny uchwyt tokarski do 
mocowania tulel przeciętych w operacji toczenia po
wierzchni czołowych w jednym zamocowaniu, zna
mienny tym, że jest zaopatrzony w pierścień ograni
czający (2) połączony z korpusem uchwytu (1) za po
mocą łącznika (3), przy czym obrabiana tuleja moco
wana jest od wewnątrz w znany sposób przy pomo
cy wkładek mocujących (6) współpracujących z gło
wicą rozporową (5) połączoną z cięgnem (8) siłowni
ka powietrznego. 

49a (P. 152547) 29.12.1971. 

Zakłady Energetyczne Okręgu Dolnośląskiego Elek
trownia Turów, Turoszów (Eugeniusz Mróz, Tadeusz 
Rosiński, Marian Wykusz). 

Urządzenie do wykonywania otworów w łopatkach 
wirnika turbiny bez ich demontażu z wieńca turbi
ny, umieszczane między tymi łopatkami i mocowane 
do dwóch kolejnych łopatek, otrzymujące napęd 
z wiertarki elektrycznej mocowanej do korpusu urzą
dzenia, znamienna tym, że dwie naprzeciwległe ścia
ny (4), (5) jego korpusu (1) bazują na zwróconych 
do niebie profilach dwóch sąsiednich łopatek wirni
ka turbiny w obszarze wykonywanego otworu, między 
który to ścianami i wewnątrz korpusu jest usytuowa
ne narzędzie skrawające (10) oraz mechanizm jego 
obrotu i mechanizm posuwu. 

49a (P. 152824) 12.01.1972. 
Politechnika Warszawska, Warszawa (Jerzy Krze

miński, Ludwik Rybczyński, Włodzimierz Dahljg). 
Sposób uotiparniania na zużycie cierne i dzśa»a»>ie 

korozyjne narzędzi stalowych stykających się z two
rzywami sztucznymi przetwarzanymi w podwyższo
nej temperaturze, znamienny tym, że narzędzia wy
konane ze stali węglowych lub stopowych o zawar
tości w nich co najmniej O^^/o węgla, uodpornia się 
na zużycie cierne i wpływ czynników korozyjnych, 
wytworzeniem na ich powierzchniach węglikowej 
warstwy dyfuzyjnej, w skład której głównie wcho
dzą złożone twarde węgliki chromu i żelaza, ko
rzystnie przez zastosowanie procesu chromo vanla dy
fuzyjnego metodą proszkową. 

49a (P. 153342) 07 02 1972. 
Politechnika Poznańska, Poznań (Slefan Krajew

ski). 
Końcówka wrzeciona obrabiarki z zahicrakicin 

zwłaszcza do obrabiarek zautomatyzowanych do 
przedmiotów obrabianych z chwytem kształtowym, 
składająca się z zabieraka z częścią chwytową przysto
sowaną do kształtu przedmiotu znamienna tyrn, że 
w otworze końcówki wrzeciona osadzone są: nierucho
ma tuleja (2) z wpustami na części czołowej, stanowiące 
część czynną sprzęgła oraz obrotowy zabierak (3), któ
rego część czołowa ma wpusty odpowiadające wpustom 
części czołowej tulei i stanowi część bierną sprzęgła 
kłowego, przy czym pomiędzy tuleją (2>, a zabierakiem 
(3) znajduje się sprężysty łącznik (5) oraz popychać?. 
(6) z kulką (7), natomiast część końcówki zabicinka 
(3) wystająca z wrzeciona ma zewnętrzną powierz
chnię zakończoną stożkiem (4) dociskanym sprężystym 
łącznikiem (5) poprzez popychacz (6) z kulką (7) do 
wewnętrznej stożkowej nieruchomej pokrywy <S). 
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49a (P. 153439) 11.02.1972 
Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „Deita-Kros-

no", Krosno n/Wisłokiem (Edward Kłeczek). 

Przyrząd do toczenia kształtowego, zwłaszcza elip
tycznego stanowiący zespół wyposażenia tokarki lub 
szlifierki i mocowany we wrzecionie oraz na łożu tych 
obrabiarek, znamienny tym, że pomiędzy elementami 
przyrządu napędzanymi bezpośrednio przez obrabiarkę 
a elementami mocującymi przedmiot obrabiany znaj
duje się przekładnia złożona z układu kół zębatych 
i mimośrodów, dzięki czemu prędkość obrotowa przed
miotu obrabianego jest różna od prędkości obroto
we] wrzeciona (4), przy czym dla toczenia eliptyczne
go prędkość ta jest dwukrotnie mniejsza, a równo
cześnie przedmiot obrabiany wykonuje ruch mimo-
środowy wokół osi wrzeciona (4). 

40a (P. 153454) 12.02.1972. 

Fabryka Samochodów Ciężarowych im. Feliksa 
Dzierżyńskiego, Starachowice (Adam Sroczyński, Sta
nisław Oczkowicz, Władysław Schabowski, Daniel 
Rachudała). 

Zawiesie do zdejmowania i zakładania uchwytów 
i «*rcz na wrzeciona tokarek, znamienne tym, że ma 

ramę (1) w kształcie litery C o różnej długości ra
mion (2S 3), na której krótszym ramieniu (2) jest obro
towo osadzona tuleja (4), zaś na ramieniu (3) dłuższym 
ma osadzony przesuwnie zaczep (9) haka zaopatrzo
ny w śrubę (10) blokującą. 

49a (P, 153512) 16.02.1972. 
Pomorska Fabryka Gazomierzy, Tczew (Eugeniusz 

Witkowski, Eugeniusz Bellon, Edward Sierpiński). 

Sposób obróbki od strony uchwytu, przedmiotów 
wykonywanych na tokarkach zwłaszcza rewolwero
wych znamienny tym, że narzędzie wprowadza się 
przez osiowy otwór we wrzecionie tokarki. 

Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz. 1 
znamienne tym, że przesuwna tuleja (1) umieszczona 
jest częścią trzymającą narzędzie (2) we wnętrzu 
wrzeciona tokarki a. druga część tulei zamocowana 
jest przesuwnie w korpusie (3) przytwierdzonym do 
korpusu (4) obrabiarki i znajduje się pod naciskiem 
osiowo działającej sprężyny (5) oraz związana jest 
z dźwignią (6), której ramię (7) umieszczone jest na
przeciw przycisku (8) zaworu doprowadzającego gaz 
sprężony do wnętrza tulei (1). 

49a (P. 153586) 19.02.1972. 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki i Organi
zacji Produkcji Maszyn Górniczych, Katowice (Mie
czysław Szupiluk). 

Powietrzny uchwyt tokarski zwłaszcza do mocowa
nia przedmiotów o kształcie tulei, zaopatrzony w kor
pus mocowany na przedniej części wrzeciona obra
biarki i współpracujący z siłownikiem powietrznym 
umieszczonym w tylnej części wrzeciona, znamienny 
tym, że posiada przesuwną tuleję (2) połączoną z kor
pusem (1) przy pomocy wpustów (3) oraz głowicę roz
porową (6) zabudowaną suwliwie w otworze tulei (2) 
i połączoną z cięgnem siłownika powietrznego (13), 
przy czym w przedniej części otworu korpusu (1) wy
konany jest pierścieniowy rowek korpusu (8). 
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49b (P. 153845) 2.03.1972. 

Huta im. Lenina, Kraków (Tadeusz Teisler, Zdzi
sław Kołodziejczyk, Władysław Szymaszek, Tadeusz 
Niemczyk). 

Głowica frezowa do frezowania czołowego, z po
działem głębokości warstwy skrawanej znamienna 
tym, że czołowa powierzchnia tej głowicy, w części 
przeznaczonej do mocowania narzędzi ma kołowe 
ustalające rowki (2) rozmieszczone w równych odle
głościach od siebie na stożkowej powierzchni korpu
su (1) głowicy, a skrawające narzędzia (3) zamocowa
ne są w odpowiednich gniazdach wymiennych ima-
ków (4) zaopatrzonych od dołu w ustalające występy 
(4) o kształcie wycinków kół i wymiarach dopaso
wanych do wymiarów ustalających rowków (2) w kor
pusie (1) głowicy. 

49e (P. 152727) 3.01.1972. 

Fabryka Maszyn i Sprzętu Wiertniczego „GLINIK", 
Gorlice (Jan Zagórski). 

Sposób pomiaru zbieżności wewnętrznej na średni
cy podziałowej sprawdzianu-mufy gwintu zwłaszcza 
stożkowego znamienny tym, że po ustawieniu osi 
sprawdzianu mufy (1) pod kątem pochylenia stożka 
gwintu sprawdzianu względem podstawy (12), we wrę
bie gwintu w dwóch położeniach umieszcza się kulkę 
(14) i ustala różnicę wysokości wierzchołka kulki, 
a następnie z różnicy wysokości wierzchołka kulki 
i odległości punktów pomiaru oblicza się odchyłkę 
zbieżności. 

49b (P. 152775) 6.01.1972. 
Politechnika Krakowska Instytut Technologii Ma

szyn i Metaloznawstwa, Kraków (Jan Harasymowicz, 
Adam Miernikiewicz). 

Sposób wykonywania gwintów zewnętrznych i we
wnętrznych na wyrobach z tworzyw węglowo-grafi-
towych zwłaszcza gwintów na elektrodach, przy któ
rym płytki skrawające są mocowane w korpusie fré
za, znamienny tym, że zarys gwintu jest wykonywa
ny za pomocą kilku wymiennych ostrzy (2), (3) i (4) 
o różnym zarysie krawędzi skrawających, dobierany
mi w zależności od profilu obrabianego gwintu, oraz 
że ostrza (2), (3) i (4) są względem siebie ustawione 
przy użyciu jednego wzornika dla określonego zary
su gwintu, przy czym stosunek ilościowy płytek (2), 
(3) i (4) do siebie przedstawia się jak 1 :1 . 

49e (P. 152895) 13.01.1972. 
Zbigniew Przybysz, Poznań. 
Uniwersalne oprawki gwinciarskie UOG znamien

ne tym, że posiadają sprężyście podatną kompensa
cję osiową różnicową gwintowników +10 i - 3 0 mm, 
działającą na, zasadzie tocznej, przy pomocy kulek (2) 
stanowiących równocześnie element zabierakowy, 
przenoszący ruch obrotowy z trzpienia (12) na tuleję 
zabierakową (10). Podatność sprężystą uzyskuje sie 
przez dwie sprężyny działające przeciwbieżnie o zróż-
nicowanej proporcjonalnie długości w trzpieniu (12). 
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49e (P. 153238) 2.02.1972. 

Zakłady Osprzętu Elektroinstalacyjnego „Ospel", 
Wierbka (Marian Mach). 

Sposób wytwarzania tulejek z gwintem. (Tekst za
mieszczony w klasie 7c na stronie 11). 

49h (P„ 153692) 24.02.1972. 

Politechnika Gdańska, Gdańsk (Grzegorz Pestka). 

Elektroda do spawania elektrożużlowego ze stępia
jącą się prowadnicą, znamienna tym, że prowadnica 
drutu, nieruchomo ustawiona w osi szczeliny spawa
nej, składa się z rurki prowadzącej (1) otoczonej 
elektrodami otulonymi (2) do spawania ręcznego, po
wiązanymi topnikiem (3) z lepiszczem lub klamra-
rn; zaciskowymi, przy czym długość rurki prowadzą
cej (1) jest dobrana odpowiednio do długości złącza 
i zwieKszona o kilka centymetrów w stosunku do dłu
gości elektrod otulonych (2) lub rurka prowadząca (1) 
jest nieco dłuższa od elektrod otulonych (2) i prze
sunięta względem nich oraz nagwintowana na po
czątku gwintem stożkowym wewnętrznym, a na końcu 
gwintom stożkowym zewnętrznym. 

49h (P. 153721) 26.02.1972. 

Nowosądeckie Zakłady Przemysłu Terenowego, Nowy 
Sącz, Polska (Edwax-Q Jeż. Stanisław Lis). 

Urządzenie zgrzewcze znamienne tym, że zgrzewanie 
oporowe jest o jednostronnym doprowadzeniu prądu 
do materiału zgrzewanego i wyposażone jest w most
ki prądowo-podporowe zamocowane na wózku w gło
wicę dwuelektrodową lub w ramiona elektrodowe, 

Urządzenie zgrzewcze znamienne tyra. że wyposażone 
jest w ruchome lub stałe mostki prądowc-podporowe 
(2,4) znajdujące się wewnątrz zgrzewanego elementu (7), 

Urządzenie zgrzewcze znamienne tym» że posiada ru
chome mostki prądowo-podporowe (2,4) uruchamiane 
są samoczynnie w trakcie wyjmowania zgrzewanego 
elementu (7). 

49h (P, 153858) 3.03.Î972. 

Zakłady Podzespołów Radiowych. Kutno, Polska (Jan 
Kuraszkiewicz, Marek Kisielewski, Mieczysław Zie
liński, Wiesław Andryszczak). 

Urządzenie dc zgrzewania folii metalowej z drutem 
składające się z podajników i noży obcinających drut 
i folię metalową oraz elektrod zgrzewających je zna
mienne tym, że nóż (11) obcinający folię (1) osadzony 
jest na wspólnym korpusie (10) z izolacyjną wkładką 
(4) umieszczoną nad elektrodami zgrzewającymi (8). 
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Urtądsenie według ieastrz« I znamienne tym» że wkład
ka izolacyjna (4) ma wykonane otwory 13) przewodzą
ce wytwarzane podciśnienie. 

IJrxiidxenie według zas tn S i 2 znamienne iyrn, że 
wkładka izolacyjna (4) jest wysunięta pozę krawędź 
noża o długość większą od grubości folii metalowej <I>!. 

49l (P. 152732) 3.01.1972. 

49h (P. 153917) 6.03.1972. 

Fabryka Samochodów Osobowych, Warszawa, Polska 
(Włodzimierz Laskowski, Eugeniusz Zbrożek, Aleksan
der Paklepa). 

Sposób doczołowego spawania wytłoczonych z bla
chy elementów nadwozia samochodowego elektrodą 
topliwą łukiem krótkim w osłonie mieszaniny gazów 
ochronnych znamienny tym, że wytłoczone elementy 
blaszane nadwozia układa się czołami łączonych kra
wędzi na wycinku negatywnego miedzianego modelu 
nadwozia chłodzonego wodą obiegową i przyciska się 
dwoma dociskami stanowiącymi wycinki pozytywne 
modelu nadwozia przy czym wycinki ułożone są rów
nolegle do linii łączenia i tworzą szczelinę- o szerokoś
ci najkorzystniej 8 mm wzdłuż której prowadzone jest 
spawanie elektryczne łukiem krótkim, elektrodą to
pliwą w osłonie mieszaniny gazów ochronnych najko
rzystniej argonu 20"/» i dwutlenku węgla 80°/». 

Instytut Techniki Cieplnej, Łódź,. Polska illenryk De, 
rentowicz, Wiktor Babul, Jerzy Czechowski, Jan. Ba-
growskt, Mieczysław Turlej). 

Ładuuek wybuchowy do mocowania rur w dnach si
towych, uwłaszcza do rur o małych średnicach, składa
jący się z tulejki inercyjnej wykonanej najkorzystniej 
z tworzywa sztucznego, wewnątrz której znajduje się 
zapalnik i materiał wybuchowy, znamienny tym, że je
dno ïub wielowarstwowa tulejka (1) ma gniazdo (2) 
do osadzania zapalnika (3) oraz kołnierzowy występ (4) 
do jednoznacznego umieszczania ładunku w rurze (5) 
i zabezpieczania przed zanieczyszczeniem powierzchni 
rury (5) i ścianki dna sitowego (6). przy czym dno 
gniazda <2) znajduje się w płaszczyźnie zbliżonej do 
płaszczyzny zewnętrznej występu (4), zapalnik (3) 
w części dennej (7) zaopatrzony jest w materiał wybu
chowy silniejszy, o większej prędkości detonacji i/lub 
gęstości niż właściwy materiał wybuchowy (8), a tulej
ka (1) zakończona jest dnem (9). 

491 (P. 152888) 12.01.1972. 
Kieleckie Zakłady Wyrobów Metalowych, Kielce. 

Polska (Wiesław Jankowskij. 

Sposób zabezpieczania pierścienia prowadzącego przed 
wysunięciem w teleskopowych siłownikach hydraulicz
nych polegający na wciśnięciu pierścienia prowadzące
go w górną część cylindra znamienny tym, że uprofilo-
waną górną końcówkę cylindra (3) zawalcowuje się 
dośrodkowo na krawędzi pierścienia prowadzącego (4) 
na znanych urządzeniach. 

49m (P. 152676) 31.12.1971. 
Kombinat Obrabiarek Ciężkich „PON AR -POR UM" 

Dąbrowska Fabryka Obrabiarek im. St. Krzynowka 
Przedsiębiorstwo Państwowe, Dąbrowa Górnicza (Le
szek Stasiński). 

aezluzowe prowadzenie boczne zwłaszcza w pro
wadnicach obrabiarek znamienne tym, że na jednym 
z przesuwnych elementów (2) zamocowany jest czop 
mimośrodowy (1) na którym osadzona jest obrotowo 
obudowa (3) z dwoma rolkami (4) i (5) przylegający (ni 
do bocznej prowadnicy (6), a luz między rolkami (t) i O» 
i prowadnicą (6) eliminowany jest przez odpowiednie 
ustawienie czopa mimośrodowego (1). 
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49m (P. 152736) 3.01.1972, 

Wyższa Szkoła Inżynierska im, Jana i Jędrzeja Šnia« 
deckich, Bydgoszcz, Poiska (Mieczysław Feld, Henryk 
Hoîka). 

