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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 prawnej wynalazkach i wzorach użytkowych. 

Ogłoszenia o zgłoszeniach drukowane są w „Biuletynie" w formie przedłożonej 
przez zgłaszających i zawierają następujące dane: 
- oznaczenie klasy i podklasy według narodowej klasyfikacji patentowej, 
- numer zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego, 
- datę zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego, 
- datę uprzedniego pierwszeństwa - jeżeli je zastrzeżono, 
- i m i ę 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, 00-608 Warszawa, Aleje Niepodległości 188. 

Ponadto w Urzędzie Patentowym można zamawiać odbitki kserograficzne doku-
mentów wymienionych w punkcie 1, przy czym w zamówieniu należy: 

a) podać numer „Biuletynu Urzędu Patentowego", w którym dokonano ogłoszenia 
o zgłoszeniu, 

b) wskazać numer zgłoszenia, klasę patentową i tytuł wynalazku lub wzoru 
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: 1529-91-53856 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. 

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

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

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

Urząd Patentowy PRL. Numer oddano do składu w kwietniu 1973 r. Skład i przygotowalnia offsetowa - Poznańskie Zakła-
dy Graficzne im. M. Kasprzaka zam. 3373/73. Druk: Pracownia Reprografii Urzędu Patentowego PRL. Ark druk. 37,5. Papier 

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

Сеna 45 zł Nakład 2475 + 25 egz. INDEKS 35438 



BIULETYN 

URZĘDU PATENTOWEGO 
Warszawa, dnia 30 maja 1973 r. Nr 23, Rok I 

Ogłoszenia o zgłoszonych w Polsce 
I. Wynalazkach - do opatentowania 

II. Wzorach użytkowych do zarejestrowania 

I. W Y N A L A Z K I 
la (P. 156708) 14.07.1972. 

Pierwszeństwo: 15.07.1971 - Szwajcaria 

Joseph Richard Kaelin, Buochs, Szwajcaria (Joseph 
Richard Kaelin). 

Sposób obróbki mieszaniny śmieci i szlamu znamien-
ny tym, że przetwarzany surowiec wprowadza sie, od 
góry do komory przerobowej, następnie nasyca się 
w sposób ciągły gazem lub mieszaniną gazów potrzeb-
nych do biologicznego procesu rozkładu od jednej ścian-
ki bocznej, komory do ścianki leżącej naprzeciw, na-
stępnie odprowadza się do części dolnej komory, tak 
że surowiec przemieszcza się automatycznie w. kierun-
ku pionowym z góry na dół przez komorę przerobową. 

Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz. 1 -
7, znamienne tym, że posiada co najmniej jedną ko-
morę przerobową (16) do przyjmowania surowca, co 
najmniej jedną dmuchawę (22, 24) do przedmuchiwa-
nia przynajmniej jednego gazu lub mieszaniny gazów 
przez surowiec, a mianowicie od jednej ścianki bocznej 
komory (16) do leżącej naprzeciw ścianki oraz w dolnej 
części komory (1С) ustawioną część spustową (42) do 
odprowadzania surowca. 

3c (P . 156776) 18.07.1972. 

Regulski Tadeusz, Wrocław. 

Sposób wykonania zamszowej powierzchni na sztucz-
nych kwiatach, zwłaszcza z tworzywa sztucznego, zna-
mienny tym, że kwiatów płatki na zewnętrznych po-
wierzchniach napryskuje się klejem, a następnie na-
pyla pyłem z włókna sztucznego, w wyniku czego otrzy-
muje się zamszową powierzchnię. 

4d (P. 157099) 3.08.1972. 

Zakłady Ceramiki Radiowej, Zakład Doświadczalno-
-Badawczy Ceramiki Elektronicznej, Warszawa (Julian 
Jaźwiński). 

Zapalacz ręczny z przetwornikiem piezoelektrycznym 
ceramicznym pobudzanym udarowo, znamienny tym, że 

poszczególne jego elementy są umieszczone bezpośred-
nio w gniazdach i prowadnicach obudowy (4) zapala-
cza wykonanej z tworzywa sztucznego. 

4d (Р. 157098) 3.08.1972. 

Zakłady Ceramiki Radiowej, Zakład Doświadczalno-
-Badawczy Ceramiki Elektronicznej, Warszawa (Wło-
dzimierz Roguski, Julian Jaźwiński, Henryk Kuchar-
ski). 

Przetwornik piezoelektryczny ceramiczny. Tekst zgło-
szenia i rysunek zamieszczono w klasie 42k na str. 129. 

4g (P. 157473) 28.08.1972. 

Morski Instytut Rybacki, Gdynia, Polska (Stanisław 
Kacżyński, Kazimierz Kutel, Paweł Straian). 

Bezszumowy palnik gazowy do obróbki szklą labora-
toryjnego mający korpus z króćcami dolotowymi gazu 
palnego, powietrza sprężonego i tlenu zaopatrzony w 
podstawę z przegubem kulowym, znamienny tym, że 
ma przymocowany do korpusu (5) koncentryczny układ 
dysz, to jest dyszy doprowadzającej tlenu (17) i miesz-
czącej się wewnątrz niej dyszy powietrza aimosierycz-
nego (18), które znajdują się wewnątrz nasadki górnej 
(3) mieszczącej w sobie dyszę środkową (4) gazu palne-
go z membraną (16), przy czym górna nasadka (3) pal-
nika jest zakończona końcówką nasadki (1) i rmesci 
w swej części centralnej obrotowy układ dyszowy (2) 
przymocowany do zakończenia dyszy doprowadzającej 
tlenu (17). 
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5a (P. 156192) 22.06.1972. 
Przedsiębiorstwo Robót Górniczych, Rybnik (Krzysz-

tof Zwoźniak, Jerzy Przybyła). 
Urządzenie do wiercenia otworów w skalach, zna-

mienne tym, że na cylinder (1) z wlotem (3) i wylotem 
(8) medium zasilającego, zamknięty głowicą (2) przy 
czym wewnątrz cylindra (1) umieszczony jest przesuw-
nie w osi tłok (5). na którym osadzona jest wiertarka 
(6) z prowadnicą (7). 

5» (P. 157324) 18.08.1972. 
Ośrodek Badawczo-Kozwojowy Techniki Geologicznej 

Centralnego Urzędu Geologii, Warszawa, Polska (Wie-
eław Pietrus, Jerzy Sznajder). 

Wiertnicza rur» płuczkowa w szczególności do wier-
cecia z rdzeniowaniem przez przewód, znamienna tym, 

że rura (1) najkorzystniej wykonana ze stopów lekkich 
ma na końcach połączone trwale przez zgrzewanie sta-
lowe złącza gwintowe (2 i 3) a narażone na ścieranie 
powierzchnie rury (1) i złącz (2 i 3) są zaopatrzone 
w twarde powłoki (4). 

5a (P. 157618) 6.03.1072. 

Pierwszeństwo: 7.09.1971 

Atlas Eopco Aktiebolag, Naćka, Szwecja (Klas Gösan 
Gunnarson, Karl Gösta Bernhard Ekwall, Erie Johan 
Anders Enggvist, Irjö Armin Ein, Axel Henry Jägc-r-
ström, Sven Wilhelm Sjörgen). 

Urządzenie do regulacji siły posuwu przy wierceniu 
skał agregatem posiadającym obrotowy silnik pneuma-
tyczny obracający żerdź wiertniczą, hydrauliczny silnik 
posuwający żerdź wiertniczą w kierunku wierconych 
skał lub od nich, posiadający zawór odciążeniowy po-
łączony z otworem wlotowym cieczy ciśnieniowej sil-
nika posuwu, znamienne tym, że zawór odciążeniowy (7) 
jest przystosowany do łączenia otworu wlotowego (35) 
cieczy pod ciśnieniem należącym do silnika zas;iaj?,ce-
go (4) z obszarem niskiego ciśnienia w zależności od 
z góry określonego spadku ciśnienia w silniku obroto-
wym (1). 
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fo (P. 157661) 7.09.1972. 
Fabryka Maszyn i Sprzętu Wiertniczego „GLINIK", 

Gorlice (Zbigniew Grygowicz). 
UkUd hamulczy zwłaszcza bębna urządzeń wiertni-

czych mający taśmę hamulczą zaciskaną na wieńcu bę-
bna, znamienny tym, że wyposażony jest w automa-
tycznie sterowaną przepustnicę (2) regulującą dopływ 
medium naciskającego na tłoczek (3) połączony poprzez 
układ dźwigni z taśmą hamulczą (9) oraz obciążnikiem 
(4) lub ręczną dźwignią hamulczą (14) ze sprzęgłem (13). 

5a (P. 157691) 8.09.1972. 
Fabryka Maszyn i Sprzętu Wiertniczego „GLINIK", 

Gorlice (Jerzy Moskal, Stanisław Zimowski, Edward 
Borowski). 

Głowica płuczkowa stosowana przy wierceniu obro-
towym znamienna tym, że wyposażona jest w pierścień 
(3) osadzony elastycznie w wsporniku (1) i do pierście-
nia (3) jest dokręcona złączem gwintowym (7) tuleja 
błotna (8). 

g» (P. 157699) 11.09.1972. 
Patent dodatkowy do patentu P. 139159. 

Pierwszeństwo: 13.09.1971 - Francja 
Campagnie Française des Pétroles, Paryż, Francja 

(Abel C. Cortes). 
Narzędzie wiertnicze o bardzo wysokiej wydajności 

do wszelkiego rodzaju gruntów, posiadające otwory dla 
wtrysku mułu, oraz występy natarcia rozmieszczone na 
całej powierzchni, przy czym występy te posiadają do 
natarcia na grunt równocześnie krawędzie natarcia i co 

najmniej jedną powierzchnię obwodową i wzdłuż każ-
dego z tych występów są usytuowane wgłębienia, któ-
re są rozmieszczone jedno za drugim w celu stworze-
nia przejścia dla oderwanego gruntu, według patentu 
nr (zgłoszenie P-139159) znamienne tym, że średnia 
wysokość każdego występu mierzona równolegle do osi 
narzędzia w stosunku do jego powierzchni jest więk-
sza od jednej ósmej średniej grubości występu, mie-
rzonej prostopadle do promienia przechodzącego przez 
środek występu. 

5b (P. 156132) 20.06.1972. 
Zakłady Konstrukcyjno-Mechanizacyjne Przemysłu 

Węglowego, Gliwice (Zygmunt Jaromin, Bolesław 
Szymczyk, Helmut Blochel). 

Kombajn górniczy z jednym lub wieloma bębnowymi 
organami urabiającymi, znamienny tym, że ma bębno-
wy organ (1) osadzony przesuwnie na wale (2) kombaj-
nu za pośrednictwem wpustu bądź wielowypustu (15), 
a w osi wału (2) ma siłownik (3), którego tłoczysko (4) 
jest połączone z organem (1), ponadto kombajn ma za-
wór (5), którego element sterujący w jednym ze swych 
położeń zamyka szczelnie przewody (6) i (7) doprowa-
dzające medium do komór po obydwu stronach tłoka 
(8) w siłowniku (3). 

5b (P. 156166) 21.06.1972. 
Zakłady Konstrukcyjno-Mechanizacyjne Przemysłu 

Węglowego, Gliwice (Stanisław Bajka). 
Organ urabiająco-ładujący do kombajnów górniczych 

z ociosową tarczą sztywno zamocowaną na wale napę-
dowym oraz z elementem łupiąco-ładującym, znamien-
ny tym, że ma w głowicy (3) na napędowym wale (4) 
zamocowany śrubowy mechanizm (7) przenoszący ruch 
obrotowy na łupiąco-urabiający element (5) za pomocą 
zapadkowego mechanizmu (8) osadzonego na wałku (13) 
z zaczepem (11) i kłowym zabierakiem (10) oraz dźwig-
ni (6) i kłowego zabieraka (9). 
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5b (P. 156444) 1.07.1972. 

Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi, Zakład Do-
świadczalny, Lubin (J. Woźniak, J. Mozdyniewicz, 
J. Rozmus). 

Regulator przepluczki powietrzno-wodnej, stosowany 
podczas wiercenia otworów strzałowych i kotwiowych, 
zwłaszcza z kopalnianych wozów oponowych, znamien-
ny tym, że ma urządzenie (1) siłowe, działające na za-
sadzie różnicy ciśnień czynników regulowanych, zawo-
ry (2) regulujące przepływy czynników oraz trójnik (3) 
łączący regulowane przepływy, przy czym zawory (2) 
regulujące są bezpośrednio związane z urządzeniem (1) 
siłowym a pomiędzy zaworami (2) regulującymi i trój-
nikiem (3) wbudowane są zawory (4) zwrotne. 

5b (P. 156488) 4.07.1972. 
Patent dodatkowy do patentu nr 60708 

Kopalnia Węgla Kamiennego „Sosnowiec", Sosnowiec 
(Cezary Szwarc, Edward Piętka, Henryk Trzepietowski). 

Ładowarka do kombajnów węglowych, przystosowa-
na do pracy w ścianach warstwy pierwszej i warstwach 
wyższych według patentu 60708, składająca się z dwu-
dzielnego okularu z przymocowanym ramieniem łado-
warki do którego połączona jest zgarniakowa tarcza, 
znamienna tym, że do zgarniakowej tarczy (1) od stro-
ny kombajnu ma przymocowaną na przegubie (2) bocz-
ną osłonę (3), przy czym osłona ta w części dolnej i gór-
nej ma wymiar wysokości mniejszy od tarczy zgarnia-
kcwej, zaś najbardziej korzystny wymiar jej szerokości 
połowę długości ramienia ładowarki. 

5b (P. 1565S0) 6.07.1972. 
Zakłady Konstrukcyjno-Mechanizacyjne Przemysłu 

Węglowego, Gliwice (Tadeusz Kalinecki, Krystyna Kor-
de). 

Napinak sprężynowo-cierny do cięgien łańcuchowych, 
zwłaszcza do maszyn górniczych, znamienny tym, że 
w cylindrycznym kadłubie (1), w osi którego przebiega 
ogniwowy łańcuch (10) ma osadzone suwliwie tłoki (2) 
i (6) rozpierane sprężynami (3) i (7), przy czym spręży-
na (3) jest umieszczona w rozprężnej tulei (4) połączo-
nej z tłokiem (6), której zewnętrzna powierzchnia wy-
łożona jest cierną wykładziną (5) współpracującą z we-
wnętrzną powierzchnią kadłuba (1). 

5b (P. 156945) 26.07.1972. 

Pierwszeństwo: 29.07.1971 - Niemiecka Republika 
Federalna 

Gewerkschaft Eisenhütte Westfalia, Altlünen, Nie-
miecka Republika Federalna (Berthold Ostrop). 

Strug węglowy prowadzony przy przenośniku, przy 
którego belce przebiegającej równolegle do przenośni-
ka, wspartej od strony przodka węglowego od strony 
podsadzki, na obydwóch jej końcach umieszczone jest 
po jednym suporcie narzędziowym, uiożyskowanym 
wahliwie w płaszczyźnie pionowej i równolegle do 
przodka węglowego, znamienny tym, że nóż gruntowy 
(24) każdego z dwóch wahliwych suportów narzędzio-
wych (16) jest umieszczony mimośrodowo na wolnym 
końcu i przestawnego sworznia (27) przebiegającego 
w przybliżeniu równolegle do przodka węglowego (10) 
i jest pochylony w kierunku ruchu struga do spodka 
(29), przy czym oś (28) sworznia (27) jest skierowana do 
końca ostrza spągowego (25) noża gruntowego (24) od 
strony podsadzki. 

5b (P. 157071) 2.08.1972. 

Pierwszeństwo: 4.08.1971 - Wielka Brytania 

Dobson Park Industries Limited, Nottingham, Wielka 
Brytania (Dennis Douglas Martin). 

Wysuwane ramię wysięgnika, zwłaszcza do maszyny 
górniczej, jeżdżącej na podwoziu i wyposażonej w za-
mocowane na ramieniu wysięgnika narzędzie, pracujące 
na czole przodka, znamienne tym, że jest zaopatrzone 
w wysuwaną i obrotową wokół swej osi wzdłużnej 
część konstrukcyjną (12) i w dalszą, nie obrotową część 
konstrukcyjną (11) nadającą obrotowej części konstruk-
cyjnej (12) ruch wysuwania, przy czym nieobrotowa 
część konstrukcyjna (11) jest połączona z urządzeniem 
przesuwającym (19), a obrotowa część konstrukcyjna 
(12) jest połączona z urządzeniem (36, $8) mocującym 
narzędzie (40) ruchome względem obrotowej części kon-
strukcyjnej (12) którego oś wzdłużna (I-I ) jest umiesz-
czona w pewnej odległości od osi wzdłużnej (I i-II) ob-
rotowej części konstrukcyjnej (12). 



Nr 23 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO 5 

5b (P. 157136) 5.08.1972. 
Kopalnia Węgla Kamiennego „Miechowice", Bytom, 

Polska (Zbigniew Klonowski, Franciszek Rakowski). 
Sposób eksploatacji grubych pokładów na warstwy 

systemem ścianowym ze sztucznym stropem, znamien-
ny tym, że front ściany prowadzi się ukośnie do roz-
ciągłości i do upadu przy czym do upadu korzystnie 
w granicach od 80° do 75° tak, ażeby ze wzmocnienia-
mi sztucznego stropu, które stanowi znane belki, front 
ściany tworzył kąt ostry w granicach od 20° do 30° 
przy czym belkowe wzmocnienia sztucznego stropu 
układane są w choinkę. 

5b (P. 157410) 23.08.1972. 
Kopalnia Węgla Kamiennego „Moszczenica", Jastrzę-

bie Zdrój, Polska (Edward Ogiegło, Andrzej Miedniak, 
Adam Wacławek, Henryk Kała). 

Sposób eksploatacji pokładów węgla o średniej miąż-
szości i nachyleniu znamienny tym, że przy równoleg-
łych do rozciągłości (2) pokładu chodnikach (3, 7) nad-
ścianowym i podścianowym, front eksploatacyjny (1) 
ściany jest prowadzony ukośnie do rozciągłości pokładu 
tworząc kąt ostry z chodnikiem nadścianowym (3), za 
którym równolegle budowane są tamy czołowe (4), przy 
czym ukośnie do rozciągłości pokładu z nachyleniem 
w kierunku chodnika podścianowego wykonane są wy-
grodzenia (5) w podsadzce dla odprowadzenia wody 
podsadzkowej poprzez przestrzeń podsadzoną (G). 

5b (P. 157452) 25.08.1972. 

Pierwszeństwo: 27.08.1971 

Salzgitter Maschinen Aktiengesellschaft, Salzgitter-
-Bad, NRF (Ewald Stolten). 

Napęd do wierteł z rurowym drągiem wiertniczym, 
który to drąg może być poddany działaniu siły wywie-

ranej przez czynnik pod ciśnieniem, znamienny tym, 
że połączenie obrotowe pomiędzy wrzecionem (8) na-
pędu obrotowego (5) i niosącym wiertło (4) drągiem 
wiertniczym (3), składa się z gwintu (12) i współosio-
wego z nim stożka (13), przy czym powierzchnie stoż-
kowe wrzeciona i drąga wiertniczego dociśnięte są sil-
nie do siebie w położeniu dokręcenia do oporu połącze-
nia gwintowego. 

5b (P. 157619) 6.09.1972. 

Pierwszeństwo: 8.09.1971 - Szwecja 

Atlas Copco Aktiebolag, Naćka, Szwecja (Dick Axel, 
Hörlin Klas, Göran Gunnarsson). 

Sposób gromadzenia pyłu przy wierceniu skał z przed-
muchem powietrza znamienny tym, że obudowa (Î) 
przylega do powierzchni wierconych skał, między żer-
dzią wiertniczą (10) i obudową (1) znajduje się pierście-
niowa przestrzeń (6), przez otwór (2) przechodzi koron-
ka wiertnicza (11), przepływające powietrze przechodzi 
do przodu przez pierścieniową przestrzeń (6) i spotyka 
się z powietrzem płynącym w kierunku tylnej części 
obudowy (1), unoszącym pył z przedmuchiwanego otwo-
ru wiertniczego, powietrze niosące pył jest zasysane 
z obudowy (1), zasysanie powietrza powoduje dopływ 
powietrza atmosferycznego (15) do wewnątrz obudo-
wy (1). 

Urządzenie do stosowania tego sposobu według zastrz. 
1-3 znamienne tym, że otwór (2) dla przejścia żerdzi 
wiertniczej (10) w obudowie (1) jest odpowiednio więk-
szy dla przejścia przez niego koronki wiertniczej (11), 
obudowa (1) w tylnej części posiada ejektor powietrzny 
(3), który powoduje przepływ powietrza w przód przez 
przestrzeń pierścieniową (G) utworzoną przez otwór dla 
żerdzi wiertniczej i żerdź wiertniczą (Î0), obudowa (1) 
posiada otwór wylotowy (8) połączony z urządzeniem 
ssącym oczyszczającym obudowę (1). 

5c (P. 156266) 24.06.1972. 

Kopalnia Węgla Kamiennego „Sosnowiec", Sosnowiec 
(Cezary Szwarc, Edward Piętka, Henryk Trzepiatowski). 

Czołowa osłona sekcji abudowy zmechanizowanej 
pracującej w rejonie wnęk kombajnowych urabianych 
materiałem wybuchowym, znamienna tym, że w czasie 
pracy sekcji (1) usytuowanych w rejonie urabianej wnę-
ki kombajnowej, lub w każdym innym żądanym miej-
scu ściany, osłona (4) znajduje się w przedniej stronie 
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sekcji (1), czyli od strony czoła ściany, pod wysięgni-
kiem stropnic (2) i jest podwieszona do stropnicy od 
strony stojaków uchylnie na sworzniowym przegubie 
(3), zaś od strony bliższej końca wysięgnika stropnicy 
podwieszona jest na uchwycie (5). 

Czołowa oiłona sekcji według zastrz. 1 znamienna 
tym, że jej przegub (3) stanowi całość z osłoną (4), zaś 
połączenie rozłączne z sekcją umożliwia trzpień (6). 

8e (P. 156828) 19.07.1972. 

- Przedsiębiorstwo Robót Górniczych, Katowice, Polska 
(Józef Małoszewski, Piotr Krupanek). 

Okładzina szczególnie do stalowej łukowej obudowy 
wyrobisk górniczych korytarzowych znamienna tym, że 
stanowi ją zbrojona w granicach od u = 0,005 do u = 
= 0,045 mieszanina keramzytu o granulacji od 4 mm 

do 20 mm w ilości od 10% do 30% ze znanymi skład-
nikami korzystnie wiążącymi cementem, wodą i pia-
skiem jako wypełniaczem. 

5c (F. 157050) 1.08.1972. 

. Pierwszeństwo: 3.08.1971 - NRF 

Salzgitter Maschinen Aktiengesellschaft, Salzgitter-
-Bad, NRF (Heinrich Kotyza, Leo Schmid). 

Sposób wykonywania prowizorycznego podpierania 
stropu w prostokątnym chodniku w zasięgu kombajnu 
chodnikowego za pomocą przesuwnej hydraulicznej 

obudowy ramowej, znamienny tym, że po zakończeniu 
posuwu roboczego (S) kombajnu chodnikowego (1, 2) 
ostatnią luźno podprowadzoną ramą (9), po skróceniu 
stropnicy (10) i stojaków (11) tej ramy (9), przemiesz-
cza się za pomocą urządzenia transportowego (14, 15), 
stanowiącego urządzenie wspomagające wykonywanie 
obudowy, pomiędzy pierwszą ramę (9) a czoło przodka 
(5) i osadza się ją na nowo na tym miejscu; przy czym 
w podobny sposób, odpowiednio do rytmu postępu ma-
szyny, wszystkie osadzone prowizorycznie ramy (9) ko-
lejno przestawia się z tyłu do przodu, do czoła przodka. 

5c (P. 157350) 19.08.1972. 
Bytomskie Zakłady Naprawcze Przemysłu Węglowe-

go, Bytom Polska (Zbigniew Dudziński, Władysław Ma-
luciak, Henryk Giemza, Janusz Pudlik, Zygmunt But-
ler). | 

Górniczy stojak hydrauliczny znamienny tym, żel w 
określonym miejscu jednolitej rury rdzennika Z ma 
wciśnięty korpus zaworu 5, którego tworząca, prosta 
w środkowej części 6, przechodzi w kierunku obu pod-
staw 7 w krzywą 8 o charakterze podobnym do kształ-
tu ewolwenty dającą na podstawach 7 zmniejszenie 
średnicy od 2 do 10°/o, a najkorzystniej 5%, przy czym 
wielkość wcisku jest tak dobrana, aby opory tarcia po-
między korpusem zaworu 5 i rurą rdzennika 2 przejęły 
naprężenia osiowe tej rury. 

5c (P. 157415) 23.08.1972. 
Pierwszeństwo: 25.08.1971 - NRF 

Bergbaustahl GmbH and Co., Hagen, NRF (Hans 
Werner von Felde). 

Śruba o łbie hakowym łącząca zachodzące na siebie 
końce kształtowników obudowy, w szczególności obu-
dowy chodników pod ziemią, wyposażona w gwintowa-
ny trzon dla nakładki łączącej oraz łeb hakowy, któ-
rego dolna część przylega do nakładki kształtownika 
dobudowy i który swoim hakiem chwyta od tyłu kształ-
townik obudowy, przy czym górna część łba jest uwy-
puklona, znamienna tym, że w celu poprawy własności 
ślizgowych łba hakowego śruby pod opinką lub góro-
tworem kształtownika obudowy przy tej samej lub 
nieznacznie zwiększonej ilości materiału łba ma zmniej-
szoną wysokość (b) łba pomiędzy uwypukloną stroną 
górną ,(4) i stroną dolną (5), zaś materiał poza obszarem 
stopki profilu obudowy jest przemieszczony w pobliże 
trzona, tworząc pomiędzy łbem i trzonem (i) przejście 
(7, 8), szersze niż przy haku (19). 



5c (P. 157669) 7.09.1972. 
Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi, Zakłady Ba-

dawcze i Projektowe Miedzi „Cuprum", Wrocław (Ro-
man Ogrodniczek). 

Kopalniana obudowa krocząca, stanowiąca samoczyn-
nie przemieszczający się po spągu w dowolnym kierun-
ku zespół, której podpory hydrauliczne stropnic wraz 
ze wspornikami zakończonymi stopami głównymi są 
osadzone suwliwie względem ramy obudowy, znamien-
na tym, że zawiera przytwierdzone wahliwie do ramy 
obudowy (1) i usytuowane ukośnie względem spągu cy-
lindry hydrauliczne (6), które drugimi końcami połączo-
ne są przegubowo ze stropami podpierającymi (7) oraz 
zawiera podnoszony zestaw kołowy jazdy (8) bądź ele-
menty ślizgowe do przemieszczenia po spągu. 

5d (P. 156095) 21.06.1972. 
Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi, Zakłady Ba-

dawcze i Projektowe Miedzi „Cuprum", Wrocław, Pol-
ska (Jan Łuczejko, Jerzy Kopeć). 

Sposób wyznaczania stanu obudowy betonowej szy-
bów kopalnianych w fazie ich eksploatacji, znamienny 
tym, że znaną metodę profilowania elektrooporowego 
stosuje się na wewnętrznej powierzchni rury szybowej, 
na której w wybranych kierunkach i na całym bada-
nym odcinku wzdłuż szybu wykonuje się ciągły pomiar 
oporności, z którego interpretuje się dane o stanie obu-
dowy, przy czym dane co do rodzaju i wielkości zmian 
dynamicznych zachodzących w obudowie pod wpływem 
naturalnych czynników niszczących otrzymuje się po-
przez wzajemne porównywanie kolejnych wykresów po-
miarowych wykonanych dla tego samego odcinka szy-
bu i na tym samym kierunku. 

Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że ciągły 
pomiar oporności dokonuje się z będącego w ruchu na-
czynia szybowego z którego na wystającym poza jego 

obręb wysięgnik (17) wysuwa się poprzeczną względem, 
ściany szybu (1) listwę (7) z umieszczonymi na niej 
elektrodami (3) w sposób umożliwiający zmiany ich 
wzajemnych odległości. 

Sposób według zastrz. 1 i 2, znamienny tym, że ciąg-
ły kontakt elektrod (3) pomiarowych z obudową beto-
nową (1) odbywa się przy pomocy mikrogąbki (8) na-
sączonej wodnym roztworem soli kuchennej i kaolinu. 

Sposób według zastrz. 1-3 znamienny tym, że sto-
suje się elektrody (3) pomiarowe w kształcie kółek (9), 
na obwodzie których umieszcza się pasek z mikrogąb-
ki (8). 

Sposób według zastrz. 1-4, znamienny tym, że elek-
trody (3) pomiarowe zabezpiecza się od góry osłonami 
(12) z dielektrycznego materiału osadzonymi obrotowo 
na trzpieniach (14). 

5d (P. 156273) 26.06.1972. 

Patent dodatkowy do patentu nr 53238 
Zakłady Konstrukcyjno-Mechanizacyjne Przemysłu 

Węglowego, Gliwice (Jan Mitręga). 

Kopalniane urządzenie zasobnikowe, składające się 
z taśmowego przenośnika głównego oraz umieszczonego 
pod przenośnikiem głównym rewersyjnego przenośnika 
napędzanego dwoma silnikami hydraulicznymi, zna-
mienne tym, że pomiędzy bębnami (1) rozpięte są co 
najmniej dwa łańcuchy (2) Galia o zamkniętym obwo-
dzie, zaopatrzone na odcinku równym co najmniej od-
ległości między bębnami (1) we wsporniki (3), na któ-
rych ułożona jest przenośnikowa taśma (4) najkorzyst-
niej protektorowana, której końce mocowane яа do 
skrajnych wsporników (3) lub łańcucha (2), przj czym 
powierzchnia robocza wsporników (3) ma kształt wy-
cinka walca o średnicy równej średnicy teoretycznego 
bębna taśmy (4), a łańcuch (2) zaopatrzony jest w rol-
ki (5), zaś pod górnym pasmem i nad dolnym pasmem 
transportera (2, 3, 4) ma prowadniki (6) rolek (5). 

5d (P. 156408) 30.06.1972. 

Przedsiębiorstwo Robót Górniczych Rybnickiego Okrę-
gu Węglowego, Jastrzębie Zdjój (Andrzej Rękcsiewicz, 
Kazimierz Grabiński, Henryk Wyciszczok). 

Sposób zapobiegania zapłonom metanu i pylu węglo-
wego w czasie wykonywania robót strzałowych w przód-
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kach wyrobisk korytarzowych, zwłaszcza w czasie od-
palania całego obwiertu na raz, znamienny tym, że nie-
dopuszczenie do zapłonu metanu lub pyłu węglowego 
następuje przez rozproszenie pyłu kamiennego ruchem 
skał i atmosfery wywołanego detonacją ładunków ma-
teriału wybuchowego w otworach strzałowych. 

5d (P. 156419) 1.07.1972. 

Kopalnia Węgla Kamiennego „Wujek", Katowice 
(Leon Kindla, Władysław Gołda, Kazimierz Służewski). 

Sposób likwidacji górniczych zrobów w pokładach lub 
warstwach zalegających pod wcześniej podsadzonymi 
podsadzką hydrauliczną zrobami znamienny tym, że 
w przestrzeni przeznaczonej do likwidacji wykonuje się 
w stropie otwory sięgające do starych zrobów, przez 
które to otwory przesypuje się samoczynnie lub za po-
mocą doprowadzonej wody piasek wypełniając dolne 
zroby, po czym w zrobach tych za pomocą monitorów 
lub innymi narzędziami rozprowadza się piasek, aż do 

* uzyskania szczelnego podsadzenia. 

5d (P. 156428) 1.07.1972. 

Zakłady Konstrukcyjno-Mechanizacyjne Przemysłu 
Węglowego, Gliwice (Tadeusz Welz, Stanisław Chwie-
duk, Antoni Prokop). 

Kabina ratunkowa przeznaczona do transportu ludzi 
w kopalniach węgla kamiennego, znamienna tym, że 
ma dwie głowice (1) odłączane od cylindra (2) kabiny, 
a wewnątrz cylindra (2) zaopatrzona jest w układ« sze-
regowo sprzężonych dźwigni do odłączania tych głowic, 
uruchamiany z wnętrza kabiny prowadnicy (6) zębowe-
go zaczepu (7) zamocowanego przegubowo na sworzniu 
(8) do głowicy (1) i podtrzymującej sprężyny (9) oraz 
że ma na krawędziach cylindra (2), pierścień (9). 

5d (P. 156489) 4.07.1972. 

Kopalnia Węgla Kamiennego „Sosnowiec", Sosnowiec 
(Józef Łojas, Edward Piętka, Henryk Trzepietowski). 

Sposób szybkiego podwieszania urządzeń transporto-
wych oraz rur i kabli w wyrobiskach górniczych i wy-
korzystaniem elementów mocujących w postaci kotew 
stalowych, znamienny tym, że do odwierconego w ca-
liźnie otworu wkłada się i rozpręża stalową kotew (1) 
zaopatrzoną w dolnej, gwintowanej części w zawiesie 
(2) oraz strzemię (5) mocujące i usztywniające obudo-
wę, a następnie do tak przygotowanego zamocowania 
utwierdza się poprzez ucho (3) zawiesia (2) elastyczne 
cięgło (4), które z kolei mocuje się do znanych łubków 
obejmujących mocowany element na przykład jezdnię 
urządzenia transportującego. 

Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz. 1, 
znamienne tym, że mocujące i usztywniające strzemię 
(5) umieszcza się na gwintowanej części kotwy (1) tak, 
że znajduje się pomiędzy calizną skały a zawiesiem (2) 
z uchem (3) i ma na belce po przeciwnym od otworu 
końcu wyprofilowane zagięcie (6) obejmujące stropnicę 
obudowy zaś z drugiej strony otworu ma element (8) 
usztywniający to strzemię, wykonany na przykład w 
kształcie klina. 
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5d (P. 156558) 6.07.1972. 

Przedsiębiorstwo Budowy Szybów, Bytom, Polska 
(Antoni Mizia, Teofil Kandora). 

\ Sposób uszczelniania obudowy tubingowej szybu 
a w szczególności uszczelniania przestrzeni pomiędzy 
ociosem szybu a pierścieniami tubingów prowadzony za 
pomocą wtłaczania poprzez otwory wlewowe znanych 
środków uszczelniających lub petryfikacyjnych zna-
mienny tym, że po dokładnym oczyszczeniu powierzch-
ni tubingu (1) wokół otworu wlewowego (2), odkręca się 
nakrętki ze śrub (4) mocujących kołnierz dolny i gór-
ny tubingu (1) po czym do kołnierzy mocuje się za po-
mocą zwolnionych uprzednio śrub (4) płytę stalową (3) 
mającą w przekroju kształt klamry spinającej kołnie-
rze tubingów a następnie w nagwintowany otwór 
w płycie (3) wkręca się, aż do oporu o powierzchnię 
tubingu (1), rurę (5), mającą wspawany w pobocznicę 
króciec z zaworem (11), zakończoną od strony tubingu 
podkładką ołowianą (6) a z drugiej strony kołnierzem, 
do którego mocuje się zawór kulowy (7) po czym do 
drugiego kołnierza zaworu (7) przykręca się rurę łącz-
nikową (8) w którą wprowadza się klucz nasadkowy (9) 
przechodzący przez zawór (7) i rurę (5) aż do korka (2), 
zabezpiecza się klucz (9) dławikiem (10) a następnie od-
kręca się korek (2) wyprowadzając go łącznie z klu-
czem (9) poza zawór (7) po zamknięciu którego podłą-
cza się instalację tłoczącą medium uszczelniające do 
zaworu (11) i po jego otwarciu wtłacza się medium po-
przez otwór wlewowy (2) poza tubing (1). 

M (P. 157293) 15.08.1972. 

Kopalnia Węgla Kamiennego „Generał Zawadzki", 
Dąbrowa Górnicza, Polska (Janusz Strzemiński, Józef 
Kazek). 

Sposób odprowadzania nieosadzonej górniczej mie-
szaniny podsadzkowej znamienny tym, że uchwyconą 
przy caliźnie wodę gromadzącą się z dopływu natural-
nego ujmuje się w niezależny układ odprowadzający, 
na końcu którego znajduje się zbiornik naturalny, 
a woda podsadzkowa - zawierająca zanieczyszczenie 
odprowadzana jest otwartym układem ścieków do 
zbiornika, w którym wywołuje się jej ruch turbulentny 
i w takiej mieszaninie - z pozostałością podsadzki od-
prowadza do osadników powierzchniowych, skąd na-
stępnie wodę czystą kieruje się do zbiorników natural-
nych wody a osadzony materiał podsadzkowy prze-
transportowuje się do zbiorników podsadzkowych. 

5d (P. 157300) 16.08.1972. 
Centralne Laboratorium Technicznych Wyrobów Włó-

kienniczych, Łódź, Polska (Zygmunt Brządkowski, An-
drzej Stasiński, Danuta Janusz, Eugeniusz Wesołowski> 
Czesław Okrasa, Witold Romalski, Czesław Stocki). 

Filtr przeponowy z przędzy chemicznej bezskrętowej 
lub ze skrętem ochronnym, lub z folii fibrylizowanej, 
bądź orientowanej znamienny tym, że wykonany jest 
w postaci przędziny przy czym na przędzę osnowy za-
sadniczej o grubości zawartej w przedziale (Td 125 -
Td 5000) nakłada się pod kątem 3°-15°30' przędzę 
wątkową, oraz przeszywa się oba systemy nićmi osno-
wy przeszywającej o grubości zawartej w przedziale 
(Td 60-250) splotem trykotowym o długości ściegu 
0,45-5 mm, zaś grubość wyrobu gotowego wynosi 0,2-
5 mm. 

5d (P. 157663) 7.09.1972. 

Fabryka Maszyn i Sprzętu Wiertniczego „Glinik", 
Gorlice (Jan Domiczek, Zbigniew Warzecha, Jan Kru-
czek, Władysław Grębla, Edward Marchut, Stanisław 
Dyląg). 

Kolejka jednoszynowa do transportu towarów zwła-
szcza w kopalniach, dla której torem jezdnym jest szy-
na kolejki podwieszona na wahliwych zawiesiach a po 
niej poruszają się zestawy jezdne składające się z wóz-
ków hamulcowych i wózków nośnych, do których na 
zawiesiach mogą być podwieszone luzem lub w pale-
tach przewożone towary przy czym zestawy jezdne mo-
gą być napędzane siłą rąk obsługi lub mechanicznie za 
pomocą liny i kołowrotu górniczego, znamienna tym, że 
posiada dwuprzegubowe wahliwe zawiesia (2) do pod-
wieszania szyny (3) a wózek hamulca ciężarowego (12) 
wyposażony jest w zaczep lub zaczepy (17) podtrzymu-
jące w czasie jazdy dźwignię hamulcową (15) z cięża-
rem (16) i krzywką (20) gdzie po zwolnieniu zaczepu 
(17) krzywka (20) dociska do szyny (3) oraz wózki noś-
ne (4) w bocznych ścianach posiadają wysuwany klin 
(10), który po osadzeniu styka się z powierzchnią szyny 
(3) przy czym wózki nośne do transportu długich ma-
teriałów w paletach połączone są teleskopową żerdzią 
(5) oraz zestawy jezdne są wyposażone w oświetlenie 
pozycyjne. 

6a (P. 157543) 1.09.1972. 

Pierwszeństwo: 2.09.1971 - Niemiecka Republika 
Federalna 

Kali-Chemie Aktiengesellschaft, Hannower, Niemiec-
ka Republika Federalna (Hans-Ulrich Geyer, Günter 
Hartmann). 

Nierozpuszczalny w wodzie, tolerowany pr^ez skórę, 
suchy addukt enzymu z bakteryjnych enzymów zawie-
rających proteazy i polifenoL pochodzenia roślinnego. 

Sposób wytwarzania nierozpuszczalnego w wodzie, to-
lerowariego przez skórę, wysuszonego adduktu enzymu. 
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znamienny tym, że do roztworu enzymu zawierającego 
proteazę i/lub amylazę, dodaje się polifenole pochodze-
nia roślinnego, oddziela osad i suszy. 

6b (P. 157328) 18.08.1972. 

Pierwszeństwo: 20.08.1971 - Francja 

Brasseries Kronenbourg, Strasbourg - Cronenbourg, 
Francja (Yves Germain Jaegle). 

Sposób fermentacji, zwłaszcza do wytwarzania piwa, 
znamienny tym, że w tej samej kadzi umieszcza się 
serię warów przy wzrastającej temperaturze, w całej 
objętości cieczy w kadzi stwarza się prąd wstępujący, 
a następnie zstępujący, aby ujednorodnić piwo z droż-
dżami i wyrównać temperaturę, następnie prowadzi się 
fermentację całkowitą lub ograniczoną, usuwa osad 
i w określonym przeciągu czasu prowadzi przechowy-
wanie gorące w powoli obniżanej temperaturze, ochła-
dza się piwo poprzez obieg na zewnątrz kadzi, przepro-
wadza się następnie zimne przechowywanie piwa przez 
określony przeciąg czasu, homogenizuje je, odwirowuje 
i przesącza, prowadząc automatyczne czyszczenie kadzi 
przed rozpoczęciem nowego cyklu. 

7a (Р. 156169) 21.06.1972. 

Zakłady Przemysłu Precyzyjnego „Predom-Milmet", 
Sosnowiec (Andrzej Tomaszewski). 

Urządzenie do pojedynczego pobierania walcowych 
przedmiotów składowanych na pochyłej bieżni działa-
jące automatycznie w sposób ciągły znamienne tym, że 
stanowi je uchylny pazur (1) umieszczony przy niższym 
końcu pochyłej bieżni (2) podtrzymujący zgromadzone 
na niej przedmioty walcowe (8) i połączony z jednora-
mienną dźwignią (3) umieszczoną poniżej pochyłej bież-
ni (2) i połączoną za pośrednictwem przegubu (4) z nie-
ruchomą obudową (5), przy czym w pozycji blokującej 
przy górnym położeniu uchylnego pazura (1) jednora-
mienna dźwignia (3) podpierana jest pomiędzy przegu-
bem (4), a uchylnym pazurem (1) przez rolkę (8) umie-
szczoną na końcu dwuramiennej dźwigni (6) na której 
drugi koniec znajdujący się poniżej zakończenia pochy-

łej bieżni (2) oddziaływuje ciężar walcowego przedmio-
tu (9) bezpośrednio po zwolnieniu go z pochyłej bież-
ni (2). 

7a (P. 156502) 5.07.1972. 

Huta „ZYGMUNT", Bytom (Jan Sałajczyk). 

Łącznik przegubowy, zwłaszcza do walcarek hutni-
czych, mający w swoich przegubach, wkłady robocze 
o kształcie odcinka kuli sprzęgające pary głowic prze-
gubowych, znamienny tym, że przynajmniej w jednym 
jego przegubie oś podłużna przynajmniej głowicy ze-
wnętrznej (1) lub głowicy wewnętrznej (2) jest po-
przecznie nieustalona, przy czym każda z głowic (1) i (2) 
ma na swoim końcu trzy ramiona nośne (3) i (4) sprzę-
gające w ruchu obrotowym obie głowice (1) i (2) po-
przez sześć wkładów (5), których pary, umieszczone po-
wierzchniami kulistymi w wewnętrznych powierzch-
niach kulistych ramion (3) głowicy zewnętrznej (1), 
obejmują suwliwie swoimi powierzchniami płaskimi ra-
miona (4) głowicy wewnętrznej (2). 

7a (P. 157113) 4.08.1972. 

Huta im. Lenina, Kraków, Polska (Andrzej Loster). 

Wspornik ustalający do osiowania sprzęgieł wałów 
przegubowych z czopami walców, znamienny tym, że 
stanowi go prowadząca płyta (1) równoległa do płasz-
czyzny przeprowadzonej przez osie walców roboczych 
i osadzonych w przegubach walcowych (3) kątowo usy-
tuowanych względem prowadzącej płyty (1) ustalają-
cych płyt (4) połączonych z mechanizmami (5) zmienia-
jącymi położenie kątowe tych płyt najkorzystniej г si-
łownikami hydraulicznymi. 

7a (P. 157508) 29.08.1972. 

Huta im. Lenina, Kraków (Józef Kasiniak, Stefan 
Szydek, Andrzej Wysocki, Henryk Gajewski, Henryk 
Nowak, Jerzy Stojakowski). 

Urządzenie do przebudowy walców w klatkach wal-
cowniczych stanowiące wózek ustawiony na torze uło-
żonym równolegle do osi walców i wyposażony we wła-



sny napęd, znamienne tym, że na platformie wózka ma 
obrotowo osadzoną głowicę (1). w której na poziomej 
osi (5) umieszczonej w łożyskach (14) zabudowanych 
w pionowych prowadnicach (15) osadzony jest obroto-
wo i przesuwnie blok mufowy (6) wyposażony z oby-
dwu końców w znane mufy przystosowane wymiarowo 
do czopów walców. 

7a (P. 157582) 4.09.1972. 
Huta Warszawa, Warszawa, Polska (Jerzy Ostrowski, 

Ryszard Stolarz, Grzegorz Barski). 

Urządzenie do obracania kęsów, posiadające ruchomy 
uchwyt szczękowy napędzany siłownikiem pneumatycz-
nym znamienne tym, że uchwyt szczękowy (4) związa-
ny z dwoma parami rolek prowadzących (5) umieszczo-
ny jest między płytami (1 i 2) w których wykonane są 
łukowe prowadnice (8 i 9), przy czym przemieszczenie 
łukowe odbywa się wokół krawędzi kęsa względem któ-
rej ma nastąpić obrót, ponadto uchwyt szczękowy po-
łączony jest bezpośrednio siłownikiem pneumatycznym 
(6) powodujący ruch. 

7b (P. 156133) 2P.06.1972. 

Zakłady Przemysłowe „Komuna Paryska", Radomsko, 
(Wojciech Górek, Marian Kuśmierz, Jan Rudek). 

Sposób napędu ciągadła obrotowego do mokrociągu, 
znamienny tym, że w celu wprawienia ciągadła w ruch 
obrotowy roztwór, w którym przebiega proces ciągnie-
nia tłoczy się za pomocą pompy do kanałów, kierują-
cych strumień roztworu na łopatki koła wodnego, po-
wodującego ruch obrotowy sztywno z nim połączonej 
oprawy ciągadła z ciągadłem. 

Zespół ciągadła obrotowego do mokrociągu, zawiera-
jący ciągadło w oprawie umocowane na ramieniu cią-
garki znamienny tym, że oprawa (2) ciągadła (1) jest 
umieszczona obrotowo na ramieniu ciągarki i połączona 
sztywno z współśrodkowym kołem wodnym, na łopatki 

(3) którego kierowany jest strumień roztworu przetła-
czanego z wanny ciągarki za pomocą pompy przewo-
dami (7), znajdującymi się w ramieniu ciągarki. 

7b (P. 156272) 26.06.1972. 
Zakłady Hutniczo-Przetwórcze Metali Nieżelaznych 

„Hutmen", Wrocław (Henryk Orzechowski, Jerzy Za-
wadzki, Stefan Widanka). 

Sposób ciągnienia rur, a zwłaszcza rur z metali kolo-
rowych i ich stopów, w którym rura jest ciągniona przy 
użyciu dwóch trzpieni i dwóch ciągadeł znamienny tym, 
że smarowanie zewnętrznej i wewnętrznej powierzchni 
ciągnionej rury (1) następuje w obszarze między 
uszczelniającym trzpieniem (2), a roboczym trzpieniem 
(3) przez wprowadzenie do wymienionego obszaru sma-
ru pod takim ciśnieniem, aby ciśnienie przed roboczym 
ciągadłem (4), przy danej szybkości ciągnienia i śred-
nicy rury było równe oporowi odkształcania ciągnio-
nego materiału, przy czym odległość między uszczelnia-
jącym trzpieniem (2) i roboczym trzpieniem (3) wynosi 
od 20 mm do 100 mm podczas gdy różnica między śred-
nicą zewnętrzną ciągnionej rury (1) a średnicą we-
wnętrzną ciśnieniowej komory, w której usytuowane 
są obydwa ciągadła (4 i 7) oraz obydwa trzpienie (2 i 3) 
wynosi od 0,02 mm do 0,08 mm i takiej samej 'wiel-
kości jest różnica między wewnętrzną średnicą ciągnio-
nej rury (1) a średnicą cylindrycznego przedłużacza (5) 
łączącego obydwa trzpienie (2 i 3). 

Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz. 1, 
zaopatrzone w dwa trzpienie i dwa ciągadła znamienne 
tym, że ma korpus (6) zaopatrzony w cylindryczną ko-
morę przelotową, w której z jednej strony jest osa-
dzone uszczelniające ciągadło (7) zaś z drugiej strony 
jest osadzone robocze ciągadło (4) przy czym wewnątrz 
komory są usytuowane uszczelniający trzpień (2) i ro-
boczy trzpień (3) trwale ze sobą połączone przez cylin-
dryczny przedłużacz (5) do którego zamocowany jest ro-
boczy trzpień (3) oraz przez obsadę (13) uszczelniające-
go trzpienia (2), podczas gdy trzpieniowy drąg (12) trwa-
le połączony z obsadą (13) uszczelniającego trzpienia 
(2) jest zaopatrzony w współosiowy kanał (15) stykający 
się z drugim kanałem (16) utworzonym współosiowo 
w obsadzie (13) uszczelniającego trzpienia (2), a ponadto 
końcówka obsady (13) ma ukształtowane poprzecznie 
do swojej osi rozprowadzające kanaliki (17), zaś w bocz-
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nej ścianie korpusu (6) są utworzone dwa otwory (18 
i 19) służące do doprowadzenia smaru pod ciśnieniem 
do komory oraz do zamocowania ciśnieniomierza. 

7b (P. 156819) 19.07.1972. 
Biuro Projektów Przemysłu Hutniczego „BIPROHUT" 

Oddział w Warszawie, Przedsiębiorstwo Państwowe, 
Warszawa (Ireneusz Orlański, Roman Bortnowski, Wło-
dzimierz Cembrzyński, Adam Łaszkiewicz). 

Zestaw urządzeń do odbierania ze zwijarki gorących 
kręgów walcówki, zwłaszcza ze stali jakościowych, zna-
mienny tym, że stanowią go znanej konstrukcji prze-
nośnik krzesełkowy (1) lub płytowy (23) usytuowany 
przed zwijarką (2), przesuwacz kręgów (5) lub spychacz 
(22), jedna lub kilka zapadni (9) wyposażonych w wah-
liwe płyty (10), oraz wóz lub wozy (14) albo obrotnica 
<24), na których umieszczono zasobniki (13) z wieszaka-
mi (12), jak również wywrotnica (18) i pojemniki do 
kontrolowanego studzenia (15), usytuowane w pobliżu 
wozów (14) lub obrotnicy (24). 

7b (P. 157521) 30.08.1972. 
Zakłady Metalowe Skarżysko Przedsiębiorstwo Pań-

stwowe, Skarżysko-Kamienna (Jan Karasiński). 
Sposób tłoczenia cienkościennych tulejek z grubym 

dnem z wyciętych uprzednio krążków lub płytek wie-
lobocznych ze stali lub metali nieżelaznych, znamienny 
tym, że tłoczenie miseczki z niewielkim luzem lub 
małym zgniotem ściankowym i wyciskanie współbieżne 
tulejki wykonywane jest w jednej operacji za pomocą 
stempla (1) i matrycy (2) o tak dobranych profilach 
i wymiarach, że wyciśnięta tulejka posiada u wylotu 
kołnierz o średnicy zewnętrznej większy od średnicy 
zewnętrznej cylindra tulejki o wielkość w przybliżeniu 
równą podwojonej redukcji (zmniejszeniu) grubości 
ścianki uzyskanej w czasie wyciskania. 

7c (P. 156128) 20.06.1972. 
Widzewskie Zakłady Maszyn Włókienniczych „Wifa-

ma", Łódź (Tadeusz Kalisz). 
Maszyna do wycinania lub przebijania otworów 

w taśmie, w której roboczymi narzędziami są stempel 
i matryca, znamienna tym, że na zamocowanych w ścia-

nach korpusu (1) maszyny prowadzących prętach (2) 
przesuwnie osadzona jest równoległa w zasadzie do nich 
wodząca płyta (5), w której, prostopadłych do jej pła-
szczyzny przesuwu, tulejach (7) przesuwnie osadzony 
jest swymi prowadzącymi słupami (8) klatkowy kor-
pus (9), posiadający zamocowane na końcach prowa-
dzących słupów (8) płyty (10), (11), przy czym na jednej 
(11) z tych płyt zamocowane jest jedno robocze narzę-
dzie (N1), a drugie, współpracujące robocze narzędzie 
(N2), zamocowane jest na osadzonej przesuwnie na pro-
wadzących słupach (8) klatkowego korpusu (9) ^..,? 
(12), a osadzony obrotowo w korpusie (1) r-...злупу kor-
bowy lub mirnośrodowy, \vi! <13) ma pod kątem 180° 
względem siebie skierowane dwa, w dowolnej ilości 
występujące, wykorbienia, lub mimośrody, (KI), (K2), 
których korbowody (LI), (L2) połączone są odpowiednio 
z płytą (10), zamocowaną w jednym końcu prowadzą-
cych słupów (8) klatkowego korpusu (9), i z osadzoną 
przesuwnie na prowadzących słupach (8) klatkowego 
korpusu (9) płytą (12) i trzecie, w dowolnej ilości wy-
stępujące, mające, zależnie od przyjętego kierunku po-
suwu taśmy (T) i kierunku obrotów korbowego lub 
mimośrodowego, wału (13), położenie kątowe zgodne 
z położeniem kątowym wykorbienia, lub mimośrodu 
pierwszego (Kl) lub drugiego (K2), wykorbienie, lub 
mimośród, (КЗ), mające korbowód (L3) połączony z wy-
stępem (16) wodzącej płyty (5), z którą sprzężone jest, 
w znany w swojej istocie sposób, znanego rodzaju po-
dające urządzenie (17), służące dla jednokierunkowego 
przesuwu taśmy (T). 

Odmiana maszyny według zastrz. 1, znamienna tym, 
że korbowy, lub mimośrodowy, wał (18) nie posiada 
jednego (K2) z wykorbień, lub mimośrodów, i połączo-
nej z nim korbowodem (L2) płyty (12), osadzonej prze-
suwnie na prowadzących słupach (8) klatkowego kor» 
pusu (9), a współpracujące drugie robocze narzędzie 
(N2), najlepiej matryca, zamocowane jest na osadzonej ' 
przesuwnie na zamocowanych w korpusie (1) maszyny 
prowadzących prętach (2) wodzącej płycie (5), w poło-
żeniu przylegania do taśmy (T). 

7c (P. 156210) 23.06.1972. 

„Dolmel" Dolnośląskie Zakłady Wytwórcze Maszyn 
Elektrycznych, Wrocław (Julian Zych). 

Wykrojnlk do wykrawania otworów prostokątnych 
z nastawnym stemplem i nastawną matrycą, znamienny 
tym, że stempel (1) umieszczony i zamocowany w płycie 
głowicowej (6) za pomocą zarzutki (7) i dociśnięty śrubą 
(9) do listwy oporowej (8), składa się z określonej ilości 
pojedynczych segmentów, a matryca składa się z części 
nastawnej (2), umieszczonej przesuwnie w prowadni-
cach płyty dolnej (3) wykrojnika oraz z części stałej 
(4) zamocowanej w płycie dolnej (3). 
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7e (P. 156406) 30.06.1972. 
Przedsiębiorstwo Budowy Urządzeń Chłodniczych 

i Mechanizacji Przemysłu Rybnego, Gdynia (Bogdan 
Smoliński, Tadeusz Duda). 

Urządzenie do regeneracji drutów wędzarnlczych, 
ikładające się ze znanej maszyny do oczyszczania dru-
tów wędzarniczych, znamienne tym, że na ramie oczy-
izcżarki jest zamontowane urządzenie do prostowania, 
ikładające się z nośnej płyty (4), na której są ułożysko-
wane pary prowadzących rolek (3), napędzanych za 
pomocą zespołu (5) kół łańcuchowych, względnie zęba-
tych lub pasowych z silnika oczyszczarki lub napędu 
indywidualnego. 

Тс (Р. 156499) 4.07.1972. 

Pierwszeństwo: 12.04.1972; Austria 

EVG Entwicklungs- u. Verwertungsgesellschaft, Graz, 
Austria (Josef Ritter, Hans Gott, Klaus Ritter, Otto 
Gamillscheg, Wilhelm Boyer, Gerhard Ritter). 