Kieł tokarski staly do wykańczającej obróbki skła
dający się ze stożka i trzpienia znamienny tym, że 
w trzpieniu (2) znajdują się dwa otwory gwintowane, 
w które wkręcone są króćce (3) a w przedniej części 
stożka (i) znajdują się otwory (7) przez które wypływa 
ciecz, smarując powierzchnię styku kła z nakiełkiem. 

49m (P. 152767) 4.01.1972. 

fabryka Automatów Tokarskich, Bydgoszcz, Polska 
(Józef Śmieszek). 

urządzenie do hamowania i ustalania w dowolnych 
p».?oieiiiaeh kątowych wrzecion» obrabiarki pracującej 
w i-yklu automatycznym znamienne tym, że skiada 
su; ze sprzęgła dwustożkowego ciernego osadzonego 
na tulei (">) odciążającej wrzeciono (1), przy czym tar
cza sprzęgła (i) jest sztywno związana z kołem paso
wym (3) napędu głównego wrzeciona, a tarcza sprzę
gła (2.1) jest związana z piasta sprzęgła zapadkowego 
(J»2). w której osadzone .są zapadki cierne (23^ umożli
wiające ruch obrotowy tylko w jednym kierunku oraz 
podziałowy tarcza (19) ? orientująca tarcza (2,®) sztyw
no związana z tuleją (5). 

49m (P. 152759) 4.01,1972, 

Kombinat Obrabiarek do Części Tocznych Fabryka 
Automatów Tokarskich, Bydgoszcz, Polska (Kazimierz 
Suchomski). 

Mechaniczna przekładnia sprzęgłowa, służąca, do rea
lizacji przełożeń zwalniających lub przyspieszających 
w napędach mechanicznych zwłaszcza obrabiarek i pre
cyzyjnych przyrządów posiadających własny napęd iub 
napędzanych poprzez odpowiedni układ kinematyczny 
z sespołów roboczych obrabiarki na której przyrządy 
te są mocowane, znamienna tym, że składa się z wał
ka (1) na którym osadzone jest sztywno bierne napę
dzane koło (Z) i współosiowe obrotowe tuleje (18), (19), 
i (6) na których ustalone są czynne zębate koła (3), 
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14) : (5) przy czym na czołowych powierzchniach tales 
(18), (19), (6) znajdują się ząbki współpracujące z prze
ciwległymi ząbkami współosiowych tulei (16), (17),, (9), 
posiadających wzdłużne wycięcie w k tó rym znajduje 
się związany sz tywno z wa łk iem (1) kołek (7), przy 
czy tuleje (9), (17), (16) osadzone są na wa łku (1) i po 
siadają kołnierze na obwodach k tórych umiejscowione 
są wręby współpracujące z kołkiem (8) osadzonym 
w korpusie (12), k tóry posiada możliwość obrotu wzglę
dem wa łka (1), w k tó rym umie jscowione są p r ze suw
nie t rzpienie (10) (20) (22) pozostające pod działaniem 
sprężyn (11) (21) (23) i współpracujące z przeciwległy
mi bocznymi powierzchn iami kołnierzy tulei (9) (16) (17). 

49m (P. 152823) 10.01,1972.. 

Ja roc ińsk i Zakład P rzemys łu Maszynowego Leśnic twa 
Przeds ięb iors two P a ń s t w o w e , Ja roc in , Polska (Tadeusz 
Solarski , J a n Berlak) , 

Urządzenie do au tomatycznego us t awian ia kłód w 
osi symet r i i wyrzu tn ików, z wyłączn ikami k r a ń c o w y 
mi w y k r y w a n i a początku i końca przemieszczanej kłody 
s t e rowania e l ek t romagne tycznymi sprzęgłami w p r o w a 
dzania n a s t a w proporc jona lnych do długości kłody 
przez załączenie lub od odłączenie zespołu nas tawy , 
znamienne tym, że ma napędzany zespołem przekładni 
(4) połączonej n a p ę d z a n y m wa łem (5) z wałk iem rolki 
(6) ro lkowego przenośnika (2) ruchomy organ (20) do 
us tawian ia ś rodka kłody (1) przemieszczanej t ym p rze 
nośnik iem (2) w osi symetr i i (21) w y r z u t n i k ó w zaopa
trzony w magne tyczny e lement p rzesuwny proporc jo
na ln ie do długości przemieszczonej k łody (1) przez 
k r ańcowy wyłącznik (3) i wycofywany w położenie w y j 
ściowe z prędkością dwukro tn i e większą dla okreś le 
nia ś rodka kłody (1) oraz we współpracujący z nim 
nieruchomy sterowniczy e lement do za t r zyman ia ruchu 
przenośnika (2) po us tawien iu ś rodka kłody (1) w osi 
symetr i i (21) wyrzu tn ików. 

49m (P. 152918) 15.01,1972. 

Biuro P ro j ek tów Kons t rukc j i i Technologii O b r a 
b ia rek i Narzędzi „Koprotech" , Warszawa , Polska (Wie
s ław Alpakow. Jerzy Misiaczek, E d w a r d Zmorzyński , 
J an Paczyński) . 

O b r a b i a r k a z urządzeniem do au tomatycznego poda
wania p rzedmio tów obrab ianych z magazynu na s t a 
nowisko obróbcze.. zwłaszcza o b r a b i a r k a do obróbki k o 
szyków łożysk tocznych wyposażona w jednos tkę po
suwową z wrzec iennik iem wie lowrzec ionowym i p rzy
rząd podziałowy, znamienna tym, że ma dźwignię obro
tową (3) do podawan ia z rynny dolnej (27) do przyrzą

du podziałowego (2) i z p rzyrządu podziałowego (2) do 
rynny górne] ^28) w ie r tn ików (5) z zamocowanymi 
w nich koszykami 

49m (P. 152982) 20.01,1972. 

Biuro P ro jek tów Kons t rukc j i i Technologu Oora-
b ia rek i Narzędzi , ,Koprotech", Warszawa, Polska (Sta
n i s ł aw Kubicki) , 

P o d s t a w a ś rodkowa pod stół podziałowy obrotowy, 
szczególnie do mocowania pods taw bocznych zespołów 
napędowo-posuwowych w obrab ia rkach zespołowych 
karuze lowych, znamienna tym, że ma wkładk i stałe (2) 
od lewane razem z podstawą środkową (1) rozmieszczone 
na jej obwodzie zależnie od ilości podziałów i wszyst
kich w y m i a r ó w przyłączeniowych przykręcanych pod
s t a w bocznych (7). 

49m (P. 153067) 25.01.1972. 

Biuro Pro jek tów Kons t rukc j i i Technologii Obrab i a 
rek i Narzędzi . .Koprotech", Warszawa, Polska (Sta
nis ław Kubicki) . 

Urządzenie do dokładnego i regulowanego us ta lania 
w położeniu p rzednim stołów zespołów posuwowych 
mechanicznych s tosowanych zwłaszcza w obrab ia rkach 
zespołowych znamienne tym, że tuleja zderzakowa (1) 
jest wkręcona w obsadę łożyskową (4) w której jest 
umieszczone koło zębate (6) zazębiające się z kołem zę
b a t y m (10) zamocowanym na wałku (12), którzy jest 
osadzony w prowadnicy (14). 
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49m (P. 153979) 10.03.1972. 

Wyższa Szkoła Inżynierska, Białystok, Polska (Ro
muald Drożdziewicz). 

Uchwyt samocentrający dźwigniowy z siłownikiem 
pneumatycznym znamienny tym, że siłownik którego 
tłok wykonuje ruch w ihadłowy, umieszczony jest we
wnątrz korpusu uchw. tu stanowiąc z nim zwartą ca
łość. 

50c (P 152087) 11.12.1971. 

Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi Zakłady Ba
dawczo i Projektowe Miedzi „Cuprum", Wrocław, (Mie
czysław Wróbel. Paweł Niemiec, Janusz Balcewicz, Bo
gusław Stańczak Piotr Swiątkiewiez, Mieczysław Gac-
kowski. Józef Dorawa). 

Urządzenie wirnikowe dwustopniowe do kruszenia kę-
sów skalnych, w którym do wstępnego kruszenia za
stosowano wirnik młotkowy oraz podawacz mechani
czny, ^namienne tym, że we wspólnej obudowie (1) 
wirnik udarowy (4) a na wysokości pomiędzy wirni
kami młotkowym (3) i udarowym (4) umieszczony po-
dawaez. mechaniczny (2) oraz ściana (5) wraz z płyta
mi rozbijającymi (6), tworzą wraz z wahadłem (7) za
wieszonym na osi (8) i wyłożonymi płytami (9) wspól
ną komorę dla kruszenia materiału przez wirniki <3), 
(4> maiace obroty różne co do kierunku i wielkości. 

50c (P. 153096) 25.01.1972. 
Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu 

Kruszyw Budowlanych^ Warszawa ^Henryk Górniew-
ski, Jerzy Szymoński; Jerzy Drath. Romuald Poprawa). 

Ruszt wsporczy gumo wycia pokładów sitowych prze-
siewaczy drgających składający się z połączonych ze 
sobą belek mocujących oraz belek podporowych z pod
kładkami elastycznymi znamienny cym. że belki pod
porowe (2) rozstawione są asymetrycznie względem 
środka rozpiętości przekroju poprzecznego rusztu ko
rzystnie, by asymetria odpowiednich par belek podpo
rowych (2) zawarta była w granicach od szerokości 
podkładki elastycznej (3) na belce podporowej {2} do 
1/3 średniej odległości miedzy kolejnymi belkami 
(1 i 2). 

50d (P. 149209) 2.07.1971. 
Zjednoczenie Przesmysłu Zielarskiego „Herbapol", 

Warszawa, Polska (Zbigniew Kozak) 
Sposób pozyskiwania przetrwainików sporyszu (se-

cale carnutum) z o miotu zbóż i traw, szczególnie żyta, 
przez spławiania w roztworze wodnym chlorku sodo
wego lub potasowego, znamienny tym, że frakcję gór
ną uzyskaną z wstępnego spławienia omłotu w wo
dnym roztworze chlorku sodowego lub potasowego eta
powo suszy się, a następnie spławia w wodzie, po czym 
uzyskaną frakcję dolną osacza i w stanie wilgotnym 
zadaje roztworem wodnym chlorku sodowego lub po
tasowego zaś tak powstałą frakcję górną sporyszu płu
cze w wodzie i suszy znanym sposobem. 

50d (P. 152793) 7.01.1972. 
Centralny Ośrodek Badawczo-Projektowy Górnictwa 

Odkrywkowego, Wrocław (Tadeusz Biełous, Czesław 
Palczak, Henryk Komandor, Edward Łatka, Tadeusz 
Gołczy k). 

Sito elastyczne o dowolnych otworach wykonane 
% (tumy, znamienne tym, że składa sią z górnej war
stwy (1) gumy o twardości 50" do 60° Sh i dolne; war
stwy (2) gumy o twardości 80° do 95 > Sh i wydłużai-
ności.25 do 350/u, zawierającej cięte włókna sztuczne 
lub syntetyczne, przy czym obie warstwy górna U) 
i dolna (2) są połączone w procesie wulkanizacji. 
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Sposób w y k o n a n i a sita według zastrz 1 znamienny 
tym, że dla w y k o n a n i a dolnej w a r s t w y (2) daje się 
na 40 do 80 części wagowych su rowej mieszanki gu
mowe j 60 do 20 części wagowych ciętego włókna z m a 
ter ia łu sztucznego lub synte tycznego, na jkorzys tn ie j 
impregnowanego , o długości od 5 do 20 m m , którą to 
mieszan inę k a l a n d r u j e się, nas tępn ie formuje się w p ły 
ty i zwulkan izowuje z górną wa r s twą (1) g u m y w t e m 
p e r a t u r z e do 200°C. 

50d (P, 152794) 7.01.1972. 

Cen t r a l ny Ośrodek Badawczo-Pro j ek towy Wzbogaca
nia i Ztyl izacj i Kopa l in „ S e p a r a t o r " Przeds ięb iors two 
P a ń s t w o w e , Katowice ( Jan J an ik , Bron i s ł aw W a r t a k , 
Włodzimierz Tuszko). 

w 
Pok ład si łowy, (tekst zgłoszenia zamieszczony został 
klasie la na s t ronie 1). 

53c (P. 152803) 7.01.1972. 

Wojewódzkie Zak łady Chłodnicze, Bydgoszcz Chło
dnia Sk ładowa , Włocławek (Edward Czubakowski) . 

Sposób przed łużan ia t rwałośc i j a j poprzez sk ł adowa
nie ich w chlorku sodu (NaCl), znamienny tym, że ja ja 
p r z e c h o w y w a n e są przez ca łkowi te zanurzen ie w chlor
ku sodu. 

53c (P. 152897) 14.01.1972. 

Morski In s ty tu t Ryback i , Gdyn ia (Zbigniew K a r n i c -
k i E d m u n d Kordyl , Andrze j Góra , J e r zy Samonowicz) . 

Sposób o t r z y m y w a n i a farszu mięsnego z czystego 
mięsa z r y b pa t roszonych i/ lub pozbawionych głów 
świeżych, rozmrożonych, solonych, wędzonych r y b w 
k a w a ł k a c h i/lub odpadów pofi le towych twa rdych , przez 
d robno zianis te rozcieranie , znamienny tym, że czyste 
mięso rozc ie rane l ub rozd rabn i ane jes t w obecności 
soli k w a s u alginowego w ilości od 0,001°/o do 5% lecz 
na jkorzys tn ie j w ilości 0,02% do 3% w s tosunku do wag i 
rozcieranego lub rozdrabn ianego mięsa przy czym t e m 
p e r a t u r a rozcieranego lub rozdrobnionego mięsa jest 
z a w a r t a w przedzia le od - 3,2°C do + 28,5°C lecz n a j 
korzys tn ie j od + 3°C do + 10°C a czas rozcierania lub 
roztarc ia nie p rzekracza 20 min . 

53c (P. 153771) 29.2.1972. 

Przeds ięb iors two Połowów Dalekomorskich i Usług 
Rybackich , ,Dalmor", Gdynia (Teresa Krassows-ka, 
Aleksander Stala, J a n Knyszewski) . 

Sposób w y t w a r z a n i a bloków z ryb i bezkręgowców 
morsk ich całych lub rozdrobnionych zamrażanych 

w niskie j t empe ra tu r ze przeznaczonych do dalszego 
przerobu, w k tó rym uk łada się ryby lub bezkręgowce 
morsk ie całe lub rozdrobnione w o twar t ą formę i/albo 
w o p a k o w a n i u i zamraża się w znanych zamraża ln i -
kach i/albo komorach chłodniczych, znamienny tym, 
że mrożenie p rowadz i się w dwóch fazach, przy czym 
w pierwszej fazie mrożenie p rowadz i się szybko w celu 
zmrożenia w a r s t w y powierzchniowej dla zachowania 
nadanego ksz ta ł tu bloku, a nas tępnie w drugiej fazie 
uksz ta ł towany blok odmraża się powoli w celu o t rzy
man ia dużych k rysz ta łów lodu, powiększenia objętości 
i c iśnienia wnę t r za bloku. 

(P. 153672) 24.02.1972. 

P a t e n t doda tkowy do pa ten tu nr P. 152502. 

Przeds ięb iors two Połowu i Usług Rybackich „Barka" , 
Kołobrzeg (Tadeusz Gauer) . 

Sposób konserwac j i wód klejowych poprasowych 
i powi rówkowych uzysk iwanych w procesie produkcj i 
mączki r ybne j z przeznaczeniem na paszę dla zwierząt 
hodowlanych zwłaszcza dla t rzody ch lewne j przy w y 
korzys tan iu zakumulowanego w nich ciepła, znamien
ny tym, że czynnikiem konserwującym jest p i ros ia r -
czyn sodu. 

54f (P. 153902) 6.3.1972. 

Zak łady P ł y t Wiórowych, Szczecinek (Tadeusz Cza
ja , J a n Lekszycki , Fe l iks Wasiak, Stefan Elwer towski) . 

Sposób w y t w a r z a n i a płyt z m a k u l a t u r y znamienny 
tym, że m a k u l a t u r ę bez względu na stopień zanieczy
szczenia rozdrabn ia się na sucho, miesza z żywicą t e r 
moutwardza lną , oraz formuje na sucho kobierzec, k tóry 
zostaje sp ra sowany w p ły tę przy użyciu odpowiedniego 
ciśnienia i t empera tu ry . 
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55f (P. 153392) 

Zakład Badań i Doświadczeń Budownictwa Węglo
wego, Katowice (Ryszard Regulski). 

Sposób bezklejowego łączenia folii zwłaszcza do ce
lów izolacyjnych, znamienny tym, że dwa rozwinięte 
zwoje folii układa się jeden na drugim by brzegi po
krywały się, zawija się je dwukrotnie i spina spina
czami (1) następnie tak spięte brzegi zawija się ponow
nie dwukrotnie i spina spinaczami (1) tak by spinanie 
wypadło pomiędzy spinaniem poprzednim, a połączo
ne folią rozwija się tak by spinanie znalazło się od spo
du. 

Urządzenie do stosowania sposobu według zastrzeż. 1 
znamienne tym, że składa się ze spinaczy (1) oraz z kle
szczy (2) ze szczękami (3) - których ściśnięcie wytwa
rza ścisk falisty. 

57a (P. 153620) 22.02.1972. 
Instytut Lotnictwa. Warszawa (Mieczysław Zaborow

ski). 

Kamera Jfllmowa d© szybkich zdjęć składająca się 
z obudowy, obiektywu, pryzmatu, migawki, bębna i sil
nika elektrycznego, znamienna tym, że na bębnie obro
towym (10) na jego zewnętrznej powierzchni jest na
winięta taśma filmowa (5), a ponadto jest wyposażona 
w pryzmat <4) umieszczony pomiędzy migawką (6), a 
bębnem (10),, związany kinematycznie z bębnem (10) 
przy pomocy pary kot zębatych (9). 

57a (P, 153719) 26.02.1972. 
Instytut Lotnictwa, Warszawa (Mieczysław Zaborow

ski). 

Migawka elektromechaniczna składająca się z kor
pusu, sektora taśmowego, elektromagnesu szczelinowe
go i sprężyny, znamienna tym, że sektor taśmowy (3) 
wykonany w kształcie długiego i cienkiego paska jest 
zamocowany obrotowo na osi (2) i połączony z jednej 
strony z elektromagnesem szczelinowym (7), a z dru
giej strony ze sprężyną (8) zamocowaną do korpusu (1) 
za pomocą śruby regulacyjnej (9). 

58a <P. 153140) 27.01.1972. 
Zakłady Hutniczo-Przetwórcze Metali Nieżelaznych 

„HUTMEN", Wrocław (Józef Łucarz. Zbigniew Kucz
kowski, Jerzy Mazurkiewicz, Michał Śliwa, Stanisław 
Majewski, Michał Puchacz). 

Urządzenie do regeneracji głównego nurnika pozio
mej prasy hydraulicznej zaopatrzone w elementy wspor
cze, które stanowią dwie kolumny prasy łączące głów
ny cylinder prasy z korpusem zamka oraz dwie pro
wadnice wodzika nurnika głównego, a ponadto zaopa
trzone w łoże tokarki z suportem znamienne tym, że 
ma dwie podnosząco przesuwne podpory (1 l 2) usytu
owane przesuwnie na prowadnicach (3) wodzika głów-
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ncfîo nurnika (4) oraz dwa obrotniki (8, 9), z których 
każdy jest osadzony na dwóch kolumnach (5) przy czym 
na pólkach (18) obrotników (8,9) równolegle do osi nur
nika (4) jest zamocowane łoże (10) tokarki z suportem 
(11), podczas gdy na przednim czopie nurnika (4) jest 
osadzone pasowe koło (12) napędzane z silnika (17) po
przez sprzęgło (16) przekładnię (15), dodatkowe paso
we koło (14) i pas (13). 

58a 25.02.1972. 

Fabryka Urządzeń Mechanicznych, Orzeszów (Wa
lerian Wieczorek, Stanisław Dembski, Ryszard Wojcie
chowski). 

li rządzenie elektromagnetyczne do falowania płytek 
sprzęgłowych lub dowolnego falowania na różnych po
wierzchniach zasilane prądem zmiennym i prądem sta
łym zawierające prostownik znamienne tym, że szere
gowo jest połączony zespół zasilany prądem stałym 
składający się z cewki głównej (9) oporu (12) styczr 
ników (10? 11), cewek (18, 19), przycisków (20, 21), cew
ki podtrzymującej (14) z oporem (13) zblokowanej elek
trolitem (15) i podłączonej do niej równolegle żarówki 
(16) z oporem (17) z tym że cewka główna (9) i cewka 
pomocnicza (14) przyciągają zworę (26) połączoną ze 
sworzniem (25) i górną krzywką (27) oraz zespół zasi
lany prądem zmiennym składający się z transformato
ra (1), cewki (2) której strumień magnetyczny przecina 
uzwojenie cewki (3) a powstała w niej siła elektromo
toryczna przechodzi do wzmacniacza tranzystorowego 
(4) dodatkowo zasilanego baterią (8) prądu stałego po
łączonego poprzez prostowniki (56) z miliamperomie-
rzem (7), cewki (22) i przycisku (23) a dolna krzywka 
(28) zamocowana jest na stoliku (29) osadzonym obro
towo w korpusie (34)c 

58a (P. 153810) 1.03,1972. 

Warszawska Fabryka Platerów ; Warszawa (Marek 
Kah'f'iski). 

Odpychacz ręki przy prasie ciernej znamienny tym, 
ze posiada klin (1) współpracujący £ dźwignią <2) po-

58a (P. 153977) 10.03.1972. 
Spółdzielnia Inwalidów „Naprzód", Sosnowiec, Pol

ska (Edward Lorek, Stanisław Kleszcz, Waldemar Kę
dzierski, Czesław Nowicki). 

Prasa hydrauliczna wieżo s tern płowa mało gabaryto
wa. (Tekst zamieszczono w klasie 7c na stronie 12), 

59a (P. 151528) 12.11.1971. 
Fabryka Urządzeń Budowlanych „Hydroma", S7xze-

cin (Kazimierz Dziura, Wiesław Piotrowski). 

Układ sterująco-zasilający napędu hydrostatycznego 
w obiegu zamkniętym, posiadającym pompę dodatko
wą (1) i cylinder hydrauliczny (7) znamienny tym. że 
ma drodze od pompy dodatkowej (1) do organów ste
rowania wydajnością pompy (19) sterowany ciśnieniem 
obiegu głównego wymiennik cieczy (3), oraz sprzężony 
zwrotnie z pompą (19), odciążony od promieniowych 
sił hydraulicznych obrotowy rozdzielacz nadążny (6). 
zapewniający dzięki szczelinom (29) i (30) przysłania
nym podczas pracy rozdzielacza, a otwartym podczaî 
jego bezruchu, minimalne ciśnienie doładowania nisko
ciśnieniowej gałęzi (A) lub (B) obwodu głównego. 

58 (P 152737) 30.01.1973 

Zabrzańska Fabryka Muszyn G6mi<:,M * b, /.SSM -e 
(.Stanisław Moszyński). 

Urządzenie dc mocowania na wale piasty «;».&'-,* 
pompy wirowej, z nakrętką i tuleja fk̂  ishow-.i. ..-.<-
mienn«r tym. że składa sit,' z pierścienia śl> wsad. ■.■•fio 
w rowku wału <2) oraz pierścienia (3) osadzonej: wy
toczeniu piasty (4), przy czym piet ścień <3) uv; we
wnętrzną średnicą osadzony jest ua tuiei Uc-.-iMtowej 
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na jest korzystnie stożkowo, a przed zakończeniem ma 
kołnierz oporowy (6), który swą czołową powierzchnią 
dociska piastę wirnika ustalając położenie wirnika na 
wale. 

59b (P. 152738) 3.01.1972. 

Zabrzańska Fabryka Maszyn Górniczych, Zabrze 
(Stanisław Morzyński). 

Urządzenie do sterowania pompy przenośnej za po
mocą wyłącznika pływakowego znamienne tym, że kor
pus (1).pływaka (2) ma elastyczny występ (3) zamoco
wany w zacisku (4) obejmy (5) umieszczonej na pom
pie (6). 

59e P. 153139 27.01.1972. 

Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jana i Jędrzeja Śnia
deckich, Bydgoszcz, (Tadeusz Turula, Witold Łoś, Je
rzy Steinborn). 

Sprzęgło przegubowe zwłaszcza do napędu rotora 
pompy śrubowej znamienne tym, że składa się z łącz
nika (3) zakończonego płaską łopatką o zarysie koło
wym» która osadzona jest w dzielonym sworzniu (1) 
i (2) ustalonym w roztworze (4) pompy śrubowej na
krętkami (5) lub tuleją (8). 

60a (P. 163247) 2.02.1972. 

Politechnika Gdańską, Gdańsk (Andrzej Osiecki, Eu
geniusz Głuchowski). 

Regulator pneumatyczny stałej mocy przekładni hy
drostatycznej zawierający hydrauliczny cylinder, zna
mienny tym, że cylinder hydrauliczny (1) wypełniony 
olejem podzielony jest stałą przegrodą (4) na dwie ko
mory (2 i 3) w jednej z których umieszczony jest prze
suwnie tłok (6) z jednostronnym tłoczyskiem (7), w dru
giej zaś znajduje się elastyczny pęcherz (10) wypeł
niony sprężonym gazem, przy czym stała przegroda (4) 
wyposażona jest w gniazdo zaworowe (5)f którego o-
twór może być szczelnie zamykany przez grzybek za
worowy (11) umieszczony na elastycznym. 

60a (P. 153428) 11.02.1972. 

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszi
ca, Kraków (Wiesław Zapałowicz, Andrzej Pizoń, Ze
non Jędrzykiewicz, Wiesław Borgosz). 

Hydrauliczny siłownik membranowy, zawierający u-
sytuowaną w dwudzielnym korpusie membranę meta
lową połączoną z trzpieniem osaczonym suwliwie 
w korpusie znamienny tym, że membrana metalowa 
(2) ma na średnicy wewnętrznej i zewnętrznej zgru
bienia pierścieniowe, tworzące sztywnik zewnętrzny (3) 
i sztywnik wewnętrzny (4), przy czym sztywnik ze
wnętrzny (3) jest zamocowany pomiędzy połówkami 
korpusu (1), a sztywnik wewnętrzny (4) jest połączony 
z trzpieniem (5). 

60a, (P. 153654) 23.02.1972. 

Stocznia Szczecińska im. Adolfa Warskiego, Szczecin 
(Mieczysław Skrzymow3ki, Zbigniew Dziob), 

Urządzenie do hydraulicznego ręcznego sterowania 
cylindrów z wymuszonym powrotem posiadających 
końcówkę z zaworem zwrotnym znamienne tym, że 
korpus pompy (2) połączony jest z końcówką (7) ko
rzystnie przy pomocy gwintu, a tłok (1) pompy, posia
da popychacz (9) otwierający w swym krańcowym dol
nym położeniu zawór zwrotny końcówki (7), a komora 
robocza pompy jest połączona ze zbiornikiem (4) za po
średnictwem zaworu (13). 
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60a (P. 153927) 8.03.1972. 
Robert Bosch GmbH, Stuttgart, NRF (Klaus Schnei

der, Heinz Flaschar). 

Elektrohydrauliczne urządzenie sterujące z co naj
mniej jednym zaworem drogowym regulującym do
pływ i odpływ czynnika ciśnieniowego do i z odbior
nika i którego suwak sterujący może być ustawiany 
w co najmniej trzech położeniach przez urządzenie ste
rowania wstępnego zasilane czynnikiem ciśnieniowym, 
znamienne tym, że suwak sterujący (41) jest włączony 
w prowadzący od źródła czynnika ciśnieniowego (25) 
do obiegu powrotnego (22) obieg neutralny (26), który 
przy suwaku sterującym (41) ustawionym w położeniu 
środkowym jest otwarty, a przerwany przy suwaku ste
rującym ustawionym w co najmniej jednym położe
niu roboczym i od którego to obiegu neutralnego (26) 
odgałęzia się przed suwakiem sterującym (41) kanał 
(28) prowadzący do akumulatora energii (31), przy czym 
przed kanałem (28) jest włączony zawór ciśnienia mi
nimalnego (33) regulujący ciśnienie w akumulatorze 
energii (31), od którego prowadzi do urządzenia stero
wania wstępnego (12) suwaka sterującego (41) kanał 
zasilający (36) dołączony za zaworem ciśnienia mini
malnego (33). 

61a (P. 152852) 12.01.1972. 

Patent dodatkowy do patentu nr 66041 

Instytut Organizacji i Mechanizacji Budownictwa, 
Warszawa (Kazimierz Wójcik). 

Uchwyt linowy posiadający ruchome ucho oraz we
wnątrz obudowy ruchomą dźwignię naciskaną liną przy 

wychylonym od pionu uchwycie według patentu Nr 
66041, znamienny tym, że wewnątrz obudowy (1) ma 
umieszczone obrotowe linowe koło (2) z owiniętą na 
nim liną (3), stykające się z jednej strony z wkładką 
cierną (4b) założoną na ruchome ucho (4), a z drugiej 
strony z wkładką cierną (6a) założoną na ruchomą 
dźwignię (6), której drugi koniec jest zaopatrzony w o« 
brotową rolkę (5) połączoną stykowo z liną (3). 

63c (P. 152799) 7.01.1972. 

Politechnika Krakowska Instytut Mechaniki i Pod
staw Konstrukcji Maszyn, Kraków (Bronisław Sen-
dyka). 
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Mechanizm różnicowy z automatyczną regulacją mo» 
meutu tarcia wewnętrznego (tekst zgłoszenia zamiesz
czony został w klasie 47h na stronie 124). 

63c (P 152885) 12.01.1972. 

Kieleckie Zakłady Wyrobów Metalowych, Kielce (An
drzej Wiszniewski). 

Mechanizm zwalniający i rygulujący ściany boczne 
skrzyni ładunkowej samochodu samowyładowczego 
składający się z układu dźwigniowego połączonego z ry
glem ze sprężyną blokujących sworzeń ściany tylnej 
znamienny tym, że posiada prowadnicę dźwigni (6) z o-
granicznikami krańcowymi (4), w której zamocowana 
jest obrotowo na sworzniu (11) dźwignia (1) połączona 
z ryglem (3) poprzez łącznik (2) zamocowany obrotowo 
na dźwigni (1) i ryglu (3). 

63c (P. 152886) 12.01.1972. 

Kieleckie Zakłady Wyrobów Metalowych, Kielce 
(Bronisław Przysucha, Andrzej Moncik). 

Urządzenie sterujące i zabezpieczające, zwłaszcza do 
pojazdów samowyładowczych trójstronnych z hydrau
licznym mechanizmem wywrotu, zestawione z zaworu 
obiegowego podłączonego do układu hydraulicznego i u-
mocowanego na wsporniku z ogranicznikiem, oraz 
dźwigni do której zamocowana jest lina, znamienne 
tym, że na czopie (3) dźwigni (1) zamocowany jest o-
brotowo łącznik (4) ze sworzniem (5), w którym umie

szczona jest lina C6)t a powierzchnia oporowa dźwigni 
(1) stykająca się ze zderzakiem (7) stanowi jedną pła
szczyznę, 

63c (P. 152942) 17.01.1972. 

Wojewódzkie Zjednoczenie Przedsiębiorstw Państwo
wego Przemysłu Terenowego, Koszalin (Aleksander 
Feldfeber, Mirosław Jędrusik, Bolesław Korzeniowski). 

Urządzenie elektroniczne zabezpieczające przed kra
dzieżą, zwłaszcza pojazdy mechaniczne posiadające ze
spół sygnalizacyjno-czasowy znamienne tym, że składa 
się z oddzielnego tranzystorowego generatora emitu
jącego elektromagnetyczne fale oraz tranzystorowego 
czujnika odbierającego fale o ustalonej częstotliwości, 
przymocowanego do dielektrycznej części pojazdu me
chanicznego i połączonego z zespołem wywołującym 
alarm dźwiękowy i świetlny. 

63c (P. 153312) 5.02.1972 

Zakłady Mechaniczne „Ursus", Ursus (Stanisław Fla
cha). 

Wahliwe urządzenie zaczepowe zwłaszcza ciągników 
rolniczych przeznaczone do zaczepiania narzędzi i ma
szyn rolniczych w kilku różnych, zależnie od potrzeby, 
punktach usytuowanych w poziomie w odpowiednich, 
bocznych, odległościach od podłużnej osi ciągnika, zna
mienne tym, że rama (1) urządzenia zaczepowego ma 
conajmniej dwa otwory w rzędzie I - I do przedsta
wionego mocowania drąga zaczepowego (2) za pomocą 
sworznia (10) oraz w tyle rarr.y otwory w rzędzie I I - I I 
do ustalenia wychylnego położenia drąga zaczepowe
go za pomocą sworznia (11). 

63c (P 153330) 7.02.1972. 

Centralne Biuro Konstrukcyjne Urządzeń Budowla
nych, "Warszawa (Andrzej Sadomski, Władysław Mo-
zolewski, Jerzy Chrzanowski). 

Układ hydrauliczny sterowania skrzyń przekładnio
wych ł jednoczesnego chłodzenia sprzęgieł, znamienny 
tym, że zastosowano w nim suwaki (5). (8) rozdziela
jące jednocześnie medium sterujące i chłodzące do od
powiednich sprzęgieł, oraz suwak |4) połączony bezpo
średnio z układem hamulcowym d.2f;, który odcina do
pływ medium sterującego (2) podczas hamowania i je
dnocześnie powoduje doprowadzenie medium chłodzą
cego (1) do sprzęgieł, które w momencie zahamowania 
są wyłączone. 

http://12.0i.1972
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63e <p. 152078) 10.12.1971. 
Pierwszeństwo: Í2.12.1970 - Niemiecka Republika 

Federalna 

Eisen- und Drahtwerk Erîau Aktiengesellschaft, Er-
iau. Niemiecka Republika Federalna (Günter Witzel). 

Ogniwo zamykające do łańcucha prsecśwśltagoweso, 
znamienne tym. że zawiera pierścień (l), który przy 
swych wolnych, wystających na zewnątrz ramionach 
(2) ma przepust (3) do wprowadzenia łączonych ogniw, 
przy czym na końcach ramion <2) umieszczony jest 
zdejmowalnie element zamykający (5), który otacza 
z zewnątrz końce ramion (Z) pierścienia (1) i w tym 
położeniu zamyka kształtowo ten pierścień. 

63e P. 153277 3.02.1972. 

Krakowskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodno-
-inżynieryjnego „Hydrobudowa 2", Kraków (Adam 
Dziewoński). 

UehwyŁ d© kól ipojazdów służący do zabezpieczania 
pierścieni koia do samochodu przed wypadnięciem w 
czasie pompowania koła, znamienny tym,, że na końcu. 
śruby (31 iest wykonany zaczep t.Z), do którego są za
mocowane uchylne jednostronnie ograniczone łapy Uh 
oraz że nad zaczepem s'i) ne śrubie «li jest nakręcona 
tuleje (6}. do której w występach *i5). są zamocowane 
łapy górne stanowiące elementy górne (8) do których 
na śrubach motylkowych U0Î są zamocowane wysuw-
nie przedłużacze*«II), na końcu których są zamocowane 
wahliwie stopki ilt) przy czym ns iuleji <6> jest wy
konany bolec (16), na który jest nasadzana nakładka 
tuiejowa <7) z wycięciem Í7a> siużącs do blokowania 
łap górnych uchwytu prz-,-<i odchylaniem. 