Giçclarka do materiału w postaci drutu lub taśmy, 
w której materiał podlegający gięciu przesuwa się prze-
lotowo każdorazowo o odcinek, odpowiadający żąda-
nemu odstępowi między dwoma następującymi po sobie 
miejscami gięcia, ażeby potem za pomocą napędzanego 
nieprzerwanie ruchomego wyginaka poddać ten ma-
teriał każdorazowo wygięciu o pewien obrany kąt do-
koła stałej szczęki do gięcia, przy czym prócz tego 
przeważnie przewidziane są nożyce do oddzielania ma-
teriału po wykonaniu pewnej żądanej liczby procesów 
gięcia, przede wszystkim do wytwarzania strzemion do 
budownictwa żelbetowego, znamienna tym, że prze-
noszenie energii z napędu (21) maszyny do ruchomego 
wyginaka (20) następuje za pomocą sprzęgalnego z na-

pędem (21) mimośrodu (26) z połączonym przegubowo 
korbowodem (27) w taki sposób, że blisko swobodnego 
końca korbowodu (27) zamocowane są za pomocą po-
łączenia przegubowego drąg przesuwny (28) i dźwignia 
kierująca (29), przy czym drąg przesuwny (28) połączo-
ny jest przegubowo z dźwignią (35) o stałej osi łożyska 
(36), sprzężoną bezpośrednio lub pośrednio z ruchomym 
wyginakiem (20), podczas gdy dźwignia kierująca (29) 
połączona jest przegubowo z posiadającym stałą oś ło-
żyska (31) ramieniem nastawczym (30), którego poło-
żenie w odniesieniu do stałej osi łożyska (36) dźwigni 
(35) i do osi połączenia przegubowego (34) drąga prze-
suwnego (28) z dźwignią (35) można zmieniać w celu 
nastawiania drogi pracy ruchomego wyginaka (20), 
a przez to kąta gięcia. 

7c (P. 156579) 8.07.1972. 

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, 
Kraków (Wiesław Zapałowicz, Teodor Maślanka, Jaro-
sław Matwijiszyn, Józef Misiek, Łukasz Węsierski). 

Sposób wykonania rury płomiennicowej z rury wpra-
wionej w ruch obrotowy i podgrzewanej w miejscach 
wykonywania fal do temperatury plastyczności, zna-
mienny tym, że fale kształtuje się przez równoczesne 
działanie na rurę siłami statycznymi i dynamicznymi, 
przy czym najpierw kształtuje się pierwszą falę na 
wysokość równą 1/3 wysokości fali końcowej, następnie 
kształtuje się równocześnie drugą falę na głębokość 
równą 1/3 wysokości fali końcowej oraz falę pierwszą 
na dalszą głębokość równą 2/3 wysokości fali końcowej, 
po czym kształtuje się równocześnie trzy pierwsze fale, 
przy czym falę trzecią kształtuje się na wysokość rów-
ną 1/3 wysokości fali końcowej, falę drugą kształtuje się 
na dalszą głębokość równą 2/3 wysokości fali końcowej. 
a falę pierwszą kształtuje się końcowo na głębokość 
równą wysokości fali końcowej, po czym kształtuje się 
każdą następną falę jako pierwszą na głębokość równą 
1/3 wysokości fali końcowej, przy równoczesnym kształ-
towaniu fali poprzedniej na głębokość równą 2/3 wy-
sokości fali końcowej, a poprzedzającą ją falę kształ-
tuje się końcowo, na głębokość równą wysokości fali 
końcowej. 

Urządzenie do stosowania sposobu, według zastrz. 1, 
zawierające walec o zarysie fali płomiennicy zakoń-
czony czopami i napędy oraz usytuowany nad walcem 
zespół rolek kształtujących fale osadzonych w obudo-
wie połączonej suportem z podstawą urządzenia, zna-
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mienne tym, że czop pierwszy (2) walca (1) do kształ-
towania rury płomiennicowej jest osadzony w dwu-
dzielnym stojaku (4), a przedłużenie czopa drugiego (3) 
walca (1) jest połączone z układem odciążającym (7), 
zaś nad walcem (1) jest usytuowany wibrator (8) z ze-
społem trzech rolek. 

ïc (P. 156587) 8.07.1972. 

Zakłady. Rowerowe „Predom-Romet", Bydgoszcz 
(Edward Łojewski). 

Osłona slupów prowadzących w tłocznikach, w któ
rych w czasie normalnej pracy tuleje prowadzące scho-
azą ze słupów, znamienna tym, że ma kształt ciasno 
zwiniętej sprężyny, której jeden koniec jest zamocowa
ny do płyty głowicowej (5), a drugi do podstawy (4) 
przyrządu. 

7c (P. 156712) 15.07.1972. 
Naukowo Produkcyjne Centrum Półprzewodników 

Zakłady Przemysłu Elektronicznego „Kazel", Warszawa 
(Andrzej Adamczak, Stanisław Jutkiewicz, Bogdan Kło-
potowski, Wojciech Rubinkowski). 

Urządzenie do wykrawania wytłoczek, umieszczone 
w końcowej części tłocznika postępowego, składające 
się z matrycy oraz zespołu płyt górnych, w których 
zamocowany jest stempel wykrawający zakończony 
pilotem bazującym i wsuwany w otwór wykrawający 
wykonany w matrycy, znamienne tym, że jest zaopa-
trzone w płytkę prowadząco-centrującą (8) przymoco-
waną jednym swym końcem do trzpienia (7), który 
opiera się o część sprężynującą (9) znajdującą się 
w otworze matrycy (1), i na którego górnej powierzch-
ni spoczywa suwliwie umieszczony w górnym zespole 
płyt popychacz (10) dociskany do trzpienia przez część 
sprężynującą (11) znajdującą się w górnym zespole 
płyt (2), przy czym trzpień (7) jest suwliwie umieszczony 
w otworze prowadnicy połączonej z matrycą (1). 

7c (P. 156800) 19.07.1972. 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Sprzętu Komunika-
cyjnego, Mielec (Edward Leo). 

Sposób wykonywania usztywnień nieprzelotowych 
w blachach kolorowych płaskich i przestrzennych, 
w szczególności o grubości blachy od 0,3 mm wzwyż 
i wysokości usztywnienia do piętnastu grubości blachy, 
znamienny tym, że żłobki usztywniające (4) dzięki 
ukształtowaniu przekładki elastycznej (6) i foremnika 
(1) formowane są poprzez równomierne rozciąganie ca-
łej płytki wyjściowej (9) blachy, która nad powierzch-
nią kształtującą (3) foremnika (1) tworzy napiętą nie 
przesuwającą się powłokę (10), układającą się po kon-
turach usztywnień począwszy od ich wierzchołków (4), 
przez pobocza do podstawy wytłoczki (11). 

Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz. 1, 
znamienne tym, że na powierzchni kształtującej (3) na 
zewnątrz oznaczenia obcięcia (5) wytłoczki (11), znaj-
duje się próg (2) o wysokości zbliżonej do wysokości 
żłobków (II), a przekładka elastyczna (6) od strony sty-
kającej się z kształtowaną płytką wyjściową (9) posia-
da kształt po wierzchołkach zarysu żłobków (4) i progu 
(2), a od strony przepony elastycznej (8) posiada wy-
stępy (7) równoległe do podstawy urządzenia. 

7c (P. 157083) 3.08.1972. 

Huta „Zygmunt", Bytom, Polska (Zbigniew Karge, 
Antoni Wąsowski, Władysław Łomnicki). 

Urządzenie wprowadzające do rolkowych prostarek 
hutniczych, znamienne tym, że rolka napędowa (5) 
wprawiająca w ruch posuwisty profile hutnicze, napę-
dzana jest obrotowo przy pomocy silnika hydraulicz-
nego (6) zamocowanego pod nią w korpusie (1), a ruchy 
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nastawcze zespołów urządzenia, dokonywane są przy 
pomocy siłowników hydraulicznych dwustronnego dzia-
łania (4), (8), (12), (15) i (18) osadzonych wewnątrz urzą-
dzenia wprowadzającego. 

7e (P. 157521) 30.08.1972. 

Zakłady Metalowe Skarżysko Przedsiębiorstwo Pań-
stwowe, Skarżysko-Kamienna (Jan Karasiński). 

Sposób tłoczenia cienkościennych tulejek z grubym 
dnem. (tekst zgłoszenia zamieszczony został w klasie 7b 
na stronie 12). 

7c (P. 157531) 31.08.1972. 

Pomorskie Zakłady Wytwórcze Aparatury Niskiego 
Napięcia „Apator", Toruń, Polska (Tadeusz Kwasniew-
ski, Henryk Włodarski, Stefan Witkowski). 

Samonastawna prowadnica pasa lub taśmy w przy-
rządzie, zwłaszcza w wykrojniku wykonana z dwóch 
listew połączonych poprzeczną płytką, znamienna tym, 
że w listwach (1, 2) są wykonane podłużne otwory (3), 
za pomoeą których są one osadzone przesuwnie na koł-
kach (4) i śrubach (5) między matrycą (6) a prowadzącą 
płytą (7), przy czym listwy (1, 2) są połączone poprzecz-
ną płytką (8) w ten sposób, że listwa (1) jest połączona 
nierozłącznie z płytką (8) a listwa (2) za pomocą kołka 
<9) i podłużnego otworu (10) wykonanego w listwie (2). 

7c (P. 157610) 6.09.1972. 

Zakłady Mechaniczne „Ursus", Ursus (Stanisław Ba-
daczewski, Władysław Mudrowski). 

Sposób wykonywania końcówek przewodów, zna-
mienny tym, że koniec przewodu (2) rozwalcowuje się, 
a następnie zwija do wewnątrz w ten sposób, że śred-
nica wewnętrzna (7) zwiniętej do wewnątrz części prze-
wodu (2) jest większa od średnicy wewnętrznej (8) 
nierozwalcowanej części przewodu (2). 

Odmiana sposobu według zastrz. 1, znamienna tym, 
że po rozwakowaniu końca przewodu (2) umieszcza się 
w rozwalcowanej części wkład metalowy (13), a następ-
nie zwija się rozwalcowany koniec przewodu (2) w ten 
sposób, że wkład metalowy jest owinięty i znajduje się 
wewnątrz zwiniętego końca przewodu. 

Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz. 1, 
znamienne tym, że jest zaopatrzone w stempel kształ-
towy (5) posiadający na swoim obwodzie wgłębienie (6), 
którego średnica wierzchołkowa (9) jest mniejsza od 
średnicy zewnętrznej (12) rozwalcowanego końca prze-
wodu (2). 

7g (P. 156829) 19.07.1972. 
Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Państwowej Komunika-
cji Samochodowej Oddział w Przemyślu, Przemyśl (Ma-
rian Olszewski). 

Przyrząd pneumatyczny do nitowania blach sposobem 
bezpodtrzymkowym, zwłaszcza w miejscach trudno do-
stępnych, znamienny tym, że jest wyposażony w roz-
pieracz (13) umieszczony w uchwycie (12) trójszczęko-
wym, którego szczęki są zaciskane i luzowane za pomo-
cą tłoczyska (?) w czasie ruchu tłoka (8) oraz w roz-
dzielacz (32) sprężonego powietrza w kształcie trzech 
tłoczków połączonych ze sobą. 

7h (P. 156740) 17.07.1972. 

Wyższa Szkoła Inżynierska, Lublin (Ryszard Cylc, 
Jan Zawadzki). 

Sposób wytwarzania pierścieni łożysk tocznych, zna-
mienny tym, że wszystkie powierzchnie zewnętrznych 
pierścieni łożysk tocznych zwłaszcza skośno-nośnych, 
stożkowych, walcowych oraz pierścieni zewnętrznych 
i wewnętrznych łożysk wzdłużnych, kształtowane są 
wyłącznie w oparciu o obróbkę bezwiórową, przy za-
stosowaniu jednopierścieniowej matrycy. 

7h 7h (P. 156854) 20.07.1972. 
Zabierzowska Fabryka Maszyn, Zabierzów k. Krako

wa (Józef Rypulak, Edward Nowak). 
Tłocznia do wyrobu sworzni śrub, nitów i tym po

dobnych przedmiotów, znamienna tym, że posiada gło
wicę wahliwą (6) wahającą się o niewielki kąt wokol 
własnej osi, w której są umieszczone matryce (17) w ilo
ści większej niż jedna para. 



16 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO и г ii 

8a (P. 157109) 4.08.1972. 
Dolnośląska Fabryka Maszyn Włókienniczych, Ka-

mienna Góra (Marian Czapla, Józef Jędrusiak, Henryk 
Lawenda, Bogdan Mysłowski). 

Włókienniczy aparat farbiarski, znamienny tym, że 
niewypełniona kąpielą farbiarską przestrzeń (1) pod 
otwieraną pokrywą (2) aparatu, połączona jest przewo-
dem (3) z rurą (4) wygiętą na kształt wielokrotnej litery 
„U" i zalane cieczą (5) do odpowiedniego poziomu 
„O-O", przy czym ciecz znajdująca się w rurze odcina 
lustro kąpieli w zbiorniku od atmosfery, a odpowied-
nio dobrana wysokość tej rury stwarza możliwość 

ч wytworzenia potrzebnego nadciśnienia. 

8a (P. 157351) 19.08.1972. 
Dolnośląska Fabryka Maszyn Włókienniczych, Ka-

mienna Góra (Marian Czapla, Henryk Lawęda, Stani-
sław Gniadek, Bogdan Mysłowski, Leszek Hamer, Ste-
fan Jędrzejaszek). 

Osłona do włókienniczych barwiarek zwrotnych, któ-
rych odtwierane ściany czołowe są wykonywane 
z przegubowo mocowanych części o profilu łukowym, 
znamienne tym, że posiada odchyloną ścianę czołową, 
wykonaną z dwóch przegubowo połączonych części (3) 
i (4), które są mocowane obrotowo do dachu (2) a dolny 
Jej koniec jest prowadzony przy pomocy rolek (14) 
W prowadnicy (5), przy czym prowadnica (5) jest mo-

cowana do wewnątrz ściany bocznej (1) a rolki (14) 
umieszczone są obrotowo na sworzniach (13) mocowa-
nych z boku do części (4) ściany czołowej. 

8a (P. 157406) 22.08.1972. 
Pierwszeństwo: 24.08.1971 - Wielka Brytania 

Imperial Chemical Industries Limited, Londyn, 
Wielka Brytania (Maurice Rayner Fox, GuUaume Ward 
Jamin). 

Urządzenie do ciągłego utrwalania cieplnego barwni-
ków zawiesinowych na tkaninach syntetycznych, zna-
mienne tym, że zawiera mechanizm do ciągłego prze-
puszczania tkaniny przez przestrzeń ogrzaną do tem-
peratury powyżej 100°C i utrzymywaną pod ciśnie-
niem nie większym niż 100 mm słupa rtęci, przy czym 
przestrzeń ta jest usytuowana pomiędzy dwiema ela-
stycznymi taśmami bez końca, które są bezpośrednio 
zbliżone do siebie na części swej długości. 

8b (P. 157097) 3.08.1972. 
Zakłady Przemysłu Bawełnianego im. Powstańców 

Śląskich „Frotex", Prudnik (Roman Wychowaniec, Ta-
deusz Zawiślak, Stefan Niemiec, Stanisława Cudyk). 

Sposób mechaniczno-chemícznego wykurczania tka-
nin bawełnianych, zwłaszcza flanel, przy użyciu zna-
nych środków chemicznych jak: Sapamin NP, Heliofor 
CAS. Carbamoł względnie Silezjan EM lub Cossurit RI 
i chlorek magnezu, znamienny tym, że do procesu tech-
nologicznego wykończenia tych tkanin wprowadzono 
operacje technologiczne apretowania tkanin i polime-
ryzacji, przy czym apretowanie tkanin odbywa się 



w kąpieli, którą stanowi żywica znana pod nazwą 
handlową Carbamoł względnie silezjan EM lub Cassurit 
RI w ilości 30 g/l i chlorek magnezu w ilości 8 g/l, przy 
temperaturze kąpieli w granicach 60-70°C i szybkości 
apretowania 35 m/minutę, a polimeracja przeprowa-
dzana jest w piecu hartowniczym w temperaturze 140°C 
w czasie 4 minut. 

8d (P. 157456) 25.08.1972. 
Pierwszeństwo: 27 sierpnia 1971 г. - Niemiecka 

Republika Federalna 
Rowenta-Werke Gesellschaft mit beschränkter Haf-

tung, Offenbach am Main, Niemiecka Republika Fede-
ralna (Goetz Florian Strzelczyk). 

Rękojeść do elektrycznych urządzeń gospodarstwa 
domowego, a zwłaszcza do żelazek elektrycznych, zna-
mienna tym, że górna część (1) rękojeści jest wykonana 
г materiału gąbczastego o nieporowatej powierzchni ze-
wnętrznej i jest przytwierdzona do dolnej części (3) 
rękojeści. 

8d (P. 157591) 4.09.1972. 
Pierwszeństwo: 6.09.1971 - Jugosławia 

Gorencje továrna gospodinjske opreme, Velenje, Ju-
gosławia (Danilo Fajs). 

Pralka ze zbiornlem na wodę, mająca urządzenia 
sterujące, obejmujące programowany przełącznik do 
ustalania automatycznego przebiegu prania, znamienna 
tym, że przy obudowie (1) tej pralki znajduje się zbior-
nik (2) połączony za pośrednictwem rury ssącej (16) ze 
stroną ssącą umieszczonej na dnie obudowy (1) pompy 
zasilającej (3), przy czym w przewodzie głównym (За), 

łączącym pompę zasilającą (3) z komorą pralniczą (9) 
włączone są zawory elektromagnetyczne, których cewki 
(6, 7) podłączone są do styków (21-22, 21-32, 21-40) 
znajdujących się w programowanym przełączniku (4a). 

8f (P. 156411) 1.07.1972. 
Białostockie Zakłady Przemysłu Bawełnianego „Fa

sty", Białystok (Bogusław Kalka, Jan Zimnoch, Stani
sław Białas). 

Przeglądarka do obustronnego czyszczenia ł przeglą
dania tkanin, zbudowana z dwóch o regulowanym na
chyleniu stołów z urządzeniami podświetlającymi, zna
mienna tym, że nad stołem (1) dolnym umieszczono 
stół (2) górny odwrócony o 180° w stosunku do stołu 
(1) dolnego w płaszczyźnie poziomej, połączonych prze
suw tkaniny (4) ciągnionej wałkami (6 i 7) lub tylko 
wałkiem (6), przy jednoczesnym jej odwróceniu na dru
gą stronę przy przejściu ze stołu (1) dolnego na stół (2) 
górny. 

8h (P. 157611) 6.09.1972. 
Pierwszeństwo: 7.09.1971 - Niemiecka Republika 

Federalna 
Bayer AG, Leverkusen, Niemiecka Republika Fede-

ralna (Martin Wandel, Manfred Salamon, Goetz Got-
mar Dornheim, Bernard Kuhlmann). 

Element budowlany zapobiegający erozji, mający 
postać spiętego pasma runowego, ze skędzierzawionych 
włókien o wysokim mianie, znamienny tym, że pasmo 
runowe: a) jest wykonane ze skędzierzawionych włó-
kien poliamidowych o mianie 5-250 denier i długości 
20-150 mm i jest spięte za pomocą uiglenia o 60-180 
nakłuciach na 1 cm2, b) zawiera spinającą tkaninę siat-
kową z syntetycznej przędzy bez końca (przędza wielo-
nitkowa) lub pasemek, przy czym tkanina siatkowa 
zawiera na 1 cm* co najmniej po dwie nitki wątkowe 
i osnowowe i jest umieszczona w dolnej - części 
pasma runowego i c) element ten zawiera odporny na 
działanie wody środek wiążący na podstawie estru kwa-
su poliakrylowego w ilości co najmniej 15°/o wagowych, 
a korzystanie 20-45% wagowych i grubość pasma ru-
nowego wynosi 4-10 mm, a ciężar 500-2000 g/m . 

Sposób wytwarzania elementu budowlanego według 
zastrz. 1, znamienny tym, że ze skędzierzawionych po-
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liamidowych włókien ciętych o mianie 5-250 denier 
aerodynamicznie iAub za pomocą zgrzeblarki wytwarza 
się runo, spina je tkaniną siatkową, po czym impregnu-
je odpornym na działanie wody środkiem wiążącym 
na podstawie poliakrylanu i poddaje obróbce cieplnej 
w temperaturze 100-150°C. 

8k (P. 157068) 2.08.1972. 
Pierwszeństwo: 4.08.1971 - Szwajcaria 

CIBA-GEIGY AG Bazylea, Szwajcaria. 

Sposób utrwalania skędzierzawionych materiałów 
metodą pianową przy użyciu środków wiążących i po-
mocniczych środków pianotwórczych, znamienny tym, 
że skędzierzawiony materiał traktuje się zaprawą za-
wierającą co najmniej jeden środek wiążący i jako 
środek pianotwórczy zawierającą reaktywny tensyd 
przechodzący pod wpływem podwyższonej temperatury 
w postać nierozpuszczalną i tracący na skutek tego 
swoją aktywność powierzchniowo-czynną, po czym po-
traktowany zaprawą materiał poddaje się procesowi 
obróbki cieplnej. 

«I (P. 156487) 4.07.1972. 

Michał Jumrych, Olsztyn. 

Nowy sposób nakładania powłok z uplastycznionego 
polichlorku winylu, zwłaszcza na nośniki tekstylne, 
znamienny tym, że do piastizolu, przed jego nałożeniem 
na nośnik, dodajemy rozpuszczalnik, najkorzystniej 
mieszaninę propanu i butanu, który będzie odparowy-
wał w trakcie zabiegu natryskiwania. 

8m (P. 157419) 23.08.1972. 
Karl Finkę OHG, Wuppertal - Barmen, Niemiecka 

Republika Federalna (Siegfried Knepper). 

Nośnik do past barwiących, znamienny tym, że za-
wiera 60-95% wagowych sorbitanowego estru kwasu 
tłuszczowego i 5-35% wagowych węglanu wapnia. 

Pasta barwiąca, znamienna tym, że zawiera organicz-
ny lub nieorganiczny barwnik w mieszaninie z nośni-
kiem według zastrz. 1. 

9b (P. 154965) 25.04.1972. 
Łódzkie Zakłady Przetwórcze Surowców Wtórnych, 

Łódź (Henryk Trella, Stanisław Łuczak, Marian Mikuś, 
Władysław Jabłoński). 

Sposób produkcji obrotowych szczotek polerskich, 
składających się z "wieńca wykonanego z przędzy, 
sznurka, żyłki lub drutu osadzonego na tulei piasty, 
znamienny tym, materiał wieńca rozpina się pomiędzy 
dwoma pierścieniami (1) i (2) ustawionymi współśrod-
kowo za pomocą zamka (5) przy użyciu utrzymywanej 
w pobliżu zewnętrznej krawędzi pierścienia pomocni-
czego (2) elastycznej rózgi (4), o której początek zacze-
pia się kolejno półpętle z materiału wieńca naprzemian 
z jednej i drugiej strony płaszczyzny wyznaczonej 
pierścieniami (1) i (2), zamek (5) zdejmuje się wte.dy, 
kiedy nawój na pierścieniach (1) i (2) jest w stanie 
samodzielnie utrzymać je w położeniu współśrodko-
wym i wtedy wypełnia się miejsce zwolnione przez 
zamek, następnie jeden lub kilka utworzonych w ten 
sposób krążków z nawojem wciska się na tuleję piasty 
(9), łączy się obie części piasty, wysuwa się rózgi (4) 

uwalniając pierścienie pomocnicze (1) i obcina wieniec 
szczotki na żądany wymiar. 

Urządzenie do stosowania sposobu według: zastrz. 1, 
znamienne tym, że składa się z zamka (5) wykonanego 
z dwu płytek w kształcie wycinka koła połączonych ze 
sobą korzystnie za pomocą śruby z nakrętką motyb 
kową (6), przy czym co najmniej jedna płytka posiada 
na stronie wewnętrznej wyfrezowane rowki o kształcie 
odpowiednim do używanych pierścieni a także wiąza-
dła elastycznego (4) wykonanego korzystnie w postaci 
cienkiego, gładkiego pręta o długości przekraczającej 
obwód pierścienia zewnętrznego. 

10a (P. 157349) 19.08.1972. 
Biuro Projektów Przemysłu Koksochemicznego 

„Koksoprojekt", Zabrze (Aleksander Diering, Jan Sten-
chlik). 

Urządzenie do gaszenia koksiku otrzymywanego me-
todą karbonizacji węgla w złożu fluidyzacyjnym, zna-
mienne tym, że wykonane jest ze zbiornika gorącego 
koksiku z przewodem (1), pod którym umieszczony jest 
obrotowy talerz (2). na który nadawany jest koksik 
poddawany operacji gaszenia wodą za pomocą dysz (5j, 
z obrotowego bębna (4), do którego podawany jest ko-
ksik przeznaczony do dalszej operacji dogaszania wodą 
za pomocą dysz (6), przy czym obrotowy talerz'i wlot 
obrotowego bębna (4) obudowane są osłoną (7), połą-
czoną z odciągiem kominowym (8). 

10a (P. 156032) 15.06.1972. 

Politechnika Śląska im. W. Pstrowskiego, Gliwice, 
Polska (Jerzy Pikoń, Piotr Wasilewski, Bolesław Mitka). 

Piec do szybkiego odgazowanla węgla, znamienny 
tym, że jest wyposażony w dwie perforowane ściany (1) 
i (2), oraz w górnej części w zasyp (5) połączony z tło-
kiem (4), a v/ dolnej zamknięcie (8), przy czym w stre-
fie grzejnej górnej piec zaopatrzony jest w doprowa-
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dzający gaz króciec (10) i komorę (6), a w strefie chło-
dzenia dolnej, w komorę (7) połączoną z komorą (6) 
i w odprowadzający gaz króciec (9). 

10b (P. 157697) 11.09.1972. 
Pierwszeństwo: 15.09.1971 - Włochy 

FMC Corporation, Nowy Jork, USA (Wendel Lincoln 
Darrow). 

Sposób utwardzania surowych brykietów węglowych 
ta pomocą powietrza, znamienny tyrn, że surowe bry-
kiety umieszcza sie. na ruchomym ruszcie w warstwach 
O grubości 25-80 cm, przez warstwy te przepuszcza 
ogrzany do temperatury 190-230°C gaz zawierający co 
najmniej 15%, a nawet 21% tlenu, zwłaszcza powietrze, 
przy czym prędkość gazu przepływającego przez prze-
suwane na ruszcie warstwy brykietów jest tak duża, 
że gaz ten odprowadza ciepło powstające w wyniku 
egzotermicznej reakcji w brykietach, co zapobiega wzro-
stowi temperatury w brykietach powyżej 290-300°C. 

11b (P. 157680) 9.09.1972. 
Biuro Projektów Przemysłu Metali Nieżelaznych „Bi-

promet", Katowice (Bogumił Szmitt). 
Przecinarka materiałów arkuszowych, mająca opera-

cyjny stół z górną warstwą elastyczną oraz nie połączo-
ny z nim zespół nożowy, obejmujący dwuostrzowy nóż 
stały i jednoostrzowy nóż ruchomy, znamienna tym, że 
prowadnica ruchomego noża (5) znajduje się pomiędzy 
ostrzami (1) noża stałego. 

12 (P. 157613) 6.09.1972. 

Pierwszeństwo: 8.09.1971, 10.04.1972 - Stany 
Zjednoczone Ameryki 

Sandoz AG, Bazylea, Szwajcaria (William Joseph 
Houlihan). 

Sposób wytwarzania nowych pochodnych plrydazy-
nonu o wzorze 1, w którym n oznacza liczby 1-4, Rt 
oznacza atom wodoru lub grupę alkilową o 1-4 ato-
mach węgla, R2 oznacza grupę 2-czterowodorofuranylo-
wą, 2-czterowodoropiranylową, grupę alkanoilową 
0 2 -5 atomach węgla lub grupę karbamoiiową o wzo-
rze 8, w którym R3 i R4 niezależnie od siebie oznaczają 
atom wodoru lub grupę slkilową o 1-4 atomach węgla. 
a A oznacza grupy o wzorach 9, 10, 11 lub 12, w kió-
rych Rs i Re oznaczają atom wodoru, fluoru lub chloru, 
znamiennny tym, że w przypadku wytwarzania Izwiąz-
ków o wzorze la, w którym A, Ri i n mają wyżej po-
dane znaczenie, a R7 oznacza grupę alkilową o 1-4 
atomach węgla lub grupę o wzorze 13, w którym Rj 
1 R4 mają wyżej podane znaczenie, związki o wzorze 2. 
w którym A, R, i n mają wyżej podane znaczenie, 
a X oznacza atom wodoru lub grupy o wzorach -COC1 
lub COBr, poddaje się reakcji ze związkami o wzorze 3, 
w którym X i R7 mają wyżej podane znaczenie, w obo-
jętnym organicznym rozpuszczalniku, z tym zastrzeże-
niem, że jeżeli w jednym ze związków o wzorze 2 lub 3 
X oznacza atom wodoru, to w drugim ze związków 
o wzorze 2 lub 3 X oznacza grupy o wzorach -COCł 
lub -COBr, .iiibo w przypadku wytwarzania związków 
0 wzorze la', w którym A, R,, Ra i n mają wyżej po-
dane znaczenie, /wiązki o wzorze 2', w którym A, R[ 
1 n mają wyżej podane r.naczenie, poddaje się reakcji 
ze związkami o wzorze 4, w którym Rs ma wyżej poda-
ne znaczenie, albo w przypadku wytwarzania związków 
o wzorze !b, w którym A i R, mają wyżej podane zna-
czenie, a R7 oznacza grupę alkilową o 1-4 atomach 
węgla, związki o wzorze 2' poddaje się reakcji z bez-
wodnikiem alifatycznego kwasu karboksyłowego o 2-5 
atomach węgla, w obecności obojętnego organicznego 
rozpuszczalnika, albo w przypadku wytwarzania związ-
ków o wzorze lc, w którym A, R, i n mają wyżej po-
dane znaczenie, a p cznacza liczbę I lub 2, Z4riązki 
o wzorze 2' poddaje się reakcji ze związkami o wzorze 5, 
w którym p ma wyżej podane znaczenie, w obecności 
kwasu. 



12a (P. 156375) 30.08.1972. 
Stocznia Gdańska im. Lenina, Gdańsk; Centrum 

Techniki Okrętowej Przedsiębiorstwo Państwowe Wy-
odrębnione, Gdańsk (Jakub Brzeziński, Zdzisław Soboł, 
Wiesław Jankowski). 

Sposób ciągłej mineralizacji destylatu na statkach 
morskich w oparciu o złoże wapniowe znamienny tym, 
że do destylatu doprowadza się dwutlenek węgla w celu 
uaktywnienia go. a następnie poddaje się działaniu 
złoża wapniowego umieszczonego w zbiorniku kontak-
towym o granulacji 2-6 mm, korzystnie w czasie po-
wyżej 20 minut. 

Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz. 1 
znamienne tym, że ma kontaktowy zbiornik (1) wypeł-
niony złożem wapniowym, mieszalnik (2), pneumatyczny 
przekaźnik (3) różnicy ciśnień zainstalowany wraz 
z kryzą (4) na rurociągu (5) destylatu, przy czym pneu-
matyczny przekaźnik (3) różnicy ciśnień jest połączony 
z pneumatycznym membranowym zaworem (6) regulu-
jącym ilość dozowanego dwutlenku węgla z butli (7) 
i umieszczonym na gazowym przewodzie (8) dwutlenku 
węgla. 

lzc (P. 156315) 28.06.1972. 
Główny Instytut Górnictwa, Katowice (Jerzy Rauk, 

Wojciech Wasilewski). 
Sposób ekstrakcji materiałów węglowych znamienny 

tym, że przed wprowadzeniem do reaktora czynnik 
ekstrakcyjny podgrzewa się do temperatury o 5 do 
10~C niższej od początkowej temperatury jego inten-
sywnego rozkładu. 

12c (P. 15GC42) 11.07.1972. 

Politechnika Łódzka, Łódź (Jan Kwaśniak). 
Urządzenie do intensyfikacji procesu cyrkulacji cie-

czy w aparatach wyparnych, znamienne tym, że w ко-



morze oparów (5) jest umieszczony oddzielacz oparów 
(3) w postaci przewodu wygiętego w kształcie łuku, po-
siadający po stronie wewnętrznej łuku szczelinowe wy-
cięcia lub otwory, połączonego jednym końcem, bezpo-
średnio lub przez wstawkę rurową (2), z zagrzewaczem 
(1), zaś drugim końcem z rurą cyrkulacyjną (4), przy 
czym promień wygięcia przewodu łukowego jest mniej-
szy od promienia, dla którego przy danej prędkości 
strumienia cieczy i pary wartość przyspieszenia do-
środkowego jest większa od przyspieszenia ziemskiego. 

12c (P. 156739) 17.07.1972. 
Instytut Przemysłu Organicznego, Warszawa (Ryszard 

Bodalski, Jerzy Mikołajczyk, Bohdan Sledziński, An-
drzej Zwierzak, Ludwika Cieślak). 

Sposób wytwarzania nowych enolofosforanów 0,0-
-dwualkilo-0-l-(mono-, dwu- i trójchlorofenylo)-2-
-bromo-2-karboetoksywinylowych o wzorze ogólnym 1, 
w którym R oznacza grupę metylową, etylową, propy-
lową i 2-chloroetylową, a n oznacza liczbę całkowitą 
od 1 do 3 znamienny tym, że mono-, dwu- i trćjchloro-
benzoilo-dwubromooctany etylowe o wzorze ogólnym 2 
kondensuje się z fosforanem trójalkilowym o ogólnym 
wzorze 3, w którym R i n mają znaczenie podane wyżej. 

12c (P. 157512) 30.08.1972. 
Biuro Studiów, Projektów i Realizacji Inwestycji 

Przemysłu Nieorganicznego „Biprokwas", Gliwice (Jan 
Tuszyński). 

Sposób ługowania pod ciśnieniem spieku, zwłaszcza 
chromianowego, a szczególnie przy wytwarzaniu dwu-

chromianu sodu przez ciągły przepływ zawiesiny przez 
autoklaw znamienny tym, że zasilanie autoklawu (9) 
zawiesiną spieku i ługu chromianowego odbywa się 
poprzez pompę strumieniową (7), odbiór zawiesiny ługu 
chromianowego i szlamu pochromowego z autoklawu 
(9) poprzez pompę strumieniową (12), intensywność 
przepływu zawiesiny przez autoklaw (9) reguluje się 
od strony zasilania zaworem regulacyjnym (6) a od 
strony odbioru zaworem regulacyjnym (11). 

12c (P. 157647) 8.09.1972. 
Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa (Zdzisław 

Ozimkiewicz, Janusz Strzelecki, Ryszard Ostrowski). 
Urządzenie do częściowego zagęszczania zawiesiny 

w obiegu ciśnieniowym zawierające pakiet ułożonych 
na przemian płyt i ram filtracyjnych, znamienne tym, 
że pakiet filtracyjny składający się z ułożonych na 
przemian płyt filtracyjnych (2) labiryntów (3) umiesz-
czony jest w cylindrycznym zbiorniku ciśnieniowym (1) 
wypełnionym zagęszczoną cieczą pod ciśnieniem, przy 
czym docisk płyt w pakiecie spowodowany jest róż-
nicą ciśnienia cieczy w zbiorniku (1) i ciśnienia cieczy 
w rurze odpływowej (8). 

12d (P. 156410) 30.06.1972. 
Świdnicka Fabryka Urządzeń Przemysłowych, Świd-

nica (Andrzej Czuk). 
Płyta filtracyjna do filtru ciśnieniowego złożona z ra-

my zewnętrznej, przestrzennej siatki wypełniającej 
i sita zewnętrznego znamienna tym, że posiada we-
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wnętrzne uiebrowanie utworzone z krzyżujących się 
i połączonych ze sobą rur odprowadzających (2) z na-
wierconymi na całej długości otworami (3) przy czym 
końcówka jednej rury wychodzi poza ramę (ł) płyty 
tworząc króciec wylotowy (6). 

I2d (P. 156441) 1.07.1972. 

Fives Lille-Cail, Paryż, Francja (Roger Retali, Phi-
lippe Pithois, Alain Chielens). 

Urządzenie do środkowania taśmy bez końca, zwła-
szcza płótna filtracyjnego filtr" t-ś>«owego, zawiera-
jące walec, po którym ^. '.ciuwa się taśma filtracyjna 
i na którego pov.Ii. •-zthni jest umieszczony element ru-
chomy W--.UŻ jego osi, krzywkę, która za każdym 
pó> '̂ -«.«-cm przemieszcza ten ruchomy element w prze-
.iwnych kierunkach poprzecznych do kierunku ruchu 
taśmy, oraz serwomechanizm zmieniający położenie 
krzywki w zależności od położenia taśmy znamienny 
tym, że walec (18) zawiera część (50) swojego obwodu 
o dużym współczynniku tarcia z taśmą (14) część (48) 
obwodu o małym współczynniku tarcia z taśmą (14), 
zespół do osiowego przemieszczania walca (18) w jed-
nym kierunku, gdy taśma (14) znajduje się na części (50) 
obwodu i w kierunku przeciwnym, gdy taśma (14) znaj-
duje się na części (48) obwodu, oraz środki do zapobieg-
nięcia przemieszczaniu bocznemu taśmy, gdy taśma 
znajduje się na części (48) obwodu. 

12d (P. 156934) 26.07.1972. 
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Budowy 

Urządzeń Chemicznych - CeBeA. Kraków, Polska (Ta-
deusz Kowalczyk, Jacek Nawrocki, Jan Górka, Janusz 
Skrzypek). 

Urządzenie prowadzące wędrującą przegrodę filtra-
cyjną bębnowego filtru próżniowego zawierające co 
najmniej jeden obrotowy wałek usytuowany obok 
bębna filtru, przy czym osie bębna i walka są równo-
lesłe, znamienne tym, że składa się z dwu rolek (4), 
każda o długości większej od połowy szerokości prze-
grody filtracyjnej, osadzonych Obrotowo, niezależnie 
odsiebie, jedna obok drugiej na wałku (1) stanowią-
cym oś ich obrotu, który to wałek posiada napęd wpra-
wiający go w ruch obrotowy o kierunku zgodnym 
z kierunkiem obrotów bębna filtru, a prędkości różnej 

od prędkości bębna, przy czym każda z dwu rolek (4) 
zaopatrzona jest w znane sprzęgło (5), korzystnie elek-
tromagnetyczne, za pomocą którego może być łączona 
z wałkiem (1) celem uzyskania prędkości równej jego 
prędkości. 

I2d (P. 157048) 1.08.1972. 
Pierwszeństwo: 4.08.1971 - Niemiecka Republika 

Demokratyczna 

VEB Kombinat Luft- und Kältetechnik, Dresden, 
NRD (Hans Jürgen Wiemann, Wolfgang Midersitzki). 

Oddzielacz pyłów o dużym stężeniu z gazów przemy-
słowych, w którym równolegle w stosunku do umiesz-
czonego w strumieniu gazu surowego szeregu elektrod 
iskrzących usytuowana jest przynajmniej jedna prze-
puszczająca gaz elektroda osadcza, wypełniająca prze-
krój przepływu, znamienny tym, że elektroda osadcza 
(2) składa się z tkaniny z drutów metalowych i że po-
między szeregiem elektrod iskrzących (5) i elektrodą 
osadcza (2) utrzymywane jest tworzące ulot wysokie 
napięcie. 

12c (P. 156104) 19.06.1972. 

Pierwszeństwo: 18.06.1971 - Niemiecka Republika 
Federalna 

Maschinenfabrik J. S. Pethholdt, Frankfurt n.Menem, 
Niemiecka Republika Federalna (Armin Schmitt). 

Urządzenie do mieszania, homogenizowania I emul-
gowania mieszanin cieczy, jak również cieczy i ciał sta-
łych, składające się z kilku komór zainstalowanych sze-
regowo w kierunku przepływu i połączonych ze sobą 
kanałami wlotowymi i wylotowymi, znamienne tym, że 
poszczególne komory (1) mają kształt podwójnego stoż-
ka ściętego, a kanały połączeniowe (2) są stycznie w ten 
sposób doprowadzone do poszczególnych komór i z nich 
wyprowadzone, że sąsiadujące ze sobą komory są w kie-
runku przepływu ze sobą połączone na zmianę raz przy 
swych największych i raz przy swych najmniejszych 
przekrojach. -

12e (P. 156155) 21.06.1972. 

Instytut Przemysłu Wiążących Materiałów Budowla-
nych, Opole (Jan Kościanowski, Józef Leja, Antoni Łu-
szczewski, Mieczysław Teysseire). 
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Sposób stabilizacji temperatury i wilgotności gorą-
cych gazów odlotowych, polegający na tym, że czynni-
kiem schładzająco-nawilżającym jest woda, znamien-
ny tym, że dyszę do wtrysku mgły wodnej umieszcza 
się wewnątrz pieca przemysłowego, zwłaszcza pieca 
obrotowego, w odległości od zimnego końca pieca rów-
nej 0,4 do 0,6 odległości pomiędzy wylotem z pieca 
a początkiem strefy wymienników ciepła, zwłaszcza 
krzyżaków. 

Ire (P. 156287) 27.06.1972. 
„Siarkopol" Kombinat Kopalń i Zakładów Przetwór-

czych Siarki im. M. Nowotki, Tarnobrzeg (Franciszek 
Szczęch, Tadeusz Wawrzybok, Ludwik Stączek). 

Sposób oczyszczania powietrza atmosferycznego z za-
nieczyszczeń toksycznych, znamienny tym, że powietrze 
wraz z jego zanieczyszczeniami w postaci gazów roz-
puszczalnych w wodzie, par, mgieł i drobnych lotnych 
kropelek cieczy toksycznych oraz zawiesin i pyłów sub-
stancji toksycznych przed odprowadzeniem go do atmo-
sfery poddaje się ochłodzeniu do temperatury około 0°C 
a następnie skontaktowaniu tego powietrza zanieczysz-
czonego z parą wodną o stanie bliskim stanowi nasy-
cenia oraz ponownym ochłodzeniu mieszaniny powie-
trza zanieczyszczonego i pary wodnej, aż do całkowi-
tego łącznego skroplenia zanieczyszczeń występujących 
w powietrzu i zmieszanej z nimi pary wodnej oraz 
strącenia obruszonych zawiesin i lotnych pyłów sub-
stancji toksycznych. . . 

Urządzenie do stosowania sposobu według wynalazku, 
znamienne tym, że składa się z co najmniej trzech 
przelotowych następujących po sobie oraz szczelnie po-
łączonych ze sobą komór (1), (2), (3) wbudowanych 
ezczelnie w kolektor (4) wentylacyjny odprowadzający 
zanieczyszczone powietrze (5) do atmosfery, przy czym 
komory (1) i (3) są komorami chłodniczymi, a komora 
(2) jest komorą kontaktową, w której następuje wymie-
»zanie zanieczyszczonego powietrza z parą wodną. 

I2e (P. 156323) 28.06.1972. 
Politechnika Krakowska, Kraków (Janusz Brydak). 

Element wypełniający kolumnę absorpcyjną mający 
zastosowanie w przemyśle chemicznym w celu rozwi-
nięcia powierzchni zetknięcia się faz gazowej i ciekłej 
oraz burzliwości przepływu gazu w kolumnie znamien-
ny tym, że powierzchnia (4) elementu stanowi kulistą 
czaszę pustą w środku, w której są wykonane otwory 
(5), przy czym kształt i wielkość otworów (5) może być 
różny w zależności od potrzeb, a ich rozmieszczenie na 
powierzchni (4) powinno zapewniać wpływanie do we-
wnątrz czaszy strugi gazu, odbijanie i odchylanie oraz 
wypływ bocznymi otworami. 

I2e (P. 156470) 3.07.1972. 

Przedsiębiorstwo Projektowania i Dostaw Urządzeń 
Ochrony Powietrza „OPAM", Katowice, Polska (Janusz 
Benedycki). 

Urządzenie do mokrego oczyszczania gazów, wyposa-
żone w zwężkę Venturi'ego umieszczoną współosiowo 
wewnątrz urządzenia, odkraplacz oraz zbiornik wody 
z wygarniaczem szlamu, znamienne tym, że zwężka 
Venturi'ego (1) w dolnej części konfuzora ma zamoco-
wany pierścień profilowy (6) zanurzony poniżej lustra 
wody, pod którym we wspólnej osi znajduje się blacha 
kierunkowa (7), a w górnej części dyfuzora odkraplacz 
wirowy (3) przy czym pierścień profilowy (6) i blacha 
kierunkowa (7) tworzą szczelinę posiadającą powierzch-
nie wypukłą i wklęsłą. 

12e (P. 156613) 10.07.1972. 

Tadeusz Puchniewski, Konstancin. 

Zespól do strącania i odzysku pyłów z powietrza (ga-
zów), zwłaszcza pyłów szlifierskich, znamienny tym, 
że jego obudowa ma kształt spłaszczonego kielicha (3) 
z podstawą (1), częściowo wypełnionego wodą (5) i pły-
wającymi po jej powierzchni kulami (6), zaopatrzone-
go w dwie przeciwległe dmuchawy promieniowe ssąco 
tłoczące w spiralnej osłonie (19) z wirnikami jedno-
stronnie ssącymi (9), osadzonymi bezpośrednio na osi 
dwóch silników elektrycznych (17), w dwa zbiorniki (11) 
z wodą (10), połączonymi z sobą płaskimi rurami (12), 
które na swoich górnych grzbietach mają otwory dla 
wytrysku wody do warstwy filtracyjnej filtra (15), wy-



pełnionej stalowymi, trzcinowymi, lub ceramicznymi 
pierścionkami, ułożonymi na siatce (13), w kratkę wen-
tylacyjną (16) na wylocie oczyszczonego i zwilżonego 
powietrza (POZ) z zespołu do otoczenia oraz w spust (2) 
do usuwania osadu szlifierskiego (4) z dna zespołu. 

12e (P. 156009) 29.07.1972. 

Pierwszeństwo: 31.07.1971 - Włochy 

Sn*»r" PvcgeUi S.p.A., Mediolan, Włochy (Giancarlo 
>-ccci, Franco Vincenzettô). 

Sposób obniżenia zawartości tlenku węgla w gazach 
wydzielanych г «Uników spalinowych, znamienny tym, 
że do podstawowego paliwa handlowego dodaje się 
etery alifatyczne zawierające rodniki alifatyczne i do 
10 atomów węgla. 

12© (P. 157348) 19.08.1972. 

Biuro Projektów Przemysłu Hutniczego „Biprohut", 
Gliwice (Józef Jabłoński, Stanisław Hamerlak). 

Zestaw urządzeń do oczyszczania gazu zwłaszcza wiel-
kopiecowego mający odpylnik statyczny rozprężną tur-
binę i odwadniacz gazu, znamienny tym, że między od-
pylnikiem a turbiną rozprężną i odwadniaczem gazu, 
ma zainstalowane w układzie równoległym połączone 
z kolektorem (i) najkorzystniej pionowo usytuowane 
płuczki „Venturi" (3-7) zakończone u dołu każda syfo-
nowym odszlamowhikiem (8-12), najkorzystniej w po-
staci kolanka kształtu litery „V" przy czym, drugi gór-
ny koniec odszlamownika (8-12) jest połączony prze-
wodem (13) z drugim kolektorem (14) do którego jest 
przyłączony co najmniej jeszcze jeden następny zestaw 
płuczek Venturi (15-19) mający u dołu takie same sy-
fonowe odszlamowniki (22-26) mające wyjścia połą-

'czone z kolektorem (31), czystego gazu, zaś odszlamow-
niki (8-12 i 22-26) mają u dołu zasuwy szlamowe (20 
ł 27) a powyżej nich doprowadzenia wody (35 i 36), 
a ponadto dla ustalenia poziomu lustra wody w syfo-
nowych odszlamownikach (8-12 i 22-26) wykonane są 
przelewy (32 i 33), a zasuwy szlamowe (20 i 27) są po-
łączone z kolektorami (21 i 28) szlamowymi i poprzez 
wodne zamknięcia (29 i 30) ze zbiornikami szlamu. 

Zestaw urządzeń według zastrz. 1 w odmianie zna-
mienny tym że między odpylnikiem statycznym a od-
wadniaczem gazu ma w układzie gwiaździstym szereg 
co najmniej dwu ustawionych posobnie najlepiej pio-
nowych płuczek Venturi (3-7 i 15-19) połączone z sobą 
każda poprzez syfonowy odszlamownik (8-12) i pio-
nową rurę (13). 

1ÎC (P. 157522) 31.08.1972. 

Zakłady Wytwórcze Sprzętu Sieciowego „Ве1оз", Biel-
sko-Biaía (Roman Kowicki). 

Sposób automatycznego sterowania napięciem elek-
trofiltru, znamienny tym, że dokonuje się pomiaru 
średniej za czas rzędu minuty z wartości chwilowych 
napięcia elektrofiltru w potędze jeden do dwóch i "od-
najduje automatycznie oraz nastawia takie wystero-
wanie członu wykonawczego układu sterowania, przy 
którym osiągane jest aktualnie możliwe maksimum tej 
średniej. 

Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz. 1, 
2, 3, 4, 5, znamienne tym, że zawiera generator sygnału 
podnoszenia napięcia 11 uzależniony od sygnału z de-
tektora ekstremum 10 średniej za czas rzędu minuty 
z wartości chwilowych napięcia komory w potędze na-
stawialnej w granicach jeden do dwóch i od sygnału 
z toru 12, 13 ograniczania prądu zasilania zespołu zasi-
lającego, a jego sygnał wyjściowy porównywany jest 
w sumatorze 14 z sygnałem ujemnego sprzężenia zwrot-
nego napięciowego i bramkowany w członie 15 sygna-
łem blokującym z toru 17, 18 szybkiego eliminowania 
zwarć w komorze, przy czem detektor ekstremum i 10 
składa się z członu uśredniającego z przetwornikiem 
nieliniowym na wejściu 7, detektora szczytowego 8 
i generatora sygnału obniżania 9 połączonych w ten 
sposób, że detektor szczytowy 8 otrzymuje sygnał od 
członu uśredniającego 7 a generator sygnału obniża-
nia 9 porównuje sygnały z członów 7 i 8. 

12g (P. 154859) 20.04.1972. 

Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej, Blachownia 
Śląska (Lidia Jakubowicz, Ludwik Zalewski, Marian 
Taniewski, Anna Cholewa). . 

Katalizator do syntezy kwasów nienasyconych I na-
syconych z olefin w szczególności kwasu akrylowego 
i kwasu octowego z propylenu lub/i z akroleiny ewtî. 
z uboczną produkcją aldehydów, głównie akrokiny 
oraz mieszaniny kwasu octowego, kwasu metakrylo-
wego i kwasu akrylowego z izobutylenu lub/i z rneta-
kroleiny ewtl. z uboczną produkcją aldehydów', głów-
nie metakroleiny i akroleiny przez utlenienie olefin 
tlenem rozcieńczonym gazami obojętnymi lub/i parą 
wodną, najkorzystniej powietrzem łub/i parą wodną, 
oraz sposób jego wytwarzania, znamienny tym, że ka-
talizator stanowi mieszany układ molibdenianu kobaltu, 
wolnego trójtlenku molibdenu, tlenków kobaltu, molib-
denianów lub/i tlenków Ni, Fe, Sb, Sn, Zn, Mn, Mg, As, 
Se z ewtl. dodatkową zawartością telluru chemicznie 
związanego z pozostałymi składnikami substancji kata-
litycznej lub (i) wprowadzonego w postaci TeOg oraz 
z ewtl. dodatkową zawartością nośników rozwijających 
powierzchnię katalizatora o ogólnym wzorze empirycz-
nym podstawowej substancji katalitycznej: 

X.CObMocTcdOe w którym X oznacza domieszki ato-
mów metali towarzyszących kobaltowi i tellurowi me-
talicznemu, takich jak Ni, Fe, Sn, Sb, Zn, Mn, Mg, As, 
Se wprowadzone do substancji katalitycznej wraz z su-
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rowcami lub (i) dodatkowo w postaci soli lub tlenków, 
przy czym współczynniki a - e posiadają wielkości 
a- - 0.001-0.3 
b - 0.65 -0.96 
с - 1 
d, __ 0-0,25 
e. - zależy od wielkości współczynników 

oraz od stopnia utleniania stosowanych dodatków 
o symbolu X, przy czym katalizator wytrąca się z roz-
tworu azotanu kobaltowego najkorzystniej otrzymane-
go przez rozpuszczanie kobaltu metalicznego w kwasie 
azotowym, po czym po dodaniu soli lub tlenków Ni, 
Fe, Sb, Sn, Zn, Mn, Mg, As, najkorzystniej soli Ni lub 
(i) Fe dwuwartościowego, łączy się roztwór azotanu ko-
baltu z ewtl. rozpuszczonym w nim tellurem z wodnym 
roztworem molibdenianu amonu ewtl. wprowadza noś-
nik, korzystnie aerosil i (lub) TeO2, po czym do otrzy-
manej zawiesiny wkrapla się wodny roztwór amoniaku 
do chwili osiągnięcia pH 5-6.9, korzystnie 5.5-6.5, po 
czym substancję katalityczną uwalnia się od wody ko-
rzystnie przez filtrację, stosując ewtl. dodatkowe prze-
mywanie osadu, po czym substancję katalityczną suszy 
się i praży w granicach temperatur 105-330°C, otrzy-
many proszek katalizatora przesiewa, miesza z grafi-
tem, pastylkuje i aktywuje w temperaturze 330-500°C. 

12g (P. 156947) 26.07.1972. 
Pierwszeństwo: 28.07.1971 - Stany Zjednoczone 

Ameryki 
Astra Pharmaceutical Products Inc., Worcester, Stany 

Zjednoczone Ameryki (Robert Nichol Boyes, Benjamin 
Randall Duce, Emil Richard Smith, Eugene William 
Byrnes). 

Sposób wytwarzania nowej pochodnej ksylidyny 
w postaci 2-amino-2',6'-propionoksylidydu, ewentualnie 
w postaci soli, znamienny tym, że 2-chloro-2', 6'-pro-
pionoksylidyd, 2-bromo-2', 6'-propionoksylidyd, albo 

"2-jodo-2\ 6'-propionoksylidyd poddaje się reakcji 
z amoniakiem, a następnie otrzymany produkt prze-
kształca się ewentualnie w dopuszczalną w farmacji, 
nieszkodliwą sól addycyjną z kwasem. 

12« (P. 157010) 29.07.1972. 
Pierwszeństwo: 31.07.1971 - Włochy 

Snam Progetti S.p.A. Mediolan, Włochy (Luigi Rivola, 
Vittorio Mormino, Bruno Notari). 

Sposób elektrochemicznego wytwarzania katalizatora 
srebrowego o cząsteczkach wielkości poniżej 1500 A, 
znamienny tym, że elektrolizę roztworu soli srebra prze-
prowadza się prądem pulsującym, to znaczy okresowo 
przerywając zasilanie. 

12g (P. 157126) 4.08.1972. 
Pierwszeństwo: 6.08.1971 - Szwajcaria 

Sandoz AG. Bazylea, Szwajcaria. 
Sposób wytwarzania nowych związków heterocyklicz-

nych o wzorze 1, w którym R, oznacza atom wodoru 
lub niższą grupę alkilową, a Rž oznacza grupę hydro-
ksylową, alkoksylową, cykloalkoksylową, cykloalkilo-
elkoksylową lub grupę aminową, ewentualnie jedno-
lub dwupodstawioną niższym rodnikiem alkilowym, 
albo R, i R2 razem oznaczają pojedyncze wiązanie, Rs 
oznacza atom wodoru, chloru, niższą grupę alkilową 
i w przypadku, gdy R, oznacza atom wodoru lub razem 
z Rj oznacza pojedyncze wiązanie, oznacza również 
grupę hydroksylową lub jeżeli R, oznacza niższą grupę 
alkilową, oznacza również niższą grupę alkoksylową, 
R4 oznacza atom wodoru, chloru, bromu, niższą grupę 
alkilową i w przypadku, gdy R, oznacza atom wodoru 
lub razem z Rř oznacza pojedyncze wiązanie, oznacza 
również grupę hydroksylową, lub, jeżeli II, oznacza 
niższą grupę alkilową, oznacza również niższą grupę 
alkoksylową i, jeżeli R, oznacza atom wodoru, oznacza 
również atom fluoru lub grupę trójfluorometylową, R5 

oznacza atom wodoru lub niższą grupę alkilową, a Re 
oznacza atom wodoru lub grupę metylową, oraz ich 
soli, znamienny tym, że w przypadku wytwarzania 
związków o wzorze la, w którym R6 i Re mają wyżej po-
dane znaczenie, Rt oznacza atom wodoru lub niższą gru-
pę alkilową, R[ oznacza-grupę hydroksylową, aminową, 
pierwszorzędową lub drugorzędową grupę alkoksylową 
lub cykloalkiloalkoksylową lub cykloalkoksylową, R* 
oznacza atom wodoru, chloru, niższą grupę alkilową 
i jeżeli Rj oznacza atom wodoru, oznacza również gru-
pę hydroksylową lub jeżeli RJ oznacza niższą grupę 
alkilową, oznacza również niższą grupę alkosylową, 
a R4 oznacza atom wodoru, chloru, bromu, niższą grupę 
alkilową i jeżeli R, oznacza atom wodoru, oznacza rów-
nież grupę hydroksylową lub jeżeli Rj oznaczą' niższą 
grupę alkilową, oznacza również niższą grupę ajkoksy-
lową i jeżeli R, oznacza atom wodoru, oznacza również 
atom fluoru lub grupę trójfluorometyloWą, przepro-
wadza się w związkach o wzorze 2, w którym Itj, R | , 
R4, R5 i Re mają wyżej podane znaczenie, grupę CN 
w grupę o wzorze -COR] W którym RJ ma wyżej po-
dane znaczenie, albo w przypadku wytwarzania związ-
ków o wzorze lb, w którym R ] , RJ, RJ, R, i R6 mają 
wyżej podane znaczenie, poddaje się hydrolizie związ-
ki o wzorze lc, w którym RJ, J{\, RJ, R5 i Rg mają wy-
żej podane znaczenie, a R t ' oznacza grupę alkoksylową, 
cykloalkosylową lub cykloalkiloalkosylową, albo 
w przypadku wytwarzania związków o wzorze lc, pod-
daje się estryfikacji kwasy o wzorze lb lub ich reak-
tywne pochodne, albo w przypadku wytwarzania związ-
ków o wzorze Id, w którym R, oznacza niższą grupę 

lit 
alkilową, Rt oznacza grupę alkoksylową, cykloalko-
ksylową, cykloalkiloalkoksylową lub grupę aminową 
dwupodstawioną niższymi rodnikami alkilowymi, R̂  
oznacza atom wodoru, chloru, niższą grupę alkilową 
lub niższą grupę alkoksylową, R4 oznacza atom wo-
doru, chloru, bromu, niższą grupę alkilową, niższą gru-
pę alkoksylową i jeżeli Rs' oznacza atom wodoru, ozna-
cza również atom fluoru lub grupę trójfluorornetylową, 
R« ma wyżej podane znaczenie, a R5 oznacza niższą 
grupę alkilową, poddaje się reakcji związki o wzorze le, 
w którym R', RÍ, n! i R„ mają wyżej podane znacze-
nie Rř oznacza grupę hydroksylową, alkoksylową, cy-
kloalkoksylową, cykloalkiloalkoksylową, grupę amino-
wą ewentualnie jedno- lub dwupodstawioną niższą gru-
pą alkilową ze związkami o wzorze 3, w którym Rs 
ma wyżej podane znaczenie, a X oznacza atom jodu, 
chloru, bromu, grupę o wzorze RjSOj w którym Rs ma 
wyżej podane znaczenie lub oznacza rodnik organicz-
nego kwasu sulfonowego, albo w przypadku wytwarza-
nia związków o wzorze lf, w którym Rj, Rs, R4, Rs i Ra 
mają wyżej podane znaczenie, a Rt oznacza grupę ami-
nową ewentualnie jedno- lub dwupodstawioną niższą 
grupą alkilową, poddaje się reakcji kwasy o wzorze lb 
lub ich reaktywne pochodne, ze związkami o wzorze 4, 
w którym R ma wyżej podane znaczenie, albo w przy-
padku wytwarzania związków o wzorze lg, w którym 
R[ V , R5 i R,. mają wyżej podane znaczenie, R, oznacza 
atom wodoru, chloru, niższą grupę alkilową lub grupę 
hydroksylową, a R'1 1 oznacza atom wodoru, chloru, 
bromu, niższą grupę alkilową, hydroksylową i jeżeli 
R | " oznacza atom wodoru, oznacza również atom fluoru 
lub grupę trójfluorometylową, przeprowadza w związ-
kach o wzorze lh, w którym R,", RJV . RJ1, RJ1, R5 i Re 
mają wyżej podane znaczenie, grupy eterowe w grupy 
hydroksylowe, albo w przypadku wytwarzania związ-
ków o wzorze li, w którym RJM, R]11, R5 i R„ mają 
wyżej podane znaczenie, poddaje się cyklizacji związki 
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0 wzorze lj , w którym RJ" , R | " , R, i R, mają wyżej 
podane znaczenie, i ewentualnie obecne związki o wzo-
rze lb lub lg przeprowadza się ewentualnie w sole 
1 ewentualnie obecne związki o wzorze lk, w którym 
Rt, R|, Rt, R4 i R, mają wyżej podane znaczenie, a RJ 
oznacza atom wodoru, jeżeli R5 oznacza grupę metylową 
1, jeżeli R, oznacza atom wodoru lub niższą grupę alki-
lową o przynajmniej 2 atomach węgla, oznacza grupę 
metylową, rozszczepia się ewentualnie na antypody 
optyczne. 

12f (P. 157302) 16.08.1972 
Politechnika Śląska im. Wincentego Pstrowskiego, 

Gliwice Huta Pokój, Ruda Śląska (Jerzy Szuba, Jerzy 
Węgiel, Bogdan Prusiński, Stanisław Krasowski, Wa-
cław Dakowicz, Józef Kołodziejczyk, Jan Lichoń). 

Sposób zmniejszenia nasiarczania produktów, w cza-
sie technologicznego ich wytwarzania w piecach prze-
mysłowych, przez siarkę z oleju opałowego stosowane-
go do opalania tych pieców znamienny tym, że do oleju 
opałowego zawierającego siarkę dodaje się w ilościach 
do kilku procent fenolanów żelaza. 

12K (P. 157303) 16.08.1972. 
Przedsiębiorstwo Przemyslowo-Handlowe „Polskie 

Odczynniki Chemiczne", Gliwice (Panajotis Papageor-
gios, Jerzy Przybyła). 

Sposób odzysku metali szlachetnych porywanych 
z tlenkami azotu, otrzymanymi przez katalityczne utle-
nianie amoniaku, z sorbenta wapniowego, przez jego 
rozpuszczenie w kwasie azotowym, znamienny tym, że 
-do zużytego sorbenta przed jego rozpuszczeniem w kwa-
sie, dodaje się pięciokrotną w przeliczeniu na metale 
szlachetne, ilość reduktora trwałego w warunkach roz-
puszczenia, następnie wody w ilości takiej aby uzy-
skać po rozpuszczeniu stężenie soli wapniowej poniżej 
5O°/o i w czasie mieszania powoli kwasu azotowego 
w ilości potrzebnej do uzyskania w końcu procesu roz-
puszczania pH roztworu od 6-7,5, oddziela szlam od 
roztworu azotanu wapniowego i dodaje do niego kwasu 
solnego w 50°/o nadmiarze oraz do 5% objętościowych 
substancji zawierającej w swej strukturze cząsteczko-
wej grupy hydrofilowe, po czym odfiltrowuje osad, 
myje go i rozpuszcza zawarty w nim kwas krzemowy 
w wodorotlenkach metali alkalicznych w obecności gli-
ceryny, oddziela osad, który przerabia się do czystego 
metalu lub odpowiedniego związku w sposób znany. 

12к (Р. 157313) 16.08.1972. 
Pierwszeństwo: 18.08.1971 г.; 7.07.1972 г. 

Stany Zjednoczone Ameryki 
The Boeing Company, Washington, Stany Zjednoczo-

ne Ameryki (James E. Drummond, Derek W. Mahaffey, 
David B. Chang). 

Sposób oddzielania wybranej substancji z mieszaniny 
zawierającej wszystkie składniki w fazie gazowej 
w temperaturze, w której wybrana substancja jest czę-
ściowo zjonizowana, a pozostałe substancje są zjonizo-
wane w minimalnym stopniu, znamienny tym, że wy-
twarza się względny ruch gazu i pola magnetycznego 
tak, że kierunek względnego ruchu jest nachylony 
w stosunku do kierunku wektora pola magnetycznego, 
powoduje się przepływ prądu, wytwarzanego dzięki 
współdziałaniu poruszających się elektronów zjonizo-
wanej substancji z prostopadłą składową wektoia pola 
magnetycznego po zamkniętej drodze i stosuje się 
ten prąd do współdziałania z równoległą składową wek-
tora pola magnetycznego dla wytworzenia siły działa-
jącej na częściowo zjonizowana substancję, powodując 
ruch cząsteczek zarówno zjonizowanych jak i obojęt-
nych częściowo zjonizowanych substancji oddzielając 
go od gazu i zbiera się wybraną substancją poza gazem. 

Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz. 1, 
znamienne tym, że składa się z grzejnika ogrzewające-
go kompozycję materii doprowadzając ją do stanu ga-
zowego a wybraną frakcję częściowo jonizując, ścianki 
zbiornika ustalające kierunek przepływu prowadzącego 
gazową kompozycję materii z pewną prędkością wzdłuż 
urządzenia, cewki magnetycznej wytwarzającej pole 
magnetyczne, przy czym kierunek przepływu gazowej 
kompozycji materii ustawiony jest pod pewnym kątem 
w stosunku do kierunku wektora pola magnetycznego, 
a ścianka zbiornika jest.osiowo symetryczna pozwala-
jąc na przepływ prądu, wytworzonego przez współdzia-
łanie poruszających się elektronów zjonizowanej frakcji 
ze składową prostopadłą wektora pola magnetycznego, 
po zamkniętej drodze, zaś wybraną frakcję zbiera się 
z dala od pozostałości gazowej kompozycji materii po 
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przejściu ścianki zbiornika wówczas, gdy wybrana frak-
cja skierowana zostaje w kierunku ścianki ustalającej 
kierunek przepływu dzięki współdziałaniu wektora prą-
du i składowej równoległej wektora pola, magnetycz-
nego działając zarówno na zjonizowane jak i na obo-
jętne cząsteczki wybranej frakcji. 

I2g (P. 157544) 1.09.1972. 

Pierwszeństwo: 1.09.1971 - NRF 

Süd-Chemie AG, Monachium, NRF (Carl Ernst Hof-
etadt, Rudolf Fahan, Michael Schneider, Günter Donga). 

Katalizator do oczyszczania pazów odlotowych z sil-
ników spalinowych; znamienny tym, że jako czynne 
składniki zawiera platynę oraz nikiel i/lub kobalt na 
nośniku odpornym nr. działanie temperatury, a jego 
zawartość alkalii i zawartość siarki jest mniejsza niż 
0,05% wagowych. 

Sposób wytwarzania katalizatora według zastrz. 1-8, 
znamienny tym, że na nośniku odpornym na działanie 
temperatury osadza się znanymi sposobami platynę 
oraz nikiel i/lub kobalt jako składniki czynne, przy 
czym produkty wyjściowe do wytwarzania nośnika 
1 aktywnych składników dobiera się tak, «by zawar-
tość alkalii i zawartość siarki w gotowym katalizatorze 
b>îa mniejsza niż 0,05*/» wagowych. 

1 2S (P. 157546) 1.09.1972. 
Pierwszeństwo: 3.09.1971 - Węgry 

Richter Gedeon Vegyészeti Gyár R.T., Budapeszt, 
Węgry (Egon Kárpáti, Károly Felföldi, Michaly Barok, 
Arpád Molnár, László Szporny). 

Sposób wytwarzania farmakoloslcznie aktywnych no-
wych estrów aminoalkoholl ewentualnie w postaci soli 
o ogólnych wzorach 1 i 2, w których n oznacza liczbę 
całkowitą od 1 do 4, R, oznacza atorn wodoru albo 
prosty lub rozgałęziony niższy rodnik alkilowy lub al-
kenylowy, R2 oznacza atom wodoru, prosty lub roz-
gałęziony niższy rodnik alkilowy lub alkenylowy albo 
rodnik fenylowy, Rs oznacza atom wodoru, prosty lub 
rozgałęziony niższy rodnik alkilowy lub alkenylowy 
albo rodnik benzylowy, X oznacza grupę aminową 
o ogólnym wzorze 3, w którym R4 i R5 oznaczają niż-
sze rodniki alkilowe, rodniki cykloalkilowe lub rodniki 
alkenylowe lub też R4 i R5 mogą tworzyć razem rodnik 
alkilenowy lub alifatyczny rodnik węglowodorowy, 
w którym łańcuch zawiera jako jeden z członów1 atom 
tlenu, a ponadto X oznacza grupę 4-hydroksy-4-(p-
-chlorofenylo)piperydynową o wzorze 4, grupę 4-(p-
-chlorofenylo-czterowodoropirydynową o wzorze 5 lub 
grupę 4-(ksy lidy nokarbony lornety leno)piperazy nową 
0 wzorze 6, Y oznacza prosty lub rozgałęziony niższy 
rodnik alkilowy lub rodnik chlorowcoalkilowy, rodnik 
fenylowy dowolnie podstawiony jednym lub większą 
ilością grup takich jak rodnik alkilowy, atom chlorow-
ca, grupa hydroksylowa, grupa alkoksylowa, grupa 
metylenodwuoksylowa, grupa fenoksylowa, grupa ni-
trowa i/lub grupa trójfluorometylowa, albo rodnik al-
koksybenzylowy lub rodnik ksantenylowy, a Z oznacza 
resztę dopuszczalnego w lecznictwie kwasu organiczne-
go lub mineralnego, przy czym w przypadku, gdy R< 
1 R5 oznaczają rodniki metylowe, rodniki etylowe, rod-
niki propylowe, rodniki izopropylowe lub rodniki buty-
lowe, a Y oznacza rodnik metylowy, rodnik etylowy. 
rodnik propylowy, rodnik fenylowy lub rodnik nitro-
fenylowy dowolnie podstawiony jednym lub większą 
liczbą innych podstawników R, może oznaczać tylko 
rodnik izopropylowy, rodnik n-butylowy, rodnik izo-
butylowy, rodnik allilowy, rodnik 2-metyloallilowy lub 
rodnik fenyloallilowy, a R2 może oznaczać tylko rodnik 
n-butylowy, rodnik izobutylowy, rodnik allilowy, rod-
nik 2-metyloallilowy, rodnik fenyloallilowy lub rodnik 
fenylowy, w przypadku, gdy R4 i Rs oznaczają rodniki 
metylowe, rodniki etylowe, rodniki propylowe, rodniki 
izopropylowe lub rodniki butylowe, n oznacza cyfrę 1 
lub 2, R, oznacza atom wodoru, prosty lub rozgałęziony 
rodnik alkilowy lub alkenylowy, a R2 oznacza atom 
wodoru, prosty lub rozgałęziony rodnik alkilowy lub 
alkenylowy, albo rodnik fenyiowy Y może oznaczać je-
dynie rodnik izopropylowy, rodnik 2-metyloizopropy-
lowy lub rodnik fenylowy podstawiony rodnikiem (rod-
nikami) alkilowym, atomem (atomami) chlorowca, gru-
pą (grupami) hydroksylową, alkoksylowa, metyleno-
dwuoksylowa, fenoksylowa i/lub trójfluorometylowa, 
w przypadku gdy R4 i R5 tworzą razem rodnik cztero-
metylenowy, rodnik pentametylenowy lub rodnik 3-
-oksapentylenowy-1,5, Y oznacza rodnik metylowy, 
rodnik etylowy, rodnik propylowy, rodnik butylowy, 
rodnik izobutylowy lub rodnik fenylowy ewentualnie 
podstawiony rodnikiem (rodnikami) alkilowym, atomem 
(atomami) "chlorowca, grupą (grupami) hydroksylową, 
alkoksylowa, metylenodwuksylową, fenoksylową, nitro-
wą i/lub trójfluorometylowa oraz R, i Rž oznaczają 
atomy wodoru lub R, oznacza atom wodoru, a R2 ozna-
cza ewentualnie rozgałęziony niższy rodnik alkilowy 
lub alkenylowy oraz rodnik fenylowy n może jedynie 
oznaczać cyfrę 2, 3 lub 4, w przypadku gdy R< i R? 
oznaczają rodniki metylowe, rodniki etylowe, rodniki 
butylowe, rodniki pentametylenowe lub rodniki 3-oksa-
pentylenowe-1,5, R, oznacza atom wodoru lub rodnik 
metylowy, R2 oznacza atom wodoru lub rodnik fenylo-
wy, a Y oznacza rodnik metylowy, rodnik etylowy, 
rodnik butylowy, rodnik fenylowy, rodnik 2,4-dwuchlo-
rofenylowy, rodnik 2,5-dwuchlorofenylowy lub rodnik 
trójchlorofenylowy n może oznaczać jedynie cyfrę 2ý 3 
lub 4 i wreszcie w przypadku, gdy Y oznacza rodnik 
ksantenylowy, a R« i Rs, jednakowe, oznaczają rodniki 
metylowe, rodniki etylowe, rodniki propylowe, rodniki 
izopropylowe lub rodniki butylowe lub R« i Iis tworzą 
razem rodnik czterometylenowy, rodnik pentametyle-
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nowy lub rodnik 3-oksapentylenowy-l,5, R, może ozna-
czać jedynie rodnik metylowy, rodnik etylowy, rodnik 
propylowy, rodnik izopropylowy, rodnik allilowy, rod-
nik 2-metyloallilowy lub rodnik fenyloallilowy, a R, 
może oznaczać jedynie rodnik metylowy, rodnik etylo-
wy, rodnik propylowy, rodnik izopropylowy, rodnik al-
lilowy, rodnik 2-metyloallilowy, rodnik fenyloallilowy 
lub rodnik fenylowy, znamienny tym, że drugorzędową 
aminę o ogólnym wzorze 9, w którym R4 i R5 mają zna-
czenia podane powyżej, 4-(p-chlorofenylo)czterowodo-
ropirydynę o wzorze 11 lub 4-(ksyłidynokarbonylome-
tyleno)piperazynę o wzorze 12 poddaje się reakcji 
z chlorowcoalkoholem o ogólnym wzorze 8, w którym 
Rj, R2 i n mają znaczenia podane powyżej, a Hal ozna-
cza atom chlorowca, a otrzymany aminoalkohol o ogól-
nym wzorze 13, w którym Rj, Rt i n mają wyżej po-
dane znaczenia, a X oznacza grupę o wzorze 3, 5 lub 
6 poddaje się reakcji z reaktywną pochodną kwasu 
karboksylowego o ogólnym wzorze 7, w którym Y ma 
znaczenia podane powyżej, lub też chlorowcoaminę 
o ogólnym wzorze 14, w którym Rt, R2, n, X i Hal mają 
znaczenia podane powyżej poddaje się reakcji z kwa-
sem karboksylowym o ogólnym wzorze 7, w którym Y 
ma znaczenie podane powyżej, lub też drugorzędową 
aminę o ogólnym wzorze 9, w którym R4 i R5 mają zna-
czenia podane powyżej, 4-hydroksy-4-(p-chlorofenylo)-
piperydynę o wzorze 10, 4-chlorofenyloczterowodoropi-
rydynę o wzorze 11 lub 4-(ksylidynokarbonylomety-
leno)piperazynę o wzorze 12 poddaje się reakcji 
z estrem chlorowcoalkilowym o ogólnym wzorze 15, 
w którym Rj, Rj, n, Y i Hal mają znaczenia podane 
powyżej, lub też ester kwasu akrylowego o ogólnym 
wzorze 16, w którym R» ma znaczenia podane powyżej, 
a R7 oznacza niższy rodnik alkilowy, poddaje się re-
akcji z drugorzędową aminą o ogólnym wzorze 9, 
w którym R4 i Rs mają powyżej podane znaczenia, 
otrzymany ester kwasu aminokarboksylowego o ogól-
nym wzorze 17, w którym R, i R7 mają powyżej podane 
znaczenia, a X oznacza grupę o ogólnym wzorze 3, pod-
daje się redukcij, a z kolei otrzymany aminoalkohol 
o ogólnym wzorze 13, w którym Rj, R, i n mają zna-
czenia podane powyżej, a X oznacza grupę o ogólnym 
wzorze 3 poddaje się reakcji z reaktywną pochodną 
kwasu karboksylowego o ogólnym wzorze 7, w któ-
rym Y ma znaczenie podane powyżej, a otrzymane po-
wyższymi sposobami związki o ogólnym wzorze 2 prze-
prowadza się w dowolny sposób w wolne zasady o ogól-
nym wzorze 1, lub zasady o ogólnym wzorze 1 prze-
prowadza się w dowolny sposób w addycyjne sole 
z kwasami lub też w sole czwartorzędowe. 
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12G (P. 157565) 31.08.1972. 
Pierwszeństwo: 2.09Л971, 18.07.1972 - Włochy 

Suam Progetti S.p.A., Mediolan, Włochy (Franco Buo-
nomo, Vittorio Fattore, Gianiranco Zanoni, Bruno No-
tari). 

Katalizator reakcji utleniania tlenku węgla i węglo-
wodorów, zwłaszcza zawartych w gazach odlotowych 
z silników spalania wewnętrznego, znamienny tym, że 
jego skład odpowiada wzorowi CuMnxMeyCrgOw, 
w którym Cu oznacza atom miedzi, Mn oznacza atom 
manganu, Me oznacza atom niklu lub atom kobaltu, 
Cr oznacza atom chromu, O oznacza atom tlenu, x ozna-
cza liczbę od 1 do 2, przy czym równa jest ona 0, jeżeli 
Me oznacza atom niklu, a y i z są różne od zera, y 
oznacza liczbę od 1 do 6, przy czym równa jest ona 0, 
jeżeli x i z są różne od zera, z jest liczbą do 3, korzyst-
nie równą 3, przy czym równa jest ona 0, jeżeli Me 
oznacza atom kobaltu, a x i y są różne od zera, zaś 
w oznacza liczbę atomów tlenu potrzebnych do nasy-
cenia wartościowości atomów metali obecnych w kom-
pozycji o powyższym wzorze. 

Sposób wytwarzania katalizatora według zastrz. l - 5 
znamienny tym, że przygotowuje się roztwór związków 
metali, takich jak nikiel, kobalt, miedź, mangan 
i chrom, z których mo?na otrzymać tlenki tych metali, 
przy czym ich ilości odpowiadają żądanym wartościom 
x, y z i w z ogólnego wzoru podanego w zastrz. 1, na-
stępnie usuwa się rozpuszczalnik, a ze stałej pozosta-
łości wyodrębnia się katalizator o ogólnym wzorze po-
danym w zastrz. 1 usuwając pierwiastki inne niż tlen 
i metale będące składnikami katalizatora po czym tak 
otrzymane tlenowe związki metali poddaje się prażeniu. 

Sposób utleniania tlenku węgla i węglowodorów zna-
mienny tym, że mieszaninę zawierającą tlenek węgla 
i węglowodory podaje się obróbce w obecności katali-
zatora według zastrz. 1-7. 

Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz. 19 
,namienne tym, że ma konstrukcję przedstawioną na 
rys. 2. 

Sposób zmniejszania ilości szkodliwych gazów zawar-
tych w gazach odlotowych z samochodów polegający 
na przepuszczaniu tych gazów przez przestrzeń reak-
cyjną znamienny tym, że w co najmniej w części stref 
reakcyjnych zawierających katalizator według zastrz. 
1-7 lub ich mieszaniny z innymi kompozycjami, sto-
suje się atmosferę utleniającą. 

52* (P. 157646) 8.09.1972. 
Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa (Danuta 

Kruszkowa, Józef M. Berak, Józef Oblój, Rajmund 
Chojnacki, Marian Popowicz, Witold, Tęcza, Zygmunt 
Lisicki). 

Katalizator do konwersji węglowodorów alklio-aro-
matycznych znamienny tym, że składa się z 5-90% 
wag. wodorowej i (lub) podstawionej wielowartościo-
wymi kationami formy zeolitu X lub Y oraz aktywo--
wanego tlenku nieorganicznego typu tlenku glinu, krze-
mionki, glinokrzemianów zawierającego 2-30% wag. 
tlenku boru i (lub) fluorowodoru oraz 0-15% wag. sub-
stancji stabilizującej typu metalu o zmiennej wartoś-
ciowości. 

Sposób otrzymywania katalizatora według zastrzeże-
nia 1 znamienny tym, że zeolit miesza się z tlenkiem 
nieorganicznym, który uprzednio aktywuje się substan-
cjami powodującymi powstawanie kwasowych centrów 
aktywnych i (lub) substancją stabilizującą. 

12i (P. 156466) 3.07.1972. 
Politechnika Łódzka, Instyut Chemicznej Technologii 

Żywności, Łódź, Polska (Stanisław Zagrodzki, Jan Ku-
biak, Stanisław M. Zagrodzki jr). 

Pîec do elektrotermicznej regeneracji węgła aktyw-
nego, znamienny tym, że stanowią go trzy identyczne 
rury (1), z których każda złożona jest z trzech odcin-
ków rurowych (2), (S) i (4), z których pierwszy rurowy 
odcinek (2) jest wyposażony w zasobnik (5) na zużyty 

węgiel oraz grzewczy płaszcz (6) z króćcami wlotowym 
(7) i wylotowym (8) dla pary, przy czym króciec wy-
lotowy (8) jest połączony przewodem (9) z wlotem kon-
densacyjnego garczaka (10) drugi zaś rurowy odcinek 
<3), odizolowany elektrycznie od pozostałych odcinków 
(2) i (4) jest połączony z transformatorem (là) a trzeci 
rurowy odcinek (4) jest połączony przewodem (14) z wy-
lotem kondensacyjnego garnczaka (10) i jest zaopatrzo-
ny w przewód wylotowy (15) na zregenerowany węgiel, 
dodatkowo wewnątrz każdej z rur (1) równolegle do 
ich osi geometrycznej jest umieszczony przenośnik (17). 

121 (P. 157446) 25.08.1972. 
Instytut Nawozów Sztucznych, Puławy (Witold Jani-

czek, Zbigniew Bogusławski). 
Sposób prowadzenia absorpcji rozcieńczonych tlen-

ków azotu roztworami alkalicznymi, jak roztwór wę-
glanu lub wodorotlenku sodu, zawiesina wodorotlenku 
wapnia, woda amoniakalna itp. z zastosowaniem środ-
ków zwiększających stosunek zawartego w gazie dwu-
tlenku azotu do sumy tlenków azotu przez wzbogace-
nie gazu dwutlenkiem azotu - lub kwasem azotowym 
pochodzącymi z zewnętrznego źródła znamienny tym, 
że proces absorpcji alkalicznej dzieli się na dwa lub 
więcej stopni i stosuje się międzystopniowe dodawanie 
dwutlenku azotu lub kwasu azotowego względnie ga-
zów zawierających dwutlenek azotu i lub kwas azotowy. 

12m (P. 156151) 21.06.1972. 
Główny Instytut Górnictwa, Katowice (Ignacy Moty-

ka, Włodzimierz Gunia, Henryk Szczypa, Jerzy 
Chrząszcz). 

Sposób otrzymywania tlenku magnezowego ze sło-
nych wód lub ługów pokrystalizacyjnych znamienny 
tym, że pierwsza faza procesu to jest otrzymywanie 
wodorotlenku magnezu prowadzi się dwustopniowo w 
specjalnych reaktorach, gdzie w pierwszym stopniu 
przez ekstrakcję CaO, wyodrębnia się Mg(OH)j pocho-
dzące z wprowadzonego mleka dolomitowego i nasy-
cony roztwór Ca(OH), pozbawiony soli zanieczyszcza-
jących Mg(OH)t, następnie w drugim stopniu otrzyma-
ny czysty nasycony roztwór Ca(OH)t wprowadza się do 
ługów pokrystalizowanych lub solanki otrzymując wy-. 
sokiej czystości Mg(OH)„ przy czym otrzymany w dru-
gim stopniu czysty wodorotlenek magnezu przetwarza 
się następnie na tlenek magnezu znanymi sposobami 
termiczno-mechanicznymi. 



W BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO Nr 23 

Urządzenie do stosowani» sposobu według zastrz. 1, 
znamienne tym, że stanowi go ciąg technologiczny skła-
dający się z dwóch cyrkulacyjnych reaktorów (1 i 2) 
zaopatrzonych w sedymentacyjne komory (3, 4) i tale-
rzowe wirówki (5 i 6). 

12m (P. 156156) 21.06.1972. 
Instytut Przemysłu Wiążących Materiałów Budowla-

nych, Opole (Gerhard Gawenda, Elżbieta Kosacka, Rein-
nold Szmolke, Józef Szylicki, Łucja Trojnar, Janina 
Ziembikiewicz). 

Sno^ób oüJiF?«möwania roztworu glinianu sodowego» 
znamienny tym, że na glinian sodowy działa się gli-
nianem trójwapniowym mieszając ze sobą oba składni-
ki przez określony czas. 

I2m (P. 156398) 29.06.1972. 

Instytut Chemii Nieorganicznej, Gliwice (Marian Gro-
belny). 

Sposób obniżania modułu kriolitu Na,AlFg w zakresie 
stosunku molowego od około 3 do około 1, znamienny 
tym, że kriolit przeprowadza sie. częściowo lub całko-
wicie w czterofluoroglinian sodowy NaAlF< • H2O i/lub 
w chiolit NasAl,F14 w reakcji z roztworem fluorku gli-
nowego w temperaturze około 60-100°C w czasie dłuż-
szym od około 10 minut, korzystnie w obecności szcze-
pionki, po czym tak otrzymane związki lub ich mie-
szaniny z kriolitem ogrzewa się w temperaturze 100-
600°C otrzymując bezwodny chiolit lub jego mieszani-
ny z kriolitem względnie z fluorkiem glinowym. 

12m (P. 156399) 29.06.1972. 
Instytut Chemii Nieorganicznej, Gliwice (Władysław 

Augustyn, Marian Grobelny, Jadwiga Chmiel, Danuta 
Różycka). 

Sposób wytwarzania grubokrystallcznego kriolitu 
0 module znacznie niższym od 3 z roztworów fluorku 
smiGnowcgo, fluorku sodowego i fluorku glinowego 
w procesie amoniakalnym, znamienny tym, że grubo-
krystaliczny osad kriolitu otrzymany metodą amonia-
kalną i pozbawiony w znacznym stopniu amoniaku, za-
nieczyszczony krzemionką, a także związkami żelaza 
1 fosforu poddaje się działaniu roztworu fluorku glino-
wego lub zawiesiny wodnej jego hydratów i kwasu mi-
neralnego jak HiSO«, HC1, HrSiF6 w czasie mieszania 
i ogrzewania do temperatury ponad 70°C przy pH 
w zakresie 2 do 5, po czym tak otrzymaną zawiesinę 
poreakcyjną pozostawia się w spokoju do zagęszczenia, 
zlewa się roztwór poreakcyjny, a zagęszczony osad krio-
litu sączy się lub bez sączenia odwadnia przez ogrze-
wanie do 350-400°C. 

12m (P. 157588) 4.09.1972. 

Pierwszeństwo: 6.09.1971, 11.02.1972 - Austria 

Oesterreichische Stickstoffwerke AG, Linz, Austria 
(Franz Haidinger, Helmuth Fingrhut, Franz Jenatschek, 
Arankathu Skaria). 

Sposób odwadniania wodzlanów fluorku glinowego, 
zwłaszcza dwuetapowego odwadniania trójwodzianu 
fluorku glinowego pod wpływem ogrzewania, przy czym 
w pierwszym etapie prowadzi się odwadnianie produk-
tu do zawartości wody co najwyżej 10*/e wagowych, 
znamienny tym, że odwadnianie w pierwszym etapie 
odwadniania prowadzi się w suszarce tarczowej, w któ-
rej utrzymując temperaturę tarcz 240-280°C ogrzewa 
się kilkustopniowo materiał wyjściowy w ciągu 10-20 
minut do temperatury końcowej 190-220°C, natomiast 
powstającą parę wodną w sposób ciągły za pomocą do-
prowadzanego gorącego powietrza odprowadza się ze 
strefy odwadniania, którą utrzymuje się tak, że atmo-
sfera nad produktem ogrzanym do temperatury ponad 
190°C wykazuje co najwyżej 6э/о wagowych zawartości 
wody a zawartość wody w opuszczających poszczególne 

stopnie ogrzewania, zebranych oparach gorących z pier-
wszego etapu odwadniania, odwadnia się praktycznie 
całkowicie w warstwie fluidyzacyjnej w temperaturze 
nie przekraczającej 600°C w znany sposób. 

12m (P. 157598) 5.09.1972. 
Pierwszeństwo: 7.09.1971, 14.09.1971 - Stany Zjednoczo-

ne Ameryki 

Aluminium Company of America, Pittsburgh, Stany 
Zjednoczone Ameryki (Allen Stevenson Russell, Noel 
Jarrett, Philip Trimble Stroup, Marshall Joseph Bruno, 
John Alan Remper, Larry Keith King, Lester Le Roy 
Knapp, Bernard McClelland Starner, Ronald Carl 
Schoener, Nicholas Kloap). 

Sposób wytwarzania chlorku glinu, znamienny tyrn, 
że podaje się reakcji z chlorem w temperaturze około 
450-800°C tlenek glinu zawierający średnio mniej niż 
5% wagowych a-Al2Os, przy czym tlenek glinu zmie-
szany jest węglem i zawiera mniej niż 0,5% wagowego 
wodoru i średnio około 15-24% wagowych węgla w od-
niesieniu do sumarycznej zawartości tlenku glinu, wę-
gla i wodoru, a w wyniku reakcji tworzą się produkty 
gazowe zawierające chlorek glinu i tlenki węgla, z któ-
rych co najmniej 25% wagowo stanowi dwutlenek wę-
gla, zaś z gazowych produktów reakcji wydziela się 
chlorek glinu. 

12o (P. 156142) 20.06.1972. 
Mitsubishi Rayon Co., Ltd., Tokyo, Japonia (Hideo 

Matsuzawa, Yoichiro Onitake, Tuneki Watanabe, Masao 
Kobayashi, Tąkashi Tokutomi, Masayoshi Inoue). 

Sposób ciągłego wytwarzania metakrylanu metylu 
z siarczanu metakrylamidu, utworzonego w reakcji cy-
janohydrymy acetonu lub nitrylu kwasu metakrylowe-
go z kwasem siarkowym, znamienny tym, że stosuje 
się reaktory wielostopniowej estryfikacji typu nadają-
cego się do destylacji, a estryfikację prowadzi się w ta-
kich warunkach, że temperatura estryfikacji w pierw-
szym reaktorze do estryfikacji wynosi 88-100°C, a w 
każdym następnym reaktorze utrzymuje się wyższą 
temperaturę niż w reaktorze poprzednim, natomiast 
w końcowym reaktorze temperatura nie przekracza 
125°C, przy czym metanol i wodę wprowadza się do 
pierwszego reaktora do estryfikacji, wodę do co naj-
mniej ostatniego reaktora do estryfikacji, s metanol 
i wodę oddzielone z destylatu z każdego reaktora d: 
estryfikacji zawraca się do pierwszego reaktora do 
estryfikacji. 

12o (P. 156260) 26.06.1872. 
Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa (Wanda 

Bogdaniak-Sulińska, Kazimierz Zięborak). 

Sposób usuwania tlenku mezytylu ze zneutralizowa-
nej mieszaniny fenolu i acetonu przy użyciu wymienia-
czy jonowych, znamienny tym, że mieszaninę tę prze-
puszcza się w temperaturze otoczenia przez anionitową 
żywicę przeprowadzoną uprzednio w formę kwaśno-
siarczynową i zalaną acetonem lub metanolem, bądź 
też mieszaniną rozkładczą tlenku mezytylu. 

12o (P. 156417) 1.07.1972. 
Fabryka Syntetyków Zapachowych „Pollena-Aroma", 

Warszawa (Maria Wolińska, Mirosław Olszański, Sta-
nisław Lewandowski). 

Sposób wytwarzania mentenów na drodze uwodar-
niania mentadienów wobec katalizatora niklowego zna-
mienny tym, że proces uwodarniania prowadzi się pod 
ciśnieniem wodoru w obecności niklowego katalizatora 
mrówczanowego w zawiesinie do zaniku absorpcji wo-
doru. 

Katalizator do stosowania sposobu według zestrz, 1, 
znamienny tym, że jest to niklowy katalizator mrów-
czanowy w postaci zawiesiny w uwodornionym tłuszczu 
względnie innym rozpuszczalniku obojętnym. 
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12o (P. 15645J) 3.07.1972. 
Instytut Przemysłu Organicznego, Warszawa (Bohdan 

Śledziński, Ludwika Cieślakowa, Romuald Malinowski). 
Sposób wytwarzania nowych amidofosforanów o wzo-

rze ogólnym 1, w którym R i R' oznaczają grupy alki-
lowe, a n oznacza liczbę całkowitą od 1 do 3 znamien-
ny tym, te bis-/N-N-dwualkiloamid kwasu O-alkilofos-
forawego o wzorze ogólnym 2, w którym R, R' i R" 
oznaczają grupy alkilowe, kondensuje się z chlorkiem 
chlorofenacylidenu o wzorze ogólnym 3, w któťym n 
ma wyżej р^:.*.»е znaczenie. 

Uo (P. 156600) 10.07.1972. 
Fabryka Syntetyków Zapachowych „Pollena-Aroma", 

Warszawa (Maria Wolińska, Mirosław Olszański, Sta-, 
nisław Lewandowski). 

Sposób selektywnego uwodornienia nienasyconych po-
chodnych cykloheksenu znamienny tym, że prowadzi się 
go pod ciśnieniem wodoru w obecności katalizatora ni-
klowego mrówczanowego do zaniku absorpcji wodoru. 

Katalizator do stosowania sposobu według zastrzeż. 1 
znamienny tym, że jest to niklowy katalizator mrów-
czanowy stosowany w postaci czystej lub zawieszony 
w rozcieńczalniku organicznym. 

12o (P. 156638) 11.07.1972. 

Instytut Przemysłu Organicznego, Warszawa (Jerzy 
Mikołajczyk, Ryszard Bodalski, Bohdan Śledziński, An-
drzej Zwierzak, Ludwika Cieślak). 

Sposób wytwarzania nowych enolofosforanów o wzo-
rze ogólnym 1 w którym R oznacza grupę metylową, 
etylową, propylową lub chloroetylową, a n oznacza 
liczbę całkowitą od 1 do 3 znamienny tym, że chloro-
benzoilohalogenooctan etylu o wzorze ogólnym 2 kon-
densuje się z fosforynem trój alkilowym o wzorze ogól-
nym 3, w których R i n mają wyżej podane znaczenie. 

12o (P. 156736) 17.07.1972. 
Instytut Przemysłu Organicznego, Warszawa (Bohdan 

Śledziński, Andrzej Zwierzak, Ludwika Cieślak, Ro-
muald Malinowski). 

Sposób wytwarzania nowych enolodwutiofosforaaów 
o ogólnym wzorze i, w którym R oznacza atom wodoru 
lub atom chloru, a n oznacza liczbę całkowitą od 1 do 3 

znamienny tym, że dwutiofosforyn 0,S,S-trójetylowy 
o wzorze 2 kondensuje się z chlorowanymi acetofeno-
nami o wzorze ogólnym 3, w. którym R i n mają zna-
czenie podane wyżej. 

12o (P. 156738) 17.07.1972. 

Instytut Przemysłu Organicznego, Warszawa (Bohdan 
Śledziński, Ryszard Bodalski, Jerzy Mikołajczyk, An-
drzej Zwierzak, Ludwika Cieślak). 

Sposób wytwarzania nowych enolofosforanów - fos-
foranów 0,G-dwualkilo-0-l-/mono-, dwu- i trójchlorofe-
nylo/-2-chloro-2-karboetoksy-winylowych o wzorze 
ogólnym 1, w którym R oznacza grupę metylową, ety-
lową, propylową lub chloroetylową a n oznacza liczbę 
całkowitą od 1 do 3 znamienny tym, że mono-, dwu-
i trójchlorobenzoilodwuchlorooctan etylu o wzorze ogól-
nym 2 kondensuje się z fosforynem trójalkilowym 
o wzorze ogólnym 3, w którym R i n mają podane wy-
żej znaczenie. 
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12o (P. 156910) 25.07.1972. 
Pierwszeństwo: 27.07.1971; 30.07.1971; 23.08.1971; 

3.02.1972 - Szwajcaria 
Sandoz AG, Bazylea, Szwajcaria (Jean Michel Ba-

stion, Klaus Hasspacher). 
Sposób wytwarzania nowych związków karbocyklicz-

nych o ogólnym wzorze 1, w którym A oznacza grupę 
O wzorze -(CH,)n-, w którym n oznacza liczbę całkowi-
tą 0-8, albo grupę o wzorze 14, w którym m oznacza 
liczbę 1 lub 2, oraz ich soli addycyjnych z kwasami, 
znamienny tym, że w związkach o wzorze 2, w którym 
A ma wyżej podane znaczenie, a Rt oznacza rodnik me-
tylowy, etylowy lub benzylowy, grupy eterowe prze-
prowadza się w grupy hydroksylowe, albo uwodornia 
się związki o wzorze 3, w którym A ma wyżej podane 
znaczenie, Rj oznacza atom wodoru lub rodnik benzy-
lowy, a Rg oznacza rodnik benzylowy lub, jeżeli RI 
oznacza rodnik benzylowy, to R2 oznacza również atomi 
wodoru, albo związki o wzorze 4 a poddaje się reakcji 
w warunkach redukujących ze związkami o ogólnym 
wzorze 5, w którym A ma wyżej podane znaczenie, albo 
redukuje się związki o ogólnym wzorze 6, w którym A 
ma wyżej podane znaczenie, Rs oznacza grupę o wzorze 
- C H ? - О Н lub o wzorze -COOR4( w którym R4 ozna-
cza niższy rodnik alkilowy, а В oznacza grupę - C O - , 
lub, jeżeli R, oznacza grupę o wzorze -COOR4, to В 
oznacza także grupę -CH" 2 - i otrzymane związki 
o ogólnym wzorze 1 przeprowadza się ewentualnie 
w sole addycyjne z kwasami. 

12o (P. 156911) 25.07.1972. 
Pierwszeństwo: 26.07.1971 - Stany Zjednoczone 

Ameryki 
Universal Oil Products Company Des Plaines, Illiois, 

Stany Zjednoczone Ameryki (Richard William Neužil). 
Sposób rozdzielania węglowodorów aromatycznych 

z surowca zawierającego mieszaninę izomerów aroma-
tycznych, w tym izomerów para, znamienny tym, że 
surowiec styka się z adsorbentem wybranym z grupy 
zeolitów typu X i Y i tym samytn «cloktywnie izomer 
para adsorbuje się z adsorbentem, prz> -.-ym stosuje 
się zeolit zawierający od około 1 do około 8"/o ~"zzo-
wych wody w przeliczeniu na część nielotną. 

12o (P. 156917) 25.07.1972. 
Instytut Nawozów Sztucznych, Puławy (Henryk Ry-

szawy, Zbigniew Szponarski). 
Sposób wykraplanla produktów syntezy trioksanu 

przez ogrzewanie stężonego wodnego roztworu formal-
dehydu w obecności silnych kwasów jako katalizatora 
znamienny tym, że pary produktów syntezy wykrapla 
się częściowo, następnie wykropliny wraz z pozostały-
mi oparami kontaktuje się na dobrze rozwiniętej po-
wierzchni, następnie niewykroplone opary oddziela się 
od wykroplin i skrapla w dodatkowym skraplaczu. 

12o (P. 156929) 26.07.1972. 
Instytut Przemysłu Organicznego, Warszawa (Bohdan 

Śledziński, Ludwika Cieślak). 
Sposób wytwarzania w.w.co-trójchloro-halogenoaceto-

fenonów o wzorze ogólnym 1, w którym n oznacza licz-
bę całkowitą od 1 do 3 znamienny tym, że związki 
o wzorze ogólnym 2, w którym X oznacza atom wodo-
ru lub atom chloru, a n ma znaczenie podane wyżej 
chloruje się w obecności soli metalu alkalicznego niż-
szego kwasu alkanokarboksylowego, szczególnie w obec-
ności octanu sodu. 

12o (P. 156C30) 26.07.1972. 
Instytut Przemysłu Organicznego, Warszawa (Ryszard 

Bodalski, Jerzy Mikołajczyk, Andrzej Zwierzak, Bohdan 
Śledziński). 

Sposób wytwarzania nowych cyjanoenolofosforanów 
o wzorze ogólnym 4, w którym R oznacza grupę me-
tylową, etylową, propylową i 2-chloroetylową, X ozna-
cza atom chlorowca, szczególnie chlor lub brom, a n 
oznacza liczbę całkowitą od 1 do 3 znamienny tym, że 
fosforyny trójaDnlowe o wzorze ogólnym 5 kondensuje 
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się z chlorobenzoilodwuchlorowcoacetonitrylami o wzo-
rze ogólnym 6, w których R, X i n mają znaczenie po-
dane wyżej. 

12o (P. 156975) 27.07.1972. 

Pierwszeństwo: 29.07.1971 - Węgry 

Egyt Gyógyszervegyészeti Gyár, Budapeszt, Węgry 
(Zoltán Budai, László Pallos, Lujza E. Petöcz, Iboiya 
Kosóczky). 

Sposób wytwarzania nowych eterów cykloalkllowych 
0 ogólnym wzorze 1, ich soli i stereoizomerów, przy 
czym we wzorze 1 n oznacza liczbę całkowitą 4-7 , m 
oznacza liczbę całkowitą 0-12, R1 oznacza atom wodo-
ru albo grupę fenylową, jednochlorowcofenylową lub 
dwuchlorowcofenylową, R2 oznacza atom wodoru albo 
grupę alkilową o 1-4 atomach węgla, grupę hydroksy-
alkilową o 1-4 atomach węgla lub grupę trójmetoksy-
benzoiloksyalkilową o łańcuchu alkilowym zawierają-
cym 1-4 atomów węgla, RJ, R4, R5 i R« mogą oznaczać 
albo atomy wodoru, albo R3 i R4 razem i/lub Rs i Re 

razem mogą oznaczać po jednym dalszym wiązaniu wa-
lencyjnym, znamienny tym, że albo alkohol o ogólnym 
wzorze 2, w którym n, m i R1 mają wyżej podane zna-
czenie, w obecności zasadowego środka kondensacyjne-
go poddaje się reakcji z halogenkiem propargilu o ogól-
nym wzorze 3, w którym Hal oznacza atom chlorowca 
1 otrzymany eter propargilowy o ogólnym wzorze 4, 
w którym n, m i R1 mają wyżej podane znaczenie, 
poddaje się reakcji aminometylowania za pomocą po-
chodnej piperazyny o ogólnym wzorze 5, w którym R2 

ma wyżej podane znaczenie, albo alkohol o ogólnym 
wzorze 2, w którym n, m i R1 mają wyżej podane zna-
czenie, w obecności zasadowego środka kondensacyj-
nego poddaje się reakcji z pochodną piperazyny o wzo-
rze 6, w którym Hal oznacza atom chlorowca i R2 ma 
wyżej podane znaczenie, albo eter propargilowy o ogól-
nym wzorze 4, w którym n, m i R1 mają wyżej podane 
znaczenie, poddaje się reakcji z co najmniej równo-
ważną ilością halogenku alkilomagnczowego, zawierają-
cego 1-4 atomy węgla i następnie z co najmniej rów-
noważną ilością trójoksymetylenu lub formaldehydu, 
otrzymany monoeter glikolu o ogólnym wzorze 8, w któ-
rym n, m i R1 mają wyżej podane znaczenie, prze-
prowadza się w znany sposób w reaktywny ester, ko-
rzystnie w ester tozylowy, który korzystnie bez wyod-
rębniania, przekształca się na drodze reakcji z pochod-
ną piperazyny с ogólnym wzorze 5 w związek o ogól-
nym wzorze 1, w którym n, m, Ii1 j R* mają wyżej po-
dane znaczenie, a natomiast R* i R' jak również R6 i R* 

oznaczają po jednym wiązaniu walencyjym, albo zwią-
zek o ogólnym wzorze 9, w którym n, m, Ri i R* mają 
wyżej podane znaczenie, poddaje się całkowitemu lub 
częściowemu uwodornieniu za pomocą katalitycznie 
zaktywowanego wodoru i otrzymany związek o ogól-
nym wzorze 1 ewentualnie przeprowadza się w farma-
kologicznie dopuszczalną sól addycyjną z kwasem albo 
ewentualnie z otrzymanego w postaci soli związku 
o ogólnym wzorze 1 uwalnia się zasadę lub otrzymaną 
stereoizomeryczną odmianę przeprowadza się w znany 
sposób w inną odmianę stereoizomeryczną. 

12о (P. 156976) 27.07.1972. 
Pierwszeństwo: 29.07.1971 - Szwajcaria 

Ciba-Geigy AG, Bazylea, Szwajcaria. 
Środek do zwalczania zjawiska braku metali w ukła-

dach biologicznych, znamienny tym, że jako substancję 
czynną zawiera co najmniej jeden związek chelstowy 
z metalem ciężkim pochodnej kwasu EDTA o ogólnym 
wzorze 1, w którym R oznp.cza resztę feaylową lub 
nafiylową ewentualnie podstawioną atomami chlorow-
ca, grupo mi hydroksylowymi, merkapter.o'.vymi, nitro-
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wymi,' cyjanowymi, tiocyjanowymi, alkilowymi, alko-
ksylowymi, chlorowcoalkilowymi, acylowymi, acyloami-
nowymi, acyloksylowymi, karboksylowymi, alkoksykar-
bonylowymi, karbamoilowymi, piryloiloaminowymi, N-
-karboksyalkolo-karboilowymi, grupami sulfonu, sulfa-
moilowymi, mono-lub dwualkilowymi lub fenylowymi 
** w^^^ii sulfamoilowymi. alkilosulfonylowymi, alkoksy-
sulfonylowyrr.i lub grupę fenylosulfonylową lub feno-
ksysulfonylową ewentualnie podstawioną grupę hydro-
ksylową, lub R oznacza resztę pirydyny lub chinoliny 
ewentualnie podstawioną atomami chlorowca, grupę hy-
droksylową, alkilową lub karbamoilową, z odpowied-
nim nośnikiem i/lub środkiem ułatwiającym osiągnię-
cie stanu rozproszenia substancji czynnej. 

12o (P. 157001) 29.07.1972. 

Instytut Przemysłu Organicznego, Warszawa (Bohdan 
Śledziński). 

Sposób wytwarzania związków o działaniu owadobój-
czym, zwłaszcza stonkobójczym stanowiącym fosforany 
0,0-dwualkilo-0-l-/2,4-d\vuchlorofenylo/-2-bromo-winy-
lowe o wzorze ogólnym 1, w którym R oznacza niższy 
rodnik alkilowy znamienny tym, że tlenochlorek fosfo-
ru kondensuje się z bromkiem 2,4-dwuchlorofenacylu 
w obecności czynnika zasadowego, a otrzymany dwu-
chlorek 0-l-/2,4-dwuchlorofenylo/-2-bromowinylo-fos-
forylowy estryfikuje się niższym alkoholem alifatycz-
nym w obecności czynnika wiążącego chlorowodór. 

I2o (P. 157012) 29.07.1972. 

Rhone-Progil, Paryż, Francja (Jean-Claude Daumas). 

Sposób wytwarzania fosgenu z tlenku węgla i chloru 
otrzymanego przez utlenianie gazowego chlorowodoru, 
przy czym chlor jest wychwytywany w postaci chlorku 
miedziowego na masie reakcyjnej posiadającej właści-
wość wymieniacza chloru, składającej się z nośnika, 
chlorków miedzi, potasu i metalu ziem rzadkich zna-
mienny tym, że jako nośnik stosuje się ziarna żelu 
krzemionkowego o powierzchni właściwej poniżej 
10 mž/g, objętości porowatej 0,3-1 cm*/g, ilość miedzi 
w postaci jonu miedziowego wynosi 10-20%, ilość me-
tali ziem rzadkich wynosi 0 -4% w stosunku do ciężaru 
masy reakcyjnej, a stosunek atomów potasu do miedzi 
wynosi 0,2-0,4. 

12o (P. 157013) 29.07.1972. 

Pierwszeństwo: 31.07.1971 - Włochy 

Snam Progetti S.p.A. Mediolan, Włochy (Emilie Per-
retti, Paolo Koch). 

Sposób wytwarzania kwasów alklloslarkowych oraz 
Ich soli, znamienny tym, że alkohol o ogólnym wzorze 
przedstawionym na rysunku, w którym R"' oznacza li-
niowy lub rozgałęziony rodnik alkilowy, zawierający 

1-20 atomów węgla lub rodnik fenylowy, zaś R' i R" 
oznaczają atom wodoru, arylowe rodniki, ewentualnie 
zawierające podstawniki, poddaje się reakcji z dwu-
tlenkiem siarki w obecności tlenu, ze związkami me-
tali VIII grupy i I podgrupy Okresowego Układu Pier-
wiastków. 

12o (P. 157122) 4.08.1972. 

Pierwszeństwo: 6.08.1971, 16.06.1972 - Niemiecka 
Republika Federalna 

Schering Aktiengesellschaft, Bergkamen, Niemiecka 
Republika Federalna i Berlin Zachodni. 

Sposób wytwarzania pochodnych pregnanu o ogól-
nym wzorze cząstkowym 1, w którym R! oznacza rod-
nik metylowy lub etylowy, a R2 oznacza atom wodoru, 
rodnik węglowodorowy lub acylowy, znamienny tym, że 
siarczyn steroidu o ogólnym wzorze cząstkowym 2, w 
którym R, ma wyżej podane znaczenie, w obecności 
środka wiążącego wodę i soli rtęci poddaje się reakcji 
z alkoholem lub z kwasem karboksylowym, a następnie 
otrzymany 17-ester lub 17-eter ewentualnie rozszczepia 
się, otrzymując związek 17-hydroksylowy. 

12o (P. 157123) 4.08.1972. 

Pierwszeństwo: 24.06.1968 - Szwajcaria 

Lonza A.G., Gampel, Zarząd Bazylea, Szwajcaria (Urs 
Ami, Adriano Faucci, August Stocker, Klaus Aufde-
reggen). 

Sposób otrzymywania czystego niírylu malonowego, 
z acetonitrylu i chlorocyjanu w fazie gazowej, znamien-
ny tym, że mieszaninę reakcyjną, zawierającą nitryl 
malonowy oraz jako produkty uboczne nitryl fumaro-
wy i maleinowy, poddaje się selektywnemu uwodor-
nianiu za pomocą wyliczonej ilości wodoru, w obec-
ności katalizatora uwodornienia, w celu przeprowadze-
nia nitrylu fumarowego i maleinowego w nitryl bursz-
tynowy, a następnie oddziela się nitryl malonowy przez 
frakcjonowanie. 

12o (P. 157124) 4.08.1972. 

Pierwszeństwo: 18.06.1968 - Szwajcaria 

Lonza AG, Gampel. Zarząd Bazylea, Szwajcaria (Urs 
Arni, Adriano Faucci, August Stocker, Klaus Auf de-
reggen). 
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Sposób otrzymywania czystego nltrylu malonowego 
z acetonitrylu i chlorocyjanu w fazie gazowej, zna-
mienny tym, że mieszaninę poreakcyjną, zawierającą 
nitryl malonowy oraz jako zanieczyszczenia nitryl raa-
leinowy i fumarowy poddaje się reakcji Dielsa-Aldera 
w celu przeprowadzenia nitrylu maleinowego i nitrylu 
fumarowego w odpowiednie związki przyłączeniowe, 
które następnie oddziela się od nitrylu malonowego. 

12o (P. 157311) 16.08.1972. 
Pierwszeństwo: 25.08.1971. - Stany Zjednoczone 

Ameryki 
Merck and Co., Inc., Rahway, New Jersey, Stany 

Zjednoczone Ameryki (Stephen Marburg, Janoš Kollo-
nitsh). 