63e <P. 153840) 3.02.1972 

Zakłady Mechaniczne „Ursus". Ursus (Tadeusz Chmie
lewski. Jerzy Górski.. Ryszard Wojdalski). 

Urządzenie tsamuicowe do pojazdów jmeeh&mcz&yeB,. 
zwiaszcza dc ciągników rolniczych, składające się 
z dwóch zasadniczych hamulców tarczowych csadzo-
nych na półosiach napędowych pomiędzy mechardz-
mem różnicowym a przekładnią końcową, znamienny 
tym, że cierne tarcze (29) pomocniczego hamulca {V&} 
są suwiiwie osadzone pomiędzy pokrywą (8) mechaniz
mu różnicowego a oporową tarczą *35a} zasadniczego 
hamulca (38a) lub ' <38b) na zewnętrznym wielo wypuś-
cie (27) tulei <26> obudowy (5ř mechanizmu różnicowa 
go. 

Urządzenie według zasfcrz, l r znamienne tym, że tu
leja Í26) jest połączona z obudową (5) mechanizmu 
różnicowego za pomocą sprzęgła zębatego Í25}» 

Urządzenie według zastrz, tf znamienne tym. że po
krywa 18) mechanizmu różnicowego ma oporową po
wierzchnię <34)t a oporowa tarcza C35aî ma oporowe po
wierzchnie (36> i Í39&). 

Urządzenie według zastrz. I, znamienne tym, że za
sadnicze elementy pomocniczego hamulca {Ztt} i zasad
niczych hamulców <38») i C38b) są jednakowe. 

63g (P. 153687) 26.02.1972 

Zakłady Rowerowe „Romet", Bydgoszcz 'Henrvk 
Mackiewicz, .Józef Podlaski, Jan Rulewski. řluUcrí Pta-
szyński). 
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Dzwonek, zwłaszcza do roweru, składający się z mi
ski dolnej, w której osadzony jest mechanizm uderze
niowy, z czaszy metalowej wydającej dźwięk i z osi 
centralnej łączącej te części ze sobą, znamienny tym, 
że miska dolna (1) ma wytłoczone na zewnątrz dwa 
skrzydełka (4) służące do mocowania dzwonka na kie
rownicy pojazdu, a czasza metalowa (2) jest połączona 
z osią centralną (3) dzwonka nierozłącznie najlepiej 
przez nitowanie. 

63h <P. 153493) 15,02.1972. 
Zakłady Rowerowe „Romet", Bydgoszcz (Jan Rulew

ski, Jerzy Bonk, Benedykt Grota, Tadeusz Kruppa, Ja
cek Wocial). 

Rama roweru składanego, w której główna belka 
nośna biegnąca od rury przedniej do rury podsiodH-
wej składa się z dwóch części połączonych ze sobą 
zamkiem zawiasowym, znamienna tym, że przednia 
część (2) głównej belki nośnej biegnąca od rury prze
dniej (1) do zamka zawiasowego (3) ma wskaźnik wy« 
trzymałości przekroju poprzecznego mniejszy niż tyl
na część (4) głównej belki nośnej biegnąca od zamka 
zawiasowego (3) do rury podsiodłowej (5). 

63h <P. 153542) 18.02.1972. 
Zakłady Rowerowe ,,Romet", Bydgoszcz (Roman Wą-

sikowski). 

Zamek zawiasowy skrzynkowy do ram rowerów 
składanych, zbudowany z dwóch wytłoczonych części 
tworzących razem skrzynkę, z których jedna część sta
nowi wieko skrzynki, a druga część stanowi dno skrzyn
ki i dwie ścianki boczne przy czym obie części są po
łączone ze sobą w jednym końcu za pomocą sworznia, 
na którym mogą się obracać, a w drugim końcu za 
pomocą urządzenia zamykającego, znamienny tym, że 
ma urządzenie zamykające złożone z osi mocującej (5) 
i śruby oczkowej (6) z nakrętką (7), przy czym oś mo
cująca (5) jest umieszczona w zawinięciu krawędzi (8) 
wieka (1) skrzynki, a śruba oczkowa (6) jest osadzona 
nieobrotowo na tej osi mocującej (5) w środku jej dłu
gości i może się obracać wraz nią w szczelinie (9) wy
ciętej w wieku (1) i szczelinie (10) wyciętej w dnie (2) 
skrzynki, zaś na wystających końcach osi mocującej 
(5) wykonane są po dwa symetryczne spłaszczenia (ll)f 
natomiast w każdej ze ścianek bocznych (3) skrzynki 

jest wykonany otwór (12) o średnicy dopasowanej do 
średnicy osi mocującej (5) i wycięta jest szczelina (13) 
o szerokości odpowiadającej spłaszczeniom (11) na koń
cach osi mocującej (5). 

63k (P. 152815) 8.01.1972. 

Politechnika Krakowska, Kraków (Jan Kunicki). 
Mechanizm sterujący sprzęgłem mający zastosowanie 

do motocykli motorowerów lub narzędzi mechanicz
nych, znamienny tym, że posiada klin przesuwny (1) 
oparty w korpusie (3) i poruszający się w wycięciu (2) 
popychacza (4) oraz że popychacz (4> porusza się w pro
wadnicach (5) korpusu (3), przy czym w korpusie (3) 
jest osadzony kołek (14) powodujący ruch powrotny 
popychacza (4). 

65a (P. 150053) 17.08.1971. 

Biuro Projektowo-Technoiogiczne Morskich Stoczni 
Remontowych, Gdańsk (Wacław Wachułka). 

Sposób łączenia jednostek pływających na wodzie, 
znamienny tym, że po wstępnym ściągnięciu do siebie 
wprowadza się tunel (1) pod styk wypompowując wo
dę z jego balastowych zbiorników (3) (5) i nastepnie 
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ustawia na nim kesony (7) przy burtach łączonych czę
ści zalewając wodą balastowe zbiorniki (8).. ť9), j 10«, 

Urządzenie do stosowania tego sposobu, znamienne 
tym, że składa się z tunelu (1) mającego balastowe 
zbiorniki (3) i wypornościowe zbiorniki {i\ na którego 
końcach znajdują się baszty (2) z balastowymi zbiorni
kami (5) oraz dwóch kesonów (7% wewnątrz których 
znajdują się balastowe zbiorniki (8), (9) ï (10). 

65a2 (P. 151180) 23.10.1971. 
Biuro Projektowo Technologiczne Morskich Stoczni 

Remontowych, Gdańsk (Tadeusz Chłopickl). 

Odollwiac* przepływowo odstojnikowy wody zęzo 
wej zwłaszcza na jednostkach pływających, znamienny 
tym., ze ma w swojej górnej części wstępna Komorę (1) 
służącą dc wyciszania burzliwego przepływu czynnika 
i jegc podgrzewania za pomocą grzejnej weźownicy (6), 
a w dolnej część: odstojnikową komorę (2) i deemulga-
cyjnym sitem (4} oraz dzwonem Í5) i odpływową rurę 
(7) z oczy.3z.c?,ającym filtrem (8). 

65b (P. 150496) 14.09.1971. 
Bolesław Zmarzły, Warszawa. 

Wodołas stanowiący elementy pływakowe oraz me
chanizm napędowy w postaci pedałów, sprzężony z ko
łem zębatym oraz łańcuchem, znamienny tym, że do 
przedniego koła (1) znanego pojazdu ieanollatiowego 
poprzez wsporniki (2) i (3) przymocowany jest przedni 
pływak (4) zaopatrzony w kierunkowy ster (5), nato
miast oś tylnego koła (6) zaopatrzona jest w dodatko
we zębate koło (7) oraz łańcuch (8) sprzężony z zęba
tym, kołem (9) napędu łopatkowego (10), przy czym tyl
ne, koło (6) osadzone jest na pływakowych elementach 
(11) i (12) poprzez sztywne wsporniki (13), (14). (15) 
(16) i (17). 

65f (P. 153483) 15.02.1972 
Biuro Projektowo Technologiczne Morskich Stoczni 

Remontowych, Gdańsk (Jan Czechowski, Jerzy Cze
chowski). 

Manipulator do naprawy śrub okrętowych, znamien
ny tym, że przechylanie stołu (3) odbywa się za po
mocą mechanizmu śrubowego składającego się ze śru
by (9) i nakrętki (10) połączonej ze stołem (3) za po 
mocą dźwigni (11), oraz urządzenia obrotu śruby skła
dającego się z przekładni ślimakowej umieszczonej 
w skrzyni stołu (3). 

65f (P. 153484) 15 02.1972. 
Biuro Projektowo Technologiczne Morskich Stoczni 

Remontowych, Gdańsk (Witold Rudziński, Wiesław Ra-
tajczyk, Krzysztof Toczek). 

Sposób ściągania śruby napędowej ze stożka v ilu 
Śrubowego znamienny tym, że za pomocą hydrauiicz-
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nych siłowników (5) zostaje wywarta siła na dwudziel
ną tuleję (7) i jest przenoszona przez pochwę śrubo
wego wału (3), nakrętkę pochwy wału (2), dystansową 
tuleję (8) na piastę śruby (1) powodując przesunięcie 
śruby (1) w stosunku do tego wału (4). 

Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz. 1 
znamienne tym, że składa się z. hydraulicznej siłow
ników (5) umieszczonych na dystansowej dwudzielnej 
tulei (7), znajdującej się pomiędzy tarczą sprzęgła (6) 
wału (4) śrubowego, a pochwą (3) wału (4) oraz dwu
dzielnej tulei (8) umieszczonej między piastą śruby (1) 
i nakrętką pochwy (2) wału (4). 

67a (P. 150162) " 24.08.1971. 

Pierwszeństwo: 26.08.1970; 13.08.1971 - Niemiecka 
Republika Federalna 

Tecmed AG, St. Margretchen, Szwajcaria (Fritz 
Knecht). 

Przyrząd do szlifowania noży, zwłaszcza noży ręcz
nych i noży do maszyn do mięsa, których ostrze przy
ciskane jest do bocznych powierzchni obracających się, 
tarcz ściernych, znamienny tym, że tarcze ścierne u-
mieszczone są na prawo i na lewo od centralnego na
pędu, z każdej strony w nieobracającej się, przeważnie 
walcowatej obudowie ochronnej, posiadającej szczeli
ny do wkładania ostrza noża, przy czym szczeliny te 
tworzą w obudowie wcięcia, które położone są w prze
biegającej ukośnie w stosunku do osi tarczy ściernej 
powierzchni, której skośne położenie stanowi o kącie 
szlifowania. 

67a (P, 150840) 30.09.1971. 

Kombinat Obrabiarek i Narzędzi do Obróbki Ścier
nej „Ponar Jotes" Zakłady Mechaniczne im. J. Strzel-
czyka, Łódź (Wojciech Niewinowski, Jaremi Lewiński, 
Andrzej Koziarski). 

Sposób zabezpieczenia przed zatarciem wirujących 
części maszyn, szczególnie wrzecion szlifierskich ło
żyskowanych ślizgowo, znamienny tym, że wzrost prą
du w fazie silnika napędowego powoduje przekrocze
nie progu zadziałania znanego czułego przekaźnika ele
ktronicznego, którego elementy wykonawcze przerywa
ją obwód zasilania cewki stycznika liniowego, powo
dując tym samym otwarcie się jego torów głównych 
i wyłączenie silnika spod napięcia. 

67a <P, 152361) 21.12.1971, 
Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „Delta", Mie

lec, Polska (Benedykt Kabaciński). 

Urządzenie do obciągania tarcz ściernych zwłaszcza 
precyzyjnych ściernic tarczkowych i trzpieniowych zna
mienne tym, że jarzmo (1) o trzech płaszczyznach (A B 
C) wzajemnie prostopadłych zaopatrzone ,jest w wy-
chylne ramię (2), śrubę (8), przesuwną oprawkę (3) 
z obciągaczem diamentowym (10), noniuszem kątowym 
(12) oraz płaszczyznę (13) do ustawiania płytek wzor
cowych (14). 
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67b (P. 152733) 3.01.1972. 

Politechnika Wrocławska, Wrocław (Marian Mazur
kiewicz). 

Głowica i chronioną dyszą, składająca się z korpusu, 
na który nakręcony jest zasilacz połączony z obudową, 
znamienna tym, że w obudowie (4) umieszczona jest 
tuleja (5) i współosiowa z nią dzielona dysza (6) skła
dająca się z współosiowych pierścieni połączonych łącz
nikiem (8) i zasilana dodatkowym strumieniem po
wietrza z zasilającego króćca (3), przymocowanego do 
zasilacza (2). 

68b (P. 153444) 11.02.1972. 

Zakłady Konstrukcyjno-Mechanizacyjne Przemysłu 
Węglowego, Gliwice (Zenon Tabaczyński). 

Blokada drzwiowa pomieszczenia probierczego w la
boratorium wysokonapięciowym, powodująca bezpo
średnio przerwę w obwodzie zasilającym autotransfor
mator służący do regulowania napięcia transformatora 
probierczego, znamienna tym, że zawiera dwa styki 
szczękowe (11 i 12) i jeden sprężysty styk płaski (13) 
zamocowane na futrynie (10) drzwi oraz współpracują-

! cy z nimi ruchomy styk nożowy (1) zamocowany obro
towo na skrzydle (4) drzwi, przy czym styki szczękowe 
(11 i 12) są połączone z przewodami (14 i 15) obwodu 
zasilającego autotransformator (16), a styk płaski (13) 
z przewodem (17) obwodu cewki (18) stycznika mają
cego zestyki (19) w obwodzie zasilającym autotrans
formator (16) a także ma w skrzydle (4) drzwi rygiel 
(7) wprowadzany do gniazda (9) w futrynie (10) drzwi 
pod wpływem nacisku części stożkowej (6) klucza (5) 
służącego do zamykania styku ruchomego (1) oraz po
siada sprężystą zapadkę (2) blokującą styk ruchomy (1) 
w stanie otwarcia zestyków i odblokowującą ten styk 
(1) po wsunięciu klucza (5) w otwór jego mechanizmu 
napędowego (3). 

69 (P. 153813) 1.03.1972. 

Stanisław Śliwiński, Lublin. 
Podciśnieniowa przystawka do strzyżenia znamien

na tym, że tworzą ją przewód ssący 1 z zamontowa
nym do niego mechanizmem tnącym 2 którego nóż 3 
pracuje wewnątrz przewodu 1 połączonego ze sprężar
ką przewodem łączącym 17. 

70b (P. 153214) 15.01.1972 

Chemiczny Ośrodek Badawczy przy Wojewódzkim 
Związku Spółdzielni Pracy, Kraków, Polska (Marian 
Piwowarczyk, Helena Kaczmara). 

Sposób wytwarzania końcówek do pisaków, znamien
ny tym, że do produkcji stosuje się włókno poliestro
we, które posiada bardzo dobre własności wytrzyma
łościowe oraz dużą odporność na temperaturę. 
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70e (P. 153868) 4.03.1972. 

Wrocławskie Biuro Projektowo-Badawcze Budow
nictwa Przemysłowego, Wrocław (Leopold Walczyński). 

Przyrząd do ostrzenia ołówków technicznych, zna
mienny tym, że składa się z kilku umocowanych roz
łącznie na wspólnym dnie (1), i usytuowanych współ-
środkowo tulei cylindrycznych (2, 3, 4) o różnych śred
nicach, z których jedna pokryta jest od wewnątrz war
stwą wygładzającą (5), a pozostałe wymiennymi war
stwami ściernymi (6) o różnym uziarnieniu, przy czym 
przestrzeń wewnątrz najmniejszej tulei cylindrycznej 
(4) i pomiędzy tulejami (4) i (3) stanowi zbiornik pyłu 
grafitowego, wszystkie zaś tuleje (2, 3 4) nakryte są 
wspólną pokrywą (7), 

74b (P, 151111) 19.10,1971; 

Biuro Studiów i Projektów Energetycznych „Ener-
goprojekt" Oddział w Poznaniu, Poznań, Polska (Wik
tor Rajewicz). 

Operacyjny schemat dyspozytorski do kierowania 
ruchem urządzeń instalacji technologicznych, zwłaszcza 
stacji i sieci elektroenergetycznych, posiadający wy
konaną ze szkła zmatowanego drobnoziarniście płytę 
czołową bez żadnych wystających części oraz umiesz
czoną za nią konstrukcję wsporczą pozwalającą na 
swobodne przesuwanie osadzonych na niej elementów 
wyposażenia, znamienny tym, że posiada rysunek sche
matu technologicznego (4) wykonany na osobnej nie
magnetycznej płycie maskującej (2) przyłożonej do 
płyty czołowej (1) pod którą umieszczone są symbole 
ruchome (3) wyposażone we wkładki magnetyczne 
umożliwiające przesuwanie lub. obracanie ich magne
sem od zewnętrznej strony płyty czołowej (1), 
a umieszczone za płytą maskującą (2) kontaktrony (5) 
pobudzane magnesem poprzez i>łytę czołową (1) oraz 
maskującą (2) spełniają w połączeniu ze znanymi ukła
dami przekaźnikowymi rolę przycisków lub sterowni
ków czy sterowników-kwitowników, zaś płyta masku
jąca (2) zawiera okienka sygnalizacyjne (6) pozwalają
ce na wyświetlenie w znany sposób sygnału bezpośred
nio na płycie czołowej (1) oraz okienka (10) umożli
wiające obserwację wskazań przylegających na nich 
mierników elektrycznych (9). 