Sposób wytwarzania karbaminianów znamienny tym, 
że alkohol o wzorze ROH, w którym R oznacza rodnik 
organiczny, poddaje się reakcji z izocyjanianem o wzo-
rze RWCO, w którym R1 oznacza nietrwałą grupę, da-
jącą się łatwo zastąpić atomem wodoru, wybraną spo-
śród grup hydrokarbylowej, podstawionej grupy hydro-
karbylowej, acylowej reszty kwasu karboksylowego, 
hydrokarbyloksykarbonylowej ewentualnie podstawio-
nej, prowadzącej do utworzenia odpowiedniego pod-
stawionego przy atomie azotu karbaminianu o wzorze 

.ROCONHR1, który następnie poddaje się reakcji z od-
powiednim reagentem powodującym zastąpienie grupy 
R1 przez atom wodoru. 

Odmiana sposobu według zastrz. 1, znamienna tym, 
że poddaje się chlorek trójhalogenoetoksykarbonylu re-
akcji z amoniakiem, prowadzącej do wytworzenia od-
powiedniego karbaminianu trójhalogenoetylu, a następ-
nie prowadzi się reakcję produktu z chlorkiem oksali-
lu, w wyniku czego uzyskuje się odpowiedni trójhalo-
genoetoksykarbonylu. 

12o (P. 157315) 16.08.1972. 
Pierwszeństwo: 17.08.1971 - Niemiecka Republika 

Federalna 
Schering Aktiengesellschaft, Bergkamen, Niemiecka 

Republika Federalna i Berlin Zachodni). 
Sposób wytwarzania nowych trójjodowych \-mctylo-

anilidów kwasu dwukarboksyiowego o wzorze 1, w któ-
rym Rj oznacza atom wodoru lub chlorowca, grupę 
karboksylową, N-monoacyloaminową, N,N-dwuacylo-
aminową, N-alkilo-N-acyloaminową, N-acyloaminome-
tylową, grupę o wzorze 2 lub 3, przy czym A oznacza 
rodnik alkilenowy o 2 -3 atomach węgla z ewentualnie 
wtrąconym atomem tlenu, a Rj i R4 stanowią jednako-
we lub różne podstawniki i oznaczają atomy wodoru, 
niższe grupy alkilowe lub hydroksyalkilowe, albo R, 
i R4 razem z atomem azotu tworzą grupę heterocyklicz-
ną ewentualnie zawierającą dodatkowy heteroatom, R2 
oznacza atom chlorowca, grupę hydroksylową, niższą 
grupę alkoksylową, hydroksyalkoksylową lub alkoksy-
alkoksylową, X oznacza prosty lub rozgałęziony łańcuch 
nasyconego węglowodoru o 2-14 atomach węgla, ewen-
tualnie zawierającego kilka wtrąconych atomów tlenu 
lub siarki, korzystnie atomów tlenu, oraz ich soli z far-
makologicznie dopuszczalnymi zasadami, znamienny 
tym, że związek o ogólnym wzorze 6, w którym Rs ma 
wyżej podane znaczenie, а В.г oznacza atom chlorowca, 
grupę hydroksylową, niższą grupę alkoksylową lub al-
koksyalkilową, poddaje się reakcji z pochodną kwasu 
dwukarboksylowego o ogólnym wzorze 7, w którym X 
ma wyżej podane znaczenie, a Hal oznacza atom chlo-
ru lub bromu, i w zależności od oczekiwanego ostatecz-
nego znaczenia podstawnika Bt w produkcie końcowym, 
ewentualnie otrzymany najpierw związek o wzorze 1, 
w którym R, oznacza atom chlorowca, zmydla się lub 
za pomocą niższych alkoholi, hydroksyalkoholi lub al-
koksyalkoholi przekształca w ester o ogólnym wzorze 1, 
i/lub związek o wzorze 1, w którym Яг oznacza grupę 
-ОН, estryfikuje się, albo przekształca w sole z far-
makologicznie dopuszczalnymi zasadami. 

Środek kontrastowy do xdjęć rentgenowskich, zna-
mienny tym, ie jako substancję cieniującą zawiera co 

najmniej jeden związek o wzorze 1, w którym wszyst-
kie symbole mają znaczenie podane w zastrz. 1. 

12o (P. 157336) 17.08.1972. 

Politechnika Poznańska, Poznań (Jarogniew Broniarz, 
Jan Szymanowski). 

Sposób otrzymywania alkoksymetylowych eterów sa
charozy przez rozpuszczenie sacharozy w bezwodnym. 
N,N dwumetyloformaidzie, oddestylowaniu części roz
puszczalnika, wkropleniu w temperaturze od 0° do 80°C 
eterów chlorometyloalkilowych o długości łańcucha wę
glowego wyjściowego alkoholu Ct-Ci0 przy stosunku 
molowym sacharozy do eterów chlorometyloalkilowych 
równym od 3 :1 do 1 : 3 do energicznie mieszanej za
wiesiny węglanu sodu w roztworze sacharozy w N,N 
dwumetyloformamidzie znamienny tym, że oddziela się 
osad soli nieorganicznych, ekstrahuje nieprzereagowans? 
etery chlorometyloalkilowe, alkohole oraz acetale ete
rem naftowym lub heksylowym, następnie polega na 
oddestylowaniu NtN dwumetyloformemidu, rozpuszcze
niu pozostałości w wodnym roztworze chlorku sodu lub 
mieszaninie solanki i n-butanolu oraz kilkakrotnej eks
trakcji wodnym roztworem chlorku sodu, oddestylowa
niu butanolu wytworzeniu emulsji stopionych eterów 
sacharozy w wodzie destylowanej w temperaturze od 
50 do 90°C, oddzieleniu eterów po ochłodzeniu do tem
peratury od 0°do 20°C o krystalizacji z acetonu, etano
lu lub innego polarnego rozpuszczalnika. 

12o (P. 157362) 19.08.1972. 

Pierwszeństwo: 20.08.1971 г. - Niemiecka Republika 
Federalna 

Dr Karl Thomae GmbH, Biberach, Niemiecka Repu-
blika Federalna (Wolfhard Engel, Josef Nicki, Ernst 
Seeger, Helmut Teufel, Günther Engelhardt). 

Sposób wytwarzania nowych 4-(4-bifenyIüo)-4-keto-
butyramldów o ogólnym wzorze 1, w którym R! ozna-
cza atom wodoru lub chlorowca, grupę cyjanową, ni-
trową lub aminową, Rt oznacza atom wodoru lub 
chlorowca, R, i R4 stanowią jednakowe lub różne pod-
stawniki i oznaczają atomy wodoru, ewentualnie pod-
stawione grupą hydroksylową lub niższą grupą alko-
ksylową rodniki alkilowe o 1-5 atomach węgla, lub 
rodniki fenylowe ewentualnie podstawione atomem 
chlorowca, grupą trójfluorometylową, grupą hydroksy-
lową, niższą grupą alkilową lub alkoksylową, aibo Ra 
i R4 łącznie z atomem azotu oznaczają ewentualnie 
podstawioną, niższym rodnikiem alkilowym grupę pi-
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rolidynową, piperydynową, morfolinową lub piperazy-
nową, oraz ich farmakologicznie dopuszczalnych soli 
z kwasami nieorganicznymi lub organicznymi w przy-
padku, gdy związek o ogólnym wzorze 1 zawiera grupę 
zasadową, znamienny tym, że 5-(4-bifenylilo)-(3H)-fu-
ranon-2 o ogólnym wzorze 2, w którym Rj i R2 mają ' 
wyżej podane znaczenie, poddaje się reakcji z aminą 
0 ogólnym wzorze 3, w którym Rs i R4 mają wyżej 
podane znaczenie, albo pochodną kwasu 4-(4-bifenylilo)-
4-ketomasłowego o ogólnym wzorze 5, w którym Rt 
1 Rj mają wyżej podane znaczenie a X oznacza atom 
chlorowca lub grupę o wzorze - O R o wzorze 13 lub 
0 wzorze, 14 w których to wzorach R oznacza rodnik 
alkilowy, arylowy lub aryloalkilowy, a R' oznacza roz-
gałęziony rodnik alkilowy lub rodnik arylowy, poddaje 
się reakcji z aminą o ogólnym wzorze 3, w którym Rs 
1 R4 mają wyżej podane znaczenie, albo w przypadku 
wytwarzania związków o ogólnym wzorze 1, w którym 
Ri ma inne znaczenie niż grupa nitrowa, redukuje się 
w środowisku rozpuszczalnika 4-(4-bifenylilo)-4-keto-
krotonemid o ogólnym wzorze 6, w którym Ru R2, Rs 
i R4 mają wyżej podane znaczenie, albo w przypadku 
wytwarzania związków o ogólnym wzorze 1, w którym 
R, ma inne znaczenie niż grupa nitrowa, aminowa lub 
cyjanowa, R4 ma inne znaczenie niż grupa hydroksyal-
kilowa lub hydroksyfenylowa, a R3 oznacza atom wo-
doru, poddaje się reakcji związek Grignarďa o ogólnym 
wzorze 7, w którym R2 ma wyżej podane znaczenie, 
Rj oznacza atom wodoru lub chlorowca, a Hal oznacza 
atom bromu lub jodu, w środowisku rozpuszczalnika 
z sukcynimidem o ogólnym wzorze 8, w którym R, ma, 
z wyjątkiem grupy hydroksyalkilowej i hydroksyfeny-
lowej, znaczenie wyżej podane dla R3, albo w przy-
padku wytwarzania związków o ogólnym wzorze 1, 
w którym R3 i R4 oznaczają atomy wodoru, częściowo 
zmydla się hydrolitycznie związek o wzorze 9, w którym 
R! i R2 mają wyżej podane znaczenie, albo w przy-
padku wytwarzania związków o ogólnym wzorze 1, 
w którym Rj oznacza grupę aminową, redukuje się 
w środowisku rozpuszczalnika związek o wzorze 10, 

'w którym R2, Rj i R4 mają wyżej podane znaczenie, 
albo w przypadku wytwarzania związków o ogólnym 
wzorze 1, w którym Rj ma inne znaczenie niż grupa 
aminowa, acyluje się dwufenyl o ogólnym wzorze 11, 
w którym Rř ma wyżej podane znaczenie a R," oznacza 
atom wodoru lub chlorowca, grupę nitrową lub cyja-
nową, w środowisku rozpuszczalnika i w obecności 
kwasu Lewis'a za pomocą halogenku jednoamidu kwasu 
bursztynowego o ogólnym wzorze 12, w którym R,' 
i R̂  stanowią jednakowe lub różne grupy i oznaczają 
ewentualnie podstawione niższymi grupami alkoksylo-
wymi rodniki alkilowe o 1-5 atomach węgla, lub rod-
niki fenylowe ewentualnie podstawione atomem chlo-
rowca, grupą trójfluorometylową, niższą grupą alki-
lową lub alkoksylową, albo Rj' i R̂  łącznie z atomem 
azotu oznaczają ewentualnie podstawioną niższym rod-
nikiem alkilowym grupę pirolidynową, piperydynową, 
morfolinową lub piperazynową, a Hal oznacza atom 
chloru lub bromu, i w przypadku gdy we wszystkich 
wyżej podanych reakcjach otrzymuje się związek 
o ogólnym wzorze 1 zawierający grupę zasadową, 
przekształca się go w farmakologicznie dopuszczalną 
sól z kwasami nieorganicznymi lub organicznymi. 

12o (P. 157363) 19.08.1972. 
Pierwszeństwo: 20.08.1971 г. - Niemiecka Republika 

Federalna 
Dr Karl Thomae GmbH, Biberach n/Riss, Niemiecka 

Republika Federalna (Ernst Seeger, Wolfhard Engel, 
Josef Nickl, Helmut Teufel, Günther Engelhardt). 

Sposób wytwarzania nowych 4-(4-bifenylllo)-4-hy-
droksybutyramidów o ogólnym wzorze 1, w którym Rt 
oznacza atom wodoru lub chlorowca, grupę cyjanowa, 
nitrową lub aminową, R* oznacza atom wodoru lub 
chlorowca, Rj i R4 stanowią jednakowe lub różne gru-
py i oznaczają atomy wodoru, ewentualnie podstawio-
ne grupą hydroksylową lub niższą grupą alkoksylową 
rodniki alkilowe o 1-5 atomach węgla, lub rodniki 
fenylowe ewentualnie podstawione atomem chlorowca, 
grupą trójfluorometylową, hydroksylową, niższą grupą 
alkilową lub alkoksylową, albo R, i R4 łącznie z ato-
mem azotu oznaczają ewentualnie podstawioną niż-
szym rodnikiem alkilowym grupę pirolidynową, pipe-
rydynową, morfolinową lub piperazynową, oraz ich 
farmakologicznie dopuszczalnych soli 7. kwasami nieor-
ganicznymi lub organicznymi w przypadku, gdy zwią-
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2ek o ogólnym wzorze 1 zawiera grupę zasadową, zna-
mienny tym, że 4-(4-bifenylilo)-4-ketobutyremid o ogól-
nym wzorze 2 względnie jego tautomer o ogólnym 
wzorze 3, w których to wzorach Rlf R2, R, i R4 mają 
wyżej podane znaczenie, a R3' oznacza ewentualnie 
podstawiony grupą hydroksylową lub niższą grupą al-
koksylową rodnik alkilowy o 1-3 atomach węgla, re-
dukuje się w środowisku rozpuszczalnika, albo y-(4-
-bifenylilio)-Y-butyrolakton o ogólnym wzorze 4, w któ-
rym R, i Rg mają wyżej podane znaczenie, poddaje się 
reakcji z aminą o ogólnym wzorze 5, w którym R, i R4 
mają wyżej podane znaczenie, albo pochodną kwasu 
4-(4-bifenylilo)-4-hydroksymasłowego o ogólnym wzo-
rze 6, w którym R, i R, mają wyżej podane znaczenie, 
a R oznacza rodnik alkilowy, arylowy lub aryloalkilo-
wy, poddaje się reakcji z aminą o ogólnym wzorze 5, 
w którym R, i R4 mają wyżej podane znaczenie, albo 
w przypadku wytwarzania związków o ogólnym wzo-
rze 1, w którym Rj ma inne znaczenie niż grupa cyja-
nowa lub nitrowa, redukuje się w środowisku rozpu-
szczalnika 4-(4-bifenylilo)-4-ketokrotonamid o ogólnym 
wzorze 7 lub 4-(4-bifenylilo)-4-hydroksykrotonamid 
o ogólnym wzorze 8, w których to wzorach R2, R, i R4 
mają wyżej podane znaczenie, a R,' ma, z wyjątkiem 
grupy cyjanowej, znaczenie podane wyżej dla R,, albo 
w przypadku wytwarzania związków o ogólnym wzo-
rze 1, w którym R, i R4 oznaczają atomy wodoru, czę-

ściowo zmydla się hydrolitycznie w środowisku roz-
puszczalnika nitryl o ogólnym wzorze 9, w którym Rj 
i R2 mają wyżej podane znaczenie i w przypadku otrzy-
mania w podanych wyżej reakcjach związku o ogólnym 
wzorze 1 zawierającego grupę zasadową ewentualnie 
przekształca się go w sól- z kwasem nieorganicznym lub 
organicznym. 

12o (P. 157364) 19.08.1972. 
Pierwszeństwo: 20.08.1971 г. - Niemiecka Republika 

Federalna 

Dr Karl Thomae GmbH, Biberach n/Riss, Niemiecka 
Republika Federalna (Helmut Teufel, Ernst Seeger, 
Wolfhard Engel, Josef Nicki, Günther Engelhardt). 

! 
Sposób wytwarzania nowych 4-(4-bifenylilo)-butyra-

tnidów o ogólnym wzorze 1, w którym Rj oznacza atom 
chlorowca, R2 oznacza atom wodoru lub chlorowca, R, 
i R4 stanowią jednakowe lub różne grupy i oznaczają 
atomy wodoru, ewentualnie podstawione grupą hydro
ksylową lub niższą grupę alkoksylową proste lub rozga
łęzione rodniki alkilowe o 1-5 atomach węgla lub e-
wentualnie podstawione atomem chlorowca grupą hy
droksylową, trójfluorometylową, niższą grupą alkilową 
lub alkoksylową rodniki fenylowe, albo Rs i R4 łącznie 
z atomem azotu oznaczają ewentualnie podstawioną 
niższym rodnikiem alkilowym grupę pirolidynową, 
piperydynową, morfolinową lub piperazynową, oraz 
ich farmakologicznie dopuszczalnych soli addycyjnych 
z kwasami nieorganicznymi lub organicznymi w przy
padku, gdy związek o ogólnym wzorze 1 zawiera 
grupę zasadową, znamienny tym, że pochodną kwasu 
4-(4-bifenylilo)-masłowego o ogólnym wzorze 2, w któ
rym R, i R2 mają wyżej podane znaczenie a X 
oznacza atom chlorowca, grupę hydroksylową • lub 
grupę o wzorze - O R o wzorze 11 lub o wzot-
rze 12, przy czym we wzorach tych R oznacza 
rodnik alkilowy, arylowy lub aryloalkilowy, poddaje 
się reakcji z aminą o wzorze ogólnym 3, w którym R, ' 
i R4 mają wyżej podane znaczenie, albo 4-(4-bifeny-
lilo)-4-ketobutyramid o ogólnym wzorze 4, lub 4-(4-
-bifenyliloM-hydroksybutyramid o ogólnym wzorze 5, 
lub 4-(4-bifenylilo-4-ketokrotonamid o ogólnym wzo
rze 6, lub 4-(4-bifenylilo)-4-hydroksykrotonamid o ogól
nym wzorze 7, w których to wzorach 4 - 7 symbole R1( 
Rř, Rj i R4 mają wyżej podane znaczenie, poddaje się 
redukcji w środowisku rozpuszczalnika, albo w przy
padku wytwarzania związków o ogólnym wzorze 1, 
w którym Rj i R4 oznaczają atomy wodoru, częściowo 
zmydla się hydrolitycznie w środowisku rozpuszczalnika 
nitryl o ogólnym wzorze 8, w którym R, i R* mają 
wyżej podane znaczenie, albo kwas 4-(4-bifenylilo)-
-masłowy o ogólnym wzorze 9, w którym R, i Rx mają 
wyżej podane znaczenie, poddaje się w temperaturze 
80-250°C reakcji z karbonamidem o ogólnym wzon:e 
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10, w którym R oznacza atom wodoru, grupę aminową 
lub rodnik alkilowy, ł w przypadku otrzymania związ-
ku o ogólnym wzorze 1 zawierającego grupę zasadową 
ewentualnie przekształca się go w farmakologicznie do-
puszczalną sól z kwasem nieorganicznym lub organicz-
nym. 

12o (P. 157433) 24.08.1972. 

Zakłady Azotowe im. F. Dzierżyńskiego, Tarnów 
(Zbigniew Bogusławski, Jerzy Kilichowski, Wiesław 
Cynk, Michał Fic, Kazimierz Swiątkowski). 

Sposób wytwarzania chlorku winylu przy użyciu stę-
żonego acetylenu i chlorowodoru w obecności kataliza-
tora zawierającego 8 -10% wagowych chlorku rtęci na 
nośniku z węgla aktywnego o powierzchni właściwej 
600-1200 m*/g, umieszczonego w rurkach reaktora, zna-
mienny tym, że gaz syntezowy przepuszcza się naj-
pierw przez warstwę katalizatora o zmniejszonej ak-
tywności w stosunku do pozostałej w rurkach warstwy 
pełnoaktywnego, typowego katalizatora, przy czym 
zmienia się na przemian kierunek przepływu gazu syn-
tezowego przez rurki z katalizatorem. 

I2o (P. 157561) 31.08.1972. 

Pierwszeństwo: 2.09.1971 - Włochy • 

Snam Progetti S.p.A., Mediolan, Włochy (Bruno No-
tari, Vittorio Fattore, Paolo Mareschini, Marcello Massi 
Mauri). 

Sposób wytwarzania nienasyconych nitryli z olefin, 
amoniaku i tlenu lub gazów zawierających tlen, przy 
użyciu katalizatorów na ba/.ie antymu, znamienny tym, 
że stosuje się gaz, taki jak dwutlenek, tlenek węgla lub 
mieszaninę tych gazów ewentualnie w obecności innych 
rozcieńczalników. 

IZ© (P. 157562) 31.08.1972. 

Pierwszeństwo: 2.09.1971 - Włochy 

Snam Progetti S.p.A., Mediolan, Włochy (Vittorio 
Fattore, Paolo Mareschini, Pierluigi Rebora, Bruno 
Notari). 

Sposób katalitycznego wytwarzania nienasyconych 
nitryli z olefin, amoniaku i tlenu lub gazów zawiera-
jących tlen w obecności katalizatora zawierającego 
antymon, znamienny tym, że do przestrzeni reakcyjnej 
wraz z reagentami wprowadza się nasycony węglowo-
dór, zawierający 1-5 atomów węgla. 

12o (P. 157563) 31.08.1972. 

Pierwszeństwo: 2.09.1971 - Włochy 

Snam Progetti S.p.A., Mediolan, Włochy (Vittorio 
Fattere, Paolo Moreschini, Marcello Massi Mauri, Bru-
no Notari). 

Sposób wytwarzania nienasyconych nitryll w reakcji 
amonoutleniania, znamienny tym, że mieszaninę skła-
dającą się z olefiny, amoniaku i tlenu lub gazów zawie-
rających tlen wprowadza się do reaktora i zawraca się 
do obiegu w całości lub w części co najmniej jeden gaz 
opuszczający reaktor syntezy nie ulegający kondensacji 
w wodzie, przy czym reaktor wypełniony jest kataliza-
torem antymonowym. 

12o (P. 157564) 31.08.1972. 

Pierwszeństwo: 2.09.1971 - Włochy 

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

Katalizator do utleniania olefin, znamienny tym, że 
zawiera związek o wzorze S^FemMenCOpOq, w którym 
Me oznacza tellur lub arsen, zaś m oznacza liczbę 
0 ,1-1 , n oznacza liczbę 0-0,05, p oznacza liczbę 0,005-1, 
a q oznacza liczbę 2,2-6,5. 

Sposób wytwarzania nienasyconych nitryli z olefin, 
amoniaku i tlenu lub gazów zawierających tlen w tem-
peraturze od 400 do 500°C, znamienny tym, że rakcję 
przeprowadza się w obecności katalizatora opisanego 
w zastrz. 1 i 2. 

Sposób wytwarzania dwuolefin z olefin i tlenu lub 
gazów zawierających tlen w temperaturze od 350 do 
500°C,-znamienny tym, ie reakcję prowadzi się w obec-
ności katalizatora opisanego w zastrz. 1 i 2. 

Sposób wytwarzania nienasyconych aldehydów z ole-
fin i tlenu lub gazów zawierających tlen w temperatu-
rze od 350 do 500°C, znamienny tym, że reakcję pro-
wadzi się w obecności katalizatora opisanego w zastrz. 
1 i 2. 

12o (P. 157567) 31.08.1972. 

Pierwszeństwo: 2.09.1971 - Holandia 

Stamicarbon N.V., Heerlen, Holandia (Dirk Johannes 
Venderbos). 

Sposób wytwarzania mocznika przez reakcję amo-
niaku z dwutlenkiem węgla, znamienny tym, że karba-
minian amonu wytworzony przez reakcję amoniaku 
z dwutlenkiem węgla pod ciśnieniem 90-140 atm pod-
daje się najpierw w pierwszej strefie reakcji pod takim 
samym ciśnieniem przeróbce na mocznik aż do otrzy-
mania mocznika w ilości co najmniej 40% ilości odpo-
wiadającej stanowi równowagi i otrzymaną mieszaninę 
poddaje w drugiej strefie reakcji przeróbce na mocz-
nik pod ciśnieniem co najmniej 160 atm, aż do otrzy-
mania mocznika w ilości wynoszącej co najmniej 85% 
ilości odpowiadającej stanowi równowagi, po czym 
z mieszaniny poreakcyjnej oddziela się od roztworu 
gazy i zawraca je do komory, w której prowadzi się 
reakcję wytwarzania karbaminianu amonu przez reak-
cję amoniaku z dwutlenkiem węgla. 

12o (P. 157573) 2.09.1972. 

Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa (Maria Ja-
rzyńska, Piotr Penczek, Jan Kwiatkowski). 

Sposób wytwarzania bezwodników kwasowych przez 
reakcję bezwodnika malełnowego z węglowodorami 
dicnowyml, znamienny tym, że jako węglowodory sto-
suje się węglowodory dienowe zawarte w produktach 
pirolizy benzyn lub oleju gazowego, zawierających 
frakcję Cs, lub w wydzielonej z tych produktów przez 
destylację frakcji C s+ , przy czym głównymi składnika-
mi dienowymi są pentadien-1,3, cyklopentadien i ízo-
pren. 
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I2o (P. 157616) 6.09.1972. 

Pierwszeństwo: 7.09.1971 - Niemiecka Republika Fe-
deralna 

Marek Patent Gesellschaft mit beschränkter Haftung, 
Darmstadt, Niemiecka Republika Federalna. 

Sposób wytwarzania nowych estrów 9ot-fluoro-16-
inefyleiSoprednlsolonu o ogólnym wzorze 1, w którym 

W i Rs oznaczają zestryfikowane grupy hydroksylowe 
i jeden z R1 i R* oznacza również woiną grupę hydro-
ksylową, a R1 oznacza wolną lub zestryfikowaną grupę 
hydroksylową, znamienny tym, że na związek o ogól-
nym wzorze 2, w którym R* oznacza atom wodoru lub 
ewentualnie przekształconą funkcyjnie grupę - О Н , 
a pozostałe zawierające tlen grupy funkcyjne mogą 
występować w przekształconej funkcyjnie postaci lecz 
przynajmniej jedna grupa - О Н pozostaje wolna, albo 
na l(2)-dehydro-pochodną tego związku, działa się środ-
kiem estryfikującym i że ewentualnie w otrzymanym 
produkcie przekształcone funkcyjnie grupy uwalnia się 
na drodze działania środkiem działającym solwolizująco 
i/lub w położeniu -1(2) wprowadza się wiązanie podwój-
ne na drodze działania chemicznym lub mikrobiolo-
gicznym środkiem odwadarniającym i/lub podstawnik 
R* stanowiący atom wodoru przekształca się w zestry-
fikowaną grupę hydroksylową na drodze działania jo-
dem w roztworze alkalicznym i następnie działania solą 
kwasu karboksylowego lub sulfonowego. 

12o (P. 157043) 1.08.1972. 

Instytut Przemysłu Organicznego, Warszawa (Bohdan 
Śledziński, Ludwika Cieślak, Romuald Malinowski, 
Andrzej Zwierzak). 

Sposób wytwarzania enolofosforenów o wzorze ogól-
nym 1, w którym R i R' oznaczają grupy alkilowe, 
szczególnie metylową i etylową, p. R" oznacza podsta-
wioną grupę fenyluwą, szczególnie dwu- i trójchloro-
fenylową, znamienny tym, że chlorofosforan dwualki-
lowy o wzorze ogólnym 2, w którym R i R' maja zna-
czenie podane wyżej kondensuje się z chlorkiem chlo-
rofenacylu o wzorze ogólnym 3, w którym n oznacza 
liczbę całkowitą od 1 do 3 w obecności cxynnika zasa-
dowego, szczególnie wodorku sodu. 

12o (P. 157643) 8.09.1972. 
Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa (Rajmund 

Chojnacki, Józef Obłój, Zygmunt Lisicki, Witold Tęcza, 
Danuta Kruszkowa, Józef M. Berak). 

Sposób otrzymywania benzenu 1 ksylenów z frakcji 
polimetylobenzenowej, toluenu i mieszaniny tych su-
rowców, znamienny tym, że proces prowadzi się wobec 
dwuskładnikowego katalizatora zawierającego 5-90% 
wag. wodorowej i (lub) podstawionej wielowartościo-
wymi kationami formy zeolitu X lub Y oraz aktywowa-
nego tlenku nieorganicznego typu tlenku glinu, krze-
mionki, glinokrzemianów, zawierającego 2-30°/o wag. 
tlenku boru i (lub) fluorowodoru oraz 0,1-15% wag. 
substancji stabilizującej typu metalu o zmiennej war-
tościowości. 

12o (P. 157665) 7.09.1872. 

Instytut Technologii Nafty, Kraków (Ryszard Wierz-
ba, Wojciech Chwaja). 

Sposób usuwania smół w procesie wytwarzania bez-
wodnika alkenobursztynowcgo, znamienny tyro, że smo-
ły ekstrahuje się roztworem zawierającym 20-- 80% 
objętościowych benzenu w alkohol;' alifatycznym za-
wierającym do 5 atomów węgla w cząsteczce, korzyst-
nie roztworom zawierającym 50% objętościowych ben-
zenu w alkoholu metylowym. 

(P. 157P63) 7.09.1972. 

Instytut Technologii Nafty, Kraków (Wojciech Chwa-
ja, Ryszard Wierzba, Władysław Szwed}. 

Sposób wytwarzani?, bezwodnika rtfkenobursEiynowe-
Ko v/ wysokotemperaturowym procesie audycji pro
duktu polimeryzacji alkenów i bezwodnik? maleino
wego, który zawraca się do środowiska, reakcji, zn?.~ 
mienńy tym, że bezwodnik maleinowy przed wprowa
dzeniem do Środowiska reakcji filtruje się w tempera-

ï2o 
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turach 60-70°C, a zawracania go w czasie procesu 
dokonuje się bez jakichkolwiek zabiegów oczyszczają-
cych. 

Но (Р. 157682) 9.09.1972. 

Politechnika Krakowska, Kraków (Władysław Czuba, 
Piotr Kowalski). 

Sposób otrzymywania ( - ) i (±) N-2 (1-hydroksy) 
butyloamldu kwasu 3, 4, 5-trójmetoksybenzoesowego, 
znamienny tym, że ester metylowy lub chlorek kwasu 
3, 4, 5-trójmetoksybenzoesowy poddaje się reakcji 
w rozpuszczalniku z ( -) lub (±) 2-aminobutanolem-l 
lub w obecności alkoholu sodowego. 

12p (P. 154914) 22.04.1972. 

Patent dodatkowy do patentu nr P. 141893 

Instytut Przemysłu Farmaceutycznego, Warszawa 
(Irena Buśko-Oszczapowcz, Jerzy Cieślak, Jerzy Kazi-
mierczak). 

Sposób otrzymywania półsyntetycznych penicylin 
0 wzorze ogólnym 1 przez przeprowadzenie penicyliny 
benzylowej w ester, rozpuszczenie estru w rozpuszczal-
niku organicznym nie mieszającym się z wodą, podda-
nie działaniu środka chlorującego, a następnie poddanie 
otrzymanego estru kwasu e-ifenyloacetochlorimido-)-
-penicylanowego reakcji z solą kwasu karboksylowego 
1 odszczepienie z utworzonego estru penicyliny N-acy-
lobenzylowej, grupy fenyloacetylowej i estrowej oraz 
przeprowadzenie uzyskanego kwasu penicylanowego 
w sól według patentu nr P. 141893, znamienny tym, że 
na otrzymany w obecności aminy trzeciorzędowej ester 
kwasu e-ifenyloacetochlorimido-bpenicylanowego o 
wzorze ogólnym 2, w którym X oznacza resztę (E)-al-
doksymu o wzorze ogólnym -N=»R, gdzie R oznacza 
aralkil lub grupę heterocykliczną korzystnie benzyliden 

/S4 
CjHj-CH-CO-NW-CH-CH C/CHj/, 

/CO-N - CH-COOH/W,K/ 

lub furfuryliden działa się solą kwasu karboksylowego 
o wzorze ogólnym 3, w którym Y oznacza grupę OX, 
gdzie X jest resztą (E)-aldoksymu o wzorze ogólnym 
- N = R określonym powyżej, lub też Y oznacza grupę 
- N Rj, R2 gdzie R,, Rj oznacza wodór, alkil, aryl lub 
aralkil, korzystnie metyl,- etyl, propyl, butyl, fenyl, 
benzyl, otrzymując ester penicyliny N-acylobenzylowej 
0 wzorze ogólnym 4, w którym X i Y zostały określone 
powyżej, z którego następnie działaniem amin pierw-
szorzędowych odszczepia się grupę fenyloacetylow^, 
uzyskując związek o wzorze ogólnym 5, w którym X 
1 Y zostały określone powyżej, z którego następnie 
metodą alkalicznej hydrolizy usuwa się grupy estrowe 
lub estrową i amidową uzyskując penicylinę a-karbo-
ksybenzylową, którą przeprowadza się w sole sodowe 
lub potasowe w znany sposób. ,.-. i 

12p (P. 156231) 24.06.1972. 

Instytut Przemysłu Farmaceutycznego, Warszawa 
(Kazimierz Samuła, Ewa Jurkowska-Kowalczyk, Boże-
na Cichy). 

Sposób wytwarzania pochodnych pirazolln o wzorze 
ogólnym 1, w którym R oznacza atom wodoru lub 
grupę fenylową, a jedno z podwójnych wiązań w pozycji 
2 - 3 może być zastąpione grupą wodorotlenową w po-
zycji 3 i atomem wodoru w pozycji 2, znamienny tym, 
że dwuazachalkon o wzorze ogólnym 2 poddaje się dzia-
łaniu hydrazyny lub jej pochodnej, takiej jak fenylo-
hydrazyna, po czym produkt wyodrębnia się w znany 
sposób, a w przypadku otrzymania pochodnej pirazoli-
ny ewentualnie poddaje się ją działaniu środków od-
wadniających w clu przekształcenia jej w pochodną 
pirazoliny. 

12p (P. 156628) 10.02.1969. 

Société d'Etudes Scientifiques et Industrielles de 
l'Ile-de-France, Paryż, Francja (Yoshio Kashihara, Sho-
zi Fukurawa, Toshio Imamura, Minoru Kakehi, Ma-
sayuko Watanabe). 

Sposób wytwarzania nowych î-aIkenyîo-2-amInoal-
küopirolidyn o ogólnym wzorze 1, w którym R. ozna-
cza niższy rodnik alkilowy o 1-6 atomach węgla, a R, 
oznacza niższy rodnik alkenylowy o 2-6 atomach wę-
gla, znamienny tym, że N-dwuchlorouvo-alkilomid 
kwasu ftalowego o ogólnym wzorze 2, w którym Rt ma 
wyżej podane znaczenie, a X oznacza atom chlorowca, 
poddaje się reakcji z aminą o ogólnym wzorze 3, 
w którym Rt ma wyżej podane znaczenie, po czym 
otrzymany N-(l-alkenylo-2-pirolidynylo)-alkiloimid 
kwasu ftalowego o ogólnym wzorze 4, w którym Rt 
i R2 mają wyżej podane znaczenie, poddaje się hydro-
lizie. 
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12p (P. 156757) 18.07.1972. 
Instytut Przemysłu Farmaceutycznego, Warszawa 

(Bohdan Szczyciński, Jadwiga Zawadzka, Maria Bog-
dal, Leszek Krzywosiński). 
'Sposób wytwarzania nowych l-fenyIo-4-[-2-(5-tiazo-

lilo)-etyloj-plperazyn o wzorze ogólnym 1, w którym 
Rj i Rf są jednakowe lub różne i oznaczają atom chlo-
rowca, grupę alkilową o 1-3 atomach węgla lub gru-
pę alkoksylową o 1-3 atomach węgla, a R, oznacza 
atom wodoru, grupę tiolową lub grupę alkilotio o 1-3 
atomach węgla, ewentualnie w postaci ich farrnaceu-
tycznie dopuszczalnych soli addycyjnych z kwasami 
nieorganicznymi lub organicznymi, znamienny tym, że 
fenylopiperazynę o wzorze ogólnym 2, w którym Ri 
i R, mają podane wyżej znaczenie, poddaje się reakcji 
z chlorowcoetylotiazolem o wzorze ogólnym 3, w któ-
rym R, ma podane wyżej znaczenie, a X oznacza chlo-
rowiec, w obecności akceptora kwasu chlorowcowodo-
rowego, takiego jak zasady organiczne lub nieorganicz-
ne, lub w nadmiarze fenylopiperazyny o wzorze ogól-
nym 2, po czym produkt reakcji ewentualnie przepro-
wadza się w sól addycyjną z kwasem nieorganicznym 
lub organicznym. 

12p (P. 156948) 8.09.1971. 

Pierwszeństwo: 22.07.1971 - Stany Zjednoczone 
Ameryki 

Mařek and Co., Inc. Rahway, New Jersey, Stany 
Zjednoczone Ameryki (Tsung-Ying Shen, Conrad Peter 
Dorn, Jr i Jorge Pengman Li). 

Sposób wytwarzania nowych (4-benzoksazolilo-2)-fe-
nylooctowych o gólnym wzorze 1, w którym R4 ozna-
cza atom wodoru, rodnik etylowy, metylowy, allilowy, 
chlorowcometylowy lub trójchlorowcometylowy, R/ 
oznacza atom wodoru, rodnik metylowy lub atom fluo-
ru, a Rt, R„ X i Y są jednakowe lub różne i oznaczają 
atomy wodoru, niższe rodniki alkilowe, niższe grupy 
trójchlorowcoalkilowe, atomy chlorowca, grupy mer-
kapto, niższe grupy alkilotio, alkilosulfinylowe lub. 
alkilosulfonylowe, grupy nitrowe, grupy aminowe, niż-
sze grupy alkiloaminowe lub dwualkiloaminowe, grupy 
cyjanowe, grupy karboksylowe, niższe grupy acylowe 
lub niższe grupy dwualkilosulfamylowe, przy czym RÍ, 
Ra, Rt, R|, X i Y równocześnie nie oznaczają atomów 
wodoru, znamienny tym, że związek o ogólnym wzorze 
2, w którym Ra, Ra, R2, R,, X i Y mają wyżej podane 
znaczenie, poddaje się redukcyjnej cyklizacji, po czym 
otrzymany związek ewentualnie przeprowadza się 
w znany sposób w farmakologicznie dopuszczalną sól. 

12p (P. 157005) 29.07.1972. 
Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa", 

Warszawa (Maria B. Lewandowska, Bogdan Morawski, 
Henryk Krzemiński, Barbara Zarecka). 

Sposób oczyszczania 3-tlenku 2-chlorometylo-4-feny-
lo-6-chlorochinazoliny, znamienny tym, że połączenie 
3-tlenku 2-chlorometylo-4-fenylo-6-chlorochinazoliny 
z chlorkiem cynku niezależnie od stopnia zanieczy-
szczenia, suche lub o zawartości do 45% kwasów octo-
wego, chlorooctowego, siarkowego, chlorosulfonowego 
nasyconych chlorowodorem poddaje się rozkładowi 
w niższych alkoholach alifatycznych lub ich mieszani-
nie w temperaturze od 0°C do 50°C najkorzystniej 
18-30°C, a przy obecności kwasów organicznych lub 
nieorganicznych zobojętnianiu alkoholowym, wodno-
-alkoholowym lub wodnym roztworem zasad do pH 
o wartości 4-7, najkorzystaniej 5,5-6,0, a wytworzony 
3-tlenek г-сЫогоп^у^^-^епу^-б-сЫогосЫпагоПпу 
oddziela się w znany sposób, przemywa wodą do zaniku 
jonów cynku i następnie alkoholem uzyskując produkt 
o wysokim stopniu czystości w postaci pasty. • 

12p (P. 157008) 29.07.1972. 
Pierwszeństwo: 31 lipca 1971 r. dla zastrz. 5 sierpnia 

1971 r. dla zastrz. - Japonia 
Daiichi Seiyaku Company, Limited, Tokio, Japonia 

(Tadamasa Hirayama, Kiyoshi Nakagawa). 
Sposób wytwarzania l-(4-metylo-6-hydroksy-2-p!ry-

midynylo)-3-metyIo-pirazolinonu-5, znamienny tym, że 
amirioguanidynę lub jej sól o wzorze 12, w którym HA 
oznacza kwas nieorganiczny, poddaje się reakcji z ami-
dem kwasu acetylooctowego o wzorze 13 w rozpuszczal-
niku takim jak woda lub uwodniony niższy alkohol 
alifatyczny, a otrzymany półprodukt o wzorze. 14 pod-
daje się reakcji z acetylooctanem alkilu o wzorze 15, 
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w którym R oznacza niższy rodnik alkilowy w obojęt-
nym rozpuszczalniku w obecności zasadowego katali-
zatora. 

12p (P. 157054) 1.08.1972. 
Pierwszeństwo: 3.08.1971; 15.06.1972 - Szwajcaria 

Wander AG, Berno, Szwajcaria (Dieter Sorg). 
Sposób wytwarzania nowych związków heterocyklicz-

nych o wzorze 1, w którym n oznacza 1, 2, 3 lub 4, 
a R oznacza atom wodoru, grupę benzylową albo grupę 
alkoksyalkilową lub grupę alkoksykarbonylową zawie-
rające każdorazowo najwyżej 6 atomów węgla albo gru-
pę alkilową, alkenylową, alkanoilową albo hydroksyalki-
lową zawierające każdorazowo najwyżej 4 atomy węgla, 
przy czym grupa hydroksyalkilowa może być ewentual-
nie dodatkowo acylowana oraz ich soli, znamienny tym, 
że zdolne do reakcji estry ketoalkoholi o wzorze 2, 
w którym n ma wyżej podane znaczenie, poddaje się 
reakcji z tiomocznikami o wzorze 3, w którym R ma 
wyżej podane znaczenie, albo z ich solami addycyjnymi 
z kwasami albo zdolne do reakcji estry alkoholi o wzo-
rze 2 poddaje się reakcji z pipcrazyną albo pochodny-
mi piperazyny o wzorze 4, w którym R ma wyżej po-
dane znaczenie, przy czym jeden z reagentów poddaje 
się uprzednio reakcji z kwasem rodanowodorowym 
albo 7. rodankiem, do tak otrzymanych związków o wzo-
rze 1, w którym R oznacza atom wodoru, ewentualnie 
następnie wprowadza się grupę benzylową, alkilową, 
alkenylową, alkanoilową, hydroksyalkilowa, przy czym 
grupa hydroksyalkilowa może być ewentualnie acylo-
wana, albo grupę alkoksyalkilową lub alkoksykarbo-
nylową, przy czym ilość atomów węgla w tych grupach 
jest wyżej podana, względnie otrzymane związki o wzo-
rze 1, w którym R oznacza grupę hydroksyalkilowa, 
ewentualnie acyluje się, względnie z tak otrzymanych 
związków o wzorze 1, w którym R oznacza grupę ben-
zylową, alkoksykarbonylową, alkenylową, alkanoilową 
lub metylową, odszczepia się ewentualnie te grupy i tak 
otrzymane związki o wzorze 1 ewentualnie przeprowa-
dza się następnie w sole addycyjne z kwasami. 

12p (P. 157056) 1.08.1972. 

Pierwszeństwo: 9.08.1971 - Wielka Brytania 

Imperial Chemical Industries Limited Londyn, Wiel-
ka Brytania (David Rees Parry, Brian Kenneth Snell). 

Sposób wytwarzania pochodnych 6-hydroksypirymi-
dyny o ogólnym wzorze 1, w którym R oznacza rodnik 
alkilowy alkenylowy lub alkinylowy, znamienny tym, 
że nitroguanidynę poddaje się kondensacji z eterem 
acetylooctowym zawierającym odpowiedni podstawnik 
przy węglu w pozycji alfa. 

Środek szkodnikobójczy, znamienny tym, że zawiera 
jako substancję czynną związek o ogólnym wzorze 1, 
w którym R ma znaczenie jak w zastrz. 1. 

12p (P. 157073) 2.08.1972. 

Pierwszeństwo: 4.08.1971 - Stany Zjednoczone 
Ameryki 

F. Hoffmann - La Roche Co. AG Bazylea, Szwaj-
caria (Joseph Hellerbach, Armin Walser). 

Sposób wytwarzania pochodnych benzodwuazepin 
o wzorze ogólnym 1, w którym Иг oznacza atom wodoru, 
niższy rodnik alkilowy lub niższą grupę alkanoilową, 
Rj i R3 oznaczają atomy wodoru, lub niższe rodniki al-
kilowe, R4 oznacza niższy rodnik alkilowy, R5 oznacza 
atom wodoru lub grupę COO - niższy alkil, a Re ozna-
cza atom wodoru lub atom chlorowca, oraz ich stoso-
walnych w farmacji soli addycyjnych z kwasami, zna-
mienny tym, że związek o wzorze ogólnym 2, w któ-
rym R,, R2, R5 i R6 mają wyżej podane znaczenie, pod-
daje się reakcji ze związkiem o wzorze ogólnym 3, 
w którym R3 i R4 mają wyżej podane znaczenie a X 
oznacza atom chlorowca, lub cyklizuje się związek 
o wzorze ogólnym 4, w którym R,, R2, R3 i R4 i Re mają 
wyżej podane znaczenie, lub w przypadku wytwarzania 
związków o wzorze 1, w którym Rj i R2 oznaczają ato-
my wodoru, redukuje się związek o wzorze 5, w któ-
rym Rj, R4, R5 i R6 mają wyżej podane znaczenie, lub 
w przypadku wytwarzania związków o wzorze ogól-
nym 1, w którym R, i R2 oznaczają niższe rodniki al-
kilowe alkiluje się redukcyjnie związek o wzorze ogól-
nym 5, lub w przypadku wytwarzania związków o wzo-
rze 1, w którym Rj oznacza niższy rodnik alkilowy lub 
niższą grupę alkanoilową i Rz oznacza niższy rodnik 
alkilowy, alkiluje się związek o wzorze lb, w którym 
Ri, R3, R4, Rs i Re mają wyżej podane znaczenie, lub 
w przypadku wytwarzania związków o wzorze 1, w któ-
rym R, oznacza atom wodoru i R2 oznacza niższy rod-
nik alkilowy hydrolizuje się związek o wzorze 6, w któ-
rym Rj, R4, R5 i Re mają wyżej podane znaczenie, 
Rp oznacza grupę acylową łatwo odszczepialną przez 
hydrolizę i R10 oznacza niższy rodnik alkilowy, lub 
w przypadku wytwarzania związków o wzorze 1, w któ-
rym Rj oznacza niższą grupę alkanoilową poddaje się 
reakcji odpowiedni związek o wzorze 1, w którym Rj 
oznacza atom wodoru, z odpowiednim niższym środkiem 
alkanoilującym, i tak otrzymane związki o wzorze 
ogólnym 1 ewentualnie przeprowadza się w stosowalne 
w farmacji sole addycyjne z kwasami. 



l2p (P. 157334) 18.08.1972. 

Pierwszeństwo: 20.08.1971; 14.01.1972 (Japonia) 

Toyo Jozo Kabushiki Kaisha, Sizuoka-Ken, Japonia 
(Tadashiro Fujii, Kunio Matsumoto, Yuzo Shibuya, 
Kazumi Hanamitsu, Tsutomu Yamaguchi, Tetsuo Wa-
tanabe, Jinnosuke Abe). 

Sposób wytwarzania cefalekiyny czyli kwasu 7-(D-a-
-aminofenyîoacetamido)-dezacetoksy cefalosporanowe-
go, znamienny tym że poddaje się reakcji kwas 7-ami-
nodezacetoksy cefalosporanowy z D-fenyloglicyną lub 
Jej pochodną w środowisku wodnym, w obecności en-
zymu acylującego wyodrębnionego z hodowli drobno-
ustrojów należących do rodzaju Alcaligenes, Achromo-
bacle, Flavobecterium, Bacillus oraz Beneckea. 

12p (P. 157376) 21.08.1972. 

Pierwszeństwo: 23.08.1971 r. - Szwajcaria 

Sandoz AG, Bazylea, Szv/ajcaria (Jean-Michel Ba-
stian, Klaus Hasspacher, Michel Strosser). 

Sposób wytwarzania nowych związków heterocyklicz-
nych o ogólnym wzorze 1, w którym Ri oznacza atom 
wodoru, niższy rodnik alkilowy, atom fluoru, chloru, 
bromu lub grupę rnetoksylową, Rs oznacza atom wo-
doru, niższy rodnik alkilowy, atom chloru lub grupą 
metoksylową, albo Rj i R2 razem oznaczają grupę rne-
tylenodwuokay, Rs oznacza grupę v/odorotlenową, niż-

szą grupę alkilokarboksylową lub niższą grupę mono-
alkilokarbamyloksylową, a A oznacza grupę karbony-
lową, l,3-dioksolan-2-ylidenową lub l,3-dioksan-2-yli-
denową, a także addycyjnych soli tych związków z kwa-
sami, znamienny tym, że w przypadku wytwarzania 
związku o wzorze la, w którym Rlf Rg i R, mają wyżej 
podane znaczenie, albo związku o wzorze lb, w którym 
Rj, R, i R, mają wyżej podane znaczenie, a A1 oznacza 
grupę l,3-dioksolan-2-ylidenową lub l,3-dioksan-2-yli-
denową, związek o wzorze 2, w którym R,, Rt i R, mają 
wyżej podane znaczenie, poddaje się reakcji ze związ-
kiem o wzorze За, w którym X oznacza atom chloru, 
bromu lub jodu albo rodnik organicznego kwasu sulfo-
nowego, Б A1! oznacza grupę karbonylową lub grupę 
karbonylową chronioną przez utworzenie grupy keta-
lowej, tioketonowej lub tioketalowej, albo ze związkiem 
o wzorze 3b, w którym X i A* mają wyżej podane zna-
czenie, po czym w przypadku wytwarzania związków 
o wzorze la, od otrzymanego związku o wzorze lc, 
w którym R,, R,, R, i A" mają wyżej podane znacze-
nie, odszczepia się ewentualnie obecne grupy ochronne, 
albo w przypadku wytwarzania związku o wzorze Id, 
w którym R,, R, i A mają wyżej podane znaczenie, 
a R4 oznacza niższy rodnik alkilowy, związek o wzorze 
le, w którym R,, R, i A mają wyżej podane znaczenie, 
estryfikuje się za pomocą związku o wzorze 4a, w któ-
rym Rt ma wyżej podane znaczenie, a X oznacza atom 
chloru lub bromu albo rodnik kwasowy niższego kwasu 
karboksylowego, albo w przypadku wytwarzania związ-
ku o wzorze lf, w którym R,, Rfl R4 i A mają wyżej 
podane znaczenie, związek o wzorze le poddaje się 
reakcji ze związkiem o wzorze 4b, w którym R4 ma wy-
iej podane znaczenie, po czym otrzymaną ewentualnie 
mieszaninę diastereoizomerów o wzorze 1 ewentualnie 
rozcjzicla się na poszczególne izomery i/lub otrzymane 
związki o wzorze 1 przeprowadza w sole addycyjne 
z kwasami. 
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12p (P. 157416) 23.08.1972. 

Pierwszeństwo: 25.08.1971 r. - Wielka Brytania 

The Boots Company Limited, Nottingham, Wielka 
Brytania (Antonin Közlik). 

Sposób wytwarzania nowych związków okszclelny 
0 ogólnym wzorze 1, w którym Rt oznacza atom wo-
doru, Rb oznacza atom wodoru lub rodnik alkilowy, 
albo Ra i Пь razem oznaczają rodnik metylenowy, Rc 
1 Rd są jednakowe lub różne 1 oznaczają rodniki alki-
lowe lub arylowe, albo razem z atomem węgla, z któ-
rym są związane, tworzą pierścień karbocykliczny, a Ar 
oznacza rodnik arylowy, znamienny tym, że związek 
o wzorze ArMgX, w którym Ar ma wyżej podane zna-
czenie, a X oznacza atom jodu, bromu lub chloru, pod-
daje się reakcji że związkiem o wzorze 0, w którym Ra, 
Rb, Rc ł Rd mają wyżej podane znaczenie, a Y oznacza 
atom jodu, bromu lub chloru, przy czym podstawniki 
X 1 Y są jednakowo lub różne, albo związkiem o wzo-
rze Лг-Ll, w którym Ar ma wylej podane znaczenie, 
działa się na związek o wzorze 0, w którym Ra, Rb, 
Rc 1 Rd i Y mają wyżej podane znaczenie, albo związ-
kiem o wzorze Ar-Y, w którym Ar i Y mają wyżej 
podane znaczenie, działa *ię na związek o wzorze 10, 

w którym Ra, Rb, Rc i Rd mają wyżej podane znacze-
nie a Z oznacza atom litu lub grupę o wzorze -MgX, 
w którym X ma wyżej podane znaczenie, albo zwią-
zek o wzorze 11, w którym Ar, R. i Rb mają wyżej 
podane znaczenie, poddaje się reakcji ze związkiem 
o wzorze 12, w którym Rc i Rd mają wyżej podane 
znaczenie, albo związek o wzorze 1, w którym Rb ozna-
cza atom wodoru, a wszystkie pozostałe symbole mają 
wyżej podane znaczenie, poddaje się alkilowaniu. 

12p (P. 157417) 23.08.1972. 

Pierwszeństwo: 23.08.1971 г. Stany Zjednoczone 
Ameryki 

Eli Lilly and Company, Indianapolis, Indiana, Stany 
Zjednoczone Ameryki (Peter Watson Vavenhoven). 

Sposób wytwarzania rozpuszczalnych w wodzie 
związków cefalosporyny Сд, znamienny tym, że suro-
wy związek cefalosporyny С poddaje się reakcji z trze-
ciorzędową aminą w obecności jonów tiocyjanianowych 
w środowisku wodnym przy wartości pH 6-7,5 w tem-
peraturze 55-70°C w ciągu 4 - 6 godzin, po czym do 
mieszaniny reakcyjnej zawierającej związek cefalo-
sporyny C.\ dodaje się tyle kwasu mineralnego nie ma-
jącego właściwości utleniających, aby doprowadzić war-
tość pH do około 2,8-3,5, miesza się mieszaninę w cią-
gu około 15-45 minut, oddziela ewentualny osad i prze-
sącz zakwasza dalej do wartości pH 1-1,5, wytrącając 
tiocyjanian cefalosporyny C.v 

12p (P. 157427) 23.08.1972. 

Poznańskie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa", Poznań 
(Longin Rafiński, Tadeusz Prządka, Stefania Perz, He-
lena Stawińska, Barbara Franek). 

Sposób otrzymywania nadających się do doustnych 
trwałych preparatów farmaceutycznych soli l-(3-dwu-
metyloamlnopropylo)-fenotiazyny znamienny tym, że 
chlorowodorek 10-(3-dwumetyloaminopropylo)-fenotia-
zyny poddaje się działaniu gentyzynianu sodowego 
względnie kwasu gentyzynowego w roztworach hydro-
iilnych najkorzystniej w wodzie. 

12p (P. 157545) 1.09.1972. 
Pierwszeństwo: 3.09.1971 - USA 

Eli Lilly and Company, Indianapolis, USA (Harold 
Bernard Hayes). 
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Sposób wytwarzania kwasu 7-amlnoacefalosporano-
wego znamienny tym, że w obojętnym rozpuszczalniku, 
zanieczyszczona penicyliną cefalosporyną a wzorze 1, 
w którym R oznacza grupę aminową lub zabezpieczoną 
grupę aminową albo jej sól kationową lub aminową 
poddaje się reakcji z halogenkiem kwasu karboksylo-
wego o wzorze R ' - C O - X , w którym X oznacza atom 
chloru lub bromu, a R' oznacza rodnik alkilowy o 1-8 
atomach węgla, alkenylowy o 2-6 atomach węgla, al-
kinylowy o 2 -6 atomach węgla, grupę chlorowcoalki-
lową o 1-8 atomach węgla, rodnik fenylowy, grupę 
chlorowcofenylową, niższą alkilofenylową lub niższą 
alkoksyfenylową, otrzymując związek o ogólnym wzo-
rze 2, w którym R i R' mają wyżej podane znaczenie, 
który poddaje się reakcji ze środkiem chlorowcującym 
do przeprowadzenia go w iminohalogenek, który pod-
daje się następnie reakcji z niższym alkanolem lub al-
fcoholem benzylowym do wytworzenia iminoeteru, 
a otrzymany iminoeter poddaje się hydrolizie, wytwa-
rzając kwas 7-aminocefalosporanowy, przy czym reak-
cję zanieczyszczonej penicyliną cefalosporyny z halo-
genkiem kwasu karboksylowego w obojętnym rozpusz-
czalniku prowadzi się w obecności amidu, takiego jak 
dwumetyloformamid, dwumetyloacetamid, pirolidon-2, 
N-metylopirolidon-2, piperydon-2 lub N-metylopiro-
lidon-2. 

I2p (P. 157558) 31.08.1972. 
Pierwszeństwo: 1.09.1971 - Niemiecka Republika 

Federalna 
Farbwerke Hoechst Aktiengesellschaft vormals Mei-

ster Lucius u. Brüning, Frankfurt nad Menem, Nie-
miecka Republika Federalna (Günther Seidl, Rudolf 
Kunstmann, Ernőid Granzer). 