74b (P. 152747) 4.01.1972. 

Przedsiębiorstwo Elektromontażowe Przemysłu Wę
glowego „Elmont", Chorzów Batory (Jerzy Dułacz, Je
rzy Paprocki). 
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Czujnik sygnalizujący obecność węgla w zbiorniku 
zawieszony na zbiorniku znamienny tym, że składa się 
z tarczy (1) z uchami (2) przewleczonej przez nie śrubą 
(3), na której, na linie (4) zamocowany jest przy pomo
cy uchwytu (5) dospawanego do nakrętki (6) na osło
nie (7), izolator (8), przy czym na izolatorze (8) jest 
zawieszona poprzez linową złączkę (9) linka (10), za
kończona stalową rurą (11), a na osłonie (7) izolatora 
(8) przymocowana jest rozgałęźna puszka (12) z zacis
kową listwą (13), w której jednym zacisku zamocowa
no przewód (14) biegnący do rejestratora (15) a w dru
gim przewód (16) wysokiego napięcia, którego koniec 
jest połączony z linową złączką (9), 

74b (P, 152978) 19,01.1972, 

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów Od
dział we Wrocławiu, Wrocław (Bronisław Franciszek 
Mączka). 

Elektromagnetyczny optyczny sygnalizator dwustano
wy, składający się z rdzenia ferromagnetycznego, cew
ki magnesującej jedno lub dwuuzwojeniowej i rucho
mego elementu sygnalizacyjnego, znamienny tym, że 
rdzeń ferromagnetyczny (1) ma nabiegunnik (2) ukształ
towany w postaci klina, zaś na prostopadłej do niego 
osi (4) jest osadzony wahliwie względem nabiegunnika 
(2) element sygnalizacyjny (5), utworzony z płytki (6), 
na której od strony nabiegunnika (Z) jest umieszczony 
co najmniej jeden magnes trwały (7)e którego bieguny 
magnetyczne są rozmieszczone po obu stronach osi (4), 
przy czym jeden z biegunów znajduje się nad jedną 
ze skośnych płaszczyzn klina nabiegunnika (2), a drugi 
z biegunów nad drugą skośną płaszczyzną klina nabie
gunnika (2). 

74b (P. 153731) 28.02.1972 

Instytut Automatyki Systemów Energetycznych, 
Wrocław (Zbigniew Łagodziński). 

Sposób równoczesnego pomiaru wielkości elektrycz
nych w odległych od siebie punktach pomiarowych po
legający na zainstalowaniu w tych punktach generato
rów stałej częstotliwości, zsynchronizowanych z gene
ratorem w punkcie centralnym i generujących impulsy 
synchronizacyjne w określonym odstępie czasu, zna
mienny tym, że wydany w punkcie centralnym sygnał 
rozpoczęcia pomiarów wysyła się do punktów pomia
rowych jako pierwszy następujący po nim impuls (b). 
synchronizacyjny, który stanowi impuls przygotowaw
czy, zaś do rozpoczęcia pomiarów we wszystkich punk
tach pomiarowych wykorzystuje się następny impuls 
(d) synchronizacyjny. 

Sposób równoczesnego pomiaru według zastrč 1, zna
mienny tym, że impulsy synchronizacyjne powtarza się 
periodycznie w odstępie czasu (T) dłuższym od czasu 
potrzebnego na przesłanie impulsu lynchronizacyjnego 
do najdalszego punktu pomiarowego. 
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74d (P. 152889) 12.01.1972. 

Morski Instytut Rybacki, Gdynia (Andrzej Elimino-
wicz). 

Elektroniczny licznik koncentracji ryb, przeznaczony 
do pomiarów koncentracji, sprzężony z pionową echo
sondą, znamienny tym, że ma na wejściu wzmacniacz 
i układy wybierania warstwy (U) oraz licznik trans
misji (L), połączone z wyjściowymi wskaźnikami, któ
rymi są elektroniczny cyfrowy licznik (A) i licznik 
echosygnałów (B). 

75b (P. 153901) 6.03.1972. 
Zakłady Płyt Wiórowych, Szczecinek (Tadeusz Cza

ja, Jan Lekszycki). 

Sposób uszlachetniania płyt izolacyjnych miękkich 
zwłaszcza płyt pilśniowych porowatych, przy pomocy 
papierów, znamienny tym, że naklejanie papieru na 
płytę odbywa się jednocześnie z wytłaczaniem na ich 
powierzchni wzorów dekoracyjnych. 

76b (P. 150598) 21.09.1971. 
Bielska Fabryka Maszyn Włókienniczych Przedsię

biorstwo Państwowe Wyodrębnione, Bielsko-Biała, Pol
ska (Władysław Kotwicki). 

Urządzenie zabezpieczające wałki wprowadzające 
szarparek przed pęknięciem znamienne tym, że górny 
wałek wprowadzający (1) i dolny wałek wprowadza
jący (2) podparte są stałymi nieckami (3) zamocowany
mi w belkach podtrzymujących (4) i (5), przy czym 
między wałkami (1) i (2) a stałymi nieckami (3) jest 
szczelina. 

76b (P. 153313) 5.02.1972 
Zakłady Przemysłu Wełnianego im. J. Niedzielskie

go ,,Welux", Bielsko-Biała (Roman Bulka, Stefan Kru-
czalak, Stefan Bielski, Jan Paluch). 

Zasilarka samoczynna wirnikowa dla surowców 
przędzalniczyrh składająca sie. /. obudowy, wlotu i wy
lotu s u r o w a o;az. łopatko weg« wirnika iiiarnieuna 
tym, ix' posiada dwudzielna obudowo, (1, 10) w której 
na kra wędy. i otworu (11) wlotowego usadzona jt-st list-
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wa (2) kierująca z elastycznego tworzywa, zaś wirnik 
(3) łopatkowy posiada conajmniej dwie przeciwległe 
łopatki (6, 7) daszkowe lub skośne z listwami (8, 9) 
uszczelniającymi na obwodzie, przy czym ostrza dasz
ków łopatek (7) są skierowane naprzemian jedno 
w kierunku obrotu wirnika a drugie przeciwnie, na
tomiast krawędzie łopatek (6) skośnych tworzą linię 
śrubową jedna prawo a przeciwelgła lewoskrętną. 

76b (P. 153900) 6.03.1972. 

Lubuska Fabryka Zgrzeblarek Bawełnianych, Zielo
na Góra (Jan Szumański, Stanisław Dąbrowski, Jan 
Waszkowski, Ryszard Łukianowski). 

Sposób przenoszenia i odkurzania, zwłaszcza ma
teriałów włóknistych znamienny tym, że materiał prze
noszony jest przez zaopatrzony w elastycznie zawie
szone łopatki bęben sitowy w strefę odkurzania, którą 
stanowi przestrzeń pomiędzy perforowanymi, cylin
drycznymi i współśrodkowymi powierzchniami obro
towego bębna i nieruchomej komory, odkurzany po
wietrzem przepływającym kolejno przez bęben sito
wy, materiał odkurzany i komorę podłączoną do źród
ła podciśnienia, następnie zdejmowany z bębna przez 
znany wałek strącający i kierowany do dalszej ob
róbki. 

Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz. 1 
znamienne tym, że jest zbudowane z obrotowego si
towego bębna (1), w którym elastycznie zamocowane 
są łopatki (3), nieruchomej komory (9) z perforowaną 
cylindryczną powierzchnią (10) współśrodkową z płasz
czem bębna (1) podłączonej d źródła podciśnienia (11) 
oraz krzywki (8) sterującej wysokością łopatek (3) 
w strefie działania znanego strącającego wałka (14). 

76c (P. 152661) 31.12.1971. 

Bielska Fabryka Maszyn Włókienniczych Przedsię
biorstwo Państwowe Wyodrębnione. Bielsko Biała, 
(Władysław Słowiak, Ryszard Własiński). 

Zawieszenie pojedynczego wałka dociskowego w apa
racie rozciągowym przędzarek obrączkowych znamien
ne tym, że wałek (1) osadzony jest ślizgowo swoimi 
czopami w półpanewkach (2) odchylnej ramki (3), któ
rej, zaczep dolny (A) spoczywa w wyżłobieniu (B) pod
trzymującego ramienia (4), a wysoki brzeg (G) ramie
nia (4) wchodzi między ramiona ramki (3) i ustala ją 
wzdłużnie. 

76c (P. 152903) 14.01.1972. 

Zakłady Artykułów Technicznych „Artech." Łódź 
(Tadeusz Basiński, Ryszard Perenc). 

Cewka stożkowa zwłaszcza do przewijania przędzy 
wykonana z tworzywa sztucznego, znamienna tym, że 
na powierzchni stożkowej posiada otwory (1) wykona
ne przelotowo w ściance (2). 

76c (P. 152919) 15.01.1972. 

Centralne Biuro Techniczne Przemysłu Maszyn Włó
kienniczych, Łódź (Jan Pacholski). 
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Urządzenie przerywające zasilanie przy zrywie przę
dzy zwłaszcza w przędzarkach bezwrzecionowych, po
siadające czujnik zrywów, zespół kół napędowych, zna
mienne tym, że koło zapadkowe (2) osadzone jest na 
stałe na wale napędowym (1), a czujnik zrywów (7) 
ma zderzak (8) usytuowany w pobliżu przegubu (9), 
a działający w zasięgu zapadki (3). 

76c (P. 152984) 20.01.1972. 
Patent dodatkowy do patentu nr 48532 

Centralne Biuro Techniczne Przemysłu Maszyn Włó
kienniczych, Łódź (Antoni Sosnowski, Zbigniew Sko-
raczyński, Mieczysław Urfaloff). 

Urządzenie do automatycznego zatrzymywania po
jedynczego punktu wrzecionowego na jednoprocesowej 
skręcarce przędzy o pionowym układzie wrzecion, wy
posażone w czujnik zrywów, zaczep i pionowy drążek 
według patentu Nr 48532, znamienne tym, że w dolnej 
części korpusu (2) czujnika (1) osadzonego obrotowo na 
trzpieniu (3) jest występ (4), który zazębia się o za
czep (5) utrzymując pionowy drążek (7) w swym dol
nym położeniu. 

77g (P. 151836) 30.11.1971. 
Spółdzielnia Pracy Elektryków Warszawa, Polska 

(Kazimierz Kassenberg, Włodzimierz Simonowicz, Hu
man Żarowiecki). 

Układ stabilizacji pracy napędu elektrycznego zmie
niaczy scen w nastawniach teatralnych, znamienny 

tym, że silnik napędowy (S) jest załączony do źródła 
prądu poprzez zestyk uruchamianego przez siebie prze
rywacza ,P), bezpośrednio lub za pośrednictwem prze
kaźnika pomocniczego (Z), przy czym przerywacz (P) 
sterowany jest przy pomocy garbu (G) umieszczonego 
bezpośrednio na silniku lub na jego przekładni. 

80a (P. 162296) 20.12.1971. 

Biuro Projektowo-Badawcze Budownictwa Ogólnego 
„Miastoprojekt", Wrocław (Józef Biernacki, Stanisław 
Konasiuk, Marian Kolczyński). 

Urządzenie do dekoracyjnego układania kruszywa, 
znamienne tym, że wewnątrz obracającego się perfo
rowanego, cylindrycznego walca (1) połączonego z urzą
dzeniem do wytwarzania podciśnienia znajduje się 
rdzeń (7) stykający się z częścią wewnętrznej po
wierzchni perforowanego walca (1) znajdującą się naj
niżej w czasie obrotu walca (1) przy czym zewnętrzna 
powierzchnia walca (1) jest powleczona perforowaną 
według żądanego wzoru elastyczną powłoką (3), i obok 
walca (1) z jednej strony znajduje się zasobnik (9) 
z kruszywem (10) a z drugiej strony rynna (11) odpro
wadzająca nadmiar kruszywa. 

80a (P, 152346) 21.12.1971. 

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszi
ca, Kraków (Bolesław Różanowski, Marian Kaława, 
Jan Heryan). 

Sposób wytwarzania ceramicznych kształtek palenis
kowych, zwłaszcza do pieców fluidyzacyjnych, zna
mienny tym, że kształtki wykonuje się na matrycach 
z tworzyw sztucznych, na przykład typu fenolowo-for-
maldehydowego. polietylenowych i polistyrenowych. 
z których wyjmuje sie je po wysuszeniu lub wypala 
razem z matrycami. 
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80a (P. 152416) 23.12.1971. 
Centralny Ośrodek Badawczo-Projektowy Przemysłu 

Izolacji Budowlanej, Katowice (Adam Bilczewski, Ser
giusz Pyda). 

Sposób dojrzewania wyrobów wiązanych cementem, 
zwłaszcza gąsiorów azbesto-cementowych złożony z ope
racji wstępnego dojrzewania w tunelu i dojrze
wania ostatecznego na wolnej przestrzeni, znamienny 
tym, że wyroby po uformowaniu najdogodniej wraz 
z formami (matrycami) kieruje się na okres do 12 go
dzin do tunelu w którym utrzymuje się wilgotność 
względną od 90 do 99% oraz temperaturę od 45 do 
55°C, po czym schładza się wyroby najkorzystniej mgłą 
wodną o temperaturze od 25 do 30°C obniżając tem
peraturę wyrobów średnio do temperatury od 0 do 
15°C wyższej od temperatury atmosfery otoczenia tu
nelu a z kolei po oddzieleniu form od wyrobów pod
daje się je dojrzewaniu ostatecznemu na wolnej prze
strzeni w temperaturze powyżej 14°C. 

Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz. 1, 
złożone z tunelu w kształcie podłużnej komory zaopa
trzonej w dnie w basen z wodą, w którym umieszczo
ne są przewody grzewcze, znamienne tym, że w przed
niej części tunel ma komorę schładzania (8) ograni
czoną od przestrzeni tunelu ścianą (9) usytuowaną 
w osi tunelu oraz zamknięciem (10) wysuwanym od 
dołu do góry a od otoczenia zamknięciem (4) na całym 
przekroju tunelu, przy czym ściany (2) i (9) komory 
schładzania (8) od strony zamknięcia (10) mają dysze 
(12) doprowadzające mgłę wodną, podczas gdy w osi 
tunelu w górnej jego części umieszczona jest kolejka 
wisząca, której koło napędowe (14) usytuowane jest na 
zewnątrz tunelu a koło zwrotne (15) wewnątrz tunelu, 
przy czym koło napędowe (14) i koło zwrotne (15) usy
tuowane są w równolegle do poziomu i prostopadle 
do płaszczyzny przechodzącej przez oś tunelu. 

80a (P. 152429) 23.12.1971. 

Politechnika Warszawska, Warszawa (Jerzy Gazecki). 

Agregat do formowania elementów żelbetowych i be
tonowych, wyposażony w pojemnik masy betonowej 
i przesuwną pod nim formę, znamienny tym, że w po
jemniku (7) nad masą wypełniającą ten pojemnik 

umieszczony jest przesuwny wzdłuż ścian pojemnika 
na części lub na całej długości tłok (1), w postaci płyty 
z przymocowanym do niego co najmniej jednym wi
bratorem (2). 

80a (P. 153106) 26.01.1972. 
Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu 

Kruszyw Budowlanych, Warszawa (Andrzej Buszta, 
Robert Bartlet). 

Zagęszczacz stożkowy ciała stałego rozproszonego 
w ośrodku ciekłym składający się z pojemnika cylin
drycznego połączonego z lejem zakończonym zaworem 
regulowanym oraz posiadający na pobocznicy pojem
nika cylindrycznego otwór wlotowy i otwór przelewo
wy znamienny tym, że w części cylindrycznej zagęsz
czacza umieszczona jest ruchoma przegroda wymusza
jąca rozdział frakcji ciała stałego, której ruch odbywa 
się wzdłuż osi pionowej zagęszczacza oraz wokół tej 
osi po obwodzie korzystnie w granicach do 90° licząc 
od osi poziomej zagęszczacza przechodzącej przez otwór 
wlotowy. 

80a (P. 153302) 5.02.1972. 

Łódzkie Zakłady Mechanizacji Budownictwa 
„ZREMB", Łódź (Wiesław Roksela, Aleksander Jarek). 

Nożowa listwa wibracyjna jte znanym wibratorem 
umocowanym na listwie w kształcie ceownika zna
mienna tym, że listwa w trakcie wibrowania pracuje 
tylko swymi krawędziami (7) i ma na obydwu koń
cach gumowe amortyzatory (2). 

80a (P. 153307) 5.02.1972. 
Politechnika Warszawska, Warszawa (Henryk Woj

ciechowski, Marian Lesiak). 
Zwłerak do umocowań pionowych Wyposażony 

w śrubę, która z jednego końca posiada ucho złączone 
zawiasowo z uchem, lub uszami, jednego z dociskanych 
przedmiotów, a z drugiego końca - zaczep złączony 
rozdzielnie z zaczepem drugiego z dociskanych przed
miotów, znamienny tym, że w uchu (2) śruby (1) zwie-
raka jest umieszczony obrotowy mimośród (4) o po
staci na przykład krążka, z którego obu stron mimo-
środowo i prostopadle wystające końce czopa (6) osa
dzone są obrotowo w uchu lub uszach (6) dociskanego 
przedmiotu (7) lub (16), przy czym do jednego lub obu 
końców tego czopa przymocowana jest sztywno jed-
noramienna dźwignia (8), dostatecznie ciężka dla spo
wodowania jej obrotem poosiowego naciągu śruby (1). 
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80b (P. 153970) 10.03.1972. 

Instytut Przemysłu Wiążących Materiałów Budowla
nych, Opole (Wiesław Kurdowski, Edmund Nowak, Je
rzy Schroeder, Józef Strzelski). 