Sposób wytwarzania S.-i-dwuwodoro-ZH-izochlnollno-
tionów-1 o ogólnym wzorze 1, w którym R, i R2 ozna-
czają każdorazowo takie same lub różne grupy alkilo-
we o 1-6 atomach węgla, lub R, oznacza grupę fenylo-
alkilową o 7 lub 8 atomach węgla lub grupę fenylową 
i równocześnie R2 oznacza atom wodoru, grupę alkilo-
wą lub alkenylową o 1-6 atomach węgla, przy czym 
atom węgla może być zastąpiony atomem tlenu lub 
atomem siarki, lub oznaczają grupę fenylową, przy 
czym R, i R2 także wspólnie z atomem węgla w pozy-
cji 4 tworzyć mogą nasycony 5-cio- lub 0-cio-czlonowy 
pierścień karbocykliczny, Rj oznacza atom wodoru lub 
grupę alkoksylową o 1-4 atomach węgla, R4 oznacza 
atom wodoru lub razem z R8 oznacza grupę 6,7-oksy-
metylenową, a Rs oznacza atom wodoru lub grupę al-
kilową o 1-6 atomach węgla, korzystnie 1-4 atomach 
węgla; znamienny tym, że albo związki o wzorze ogól-
nym'2 lub 3, w których Rj-R5 mają wyżej podane 
znaczenie i Y oznacza ewentualnie podstawioną grupę 
aminową, grupę O-alkiiowij lub S-alkilową lub grupę 

S-fenylową przez potraktowanie kwaśnymi katalizato
rami poddaje się cyklizacji albo w związkach o ogól
nym wzorze 4 atom tlenu zastępuje się atomem siarki. 

12p (P. 157559) 31.08.1972. 

Pierwszeństwo: 1.09.1971 - Niemiecka Republika 
Federalna 

Farbwerke Hoechst Aktiengesellschaft vormals Mei-
ster Lucius und Brüning, Frankfurt nad Menem, Nie-
miecka Republika Federalna (Günther Seidl, Rudolf 
Kunstmann, Ernőid Granzer). 

Sposób wytwarzania S.Í-dwuwodoro-EH-lzochinoIino-
nów-1 o ogólnym wzorze 1, w którym R, i R2 oznaczają 
każdorazowo takie same lub różne grupy alkilowe -
1_6 atomach węgla, lub Ri oznacza grupę fenyloalki-
lową o 7 lub 8 atomach węgla i R2 oznacza jednocześ-
nie atom wodoru, grupę alkilową o 1-6 atomach wę-
gla lub grupę fenylową, albo R, oznacza grupę fenylo-
wą i R2 oznacza jednocześnie grupę alkilową o 2-6 ato-
mach węgla, przy czym atom węgla może być zastą-
piony atomem tlenu lub siarki, przy czym również R, 
i R2 wspólnie z atomem węgla w pozycji 4 mogą two-
rzyć nasycony, korbocykliczny, pięcio- lub cześcioczło-
nowy pierścień, R3 oznacza atom wodoru lub grupę al-
koksylową o 1-4 atomach węgla, R4 oznacza atom wo-
doru lub razem z R, grupę 6,7-oksymetylenową, przy 
czym w przypadku gdy R, oznacza grupę alkoksylową 
lub gdy R, i R4 razem tworzą grupę oksymetylową, Re 
obok R, jako grupy fenylowej, może oznaczać również 
atom wodoru lub grupę metylową i R5 oznacza atom 
wodoru lub grupę alkilową o 1-6 atomach węgla, ko-
rzystnie o 1-4 atomach węgla znamienny tym, że albo 
związki o ogólnych wzorach 2 lub 3, w których R,-R s 
mają wyżej podane znaczenie i Y oznacza ewentainie 
podstawioną grupę aminową, grupę O-alkilową lub S-
slkilową albo S-fenylową, cyklizuje się przez traktowa-
nie kwaśnymi katalizatorami, albo w związkach o ogól-
nym wzorze 4 zastępuje się w znany sposób atom siarki 
atomem tlenu. 
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12p (P. 157597) 5.09.1972. 

Pierwszeństwo: 17.04.1972 - Jugosławia 

Farmaceutsko-Hemijska Industrija „Galenika", Bel-
grad-Zemun, Jugosławia (Ostoja Stojanovic, Radmila 
Jovanovic, Nada Canic). 

Sposób wytwarzania ampicyliny z naturalnej benzy-
łopenicyliny znamienny tym, że na zabezpieczony imi-
noester benzyłopenicyliny o ogólnym wzorze przedsta-
wionym na załączonym rysunku działa się kolejno wodą, 
chlorowodorkiem chlorku fenyloglicyny z dodatkiem 
metyloetyloketonu i uzyskuje się trójwodzian ampicy-
liny. 

Odmiana sposobu według zastrz. 1, znamienna tym, 
lé na zabezpieczony iminoester benzyłopenicyliny 
o ogólnym wzorze przedstawionym na załączonym ry-
sunku działa się kolejno chlorowodorkiem chlorku fe-
nylcglicyny, wodą i uzyskuje się trójwodzian ampicy-
liny. 

I2p (P. 157612) 6.09.1972. 

Pierw*zeńetwo: 8.09.1971 - Szwajcaria 

Sandoz AG, Bazylea, Szwajcaria (Jean Pierre Bour-
quín,#G ustav Seh warb, Erwin Waldvogel). 

Sposób wytwarzania nowycb związków heterocy-
klicznych o wzorze 1, w którym R, oznacza znajdujący 

tf*slę w pozycji 6 lub 7 podstawnik, taki jak atom wo-
doru, chlorowca lub niższa grupa alkoksylowa, a Ra 

oznacza niższy rodnik alkilowy, oraz ich soli addycyj-
nych z kwasami, znamienny tym, że związki o wzo-
rze 2, w którym Rj i R, mają wyżej podane znaczenie, 
a X oznacza niższą grupę alkiloaminową, niższą grupę 
dwualkiloaminową lub nasyconą resztę heterocyklicz-
ną, która obok atomu azotu który łączy się z układem 
trójpierścieniowym, może zawierać inne heteroatomy, 
takie jak tlen, siarka lub azot, przy czym ewentualnie 
obecny atom azotu może być podstawiony niższym rod-
nikiem alkilowym, poddaje się hydrolizie i odszczepie-
niu wody i tak otrzymane związki o wzorze 1 ewentu-
alnie przeprowadza w sole addycyjne z kwasami. 

12p (P. 157620) 6.09.1972. 

Pierwszeństwo: 6.09.1971 - Wielka Brytania 

Medimpex Gyógyszerkülkereskedelmi Vállalat, Bu-
dapeszt, Węgry (Ilona Kahan, Helga Hammer, Ilona 
Béládi). 

Sposób wytwarzania nowych pochodnych tetracykli-
ny takich jak kompleksowego związku tetracykliny 
z tris (hydroksymetylo)-aminometanem, znamienny tym, 
że prowadzi się reakcję tetracykliny z tris (hydroksy-
metylo)-aminometanem w obecności rozpuszczalnika. 

12p (P. 157656) 8.09.1972. 

Pierwszeństwo: 10.09.1971 - Włochy 

Snam Progetti S.p.A., Mediolan, Włochy (Marcello 
Massi Mauri, Piętro Antonio Moggi, Ugo Romano). 

Sposób wytwarzania itnln przez reakcję aromatycz-
nych amin z alifatycznymi, cykloalifatycznyml lub aro-
matycznymi ketonami, znamienny tym, że reakcję pro-
wadzi się na nieruchomym złożu sit molekularnych 
i z mieszaniny poreakcyjnej wyosabnia wytworzoną 
iminę i odzyskuje nieprzereagowane substráty, a zu-
żyte sita molekularne poddaje regeneracji. 

12Q (P. 156130) 20.06.1972. 

Zakłady Chemiczne „Sarzyna", Nowa Sarzyna (Ste-
fan Smoliński, Eugeniusz Halasa). 

Sposób wytwarzania nowych O- podstawionych bls-
fenoll o ogólnym wzorze 1, w którym R, oznacza grupy 
nitrowe albo jeden atom chlorowca i jedną grupę ni-
trową, Iit - atom wodoru, R, - grupę metylenową, 
izopropylową, butanową, cykloheksanową, 2,2,2-trój-
chloroetanową jako mostki w bisfenolach o wzorze 2, 
znamienny tym, że bisfenole te poddaje się reakcji 
z l-chloro-2,4-dwunitrobenzenem albo l-chloro-2,6-
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-dwunitrobenzenem w alkalicznym środowisku wod-
nym w obecności katalitycznych ilości chlorku trójben-
zyloamoniowego. 

12a (P. 156290) 27.06.1972. 
Kutnowskie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa", Kutno 

(Stefan Marchinkiewicz, Jerzy Mazurczak, Tadeusz Ha-
renza, Tadeusz Delong). 

Sposób wytwarzania naftotokoferoli o wzorze ogól-
nym 1, w którym X oznacza atom wodoru lub grupę 
acylową, a R oznacza atom wodoru lub grupę metylo-
wą, znamienny tym, że 2-metylo-l,4-naftohydrochinon 
lub 1,4-naftohydrochinon poddaje się reakcji z fitolem 
lub izofitolem w obecności kwasu mrówkowego w tem-
peraturze 50-100°C w ciągu 5-10 godzin w środowi-
sku obojętnego rozpuszczalnika organicznego, jak na 
przykład benzenu, a z masy poreakcyjnej wydziela się 
górną warstwę organiczną, po czym odpędza z niej 
rozpuszczalnik i pozostały osad rozpuszcza w gorącym 
metanolu, powstały roztwór chłodzi do temperatury 
około 5°C, przesącza i z przesączu odpędza metanol, 
zaś pozostałość w przypadku zastosowania jako pro-
duktu wyjściowego 2-metylo-l,4-naftotokoferolu roz-
puszcza w heksanie i powstały roztwór przepuszcza 
przez kolumnę z tlenkiem glinu, z którego następnie 
produkt eluuje etanolem i z roztworu etanolowego od-
pędza etanol, natomiast w przypadku zastosowania ja-
ko produktu wyjściowego 1,4-naftotokoferolu pozosta-
łość rozpuszcza się w eterze etylowym i poddaje reak-
cji z forrnaliną wobec kwasu solnego i redukcji za po-
mocą pyłu cynkowego lub chlorku cynawego, po czym 
wydziela warstwę eterową, myje ją i odpędza eter, 
a pozostałość rozpuszcza w metanolu, z roztworu od-
pędza metanol, przy czym w obu przypadkach uzyska-
ne produkcy ewentualnie acyluje się W środowisku pi-
rydyny w znany sposób. 

12q (P. 156307) 27.06.1972. 
Pierwszeństwo: 15.11.1971 - Stany Zjednoczone 

Ameryki 
The Upjon Company Kalamazoo, Michigan, Stany 

Zjednoczone Ameryki (Brian Bannister). 
Sposób wytwarzania pochodnych linkomycyny o wzo-

rze ogólnym 4, w którym Alk oznacza grupę alkilową 
o 1-4 atomach węgla lub grupę o wzorze - C H 2 - C H t -
-OAc2; Acj i ACj oznaczają rodniki acylowe kwasów 
karboksylowych a R oznacza dwuwartościowy rodnik 
cyklicznego siarczku o wzorze 3, znamienny tym, że 
związek o wzorze ogólnym 2, w którym Ac1? Ac2 i Alk 
mają znaczenie podane powyżej, ogrzewa się z cyklicz-
nym siarczkiem o wzorze 3, w obecności bezwodnego 
kwasu o wzorze AcOH, w którym Ac oznacza niższą 
grupę alkanoilową lub aryloilową o nie więcej niż 12 
atomach węgla. 

12a (P. 156312) 27.06.1972. 
Pierwszeństwo: 13.07.1971 - Wielka Brytania 

Imperial Chemical Industries Limited, Londyn, Wiel-
ka Brytania (Anthony Deegan, Roy Hull, Leslie Harold 
Smith, Peter Warren). 

Sposób wytwarzania pochodnych alkanoloaminy 
o ogólnym wzorze 1, w którym R1 oznacza atom wodoru 
lub rodnik alkilowy o nie więcej jak 6 atomach węgla, 
który ewentualnie może być podstawiony jednym, lub 
kilkoma, korzystnie jednym podstawnikiem, takim jak 
grupa wodorotlenowa, rodnik fenylowy lub fenyloksy-
lowy albo rodnik cykloalkilowy, o nie więcej jak 6 ato-
mach węgla, R* oznacza rodnik o ogólnym wzorze R 3 -
- C O - N H - lub o wzorze R s - N H - C O - A - , a w któ-
rych to wzorach R3 oznacza atom wodoru, rodnik alki-
lowy, hydroksyalkilowy lub aryloalkilowy, każdy o nic 
więcej jak 10 atomach węgla, albo rodnik cykloalkilo-
wy lub alkenylowy, każdy o nie więcej niż б atomach 
węgla, albo rodnik arylowy, aryloalkilowy iub arylo-
ksyalkilowy, każdy o nie więcej jak 12 atomach węgla, 
z których każdy może być dodatkowo podstawiony 
w pierścieniu aromatycznym jednym lub kilkoma pod-
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stawnikami, takimi jak np. atom chloru, lub bromu, 
rodnik alkilowy i alkoksylowy, każdy o nie więcej jak 
4 atomach węgla, jak np. rodniki metylowy, etylowy, 
metoksylowy i etoksylowy, a w którym A oznacza wią-
zanie bezpośrednie lub rodnik alkilenowy o 2 - 5 ato-
mach węgla, R* oznacza atom wodoru lub atom chlo-
rowca, albo rodnik cykloalkilowy, alkenylowy, alkilo-
tiolowy, alkoksylowy, alkenyloksylowy, alkinyloksylo-
wy, chlorowcoalkilowy, alkoksykarbonylowy lub acy-
lowy, każdy o nie więcej jak 6 atomach węgla, albo 
rodnik arylowy aryloksylowy, aryloalkilowy, aryroal-
koksylowy lub acyloaminowy, każdy o nie więcej jak 
10 atomach węgla, albo rodnik karbamoilowy lub pod-
stawiony rodnik karbamoilowy o ogólnym wzorze R » -
- N H C O - , w którym Rł ma wyżej podane znaczenie, 
lub oznacza grupę nitrową, hydroksylową lub cyjano-
wą, znamienny tym, że w związku o wzorze 2, w któ-
rym R1, R2 i R4 mają wyżej podane znaczenie, R5 ozna-
cza grupę osłaniającą, a R« oznacza atom wodoru lub 
grupę osłaniającą, ewentualnie w postaci soli addycyj-
nej związku o wzorze 2, z kwasem, usuwa się jedną 
lub dwie grupy osłaniające i związek o wzorze 1 otrzy-
many ewentualnie w postaci wolnej zasady poddaje 
reakcji z kwasem do wytwarzenia soli addycyjnej. 

I2q (P. 156701) 14.07.1972. 
Zakłady Chemiczne „Oświęcim", Oświęcim, Polska 

(Franciszek Stachowiak, Lucjan Cichoń). 

Reaklor rurowy do prowadzenia reakcji katalitycz-
nych na złożu stałym, znamienny tym, że rury reak-
cyjne (1) wyposażone są w elementy wyrównujące 
temperaturę reagentów w przekroju poprzecznym rury 
i/lub wzdłuż osi rury, przy czym elementy poprzeczne 
(2) stanowią stożki, korzystnie z siatki metalowej, zwró-
cone podstawą do wylotu rury reakcyjnej (1), przyle-

gające do tejże rury a elementy wzdłużne (4) stanowią 
pręty lub tuleje z metalu obojętnego dla reakcji, o ma-
ksymalnym przewodnictwie cieplnym. 

12q (P. 156962) 27.07.1972. 

Instytut Przemysłu Farmaceutycznego, Warszawa 
(Halina Bojarska-Dahlig, Irena Dzięgielewska, Tadeusz 
Głąbski, Zdzisław Szypka, Barbara Jędrychowska,. Ste-
fan Ledwoch, Edward Żukowski). 

Sposób wytwarzania nowych soli addycyjnych cy-
klicznego węglanu erytromycyny A z kwasami cyna-
monowymi lub hydrocynamonowymi o wzorze ogólnym 
WEr.K, w którym WEr oznacza cykliczny węglan ery-
tromycyny А, а К oznacza kwas o wzorze ogólnym 
przedstawionym na rysunku, w którym Rx oznacza 
atom wodoru lub grupę alkilową, a R2 oznacza atom 
wodoru, grupę hydroksylową lub grupę aminową, przy 
czym pierścień benzenowy tego kwasu może być do-
datkowo podstawiony 1-3 atomami chlorowca, a jedno 
z wiązań podwójnego wiązania reszty alifatycznej może 
być zastąpione dwoma atomami wodoru, znamienny 
tym, że na cykliczny węglan erytromycyny A działa 
się stechiometryczną ilością opisanego powyżej kwasu 
o wzorze ogólnym przedstawionym na rysunku, w któ-
rym R) i R2 mają podane wyżej znaczenie, w środo-
wisku polarnego lub niepolarnego rozpuszczalnika lub 
mieszaniny rozpuszczalnika z wodą, w temperaturze 
od temperatury pokojowej do temperatury wrzenia 
mieszaniny reakcyjnej w czasie do 30 minut, oddziela 
wytrącony produkt bezpośrednio bądź po dodaniu roz-
puszczalnika lub wody, względnie otrzymany roztwór 
produktu poddaje się liofilizacji bądź odparowuje z nie-
go rozpuszczalnik. 

12q (P. 157055) 1.08.1972. 

Pierwszeństwo: 3.8.1971 - Szwajcaria; 29.2.1972 - NRF 

Cassella Farbwerke Mainkur AG, Frankfurt n/Me-
nem. Niemiecka Republika Federalna (Thomas Raabe, 
Rolf-Ebrhard Nitz, Josef Scholtholt). 

Sposób wytwarzania nowych pochodnych l-t'eno:;>y 
-3-amino-propanolu-2 o wzorze ogólnym 1, w którym 
X oznacza resztę o wzorze 17 lub o wzorze 18, a pier-
ścień fenylowy I może być podstawiony jedno-, dwu-
lub trzykrotnie przez alkil, zwłaszcza o 1 - i atomów 
węgla, alkenyl, zwłaszcza do 6 atomów węgla, ankinyl, 
zwłaszcza do 6 atomów węgla, cykloalkil, zwłaszcza za-
wierający 5-8 atomów węgla w pierścieniu, cykloalke-
nyl, zwłaszcza zawierający 5-8 atomów węgla w pier-
ścieniu lub przez grupę alkoksy, alkenyloksy lub alki-
nyloksy, zwłaszcza zawierające do 5 atomów węgla 
każda, lub przez fenyl, chlorowiec zwłaszcza chlor lub 
brom, lub przez resztę -NRjRj, przy czym w reszcie 
tej R, oznacza alkil, zwłaszcza o o 1-4 atomów węgla 
lub acyl zwłaszcza do 11 atomów węgla, a Rt oznacza 
wodór lub alkil zwłaszcza do 4 atomów węgla, ich pro-
duktów kondensacji z aldehydami lub ich soli addycyj-
nych z kwasami, znamienny tym, że związek o wzorze 
ogólnym 2 poddaje się reakcji ze związkiem o wzorze 3, 
w którym X ma wyżej podane znaczenie, a Y oznacza 
chlorowiec i jeżeli X oznacza resztę o wzorze 17, to Y 
oznacza także -OH, -OK, lub ONa. 
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Ka (P. 157289) 15.08.1972. 
Instytut Nawozów Sztucznych, Puławy (Henryk Ry-

tzawy, Witold Janiczek, Roman Jezior, Antoni Stachow-
ski, Ludmiła Gerc). 

Sposób wytwarzania trioksanu przez ogrzewanie stę-
żonego wodnego roztworu formaldehydu w obecności 
kwasu siarkowego jako katalizatora, wykraplanie pro-
duktów reakcji i ich zatężanie na drodze destylacji, 
a następnie wydzielanie trioksanu na drodze krystali-
zacji i wirowania zawiesiny kryształu, znamienny tym, 
że do reakcji używa się stężonej formaliny o zawarto-
ści 50-70ty« wagowych formaldehydu oraz 0,5-3% wa-
gowych metanolu, reakcję prowadzi się w czasie 3-4 
godzin w taki sposób, że powstały w wyniku reakcji 
ubocznej kwas mrówkowy estryfikuje się metanolem 
na mrówczan metylu, a następnie powstały mrówczan 
metylu oraz nadmiar metanolu oddziela się od wy-
kroplonych produktów reakcji syntezy trioksanu przez 
desytlację w tempreatuzre 70-80°C. 

12q (P. 157291) 15.08.1972. 
Instytut Przemy/łu Organicznego, Warszawa, Poli-

technika Warszawska, Warszawa (Zygmunt Eckstein, 
Zdzisław Ejmocki, Andrzej Tippe, Stefan Fulde, Kon-
rad Sawicki). 

Sposób otrzymywania N-arylo lub N-alkiloamidów 
kwasu 2,3-dwuwodoro-6-metylo-1,4-oksatiinokarboksy-
lowego-5 o wzorze ogólnym jak na rysunku, w którym 
R jest rodnikiem alkilowym, cykloalkilowym, hetero-

. cyklicznym, arylowym, a szczególnie pierścieniem ben-
zenowym, który może zawierać w swoim układzie jeden 
lub większą liczbę podstawników, dodatnio wpływa-
jących na występowanie czynności biologicznej, takich 
Jak, na przykład: alkilowych, alkosylowych, alkilotio-
lowych, hydroksylowych, fenylowych, karboksylowych, 
nitrowych, chlorowcowych lub dowolną ich kombinację, 
znamienny tym, że kwas 2,3-dwuwodoro-6-metylo-l,4-
-oksatiinokarboksylowy-5 poddaje się w temperaturze 
S0-180°C, najkorzystniej w temperaturze 8 0 - 140°C, 
reakcji z odpowiednim izocyjanianem albo izotiocyja-
nianem alkilu lub arylu bez rozpuszczalnika lub w obec-
ności rozpuszczalnika organicznego, najkorzystniej wy-
sokowrzącego chlorowcozwiązku, względnie benzenu, 
toluenu albo ksylenu, wówczas gdy do zapoczątkowa-
nia procesu stosuje się katalizatory, takie jak aminy 
trzeciorzędowe lub związki cynoorganiczne typu RrSnXj, 
po czym otrzymany produkt wyodrębnia się znanymi 
metodami. 

12ч (Р. 157312) ie.08.1972. 
Pierwszeństwo: 17.08. 1971 г., 21.12.1971 г. -

Wielka Brytania 
Gist - Brocades N.V., Delft, Holandia (Jan Verweij, 

Hong Sheng Tun, Hermanus Jacobus Koorernan). 

Sposób wytwarzania pochodnych kwasu 7-aminode-
zacetoksycefalosporanowego podstawionych w pozycji 7, 
znamienny tym, że podstawiony w pozycji б sulfotlenek 
kwasu 6-aminopenicylanowego przeprowadza się w bez-
wodnik sulfotlenku kwasu 6-aminopenicylanowego pod-
stawiony w pozycji 6, ogrzewa wytworzony bezwodnik 
w temperaturze do 160°C w bezwodnym, obojętnym 
rozpuszczalniku organicznym z bezwodnym kwasem 
mającym zdolność powodowania rozszerzania pierście-
nia penamowego w pierścień As-cefemowy i w obec-
ności związku krzemu mającego zdolność usuwania wo-
dy powstającej podczas rozszerzania pierścienia pena-
mowego na tyle szybko, aby nie dopuścić do hydrolizy 
grupy bezwodnika kwasowego i który poza tym pod 
wpływem hydrolizy wytwarza produkty obojętne lub 
zasadowe, przy czym wspomniany wyżej kwas jest na 
tyle mocny, że w warunkach reakcji nie ulega wcale 
lub praktycznie biorąc prawie wcale procesowi sililo-
wania, po czym otrzymany związek poddaje się hydro-
lizie w środowisku reakcji i powstały kwas A3-7-amino-
dezacetoksycefalosporanowy podstawiony w pozycji 7 
wyosabnia się w postaci wolnego kwasu lub w postaci 
soli, zwłaszcza soli sodowej, potasowej, wapniowej lub 
soli z aminą. 

I2q (P. 157318) 17.08.1972. 
Pierwszeństwo: 8.11.1971 - Stany Zjednoczone 

Ameryki 
Scherico LTD, Lucerna, Szwajcaria (Marvin J. Wein-

stein, Gerald H. Wagman, Raymond Testa, Joseph 
A. Marquez). 

Sposób wytwarzania aktywnej antyblotycznie sub-
stancji zawierającej nowy antybiotyk G-418 i jego po-
chodne, znamienny tym, że hoduje się mikroorganizm 
z gatunku Micromonaspora rhodorangea lub gatunku 
Micromonospora grisea w pożywce w środowisku wod-
nym, w warunkach aerobowych, do momentu osiągnię-
cia aktywności antybiotycznej przez pożywkę. 

I2q (P, 157653) 8.09.1972. 
Pierwszeństwo: 10.09.1971. - Włochy 

Snam Progetti S.p.A., Mediolan, Włochy (Marcello 
Massi Mauri, Piero Antonio Moggi, Ugo Romano). 

Sposób wytwarzania imln z aromatycznych amin 
I alifatycznych, cykloalifatycznych lub aromatycznych 
ketonów, znamienny tym, że mieszaninę obu substra-
tów prowadzi się w obiegu przez nieruchome złoże sit 
molekularnych. 

12q (P. 157685) 9.09.1972. 
Pierwszeństwo: 11.09.1971 - Niemiecka Republika 

Federalna 
Dr Karl Thomae GmbH, Biberach, Niemiecka Repu-

blika Federalna (Wolfgang Eberlein, Joachim Heider, 
Walter Kobinger, Willi Diederen). 

Sposób wytwarzania nowych glikozydów nasercowych 
0 ogólnym wzorze 1, w którym jeden z symboli R, i R2 
oznacza atom wodoru, a drugi oznacza niższy rodnik 
alkilowy, albo Ri oznacza atom wodoru, a R2 oznacza 
alifatyczną grupę acylową o i - 5 atomach węgla, albo 
R, i R2 razem oznaczają grupę o wzorze 2, w którym A 
1 В oznaczają niższe rodniki alkilowe lub razem z le-
żącym pomiędzy nimi atomem węgla tworzą pierścień 
alicykliczny, albo jeden z symboli A i В oznacza atom 
wodoru, znamienny tym, że związek o wzorze 3 pod-
daje się reakcji z estrem kwasu ortokarboksylowego 
i otrzymany cykliczny 3'", 4"'-ester kwasu ortokarbo-
ksylowego poddaje częściowej hydrolizie w obecności 
kwasu albo związek o wzorze 3 poddaje się reakcji 
z środkiem O-alkilującym, korzystnie z siarczanem 
dwualkiiowym lub z halogenkiem alkilowym i otrzy-
maną mieszaninę 3'"- i 4"'-alküoeteróv/ rozdziela na 
drodze chromatografii kolumnowej, cienkowarstwowej 
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lub wielokrotne traktowanie rozpuszczalnikami, albo 
związek o wzorze 3 poddaje się reakcji z alifatycznym 
ketonem, korzystnie z dwualkoksyketalem alifatyczne-
go ketonu. 

m (P. 157467) 26.08.1972. 
Raciborska Fabryka Kotłów „Rafako", Racibórz, Pol-

fka (Krzysztof Huszcza, Jerzy Thamm). 

Układ zabezpieczenia kotła przed wychładzaniem 
w czasie postoju w gorącej rezerwie, znamienny tym, 
że trakt spalinowy (!) i (4) pomiędzy klapami odcina-
jącymi (2) i (5) umiejscowionymi przed i za wentylato-
rem (3) spalin, posiada zabudowaną klepę (в) odcina-
jącą, łączącą podczas otwarcia przewód tego traktu (2) 
z atmosferą. 

14c (P. 157629) 6.10.1972. 
Zakład Doświadczalny przy Wytwórni Sprzętu Komu-

nikacyjnego, Świdnik k/Lublina (Stanisław Trębacz, 
Leszek Piechowski). 

Sposób rozruchu silnika turbinowego znamienny tym, 
że znanym rozrusznikiem (7) napędza się, celem wy-
twarzania wymaganego dla rozruchu przepływu po-
wietrza, wydzieloną sekcję (la) sprężarki (1), którą to 
sekcję odłącza się od pozostałego zespołu wytwornicy 
gazów a następnie po wejściu do pracy turbiny (2) 
sprężarki (1) łączy się z zespołem wytwornicy gazów po 
osiągnięciu przez ten zespół wymaganych obrotów. 

14k (P. 157555) 2.09.1972. 
Pierwszeństwo: 10.09.1971 - Włochy 

Snam Progetti S.p.A., Mediolan, Włochy (Virgilio Ar-
rigoni, Bruno Gaetani, Gianfranco Marchesi, Gianfran-
co Zanoni). 

Urządzenie do automatycznego sterowania obejścio-
wego elcktro-zaworu tłumika katalitycznego dla gazów 
spalinowych pojazdów znamienny tym, że zawiera trzy 
stopnie wejściowe, czułe odpowiednio na: szybkość po-" 
jazdu lub liczbę obrotów silnika, stopień otwarcia prze-
pustnicy i temperaturę katalizatora tłumika, oraz sto-
pień wejściowy sterowany przez wspomniane stopnie 
wejściowe, który pobudza wspomniany obejściowy elek-
tro-zawór (21). 

14l (P. 156275) 2G.06.1972. 

Pierwszeństwo: 22.09.1971 - Włochy 

Ipra S.p.A - Industrie Piemontese Radiatori Auto-
mobili, Turyn, Włochy (Giovanni Mela). 

Zawór termostatowy do układu grzewczego do samo-
chodu zawierający korpus cylindryczny połączony 
z przewodami wlotowym i wylotowym kontrolowanej 
cieczy, przeponę odcinającą przewód wlotowy od wy-
lotowego, zespół termostatowy zawierający element 
sprężysty reagujący na zmiany temperatury wnętrza 
samochodu oraz większą liczbę części łączących umie-
szczonych między eiemcntem sprężystym я przeponą 
огя2 zawierający mechanizm sterujący ruch zespołu 
termostatowego wraz z przeponą, znamienny tym, że 
mechanizm sterujący zespołem termostatowym i prze-
poną <iś) zawiera sterowniczą dźwignię (45) połączoną 
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wychylnle, za pomocą poprzecznych równoległych czo-
pów pierwszego czopa (44) i drugiego czopa (43), z wi-
dełkową dźwignią (36), która jest połączona wychylnie 
z cylindrycznym korpusem (2) za pomocą czopa (43), 
przy czym czop ten jest umieszczony w wydłużonej 
prowadnicy (46) znajdującej się w końcu (45a) sterow-
niczej dźwigni (45), na skutek czego w czasie ruchu 
sterowniczej dźwigni (45) z położenia zamknięcia zawo-
ru do położenia pośredniego ta dźwignia (45) początko-
wo obraca się względem pierwszego czopa (44) umiesz-
czonego w pobliżu środka dźwigni (45) a następnie 
względem drugiego czopa (43) w celu zmniejszenia osio-
wego przemieszczenia zespołu termostatowego, zaś wy-
dłużona prowadnica (46) znajdująca się w sterowniczej 
dźwigni (45) porusza się wraz z nią do chwili, gdy ko-
niec tej prowadnicy (46) nie oprze się o drugi czop (43), 
po czym w następnej fazie otwierania zaworu sterow-
nicza dźwignia (45) obraca się dookoła drugiego czopa 
(43) utwierdzonego w widełkowej dźwigni (36), aby przy 
danym przemieszczeniu sterowniczej dźwigni (45) wy-
wołać stosunkowo duże przemieszczenie osiowe zespołu 
termostatowego w zakresie maksymalnego otwarcia za-
woru i stosunkowo małe przemieszczenie zespołu ter-
mostatowego w zakresie istotnym dla regulacji przekro-
ju przepływowego. 

15d (P. 156380) 30.06.1972. 
Zakłady Mechaniczno-Precyzyjne „Błonie", Błonie 

(T. Zemła, W. Okrasa, J. Krzyśpiak). 
Sposób sterowania grupowego wzmacniaczy młotków 

drukujących w równoległej drukarce wierszowej, zna-
mienny tym, że proces wydruku pełnego wiersza został 
podzielony czasowo przez rozdział na <m) grup po (k) 
cewek młotków drukujących odpowiadających kolej-
nym pozycjom druku, na które kolejno cyklicznie po-

daje się napięcie zasilania grupowego (U ras. gr. 1), 
(U zas. gr. 2 ) (U zas. gr. m.) 

Sposób według zastrz. 1 znamienny tym, że wybranie 
pozycji drukowanych w wierszu realizuje się przez ste-
rowanie wzmacniaczy młotków (Wl), (W2) (Wk) 
pobudzających cewki młotków (Ml), (M2), (Mkm) 
zasilanie których dokonuje się przez kolejne zapalanie 
i gaszenie łączników tyrystorowych (Tyl), (Ty2) 
(Tym). 

16e (P. 157451) 25.08.1972. 
Zakład Doświadczalny Utylizacji Odpadów Elektrow-

nianych, Katowice (Jan Hycnar, Zbigniew Pietras, Ma-
ria Żak). 

Sposób przyspieszenia wegetacji roślin na składowi-
skach odpadów przemysłowych znamienny tym, że po-
wierzchnię składowiska wyrównuje się, skrapia się 
środkami obniżającymi pH gleby i zmieniającymi nie-
przyswajalne składniki odpadów na przyswajalne przez 
rośliny w postaci roztworu kwasu fosforowego w ilości 
1600 do 2200 g na m* powierzchni oraz roztworu kwasu 
azotowego w ilości 750 do 1000 g na m2 powierzchni 
a po 24 godzinach, zasiewa się mieszanki roślin, skrapia 
jedno lub kilkakrotnie powierzchnię zasianą, 2O°/o do 
60% roztworem wodnym emulsji kationowej lub anio-
nowej. 

17a (P. 156215) 23.06.1972. 
Zakłady Elektro-Maszynowe „Predom-Eda", Poniato-

wa, Polska (Edward Goliszek, Bolesław Nowak, Bogdan 
Skowron, Wojciech Solis). 

Automatyczne urządzenie do napełniania sprężarek 
olejem posiadające w korpusie obudowy instalację wy-
twarzania próżni wraz z pompą próżniową, instalację 
napełniającą gazem i olejem oraz podstawę do ustawia-
nia sprężarek wraz z pulpitem sterowniczym ze wskaź-
nikami ciśnienia i podciśnienia, znamienne tym, że ma 
dwa niezależne od siebie cylindry (22), С, Сг, przy czym 
na przykład cylinder (22, C,) posiada w dolnej i górnej 
części przewody doprowadzające olej, dwa zawory 
zwrotne (V,) i (V,) i dwa elektrozawory (Ej,), (E4), do 
których podłączony jest główny przewód doprowadza-
jący olej, natomiast z drugiej strony cylindra (22, Cj) 
w dolnej i górnej części są podłączone dwa przewody 
tłoczące, na których zainstalowane są dwa zawory 
zwrotne (V,, V4) i dwa elekrozawory (E3, E&), zaś prze-
wody od zaworów zwrotnych połączone są w jeden 
przewód, który doprowadzony jest do sprężarki (9) po-
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przez dwa rozdzielacze suwakowe R, i R, oraz zawór 
podłączeniowy (10), Z1( identyczny układ połączeń po-
siada drugi cylinder (22) Ct. 

17a (P. 157442) 25.08.1972. 
Fabryka Podzespołów Radiowych „Elwa", Przedsię-

biorstwo Państwowe, Warszawa, Polska (Jerzy Sawicki). 
Sposób wytwarzania korka lodowego w Instalacjach 

rurowych przewodzących ciecze zamarzające zwłaszcza 
wodę znamienny tym, że rurę okłada się miejscowo ze-
stalonym dwutlenkiem weela, najkorzystniej po obu 
stronach uszkodzonego odcinka i na tę okładzinę na-
kłada się warstwę izolacyjną, najkorzystniej ze styro-
pi?;.i- iub waty szklanej. 

17» (P. 157541) 1.09.1972. 
Pierwszeństwo: 3.09.1971 - Szwajcaria 

Sarlab Aktiengesellschaft, Zurych, Szwajcaria (Niko-
las Eber, Amram Ascher). 

Sposób odśnieżania absorpcyjnej chłodziarki znamien-
ny tym, że ciecz chłodnicza jest zbierana powyżej pier-
wszego poziomu cieczy uszczelniającej i powyżej dru-
giego poziomu, która jest przystosowana do zamknięcia 
gazu w układzie cyrkulacyjnym chłodziarki aż do cza-
su, gdy zostanie osiągnięty trzeci poziom, po czym 
uszczelniająca ciecz zostaje usunięta. 

Urządzenie do odśnieżania absorpcyjnej chłodziarki 
pracującej przy zastosowaniu gazu obojętnego według 
lastrz. 1, znamienne tym, że cyrkulacja gazu odbywa się 
w układzie składającym się z blokujących zamknięć, 
które działają przy zastosowaniu ciekłego, roboczego 
medium i w którym ciecz jest w sposób ciągły zbierana 
powyżej pierwszego poziomu w sposób taki, że zamyka 
obieg gazu, aż do czasu gdy drugi poziom zostanie 

» osiągnięty i po osiągnięciu trzeciego poziomu, który po-
woduje dopływ gazu do innej części urządzenia. 

17» (P. 157652) 8.09.1972. 
Pierwszeństwo: 10.09.1971 - USA 

D.M. Weatherly Company, Atlanta, Georgia, USA 
(Dawid Murphy Weatherly, Desmond Joseph Byrne). 

Sposób wielostopniowego sprężania pierwszego stru-
mienia gazu przez doprowadzenie energii z drugiego 
strumienia gazu znamienny tym, że zawiera dwustop-
niowy układ sprężania gazu w pierwszym gazowym 

«strumieniu przeznaczonym dla pierwszego poziomu 
sprężania, przy czym sprężony gaz w pierwszym stop-

niu sprężania doprowadzany jest do drugiego, wyższego 
stopnia sprężania, a rozprężający gaz w drugim gazo-
wym strumieniu rozpręża się do zakresu pierwszego 
układu energii, podczas gdy stosowanie pierwszego 
układu energii przyczynia się do utworzenia ciśnienia 
pierwszego gazowego strumienia, tylko z pierwszego za-
kresu ciśnienia do drugiego poziomu ciśnienia, ponow-
nie rozprężonego gazu w drugim gazowym strumieniu 
w celu uzyskania drugiej ilości energii oraz zastosowa-
nia jej w celu utworzenia ciśnienia pierwszego strumie-
nia ga2U tylko dla pierwszego poziomu ciśnienia. 

Urządzenie do welostopniowego sprężania pierwszego 
strumienia gazu i rozprężania drugiego strumienia ga-
zu, który połączony jest z przynajmniej jedną parą od-
dzielonego od siebie sprężarkowo-rozprężającego urzą-
dzenia, a każde ze sprężarkowo-rozprężających urzą-
dzeń zawiera układ sprężarkowy, działający na pod-
stawie zasysania i sprężania gazu z pierwszego gazo-
wego strumienia, który połączony jest z turbiną dzia-
łającą na skutek dopływu i rozprężania gazu w drugim 
gazowym strumieniu, znamienne tym, że pierwszy sprę-
żarkowo-rozprężający układ zawiera wlot do sprężarki, 
połączony z powietrznym wlotem oraz wylot, połączony 
z wlotem sprężarki drugiego stopnia układu sprężar-
kowo-rozprężającego przy czym wlot rozprężającego 
układu jest połączony przez sprężarkę z przewodem wy-
lotowym drugiego sprężarkowo-rozprężającego. 

17b (P. 157464) 25.08.1972. 
Przedsiębiorstwo Budowy Urządzeń Chłodniczych 

i Mechanizacji Przemysłu Rybnego, Gdynia, Polska (Jan 
Tucholski, Jerzy Błażewicz, Zenon Jastrzębowski). 

Wytwornica lodu łuskowego, znamienna tym, że we-
wnątrz cylindra (1) jest umieszczony wymiennik ciepła 
(3) oraz znajduje się rozgałęziony wieloramienny prze-
lewowy przewód (5), doprowadzający ciekły czynnik do 
sterującej grzałki (7) termostatycznym regulatorem po-
ziomym i zasilający przewód (4) zakończony stycznie 
do płaszcza cylindra (1). a w górnej jej części jest umie-
szczone odpowietrzenie (6). 

17f (P. 156369) 30.06.1972. 
Przedsiębiorstwo Robót Instalacji Sanitarnych Bu-

downictwa Warszawa, Warszawa, Polska (Adam Heine, 
Marek Czajkowski, Janusz Kessler). 
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Wymiennik przepływowy ciepła znamienny tym, że 
ma druty (4) nawojowe o równomiernym skoku zwoju 
od 300 do 600 mm ułożone na rurach (2 i 3) znajdują-
cych się między sitowymi dnami (5 i 6) z tym, że jeden 
ciąg zwojów jest nawinięty na środkowej rurze (3) 
a drugi ciąg zwojów jest nawinięty na zewnętrznych 
rurach (2), przy czym zwoje drutu przylegają jedno-
cześnie do wewnętrznej powierzchni płaszcza (1) wy-
miennika. 

17f 26.07.1972. (P. 156935) 
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Budowy 

Urządzeń Chemicznych „CEBEA", Kraków, Polska (Jan 
Florczyk, Aleksander Semlak). 

Sposób przeponowej wymiany ciepła między media-
mi ciekłymi lub gazowymi a gazami, zwłaszcza powie-
trzem atmosferycznym polegający na wymuszaniu za 
pomocą wentylatora ruchu powietrza wokół ożebrowa-
nych rur w których płynie czynnik poddawany chło-
dzeniu lub ogrzewaniu, znamienny tym, że na drodze 
przepływu między ożebrowanymi rurami wielokrotnie 
zmienia się kierunek strumienia czynnika gazowego. 

Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz. 1 
wyposażone w co najmniej jeden wymiennik ciepła 
w postaci pakietu ożebrowanych rur oraz wentylatora 
wymuszającego przepływ czynnika gazowego między 
tymi rurami, znamienne tym, że żebra rur (1) są prze-
cięte oraz sektorowo odgięte (2) i/lub mają zagięcia (3). 

17f (P. 156939) 26.07.1972. 
Wytwórnia Urządzeń Chiodniczych, Przedsiębiorstwo 

Państwowe, Dębica (Janusz Gołogórski, Eugeniusz Sko-
wron). 

Sposób wykonania kolektora do wymiennika ciepła, 
przeznaczonego do budowy oziębiaczy nagrzewnic po-
wietrza oraz chłodnic do central klimatyzacyjnych, zna-
mienny tym, że z taśmy, która podawana jest w odcin-
kach długości kolektora na matryce (8) ustalana na 
kołkach (19) przy pomocy sprężyn, tłoczy się zarys gór-
ny profilu kolektora na tłoczniku, składającego się 
z dolnego zespołu - z płytą (5) listwy (6), płyty (7) 
w której są wprasowane słupy prowadzące (11) i z dol-
nego zespołu, ze stemplem zewnętrznym wraz z częścią 
dolną (12) i górną (14) oraz ze stemplem wewnętrznym 
(13) połączonym ze stemplem zewnętrznym płytą (15) 
posiadającą tuleje (21) przy czym między tymi stempla-
mi znajduje się wkładka gumowa (18) nadająca mięk-
kość docisku i pozwalająca na przesunięcie w czasie 
docisk stempla zewnętrznego, w stosunku do stempla 
wewnętrznego. 

17g (P. 157449) 25.08.1972. 
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Budowy 

Urządzeń Chemicznych, Kraków, Polska (Henryk Ka-
mocki). 

Sposób wytwarzania naczyń kulistych wielowarstwo-
wych, zwłaszcza zbiorników ciśnieniowych, znamienny 
tym, że z segmentów blach o dowolnym kształcie np. 
pasów, wielokątów lub innym formuje się najpierw na-
czynie kuliste wewnętrzne za pomocą spawania doczo-' 
łowego a następnie na warstwę wewnętrzną nakłada się 
segmenty warstwy drugiej, które dociśnięte znanymi 
urządzeniami mechanicznymi lub hydraulicznymi spa-
wa się doczolowo ze sobą, a występujący po spawaniu 
skurcz spawalniczy powoduje dokładne przyleganie 
warstwy drugiej do warstwy wewnętrznej, po czym na-
kłada się warstwę trzecią i następne z zachowaniem 
tych samych operacji jednostkowych jak przy nakłada-
niu warstwy drugiej. 

Hg (P. 157652) 8.09.1972. 
Pierwszeństwo: 10.09.1971 - USA 

D.M. Weatherly Company, Atlanta, Georgia, USA 
(Dawid Murphy Weatherly, Desmond Joseph Byrne). 

Sposób wielostopniowego sprężania gazu i urządzenie 
do stosowania tego sposobu. Tekst i rysunek zgłoszenia 
zamieszczono w klasie 17a na str. 52. 
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18* (P. 157471) 28.08.1972. 

Biuro Projektów Przemysłu Hutniczego „Biprohut", 
Przedsiębiorstwo Państwowe, Gliwice (Andrzej Pudlik, 
Antoni Caputa, Leszek Chomicki). 

Układ chłodniczych płyt wielkiego pieca, znamienny 
tym, ie płyty (4) szybu i przestronu, oraz garu i trzo-
nu <7) mają jednakowe wymiary i kształt tak dobrane, 
is odległości wzajemne między płytami (4), (7) wynoszą 
od- dwudziestu do sześćdziesięciu milimetrów, a odleg-
łość między płytami (4 i 7), a pancerzem (3) wynosi od 
dziesięciu do siedemdziesięciu milimetrów, przy czym 
przestrzenie te są wypełnione znaną wypełniającą masą. 

18« (P. 157480) 28.08.1972. 

Huta im. Lenina, Kraków (Aleksander Basista, Feliks 
Białek, Stanisław Gabryś). 

Pancerz ochronny gardzieli wielkiego pieca składają-
cy się z segmentów pierścieni połączonych między sobą 
śrubami i zawieszony na pancerzu pieca poprzez blachy 
węzłowe i sworznie, znamienny tym, że pancerz ma 
jedną Jub więcej pionowych przerw na swoim obwo-
dzie, a w przerwach tych umieszczone są jednolite 
kształtki osłon (1) sond izotopowych wypełniające 
przerwy w segmentowym pancerzu. 

18a (P. 157638) 6.09.1972. 
Biuro Studiów i Projektów Hutnictwa „Biprostal", 

Kraków (Wit Sędzimir, Wiesław Wójtowicz, Roman 
Wlazło, Ryszard Róg). 

Układ automatycznego rozdziału dmuchu gorącego 
powietrza i gazu do dysz wielkiego pieca, znamienny 
tym, że jest złożony z układu rozdziału gorącego dmu-
chu powietrza i gazu na dysze wielkiego pieca gdzie 
w obwodzie sterowania regulatorami dysz, jest włączo-
ny blok formowania (6) głównego sygnału zawierający 
sumator (32) sumujący przepływ w dyszach (12.1 do 
12n), przystawkę sumującą (33) formującą różnicę alge-
braiczną całkowitego przepływu w rurociągu (I) i prze-
pływu w dyszach (12.1 do 12n), przyrząd mnożący (34) 
formujący główny sygnał będący funkcją sygnału su-
mowania z przystawki (33) i sygnału nastawnego z za-
dajnika (35.1 do 35m) włączone w zależności od ilości 
pracujących dysz wielkiego pieca. 

18b (P. 156786) 18.07.1972. 

Pierwszeństwo: 19.07.1971; 26.07.1971 - Stany 
Zjednoczone Ameryki 

Pennsylvania Engineering Corporation, Pittsburgh, 
Pennsylvania, Stany Zjednoczone Ameryki (Walter 
Sieckman, Harvey W. Maurice, Jaj. K. Pearce, Alexan-
der T. Dortenzo, Jeorg Peter Baum). 

Sposób przetwarzania stopu żelaza w stal, znamienny 
tym, że ładuje się płynny stop w zasadniczo zamkniętą 
retortę konwertora, posiadającą otwór do wprowadza-
nia płynnego stopu, w retortę tę wprowadza się gaz 
tak, że przechodzi on zasadniczo przez całą głębokość 
płynnego stopu zawartego w retorcie konwertora, w 
płynny stop wprowadza się drobnoziarniste materiały, 
potrzebne do otrzymania stopu o żądanych właściwoś-
ciach metalurgicznych, przez wprowadzanie materiałów 
selektywnie w wprowadzanym gazie, a ponadto doko-
nuje się analizy chemicznej nie spalonych gazów ucho-
dzących z konwertora, mierzy się temperaturę stopu za 
pomocą przyrządu pomiarowego temperatury w miej-
scu stopu dającym jego temperaturę charakterystyczną, 
a informacje uzyskane z pomiaru temperatury i z ana-
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lizy gazów wykorzystuje się do regulacji ilości, pręd-
kości i czasu trwania wprowadzania drobnoziarnistych 
materiałów oraz rodzaju, prędkości, czasu trwania 
wprowadzania gazu i ilości tego gazu. 

Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz. 1 -
12, przetwarzania płynnego stopu żelaza w stal w po-
mieszczeniu przeznaczonym poprzednio na piece mar-
tenowskie lub podobne, znamienne tym, że zawiera wy-
posażoną w ognioodporną wykładzinę retortę konwer-
tora (10) posiadającą gardziel do ładowania jej stopio-
nym metalem i złomem, przy czym gardziel ta jest 
W położeniu górnym gdy retorta konwertora jest w po-
łożeniu wyprostowanym, elementy do wprowadzania 
gazu, usytuowane w dolnym końcu retorty zasadniczo 
naprzeciw gardzieli, kołpak (16) usytuowany powyżej 
gardzieli retorty, przeznaczony do zamykania tej retor-
ty gdy jest załadowana tak, aby zbierać gazy, które 
wydzielają się z retorty, kanał (18) połączony z wymie-
nionym kołpakiem i odchodzący od niego zasadniczo do 
dołu tak, by nie zajmował znacznej wysokości w bu-
dynku, przy czym kanał ten odprowadza uchodzące 
z konwertora gazy, które wchodzą w kołpak w kierun-
ku do góry, zasadniczo do dołu od tego kołpaka. 

Hb (P. 156806) 19.07.1972. 
Huta Stalowa Wola, Przedsiębiorstwo Państwowe, 

Stalowa Wola (Piotr Korzekwa, Henryk Wilusz, Janusz 
Gorczyca). 

Sposób otrzymywania stali 1 żelazostopów o regulo-
wanej zawartości azotu, znamienny tym, że do naazoto-
wania kąpieli metalowej wykorzystuje się zdysocjowa-
ne cząsteczki i częściowo zjonizowane atomy azotu. 

18b (P. 156814) 19.07.1972. 
Pierwszeństwo: 29.07.1971; 18.10.1971; 2.05.1972 

Creusot - Loire S.A. Paryż, Francja, Emile Sprunck, 
Moyeuvre-Frande, Francja. 

Urządzenie do rozdzielnego wprowadzania do kon-
wertora stalowniczego, co najmniej dwóch różnych pły-
nów, pod ciśnieniem, za pośrednictwem dysz o podwój-
nym lub wielokrotnym zasilaniu rozdzielnym, składają-
cych się z co najmniej dwóch rur koncentrycznych, 
z których każda jest po stronie zasilania, dłuższa od 
rury ją okalającej i jest zaopatrzona na swym końcu, 
na wysokości do której nie sięga już rura okalająca, 
w co najmniej jedną uszczelkę pierścieniową, zapew-
niającą szczelność przez docisk wywierany dokręceniem 
lub klinowaniem lub innym sposobem dociskania, po-
między dwoma pierścieniowymi elementami nałożony-
mi na tę rurę, przy czym jeden z tych elementów mo-
le stanowić jedną komorę zasilającą zewnętrznej rury, 
która okala rurę wewnętrzną znamienne tym, że ze-
wnętrzna rura (4) osadzona jest w tulei (3) przymoco-
wanej do płyty dennej (1) i wyposażona jest na swym 
końcu zewnętrznym w dwie pierścieniowe uszczelki (5) 
1 (7), z których pierwsza jest dociskana do tulei (3) i do 
zewnętrznej rury (4) za pomocą nakrętki (6) nakręconej 
na tuleję (3), w celu zapobieżenia przeciekom płynów, 
pochodzących z wylotu dyszy, pomiędzy zewnętrzną ru-
rą (4) i tuleją (3), przy czym druga z tych uszczelek, 
usytuowana jest poniżej pierwszej, w celu zapobiega-
nia przeciekom płynu zasilającego zewnętrzną rurę (4). 

18b (P. 156946) 26.07.1972. 

18b (P. 156957) 27.07.1972. 
Huta Bobrek, Przedsiębiorstwo Państwowe, Bytom 8 

(Henryk Najgebauer, Witold Gliński, Daniel Dybał, 
Adam Wolwender, Stanisław Sąsiadek, Florian Ręka). 

Piec martenowskl przystosowany do wysokokalorycz-
nego paliwa, mający jednoprzelotową głowicę oraz roz-
rządcze zawory, na przykład typu „Forter" i „Simplex 
oraz mający kanały łączące te zawory z regeneratora-
mi, wentylatorem i kominem i mający znane dwa re-
generatory i żużelniki, znamienny tym, że każdy z dwu-

Pierwszeństwo: 27.07.1971 — Stany Zjednoczone 
Ameryki 

USS Engineers and Consultants, Inc., Pittsburgh, 
Pennsylvania USA (Philip Burton Hunter, Walter Lo-
rimer Kerlie). 

Sposób kontrolowania procesu wytopu stali, pneuma
tycznego, a zwłaszcza sposób określania momentu kie
dy osiągnięta zostanie wymagana temperatura, ciężar 
i zawartość węgla w wytopie, znamienny tym, że okreś
la się ilości materiałów wsadowych niezbędnych do uzy
skania wymaganej temperatury ciężaru i zawartości 
węgla w stali, określa się stałą w empirycznej zależ
ności wiążącej wymaganą zawartość węgla w wytopie 
z ilością tlenu niezbędną do uzyskania tej zawartości, 
załadowuje się materiały wsadowe do pieca, rozpoczy
na wprowadzanie tlenu mierząc w sposób ciągły jego 
ilość i następnie oblicza się zawartość węgla w wytopie 
posługując się empiryczną matematyczną zależnością 
w której wykorzystuje się określoną wcześniej stałą, 
a w miejsce ilości tlenu niezbędnej do uzyskania od
powiedniej zawartości węgla podstawia się rzeczywistą 
ilość wprowadzanego tlenu. 
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komorowych regeneratorów (17) jest połączony z jedno-
komorowym żużelnikiem (22), którego sklepienie (4) ma 
najlepiej postać schodkową i jest poprzeczne do skle-
pienia (5) nad regeneracyjnymi komorami (17), i stano-
wi podporę dla dwu ścian obmurza (6) jednoprzeloto-
v/ej głowicy, zaś rozrząd (1 i 2) ma połączenie odpo-
wiednio г powietrznym wentylatorem (11) i przynależ-
nymi im regeneratorami (17) oraz kominem (19). 

ÎSb (P. 157133) 5.08.1972. 
Huta Małapanew, Przedsiębiorstwo Państwowe, Ozi-

mek. 
Staliwo fcwasoodporne, znamienne tym, że zawiera 

■i,50°/o do 5,50e/e niklu, 6,00% do 7,00% manganu prze-
fycane jest z temperatury około I060°C i odznacza się 
strukturą austenityczną. 

18b (P. 157572) 2.09.1972. 
Biuro Projektów Przemysłu Hutniczego „Biprohut", 

Przedsiębiorstwo Państwowe, Gliwice (Leszek Chomic-
fci, Karol Kandziora). 

Sposób wyeliminowania odlewania 1 kruszenia żelazo-
-krzemo-manganu w procesie wytwarzania żelazo-man-
janu affine, znamienny tym, że do pieca wytwarzają-
eego żelazo-mangan affine stosuje się jako wsad płyn-
By roztopiony żelazo-krzemo-mangan, oraz stały wsad 
rudy manganowej i wapna palonego wszystko w do-
tychczasowych proporcjach. 

18c (P. 156068) 17.06.1972. 
Zakłady Hutniczo-Przetwórcze Metali Nieżelaznych 

„HUTMEN", Wrocław (Eugeniusz Skóra, Henryk Orze-
chowski, Włodzimierz Piróg, Mieczysław Berecki). 