Sposób wytwarzania mleka wapiennego z materia
łów zanieczyszczonych siarczanami, a także ewentual
nie związkami fluoru, polegający na tym, że materiał 
w formie granul, szlamu lub pyłu wprowadza się do 
pieca przemysłowego, zwłaszcza pieca obrotowego 
i wypala się w temperaturze 800 do 1300°C, a następ
nie gasi się i rozszlamowuje na mleko wapienne, z n a 
m i e n n y t y m, że przygotowując wsad piecowy do 
materiału podstawowego dodaje się i rozprowadza 
w nim równomiernie materiał zawierający węgiel, 
zwłaszcza węgiel pierwiastkowy, na przykład w posta
ci koksu, a następnie całość wypalonego materiału ga
si się i rozszlamowuje na mleko wapienne, mieląc ma
teriał w trakcie gaszenia w młynie znanym. 

81a (P. 151613) 141.11.1971. 

Przedsiębiorstwo Budownictwa Kolejowego, Szcze-r 
ein (Jerzy Milewski). 

Urządzenie do łączenia w pakiet, zwłaszcza podkła
dów kolejowych znamienne tym, że składa się 
z dwóch uchwytów (1) i (2) łączonych centrycznie osa
dzonym sworzniem (3) do którego dostosowana jest 
dociskowa zasuwa klinowa (4) lub inne zamknięcie 
spełniające tę samą rolę. 

81a (P. 152432) 23.12.1971. 

Wielkopolskie Zakłady Mechanizacji Budownictwa 
..Zremb", Poznań, Polska (Mikołaj Rakowski, Ryszard 
Wasielewski). 

Urządzenie do napełniania tub masą uszczelniającą 
znamienne tym, że stanowi je zbiornik Cl) z pływają
cym tłokiem (2) osadzonym wahliwie w stojaku (3), 
mający odejmowalną pokrywę (4) z otworami na osa
dzenie tub Í5), natomiast z przeciwległej strony z ko
mory (6) nad pływającym tłokiem (2) wyprowadzony 
jest powietrzny przewód (7) łączący otwór wlotowy 

powietrza (18) za pośrednictwem rozdzielacza powie
trza (8), przy czym rozdzielacz powietrza (8) oraz po
krętła dociskowe (9) ustalające położenie tub (5) mo
cowane są do wspólnej półki (10) stojaka (3) 

81c (P. 153204) 1.02.1972. 

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy „ZREMB", 
Warszawa (Szymon Jobs, Lucjan Wilk, Robert Królak). 

Pojemnik do transportu kruszyw budowlanych oraz 
innych materiałów znamienny tym, że ma skrzynię ła
dunkową (1) wyłożoną wykładziną elastyczną, zamoco
waną zawiasowo do górnych krawędzi bocznych ścian 
(10), oraz zaopatrzoną w dwa czopy mimośrodowe (5) 
i conajmniej jeden czop zaczepowy (6) do zawieszania 
skrzyni ładunkowej (1) - na czas rozładunku - na 
cięgnach (2, 3) trawersy (4), przy czym czop zaczepowy 
(6) łączy się z cięgnem (3) trawersy (4) zaczepem szyb-
korozłącznym (7). 

81c (P. 153655) 23.02.1972. 

Wyższa Szkoła Rolnicza, Poznań (Marian Gawroń
ski). 

Opakowanie dla wyrobów skrzyniowych, zwłaszcza 
dla mebli przeznaczone do pakowania wyrobów trans
portowanych w kontenerach znamienne tym, że składa 
się z ochronnych krawężników (1) ukształtowanych ja
ko kątowniki i umocowanych na krawędziach wyro
bów za pomocą opasujących taśm (4) łączonych przy 
pomocy klamry (5). 
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80b (P. 153300) 4.02.1972. 

Jaroszowskie Zakłady Materiałów Ogniotrwałych, 
Jaroszów (Roman Kielar, Edward Rudnicki, Krystyna 
Rajtar). 

Sposób wytwarzania naczyń ceramicznych termood-
pornych znamienny tym, że w masie o zawartości: 
glina z kopalni „Janina" gatunek JBS 10-20% 
glina z kopalni „Janina" gatunek JCS 4 - 1 2 % 
glina z kopalni „Bolko" gatunek BE 10-20% 
glina z kopalni „Bolko" gatunek BES 10-20% 
glina z kopalni „Edmund" gatunek G-4 8 -16% 
skaleń Strzeblów gatunek I 28-42% 
formuje się przez toczenie lub odlewanie naczynia ce
ramiczne, pokrywa szkliwem i wypala w temperatu
rze 1200-1250°C w celu nadania im własności termo-
odpornych. 

80b (P. 153375) 18 02.1972. 

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, 
Kraków (Jerzy Sulikowski, Teodor Werber, Lucyna 
Westfal). 

Sposób impregnowania wyrobów azbestowo-cemen
towych według wynalazku znamienny tym, że uformo
wane wyroby azbestowo-cementowe impregnuje się 
stopioną siarką o temperaturze od-130° do 170°C, a po 
impregnacji nadmiar siarki usuwa się z powierzchni 
wyrobów. 

80b (P. 153393) 0.02.1972. 

Brunon Piątek, Bydgoszcz, Polska. 
Tworzywo budowlane, w którego skład wchodzi od

powiednio spreparowana makulatura oraz spoiwo mi
neralne znamienne tym, że do produkcji używa się 
rozdrobnionej i impregnowanej makulatury papiero
wej w ilości 5 do 95% oraz spoiwo mineralne w posta
ci cementu, wapna, gipsu lub mieszanki cementowo 
wapiennej i gipsowo-wapiennej, a zależnie od potrze
by, dodatkowe wypełniacze jak piaski i kruszywa bu
dowlane, w tym też kruszywa lekkie oraz pucolany. 

80b (P. 153436) 11.02,1972. 

Politechnika Wrocławska, Wrocław (Jan Malczewski, 
Józef Turlejski, Raymond Stanisław Jurczyk, Ryszard 
Steller, Zygmunt Alenowicz, Aleksander Dyżewski, 
Antoni Gurga, Franciszek Legendziewicz). 

Sposób wytwarzania form roboczych, zwłaszcza do 
formowania wyrobów ceramicznych, znamienny tym, 
że jako tworzywo stosuje się mieszaninę 70-90 części 
wagowych wypełniacza mineralnego, jak np. kwarc 
lub skaleń, o średniej wielkości ziarna 0,035-0,2 mm 
i 10-3 części wagowych żywicy termoutwardzalnej, 
jak np. fenolowoformaldehydowej, którą w metalowej 
formie-matce poddaje się działaniu temperatury 1 2 0 -
250°C i ciśnienia jednostkowego 100-500 kg/cm* w cza
sie 20-600 sekund na każdy milimetr grubości ścianki 
formy roboczej. 

80b (P, 153463) 12.02.1972. 

Gwardzik Ludwik, Bydgoszcz. 

Sposób wytwarzania płytek wykładzinowych zna
mienny tym, że najlepiej cement biały lub szary 
w ilości 80% wagowych miesza się w mieszalniku 
z koalinem w ilości 5% wagowych z piaskiem kwar
cowym w ilości 5% wagowych i magnezytem kaustycz
nym w ilości 10°/o wagowych, a następnie dodaje się 
znanych farb do barwienia, odpowiedniego koloru 
w ilości od 10 do 15% wagowych i całość mieszaniny 
zarabia się wodą w ilości od 8 do 12% z dodatkiem 
wody szklanej lub chlorku magnezu w ilości około 20% 
do wody zarobowej w czasie około 20 minut do wymie
szania granulacji, tak przygotowaną masę formuje się 
w ksztiude płytek w matrycy i prasuje się na prasie 

hydraulicznej lub mechanicznej o nacisku od 400 do 
750 kg/cm* i tak przygotowane płytki wkłada się do 
naczyń z otworami do ścieku wody, gdzie pozostawia 
się je na okres od 6 do 13 godzin w celu związania 
(konserwacji), a następnie wstawia się je do basenu 
z wodą na okres od 5 do 10 minut, a po wyjęciu od
stawia się je na okres 21 dni w celu dojrzewania 
i utwardzenia jako gotowego wyrobu. 

80b (P. 153477) 14,02 1972. 
Zakład Badań i Doświadczeń Budownictwa Wm,..o~ 

wego, Katowice, Polska (Norbert Wypchol). 

Sposób badania wytrzymałości betonu na rozciąga
nie, zwłaszcza betonu lekkiego znamienny tym, że od
bywa się bezpośrednio w konstrukcji urządzeniem, 
którego głowice przykleja się do powierzchni betonu 
zaprawą na bazie żywic syntetycznych, a po osiągnię
ciu wymaganej wytrzymałości sklejenia wprowadza 
się pod ciśnieniem olej do cylindra, którego parcie wy
wiera nacisk na kryzę wgniatającą się krawędzią kli
nową w beton, oraz tłok który poprzez przyklejoną 
głowice powoduje wyrwanie z powierzchni betonu 
próbki o przekroju średnicy wewnętrznej kryzy. 

Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz. 1, 
znamienne tym, że zawiera głowice (1) umieszczoną 
wewnątrz cylindrycznej kryzy (10) o krawędziach kli
nowych (11) stykających się z betonem i dociskaną 
płytą łączącą (7), w której znajduje się kanał (8) dla 
doprowadzenia oleju i kanał (9) odprowadzający olej 
z cylindra. 

80b (P. 153723) 26.02.1972. 

Politechnika Śląska im. W. Pstrowskiego, Gliwice 
(Henryk Krause, Edward Pichocki). 

Sposób wytwarzania zapraw i betonów z dodat
kiem popiołów lotnych znamienny tym, że stosuje się 
dodatek popiołu lotnego hutniczego o zawartości SiOg 
więcej niż 70°/o wagowo, zawartości CaO + MgO -I-
■+ Al2O8 + Fe203 mniej niż 20'% wagowo i zawartości 
ziarn o średnicy zastępczej mniejszej od 60 mikronów 
- od 80% do 100% wagowo, w tym ziarn o średnicy 
zastępczej mniejszej od 5 mikronów - 45% lub więcej. 

80b (P. 153;; J2) 28.02.1972. 

Instytut Przemysłu Wiążących Materiałów Budowla, 
nych, Opole (Karol Kunz, Wiesław Kurodowski, Ed
mund Nowak). 

Sposób wytwarzania elementów gipsowych, polega
jący na tym, że przygotowuje się zaczyn gipsowy, 
w którym stosunek wagowy gipsu półwodnego i wody 
wynosi około 1, wlewa się tak przygotowany zaczyn 
do form, w i ę d n i e formuje się z zaczvnu potrzebie 
elementy, zw .uszeza w chirurgii urazowej przez na
kładanie odpowiednich warstw zaczynu wokół jakie
goś przedmiotu, zwłaszcza wokół uszkodzonej części 
ciała, a potem suszy się te elementy napowietrznie, 
względnie w suszarniach przemysłowych, znamienny 
tym, że po uformowaniu elementu czeka się pewien 
czas na wytworzenie się gazu i wyciśnięcie z por ele
mentu części wody. 

80b (P- 153760) 29.02-1972. 

Inslytut Szkła, Warszawa (Longin Kociszewski, Ha
lina Badyoczek, Liliana Pigłov 'ca). 

Sposób wytwarzania kaolinu kalcynowanego o wy
sokim stopniu białości, znamienny tym, że kaolin mie
sza się z solą lub solami amonu w ilości 1 -2u% 
w stosunku wagowym, a następnie ogrzewa w tempe
raturze do 1200°C. 
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80b (P. 153970) 10.03.1972. 

Instytut Przemysłu Wiążących Materiałów Budowla
nych, Opole (Wiesław Kurdowski, Edmund Nowak, Je
rzy Schroeder, Józef Strzelski). 

Sposób wytwarzania mleka wapiennego z materia
łów zanieczyszczonych siarczanami, a także ewentual
nie związkami fluoru, polegający na tym, że materiał 
w formie granul, szlamu lub pyłu wprowadza się do 
pieca przemysłowego, zwłaszcza pieca obrotowego 
i wypala się w temperaturze 800 do 1300°C, a następ
nie gasi się i rozszlamowuje na mleko wapienne, z n a 
m i e n n y t y m, że przygotowując wsad piecowy do 
materiału podstawowego dodaje się i rozprowadza 
w nim równomiernie materiał zawierający węgiel, 
zwłaszcza węgiel pierwiastkowy, na przykład w posta
ci koksu, a następnie całość wypalonego materiału ga
si się i rozszlamowuje na mleko wapienne, mieląc ma
teriał w trakcie gaszenia w młynie znanym. 

81a (P. 151613) 16.11.1971. 

Przedsiębiorstwo Budownictwa Kolejowego, Szcze-r 
cin (Jerzy Milewski). 

Urządzenie do łączenia w pakiet, zwłaszcza podkła
dów kolejowych znamienne tym, że składa się 
z dwóch uchwytów (1) i (2) łączonych centrycznie osa
dzonym sworzniem (3) do którego dostosowana jest 
dociskowa zasuwa klinowa (4) lub inne zamknięcie 
spełniające tę samą rolę. 

81a (P. 152432) 23.12.1971. 

Wielkopolskie Zakłady Mechanizacji Budownictwa 
.Zremb", Poznań, Polska (Mikołaj Rakowski, Ryszard 

Wasielewski). 

Urządzenie do napełniania tub masą uszczelniającą 
znamienne tym, że stanowi je zbiornik Cl) z pływają
cym tłokiem (2) osadzonym wahliwie w stojaku (3), 
mający odejmowalną pokrywę (4) z otworami na osa
dzenie tub f5), natomiast z przeciwległej strony z ko
mory (6) nad pływającym tłokiem (2) wyprowadzony 
jest powietrzny przewód (7) łączący otwór wlotowy 

powietrza (18) za pośrednictwem rozdzielacza powie-
E S i i h P ^ ^ ">zdzielacz powietrza (8) oraz po
krętła dociskowe (9) ustalające położenie tub (5) mo
cowane są do wspólnej półki (10) stojaka (3) 

81c OP. 153204) 1.02.1972. 

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy „ZREMB", 
Warszawa (Szymon Jobs, Lucjan Wilk, Robert Królak). 

Pojemnik do transportu kruszyw budowlanych oraz 
innych materiałów znamienny tym, że ma skrzynię ła
dunkową (1) wyłożoną wykładziną elastyczną, zamoco
waną zawiasowo do górnych krawędzi bocznych ścian 
(10), oraz zaopatrzoną w dwa czopy mimośrodowe (5) 
i conajmniej jeden czop zaczepowy (6) do zawieszania 
skrzyni ładunkowej (1) - na czas rozładunku - na 
cięgnach (2, 3) trawersy (4), przy czym czop zaczepowy 
(6) łączy się z cięgnem (3) trawersy (4) zaczepem szyb-
korozłącznym (7). 

81c (P. 153655) 23.02.1972. 

Wyższa Szkoła Rolnicza, Poznań (Marian Gawroń
ski). 

Opakowanie dla wyrobów skrzyniowych, zwłaszcza 
dla mebli przeznaczone do pakowania wyrobów trans
portowanych w kontenerach znamienne tym, że składa 
się z ochronnych krawężników (1) ukształtowanych ja
ko kątowniki i umocowanych na krawędziach wyro
bów za pomocą opasujących taśm (4) łączonych przy 
pomocy klamry (5). 

153 
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81d (P. 152383) 22.12.1971. 
Wytwórnia Urządzeń Komunalnych „Wuko", Łódź, 

Polska (Włodzimierz Gaede, Jerzy Dmochowski, Wal
demar Neuman, Władysław Sadowy). 

Zapora ruchoma do samochodów wywożących ładu
nek z ugniataniem hydraulicznym składające się z bel-
ki i zamocowanych do niej palców znamienna tym, że 
do belki (1) przymocowane jest tłoczysko (2) cylindra 
(3), który przewodami (7) włączony jest do istniejącego 
hydraulicznego układu sterowania urządzeniem ugnia
tającym. 

81e (P. 152484) 24.12.1971. 
Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych, Poznań, 

Polska (Romuald Unruh, Eugeniusz Dmytrów, Jan Ko
walczyk). 

Urządzenie zasypowe do silosów zbożowych oraz po
dobnych zbiorników składowania ziarna wyposażone 
w lej zasypowy i pionowy ułożyskowany wał, znamien
ne tym, że ma obrotowy lej (9) z przymocowanymi do 
niego od dołu dwiema lub kilkoma wylotowymi rura
mi (10), które są odchylone od osi pionowej pod ką
tem około 45°, przy czym na blisko jednej trzeciej swej 
długości rury (10) są wygięte po promieniu pod kątem 
około 80° w kierunku przeciwnym do obrotu leja (9). 

81e (P. 152758) 4.01.1972. 

Kopalnia Węgla Kamiennego „Marcel", Radlin (Byr-
tek Bogusław, Wrożyna Joachim, Józef Hanslik, Gojny 
Andrzej). 

Belka prowadząca napędu przenośnika zgrzebłowe
go w ścianie wyrobiska górniczego, znamienna tym, że 
prowadząca belka (1) ma kształt wzdłuż ściętej rury, 
przy czym powstałe w wyniku ścięcia krawędzie są 
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połączone z płytą (3) stanowiącą powierzchnię przy
legania do kadłuba napędu (2), zaś przylegająca do 
spągu (4) swą wypukłością rurowa część belki (1) ma 
również zaokrąglone końce (5). 

81e (P. 152996) 20.01.1972. 

Zakłady Elektro-Maszynowe „Eda", Poniatowa (Jan 
Wójcik, Karol Grzeszczyk). 