Urządzenie do obróbki cieplnej metali i stopów zao-
patrzone we wzbudnik wewnątrz którego jest usytuo-
wany rdzeń wykonany z materiału przewodzącego prąd 
elektryczny, a wzbudnik jest zasilany prądem zmien-
nym o częstotliwości sieciowej, według patentu 56 524, 
inamienny tym, że ma grzejną komorę (1) zamocowaną 
na przechylnej ramie (2) połączonej przegubowo z pod-
stawą (3) komory (1) przy czym grzejna komora (1) jest 
utworzona 2 grzewczego elementu (7) w kształcie dłu-

giej tulei, wewnątrz którego jest usytuowany rdzeń (8) 
w którego bocznej cylindrycznej powierzchni, wzdłuż 
całej długości są rozmieszczone prowadzące rowki <S), 
w których umieszcza się przeznaczone do obróbki pręty 
lub rury (6), a grzewczy, element (7) jest utworzony 
z materiału żaroodpornego i przewodzącego prąd elek-
tryczny, podczas gdy grzejna "komora (1) jest usytuowa-
na nad zbiornikiem (5) z kąpielą chłodniczą. 

18с (Р. 156819) 19.07.1972. 
Biuro Projektów Przemysłu Hutniczego „Biprohut", 

Oddział- w Warszawie, Przedsiębiorstwo Państwowe, 
Warszawa (Ireneusz Orlański, Roman Bortnowski, Wło-
dzimierz Cembrzyński, Adam Laszkiewicz). 

Zestaw urządzeń do odbierania ze zwijarki gorących 
kręgów walcówki zwłaszcza ze stali jakościowych. Tekst 
zgłoszenia i rysunek zamieszczono w klasie 7b na 
str. 12. 

18c (P. 157476) 3.05.1972. 
Instytut Obróbki Plastycznej, Poznań (Leopold Ber-

kowski, Feliks Słomczyński, Mieczysław Olszewski). 
Sposób obróbki cieplno-mechanlcznej wyrobów wal-

cowanych ze stali szybkotnących lub innych narzędzio-
wych, znamienny tym, że półfabrykat nagrzewa się 
w induktorze do temperatury walcowania ACJ + (80-
400)°C i przy tej temperaturze walcuje w segmentach, 
a następnie bezpośrednio chłodzi się z szybkością 5 0 -
200°C/sek w ośrodku zapewniającym stałe warunki 
chłodzenia. 

19a (P. 156438) 1.07.1972. 
Pierwszeństwo: 1.07.1971 - Wielka Brytania 

Celmac A.G., Zug, Szwajcaria (John Vincent Brown). 
Zamocowanie szyn do podkładów przy zastosowaniu 

sworzni zakotwionych w elementach drewnianych 
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w podkładzie do szyn, przy czym element drewniany 
wzmocniony jest przez utwardzone tworzywo synte-
tyczne, znamienne tym, że element drewniany (4) za-
stąpiony jest całkowicie lub częściowo przez tuleję (9) 
z tworzywa syntetycznego, która zakotwiona jest 
w okrągłym otworze (3) podkładu (1) za pomocą szybko 
tężejącej żywicy syntetycznej, przy czym żywica ta 
utwardzona jest za pomocą organicznego katalizatora, 
nie zawierającego kwasu. 

Sposób wykonywania zamocowania szyn według 
zastrz. 1 do 3 znamienny tym, że usuwa się całkowicie 
lub częściowo element drewniany (4) znajdujący się 
w okrągłym otworze (3) podkładu betonowego (1), w po-
wstałą wolną przestrzeń wkłada się tuleję (9) z tworzy-
wa syntetycznego, a tą tuleję (9) z tworzywa syntetycz-
nego zamocowuje się w okrągłym otworze (3) podkładu 
za pomocą szybko tężejącej żywicy syntetycznej, która 
utwardza się pod wpływem organicznego katalizatora, 
nie zawierającego kwasu. 

lftb (P. 156013) 14.06.1972. 

Pierwszeństwo: 14.01.1972 - NRF 

Günter Heidt, Ravensburg, NRF. 

Urządzenie do zamiatania zawierające wirujące 
szczotki, skrobaki lub zgrzebła, elementy odbiorcze, za-
sobnik na śmieci i zbiornik na wodę, znamienne tym, 
ze wymienione części składowe (7, 13, 12, 11, 10) jako 
całość z jednej strony osadzone są na jednej lub kilku 
osiach, a z drugiej sprzężone odłączalnie z samojezd-
nym ciągnikiem (2) korzystnie z ciągnikiem siodłowym. 

l ie (P. 157047) 1.08.1972. 

Pierwszeństwo: 2.08.1971 - Wielka Brytania 

British Railways Board, Londyn, Wielka Brytania 
(John Edgar Whitbread, Alan Rimmington, Albert Ed-
ward Burks). 

Zestaw do formowania betonowej jezdni, znamienny 
tym, że zawiera urządzenie doprowadzające mieszaninę 
betonową do maszyny do formowania nawierzchni, ma-
szynę do formowania nawierzchni, oraz zespół przenoś-
ników dostarczających mieszankę betonową od urządze-
nia doprowadzającego do maszyny do formowania na-
wierzchni, funkcjonalnie powiązany w swojej przedniej 
części z urządzeniem doprowadzającym mieszaninę, 
a w tylnej części z maszyną do formowania nawierzch-
ni, przy czym zespół przenośników jest co najmniej 

w części podparty na co najmniej jednej ruchomej pod-
stawie tak ukształtowanej, że stanowi ona pojemnik 
dla pomieszczenia elementów zbrojeniowych (55) prze-
znaczonych do uzbrojenia betonu. 

20a (P. 157663) 7.09.1972. 
Fabryka Maszyn i Sprzętu Wiertniczego „Glinik" 

Gorlice (Jan Domiczek, Zbigniew Warzecha, Jan Kru-
czek, Władysław Grębla, Edward Marchut, Stanisław 
Dyląg). 

Kolejka jednoszynowa do transportu towarów zwła-
szcza w kopalniach. Tekst zgłoszenia i rys. zamieszczo-
no w klasie 5d na str. 9. 

20d (P. 156279) 26.06.1972. 

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, 
Kraków (Marian Warszyński, Michał Maziarz). 

Zestaw kołowy do pojazdów szynowych poruszających 
się po torach o dwóch różnych szerokościach, znamien-
ny tym, że ma na osi (1) osadzone trzy koła (2), (3) i (4), 
przy czym na jednym końcu osi (1) są osadzone obok 
siebie koło wewnętrzne (2) i zewnętrzne (3), zaś na dru-
gim końcu osi (1) jest osadzone koło (4). 

Odmiana zestawu kołowego, według zastrz. 1, zna-
mienna tym, że ma na jednym końcu osi (1) osadzone 
koło (8), które jest kołem podwójnym o dwóch bież-
niach, oraz koło (4), osadzone na drugim końcu osi (1). 

Rozjazd szynowy do stosowania zestawu kołowego 
według zastrz. 1 i 2, znamienny tym, że szyny rozjazdu 
torów węższych mają w główce szyny wewnętrznej wy-
cięte pod odpowiednim kątem rowki na głębokość i sze-
rokość obrzeża koła, zaś rozjazd szynowy torów szer-
szych ma takie same rowki wycięte w główce szyny 
zewnętrznej. 

Przejazd szynowy do stosowania zestawu kołowego, 
według zastrz. 1 i 2, znamienny tym, że składa się 
z trzech szyn (5), (6) i (7), z których dwie szyny (5) i (7), 
w miejscu połączenia torów o dwóch różnych szero-
kościach są usytuowane równolegle obok siebie, przy 
czym szyna (5) toru szerszego zachodzi na szynę (7) to-
ru węższego, zaś w zależności od wymaganej szerokości 
toru w odpowiedniej odległości od szyny <5) i (7) jest 
usytuowana równolegle trzecia szyna (6). 

20d (P. 157683) 9.09.1972. 

Zakłady Górnicze „Chrzanów", Trzebinia-Siersza, 
Polska (Franciszek Kędziora, Antoni Kokoszka, Tadeusz 
Wartalski). 
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Urządzenie do wymiany resorów pojazdów mecha-
nicznych, zwłaszcza elektrowozów kopalnianych, zna-
mienne tym, że posiada zaczep dolny (1) i stopę podsta-
wy (2) z elementem podnoszącym (3), stanowiące pod-
stawę, do której umocowana jest prostopadle rama 
nośna (4), posiadająca w części środkowej wsuwkę (6) 
umocowaną rozdzielnie w oprawie (5) i zaopatrzoną 
w poziomy element wypychający (7), oraz wspornik ru-
chomy (8), a w części górnej zaczep górny (9) z elemen-
tem dociskającym (10). 

20e (P. 156359) 29.06.1972. 
Pierwszeństwo: 1.07.1971 - Belgia 

Société Anonyme Usines Emile Henricot Court, Saint-
-Etienne, Belgia (Paul Ernest Alfred André Henricot). 

Sprzęg automatyczny zwłaszcza do wagonów, w któ-
rym kontur sprzęgający jest ograniczony przez duży 
występ i mały występ znamienny tym, że duży występ 
jest wydłużony w płaszczyźnie poziomej oraz do małe-
go występu jest przyłączona część wysuwalna zewnętrz-
nie, nieco odsunięta, w ten sposób, że wymieniony kon-
tur sprzęgający i obwód wymienionego małego występu 
są niezmienne. 

20e (P. 156385) 30.06.1972. 
Pierwszeństwo: 2.07.1971 - NRD 

Ministerium für Verkehrswesen, Berlin, NRD (Franz 
Moeschier, Werner Berthel, Friedrich Schulze, Günter 
Zimmermann). 

Urządzenie cięgłowo-zderzakowe dla sprzęgów cięg-
lowo-zderznych pojazdów szynowych z urządzeniem 
do usprężynowania luzu przegubowego w przegubie sta-
bilizującym względnie prostującym, zainstalowanym 
pomiędzy ramieniem sprzęgu z główką sprzęgu i obu-
dową sprężyn, przy czym pionowy sworzeń przegubo-
wy podtrzymuje ramię sprzęgu, które w kierunku ciąg-
nienia i uderzenia wspiera się na ramie pojazdu po-
przez płytę oporową i zainstalowany w obudowie układ 
»prężyn, znamienne tym, że będący pod działaniem 
ąpjrężyny (10), poprowadzony przez centryczny okrągły 

otwór (14) w płycie oporowej (8) popychacz (7) ma przy-
legający do płyty oporowej (8) kołnierz (9) i że swym 
przednim, ukształtowanym beczułkowato końcem jest 
skierowany przy minimalnym luzie naprzeciw tylnej 
powierzchni zderzakowej (1) ramienia sprzęgu (2) oraz 
że przy obciążeniu uderzeniowym przeciw sile sprężyny 
(10) zainstalowany jest ruchomo w otworze okrągłym 
(14) płyty oporowej (8). 

20e (P. 157332) 18.08.1972. 

Pierwszeństwo: 26.08.1971 - Niemiecka Republika 
Federalna 

Ringfeder G.m.b.H., Krefeld-Uerdingen, NRF (Josei 
Friedrichs). 

Sposób wytwarzania haka sprzęgu do urządzenia cięg-
ło we к о i zderzakowego, a zwłaszcza do sprzęgów clęg-
lowo-zderzakowych pojazdów szynowych z pałąkami, 
żebrami jarzmowymi i częściami czołownicy z otworem 
przewidzianym do mocowania sworznia sprzęgu, przy 
czym żebra jarzmowe łączą ze sobą, każdorazowo rów-
noległe i umieszczone rozbieżnie z częściami czołownicy, 
części pałąków, znamienny tym, że części czołownicy 
(1, 1) z graniczącymi z nimi rozbieżnie częściami pałą-
ków,(2, 3) wykonuje się korzystnie jednoczęściowo przez" 
ich cięcie palnikiem z płyt z blachy i w dalszej operacji 
wykonuje się żebra jarzmowe (2a. За), a następnie spa-
wa się żebra jarzmowe (2a, За) z wolnymi końcami pa-
łąków (2. 3). 

20e (P. 157497) 29.08.1972. 
Pierwszeństwo: 31.08.1971 - NRF 

Knorr-Bremse Kommanditgesellschaft, Monachium, 
NRF (Axel Schelle). 

Aparat tłumiący, zwłaszcza dla sprzęgów cięgłowo-
-zderzakowych pojazdów szynowych, posiadający człon 
naporowy, wciskany w tuleję i pokonujący opory uda-
rowo-cierne, kinematycznie sprzężony za pośrednic-
twem przekładni klinowej z co najmniej jednym ele-
mentem ciernym, który przy wciskaniu członu naporo-
wego jest wraz z nim przesuwany, trąc się o tuleję, 
znamienny tym, że przekładnia klinowa posiada wygię-
cia na powierzchniach roboczych (10) i (11), pomiędzy 
którymi umieszczona jest wkładka (13) krótsza od tych 
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powierzchni, której położenie względem nich ustalane 
Jest przez element regulujący w funkcji wielkości sił 
udarowych, działających na aparat tłumiący. 

20e (P. 157498) 29.08.1972. 

Pierwszeństwo: 31.08.1971 - NRF 

Knorr-Bremse Kommanditgesellschaft, Monachium, 
NRF (Axel Schelle). 

Aparat tłumiący zwłaszcza dla sprzęgów clęglowo-
-iderzakowych pojazdów szynowych, posiadający zes-
pół naporowy, dający się wciskać w tuleję wbrew sile 
sprężyny i sile tarcia, który to zespół naporowy jest 
kinematycznie sprzężony za pośrednictwem układu roz-
pierającego, z co najmniej jednym członem ciernym, 
przy czym przy wciskaniu człon cierny jest zabierany 
przez zespół naporowy, wywierając nacisk swoją po-
wierzchnią dociskową, na należącą do wspomnianej tu-

»lei powierzchnię cierną, przy czym zarówno powierzch-
nia dociskowa jak i cierna są w zasadzie równoległe do 
kierunku działania siły wciskającej, znamienny tym, że 
wymieniona powierzchnia cierna (6) posiada kształt wy-
pukły w kierunku działania siły wciskającej. 

2W (P. 156737) 17.01.1972. 

Zaodrzańskie Zakłady Przemysłu Metalowego im. 
Marcelego Nowotkl w Zielonej Górze, Zielona Góra 
(Kazimierz Ludwiczak). 

Układ hamulcowy wózka wagonu zwłaszcza wagonu 
towarowego lub osobowego przeznaczonego na tor 
1524 mm względnie 1435 mm przystosowany do poru-
szania się na torze o rozstawie 1435 mm względnie 
1524 mm, znamienny tym, że w miejsce obecnego kloc-
ka zastosowano specjalny klocek hamulcowy (1) przy-
mocowany do trójkąta hamulcowego szerokotorowego, 
względnie normalnego (2) z przesuniętą powierzchnią 
hamującą w stosunku do części mocującej o taką wiel-
kość, aby zamocowane klocki w oprawkach trójkąta 
hamulcowego na tor szeroki względnie normalny ha-
mowały zestaw normalny względnie szeroki. 

20h (P. 156038) 15.06.1972. 
Zakłady Konstrukcyjno-Mechanizacyjne Przemysłu 

Węglowego^ Gliwice (Tadeusz Król, Zbigniew Potoczny). 

Przesuwak kierunkowy urządzeń poruszających się 
po torze, zwłaszcza poruszających się skokowo i nie 
zaopatrzonych we własny napęd jezdny, składający się 
z siłownika hydraulicznego i hamulca osadzonego na 
szynie toru jezdnego, znamienny tym, że w kadłubie (6) 
osadzonym na szynie (3) toru, poprzez rolki (7, 8) obej-
mujące główkę szyny (3) od góry i dołu, na sworzniu (Э) 
prostopadłym do osi szyny (3) jest osadzona obrotowo 
krzywka (5), której robocza powierzchnia (10) jest sy-
metryczna względem osi krzywki (5) a krzywka jest 
przegubowo połączona z siłownikiem (2) przy czym 
sworzeń (9) jest osadzony w prowadnikach (12) umoż-
liwiających pionowy ruch sworznia (9). 

201 (P. 156292) 27.06.1972. 

Biuro Projektów Kolejowych, Kraków (Tadeusz Sta-
sicki, Bolesław Łąkowski, Andrzej Krach, Antoni Czu-
bak, Jan Panaś, Ryszard Kalinowski). 

Układ elektroniczny wagi do ważenia wagonów w ru-
chu zwłaszcza dla automatyzacji hamulców torowych 
na górkach rozrządowych, znamienny tym, że w torze 
kolejowym umieszczone są kolejno czujniki (Jt) (J2) (W) 
(K,) (K2) (P^) z których (J,) i (K2) za pośrednictwem 
układu sterującego (S,) a czujnik (W) wprost, połączo-
ne są z woltomierzem cyfrowym całkującym (V), który 
z kolei połączony jest z rejestrem (RJ, natomiast czuj-
niki (Jj.) i (K,) za pośrednictwem układu sterującego (S2) 
połączone są z układem pomiaru czasu typu genera-
tor - bramka (Br) - licznik (L) i dalej z rejestrem <R2) 
a rejestry (R,) i (R2) połączone są z blokiem cyfrowego 
przetwarzania danych (BPD), który połączony jest rów-
nież z czujnikiem torowym (Nj). 

Układ według zastrzeż. 1 znamienny tym, że do ukła-
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dów sterujących (S,) i (S,) doprowadzony jest sygnał 
zewnętrzny (Хдв)' 

Układ według zastrzeż. 1 i 2 znamienny tym, że blok 
przetwarzania danych (BPD) jest równocześnie połączo-
ny z innymi układami pomiarowymi. 

21a» (P. 156051) 16.06.1972. 

20i (P. 156294) 27.06.1972. 

Biuro Projektów Kolejowych, Kraków (Wiktor Mól). 

Sposób przekazywania sygnału o zbliżającym się po-
ciągu do miejsca robót na czynnych torach kolejowych, 
znamienny tym, że przed przystąpieniem do wykony-
wania prac w miejscu robót (2) na czynnych torach ko-
lejowych w punktach (3) i (4) umieszcza się czujniki (5) 
iprzęźone z radiowym nadajnikiem (6) reagujące na 
przejazd pociągu, natomiast w miejscu robót (2), umie-
»zcza się sygnalizator (7), który odbiera sygnał nada-
wany przez radiowy nadajnik (6) i przetwarza go na 
sygnał akustyczny i optyczny. 

Żtit (P. 156432) 1.07.1972. 

Biuro Projektów Kolejowych, Kraków, Polska (Ta-
deusz Stasicki, Jerzy Błaszczyk, Jan Panaś, Ryszard 
Kalinowski, Marian Stachowicz). 

Układ elektroniczny do pomiaru jednostkowych opo-
rów ruchu wagonów zwłaszcza dla automatyzacji ha-
mulców torowych na górkach rozrządowych, znamienny 
tym, że wzdłuż toru na odcinku pomiarowym umiesz-
czone są czujniki torowe w kolejności (Gl), (G2), (Ul), 
<H2), natomiast czujniki (Gl) i <G2) połączone są za po-
średnictwem układu sterującego (SI) z bramką elektro-
nową (Brl), która z kolei połączona jest z generatorem 
impulsów wzorcowych (GiVV) i licznikiem (LI), połączo-
nym z cyfrowym wyspecjalizowanym blokiem przetwa-
rzania danych (BPD) podobnie czujniki (Ul) i (112) po-
łączone są za pośrednictwem układu sterującego (S2) 
z bramką elektronową (Br2), która połączona jest z ge-
neratorem impulsów wzorcowych (Gi\V) i licznikiem 
(L2), który powiązany jest z cyfrowym wyspecjalizowa-
nym blokiem automatycznego przetwarzania danych 
(BPD) natomiast układy sterujące (Sl) i (S2) oraz licz-
niki (LI) i (L2) połączone są z zewnętrznym środkiem 
sygnału kasującego (X) (AB). 

Zakłady Radiowe im. M. Kasprzaka, Warszawa (An-
drzej Machalski, Elżbieta Zacharjasiewicz). 

Kasetowy zespół nadawczo-odbiorczy do rejestracji 
znaków telegraficznych, pracujący w oparciu o znor-
malizowany kod impulsowy, znamienny tym, że prze-
twornik kodu na impulsy akustyczne o charaktery-
stycznych częstotliwościach (PK1) jest z jednej strony 
połączony z urządzeniem przekazującym impulsy sta-
łoprądowe (WEi), a z drugiej poprzez wzmacniacz (VV2) 
z aparatem rejestrująco-odtwarzającym (M), a następ-
nie poprzez wzmacniacz (VV2) z przetwornikiem kodu 
(PK2) i z wyjściem urządzenia odbierającego impulsy 
stałoprądowe (WÏ1). 

21а3 (P. 156770) 18.07.1972. 

Zakłady Wytwórcze Urządzeń Telefonicznych im. Ko-
muny Paryskiej, „TELKOM-ZWUT", Warszawa (Jerzy 
Czajkowski, Andrzej Kamiński, Bogusław Berczowski). 

Zespół manlpulacyjno-sygnalizacyjny przeznaczony 
do stosowania w zespołach wymiennych central telefo-
nicznych, wyposażony w dwa przełączniki, dwie lampki 
sygnalizacyjne i gniazdo łączeniowe, umieszczone we 
wspólnym jednoczęściowym korpusie, w którym na 
środku powierzchni czołowej i prostopadle do niej wy-
konany jest otwór walcowy dla pomieszczenia tulejki 
prowadzącej wtyczkę łączeniową, a po obu jego stro-
nach otwory kształtowe służące do pomieszczenia obro-
towego trzpienia uruchamiającego zestyki przełącznika 
i posiadającego w środku otwór walcowy dla pomiesz-
czenia lampki, znamienny tym, że otwory kształtowe są 
wyznaczone przez dwie współosiowe powierzchnie wal-
cowe o różnych średnicach, z których powierzchnie 
0 większej średnicy znajduje się tuż przy powierzchni 
czołwej (22) korpusu (1), a przejście pomiędzy obydwo-
ma powierzchniami walcowymi jest wykonane po-
wierzchnią (13) prostopadłą do osi otworu (6), na której 
są wykonane występy (12) umieszczone z każdej strony 
dwóch rowków (17), które posiadają równoległe ścianki 
1 dno wyznaczone przez wycinek powierzchni walco-
wej części otworu (6) o większej średnicy a wykonane 
naprzeciwległe wzdłuż osi otworu (6). 

21a4 (P. 156113) 20.06.1972. 

Doświadczalne Zakłady Lampowe „Lamina", Piasecz-
no (Jerzy Konecki, Tadeusz Dudziński). 

Rezonansowy neutralizowany wzmacniacz mocy wiel-
kiej częstotliwości wykorzystujący obwody o stałych 
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skupionych i rozłożonych znamienny tym, że między 
obwodem wejściowym utworzonym z szeregowo połą-
czonych elementów skupionych (7, 8) a obwodem wyj-
ściowym utworzonym z linii paskowej (2) przestrajanej 
skupioną pojemnością (5) znajduje się metalowy kołek 
neutralizacyjny (10) umieszczony w miejscu maksymal-
nego pola elektrycznego obwodu wyjściowego i połą-
czony galwanicznie z rezonansowymi elementami obwo-
du wejściowego, przy czym głębokość zanurzenia kołka 
w obwodzie wyjściowym jest regulowana. 

21a4 (P. 157042) 1.08.1972. 

Instytut Łączności, Warszawa, Polska (Alina Kar-
wowska-Lamparka, Tadeusz Bzowski). 

fjfposób eynfazowego włączania sygnału synchronizu-
jącego przewtornlcę mocy znamienny tym, że do obwo-
du synfazującego doprowadzony jest ciąg zróżniczko-
wanych szpilkowych impulsów sygnału pomocniczego 
(83) z obwodu sterującego przetwornicę mocy oraz ze-
wnętrzny sygnał synchronizacji z których w momencie 
zrównania fazy sygnału pomocniczego (S3) z fazą ze-
wnętrznego sygnału synchronizującego (S2) zostaje wy-
tworzony na wyjściu obwodu synfazującego, zewnętrz-
ny sygnał synchronizujący (S4) który wyłącza sygnał 
pomocniczy (S3), oraz włącza na stałe zewnętrzny syg-
nał synchronizacji (S2). 

Układ do synfazowego włączania sygnału synchroni-
zacji według zastrz. 1 znamienny tym, że wyjście źród-
ła sygnału wizyjnego lub sieci magnetycznej jest połą-
czone z wejściem układu kształtującego przebieg pro-
stokątny (1) zewnętrznego sygnału synchronizującego 
którego wyjście jest połączone z pierwszym wejściem 
obwodu synfazującego (2) przy czym drugie wejście 
obwodu synfazującego (2) jest połączone poprzez układ 
różniczkujący (3) z obwodem sterującym przetwornicy 
(6) a wyjście obwodu synfazującego (2) jest połączone 
z wejściem wyzwalającym generator fali kwadratowej 
(4) którego wyjście impulsów ujemnych Jest połączone 

bezpośrednio z wejściem przetwornicy (6) a wyjście 
impulsów dodatnich jest połączone z drugim wejściem 
przetwornicy (S) oraz z układem prostownika napięcia 
(5) połączonego poprzez układ klucza prądowego (7) 
z obwodem synfazującym (2) oraz poprzez układ klucza 
prądowego (8) z układem różniczkującym (3). 

21c (P. 154070) 15.03.1972. 

Instytut Elektrotechniki, Warszawa (Janusz Lesiow-
ski, Kazimierz Nowicki). 

WyłączDlk małooiejowy wysokiego napięcia ze stru-
mieniową komorą gaszeniową zawierający napęd sprzę-
gnięty z trzema biegunami w których umieszczone są 
styk ruchomy u dołu lub u góry bieguna i styk stały 
oraz rurę iozlacyjną znamienny tym, że w rurze izola-
cyjnej (1) między stykiem stałym (2) i korpusem styku 
rolkowego (13) umieszczona jest garnkowa przegroda 
izolacyjna (11) w gnieździe której wciśnięta jest prze-
groda metalowa z otworem (10), w którym umieszczo-
ny jest przesuwnie styk ruchomy (14) zakończony wy-
miennym stykiem opalnym (15) z którym za pomocą 
przewężenia połączony jest korek izolacyjny (16), a na 
przegrodzie metalowej z otworem (10) opiera się wy-
mienna rurka izolacyjna (9) tworząc kanały (23), i wcho-
dzi drugim końcem do przegrody izolacyjnej (5) posia-
dającej kanały poziome (7). kanały pionowe (8) i otwór 
(6), zamykającej wraz z rurką izolacyjną (4) przestrzeń 
działek stykowych (17) z działkami stykowymi (3) umie-
szczonymi na styku stałym (2). 

21c (P. 154075) 15.03.1972. 

Przedsiębiorstwo Montażu Elektrycznego „Elektrobu-
dowa", Katowice (Krystyn Madeyski, Tadeusz Cielecki, 
Zygmunt Hołoga, Jan Pikuła). 

Układ przekładników prądowych zabezpieczenia róż-
nicowego bloku elektroenergetycznego wieikłej mocy 
z odczepem dla potrzeb własnych znamienny tym, że 
posiada na odczepie dla potrzeb własnych (12) trzy kil-
kurdzeniowe przekładniki prądowe (11) z których^ każ-
dy wyposażony jest w dodatkowy rdzeń (10) o przekład-
ni równej przekładni przekładników Í3) na wyprowa-
dzeniu punktu gwiazdowego generatora (1) i prądzie 
pierwotnym równym prądowi każdego z pozostałych 
rdzeni przekładników (11) na odczepie (12). 
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21c (P. 154172) 20.03.1972. 
Zakłady Energetyczne Okręgu Południowego, Zakład 

Energetyczny Częstochowa, Częstochowa (Ireneusz Gęb-
ski, Jan Nieszporek). 

Uziemiacze przenośne dla obwodów elektrycznych 
s przewodami izolowanymi jedno lub wielofazowe zna-
mienne tym, że ich zacisk fazowy składa się z końców-
ki zacisku fazpwego 3, pierścieniowej, mocowanej czo-
łowo do tulei 5 gniazda bezpiecznikowego 4 za pomocą 
izolacyjnej główki zacisku fazowego 1 i sprężystego 
pierścienia 2 na przykład metalowego. 

21c (P. 156043) 9.06.1972. 
„Elta", Fabryka Transformatorów i Aparatury Trak-

cyjnej im. Bojowników PPR, Łódź (Tadeusz Rumsza, 
Anna Lachiewicz). 

Rozrusznik węglowy do bezstopniowej regulacji prą-
du rozruchu silników elektrycznych pojasdów akumu-
latorowych posiadający stos płytek węglowych zmie-
niający swoją oporność pod wpływem przyłożonej siły 
ściskającej stos przenoszonej za pośrednictwem dźwigni 
napędowej, znamienny tym, że dźwignia napędowa (1) 
mająca kształt dźwigni kątowej jest ułożyskowana na 
osi (6), której wzdłużna oś symetrii przecina się pro-
stopadle ze wzdłużną op.ią symetrii stosu \v< owego (11) 
W taki sposób, źe przynajmniej jedna rolka (2) zamo-

cowana na mniejszym ramieniu dźwigni spoczywa na 
bieżni (3), przy czym linia łącząca dwa punkty leżące 
na równoległych do siebie wzdłużnych osiach symetrii 
osi (6) i rolki (2), położone na jednej płaszczyźnie pro-
stopadłej do tych osi symetrii i przechodzącej przez 
wzdłużną oś symetrii stosu węglowego (11) i wałka (10) 
tworzy z osią wzdłużną symetrii wałka (10) kąt ostry 
o wartości zmniejszającej się do zera przy naciskaniu 
dźwigni (1), a z dźwignią (1) są zmontowane dwie re-
gulowane krzywki (4) i (5) współdziałające z przeryw-
nikami (12) sterującymi poszczególne fazy rozruchu. 

21c (P. 156304) 27.08.1972. 
Zakłady Wytwórcze Aparatury Wysokiego Napięcia 

im. Dymitrowa, Warszawa (Józef Sobociński). 
Wkładka bezpiecznikowa wielkiej mocy, wysokiego 

napięcie, posiadająca obudowę w postaci rury z mate-
riału elektroizolacyjnego, na końcach której są osadzo-
ne styki, a elementy topikowe są umieszczone we-
wnątrz wspomnianej obudowy wypełnionej gasiwem 
i są rozciągnięte pomiędzy wspomnianymi stykami 
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wkładki bezpiecznikowej, znamienna tym, że elementy 
topikowe (3) są nawinięte na kilku rurowych wsporni-
kach izolacyjnych (2) o dowolnym profilu poprzecznym 
i różnych, stopniowo zmieniających się średnicach, przy 
czym wsporniki te są umieszczone współosiowo jeden 
wewnątrz drugiego w ten sposób, że utworzone są" po-
między nimi cylindryczne przestrzenie izolacyjne wy-
pełnione gasiwem (4). 

21c (P. 156218) 28.06.1972. 
Instytut Łączności, Warszawa (Stefan Ert-Eberdt, To-

masz Dziedziczek). 
Sposób zabezpieczenia silników trójfazowych induk-

cyjnych przed skutkami zaniku napięcia w dowolnej 
fazie, przeciążeniem i zwarciem znamienny tym, że, 
zmiany prądu towarzyszące zanikom napięcia w dowol-
nej fazie, stanom przeciążenia prądowego i zwarcia są 
przetwarzane na zmiany napięcia zmiennego a następ-
nie przetwarzane na zmiany napięcia stałego w ukła-
dzie prostowiczym mostkowym przy czym po porów-
naniu z napięciem stałym odniesienia jak różnicowy 
sygnał napięcia stałego wzmacniany amplitudowo ste-
rują dwustanowy element przełączający powodujący 
w stanie zaniku napięcia, przeciążenia, zwarcia, odłą-
czenie prądu zasilającego cewkę wzbudzenia silnika. 

Układ do stosowania tego sposobu według zastrz. 1, 
znamienny tym, że w szereg ze stojanem silnika induk-
cyjnego (1) poprzez wyłącznik elektromagnetyczny (2) 
włączany jest blok transformatorów prądowych (3) 
składający się z trzech transformatorów prądowych, 
których uzwojenia pierwotne są połączone szeregowo 
2 uzwojeniem stojana silnika (1) a ich uzwojenia wtór-
ne są połączone ze sobą szeregowo, przy czym koniec 
uzwojenia wtórnego pierwszego transformatora bloku 
(3) i początek trzeciego transformatora bloku (3) są 
włączane na przekątną jednofazowego prostowniczego 
mostka (4), którego gałąź prądu stałego stanowiąca 
wyjście układu mostkowego jest połączona z wejściami 
elektronicznego układu czujnika zaniku napięcia (5) 
i z wejściem elektronicznego układu czujnika przecią-
żenia i zwarcia (6) zawierających źródło stałego na-
pięcia odniesienia (7), przy czym wyjście układu czuj-
nika (5) jest połączone z wejściem układu wzmacniają-
cego (8) zawierającego w obwodzie wyjściowym dwu-
stanowy element przełączający (9) a wyjście układu 
czujnika (6) jest połączone z wejściem układu wzmac-
niającego (10) zawierającego w obwodzie wyjściowym 
dwustanowy element przełączający (11), ponadto dwu-
stanowe elementy przełączające (9) i (11) są połączone 
szeregowo z cewką obwodu wzbudzenia poprzez wy-
łącznik elektromagnetyczny (2) silnika (1). 

21c (P. 156356) 29.06.1972. 
Zjednoczenie Budownictwa Łączności, Warszawa (To-

masz Goetzen, Ludmiła Godlewska, Lech Żołątkowski). 

Sposób uszczelniania złączy na kablach w powłokach 
polietylenowych, znamienny tym, że przed owinięciem 
złącza uszczelniającymi taśmami z gumy butylowej 
powierzchnie powłok kablowych oraz powierzchnie re-
duktorów i osłony złącza, które mają stykać się z taśmą 
uszczelniającą pokrywa się roztworem niewulkanizo-
wanej gumy butylowej w rozpuszczalniku organicznym 
a następnie poddaje działaniu podwyższonej tempera-
tury. 

Sposób zwiększenia mechanicznej wytrzymałości 
uszczelnienia wykonanego sposobem według zastrzeże-
nia 1, znamienny tym, że powierzchnię taśmy uszczel-
niającej złącze pokrywa się tkaniną nasyconą żywicą 
epoksydową zmieszaną bezpośrednio przed użyciem 
z odpowiednim utwardzaczem. 

21c (P. 156374) 30.06.1972. 
Przedsiębiorstwo Robót Elektrycznych „ELEKTRO-

MONTAŻ", Warszawa (Teodor Wilczyński, Stanisław 
Załuski, Szczepan Majchrowski). 

Złączka do przewodów instalacji elektrycznych, która 
składa się z części łączącej i elementu izolacyjnego, 
znamienna tym, że ma izolacyjną osłonę (2) z gwintem 
wewnętrznym, która nakręcana jest na metalową tu-
lejkę (1) z gwintem zewnętrznym, przy czym metalowa 
tulejka (1) na bocznej ścianie ma nagwintowany otwór, 
w który wkręcony jest wkręt (3) zaciskający żyły prze-
wodów (4). * 

21c (P. 156379) 30.06.1972. 

Zakłady Konstrukcyjno-Mechanizacyjne Przemysłu 
Węglowego, Gliwice (Jan Brzoska, Eweryst Janik, 
Krzysztof Jędziniak, Andrzej Marcinkiewicz, Edward 
Mikuła, Waldemar Polak). 

Układ łącznika prądu stałego do sterowania odbior-
ników elektrycznych, zwłaszcza w układach automatyki 
górniczej z prostownikiem mostkowym i stycznikiem, 
znamienny tym, że do wyjścia bloku sterującego (5) 
podłączona jest bramka tyrystora (8) poprzez rezystor 
(12) oraz bramka tyrystora (9) poprzez szeregowo po-
łączone rezystory (10 i 11) w ten sposób, że pomiędzy 
rezystory (10) i (11), a' masą układu włączone są po-
mocnicze styki zwierne (3) styczników (4). 

Odmiana układu według zastrz. 1, znamienna tym, 
że do wyjścia bloku sterującego (5) podłączona jest 
poprzez rezystory (10) i (11) bramka tyrystora (9) w ten 
sposób, że pomiędzy szeregowo połączone rezystory (10) 
i (11), a masę układu włączony jest poprzez element 
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logiczny negacji (18) i przerzutnik Schmidta (17) prze-
kładnik prądowy (16) zasilany z dowolnej fazy prądo-
wej. 

21c (P. 156436) 1.07.1972. 

Przemysłowy Instytut Elektroniki, Warszawa (Woj-
ciech Gregorczyk, Elżbieta Jagodzińska, Władysława 
Oleszczuk). 

Sposób wytwarzania wysokostabilnych cienkowar-
stwowych rezystorów nichromowych, w których war-
stwa rezystancyjna jest naparowana próżniowo z elek-
tronowego źródła par na podłoża płaskie i ma rezystan-
cję powierzchniową 100 Q/O do 200 Ci/O, znamienny 
tym, że warstwę rezystancyjna naparowywuje się przy 
ciśnieniu mniejszym od 3 • 1O~S Tr, z prędkością leżącą 
w przedziale od 1,2 A/sek do 4 A/sek, a podłoża, na 
które się ją naparowuje ogrzewa się do temperatury 
leżącej w przedziale od 200cC do 250°C i po naniesieniu 
znanymi sposobami kontaktów starzy się rezystor ter-
micznie w obszarze temperatur od 300°C do 350°C. 

21c (P. 156485) 4.07.1972. 

Instytut Łączności, Warszawa, Polska (Tomasz Dzie-
dziczak). 

Sposób regulacji częstotliwości generatora synchro-
nicznego w układzie dwumaszynowym oraz urządzenie 
do stosowania tego sposobu. Tekst i rysunek zgłoszenia 
zamieszczono w klasie 2Id2 na str. 69. 

21c (P. 156494) 4.07.1972. 

Zakłady Konstrukcyjno-Mechanizacyjne Przemysłu 
Węglowego, Gliwice, Polska (Witold Bożek, Ryszard 
Myślatycki, Stanisław Nitka, Stanisław Szyja). 

Układ do wydzielania sygnałów zakłóceń prądowych 
w trójfazowych sieciach elektroenergetycznych z prze-
kładnikami prądowymi, w których każdy przekładnik 
ma jedno uzwojenie pierwotne i trzy uzwojenia wtór-
ne, znamienny tym, że do jednych uzwojeń wtórnych 
(4), (5), (6) trzech różnych przekładników prądowych 
o uzwojeniach pierwotnych (1), (2), (3) podłączone są 
diody (13), (14), (15) w układzie oddzielnych jednofazo-
wych prostowników Jednopołówkowych, w którym każ-
dy oddzielnie obciążony kondensatorami (22), (23), (24) 
i rezystorami (28), (29), (30), w ten sposób, że suma 
wartości napięć średnich na rezystorach (28), (29), (30) 
jest proporcjonalna do prądów w uzwojeniach pier-
wotnych (Î), (2), (3) przekładników prądowych, a do 
drugich uzwojeń wtórnych (7), (8), (9) podłączone są 
diody (16), (17), (18) o układzie trójfazowego prostow-
nika jednopołówkowego obciążonego kondensatorem 
(31) i rezystorem (34) na których napięcie jest propor-
cjonalne do sumy prądów w uzwojeniach pierwotnych 
U), (2), (3) przekładników prądowych, przy czym wyj-
ścia układów jednofazowych prostowników jednopo-
łówkowych połączone r-\ poprzez kondensator (33) 
z układem trójfazowego prostownika jednopołówkowe-
go, tak że na kondensatorze (33) występuje różnica na-

pięć pomiędzy układami prostowników, która poprzez 
diodę (36) doprowadzona jest do układu pomiarowo-
-wykonawczego (37). 

21c (P. 156522) 8.07.1972. 
Instytu Łączności, Warszawa, Polska (Tadeusz Ku-

nert, Stefan Ert-Eberdt). 

Układ do synchronizacji generatora napięcia prze-
miennego prostokątnego z zewnętrznym źródłem prądu 
przemiennego. Tekst i rysunek zgłoszenia zamieszczono 
w klasie 21d* na str. 69. 

21c (P. 156618) 10.07.1972. 

„Era" Zakłady Wytwórcze Przyrządów Pomiarowych 
im. Janka Krasickiego, Warszawa, Polska (Jan Wa-
szczuk). 

Przełącznik elektrycznego przyrządu pomiarowego 
posiadający zapadkę oraz pokrętło obracające trzymacz 
szczotek, znamienny tym, że rowki (7), zapadki stano-
wią wieniec tarczy (6) zamocowanej do osi (5) przełącz-
nika. 

21c (P. 156718) 15.07.1972. 

Łódzkie Zakłady Aparatury Elektrycznej „APEREL", 
Łódź (Andrzej Jarosiński, Marian Rzepnikowski). 

Układ zabezpieczenia przeciążeniowego urządzeń elek-
trycznych, wyposażony w elementy inicjujące, zna-
mienny tym, że elementy inicjujące stanowią zestyki 
hermetyczne (1, 2, 3) przekaźnika kontaktronowego 
sprzęgnięte magnetycznie z przewodami wiodącymi 
prąd przeciążeniowy, przy czym układ posiada kon-
strukcję umożliwiającą regulację prądu zadziałania 
zabezpieczenia poprzez zmianę stopnia sprzężenia mag-
netycznego. 
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21c (P. 156749) 17.07.1972. 
Biuro Projektowo-Badawcze Budownictwa Ogólnego 

„Miastoprojekt Opole", Opole (Jan Baron). 
Sposób zasilania energią elektryczną mieszkań w bu-

dynkach mieszkalnych wielorodzinnych, znamienny 
tym, że zasilanie energią elektryczną jednej lub kilku 
grup mieszkań usytuowanych nad sobą odbywa się ze 
zbiorczej tablicy rozdzielczej (3) wyposażonej w urzą-
dzenia do rozdziału i pomiaru energii wiązkami dwu-
przewodowych wewnętrznych linii zasilających (5) do 
zabezpieczeń instalacji elektrycznej mieszkań (6) umie-
szczonych w mieszkaniach. 

21с (P. 156756) 18.07.1972. 
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Sprzętu Elektrotech-

nicznego „Elgos", Czechowice-Dziedzice (Józef Kraw-
czyk, Alfons Mynarski, Eugeniusz Janowski). 

Przełącznik pokrętny, składający się z wałka steru-
jącego, obudowy, mechanizmu przerzutowego oraz sty-
ków i zacisków, znamienny tym, że układ styków i za-
cisków umieszczony jest w dwóch płaszczyznach 

względem wałka sterującego (1), przy czym jedną pła-
szczyznę stanowią górny korpus (2) wraz ze stykami 
ruchomymi (6) i zaciskiem (7) oraz zaciskami (10 a, b), 
a drugą płaszczyznę stanowią dolny korpus (3) wraz 
ze stykami ruchomymi (8), zaciskami (9) i (11 a, b, c), 
przy czym styki (6 a, b, c) i (8 a, b, c) umieszczone są na 
korpusach (2) i (3) naprzemianlegle względem siebie, 
odpowiednio do krzywek na wałku sterującym (1). 

21c (P. 156852) 20.07.1972. 
Patent dodatkowy do patentu P. 143279 

Politechnika Wrocławska, Wrocław (Jan Pytel Zenon 
Okraszewski). 

Czujnikowe zabezpieczenie silników elektrycznych, 
zbudowane według patentu Nr (P. 143279), znamienne 
tym, że stanowi go pomiarowy przekaźnik (8) z dwoma 
cewkami, a mianowicie roboczą cewką (7) i hamującą 
cewką (9), oraz kontrolny przekaźnik (6), przy czym 
początek hamującej cewki (9) połączony jest poprzez 
ograniczający opornik (10) z anodą diody (11), a koniec 
hamującej cewki (9) połączony jest z początkiem robo-
czej cewki (7), zaś cewka (5) kontrolnego przekaźnika 
(6) połączona jest szeregowo z termistorowymi czujni-
kami temperatury PTC (1, 2 i 3), natomiast zestyk (16) 
kontrolnego przekaźnika (6) połączony jest z początkiem 
i końcem hamującej cewki (9) pomiarowego przekaźni-
ka (8). 

21c (P. 156891) 24.07.1972. 
Kombinat Obrabiarek Ciężkich „Ponar-Porum" Fa-

bryka Urzćjdzeń Mechanicznych „Poręba" Zakład Wio-
dący, Poręba (Sylwester Bielenin, Władysław Woźnia-
kowski, Zbigniew Rok). 

Urządzenie gąsienicowe do prowadzenia ruchomych 
przewodów giętkich, składające się z segmentów połą-
czonych przegubowo i mostków podtrzymujących prze-
wody z możliwością wyginania ich w jednym kierunku 
o określony kąt oraz wyposażone w taśmę osłonną, 
znamienne tym, że osłonna taśma (12) jest umieszczona 
luźno w szczelinie (11) powstałej pomiędzy mostkiem (4) 
a poprzeczką (10) w ten sposób, że istnieje możliwość 
przemieszczania się taśmy wzdłuż względem segmen-
tów (1) i (2) na części łukowej urządzenia. 
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21c (P. 156895) 24.07.1972. 
Zakłady Konstrukcyjno-Mechanizacyjne Przemysłu 

Węglowego, Gliwice (Jerzy Wajdowicz, Franciszek 
Szczucki, Ireneusz Lis). 

Układ mocowania przyrządów półprzewodnikowych 
w urządzeniach przekształtnikowych, znamienny tym, 
ie zawiera płytę metalową (1) dociskaną do obudowy 
<2) urządzenia przekształtnikowego belką stalową (3) 
poprzez przekładkę izolacyjną (4) oraz odizolowaną 
elektrycznie od strony obudowy (2) urządzenia prze-
kształtnikowego warstwą izolacyjną (8) pokrywającą 
ponadto obrzeże (9) i częściowo powierzchnię zewnętrz-
ną (10) tej płyty, na której to powierzchni (10) jest 
zamocowany przyrząd półprzewodnikowy (5). 

21c (P. 156918) 25.07.1972. 
Polski Komitet Normalizacji i Miar, Warszawa (Zbig-

niew Szpigiel, Antoni Skibiński, Julian Kowar). 
Rezystor, zwłaszcza przeznaczony do pracy w precy-

zyjnych elektrycznych torach współosiowych, który ma 
warstwę oporową korzystnie cylindryczną, znamienny 
tym, że korpus ceramiczny, na którym położona jest 
warstwa oporowa (1), ma na końcach czołowych meta-
lowe warstwy przewodzące (2), do których przymoco-
wane są trwale, do każdego końca oraz współosiowo 
do cylindrycznej warstwy oporowej (1) dyski (4) za 
pomocą przewodzącego spoiwa (3), gdzie średnica ze-
wnętrzna dysków (4) jest taka sama, jak średnica war-
stwy oporowej (1), przy czym dyski (4) są zaopatrzone 
w elementy centrujące (5 lub 6) o średnicy mniejszej 
niż średnica dysku (4). 

Sposób wykonania rezystora według zastrz. 1, w któ-
rym ustawia się współosiowo dysk (4) i cylindryczną 
warstwę oporową, łączy się oba elementy przez topie-
nie spoiwa, następnie chłodzi się znamienny tym, że 
ustawienie współosiowe dokonuje się według po-
wierzchni cylindrycznej warstwy oporowej (1) i ze-
wnętrznej średnicy dysku (4). 

21c (P. 156970) 27.07.1972. 
Zakłady Elektro-Maszynowe „PREDOM-EDA", Po-

niatowa (Kozak Daniel). 
Mechanizm wyłączający do elektrycznych wyłączni-

ków samoczynnych z wyzwalaczem termicznym i elek-
tromagnetycznym wraz z komorą gaszeniową, w której 
inajduje się ruchomy styk połączony z dolnym cień-
szym końcem dźwigni stykowej wykonanej w kształcie 
haka, znamienny tym, że posiada zabierak (5) wykona-
ny z materiału niemagnetycznego, w którym umiejsco-
wiony jest otwór mimośrodowo do jego osi poziomej 
i połączony jest ruchomo poprzez otwór (3) i ośkę (4) 
w kanale dolnej części (2) dźwigni stykowej (1), a drugi 
jego koniec (8) posiada kształt litery „T" i umiejsco-

wiony jest w podłużnym otworze (7) styku ruchomego 
(6), przy czym powierzchnia zabieraka (5) dociskająca 
styk ruchomy (6) jest większa od jego czołowej po-
wierzchni, zaś zabierak (5) po połączeniu znajduje się 
w pozycji pionowej w stosunku do styku ruchomego (6) 
i komory gaszeniowej. 

21c (P. 157110) 4.08.1972. 

Fabryka Kabli im. M. Buczka, Ożarów Mazowiecki 
(Jerzy Machlejd, Jerzy Jankowski). 

Kabel elektroenergetyczny o polu elektrycznym pro-
mieniowym i powłoce metalowej, znamienny tym, że 
we wnękach pomiędzy żyłami izolowanymi i ekranowa-
nymi umieszczone są druty metalowe (4), których po-
łączenie elektryczne między sobą, ekranami (3) żył 
i powłoką metalową (6), spełnia taśma przewodząca (5) 
stosowana w kablach o znanej konstrukcji jako owi-
nięcie ośrodka kabla. 

21c (P. 157131) 5.08.1972. 
Biuro Projektów Kolejowych, Kraków, Polska (Emil 

Onderka). 
Podwieszenie skompensowanej sieci trakcyjnej na za-

wieszeniu poprzecznym, znamienne tym, że stanowią 
go dwie rolki (7) jako elementy rozłączne podwieszone 
w przegubie (8) na ramieniu przeciwstawnym (4), na 
których przeprowadzona jest lina nośna (3), przy czym 
całość podwieszona jest whaliwie w sensie poziomym 
przez izolator (10) lub bez izolatora na konstrukcjach 
wsporczych lub na linach zawieszenia poprzecznego. 
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21c (P. 157137) 5.08.1972. 
Politechnika Łódzka, Łódź, Polska (Andrzej Mościcki, 

Zbigniew Piotrowski). 
Sposób wytwarzania elektroizolacyjnej powłoki za-

bezpieczeniowej przekładników prądowych sieciowych 
niskiego napięcia, znamienny tym, że rdzeń z nawinię-
tym uzwojeniem zostaje zanurzony powoli w płynnej 
mieszaninie żywicy syntetycznej z mineralnym wypeł-
niaczem na okres 10-60 sekund, po czym powoli wy-
jęty i pozostawiony do utwardzenia żywicy w tempe-
raturze otoczenia. 

21c (P. 157308) 16.08.1972. 
Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Obsługi Technicznej 

Handlu Oddział Produkcji Pomocniczej, Rzeszów, Pol-
ska (Andrzej Wilczkiewicz). 

Urządzenie zabezpieczające transformatory rozpro-
szeniowe od zwarć w obwodach wysokiego napięcia 
reklam neonowych, znamienne tym, że ma dźwignię (4), 
której jeden koniec połączony jest na stałe z klawi-
szem (3) wyłącznika prądu elektrycznego (2) zasilają-
cego przewodem (8) transformator rozproszeniowy (7), 
a na drugim jej końcu jest przytwierdzona zwora że-
lazna (5) współpracująca z rdzeniem (6) transformatora 
rozproszeniowego (7). 

21c (P. 157310) 16.08.1972. 
Patent dodatkowy do patentu P. 152305, 144583 

Zakłady Konstrukcyjno-Mechanizacyjne Przemysłu 
Węglowego, Gliwice, Polska (Zbigniew Kowalski, Hen-
ryk Pudełko, Izydor Napiórkowski). 

Sterownik kontaktronowy statycznych I mechaniz-
mowych obwodów sterowania według patentu P. 144583 

i patentu dodatkowego P. 152305, znamienny tym, że 
szeregowy obwód zawierający rezystor (18) i cewkę (12) 
zestyku kontaktronowego (13) oraz szeregowy obwód 
zawierający rezystor (19) i kondensator (17) są równo-
legle przyłączone do prostownika (14) w układzie most-
kowym w obwód prądu stałego, przy czym w jednej 
gałęzi mostka oprócz diody prostowniczej znajdują się 
szeregowo połączone rezystor (15) i styk rozwierny (16) 
niestabilnego przycisku załączającego. 

21c (P. 157390) 21.08.1972. 

Zakłady Konstrukcyjno-Mechanizacyjne Przemysłu 
Węglowego, Gliwice, Polska (Czesław Beleć). 

Urządzenie do zawieszania kabli lub przewodów, 
przeznaczone do stosowania w chodnikach tyopalń 
z obrotowym osadzeniem wysięgnika na wysuwnej ko-
lumnie, znamienne tym, że wysięgnik (3) jest połączony 
ze ślimacznicą (7), napędzaną ślimakiem (6), przy czym 
ślimak (6) wychyłu wysięgnika jest umieszczony w osi 
ślimacznicy (5) napędzanej ślimakiem (4) ułożyskowa-
nym w kolumnie (1), osie podłużne ślimaków (6) i (4) 
są do siebie prostopadłe, a ponadto ślimacznice (7) i (5) 
są umieszczone w jednej pionowej osi podziału. 

21c (P. 157458) 25.08.1972. 

Jarocińska Fabryka Obrabiarek Przedsiębiorstwo 
Państwowe, Jarocin, Polska (Mieczysław Solarski, Bo-
lesław Czabański, Włodzimierz Jankowski). 

Układ do hamowania silników asynchronicznych, 
znamienny tym, że zawiera silnik asynchroniczny, do 
którego zacisków podłącza się poprzez stycznik (2S) 
kondensatory elektrolityczne (1С), przy czym bieguny 
dodatnie kondensatorów elektrolitycznych (1С) łączy 
się między sobą w trójkąt, a bieguny ujemne podłą-
czone są do stycznika (2S) załączanego automatycznie 
z chwilą odcięcia zasilania stycznika (IS). 
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21c (P. 157529) 31.08.1972. 

Instytut Elektrotechniki, Warszawa (Jacek Goliński, 
Kasylda Łabus-Nawrat, Jerzy Słowikowski). 

Izolacja wysokiego napięcia z żywicy lanej z ekra-
nami ekwipotencjalizującymi wykonanymi z metalu, 
znamienna tym, że ekrany te są natryskiwane lub osa-
dzane w metalu w fazie ciekłej lub gazowej albo wy-
konane z siatki, folii lub tkaniny metalowej i zalane 
iyv'ca wewnątrz izolacji. 

tle (P. 157547) 1.09.1972. 

Pierwszeństwo: 2.09.1971 

VEB Transformatorenwerk Karl Liebknecht, Berlin, 
Niemiecka Republika Demokratyczna (Ottmar Müller, 
Heinz Gonschorek, Wilhelm Tragsdorf, Walter Hoj dem). 

Wysokonapięciowy wyłącznik mocy o samoczynnym 
wydmuchu, znamienny tym, że ruchomy trzpień wy-
łączający jest przy ruchu załączania połączony z do-
daktowym tłokiem ściskającym przy ruchu włączania 
sprężynę. 

21c (P. 157553) 2.09.1972. 

Pierwszeństwo: 3.09.1971; Stany Zjednoczone Ameryki 
Północnej 

Bunker Ramo Corporation, Oak-Brook, Illinois, Stany 
Zjednoczone Ameryki Północnej (William Anthony Kai-
lus). 

Złącze elektryczne, znamienne tym, że zawiera pierw-
szą i drugą, łączone ze sobą, współpracujące części, 
z których każda zawiera przynajmniej jeden styk me-
talowy i jego zewnętrzną obudowę ochronną, które są 
łączone odpowiednio ze stykiem i z obudową drugiej 
części współpracującej złącza elektrycznego, przy czym 
obudowa ochronna pierwszej części złącza zawiera przy-
najmniej jedną tuleję izolacyjną wykonaną z samo-
smarownego węglowodoru fluorowanego o temperatu-
rze odkształcenia cieplnego poniżej w przybliżeniu 
150°C przy ciśnieniu 4,66 kG/cm2, przy czym tuleja 
ta zawiera rozciągającą się wzdłużnie powierzchnię u-
eytuowaną w pewnym odstępie od styku metalowego 
a druga część złącza zawiera człon złożony z materiału 
O temperaturze odkształcenia cieplnego w przybliżeniu 
powyżej 260°C przy ciśnieniu 18,7 kG/cm», przy czym 
człon ten ma powierzchnię usytuowaną w odstępie od 
Styku i ukształtowaną tak, by stykała się z powierz-
chnią tulei izolacyjnej gdy części złącza elektrycznego 
są ze sobą łączone a styki zostają ze sobą sprzężone. 

21c (P.157698) 11.09.1972. 

Hűtőgépgyár, Jászberény, Węgry (László L. Molnár). 

Przyrząd stykowy i sterujący do łączników elektrycz-
nych, zwłaszcza do przekaźników rozruchowych silni-
ków, do łączenia obwodu fazy pomocniczej silnika,,po-
siadający na stałych i ruchomych wspornikach zamon-
towane stałe i ruchome styki oraz elektromagnetyczną 
kotwicę do sterowania ruchomych wspornikiem sty-
ków, znamienny tym, że sprężysty mostek stykowy (8) 
umieszczony na niemagnetycznym pręcie łączącym (2) 
posiada luz w kierunku siły przyciągania magnetycz-
nego (Pm), który wynosi odpowiednio 15-20%> długości 
uzwojenia (1) przekaźnika, że zakończenia sprężystego 
mostka stykowego (8), utrzymujące styki (6 i 7), są od-
gięte pod kątem przeważnie 30-40° w stosunku do pła-
szczyzny prostopadłej do osi podłużnej pręta łączącego 
(2), oraz że część sprężyny śrubowej (5), przeważnie 
30--50<Vo jej długości, nawiniętej na pręcie łączącym (2) 
jest umieszczona we wnęce kotwicy (3) przyrządu. 

21d* (P. 156148) 21.06.1972. 

Wojewódzki Związek Spółdzielni Pracy Biuro Kon-
strukcyjno-Technologiczne, Zielona Góra (Ryszard Ra-
dzikowski, Mieczysław Rudnicki, Zdzisław Rójek). 

Tyrystorowy powielacz napięcia zwłaszcza do elek-
tronowych urządzeń błyskowych wyposażony w kon-
densatory i diody prostownicze, znamienny tym, że 
w znanym powielaczu napięcia w miejsce jednej z diod 
prostujących zastosowano tyrystor (2). 

21d* (P. 156435) 1.07.1972. 

Instytut Energetyki, Warszawa, Polska (Janusz Dę-
bowski, Andrzej Grabowski, Lucjan Hantel, Józef Ko-
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eiek, Tadeusz Kowalik, Edward Mściwojewski, Jerzy 
Ptaszyński, Witold Raczunas, Mariusz Sauk, Zbigniew 
Szczerba). : 

Statyczny tyrystorowy układ wzbudzenia i regulacji 
napięcia samowzbudnej prądnicy synchronicznej zawie-
rający transformator zasilający obwód wzbudzenia, 
dławik liniowy, kondensator, prostownik wzbudzenia, 
regulator napięcia oraz układ tyrystorowy znamienny 
tym, że jego układ tyrystorowy (8) zawiera jeden ty-
rystor połączony jednym biegunem poprzez diody z za-
ciskami prądu przemiennego prostownika wzbudzenia 
(5), a drugim biegunem z odpowiednim zaciskiem prą-
du stałego prostownika wzbudzenia (5), przy czym w ob-
wód ten mogą być włączone szeregowo elementy im-
pedancyjne. 

łld* (P. 156485) 4.07.1972. 

Instytut Łączności, Warszawa, Polska (Tomasz Dzie-
dziczak). 

Sposób regulacji częstotliwości generatora synchro-
nicznego w układzie dwumaszynowym współpracują-
cego z silnikiem prądu stałego zwłaszcza do bezprzer-
wowego zasilania urządzeń telekomunikacyjnych zna-
mienny tym, że sygnał napięciowy z generatora syn-
chronicznego jest poddany dyskryminacji częstotliwości 
po czym otrzymany sygnał napięciowy proporcjonalny 
do zmiany Д f częstotliwości generatora synchronicz-
nego w stosunku do częstotliwości wzorcowej dyskry-
minatora, zostaje poddany dyskryminacji napięciowej 
a otrzymany w wyniku tej dyskryminacji sygnał na-
pięcia o wartości amplitudy proporcjonalnej do zmia-
ny Af częstotliwości generatora synchronicznego, zo-
staje zamieniony na napięcie fali prostokątnej o sze-
rokości impulsu prostokątnego modulowanej proporcjo-
nalnie do zmiany. Af częstotliwości generatora, który 
po wzmocnieniu oddziaływuje na impedancję obwodu 
wzbudzenia silnika. 

Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz. 1 
zawierające w obwodzie wzbudzenia silnika prądu sta-
łego impedancję w postaci reaktancji indukcyjnej lub 
rezystancji znamienne tym że wyjście generatora syn-
chronicznego jest podłączone z wejściem dyskrymina-
tora częstotliwości (1), którego wyjście jest podłączone 
z wejściem dyskryminatora napięcia (2), którego dwä 
"Wyjścia równoległe są zakończone wtórnikami emite-
rowymi (3 i 4) a wyjścia wtórników emiterowych (3 
i 4) są połączone z wejściem multiwibratora astabil-
nego (5) którego wyjście jest połączone poprzez wzmac-
niacz stałoprądowy (6) z elektronicznym układem klu-
czującym (7) na wyjściu którego znajduje się impe-
dancja (8) obwodu wzbudzenia silnika. 

21d> (P. 156522) 6.07.1972. 
Instytut Łączności, Warszawa, Polska (Tadeusz Ku-

nert, Stefan Ert-Eberdt). 

Układ do synchronizacji generatora napięcia prze-
miennego prostokątnego z zewnętrznym źródłem prądu 
przemiennego, załączony między zewnętrzne źródło prą-
du przemiennego i generator napięcia prostokątnego 
znamienny tym, że wejście wzmacniacza przeciwsob-
nego (1) pracującego w reżimie klucza prądowego za-
wierającego w obwodzie wyjściowym transformator 
separujący (2) jest połączone z zewnętrznym źródłem 
prądu przemiennego (3) poprzez transformator dopa-
sowujący (4) w którego uzwojenie wtórne włączone są 
rezystory (5 i 6) ograniczające prąd wysterowania 
wzmacniacza przeciwsobnego (1) oraz dzielnik rezysto-
rowy na rezystorach (7 i 8) połączony ze źródłem za-
silania wzmacniacza przeciwsobnego (9) w którym 
punkt połączenia rezystora (7) z rezystorem (8) jest po-
łączony ze środkiem uzwojenia wtórnego transforma-
tora dopasowującego (4), ponadto uzwojenie wtórne 
transformatora separującego (2) jest połączona z ba-
zami tranzystorów generujących generatora (10) poprzez 
rezystor (11) i gałąź oporową (12) o wartości rezystan-
cji malejącej w czasie aperiodycznie do zera przy czym 
początek krzywej spadku aperiodycznego odpowiada 
początkowi impulsu źródła prądu zewnętrznego. 

21d* (P. 156797) 19.07.1972. 

Zakłady Konstrukcyjno-Mechanizacyjne Przemysłu 
Węglowego, Gliwice (Franciszek Szczucki, Marek Hef-
czyc). 

Przewoźny zespół tyrystorowy do robót torowych 
w' podziemiach kopalń, znamiennym tym, że falownik 
(6) ma na wejściu filtr zaporowy (5), dla którego syg-
nałem zadającym częstotliwość napięcia wyjściowego 
falownika jest wartość napięcia w sieci trakcyjnej mie-
rzona członem pomiarowym (7) połączonym z członem 
formującym (8) i generatorem częstotliwości (9), nato-
miast wyjście z falownika (6) jest połączone z trans-
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íormatorem (10) posiadającym na odpływach (11) wy-
łączniki (12) współpracujące z układem kontroli stanu 
izolacji (13). 

21d3 (P. 157443) 25.08.1972. 

„ELTA" - Fabryka Transformatorów i Aparatury 
Trakcyjnej im. Bojowników PPR, Łódź, Polska (Adam 
Ketner, Jędrzej Lelonkiewicz, Jan Kudra). 

Sposób wykonania cewkowych uzwojeń regulacyjnych 
wysokonapięciowych transformatorów regulacyjnych 
lub autotransformatorów, znamienny tym, że cewki na-
leżące do zgrubnego uzwojenia regulacyjnego (1) u-
mieszcza się na przemian z cewkami należącymi do do-
kładnego uzwojenia regulacyjnego (2) na wspólnej tu-
lei izolacyjnej. 

lid* (P. 157530) 31.08.1972. 

Instytut Obróbki Skrawaniem, Kraków, Polska (Le-
gzek Sobejko). 

Układ cyfrowy do płynnego rozruchu I hamowania 
t raz zadawania prędkości elektrycznych silników kro-
kowych, znamienny tym, że posiada mnożnik często-
tliwości impulsów składający się z licznika (L) i dwóch 
bloków bramkujących (Bl i B2), na wejścia których 
podawana jest odpowiednio zawartość licznika rewer-
syjnego (LB) i jej dopełnienie do 9, przy czym w cza-
sie rozruchu lub hamowania na wejście (LR) podawa-
ne są poprzez rozdzielacz (Br„ Вг2, F) impulsy wyj-
iciowe z układu bramkującego <B2) lub (Bl). 

21d2 (P. 157564) 2.09.1972. 
Pierwszeństwo: 12.11.1971 - NRF 

Pavel Imrłs, Eldagsen, NRF. 
Generator elektryciuy, składający się z cewki induk

cyjnej, z napędzanego i przyporządkowanego do cewki 

wirnika z umieszczoną na jego powierzchni taśmę 
w kształcie linii śrubowej z materiału ferromagnetycz-
nego, oraz z magnesu wytwarzającego pole magnetycz-
ne, znamienny tym, że zakończenia taśmy, otaczają-
cej część cewki indukcyjnej (3), są umieszczone na-
przeciwko obydwu biegunów (S, N) magnesu (2), przy 
czym taśma (1) jest zwymiarowana i umieszczona w ta-
ki sposób, że maksymalna skuteczna długość taśmy dla 
strumienia magnetycznego oddziaływującego w sposób 
ciągły na cewkę indukcyjną (3), mierzona w stopniach 
kątowych, wynosi co najmniej 2x360°. 

21d* (P. 157579) 4.09.1972. 

„ELTA" Fabryka Transformatorów i Aparatury Trak-
cyjnej im. Bojowników PPR, Łódź, Polska (Bogdan 
Duklas, Bronisław Apanowicz). 

Magnetyczny rdzeń trójkolumnowy do transformato-
rów lub dławików posiadający połączenia blach kolum-
nowych i jarzmowych wykonane częściowo pod kątem 
45°, a częściowo pod kątem prostym, przy czym w każ-
dej warstwie blach występują trzy kolejne cykle, a li-
nie połączeń między blachami kolumnowymi i blacha-
mi jarzmowymi są liniami łamanymi, w których więk-
sze odcinki tych linii są pod kątem 45° do osi kolumn, 
a pozostałe odcinki linii łamanej są równoległe względ-
nie prostopadłe do osi kolumn, znamienny tym, że 
w pierwszym i drugim lub trzecim cyklu każdej war-
stwy blach łamane linie połączeń przy jednym jarzmie 
posiadają dwa mniejsze odcinki równoległe do osi ko-
lumn, a jeden mniejszy odcinek, prostopadły do osi 
kolumn, zaś przy drugim jarzmie tego samego cyklu 
łamane linii połączeń posiadają dwa mniejsze odcinki 
prostopadłe do osi kolumn, a jeden mniejszy odcinek 
równoległy do osi kolumn, natomiast w trzecim lub 
drugim cyklu każdej warstwy występują przy każdym 
jarzmie tylko dwie łamane linie połączeń blach ze-
wnętrznych kolumn i bluch jarzmowych posiadające po 
jednym krótszym odcinku równoległym i prostopadłym 
do osi kolumn, przy czym każdy kolejny cykl jednej 
warstwy jest zwierciadlanym odbiciem odpowiadają-
cego mu pod względem kolejności poprzedniej i/lub 
następnej warstwy. 

21d2 (P. 157594) 5.09.1972. 

Pierwszeństwo: 7.09.1971 - NRF 
Maschinenfabrik Reinhausen Gebrüter Scheubeck 

KG, Regensburg, NRF (Otwin Gleich). 
Przełącznik zaczepów transformatora regulacyjnego 

se wskaźnikiem połączenia i z przełącznikiem obcią-
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tenia umieszczonym w zbiorniku olejowym oraz 
x umieszczonym pod zbiornikiem olejowym a napędza-
nym wspólnie z przełącznikiem obciążenia selektorem 
laczepów, którego położenia są pokazywane na pokry-
wie zamykającej przełącznik obciążenia za pomocą tar-
czy wskaźnikowej sprzężonej z napędem selektora za-
czepów poprzez przekładnię przełożenia, znamienny 
tym, ie przekładnia przełożenia (7) jest umieszczona we 
wnętrzu zbiornika olejowego (2) nieprzemieszczalnie na 
Jego dnie (11), a w pobliżu ścianki wewnętrznej z boku 
»biornika olejowego przechodzi w kierunku pokrywy 
tarczy wskaźnikowej wałek (8). 

21d2 (P. 156096) 19.06.1972. 
Politechnika Wrocławska, Wrocław (Mieczysław Zie-

lichowski). 
Układ labezpleczenia od zwarć doziemnych w uzwo-

jeniu stojan» generatora pracującego w bloku i trans-
formatorem, znamienny tym, że stanowią go kondensa-
tory (1, t, 3) lub rezystory (10, 11, 12) połączone z jed-
nej »trony z poszczególnymi fazowymi przewodami łą-
czącymi generator (4) z blokowym transformatorem (5), 
a z drugiej strony połączone ze sobą i poprzez pierwot-
ne uzwojenie (6) prądowego przekładnika (7) z ziemią, 
przy czym wtórne uzwojenie (8) prądowego przekład-
nika (7) połączone jest z pomiarowym członem (9). 

21d* (Г: 1564«!) 30.06.1972. 

Politechnika Wrocławska, Wrocław (Ignacy Dudzi-
kowski, Władysław Karwacki, Konrad Schoepp). 

Urządzenie do badani» pola magnetycznego mikroma. 
iiya elektrycznych, a zwłaszcza mikromaszyn wzbu-
dzanych magnesami trwałymi, znamienne tym, że w 
przytwornikowej szczelinie powietrznej umieszczony 
jeřt czujnik Hallá (T) zamocowany do nieruchomego 
wspornika (6), natomiast jarzmo (1) z magnesami lub 

biegunami (2) zamocowane jest do uchwytu (3) wirują-
cego z prędkością (щ), przy czym wirnik (4) wiruje 
z prędkością (o>, > w,) w kierunku zgodnym lub prze-
ciwnym dO (Oj. 

21e (P. 156100) 19.06.1972. 

Zakład Doświadczalny aparatury Elektronicznej przy 
Zakładach Radiowych im. M. Kasprzaka, Warszawa, 
Polska (Marek Cybulski, Bogdan Gołaj). 

Układ do pomiaru amplitudy sygnału generatora im-
pulsów prostokątnych, znamienny tym, że generator 
napięcia sinusoidalnego o regulowanej amplitudzie (1) 
połączony jest poprzez detektor amplitudy (2) z róż-
nicowym układem wskaźnika zera (3), na który jest 
podawane napięcie stałe (Ec) zasilające równocześnie 
generator impulsów prostokątnych (5), zaś sygnał z cbu 
tych generatorów (1 i 5) podawany jest następnie po-
przez przełącznik (P) i regulowany tłumik (6) na wyj-
ście (Wy), na którym wartość międzyszczytowa napię-
cia sinusoidalnego jest sprowadzana do wielkości rów-
nej wartości międzyszczytowej impulsów prostokąt-
nych. 

21e (P. 156125) 20.06.1972. 
Politechnika Warszawska, Warszawa (Wiesław Mie-

lus). 
Urządzenie elektroniczne do pomiaru potencjału po-

wrotnego materiałów dielektrycznych, w szczególności 
kondensatorów r folii dielektrycznych, znamienne tym, 
że do jednego z zacisków (C,) badanego kondensatora 
przyłączony jest biegun źródła napięcia stałego (E) po-
łączony swoim drugim biegunem poprzez wyłącznik 
(W), rezystor (Rł) i kontaktron (1) ładujący badany 
kondensator z drugim z zacisków (C,) badanego kon-
densatora, a wspólny zacisk kontaktronu (1) ładują-
cego i rezystora (Rt) połączony jest z pierwszym zacis-
kiem (C2) badanego kondensatora poprzez kontaktron 
(3) zwierający źródło napięcia (E), i jednocześnie drugi 
zacisk (Cj) kondensatora połączony jest z wyjściem 
(Wy) urządzenia i z kontaktronem (4) zwierającym to 
wyjście, zaś szeregowo z tym kontaktronem włączony 
jest kontaktron (2) zwierający kondensator i połączony 
swoim zaciskiem z pierwszym zaciskiem (C^ badanego 
kondensatora, przy czym wspólny zacisk obu ostatnich 
kontaktronów jest uziemiony. 

Urządzenie elektroniczne według zastrz. 1, znamien-
ne tym, że posiada rezystor (Rf) włączony pomiędzy 
wyjście (Wy) urządzenia a wspomniany drugi zacisk 
(C,) badanego kondensatora. 
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21e (P. 156162) 21.06.1972. 
Politechnika Śląska im. W. Pstrowskiego, Gliwice 

(Zygmunt Kuczewski, Andrzej Wolski, Włodzimierz 
Domański). 

Układ zwiększający dokładność pomiaru prądu na-
pięcia miernika halotronowego, znamienny tym, że na-
pięcie wyjściowe U^ z detektora DF, sterowanego falą 
prostokątną z generatora G, jest przyłożone do uzwoje-
nia Zj wytwarzającego magnetyczny przepływ kompen-
sujący Glt przy czym uzwojenie z3 jest nawinięte na 
tym samym jarzmie co uzwojenie wejściowe zt. 

21e (P. 156170) 21.06.1972. 
Zjednoczone Zakłady Elektronicznej Aparatury Po-

miarowej „Elpo", Warszawa (Michał Karkoszka, Sta-
nisław Roman, Andrzej Goryszewski, Wojciech Micha-
lowski). 

Układ połączeń całkującego woltomierza cyfrowego, 
którego układ wejściowy jest podłączany na wejście 
integratora za pomocą pierwszego przełącznika, na-
stępnie źródło napięć odniesienia jest podłączane na 
wejście integratora za pomocą drugiego przełącznika 
i współpracującego z nim pierwszego przełącznika, i da-
lej wzmacniacz integratora Jest zwierany lub rozwie-
rany za pomocą trzeciego przełącznika, zaś wyjście in-
tegratora jest połączone z pierwszym wejściem kompa-
ratora, wyjście komparatora jest połączone z drugim 
wejściem przerzutnika, wyjście przerzutnika jest połą-
czone z wejściem układu pamięci, licznik jest połączo-
ny wyjściami dekad z odnośnymi wejściami układu pa-
mięci, wyjścia układu pamięci.są połączone z odnoś-
nymi wejściami wskaźnika cyfrowego, drugie wejście 
komparatora jest połączone z punktem układu o po-
tencjale odniesienia, pierwsze wejście przerzutnika jest 
połączone z wyjściem generatora, pierwszy przełącznik 
jest sterowany pierwszym układem sterowania, drugi 
przełącznik Jest sterowany drugim układem sterowania 
zaś trzeci przełącznik jest sterowany trzecim układem 
sterowania, znamienny tym, że wyjście generatora (G) 
jest bezpośrednio połączone z wejściem licznika L, zaś 
określone ttany licznika L są wykorzystywane do ste-
rowania fazami cyklu pomiarowego trwającego trzy 
okresy synchronicznej sieci zasilającej, przy czym faza 

pomiaru napięcia mierzonego (Ux) trwa przez pierwszy 
okres, w którym licznik (L) osiągając stan (m) wypeł-
nienia wysyła sygnał odłączenia wejściowego układu 
(UW) i przełączenia źródła (U) napięć (UN) odniesienia 
na wejście integratora (IRC); faza pomiaru napięcia 
odniesienia (UN) O polaryzacji przeciwnej w stosunku 
do polaryzacji napięcia mierzonego (Ux) trwa do mo-
mentu (m + n), w którym następuje zmiana stanu kom-
paratora (K) i pojawienie się kolejnego (m + n -f 1) 
impulsu na wejście licznika (L) i wejściu przerzutnika 
(P) powodującego uruchomienia pamięci i zarejestro-
wanie wyniku pomiaru; faza końcowa trwa od mo-
mentu zmiany stanu komparatora (K) do momentu za-
kończenia całego cyklu pomiarowego i jest wykorzys-
tana do odłączenia źródła (U) napięć (UN) odniesienia, 
do zerowania integratora (IRC) i do załączenia układu 
wejściowego (UW) na wejście integratora (ШС). 

21e (P. 156195) 22.06.1972. 
Wyższa Szkoła Marska, Gdynia (Edmund Markowski, 

Ludwik Referowski). 
Sposób pomiaru rezystancji uzwojeń maszyn elek-

trycznych prądu przemiennego i transformatorów pod-
czas ich pracy znamienny tym, że porównuje się spad-
ki napięcia wywołane przepływem prądu stałego przez 
uzwojenia badanego ze spadkiem napięcia na rezystan-
cji porównawczej. 

Układ do stosowania sposobu według zastrzeżenia 1 
i 2 znamienny tym, że uzwojenia (M) maszyny elek-
trycznej lub transformatora są za pośrednictwem 
trzech lub więcej jednakowych elementów parame-
trycznych przykładowo diod (D) połączonych w ten 
sposób, że tworzą punkt zerowy zasilane z jednego 
bieguna źródła prądu stałego (E), przy czym punkt ze-
rowy uzwojenia (M) jest połączony poprzez opornik 
porównawczy (Rp) o określonej rezystancji z drugim 
biegunem źródła prądu stałego (E), natomiast do zacis-
ków uzwojeń (M), które nie tworzą punktu zerowego, 
są dołączone dodatkowe elementy parametryczne naj-
korzystniej oporniki (R3) o jednakowej rezystancji po-
łączone w ten sposób, że tworzą punkt zerowy, który 
poprzez opornik (R4) połączony jest z opornikiem po-
równawczym (Rp), natomiast galwanometr (G) wyska-
lowany najlepiej w jednostkach temperatury przyłą-
czony jest dwoma zaciskami do punktów, mających 
jednakowe potencjały w stanie równowagi, znajdują-
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cych się jeden w obwodzie składającym się z oporni-
ków (Ri) i (Rj) oraz drugi w obwodzie składającym się 
z oporników (R,) i (R4). 

21e (P. 156239) 24.06.1972. 

Wyższa Szkoła Morska, Gdynia (Edmund Markow-
ski). 

Sposób pomiaru napięcia przemiennego o dobierał-
nym i»kresie pomiarowym, znamienny tym, że połów-
£a dodatnia przebiegu przemiennego ładuje kondensa-
tor (C,) poprzez diodę (Dj) i rezystor (R,), natomiast 
połówka ujemna ładuje kondensator (C2) poprzez dio-
dę (Dř) i rezystor (R,), przy czym jeden względnie oba 
kondensatory zbocznikowane są diodami Zenera (D3), 
a do okładzin zewnętrznych szeregowo połączonych 
kondensatorów przyłączony jest miernik elektryczny 
<M), którego prąd ograniczony jest przez rezystor (R). 

21e (P. 156343) 29.06.1972. 

Politechnika Gdańska, Gdańsk (Ryszard A. Krajew-
aki, Jan Stolz). 

Sposób pomiaru różnicy faz sygnałów harmonicz-
nych, znamienny tym, że mierzy się wartość średnią 
czasów pomiędzy chwilami przejść sygnału pomiarowe-
go przez poziom zerowy odległymi od siebie w przy-
bliżeniu o nieparzystą wielokrotność połowy okresu 
sygnału harmonicznego, a chwilami przejść sygnału 
odniesienia przez poziom zerowy odległymi od siebie 
w przybliżeniu także o nieparzystą wielokrotność po-
łowy okresu sygnału harmonicznego, przy czym mie-
rzona różnica faz jest liniową funkcją mierzonej war-
tości średniej. 

Fazomierz do stosowania sposobu według zastrz. 1, 
posiadający przerzutnik dwustabilny i komparatory 
przejścia sygnałów przez poziom zerowy, znamienny 
tym, że wyjścia komparatorów (1, 2) są połączone 
z wejściami przerzutnika dwustabilnego (5) przez ukła-
dy selekcji (3, 4) dokonujące selekcji tych impulsów, 
które odległe są od siebie w przybliżeniu o nieparzystą 
wielokrotność połowy okresu sygnału harmonicznego. 

21е (Р. 156425) 1.07.1972. 

Włocławska Fabryka Lin i Drutu „Drumet", Włocła-
wek. 

Układ do sprawdzania elektronicznego zabezpiecze-
ni» do palników gazowych, zawierający gniazdo ze sty-
kami odpowiadające wyjściu układu sprawdzanego 
znamienny tym, że zawiera obwód symulujący stan 
zapalenia i zgaśnięcia palnika gazowego złożony z wy-

łącznika (WP), połączonego szeregowo z opornikiem (R), 
i potencjometrem (P), o opornościach tak dobranych by 
przy zasilaniu prądem zmiennym o napięciu 220 V 
płynął w nim prąd o wartości analogicznej do prądu 
przepływającego przez układ elektroda kantalowa -
płomień - palnik, przy czym do obwodu przekaźnika 
elektronicznego układu zabezpieczającego są włączone 
podczas sprawdzania sygnalizacyjne lampki (L, i L,). 

21e (P. 156426) 1.07.1972. 

Włocławska Fabryka Lin i Drutu „Drumet", Włocła-
wek, (Janusz Rakowski, Wiesław Rakowski). 

Układ do sprawdzania zabezpieczeń z czujnikiem fo-
toelektrycznym do układów sterowania palników gazo-
wych złożony ze złącza do obwodów drukowanych, 
lampek sygnalizacyjnych, przełączników błyskawicz-
nych, rezystorów, przekaźników, prostownika i mier-
nika prądu znamienny tym, że pomiędzy układ czujni-« 
kowy z fotoelementem a przekaźnik są włączone prze-
łączniki błyskawicznego działania i sygnalizacyjne 
lampki (L,), (Lg), (L3) i (L4). 

21e (P. 156431) 1.07.1972. 

Biuro Studiów i Projektów Energetycznych „ENER-
GOPROJEKT", Zakład Doświadczalny, Poznań, (Józef 
Janecki, Czesław Perzyński, Henryk Szukalski). 

Sposób wyprowadzania bliskosiężnego pomiaru prą-
du i napięcia ze stacji elektroenergetycznych przy po-
mocy linii teletechnicznej, znamienny tym, że mierzo-
ne prądy przemienne i napięcia przemienne zamienia 
się na jednakowej wielkości w stosunku do mierzone-
go zakresu, prądy przemienne o małym natężeniu przy 
pomocy znanych przekładników prądowych w przy-
padku pomiaru prądu, a przy pomocy znanych prze-
kładników prądowych z włączonymi szeregowo oporni-
kami v/ przypadku pomiaru napięcia, które następnie 
doprowadza się przy pomocy łączników układu wy-
biorczego i podaje się na transformator z odpowiednio 
zwiększoną izolacją, a następnie wyprostowuje się przy 
pomocy układu prostownikowego i wysyła linią przez 
zaciski wyjściowe. 
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21e (P. 156478) 3.07.1972. 
Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska (Bogdan 

Kasprzak). 
Urządzenie do szybkiego określania wartości usta-

lonej przebiegów o długich stałych czasowych, współ-
pracujące ze wskaźnikiem napięcia, znamienne tym, 
że stanowi je próbkujący blok wykonany jako różnicz-
kujący układ (1), który jest połączony poprzez szczyto-
wy detektor (2) ze wskaźnikiem napięcia (3). 

Odmiana urządzenia według zastrz. 1, znamienna 
tym, że stanowi ją próbkujący blok wykonany jako 
oscylacyjny układ (4), który jest połączony poprzez 
szczytowy detektor (5), wyposażony w układ pamięci 
i kasowania, ze wskaźnikiem napięcia (3). 

21e (P. 156644) 11.07.1972. 
Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów, War-

szawa (Piotr Kowalski, Edward Golonka, Edward Nie-
dzielski). 

8posób kontroli częstotliwości drgań strun wrorco-
wych w strunowych miernikach analogowych znamien-
ny tym, że częstotliwość badaną zrównuje się z często-
tliwością rezonansową filtra wąskopasmowego, na 
przykład magnetostrykcyjnego, przy czym sygnał o ba-
danej częstotliwości podawany jest z przestrajanego 
generatora strunowego (1) bezpośrednio na jedno wej-
ście wskaźnika miernika (3) i na wejście filtra wąsko-
pasmowego (2) i poprzez filtr wąskopasmowy (2) na 
drugie wejście wskaźnika miernika (3). 

21e (P. 15692©) 25.07.1972. 

Politechnika Poznańska, Poznań (Zdzisław Kachlicki, 
Maria Markiewicz-Wrzeciono). 

Układ do przesuwania fwjr sygnału składający się ze 
źródła sygnału, modulatora, filtru i przesuwnika fazo-
wego znamienny tym, że wyjście źródła sygnału (1) po-
łączone jest z wejściem modulatora (2), do którego do-
prowadza się falę nośną, natomiast wyjście tego mo-

üdjilatora Ш łączy siq z przesuwnikiem fazowym (4) po-
przez filtr (3). 

21e " (P. 156964) 27.07.1972. 
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Metrologii Elektrycz-

nej, Zielona Góra (Artur Metal). 
Ułożyskowanie kiełkowe organu ruchomego w elek-

trycznym przyrządzie pomiarowym odpornym na dzia-
łanie drgań i wstrząsów znamienne tym, że czop (1) 
i panewka (5) zamocowane są w elementach (2) i (6) 
wykonanych z materiału elastycznego. 

21e (P. 157036) 31.07.1972. 
Gamma Murek, Budapeszt, Węgry (Adam Billing, 

Ernü Spitko, Fal Stark). 
Sposób stałego ustalania częstotliwości powtarzania 

statystycznych sygnałów impulsowych, znamienny tym, 
że impulsy są z jednej strony gromadzone, a z drugiej 
strony, że przez ich powtarzanie, okresowe dodawanie 
wytworzony zostaje sygnał sprzężenia zwrotnego -
ciąg impulsów, który jest w sposób ciągły odejmowany 
od tego nagromadzonego sygnału. 

Cyfrowy miernik częstości impulsów w celu realiza-
cji sposobu według zastrz. 1, posiadający co najmniej 
dwa rejestry, a w każdym z rejestrów co najmniej 
trzy dekady licznika, znamienny tym, że wejścia jed-
nego, zmiennie trój- lub czwórdekadowego rejestru (A) 
połączone są z jednej strony z dwoma wyjściami ze-
społu wstępnego rozdziału (12), zastosowanej jako prze-
łącznik zakresu pomiaru, a z drugiej strony z wyjściem 
zmiennego trój- lub czerodekadowego rejestru (B); 
wyjścia połączone są z jednej strony z wejściami dru-
giego rejestru (Г5), a z drugiej strony z digistronowym 
urządzeniem wskazującym (14), przy czym pierwsze 
wejście dwudekadowego zespołu wstępnego rozdziału 
(12), zastosowanego jako przełącznik zakresu pomiaru, 
połączone jest z zespołem sterującym (13), drugie wej-
ście z jednostką zwrotnej redukcji przestrzennej (11), 
skonstruowanej dekadowo w sposób ciągły i liniowy 
nastawiany generator impulsów, przystosowany do cią-
głego nastawiania liczby impulsów od 0,1 do 1000 na 
sekundę, w czterech dekadach, trzecie wejście połączo-
ne jest z mierzonym zewnętrznym źródłem częstotli-
wości (fi), a czwarte wejście połączone jest z genera-
torem impulsów, przełączanym za pośrednictwem prze-
łącznika (S) lub sterowanym kwarcowo, albo tez z ze-
wnętrznym źródłem częstotliwości odniesienia (fr). 
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21e (P. 157067) 2.08.1972. 
Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Hen-

ryk Borowski, Zygmunt Grochowski). 
Różnicowy analizator amplitudy impulsów, współ-

pracujący z dowolnym źródłem impulsów, połączonym 
ze wzmacniaczem, którego wyjścia połączone są z wej-
ściami dwóch dyskryminatorow różnicowych, z których 
pierwszy ogranicza górny próg dyskryminacji dla am-
plitudy impulsów otrzymywanych ze źródła impulsów, 
drugi zaś dolny próg dyskryminacji, znamienny tym, 
że wyjście pierwszego dyskryminatora (4) różnicowego 
połączone jest z wejściem gaszącym przerzutnika (5), 
którego wejście zapalające połączone jest z jednym 
z wyjść drugiego dyskryminatora (3) różnicowego, zaś 
drugie wyjecie tego dyskryminatora połączone jest 
г wejściem generatora (6) jednego impulsu, którego 
jedno z wyjść połączone jest z wejściem drugiego ge-
neratora (7) jednego impulsu, a wyjście tego genera-
tora połączone jest z wejściem gaszącym przerzutnika 
(5), którego wyjście jest połączone z jednym z wejść 
elementu (8) iloczynu, zaś drugie z wejść elementu ilo-
czynu jest połączone z drugim z wyjść pierwszego ge-
neratora (6), natomiast wyjście elementu (8) iloczynu 
połączone jest z licznikiem (9) impulsów. 

21e (P. 157093) 3.08.1972. 
Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów, War-

szawa, Polska (Marian Fabrycy, Roman Kapuscinski). 
Miernik elektryczny ze wskaźnikiem stroboskopo-

wym, posiadający silnik elektryczny o stałych i stabi-

lizowanych obrotach, tarczę z naniesionym znakiem, 
podzielnię/ czytnik, przerzutnik monostabilny o czasie 
przerzutu powrotnego zależnym od przyłożonego napię-
cia, układ kształtowania impulsu i źródło światła, zna-
mienny tym, że przerzutnik monostabilny (6) jest przy-
łączony do mierzonego źródła sygnału obwodem usta-
lającym czas przerzutu i obwodem uruchamiającym 
przyłączony do czytnika (5) oraz ma w obwód wejścio-
wy za pośrednictwem układu formowania impulsu (7) 
włączone źródło światła (8), a tarcza (2) z naniesionym 
znakiem (3) jest napędzana silnikiem elektrycznym (1). 

21e (P. 157125) 4.08.1972. 
Pierwszeństwo: 6.08d971; Niemiecka Republika Demo-

kratyczna. 
VEB Energiekombinat Ost, Drezno, Niemiecka Repu-

blika Demokratyczna (Günter Brusdeylins, Rudolf Hil-
ler, Wolfgang Damm, Siegfried Hanus). 

Sposób ustalania i przeprowadzania okresowej wy-
miany naliczających urządzeń pomiarowych, zwłaszcza 
liczników energii elektrycznej i gazomierzy. Tekst zgło-
szenia zamieszczono w klasie 42e na str. 120. 

21e (P. 157341) 18.08.1972. 
Instytut Łączności, Warszawa, Polska (Alfons Po-

demski). 
Sposób wytwarzania zniekształceń różnicowych 

czwórników telewizyjnych a zwłaszcza nadajników te-
lewizyjnych polegający na pomiarze fazy różnicowej 
i wzmocnienia różnicowego czwórnika telewizyjnego, 
znamienny tym, że pierwszy w ciągu sygnałów testo-
wych (1) będący sumą sygnału luminancji i sygnału 
chrominancji jest podawany poprzez odcinek nadaw-
czy linii przesyłowej (2) na wejście badanego czwórni-
ka telewizyjnego (4) a następnie z wyjścia togo czwór-
nika poprzez odcinek odbiorczy linii przesyłowej (2) 
na miernik zniekształceń fazy różnicowej i wzmocnie-
nia różnicowego (5), który wskazuje sumaryczne znie-
kształcenia badanego czwórnika telewizyjnego i linii 
przesyłowej, a następnie na układ pamięci (7) zacho-
wujący sumaryczny zapis zniekształceń w czasie, 
a drugi identyczny sygnał z ciągu sygnałów testowych 
jest podawany na linię przesyłową zwartą na wejściu 
czwórnika badanego i po przejściu przez linię przesy-
łową na miernik zniekształceń fazy różnicowej i wzmoc-
nienia różnicowego a następnie jednocześnie z sygna-
łem sumarycznych zniekształceń czwórnika i linii prze-
syłowej z pamięci, jest podawany na elektroniczny 
układ liczący (9) realizujący funkcję odejmowania 
arytmetycznego dla faz różnicowych obu sygnałów oraz 
funkcję wypadkowego wzmocnienia dla wzmocnień 
różnicowych obu sygnałów, a z jego wyjścia na wskaź-
nik oscyloskopowy (10) obrazujący charakterystyki fa-
zy różnicowej i wzmocnienia różnicowego badanego 
czwórnika telewizyjnego w funkcji wielkości poziomu 
sygnału luminancji. 

21e (P. 157519) 30.08.1972. 
Zakłady Konstrukcyjno-Mechanizacyjne Przemysłu 

Węglowego Zakład Elektroniki Górniczej, Tychy, Pol-
ska (Benon Halama, Anatol Hatwich, Wiktor Gwóźdź, 
Roman Grochowski, Józef Berger, Henryk Szponar. 

Stolik transportowo-Iaboratoryjny składający się 
z metalowego szkieletu posiadającego cztery nogi za-
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kończone kółkami, dwóch platform znamienny tym, że 
posiada 'gniazdka sieciowe (1) połączone poprzez bez-
piecznik (2) z przewodem zasilającym (3), który jest 
chowany w pojemniku (4) oraz gniazdka uziemiające 
(5) połączone z metalowym szkieletem stołu (6). 

21e (P. 157525) 30.08.1972. 

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska (Jan 
Masny, Stanisław Osiński. Zdzisław Teresiak). 

Wielkoprądowe urządzenie do pomiaru skuteczności 
zerowania lub uziemienia ochronnego, zawierające 

"człon sztucznego zwarcia wyposażony w pomiarowy im-
pedor, który poprzez prostownik połączony jest z kon-
densatorem wchodzącym w skład członu pomiarowego. 
na wyjście którego włączony jest woltomierz o dużej 
rezystancji wewnętrznej, znamienne tym, że pomiaro-
wy impedor (2) połączony jest szeregowo z symetrycz-
nym tyrystorem (I), którego elektrody są połączone ze 
sterującym członem (II), a pierwszy kondensator (3) 
pomiarowego członu (V) połączony jest z jednej stro-
ny bezpośrednio z drugim kondensatorem (4), nato-
miast z drugiej strony poprzez rezystor (5), przy czym 
do wspólnego elektrycznego punktu kondensatorów (3 
i <) dołączony jest rozładowczy rezystor (6). który po-
łączony jest z ruchomym stykiem dwupozycyjnego 
przełącznika (7), zaś styki nieruchome przełącznika (7) 
połączone są z pozostałymi zaciskami kondensatorów 
(3 i 4), a drugi kondensator (4) połączony jest równole-
gle z woltomierzem (VI) o dużej rezystancji wewnętrz-
nej. 

21f (P. 154160) 20.03.1972. 

Kombinat Techniki Świetlnej „POŁAM", Warszawa 
(Andrzej Cybulski, Jerzy Krajewski). 

Elektroda do lamp wyładowczych, składająca się 
z wolframowego rdzenia na którym osadzona jest wol-
framowa skrętka z emiterem znamienna tym, że na 
zewnętrznej powierzchni skrętki (2) znajduje się war-
stwa (4) materiału o dużej pojemności cieplnej i do-
brych własnościach izolacyjnych. 

21f (P. 156538) 6.07.1972. 
Pierwszeństwo: 9.09.1971 - Czechosłowacja 

Tesla, národni podnik, Praga, Czechosłowacja (Jitka 
Machatá, Milan Krejčí, Iiri Straka). 

Cokół dla lamp halogenowych, składający się z tulei 
wykonanej z wytłoczki, mającej wygięte do wewnątrz 
języczki sprężynujące służące do zamocowania cokołu 
na trzonie bańki szklanej oraz z płytki centrującej 
przylutowanej lub przyspawanej do tulei i zapewniają-
cej prawidłowe ustawienie środka oświetleniowego 
lampy, przy czym cokół jest wyposażony w przewód 
doprowadzający połączony z jednym z wyprowadzeń 
prądowych, a drugie wyprowadzenie jest połączone 
z płaszczem tulei, znamienny tym, że przewód dopro-
wadzający (8) połączony z jednym z wyprowadzeń (7) 
jest odciążony od naprężeń rozciągających za pomocą 
wyciętego w jednej z szerszych ścian tulei (1) skrzy-
dełka (17), przy czym do wolnego końca tego skrzydeł-
ka, który to koniec jest wygięty do płaszczyzny ohu 
wyprowadzeń (7, 9) przyspawane jest punktowo drugie 
wyprowadzenie (9). 

21g (P. 156274) 26.06.1972. 
Zakłady Wytwórcze Sprzętu Teletechnicznego „Tel-

kom-Telfa", Bydgoszcz (Jan Strzelewicz). 
Kontaktronowy przekaźnik polaryzowany o dwóch 

stanach stabilnych zależnych od ostatniego impulsu po-
dawanego na cewkę o dowolnej ilości uzwojeń, zna-
mienny tym, że zawiera umieszc: ny wewnątrz cewki 
(3) co najmniej jeden kontaktron przełączający (1) wy-
posażony po stronie zwiernej w magnes lub zespół ma-
gnesów (2>, tak umiejscowiony i o takim strumieniu 
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magnetycznym (Фм) wytwarzanym w szczelinie zesty-
ku, że nie powoduje zmiany jednego stanu stabilnego 
na drugi, gdy na cewkę (3) nie są podawane impulsy. 

21g (P. 156769) 18.07.1972. 
Zakłady Wytwórcze Urządzeń Telefonicznych im. 

Komuny Paryskiej „TELKOM-ZWUT", Warszawa (Je-
rzy Czajkowski, Andrzej Kamiński, Bogusław Bere-
zowski). 

Wielozestykowy zespól sprężyn stykowych stosowany 
w elementach manipulacyjnych, sygnalizacyjnych lub 

. komutacyjnych używanych w urządzeniach teletech-
nicznych lub innych, w obwodach elektrycznych słabo-
prądowych, składających się z dwóch identycznych 
wsporników wykonanych z materiału elektroizolacyj-
nego, w których są wykonane szczeliny służące do po-
mieszczenia sprężyn stykowych oraz z jednej przekład-
ki wykonanej również z materiału elektroizolacyjnego 
i dwóch nakładek znamienny tym, że wsporniki (1) po-
siadają., na powierzchniach przylegających do nakładek 
(3), występy (8), które są umieszczone, w centralnie 
usytuowanych otworach (12) nakładek (3) a krawędzie 
otworów (12) przylegają do skośnych powierzchni (9) 
wykonanych na występach (8) od strony przeciwnej do 
powierzchni wspornika (1), na której są wykonane 
szczeliny (li) i która jest dociśnięta do powierzchni 

bocznej przekładki (2) która oddziela dwa wsporniki (i) 
od siebie, i która posiada na swoich powierzchniach 
bocznych występy (13), które wchodzą jednocześnie 
w wycięcia (15) wykonane we wsporniku (1) na po-
wierzchni ze szczelinami (10) i w wycięcie (14) wykona-
ne w sprężynach stykowych (4) umieszczonych w szcze-
linach (10) wspornika (1). 

21* (P. 157094) 3.08.1972. 
Politechnika Warszawska, Warszawa (Zbigniew 

Buchwald). 
Sposób wytwarzania cienkich warstw soli ołowiu 

w fotorezystorach na drodze próżniowego naparowy-
wania znamienny tym, że w komorze próżnioszczel-
nej stanowiącej obuaowę fotorezystora, np. na jej dnie, 
umieszcza się sproszkowaną sól ołowiu, wstępnie ca-
łość wygrzewa w temperaturze 350°-500°C w ciągu 
0,5-3 godzin w warunKach podciśnienia 10~5-10~7 Tr 
i po ostudzeniu do temperatury 200°-250°C podłoże 
układu elektrod oziębia się, korzystnie przez wlanie 
ciekłego azotu do zbiornika, którego ściankę stanowi 
wspomniane podłoże, a do wnętrza obudowy fotorezys-
tora doprowadza się tlen o podciśnieniu 10"1-10~4Tr 
i część obudowy, w której znajduje się sól ołowiu pod-
grzewa się do temperatury 570°-620°C, a następnie 
po osadzeniu się soli ołowiu na układzie elektrod war-
stwę tą wygrzewa się w warunkach podciśnienia 
10 s-K)-* Tr w temperaturze 200°-250°C w ciągu 
10-30 minut. 

21к (Р. 157701) 11.09.1972. 
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszi-

ca, Kraków (Jerzy Dereń, Stanisław Łabuś, Jan Obłą-
kowski). 

Termistor znamienny tym, że jest nim monokryształ 
najkorzystniej tlenku niklu, domieszkowanego tlen-
kiem litu w ilości 0,01 do l°/o atomowych litu, w posta-
ci kostki, przy czym dwie przeciwległe płaszczyzny mo-
nokryształu są pokryte epitaksjalną warstwą złota, do 
której są przytwierdzone elektrody. 

Sposób wytwarzania termistor» według zastrz. 1, zna-
mienny tym, że monokryształ dzieli się w płaszczyźnie 
100 na kostki o wymiarach około 2X3X1 mm, a na-
stępnie na dwie przeciwległe płaszczyzny nakłada się 
epitaksjalną warstwę złota, do której za pomocą pasty 
srebrowej lub platynowej przytwierdza się elektrody, 
po czym całość wygrzewa się przez około 100 godzin 
w temperaturze 500°C. 

21f (P. 157066) 2.03.1972. 
Kombinat Źródeł Światła „POŁAM", Warszawa 

(Maurycy Huettner, Tadeusz Bełdowski, Janusz Frydel, 
Wojciech Gołaszewski). 

Sposób wyświecania świetlówek w procesie wytwór-
czym, dla stabilizacji ich parametrów, a w szczegól-
ności napięcia zapłonu, znamienny tym, że operację 
wyświecania przeprowadza się w układzie połączeń 
umożliwiającym dwuplamkowe wyładowanie w lam-
pie t.j. wyładowanie przy którym na każdej katodzie 
tworzą się dwie plamki katodowe, po jednej na każ-
dym końcu aktywnej części katody. 

2lg (P. 157049) 1.08.1972. 
Pierwszeństwo: 24.08.1971 - Niemiecka Republika De-

mokratyczna 
VEB Carl Zeiss, Jena, Niemiecka Republika Demo-

kratyczna. 
Urządzenie pomiarowe do określania miejscowej za-

leżności natężenia i/lub czasu opóźnienia promieniowa-
nia rekombinacyjnego w paśmie promieniowania pół-
przewodnikowego źródła promieniowania, znamienne 
tym, że do odbiornika promieniowania włączony jest 
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miernik fazy. a pomiędzy półprzewodnikowym źródłem 
promieniowania a odbiornikiem promieniowania 
umieszczony jest zawierający przesłonę, powiększający 
układ optyczny, który powierzchnię promieniującą od-
twarza na przesłonie, przy czym do okresowego pobu-
dzenia półprzewodnikowego źródła promieniowania jest 
źródło wzbudzenia, a do wytwarzania mierzonego ru-
chu względnego pomiędzy obrazem powierzchni pro-
mieniującej a przesłoną przewidziane są środki me-
chaniczno-optyczne. 

21g (P. 157027) 31.07.1972. 
Instytut Łączności, Warszawa (Jacek Szczerbik). 
Polaryzowany przekaźnik elektroniczny zawierający 

układ sterujący i odseparowany od niego galwanicznie 
układ przełączający znamienny tym że w układzie 
przełączającym (II) anoda tyrystora pomocniczego (5) 

- jest połączona z biegunem dodatnim baterii polaryzują-
cej (12), a bramką tyrystora pomocniczego (5) jest po-
łączona z jednym z dwu pomocniczych zacisków wyj-
ściowych układu sterującego (I) przy czym katoda ty-

- rystora pomocniczego (5) jest połączona z drugim z dwu 
pomocniczych zacisków wyjściowych układu sterujące-
go (I) oraz jest połączona poprzez rezystor (6) z ujem-
nym biegunem baterii polaryzującej (13) przy czym 
punkt połączenia katody tyrystora (5) z rezystorem (6) 
jest załączony poprzez kondensator (7) na dwójnik rów-
noległy rezystorowodiodowy na diodzie (10) i rezysto-
rze (11) który jest dołączony do jednego z dwu zacis-
ków wyjściowych przekaźnika (15) ponadto katoda dio-
dy (10) jest połączona poprzez rezystor (9) z ujemnym 
biegunem baterii polaryzującej (13) oraz jest połączona 
z katodą tyrystora podstawowego (8) załączoną na je-
den z pary podstawowych zacisków wyjściowych ukła-
du stetrującego (I), którego anoda jest połączona z do-
datnim biegunem baterii polaryzującej (12) a bramka 
tyrystora (9) jest połączona z drugim z pary podstawo-
wych zacisków wyjściowych układu sterującego (I) 
przy czym biegun ujemny baterii polaryzującej (12) 
i biegun dodatni baterii polaryzującej (13) są załączone 
na wspólny zacisk (14) stanowiący drugi zacisk wyj-
ściowy przekaźnika. 

i i» (Р. ШШ) 29.07.1972. 
lnktytut Technologii Elektronowej przy Naukowo-

-Produkcyjnym Centrum Półprzewodników, Warsza-
wa (Stefan Nowicki, Witold Rosiński). 

Implantator jonów wyposażony w pomniejszający 
układ jonooptyczny znamienny tym, że zawiera soczew-
ki jonowe w postaci podwójnych antysymetrycznych 
dubletów kwadrupolowych magnetycznych lub elektro-
statycznych. 

21g (P. 157375) 21.08.1972. 
Polski Komitet Normalizacji i Miar, Warszawa (An-

toni Skibiński, Zbigniew Szpigiel, Julian Kowar). 
Kondensator przeznaczony do pracy, zwłaszcza 

w precyzyjnych elektrycznych torach wspólosiowycn, 
w którym dielektryk uformowany w postaci walca ma 
okładziny metalowe na częściach czołowych walca, do 
których przymocowane są trwale wyprowadzenia zna-
mienny tym, że wyprowadzenia te ukształtowane są 
w postaci dysków (3) o średnicy takiej samej jak śred-
nica walca (1) dielektrycznego, przy czym dyski (3) wy-
posażone są w elementy centrujące (4 lub 5) umiesz-
czone w osi tego walca. 

Sposób wykonania kondensatora według zastrz. 1 do 
4, w którym dyski ustawia się i trwale łączy czołowo, 
współosiowo do walca dielektrycznego znamienny tym, 
że ustawienie współosiowe dielektryka (1) i dysków (3) 
dokonuje się według powierzchni tworzącej walca (1) 
i zewnętrznej średnicy dysków (3). 

г\% (P. 157606) 6.09.1972. 
Naukowo-Produkcyjne Centrum Półprzewodników 

Zakład Doświadczalny Półprzewodników przy Instytu-
cie Technologii Elektronowej, Warszawa (Jerzy Stosik). 

Sposób wykonywania obudów diod półprzewodniko-
wych zwłaszcza całoszklanych, znamienny tym, że 
zmontowane elementy przygotowane do stapiania 
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umieszcza się w odpowiednio ukształtowanych otwo-
rach dwóch połączonych równoległych płyt, z których 
jedna stanowi przewodnik, druga izolator prądu elek-
trycznego, następnie zestawia z trzecią płytą zapewnia-
jącą nacisk na elementy w czasie procesu i włącza prąd 
elektryczny. 

Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz. 1, 
znamienne tym, że zasadniczo składa się z trzech rów-
noległych płyt, z których jedna jest częścią grzejną, 
kształtującą i centrującą, natomiast pozostałe wyko-
nane z izolatorów zapewniają utrzymanie właściwej 
pozycji i nacisk na stapiane elementy. 

21g (P. 157607) 6.09.1972. 

Politechnika Warszawska, Warszawa (Zbigniew T. 
Kuinicki, Janusz Tkaczyk). 

Maska mechaniczna do naparowywania cienkich 
warstw, zwłaszcza metalicznych, o dużej ostrości za-
rysu, której część o wymaganej małej ostrości wyko-
nana jest z blachy metalowej metodą fotolitograficzną, 
bądź inną dowolną metodą, znamienna tym, że części 
zarysu o krawędziach o wymaganej dużej ostrości, usy-
tuowane pomiędzy krawędziami o mniejszej ostrości 
lub w innym miejscu maski, stanowią naciągnięte me-
chanicznie pręty (3, 5) owalne o małym przekroju po-
przecznym. 

21g (P. 157632) 7.09.1972. 

Pierwszeństwo: 10.09.1971 - Niemiecka Republika Fe-
deralna 

Bunker Ramo Corporation, Oak Brook, Jll, Stany 
Zjednoczone Ameryki Północnej (Theo Huttner). 

Sposób wytwarzania zcetyku rurkowego, znamienny 
tym, że pierwszy styk zatapia się w jednym końcu rur-
ki szklanej a wewnątrz rurki szklanej w jej drugim 
końcu umieszcza się drugi styk i steruje się tempera-
turą tego drugiego końca rurki szklanej aby zatopić 
część drugiego styku w lepkim izkle, oraz przykłada 
eię pole magnetyczne, рогизга się drugi styk względem 
pierwszego styku aż zestyk rurkowy zaaziała w polu 
magnetycznym, po czym drugi koniec rurki szklanej 
chłodzi eię aby spowodować skrzepnięcie szkła i unie-
ruchomienie drugiego styku. 

Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz. 
1-5, znamienne tym, że zawiera środki do otrzymy-
wania przynajmniej dwóch styków w odstępie od sie-
bie wewnątrz rurki szklanej, przyległe do rurki szkla-
nej uzwojenie przeznaczone do poddawania styków 
działaniu pola magnetycznego, uzwojenie grzejne do 
stapiania przynajmniej jednego końca rurki szklanej 
w którym w lepkim szkle jeden ze styków jest zata-
piany, oraz środki do poruszania tego styku w lepkim 
szkle aż do momentu zadziałania zestyku rurkowego. 

21g (P. 157583) 4.09.1972. 
Ośrodek Naukowo-Produkcyjny Materiałów Półprze-

wodnikowych, Warszawa (Rajmund Izbaner, Krystyna 
Jaśkowska, Halina Malinowska, Danuta Wolen). 

Sposób wytwarzania pasty przewodzącej do konden-
satorów znamienny tym, że proszek palladu o wielkości 
ziarna 0,1-5 ц т miesza się z nośnikiem organicznym 
w młynie porcelanowym w ciągu 50-150 godzin. 

21h (P. 156636) 11.11.1972. 
Huta Warszawa, Warszawa, Polska (Stanisław Mu-

siałowicz, Jan Kopeć, Zbigniew Sudoł). 

Nagrzewnica indukcyjna częstotliwości sieciowej do 
ogrzewania wsadu o dużej masie ze stali austenitycz-
nej którego średnica jest duża w stosunku do wyso-
kości, znamienna tym, że składa się z wzbudnika (2 
i 3), złożonego z dwóch lub kilku uzwojeń spiralnych 
stanowiące spłaszczone rurki i nawinięte na siebie, za-
silane prądem elektrycznym i wodą chłodzącą, osłonię-
tych od środka pierścieniem ceramicznym (1), a od ze-
wnątrz ekranami magnetycznymi (4), zamknięta w obu-
dowie (5) z materiału ognioodpornego. 

21h (P. 157568) 1.09.1972. 

Politechnika Wrocławska, Wrocław (Lucjan Domaga-
ła, Sokrates Liandzis, Jan Nikodem, Janusz Maszewski, 
Jerzy Okrasa, Tadeusz Sulima). . 

Sposób wytwarzania elementów grzejnych, znamien-
ny tym, że wkładkę nośną z warstw nośnika nasyco-
nego żywicą syntetyczną prasuje się wstępnie nie do-
puszczając do całkowitego utwardzenia lepiszcza, na-
stępnie umieszcza się na niej materiał grzejny i całość 
wkłada się między warstwy nośnika nasyconego żywi-
cą syntetyczną i powtórnie sprasowuje się. 

21k9 (P. 156726) 17.07.1972. 

Politechnika Śląska im. W. Pstrowskiego, Gliwice 
(Jerzy Szymański, Adam Leśniak, Czesław Mazánek, 
Zygmunt Morys, Edward Maturski). 