Urządzenie wózkowe do składowania i transportu 
wyrobów, zwłaszcza agregatów sprężarkowych do 
chłodni domowych składające się z ramowej konstruk
cji, rolek obrotowych, zespołu mocującego wkrętami 
i nakrętkami oraz kołki osadcze w podstawie, znamien
ne tym, że ma dwie szeregowo usytuowane ramy (3) 
i obejmy (2), na jednej podstawie (1), przy czym po
przeczne ramy (3) posiadają w połowie swej długości 
przegięcia, do których przylegają na przemian po
wierzchniami płaskimi skraplacze (9) mocowane płyt
kami dociskowymi (7) i (8) wykonane w kształcie nie
pełnej cyfry "4" z otworem i płytkami elastycznymi 
usytuowanych w górnej części obejmy (2) stanowiącej 
konstrukcję nośną urządzenia, która w górnym ramie
niu posiada kształtowe gniazdo (16) odpowiadające 
kształtowi prowadnicy (15). 

wej prowadzonej pomiędzy rolkami, znamienne tym, 
że osie (13, 15) rolek (12, 14) Drowadzących listwę kra
wędziową (10, 21, 25) przebiegają w stosunku do siebie 
pod kątem i są umieszczone symetrycznie względem 
taśmy przenośnikowej (1, 22), rozchodząc się promie
niowo w kierunku ku zewnętrznej krawędzi taśmy 
przenośnikowej (1, 22), 

81e (P. 153263) 3.02.1972. 

Oy Cyklop AB, Helsinki, Finlandia (Karl Johan 
Back, Aimo Kyla-Junnila). 

Zawieszka do podnoszenia związanych razem więk
szych paczek lub podobnej drobnicy, mająca ucho lub 
kanał do wprowadzenia haka, oraz co najmniej jeden 
otwór do przeprowadzania wiązania paczek w celu za
mocowania zawieszki tak, że wiązanie przechodzi nad 
uchem względnie nad kanałem zawieszki, znamienna 
tym, że zawieszka ma postać płytki, na której za po
mocą wycinania i wyginania ukształtowane jest ucho 
względnie kanał (4, 9 i 13). 

Sie (P. 153234) 2.02,1972. 

Dieter Bruhm, Harsum, Niemiecka Republika Fede
ralna (Dieter Bruhm). 

Prowadnica, narożnikowa dla przenośników taśmo
wych o taśn ie przenośnikowej prowadzonej wokół 
stożkowych rolek nośnych i posiadającej na zewnętrz
nej krawędzi zgrubienie w postaci listwy krawędzie-

81e (P. 153347) 07.02.1972. 

Rybnicka Fabryka Maszyn „Ryfama" Przedsiębior
stwo Państwowe, Rybnik (Henryk Adamowicz, Alojzy 
Salamon). 

Ul dzenie do chwytania zerwanego łańcucha hamu
jącego przenośnika zgrzebłowego stosowanego na po
chyłej drodze transportowej, znamienne tym, że składa 
się z chwytaka (1) osadzonego obrotowo na sworzniu 
(2) zamocowanym prostopadle do półek (3, 4) podbu
dowy przenośnika, który to chwytak (1) przechodzi 
przez wycięcie (5) w poprzecznej ściance (6) podbudo
wy do wnętrza dolnego przedziału (7) trasy, przy czym 
pomiędzy chwytakiem (1) i zewnętrzną powierzchnią 
(10) ścianki (6) rozpięta jest sprężyna (11) utrzymująca 
chwytak (1) stale w pozycji gotowości do zaczepienia 
o obsuwające się zgrzebło (12), 
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8Ie (P. 153445) 11.02.1972. 

Zakłady Konstrukcyjno-Mechaniyaeyjne Przemyślu 
Węglowego, Gliwice (Norbert Hak, Henryk Majcher). 

Sposób automatycznego zdalnego sterowania ro^sa-
tezlonyim ciąpami przenośników dostawczych, zna
mienny tym. że kolejno uruchamia się napędy prze
nośników od wysypu do miejsca ich załadowania, po
nadto dowolna trasa rozgałęzionego ciągu przenośni
ków jest sterowana z miejsca jej załadowaniu za po
średnictwem ręcznego przycisku lub sygnałem z ma
szyny urabiającej przenośnika ścianowego względnie 
innego urządzenia sterującego. 

Układ do stosowania sposobu według zastrz. 1, zna
mienny tym, że ma zespoły kierunkowe (5) zabudowa
ne przy każdym rozgałęzianiu się tras I, II, III. 

82a (P. 150976) 11.10.1972. 

Biuro Projektowo-Technologiczne Przemysłu Moto
ryzacyjnego „MOTOPROJEKT", Warszawa (Roman 
Partyka). 

Suszarka lakiernicza konwekcyjna strefowa, złożona 
z dwóch stref, strefy podsuszania - która jest wyod
rębniona za pomocą własnego układu grzewczego wen
tylacyjnego i podobnie zbudowanej strefy suszenia, 
znamienna tym. że nagrzewnice 46) strefy podsuszania 
i nagrzewnice (9) strefy suszenia, zasilane są różnymi 
czynnikami grzewczymi. 

82a <P. 153577) 18.02.1972. 

Przeds ięb iors two Pro jek towan ia i Wyposażania Od
lewni „Prod l fw" Oddział Pro jek towy. K r a k ó w , Polska 
(Ryszard Motyczyński , -Józef Michałczak, Tadeusz F r a -
naszek. J a n Bruzda, Tadeusz Pyt l ik) . 

Sposób Jluidyzacyjru-Ko suszenia, odpylania i oczysz
czania ma te r i a łów sypkich zwłaszcza p iasków zawie
rających domieszki gliny, polegający na podawaniu 
piasku na pe r fo rowane dno przez k tóre przepływa 
czynnik suszący, znamienny tym, że wilgotny piasek 
jest podawany przez dwa znane w zasadzie dozownik", 
z których jeden pracuje w sposób ciągły, a drugi o k r e 
sowo zależnie od wilgotności suszonego piasku. 

Vm\dżviiit do s tosowania sposobu według zastrz. 
1 -5 znamienne tym. ze pochylone w ' k i e r u n k u odbioru 
suchego piasku (8) per forowane dno (7? ma wyoblenia 
(11) w których si] otwory 19) u sy tuowane pod kątem 
os t rym do powierzchni dna (10). 

83a (p. 150536) 16 09.197 5 

Instytut Tele- i Radiotechniczny, Warszawa (Ste;aa 
Kocswara). 

Urządzenie do automatycznego sterowania naciągiem 
elektrycznym mechanizmów sprężynowych 'r-r.nz 
z wskaźnikiem rezerwy chodu znamienne tym., -t- po
siada sprężynę dodatkową (8) dociskaną c?:csc".;.- r.;---
chomą <5) posiadającą po obydwu stronach 'vch^ '3» 
i (S) poruszające się w skośnych rowkach »;!> <<-jła \9 
i prostych rowkach (4) koła ślimakowego (2>. 

83«J (P. 152387) 22 l? ■ 

Zakład Opracowań i Produkcji Apara tu ry Nauk owej, 
Warszawa, (Władysław Milcarck). 
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Ik lad synchronizacji i odczytu błędu chodu elektro
nicznych zegarów kwarcowych i atomowych szczegól
nie dogodny do realizacji w technice obwodów scalo
nych, znamienny tym, że ma cyfrowy układ pomiaru 
i synchronizacji (1) włączony wejściami wyzwalania 
(2 i 3) pomiędzy wyjście sygnału czasu wzorcowego (4), 
a wyjście sygnału czasu zegarowego (5) w obniżaczu 
częstotliwości (8) oraz nastawiony układ opóźnienia 
fazowego (9) włączony pomiędzy źródło wielkiej czę
stotliwości (10) a wejście (11) obniżacza częstotliwości 
i ma obwód synchronizacji wstępnej (12) włączony po
między wyjście sygnału czasu wzorcowego (4) a wej
ście kasowania z wyprzedzeniem (13) obniżacza często
tliwości (8). 

84a <i». 153191) 31.01.1972. 

Wojewódzki Zarząd Wodnych Melioracji, Szczecin, 
Polska (Kazimierz Dutkiewicz, Michał Dutkiewicz). 

Przystawka dźwigniowa, znamienna tym, że składa 
się z ramy (1) z blatem (2) z zamocowanymi na śród-, 
ku elementów bocznych podporami (3), a na środku 
elementów górnego i dolnego tulei (4); w zestawie 
z dźwignią (5) zaopatrzoną na jednym końcu w hak (6) 
przystawiona do rury czołowej (7) przepustu rurowego 
z dobetonowanym gniazdem prowadnicy (8), w którym 
osadzona jest prowadnica (9). 

84c (P. 138188) 16.01.1970. 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Budownictwa Wod-
no-Inż. „Hydrobudowa", Warszawa (Romuald Hoff
man, Marek Świeca Waldemar Mierzejewski). 

Sposób zabezpieczania wąskoprzestrzennych wyko
pów wykonywanych w gruntach nieskalistych, zna
mienny tym, że na dno otworu kotwionego doprowa
dza się zaczyn wiążący zbrykietowany lub w ampu-
łach, lub też w postaci jednego suchawego ładunku 
lub paru ładunków, z których przez ubijanie, na dnie 
otworu formuje się zgrubioną buławę, po czym wbija 

się, wciska lub wkręca w nią grot nośny kotwi połą
czony rozłącznie z cięgnem kotwi. 

Urządzenie do zabezpieczania wykopów, zwłaszcza 
wąskoprzestrzennych szalowanych w gruntach nieska-
listych, znamienne tym, że posiada buławę (4) ufor
mowaną ubijakiem (3) oraz umieszczony w buławie 
stalowy grot (11), który posiada rozłączne połączenie, 
poprzez złącze (7), z cięgnem (10). 

84c (P. 152417) 23.12.1971. 

Główne Biuro Studiów i Projektów Górniczych Biu
ro Projektów Górniczych - Kraków, Kraków (Józef 
Łukaszewicz). 

Sposób wykonania ścian oporowych ze wspornikami 
odciążającymi, z prefabrykatów w kształcie litery L, 
znamienny tym, że prefabrykaty ustawia się w płasz
czyźnie ściany oporowej z poziomą ścianą po stronie 
naziomu, zasypuje ziemią a następnie kolejno ustawia 
się wyżej następne prefabrykaty na wykonanym nasy
pie i zasypuje ziemią, przy czym w płaszczyźnie ścia
ny oporowej pod każdym prefabrykatem założone są 
przeguby. 

84c (P. 152430) 23.12.1971. 

Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjno-Mors-
kiego „Hydrobudowa 4", Gdańsk, (Stanisław Onoszko). 

Podstawa budowli hydrotechnicznych stawianych na 
dnie zbiornika wodnego, znamienna tym, że ma postać 
układu żelbetowych ram (1, 2), z których dolna rama 
żelbetowa (1) ustawiana jest bezpośrednio na dnie, 
a druga rama (2) na pierwszej ramie (1) i jest dopro
wadzona do położenia poziomego za pomocą regulato
rów (3) i następnie ustabilizowana dolną betonową 
warstwą (4) usytuowaną wewnątrz dolnej ramy (1), 
dochodzącą przynajmniej do spodu drugiej ramy (2), 
przy czym na górnej ramie (2) ustawiona jest budo
wla (5) na uszczelce (6) i wewnątrz górnej ramy (2) 
wykonana jest górna betonowa warstwa (7) z betonu 
doprowadzonego rurowymi przewodami (8). 

84d (P. 152270) 18.12.1971. 

Politechnika Śląska im. W Pstrowskiego, Gliwice 
(Wacław Sakwa, Stanisław Jura, Janina Marcinkowska, 
Mariusz Łabęcki, Józef Czepiel, Bronisław Karbasz). 

Sposób wykonania zębów zbrojonych do koparek, 
znamienny tym, że na powierzchniach roboczych zę
bów wykonuje się rowki, otwory lub płaszczyzny, któ
re wypałnia się lub nadtapia ciekłymi stopami odpor
nymi na ścieranie, przez zalewanie w formach odlew
niczych. 
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85a (P. 152824) 21.12.1971. 

Bielska Fabryka Armatur „BEFA" Przedsiębiorstwo 
Państwowe, Bielsko-Biała (Jan Kolber, Tadeusz Gru-
dzieński, Leopold Szczypka). 

Układ uszczelniający grzybka zaworowego, zwłaszcza 
w hydrantach, zaworach hydrantowych, stojakach hy
drantowych lub podobnych urządzeniach, w którym 
na grzybku zaworowym osadzony jest pierścień uszczel
niający, wykonany korzystnie z tworzywa elastycznego, 
jak np. guma lub tworzywo sztuczne i mający w prze
kroju poprzecznym korzystnie kształt okrągły - oraz 
pierścień dociskowy, dociskający pierścień uszczelnia
jący i • wykonany korzystnie z tworzywa sztywnego, 
jak np. metal, stop metalowy lub tworzywa sztuczne, 
przy czym grzybek oraz pierścień dociskowy posiadają 
powierzchnie ukształtowane odpowiednio do profilu 
pierścienia uszczelniającego, znamienny tym, że pier
ścień dociskowy (2, 2a) jest przytrzymywany, a tym 
samym zabezpieczony przed zsunięciem się z grzybka 
(3, 3a, 3b), pierścieniem sprężynującym (4, 4a), osadzo
nym w pierścieniowym rowku znajdującym się w 
grzybku (3, 3a, 3b), przy czym ten pierścień sprężynu
jący (4, 4a) jest wykonany z tworzywa odpornego na 
korozję, zwłaszcza w obecności wody, przykładowo ze 
stali stopowej lub brązu krzemowego. 

85b (P. 151506) 12.11.1971. 

Politechnika Wrocławska, Wrocław (Apolinary Ko
wal). 

Sposób koagulacji wody hydrolizującyml solami glinu 
lub żelaza przy użyciu środka wspomagającego, zna
mienny tym, że do koagulowanej wody dodaje się jako 
środka wspomagającego, łącznie z koagulantem podsta
wowym, żelatynę spożywczą w ilości 0,1 do 0,5 g/m8 

koagulowanej wody lub 0,5 do 1,0 procenta wagowego 
w stosunku do ilości koagulantu podstawowego 

85b (P. 153621) 22.02.1972. 

Kopalnia Węgla Kamiennego „Czerwona Gwardia", 
Czeladź (Bogdan Cwięk, Ryszard Zygmunt, Artur Ra-

decki, Zdzisław Bacia, Bohdan Ufnalski, Mieczysław 
Leoniak, Edward Brzozowski, Bogdan Lesiuk). 

Urządzenie do uzdatniania wody kopalnianej zna
mienne tym, że składa się z osadzonej w boczniku ru
rociągu wodnego lampy wyładowczej lub kwarcowej 
przy czym stanowi ona źródło promieni głównie ultra
fioletowych i odległość jej ścianek od powierzchni osło
ny wynosi od 40 mm do 490 mm. 

85c (P. 150127) 21.08.1971. 

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, 
Stalowa Wola (Henryk Szychowski). 

Przeciągarka kanałowa zwłaszcza do mechanicznego 
czyszczenia kanałów sanitarnych do średnicy 400 mm, 
znamienna tym że konstrukcja nośna (3) jest zawieszo
na króćcami łącznikowymi (4) i (5) w łożyskach (2) i na 
wspornikach (la) i (Ib) podstawy (1) i obraca się wo
kół swojej osi ze sondą stalową (22), przy czym koło
wrót bębnowy (6) zawieszony swą osią w łożyskach (7) 
konstrukcji nośnej (3), ma osadzone luzem na obu 
końcach tej osi koła zębate (9), które przez zazębienie 
z zębatym kołem pierścieniowym (11) osadzonym na 
wspornikach (12) na podstawie (1) i przy ruchu obro
towym konstrukcji nośnej (3), otrzymują swój ruch 
obrotowy wokół osi kołowrotu bębnowego (6). 

85c (P. 150303) 2.09.1971. 

Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego, Łódź 
(Zygmunt Lisica, Barbara Korlińska-Czajka). 

Zbiornik sitowy, składający się z korpusu w kształ
cie walczaka ustawionego pionowo i zamkniętego od 
góry pokrywą a od dołu stożkowym dnem, znamienny 
tym, że ma wewnątrz korpusu (2) zamontowaną pio
nowo rurę (1), umieszczoną koncentrycznie w pokrywie 
(3) i w pod nią umieszczonym poziomo lub skośnie fil
tracyjnym sicie (4) w kształcie perforowanej płaskiej 
półki lub o innym kształcie, przy czym dolny otwór 
tej rury jest usytuowany powyżej ściętego wierzchołka 
stożkowego dna (5). 
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85c (P. 150493) 14.09.1971. 

Instytut Gospodarki Wodnej, Warszawa (Stanisław 
Bachanek, Jerzy Rybiński). 

Sposób oczyszczania ścieków z produkcji płyt pilśnio
wych, znamienny tym, że do ścieków po wstępnym 
oczyszczeniu mechanicznym, dodaje się substancji po-
żywkowych i neutralizuje się do pH = 7,0-7,5 a na
stępnie oczyszcza biochemicznie niezależnie od ich po
czątkowego stężenia i bez względu na ilość zużywanej 
wody na jednostkę produktu. 

85c (P. 151243) 27.10.1971. 

Politechnika Warszawska, Warszawa (Adam Chojnac
ki, Bronisław Bartkiewicz). 

Sposób oczyszczania ścieków zwłaszcza z zawartością 
substancji o charakterze emulsji węglowodorów i/lub 
tłuszczów w wodzie, znamienny tym, że stosuje się mie
szaninę siarczanu, korzystnie siarczanu magnezowego 
i wodorotlenków metali alkalicznych w ilości 1 0 0 -
- 5 0 0 % wagowych w stosunku do ilości zawartych 
w ściekach tłuszczów lub detergentów anionowych. 

85c (P. 152395) 31.12.1971. 

Uniwersytet Warszawski Instytut Mikrobiologii, 
Warszawa (Kazimierz Matusiak). 

Sposób biologicznego oczyszczania ścieków, zwłaszcza 
przemysłowych, znamienny tym, że do wód ściekowych, 
stanowiących substrakt, wprowadza się glony, korzy
stnie z gatunku chlorella o wysokim inoculum, przy
kładowo od 5 /- 107 do 20 X 107 komórek/ml, tworzące 
wraz z substraktem doprowadzonym uprzednio do kwa
sowości około 8 pH, medium, które poddaje się równo
czesnemu działaniu aeracji przy pomocy powietrza uzu
pełnionego dwutlenkiem węgla do zawartości 3-5fl/o 
tego składnika w powietrzu, naświetlania światłem 
o spektrum odpowiadającym widmu fotosyntezy i tem
peratury optymalnej dla wzrostu szczepu .glonu, przy
kładowo w granicach 25-30°C a następnie rozdziela się 
znanymi metodami na wodę i masę glonową przy czym 
działanie powietrza powoduje intensywny ruch me
dium sprzyjający rozwojowi hodowli glonów dodat
kowo ponadto wspomaganej w swych przemianach me
tabolicznych przez wzbogacenie medium niewielką 
ilością fosforu przykładowo od 20 do 30 mg/l. 

8 5c (P. 152633) 31.12.1971. 
Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Warszawa (Jan Ol

szewski, Franciszek Tuźnik, Marek Kieszkowski). 

Sposób unieszkodliwiania ścieków przemysłowych 
zawierających azotyny, znamienny tym, że wprowadzo
ne do szczelnej komory ścieki zakwasza się kwasem 
mineralnym do pH 2, napowietrza przez około 3 go
dziny sprężonym powietrzem drobnopęcherzykowo przy 
wydajności do 50 m3/m3 ścieków i godzinę i prowadzi 
równocześnie absorpcję wydzielających się w komorze 
napowietrzania tlenków azotu w dołączonym do komo
ry absorberze, a po zakończeniu napowietrzania neu
tralizuje ścieki przez dodanie mleka wapiennego lub 
ługu sodowego w ilości odpowiadającej potrzebnej dla 
doprowadzenia odczynu ścieków do pH około 7 i od
prowadza do odbiornika, natomiast absorbent wymie
nia się okresowo. 

85c (P. 152670) 31.12.1971. 

Biuro Studiów i Projektów Przemysłu Włókiennicze
go, Łódź (Zbigniew Chmielecki, Józef Lesiak). 

Urządzenie do usuwania detergentów ze ścieków 
przemysłowych, znamienne tym, że składa się z pięciu 
ustawionych jedna za drugą komór, z których pierw
sza komora (1), do której doprowadzone są ścieki, jest 
wyposażona w perforowane rury (2), połączone ze zbior
nikiem sprężonego powietrza, zaś w swej górnej części 
ma przelew do komory (3), w której jest zbierana wy
pleniona piana, wyposażonej także w przelew do komo
ry (4), wyposażonej w sita (5) do gaszenia piany, orzy 
czym nad sitem (5) jest umieszczony wylot wentyla
tora (6), zaopatrzony w nagrzewnicę (7), którego wlo
towy przewód (8) jest umieszczony w kolejnej komo
rze (9), a wlot umieszczony pod sitem (5) w komorze 
(4), w której jest gaszona piana, dodatkowo w komorze 
(9) jest umieszczona pompa (10), o- wlotowym przewo
dzie (11) umieszczonym w dolnej części komory (4), 
w której jest gaszona piana, zaś jej wylotowy przewód 
(12) stanowią perforowane rury umieszczone w górnej 
części ostatniej z kolei komory (13) nad ustawionymi 
także w komorze (13) płytami (14) do suszenia deter
gentów. 

85c (P. 152893) 13.01.1972. 

Przedsiębiorstwo Specjalistyczne Górnictwa Surow
ców Chemicznych „Hydrokop" Zakład Doświadczalny, 
Kraków, (Juliusz Kohsling, Marian Cielenkiewicz. An
drzej Domagała, Jerzy Zawadzki). 

Sposób oczyszczania wód z zawiesin mechanicznych, 
znamienny tym, że dła przyspieszenia wytrącania się 
osadu, zanieczyszczoną wodę miesza się koagulatorem, 
a następnie zrzuca się ją do zbiornika osadczego w któ
rym następuje oddzielanie ziar od wody na drodze 
grawitacyjnej przy lównoczesnym odsączaniu wody ze 
zbiornika "przy pomocy przeciwkolmotacyjnych filtrów 
żwirowo-krzemianowych. 
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85c (P. 153867) 4.03.1972. 

Politechnika Gdańska, Gdańsk, Polska (Kazimierz 
Abramski, Bolesław Komsta, Franciszek Loska). 

Mnich do odprowadzania wody z osadników przemy
słowych, znamienny tym, że wykonany jest z dwu 
współosiowych, perforowanych na całej długości rur 
żelaznych (2 i 3), o długości korzystnie jedno- lub dwu
metrowej, przestrzeń pomiędzy którymi wypełniona 
jest warstwą filtracyjną drobnego żwiru (7), ograni
czoną z obu stron siatką fiiltracyjną (6) tkaną lub ple
cioną, wykonaną z drutu względnie tworzywa sztucz
nego. 

85d (P, 150545) 17.09.1971. 

Bielska Fabryka Armatur „BEFA" Przedsiębiorstwo 
Państwowe, Bielsko-Biała (Marian Wejwoda, Jan Kol-
ber, Leopold Szczypka). 

Stojak hydrantowy, służący do czerpania wody, np. 
z podziemnej sieci wodociągowej, między innymi np. 
przez straże pożarne, mający kształt pionowej, ruro
wej koltfmny, wyposażonej w dolnej części w przyłą
cze, służące do połączenia stojaka ze źródłem zasila
jącym (np. z siecią), przykładowo przez osadzenie go 
w odpowiednim uchwycie kłowym podziemnego hy
drantu ulicznego, przy czym w górnej części stojaka 
znajduje się przyłącze luS przyłącza dla węży wodnych 
lub podobnych instalacji, a ponadto urządzenie lub 
urządzenia do otwierania i zamykania przepływu wo
dy, znamienny tym, że w jego głowicy (3) jest ułożys-
kowane obrotowo zawieradło (4) o kształcie podobnym 
do okrągłej płyty, służące do całkowitego lub częścio-

wego otwierania oraz zamykania przepływu wody 
i współpracujące w tym celu z gniazdem lub pierście
niem uszczelniającym (5), znajdującym się w głowi
cy (3). 

85d (P. 153490) 15,02.* 972. 

Wyższa Szkoła Inżynierska, Koszalin, Polska (Zbi
gniew Cierpisz). 

Zbiornik hydroforowy o dowolnym kształcie zna
mienny tym, że jego ściany (3) wykonane są z elastycz
nej wodoszczelnej tkaniny lub folii. 

86c (P. 149883) 6.08.1971. 

Centralne Laboratorium Przemysłu Filcowego i Tka
nin'Technicznych, Łódź, Polska (Janusz Widawski). 

Taśma tkana, zwłaszcza dla przemysłu meblarskiego 
znamienna tym, że wykonana jest z tasiemek z folii 
syntetycznej orientowanej o numeracji Td. 500 - 3000, 
najkorzystniej Td.1000, przy zastosowaniu skrętu pod
stawowego 180-200 skr/m o kierunku Z lub S. lub 
przemiennie co druga nitka o kierunku Z i S przy czym 
stosuje się przędzę osnowową jak i wątkową jedno-
nitkową lub łączoną bez skręcania w 2--6 składowych. 

86c (P. 150708) 25.09.1971. 

Bydgoskie Zakłady Taśm Technicznych „Pasamon", 
Bydgoszcz, Polska (Antoni Moskal). 

Technologia wytwarzania taśm bezkońcowychr zna
mienna tym, że wytwarzane są z odcinków taśmy tka
nej w metrach bieżących jedno lub dwuwarstwowej 
łączonej na obwód zamknięty metodą zgrzewania lub 
sklejania na zakładkę. 

87a (P. 152061) 10.12.1971. 

Fabryka Samochodów Ciężarowych im. B. Bieruta, 
Lublin, (Wiesław Kostrzewa, Edward Litwin). 

Ściągacz, zwłaszcza do wałków zębatych znamienny 
tym, że składa się z dzielonego korpusu tl>, wewnątrz 
którego ukształtowane są oporowe występy (2) oraz 
nakrętki (3) współpracujące z korpusem (1) i oporową 
podkładką (4). 
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87a (F. 163260) 3.02.1972. 
Pierwszeństwo: 4.02.1971; 14.08.1971 

Huck Manufacturing Company, Detroit, Stany Zje
dnoczone Ameryki (William Everett Pinkerton). 

Narzędzie do skręcania i obciskania połączeń zwłasz
cza śrubowych składających się z elementu gwintowane
go zewnętrznie i elementu gwintowanego wewnętrznej, 
znamienne tym, że zawiera pierwszy człon obciskający 
(32) służący do obciskania jednego z elementów gwin
towanych na drugim, drugi człon (26) służący do obra
cania jednego z elementów gwintowanych względem 
drugiego, człon napędowy (62) napędzany i służący do 
przeniesienia napędu na pierwszy człon obciskający (32) 
i na drugi człon (26) oraz człon sprzęgający (62) służący 
do sprzęgania na przemian członu pierwszego (32) 
i członu drugiego (26) z członem napędowym (62) i na
przemiennego uruchamiania członu pierwszego i dru
giego odpowiednio do wielkości siły napędowej w mo
mentach gdy wielkość tej siły ulega zmianie. 

87a (P. 153465) 14.02.1972. 
Biuro Projektów Przemysłu Gumowego „Stomil", 

Warszawa (Stanisław Lipiński, Zdzisław Przybysz, Wi
told Mazurowski). 

Urządzenie ułatwiające przecinanie i wykonywanie 
wycinków poprzecznych przekrojów opon, do którego 

sani osadzonych na pionowych prowadnicach jest za
mocowany siłownik połączony ze stołem osadzonym 
na poziomych prowadnicach i które to sanie są połą
czone z siłownikiem zamocowanym do ramy urządzenia, 
znamienne tym, że do wspornika (11) zamocowanego do 
stołu (5), jest zamocowany siłownik (12) połączony prze
gubowo z przyciskiem (13) mającym wycięcie (14). 

8 7 a (P.153527) 17.02.1972. 
Politechnika Wrocławska, Wrocław (Józef Jucha 

Stefan Miller, Erwin Adamczyk). 
Mechanizm zamykania-otwieranla drzwi uchyIno-

-łamanych z przyłożeniem napędu do dwóch segmen
tów drzwi, składający się z pneumatycznego siłownika, 
którego cylinder zamocowany jest dc wewnętrznej 
ściany pudła wagonu, a tłoczysko połączone jest obro
towo z jednym węzłem dwu we sitowego łącznika, zaś 
drugi węzeł tego łącznika połączony jest obrotowo i je
dnym węzłem trójwęzłowego członu: o;órego drugi wę
zeł połączony jest obrotowo z obrotowym segmentem 
drzwi Uchylno-łamanych, oraz wyposażony w suwak, 
który z jednej strony przymocowany jest do ruchome
go segmentu drzwi uchylno-łamanych i do ściany pu
dła wagonu, znamienny tym, że trzeci węzeł trójwę
złowego członu (4) połączony jest obrotowo i- jednym 
węzłem dwuwęzłowego łącznika (6). którego drugi, wę
zeł połączony jest obrotowo z ruchomym segmentem 
(7) drzwi uchylno-łamanych w pobliżu osi obrotu ru
chomego segmentu (7) względem obrotowego seg
mentu (5). 

87* (P. 153528) J. 7.02.1972. 
Politechnika Wrocławska, Wrocław (Stefan Miller, 

Józef Jucha, Erwin Adamczyk). 
Mechanizm prowadzenia napędu drzwi siehylno-la-

manych z przyłożeniem napędu do jednego segmentu, 
drzwi, składający się z pneumatycznego siłownika, Któ
rego cylinder zamocowany jest do wewnętrznej ściany 
pudła wagonu, znamienny tym, że tłoczysko siłowni-
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kr, 0} połączone jest obrotowo z dwuwęzłowym łącz-
;;!r:i.;ra (3) który drugim węzłem połączony jest obro
towo z obrotowym segmentem (4) drzwi, przy czym 
ruchomy segment (5) drzwi uchylno-łamanych prowa
dzony jest wahaczem (6) połączonym obrotowo jednym 
końcem z ruchomym segmentem (5) drzwi, a drugim 
końcem ze ścianą (2) pudła wagonu. 

8?b (P. 153755) 29.02.1972. 

Główny Instytut Górnictwa, Katowice (Jan Bogusław 
Gwiazda). 

Połączenie żerdzi z trzpieniem uderzeniowym zwlasas-
€%fh w młotkach odbojnych, znamienne tym, że ma po
średni łącznik (3) w kształcie profilowego sworznia, zao
patrzony na jednym końcu w kołnierzowe odsądzenie 
{2) i w osiowo wystający prowadniczy element (3), 
a na drugim końcu w kuliste czoło (4), umieszczony 
w osiowym otworze (6) uderzeniowego trzpienia (7) 
pomiędzy żerdzią O?) i amortyzującą sprężyną (5) tak, 
aby koniec z kulistym czołem (4> był usytuowany 
w gnieździe (8) utworzonym przez pierścieniowo roz
stawione sprężynujące szczęki (9) żerdzi (10) z zacho
waniem założonego luzu pomiędzy czołową powierz-

odsadzenia (2) łącznika (1) i czołami szczęk (9), 
mieć poprzez kołnierzowe odsądzenie <2), sta

dia amortyzującej sprężyny (5) i równo-
iwadzenie za pomocą prowadniczego ele-

88b (F, 153826} 23.02.1972. 

Centrum Techniki Okrętowej Przedsiębiorstwo Pań
stwowe Wyodrębnione, Gdańsk, Polska (Władysław 
Wiśniewski, Jan Piotrowski, Zbigniew Szeler). 

Sposób «ssysldwaaia optymalnych luzów w maszy
nach zwłaszesa w hydraulicznych silnikach I pompach 
zębatych wielcko'J<n-wych znamienny tym, że po wstęp
nym złożeniu kół zębatych (3) oraz wewnętrznego 
pierścienia zębatego (!) i zewnętrznego pierścienia zę
batego {Z} wprowadza się taśmę (4) jednakowej gru
bości no wszystkich zazębień celem równomiernego po
działu luzów we wszystkich zazębieniach i w takim 
położeniu tych elementów, wstawia się segmenty (7), 
(8), {9} rozdzielaczy, a następnie przestrzeń wewnątrz 
segmentów wypełnia się substancją (11), na którą wy
wiera r-ię nacisk aż do całkowitego wypełnienia prze
strzeni między segmentami i uzyskania docisku do 
wierzchołków zębów kół zębatych i pierścieni zęba
tych l która to su ?stancja po stwardnieniu łączy seg-
nk.ity w jedną całość tworząc rozdzielacze (12), które 

mocuje się następnie do bocznych płyt (14) znanymi 
elementami, po czym wkłada się osie (15) do otworów 
kół zębatych (3), przesuwa się promieniowo aż do wy
brania luzów w otworach i ustala się w bocznych*" pły
tach przy pomocy tulejek (17) zamocowanych substan
cją wypełniającą przestrzeń między otworem w bocz
nej płycie, a tulejką i pozostawia się całość do stward
nienia substancji. 

89c (P, 153782) 1.03.1972. 

Cukrownie Kujawskie P.P. w Toruniu, Cukrownia 
Janikowo w Janikowie (Roman Szarejko, Kazimierz 
Wagnerowski, Czesław Dąbrowski, Wacław Izdebski, 
Henryk Kalka). 

Sposób usuwania błota defekacyjnego w cukrownic
twie według patentu głównego 47516, polegający na 
usuwaniu,osadu łącznie z pozostałą wodą po przemy
ciu osadu w postaci rzadkiej mieszaniny, zagęszczonej 
następnie w odstojniku, z którego woda z nad osadu 
przechodzi do zbiornika recyrkulacyjnego i jest uży
wana do przemywania i spłukiwania osadu w następ
nych cyklach, zaś zagęszczony osad jest okresowo od
prowadzany na składowisko znamienny tym, że w urzą
dzeniu filtracyjnym oddziela się wodę pozostałą po 
przemyciu osadu od wody recyrkulowanej przeznaczo
nej do spłukiwania osadu, stosując oddzielne zbior
niki recyrkulacyjne (100) i (3) i oddzielne obiegi, a po 
oddzieleniu wody pozostałej po przemyciu osadu, po
zostały osad w urządzeniu filtracyjnym (1) zawierają-
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cy około 50°/* suchej substancji spłukuje się częściowo 
wodą świeżą ze zbiornika (4) oraz częściowo wodą re-
cyrkulowaną ze zbiornika <3), przy czym wody świeżej 
ze zbiornika (4) dodaje się w takiej ilości, aby ona 
tworzyła z osadem zawartym w urządzeniu filtracyj
nym (1) mieszaninę około 30% suchej substancji, po
nadto układ i pojemności zbiorników a mianowicie -

zbiornika przelewowego (101), odstojnika (2), zbiornika 
recyrkulacyjnego (3) i zbiornika wody świeżel (4) sa 
tak dobrane, że osad z odstojnika (2) samoczynnie jest 
kierowany przez zbiornik (101) na miejsce składowa-
nia, zaś woda z nad osadu przechodząc do zbiornika re
cyrkulacyjnego (3) pozostaje tam po spłukaniu osadu 
w potrzebnej ilości do następnego cyklu spłukiwania. 
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