Sposób rozdziału I przerobu złomu akumulatorowego 
znamienny tym, że proces prowadzi się w elektrolizerze, 
gdzie anodę stanowi złom akumulatorowy, katodę elek-
troda metalowa, a elektrolitem jest roztwór wodoro-
tlenku sodu względnie potasu przez który przepuszcza 
się prąd elektryczny; lub wyługewuje się złom akumu-
latorowy roztworem wodorotlenku sodu względnie po-
tasu w'osobEÍyrn ługowniku, a następnie przepempo-
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wuje się otrzymany elektrolit do elektrolizera z dwo-
ma elektrodami metalowymi i poddaje się elektrolizie 
w obiegu zamkniętym z ługownikiem; lub też proces 
prowadzi się w elektrolizie zaopatrzonym w dwie elek-
trody metalowe, gdzie elektrolitem jest zawiesina zu-
żytej masy wypełniającej, wydzielonej uprzednio ze 
złomu akumulatorowego w roztworze wodorotlenku so-
du względnie potasu, przez którą przepuszcza się prąd 
elektryczny. 

21k9 (P. 167121) 4.08.1972. 
Pierwszeństwo: 28.08.1971 - NRF 

Varta Aktiengesellschaft, Frankfurt n/Menem, NRF 
(Hans Niklas, Wolfgang Knabenbauer, Heinrich Ra-
benstein). 

Akumulator ołowiowy zwłaszcza gazoszczelny, skła-
dający się z wielu ogniw, mających płyty dodatnie 
i ujemne oddzielone separatorami, przy czym każde 
skrzydełko płytowe jest przeprowadzone przez odpo-
wiedni otwór w pokrywie ogniwa akumulatora, zna-
mienny tym, że skrzydełka płyt o jednakowej biegu-
nwoości są elektrycznie połączone wewnątrz pokrywy, 
a ogniwa są między sobą połączone mechanicznie 
i elektrycznie za pomocą łączników międzyogniowych 
(7, 8, 9), które są umieszczone poniżej górnej krawę-
dzi (3) pokrywy ogniwa. 

21k9 (P. 157670) 7.09.1972. 
Kopalnia Węgla Kamiennego „Siersza", Trzebinia-

-Siersza, Polska (Marian Kolasa). 
Chemiczny sygnalizator nieszczelności zwłaszcza aku-

mulatorów lamp górniczych, znamienny tym, że aku-
mulator (1) umieszczony jest na warstwie chlorku amo-
nu zawartego w pojemnikach (2). 

íl&r (P. 157033) 29.07.1972. 
iieszek Mugeńeki. 

•^Vtzadzenlt do oglądani» Programów kolorowych na 
telewizorze cxarno-bUiym w skład którego wchodzi de-

koder dowolnego systemu, wzmacniacz mocy silników 
wzmacniacze blokowane dla składowych R,G,B, zna-
mienne tym, że posiada okulary składające się z dwu 
systemów filtrów kolorowych R.G.B. wraz z silnikami 
synchronicznymi umieszczonymi w obudowach stero-
wanymi z układu elektronowego tak by oglądany przez 
nie obraz na telewizorze czarno-białym był widoczny 
jako kolorowy. 

22a (P. 156269) 26.06.1972. 
Politechnika Łódzka Instytut Barwników, Łódź (Jan 

Kraska, Wojciech Czajkowski). 
Sposób wytwarzania nowych arylosulfonamldów po-

chodnych ftalocyjaniny o wzorze ogólnym 1, w którym 
Ft oznacza metaliczny lub bezmetaliczny rodnik fta-
locyjaninowy, A oznacza mostek karboiminowy lub 
sulfoiminowy, w którym wodór przy atomie azotu mo-
że być podstawiony resztą alkilową, R, i R2 oznaczają 
atom wodoru, atom chloru, rodnik alkilowy, alkoksy-
lowy, grupę karboksylową, karboksyalkilową, sulfono-
wą, sulfonamidową, alkilo- lub arylosulfonamidową, 
Rj i R4 oznaczają atom wodoru, rodnik alkilowy, alko-
ksylowy, atom chloru, grupę sulfonową, sulfonamido-
wą, alkilo- bądź arylosulfonamidową, lub R3 oznacza 
grupę aminową, acyloaminową albo acyloaryloamino-
wą podstawioną lub niepodstawioną, a R4 oznacza atom 
wodoru, grupę sulfonową lub karboksylową, Z, i Z, 
oznaczają razem lub niezależnie od siebie atom wodo-
ru, resztę alkilową, jak metylową, etylową, cyklohck-
sylową, benzylową lub resztę etylenoiminy albo resztę 
alkanolową, jak metanolową lub etanolową, korzystnie 
estryfikowaną, na przykład kwasem siarkowym bądź 
resztę aminokwasu alifatycznego, jak glicyny, ß-ala-
miny, seryny, kwasu ß-aminomaslowego, lizyny, N-me-
tylotauryny i innych, X oznacza atom wodoru lub rod-
nik alkilowy, na przykład metylowy, etylowy lub 
n-butylowy, zaś a oznacza wartość liczbową 0 -3 , 
b wartość liczbową 1-3,5, natomiast с wartość 0,1-3, 
przy czym suma wartości a, b i с nie przekracza 4, 
znamienny tym, że halogenki kwasów ftalocyjaninosul-
fonowych, w których grupy sulfonowe znajdują się 
w położeniach 3 Tub 4 pierścienia fenylowego rodnika 
ftalocyjaninowego poddaje się reakcji kondensacji 
z aminami aromatycznymi o wzorach ogólnych 2 i 3, 
w których R5 oznacza atom wodoru lub rodnik alkilo-
wy, jak metylowy, etylowy lub n-butylowy, zaś pozo-
stałe symbole mają wyżej podane znaczenie, w śro-
dowisku wodnym w temperaturze 0-50°C, korzystnie 
w obecności mocznika oraz środków wiążących kwas, 
jak wodorotlenki, węglany i octany metali alkalicznych 
oraz trzeciorzędowe aminy alifatyczne lub aromatycz-
ne dodawane w takich ilościach by reakcja przebiega-
ła przy pH = 5-11, po czym poddaje się kondensacji 
z amoniakiem lub aminami alifatycznymi o wzorze 
ogólnym 4, w którym Z, i Zj mają wyżej podane zna-
czenie w temperaturze 0-50°C przy pH = 5-11, a na-
stępnie wydziela się znanymi sposobami ze środowis-
ka reakcji produkty aryloarnidy pochodne ftalocyja-
niny o wzorach ogólnych 5 i 6, w których wszystkie 
symbole mają wyżej podane znaczenie. 
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Odmiana sposobu według zastrz. 1, znamienna tym, 
ie halogenki kwasów ftalocyjaninosulfonowych podda-
je się reakcji kondensacji z dwuaminami o wzorze 
ogólnym 7, w którym wszystkie symbole mają wyżej 
podane znaczenie w środowisku wodnym w tempera-
turze 0-50°C w obecności środków wiążących kwas, 
by reakcja przebiegała przy pH = 6-7, po czym pod-
daje się kondensacji z amoniakiem lub aminami ali-
fatycznymi o wzorze ogólnym 4, w którym Zt i Z, ma-
ją wyżej podane znaczenia w temperaturze 0-50°C, 
przy pH = 5-11, a następnie otrzymany produkt pod-
daje się ponownej kondensacji z chlorkami kwasów 
karboksylowych lub chlorkami kwasów sulfonowych 
o ogólnych wzorach 8 i 9, w których R, i R7 ozna-
czają atom wodoru, atom chlorowca, grupę alkilową, 
alkoksylową, grupę nitrową, grupę sulfonamidową bądź 
podstawioną grupę aminową, na przykład chlorek ben-
zoilu, chlorek benzenosulfonylu, 4-toluenosulfochlorek, 
4-sulfonamidosulfochlorek, 3-sulfonarmdosulfochlorek, 
chlorek 3-sulfonamidobenzoilu, chlorek 4-nitrobenzoi-
lu, chlorek 4-chlorobenzoilu, 4-acetanilidosulfochlorek, 
chlorek 4-acetanilidobenzoilu i inne, w środowisku 
wodnym lub wodno-organicznym w temperaturze 
0-30°C w obecności środków wiążących kwas, doda-
wanych w takich ilościach, by reakcja przebiegała przy 
pH = 6-9, a następnie ze środowiska reakcji wydziela 
się-znanymi sposobami aryloamidy o wzorach ogól-
nych 10 i 11, w których wszystkie symbole mają wyżej 
podane znaczenie. 

22a (P. 156695) 14.07.1972. 
Wyższa Szkoła Inżynierska im. J. i J. Sniadeckich, 

Bydgoszcz, Polska (Kazimierz Kozłowski, Tadeusz Kra-
sowski). 

Sposób wytwarzania dwuaminowlolantronu znamien-
ny tym, że dwubromowiolantron poddaje się reakcji 
stapiania z mocznikiem i octanem sodowym w tempe-
raturze najkorzystniej od 130 do 190°C przez okres 
2 godzin wobec katalizatora sproszkowanej miedzi. 

22a (P. 157022) 29.07.1972. 
Pierwszeństwo: 30.07.1971; 9.06.1972 - Niemiecka 

Republika Federalna 
Badische Anilin- Soda-Fabrik AG, Ludwigshafen 

n/Renem, Niemiecka Republika Federalna (Karl 
Schmeidl). 

Roztwory barwników rodamlnowych, znamienne tym, 
że zawierają zestryfikowane barwniki rodaminowě, o 
wzorach 1 i/lub 2, w których R oznacza atom wodoru, 
grupę acetylową, propionylową, alkilową o 1 - Í ato-
mach C, lub grupę o wzorze (CH2CH2O)nR2, n oznacza 
liczby 1 lub 2, R1 oznacza atom wodoru, grupę mety-
lową lub etylową, a R* oznacza atom wodoru, grupę 
acetylową, propionylową lub alkilową o 1-4 ato-
mach C. 

Sposób wytwarzania roztworów według zastrz. 1-3, 
znamienny tym, że zasady odpowiadające barwnikom 
o wzorach 1 i/lub 2 estryfikuje się siarczanem dwual-
kilowym w wielowartościowych glikolach i/lub eterach 
glikoli z następującym ogrzewaniem w temperaturze 
około 100-200°C. 

22a (P. 157105) 3.08.1972. 
Pierwszeństwo: 4.08.1971; 22.10.1971; 29.05.1972; 2.06.1972 

- Niemiecka Republika Federalna 
Badische Anilin- und Soda-Fabrik AG Ludwigshafen, 

NRF (Hellmut Kast, Hans Baumann, Udo Mayer An-
dreas Oberlinner) 

Sposób katalitycznego utleniania związków dwu-
i trój- (heteroi-arylomctanowych o wzorze 1, w którym 
Z1, Z*. Z1 i Z« niezależnie od siebie oznaczają atom wo-
doru, ewentualnie podstawiony rodnik alkilowy, cyklo-
alkilowy, aralkilowy lub arylowy, Z1 i Z* lub Z* i Z* 
razem z atomem azotu oznaczają pierścień heterocy-
kliczny, Zs oznacza atom wodoru, chlorowca, rodnik 
alkilowy lub grupę alkoksylową, Z» oznacza atorn wo-
doru, chlorowca, rodnik alkilowy lub grupę alkoksylo-
wą, a Z oznacza atom wodoru, ewentualnie podstawiony 
rodnik arylowy lub rodnik heterocykliczny, znamienny 
tym, że związek o wzorze 1 działa się benzochinonami 
podstawionymi fluorem, chlorem, bromem lub grupą 
cyjanową lub fenatrenochinonami podstawionymi gru-
pą nitrową w obecności katalizatorów zawierających 
tlen i kompleksowo związany metal ciężki aktywujący 
tlen. 



U» (P. 1576657) 8.09.1972. 
Pierwszeństwo: 10.09.1971 - Szwajcaria 

Ciba-Geigy AG, Bazylea, Szwajcaria. 
CiekU I trwała dyspersja barwników anionowych, 

znamienna tym, że zawiera zdyspergowany barwnik 
anionowy o wielkości ziarna co najwyżej 5 mikronów, 
co najmniej jeden anionoczynny dyspergator i ewen-
tualnie zwilżacz, ewentualnie dodatkowe środki pomoc-
nicze oraz wodę. 

Sposób wytwarzania trwałej dyspersji według zastrz. 
1, znamienny tym, że anionowy barwnik homogenizuje 
się z co najmniej jednym anionoczynnym dyspergato-
rem, ewentualnie ze zwilżaczem i dalszym środkiem 
pomocniczym oraz z wodą do uzyskania dyspersji 
o wiekości cząsteczek barwnika poniżej 5 mikronów. 

22f (P. 154927) 23.04.1972. 
Instytut Badawczo-Projektowy Przemysłu Farb i La-

kierów, Gliwice (Aleksander Tarnawski, Ludwik Chro-
my, Wacław Brzeziński, Elżbieta Kamińska). 

Sposób wytwarzania czerwieni żelazowej przez re-
akcję roztworu siarczanu żelazowego z zasadą amono-

» wą i następne utlenienie powstałego osadu wodorotlen-
ku żelazowego powietrzem, znamienny tym, że prowa-
dzony jest w sposób ciągły, przez ciągłe dodawanie roz-

t w o r u siarczanu żelazawego o stężeniu 75-150 g/l w za-
leżności od żądanego odcienia. 

Urządzenie według zastrz. 2 znamienne tym, że: po-
dzielone jest na 6 (A,-Ae) lub 8 oddzielnych przestrze-
ni reakcyjnych, w których warunki prowadzenia pro-
cesu mogą być zmieniane w szerokich granicach tem-
peratur i stężeń zasady amonowej. 

22f (P. 157584) 4.09.1972. 
Ośrodek Naukowo-Produkcyjny Materiałów Półprze-

wodnikowych, Warszawa (Rajmund Izbaner, Krystyna 
Jaśkowska, 'Maria Szczepanik, Zenon Szczepanik, Da-
nuta Stawisińska, Urszula Zadroga). 

Sposób wytwarzania proszku srebrowego o kształcie 
płatkowym znamienny tym, że proszek srebrowy ku-
listy poddawny jest mieleniu z dodatkiem alkoholu izo-
propanolowego -2 i kwasu stearynowego a następnie 
przemywaniu według znanego sposobu. 

22g (P. 156816) 14.07.1972. 
Kujawska Fabryka Farb i Lakierów, Włocławek (Jan 

Kokociński). 
Kit poliestrowy, znamienny tym, że zawiera jako ba-

zę blonotwórczą kombinację żywicy poliestrowej ela-
stycznej 1 żywicy poliestrowej twardej o wzajemnym 
stosunku udziałów wagowych od 1-5 do 5 - 1 . 

22g (P. 156974) 27.7.1972. 
Pierwszeństwo: 29.7.1971 - Niemiecka Republika 

Federalna 
Dr Kurt Herberts und Co., vorm. Otto Louis. Her-

berts, Wuppertal, Niemiecka Republika Federalna 
(Hans-Dieter Hille, Arnold Dobbelstein, Suresh Mer-
chant). 

Lakier piecowy składający się z rozpuszczalnika or-
ganicznego i zawierającej azot modyfikowanej żywicy 
poliestrowej otrzymanej na osnowie kwasu itakono-
wego i/lub jego izomerów i innych wielozasadowych 
kwasów karboksylowych, wielowodorotlenowych alko-
holi oraz związków zawierających grupy - NH2, lub na 
osnowie reaktywnych pochodnych podanych związków, 
przy czym przynajmniej część tych związków jest trój-
wartościowa, oraz składający się ewentualnie ze zna-
nych w technice lakierniczej dodatków i/lub utwardza-
czy, znamienny tym, że składa się z żywicy poliestro-
wej, która w ilości 5-lO°°/o molowych całkowitej ilo-
ści stosowanych związków zawierających grupy - NH, 
zawiera jako związki zawierające grupy -NH2b wkon-
densowane związki zawierające grupy karbohydrazy-
dowe o ogólnym wzorze 1, w którym R oznacza grupę 
alifatyczną, aromatyczną lub aryloalifatyczną, albo też 
gdy m oznacza liczbę inną niż 0 symbol R oznacza wią-
zanie bezpośrednie, n oznacza liczbę całkowitą 1-3, A 
oznacza ugrupowanie atomów z co najmniej jedną gru-
pą funkcyjną, a m oznacza liczbę 0 lub liczbę 1-3, 
z tym, że suma n + m stanowi co najmniej liczbę 2, 
przy czym 20-100% grup karbohydrazydowych związ-
ków o ogólnym wzorze 1 przereagowanych zostało z 
kwasem itakonowym, ale wszystkie cząsteczki kwasu 
itakonowego zostały całkowicie przereagowane z gru-
pami - NH2. 

Sposób wytwarzania zawierającej azot modyfikowa-
nej żywicy poliestrowej na drodze kondensacji kwasu 
itakonowego i/lub jego izomerów i innych wielozasa-
dowych kwasów karboksylowych, wielowodorotleno-. 
wych alkoholi oraz związków zawierających grupy 
- NH2, lub reaktywnych pochodnych podanych związ-
ków, przy czym przynajmniej część tych związków 
jest trójwartościowa, znamienny tym, że jako związki 
zawierające grupy -NH2 w ilości 5-100°/o molowych 
całkowitej ilości stosowanych związków zawierających 
grupy -NH2 stosuje się związki zawierające grupy 
karboksydrazydowe o ogólnym wzorze 1, w którym R 
oznacza grupę alifatyczną, aromatyczną lub aryloali-
fatyczną, albo też gdy m oznacza liczbę inną niż 0 sym-
bol R oznacza wiązanie bezpośrednie, n oznacza liczbę 
całkowitą 1-3, A oznacza ugrupowanie atomów z co 
najmniej jedną grupą funkcyjną, a m oznacza liczbę 
0 lub liczbę 1-3, z tym, że suma n + m stanowi co naj-
mniej liczbę 2. 
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22g (P. 156983) 29.07.1972. 
Wojewódzki Związek Spółdzielni Pracy Ośrodek 

Techniki i Organizacji, Bydgoszcz (Mariusz Suliński, 
Edward Heleski). 

firooek do czyszcxenla srebra i wyrobów posrebrza-
nych, złożony ze składników działających chemicznie 
oraz ścierniw, znamienny tym, że zawiera oleinę w 
ilości 1,5-10,0 części wagowych, amoniak 25% 2,0-14,0 
części wagowych, tlenek glinu 10,0-50,0 części wago-
wych kredę 2,0-30,0 części wagowych, karboksymety-
Welulozę (w przeliczeniu na suchą masę) 0,5-6,0 czę-
ści wagowych oraz 30,0-70,0 części wagowych wody. 

£2g (P. 157378) 21.08.1972. 

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu 
Stolarki Budowlanej, Wołomin (Roman Janowski, Hu-
berta Karpińska, Jerzy Michalak, Rudolf Cieńciała). 

Utoksyczniona, zmodyfikowana farba chemoutwar-
dialna do malowania wyrobów z drewna i materiałów 
drewnopochodnych, znamienna tym, że zawiera żywicę 
cykloheksanową w ilości 2-3%> oraz pięciochlorofenol 
w ilości 2 - '6% w przeliczeniu na suchą masę substan-
cji błonotwórczej. 

22h* (P. 157132) 5.08.1972. 

POLMO Fabryka Mechanizmów Samochodowych, 
Szczecin (Teresa Szczepanowska). 

Pasta do sprawdzania gładkości powierzchni metalo-
wych składająca się z wazeliny jako bazy, barwnika 
rozpuszczonego w tłuszczach, oraz rozpuszczalnika 
tłuszczowego do tegoż barwnika znamienna tym że za-
wiera wazeliny technicznej zwykłej 50°/o zaś barwni-
kiem jest błękit pigmentowy В о zawartości do 25°/« 
i kwas olejowy o zawartości do 25%. 

22i* (P. 156495) 4.07.1972. 

Zakłady Tworzyw Sztucznych ..Gamrat - Erg" w 
Jaśle, Jasło (Henryk Witos, Michał Tobiasz, Jan Sen-
dyka). 

Sposób produkcji kleju lateksowego do przyklejania 
wykładzin podłogowych z polichlorku winylu znamien-
ny tym, że jako środek zapobiegający koagulacji latek-
su kauczuku polibutadienowo-styrenowego, zwiększa-
jący trwałość zawiesiny i przyczepność kleju do po-
wierzchni klejonych, stosuje się białko i olej roślinny 
zawarte w mączce nasion łubinu gorzkiego. 

23» (P. 154890) 20.04.1972. 

Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa (Włodzi-
mierz Daniewski, Władysław Brud). 

Sposób otrzymywania kompozycji zapachowych o za-
pachu konwalii, znamienny tym, że jako bazę stosuje 
się karbinole metylofenyloetylowy, -dwumetylofenylo-
ctylowy lub etylofenyloetylowy i ich octany. 

Z3c (P. 156320) 28.06.1972. 

Instytut Obróbki Skrawaniem, Kraków (Zbigniew 
Majsak, Krystyna Kutrzyńska-Stolarczyk, Adam Bu-
łat). 

PrzezYOozyftfe chłodziwo wodne do obróbki szlifowa-
niem metali żelaznych, oparte na monomerycznych lub 
niskospolimeryzowanych glikolach, znamienne tym, że 
w wyjściowym produkcie chłodziwa występuje w pro-
centach wagowych: 12,3% kwasu borowego, 26,40% 
trójetanoloaminy, 61,30% glikolu etylenowego lub pro-
pylenowego, względnie . glikolu dwuetylenowego lub 
trójetylenowego, względnie glikolu dwupropylenowego 

lub trójpropylenowego, oraz że zawiera 30 do 50% wo-
dy, 0,7 do 0,8% produktu kondensacji 42 cząstek tlenku 
etylenu, oraz 0,7% bromku lauylopirydyniowego, wy-
stępujących w przygotowanym zagęstniku chłodziwa. 

Sposób otrzymywania przezroczystego chłodziwa wod-
nego według zastrz. 1, znamienny tym, że najpierw 
ogrzewa się glikol do temperatury 50-60°C i miesza-
jąc dodaje się kwas borowy aż do całkowitego rozpusz-
czenia, następnie dodaje się porcjami trójetanoloaminę 
i całą masę ogrzewa się do temperatury 130°C w któ-
rej następuje wrzenie, przy czym temperatura stabili-
zuje się v/ granicach 130 do 140°C, a po zakończeniu 
wrzenia podciąga się temperaturę masy do 150°C mie-
szając i utrzymując ją przez okres dwu godzin, a na-
stępnie masę studzi się do temperatury poniżej 50°C 
i rozcieńcza się zwykłą wodą w stosunku wagowym 
od 50 do 70°/o masy chłodziwa, dodając na końcu pro-
dukt kondensacji 42 cząsteczek tlenku etylenowego oraz 
bromku laurylopirydyniowego i wykonane w ten spo-
sób chłodziwo chłodzi się do temperatury pokojowej. 

23c (P. 156324) 26.07.1972. 
Instytut Technologii Nafty, Kraków; Politechnika 

Warszawska, Warszawa (Witold Pawłowski, Andrzej 
Bukowski, Maria Małkiewicz, Teresa Milczarska). 

Dodatek uszlachetniający do olejów smarowych zna-
mienny tym, że stanowi 0,1-5O°/o wagowych polipro-
pylenu ataktycznego otrzymanego z produktu ubocz-
nego powstałego podczas produkcji polipropylenu izo-
taktycznego, ewentualnie z dodatkiem 0,1-30°/o wago-
wych kopolimetakrylanów i/lub kopoliakrylanów za-
wierających jeden lub więcej rodników z których każ-
dy posiada 1-20 atomów węgla lub innych znanych 
dodatków, w stosunku do dowolnego oleju bazowego 
mineralnego, syntetycznego lub ich mieszaniny. 

23c (P. 15743Ô) 24.08.1972. 

Pierwszeństwo: 25.08.1971 r. Niemiecka Republika 
Demokratyczna. 

VEB Petrolchemisches Kombinat Schwedt, Schwedt, 
Niemiecka Republika Demokratyczna (Hubert Finger, 
Hans-Bruno Lilly, Christa Staege). 

Sposób wytwarzania olejów do chłodziarek, w szcze-
gólności do chłodziarek z czynnikami chłodzącymi opar-
tymi na chlorowcowęglowodorach, znamienny tym, że 
monoalkilobenzeny i/lub polialkilobenzeny i/lub dwu-
aryloalkany i/lub poliaryloalkany o wzorach struktu-
ralnych 1, 2. 3, 4, w których R oznacza grupę alkilową 
o 1-36 atomach węgla, korzystnie 12-24 atomach wę-
gla, n oznacza liczbę całkowitą o wartości 1-6, ko-
rzystnie 1-3, x oznacza liczbę całkowitą o wartości 
1-6, korzystnie 1-4, у oznacza liczbę całkowitą o war-
tości 1-36, korzystnie 1-18 i z oznacza liczbę całko-
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witą o wartości 1-6, korzystnie 1-4, przy czym pier-
ścień aromatyczny może zawierać częściowo chloro-
wiec, korzystnie chlor i grupy eterowe, rafinuje się 
jednostopniowo lub wielostopniowo kwaśnymi środka-
mi czyszczącymi, korzystnie kwasem siarkowym Mub 
halogenkami metali działających słabo zasadowo, ko-
rzystnie chlorkiem glinu i/lub układami obydwu ro-
dzajów środków rafinujących, następnie poddaje się 
olej zobojętnianiu na drodze mokrej i/lub suchej. 

23e (P. 157600) 24.09.1972. 
Raciborskie Zakłady Chemii Gospodarczej .Pollena", 

Racibórz (Jerzy Gazur, Ewa Scholz, Feliks Tessmer, 
Józef Kalyciok). 

Sposób wytwarzania surowca detergentowego za-
wierającego jako substancję aktywną alkilobenzosulfo-
nian sodu i etoksylowane alkohole tłuszczowe znamien-
ny tym, że do jednej części wagowej świeżo wytworzo-
nego alkilobenzenosulfonianu sodu o zawartości czy-
stego składnika 45-60% dodaje się 0,1-1 części wago-
wych etoksylowanego alkoholu tłuszczowego utrzymu-
jąc temperaturę 50-65°C przy jednoczesnym mieszaniu 
otrzymujemy emulsję która poddana kilkunastominu-
towemu odstawaniu zanika i otrzymuje się jednorodny 
stabilny płyn. 

Sposób wg zastrzeżenia (1) znamienny tym, że stosu-
je się alkilobenzenosulfonian sodu świeżo wytworzo-
ny. 

23e (P. 156255) 26.06.1972. 

Polskie Koleje Państwowe Centralny Ośrodek Badań 
i Rozwoju Techniki Kolejnictwa, Warszawa (Jan Pła-
checki, Tadeusz Czekała). 

Sposób wytwarzania środka do mycia i czyszczenia 
iwłaszcza taboru kolejowego według patentu główne-
go nr 55775 znamienny tym, że do związków powierz-
chniowo-czynnych zwłaszcza produktów kondensacji 
tlenku etylenu z alkilofenolem lub alkilo-arylo-sulfo-
nianu sodowego dodaje się dodatkowo kwas olejowy 
w ilości 1 do 6°/o całkowitej masy środka. 

Odmiana sposobu według patentu głównego Nr 55775 
znamienna tym, że związki powierzchniowo-czyr.ne 
wraz z dodatkiem kwasu olejowego ogrzewa się do 
temperatury 100-150°C a następnie wprowadza do 
reaktora zawierającego kwas szczawiowy ewentualnie 
z dodatkiem ścierniwa i poddaje substráty intensywne-
mu mieszaniu. 

24b (P. 156536) 6.07.1972. 

Pierwszeństwo: 8.07.1971 - Francja 

Compagnie Française de Raffinage, Paryż, Francja, 
Wendel-Sidelor, Hayange, Francja (Paul Brulhet, Ge-
rard Quillet). 

Sposób wtrysku paliwa do wielkiego pieca, zwłaszcza 
mieszanki powietrza i paliwa przetlenionego lub nie-
przetlenionego i dużych ilości rozpylonego paliwa płyn-
nego przy zachowaniu stałego impulsu u wylotu dysz, 
bez względu na wskaźniki ilości paliwa wtryskanego, 
z szybkim spalaniem się mieszanki u wylotu z dysz, 
znamienny tym, że rozpyla się paliwo płynne przez 
dmuch o szybkości od 0,3 Macha do 1 Macha, następnie 
przedmuchuje się mieszankę aż do wylotu dyszy w cza-
sie krótszym od czasu zapalenia się tej mieszanki, przy 
czym szybkość przepływu mieszanki zmniejsza się sta-
le aż do wylotu z dyszy przez zwiększenie przekroju 
kanału, który łączy strefę wtrysku z wylotem dyszy, 
po czym zapobiega się powstaniu prądów krążenia po-
wrotnego przez nadanie kanałowi przekroju o stale ro-
snącym profilu krzywoliniowym. 

Dysza do stosowania sposobu według zastrz 1, sta-
nowiąca kanał doprowadzenia mieszanki rozpylonego 
paliwa i powietrza do wylotu dyszy, znamienna tym, 
że kanał ma kształt krzywoliniowego dyfuzora (3), któ-
rego tworząca jest linią krzywą wyrażoną równaniem 
którego druga pochodna ma wartość zawsze dodatnią. 

24c (P. 157134) 5.08.1972. 
Huta Zabrze - Przedsiębiorstwo Państwowe, Za-

brze, Polska (Franciszek Szlencka, Stanisław Gaber). 

Promiennik ciepła wysokich temperatur według zgło-
szenia patentowego P-134077 znamienny tym, że współ-
osiowo z ceramiczną rurą (11) wewnątrz jej wsparty 
na kształcę (4) znajduje się trzpień (5) zakończony naj-
lepiej paraboidalnym stożkiem, zaś długość walcowej 
części tego trzpienia (5), jak i ceramicznej rury (11) 
wynosi około dziesięćkroć więcej niż średnica wewnę-
trzna ceramicznej rury (11). 

24c (P. 157141) 5.08.1972. 

Zakłady Azotowe im. F. Dzierżyńskiego, Tarnów 
(Tadeusz Białas, Stanisław Padlewski, Mieczysław Se-
weryniak, Zbigniew Szponarski). 

Płyta tp&lnlka do niepełnego spalania węglowodorów 
gazowych z tlenem, wykonana z płaskich den sitowych, 
w których umieszczone są rurki doprowadzające gazo-
wą mieszankę reakcyjną oraz rurki doprowadzające 
tlen celem stabilizacji płomienia, znamienna tym, że 
wyloty rurek doprowadzających mieszankę gazową, 
osadzone w dnie sitowym sąsiadującym z komorą spa-
lania, mają kształt dyfuzora. 
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тЬ (Р. 156900) 24.07.1972. 

Marian Faustman, Wągrowiec. 

Wybuchowa sprężarka i wytwornica spalin posiada-
jąca jedną komorę z przestrzenią spalania (1) i prze-
strzenią sprężania (2) oraz komorę (3) jako drugi sto-
pień spalania, lub przestrzeń dopalania znamienna tym, 
że w części pierwszej komory (1) następuje zapłon mie-
szanki gazów o działaniu piorunującym z powietrzem 
o' ciśnieniu początkowym większym od 0 atn. 

27c (P. 157344) 8.08.1972. 

Zakłady Naprawcze Maszyn Elektrycznych ,,Damel", 
Dąbrowa Górnicza, Polska (Czesław Gocyla, Czesław 
Mazur, Edward Kubański, Mieczysław Machniewski). 

Sposób prowadzenia prób końcowych wentylatorów, 
uwłaszcza liniowych, znamienny tym, że przed włącze-
niem do sieci zasilającej silnika napędzającego wenty-
lator zastawiamy wlot powietrza, w wentylatorze lub 
zastawiałby wlot i wylot powietrza w wentylatorze. 

28» (P. 156263) 26.06.1972. 
Instytut Przemysłu Skórzanego, Łódź (Grażyna Dwo-

rzyńska, Czesław Basłyk, Teresa Uszpolewicz, Andrzej 
Gutkiewicz, Kazimierz Kaczmarek, Edward Zaspa). 

Sposób wyprawy odwłaszanych enzymatycznie skór 
świńskich znamienny tym, że stosuje się dodatkowe 
rozluźnianie mieszaninami enzymatycznymi, nanoszo-
nymi na okolice zadnie skór na okres &--19 godz., po 
uprzednim odwapnieniu wstępnym, wypłukaniu skór 
w kąpieli zawierającej dodatek kwasu borowego i za-
garbowywanie formalinowe po wytrawieniu skór prze-
znaczonych na obuwie. 

29a (P. 157119) 4.08.1972. 

Pierwszeństwo: 6.08.1971 - Luksemburg 

Belgia (Carlo Raganato, Solvay et Cie, Bruksela, 
Georges Vaituron). 

Sposób wytwarzania wióklen nieciąglych drogą gwał-
townego rozprężenia ciekłej mieszaniny dwufazowej 
stopionego polimeru i rozpuszczalnika znajdującej się 
w podwyższonej temperaturze i pod wysokim ciśnie-
niem, celem wywołania natychmiastowego odparowa-
nia rozpuszczalnika i utworzenia włóknistej struktury 
ciągłej znamienny tym, że tak otrzymaną ciągłą struk-
turę włóknistą rozdrabnia się w momencie powstawa-
nia strumieniem płynu poprzecznego. 

29a (P. 157120) 4.08.1972. 

Pierwszeństwo: 6.08.1971 - Luksemburg 

Solvay et Cie, Bruksela, Belgia (Carlo Raganato, 
Georges Vaituron). 
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Sposób wytwarzania włókien nleciągłych drogą gwał-
tonwego rozprężania ciekłej mieszaniny dwufazowej 
stopionego polimeru i rozpuszczalnika, znajdującej się 
w podwyższonej temperaturze i pod wysokim ciśnie-
niem, dla spowodowania natychmiastowego odparowa-
nia rozpuszczalnika i zestalenia wymienionego wyżej 
polimeru znamienny tym, że do ciekłej mieszaniny dwu-
fazowej wprowadza się przed zakończeniem rozpręża-
nia płyn pomocniczy. 

29b (P. 154944) 24.04.1972. 
Pierwszeństwo: 21.02.1972 - Kanada 

Union Carbide Canada Limited, Toronto, Kanada 
(Ernest C. Thomm, Barry К. Knowtton). 

Włókno poliamidowe o polepszonym powinowactwie 
do barwników zasadowych i zredukowanym powino-
wactwie do barwników kwasowych, znamienne tym, 
że zawiera poliamid zawierający od 10 do 5GJ o molo-
wych, licząc na całkowitą liczbę powtarzających si"; 
okresowo segmentów poliamidu, powtarzających się 
okresowo członów o wzorze 1 w którym X oznacza Li, 
Na, К lub NH< i w którym grupy -CO- nie są w sto-
sunku do siebie w pozycjach orto i normalny poliamid 
do wytwarzania włókien w ilości dostatecznej do wy-
tworzenia poliamidu dającego włókno, zawierającego 
od 20 do 100 gramorównoważników sulfonowych na 10' 
gramów całego poliamidu i od 35 do 80 gramorówno-
ważników aminowych na 10е gramów całego poliamidu. 

Sposób wytwarzania poliamidu dającego włókno o 
polepszonym powinowactwie do barwników zasado-
wych i zmniejszonym powinowactwie do barwników 
kwasowych znamienny tym, że prowadzi się polimery-
zację w stanie stopionym związku o ogólnym wzorze 2 
w którym R oznacza atom chloru, grupę ОН, ОСП3 lub 
OC;H5 a X oznacza atom Li, Na, К lub grupę NH4 
i w którym grupy -CO-R nie są w stosunku do siebie 
w pozycjach orto ze związkami takimi jak kwas izo-
ftalowy, kwas tereftalowy lub ich pochodne dające 
poliamidy w ilości 1-9 moli/mol związku o wzorze 2 
lub dwuamino o 2-12 atomach węgla w ilości równej 
równoważnikowi molowemu związku o wzorze 2 plus 
kwas izoftalowy, tereftalowy lub ich pochodne i związ-
kami takimi jak kwas izoftalowy, tereftalowy lub ich 
pochodne dające poliamidy i kwas monoammomonokar-
boksylowy o 2-12 atomach węgla, laktamu kwasu mo-
noaminomonokarboksylowego i alifatyczny kwas dwu-
karboksylowy o 2-12 atomach węgla i jego pochodne 
przy czym ilości związku takiego jak kwas izoftalowy, 
tereftalowy lub ich pochodne tworzące poliamidy wraz 
z ilością związku takiego jak kwas monoaminomono-
karboksylowy o 2-12 atomach węgla, laktam kwasu 
monoaminomonokarboksylowego i alifatyczny kwas 
cbvrukarboksylowy o 2-12 atomach węgla lub jego po-
chodna wynosi 1-9 moli na mol związku o wzorze 2 

z conajmniej 0,25 molami związku takiego jak kwas 
izoftalowy, tereftalowy lub ich pochodne tworzące po-
liamidy lub ze związkami takimi jak dwuamina o 2-12 
atomach węgla w ilości równej równoważnikowi molo-
wemu związku o wzorze 2 plus związek taki jak kwas 
izoftalowy, tereftalowy lub ich pochodne tworzące po-
liamidy i plus związek taki jak kwas dwukarboksylo-
wy o 2-12 atomach węgla lub jego pochodne tworzące 
poliamid jeżeli się je stosuje otrzymując półprodukt 
poliamidowy zawierający od 10 do 50°/o molowych je-
dnostek sulfonianowych licząc na okresowo powtarza-
jące się segmenty polimeru a następnie miesza się i wy-
tłacza stopiony półprodukt poliamidowy wraz z normal-
nym poliamidem dającym włókna, w takiej ilości do 
tego aby otrzymać poliamid do produkcji włókna za-
wierający od 20 do 100 gramorównoważników sulfo-
nowych na 10е gramów całego poliamidu i od 35 do 80 
gramorównoważników aminowych na 10е gramów ca-
łego poliamidu. 

29b (P. 156326) 28.06.1972. 
British Railways Board. Londyn, Wielka Brytania 

(James Alexander Enever). 
Sposób wytwarzania kompozycji z włókien węglo-

wych I syntetycznych tworzyw sztucznych na drodze 
włączania włókien węglowych w osnowę z tworzywa 
sztucznego, znamienny tym, że w obszar międzyfazo-
\vy pomiędzy włókna węglowe a syntetyczne tworzywa 
sztuczne włącza się żywice elastomerowe, które mają 
zdolność łatwego mieszania się z syntetycznymi tworzy-
wrrr.i użytymi jako osnowa. 

Sposób według zastrz. 1-3, znamienny tym, że ja-
ko żywicę elastomerową stosuje się reaktywny polimer 
uretanowy. 

29b (P. 156360) 29.06.1972. 
Pierwszeństwo: 5.07.1971 - Wielka Brytania 

Imperial Chemical Industrios Limited, Londyn, 
Wielka Brytania (Simon James Harris). 

Sposób wytwarzania włókna z mieszanych tlenków 
metali, znamienny tym, ze w pierwszym etapie zwłók-
nia się mieszaninę o dużej lepkości składającą się z 
roztworu prekursora pierwszego tlenku metalu tworzą-
cego spinel i prekursora drugiego tlenku metalu two-
rzącego spinel, w rozpuszczalniku organicznym, po 
czym usuwa rozpuszczalnik z wytworzonego włókna 
i rozkłada prekursor na tlenek metalu. 

29b (P. 157088) 3.08.1972. 
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Barwni-

ków, Zgierz (Andrzej Kujawski, Jerzy Jabłoński, Jerzy 
Papierski, Leopold Michalczyk, Wiesław Pawłowski). 

Sposób wytwarzania trwałych preparatów w postaci 
płynów barwnika do barwienia włókien celulozowych 
na kolor zielony metodą pigmentową oraz do druku, 
znamienny tym, że SffWową wodną pastę polisiarczku 
ftalocyjaniny oraz środek dyspergujący I albo środek 
dyspergujący II albo środek ayspergujący III lub mie-
szaninę środków' dyspergujących I i II albo mieszaninę 
środków dyspergujących I i III albo mieszaninę s:ud-



ków dyspergujących II ł III w ilości 0,5-1 g jednego 
z wyżej wymienionych środków dyspergujących lub 
jednej z wyżej wymienionych mieszanin środków dys-
pergujących na 1 g polisiarczku ftalocyjaniny poddaje 
się dyspersyjnemu rozdrabnianiu w urządzeniu typu 
trójwalcówki, ugniatarki, młyna koloidalnego, młyna 
piaskowego, najkorzystniej w młynie perełkowym w 
ciągu 5-12 godzin w temperaturze nie wyższej, niż 40° 
aż do uzyskania rozdrobnienia polisiarczku ftalocyja-
niny na ziarno o wymiarach poniżej 1 ц, po czym roz-
cieńcza się otrzymaną masę wodą do zawartości pig-
mentu 15-20%. 

Trwałe preparaty w postaci płynów barwnika do 
barwienia włókien celulozowych na kolor zielony me-
todą pigmentową oraz do druku, znamienne tym, że 
zawierają 15-2C°/o wagowych polisiarczku ftalocyja-
niny, 10-20% wagowych środka dyspergującego I albo 
środka dyspergującego II albo środka dyspergującego 
III lub mieszaniny środków dyspergujących I i II albo 
mieszaniny środków dyspergujących II i III albo mie-
szaniny środków dyspergujących I i III oraz 60-75% 
wagowych wody. 

29b (P. 157407) 22.08.1972. 
Pierwszeństwo: 24.08.1971, 16.03.1972 - Stany 

Zjednoczone Ameryki 
1.08.1972 - Wielka Brytania 

E.I. du Pont de Nemours and Company, Wilmington, 
Stany Zjednoczone Ameryki (Dennis George Petrille, 
Mattec Joseph Piazza, Cecil Everett Reese). 

Sposób wytwarzania teksturowanej przędzy w któ-
rym wielowlóknowa przędza poddawana jest kolejnym 
lub jednoczesnym operacjom rozciągania i skręcania, 
znamienny tym, że jako przędzę poddawaną teksturo-
waniu stosuje się włókna poliestrowe, dla których 
dwójłomność wynosi co najmniej 0,025, krystaliczność 
nie przekracza 30%, wydłużenie przy zerwaniu wyno-
si co najmniej 180%, a współczynnik tarcia między 
włóknami wynosi co najwyżej 0,42. 

Przędza odpowiednia do teksturowania sposobem 
według zastrz 1, 2 i 3 znamienna tym, że składa się 
z włókien poliestrowych, dla których dwójłomność wy-
nosi co najmniej 0,025, wydłużenie przy zerwaniu za-
wiera się w granicach cd 70 do 100%. krystaliczność 
nie przekracza 30°/o, a współczynnik tarcia między 
włóknami wynosi co najwyżej 0,37. 

29b (P. 157636) 7.09.1972. 

Pierwszeństwo: 9.09.1971 - Luksemburg 

Solway et Cie, Bruksela, Eelgia (Carlo Raganato). 

Sposób odzyskiwania włókienek z polimerów syn-
tetycznych znajdujących się w obecności par rozpusz-
czalnika organicznego przez osadzanie włókienek w po-
itaci arkusza na ruchomym porowatym podłożu, zna-
mienny tym, że odzyskiwanie to przeprowadza się w 
komorze zamkniętej zawierającej pary cieczy nie mie-
szającej się z rozpuszczalnikiem organicznym i obojęt-
nej w stosunku do polimeru tworzącego włókienka, 
przy czym pary rozpuszczalnika odprowadza się w spo-
sób ciągły przez zasysanie z tej komory. 

Urządzenie do stoeowania sposobu według zastrz. 1, 
znamienne tym, że składa się z (a) zamkniętej komory 
(1), (b) urządzenia (3), (2) do wprowadzania włókienek 
i par rozpuszczalnika organicznego do górnej części ko-
mory (1), (c) porowatego podłoża (5) przemieszczają-
cego się w sposób ciągły pod tym urządzeniem w ko-
morze, (d) skrzynki ssącej (4) umieszczonej pod rucho-
mym porowatym podłożem (5) naprzeciwko urządzenia 
doprowadzającego włókienka i pary rozpuszczalnika, 
dla zapewnienia powstawania arkusza z włókienek 
1 usuwania większości par rozpuszczalnika organiczne-
go, (c) urządzenia uszczelniającego (22) do wyprowa-
dzania w spoeób ciągły г komory arkusza z włókienek, 
osadzonego na ruchomym porowatym podłożu, (f) urzą-

dzenia do wprowadzania do komory cieczy nie mie-
szającej się z rozpuszczalnikiem organicznym i obojęt-
nej wobec polimeru tworzącego włókienka. 

30a (P. 156189) 22.06.1972. 
Politechnika Warszawska, Warszawa (Henryk Bo-

rowski). 
Sposób otrzymywania niepotencjalów mięśni, zwłasz-

cza małych ł głęboko położonych znamienny tym, że 
umieszcza się obok mięśni co najmniej jeden element 
zakłócający (3) w postaci bryły przewodnika i/lub izo-
latora, ogniskujących linie ekwipotencjalne (4) pola 
elektrycznego tych mięśni, a następnie w znany sposób 
odbiera się miopotencjał mięśni. 

30a (P. 157090) 3.08.1972. 
Polskie Zakłady Optyczne, Warszawa (Eugeniusz 

Kurcz). 
Urządzenie elektroniczne do przetwarzania bodźców 

świetlnych na bodźce akustyczne lub mechaniczne, zna-
mienne tym, że jego źródło napięcia stałego (1), dętek-
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tor promieniowania (2), przetwornik elektroakustyczny 
lub elektromechaniczny (3) i multiwibrator astabilny (4) 
są połączone ze sobą szeregowo. 

Urządzenie według zastrz. 1 znamienne tym, że prze-
twornik elektroakustyczny lub elektromechaniczny (3) 
jest częścią multiwibratora astabilnego (4). 

30a (P. 157129) 7.08.1972. 
Akademia Medyczna, Lublin (Edward Augustyniak). 
Obcinak chirurgiczny do jednoczesnego ucinania i za-

ginania drutu stosowany przy transfikcji odłamów ko-
stnych znamienny tym, że przy końcu dźwigni (1) jest 
umieszczona stała szczęka (2) w kształcie pierścienia 
przymocowanego na stałe od strony wewnętrznej na 
płaszczyźnie dźwigni (1), a w osi symetrii tej szczęki 
znajduje się otwór (3) rozszerzony od strony dźwigni, 
wewnętrzna krawędź szczęki (2) stanowi element tną-
cy, a zewnętrzna krawędź - element gnący, przy czym 
w ruchomej szczęce (4) zamocowany jest na stałe 
trzpień (5) dopasowany ruchomo do gniazda szczęki 
stałej (2) stanowiący drugą część zespołu tnącego, a w 
trzpieniu (5) prostopadle do jego osi wzdłużnej wyko-
nany jest otwór, który przy rozchylonych dźwigniach 
(1) i (8) znajduje się naprzeciw szczęki stałej (2). 

30a (P. 157304) 16.08.1972. 
Szefostwo Techniki Lotniczej MON, Warszawa (Fran-

ciszek Skibniewski). 
Sposób usuwania zakłóceń, zwłaszcza mięśniowych, 

w ^«Nielicznych badaniach elr-ktrokardioKraficznych, 
znamienny tym, że stosuje się cztery elektrody, z któ-
rych trzy (A, B, M) umieszcza się na ciele badanego 
w znany sposób, a czwartą (C) w niewielkiej odległoś-
ci, korzystnie od 3 do 5 centymetrów od poziomu ude-
rzenia koniuszkowego serca, zaś sygnały odbierane 
przez elektrody umieszczone w znany sposób (A, B, M) 
Z jednej strony oraz mostkową (A), dodatkową (C) 
1 masy (M) z drugiej strony, doprowadza się do połą-
czonych z sobą równolegle wzmacniaczy wstępnych (1, 
2), z których sygnały wyjściowe doprowadza się na-
stępnie do wzmacniacza sumującego (3), przy czym 
«urna tych sygnałów jest miarą przebiegu akcji serca 

[ 1 badanego. 

30a (P. 157532) 31.08.1972. 

Patent dodatkowy do potentu głównego nr zgłoszenia 
P-145597 i 2-ch patentów dodatkowych do tego pa-

tentu. 

Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej Prezydium Wo-
jewódzkiej Rady Narodowej w Opolu. Opole (Klemens 
Kiryłowicz). 

Elektroda do transtorakalnej elektrostymulacji akcji 
serca z jednobiegunową lub dwubiegunową końcówką, 
wkręcaną w mięsień sercowy znamienna tym. że skła-
da się z dwóch oddzielnych i odrębnych funkcjonalnie 
części, z których jedną stanowi końcówka (3) z jedną 
lub dwiema sprężynami śrubowymi o obrysie cylindra 
czyli helisami (6), wkręcanymi w mięsień sercowy, ze 
swobodnie wyprowadzonymi na zewnątrz klatki pier- « 
siowej przewodami (9) doprowadzającymi napięcie, po-
zostawiana w stanie utkwienia w mięśniu przez cały, 
dowolnie długi czas trwania zabiegu elektrostymulacji, 
zaś drugą część stanowi tuleja wprowadcza (1), nasu-
wana wzdłuż przechodzących przez jej światło prze-
wodów (9) do styku i przejściowego sprzęgnięcia z koń-
cówką (3), oraz wprowadzana do klatki piersiowej dwu-
krotnie, na krótkie okresy czasu: raz, ze sprzęgniętą 
końcówką (3) do jej naprowadzenia we właściwe miej-
sce i wkręcenia w mięsień sercowy, oraz powtórnie 
dla ponownego sprzęgnięcia, już wewnątrz klatki pier-
siowej, z końcówką (3) i jej wykręcenia z mięśnia ser-
cowego po ukończonym zabiegu. 

F/6/ 
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30a (P. 157627) 5.09.1972. 
Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej Prezydium 

Wojewódzkiej Rady Narodowej w Opolu, Opole (Kle-
mens Kiryłowicz). 

Końcówka elektrody dosercowej do transtorakalnej 
elektrostymulacji akcji serca, według zgłoszenia o pa-
tent dodatkowy Nr P - 146253 do patentu głównego 
według zgłoszenia Nr P - 145597, złożona z dwóch 
identycznego kształtu i o tym samym zwrocie sprężyn 
śrubowych o obrysie cylindrycznym, osadzonych we 
wspólnej obudowie z dielektryku z przesunięciem wo-
kół wspólnej osi o 180* i stanowiących różnoimienne 
bieguny elektryczne, wkręcane oba jednocześnie w mię-
sień sercowy, znamienna tym, że jedna z tych sprężyn 
(2) zostaje usunięta 1 zamieniona przez sztywny pręt 
(4) w izolacji elektrycznej (5), osadzony we wspólnej 
obudowie (1) z pozostałą sprężyną śrubową (2), dokład-
nie w miejscu osi tej sprężyny (2), zakończony nie-
izolowanym ostrzem (6), wkłuwanym w mięsień ser-
cowy w trakcie wkręcania w ten mięsień pozostawio-
nej drugiej sprężyny śrubowej (2), z niewielkim opóź-
nieniem, spowodowanym różnicą pomiędzy odległością 
od powierzchni obudowy (1) ostrza (6) i zaostrzonego 
zakończenia (3) sprężyny (2) w jej stanie przed ugię-
ciem. 

30b (P. 156262) 26.06.1972. 

Instytut Odlewnictwa, Kraków (Władysław Kajoch, 
Danuta Kostkiewicz). 

8posób wykonywania odlewów precyzyjnych szyno-
protez itomatoloKlcznych metodą wytapianych modeli 
znamienny tym, że układ wlewowy dobiera się pod 
względem przekroju i gabarytu równy przekrojowi i 
gabarytowi odlewu. 

30e (P. 157513) 30.08.1972. 

Akademia Medyczna Katedra i Klinika Otolaryngolo-
giczna, Warszawa, Polska (Tadeusz Malarecki, Zbigniew 
Sudoł). 

Fotel obrotowy do badań błędnika składający się z 
obrotowego krzesła o ruchach wahadłowych napędzany 
mechanicznie poprzez reduktor obrotów znamienny tym, 
że krzesło wahadłowe (2) połączone jest z tuleją (3) do 
której przymocowane są taśmy (4) napędowe obtacza-
Jące się na rolce (5) i utwierdzone w przesuwnym li-
niale (G) związanym przez łącznik (7) z mechanizmem 
korobowodowym, który posiada tarczę (10), w niej u-
mieszczone sanki (11), zaś w osi prowadnic znajduje 
się śruba (12) z wkręconym kołem zębatym stożkowym 
(13) napędzającym, ułożyskowanym czołowo w sankach, 
ponadto na sankach umieszczony jest przegub (14) łącz-
nika (7) na nim osadzone koło zębate stożkowe (15) na-
pędzane, przy czym koło to może być przy pomocy za-
trzasku związane na stałe г łącznikiem. 

30g (P. 156966) 27.07.1972. 
Poznańskie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa", Poznań 

(Walerian Kaźmierczak). 

Urządzenie do wytwarzania leczniczych miękkich kap-
sułek żelatynowych metodą wytłaczania, składające się 
z szeregu walcy, korpusu matrycowego oraz przewodu 
transportującego znamienne tym, że walce schładzają-
ce (1) folię żelatynową posiadają wężownicę (2) za-
nurzoną w medium chłodzącym (12), a walce uelastycz-
niające (3) folię żelatynową posiadającą grzałki (4) 
elektryczne zanurzone w środowisku ciekłym (11) i kor-
pus matrycowy (5) z czterema stanowiskami dozują-
cymi (6) połączony jest poprzez przewód transportują-
cy (7) z wielokątnym walcem ociekowym (8). 

30h (P. 157051) 1.08.1972. 

Pierwszeństwo: 3.08.1971 - Japonia 

Sankyo Company Limited, Tokio, Japonia (Mamoru 
Arai, Tatsuo Haneishi, Hisashi Kayamori, Joo Taki-
guchi, Noritoshi Kitano, Susumu Kaneko). 

Sposób wytwarzania nowego antybiotyku aspikulamy-
cyny o wzorze 1, znamienny tym, że hodowlę prowadzi 
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się przy użyciu drobnoustroju należącego do rodzaju 
Streptomyces gatunku Streptomyces toyocaensis var. 
aspiculamyceticus szczep 1040, a następnie aspikulamy-
cynę izoluje się z brzeczki fermentacyjnej . 

30h (P. 157062) 20.08.1972. 

Patent dodatkowy do patentu nr 61719 

Instytut Przemysłu Zielarskiego, Poznań (Maksymi-
lian Ciesielski, Jerzy Lutomski, Henryk Speichert, An-
drzej Tumanowicz). 

Sposób otrzymywania winianu ergotaminy ze spory-
szu rasy ergotaminowej, w którym wysuszony surowiec 
maceruje się w ciągu 6 godzin wodnym roztworem 
kwasu winowego o stężeniu 2 - 4 % wagowych, zasto-
sowanym w stosunku wagowym do surowca 2 - 3 : 1 , 
następnie zmacerowany surowiec przenosi się do eks-
traktora i wyczerpuje wodnym roztworem kwasu wi-
nowego o stężeniu 0,5-iB/o wagowych do zaniku re-
akcji na alkalidy sporyszowe, po czym po zalkalizowa-
niu połączonych wyciągów wodnych amoniakiem do 
wartości pH = 8, ekstrahuje się je trzykrotnie trój-
chloroetylenem w zastosowanym stosunku objętościo-
wym do wyciągu wodnego 1 : 5, po czym z oddzielonego 
od fazy wodnej wyciągu trójchloroetylenowego wy-
trąca się winian ergotaminy przez dodanie stechiome-
trycznej ilości kwasu winowego w roztworze metano-
lowym o stężeniu 2-4°/o wagowych, po czym uzyskany 
produkt odsącza się, przemywa rozpuszczalnikiem or-
ganicznym, korzystnie eterem etylowym i oczyszcza 
w znany sposób poprzez wolną zasadę według paten-
tu nr 61.719 znamienny tym, że 1 część wagową wysu-
szonego surowca maceruje się w ciągu 6 godzin 2 - 3 
częściami wagowymi mieszaniny zawierającej 90 czę-
ści objętościowych wody, 10 części objętościowych me-
tanolu i 2-4 części wagowych kwasu winowego, na-
stępnie zmacerowany surowiec przenosi się do eks-
traktora i wyczerpuje mieszaniną zawierającą 90 czę-
ści objętościowych wody, 10 części objętościowych me-
tanolu i 0,5-1 części wagowych kwasu winowego do 
zaniku reakcji na alkaloidy sporyszowe, po czym łączy 
się wyciągi w ten sposób, by zawartość alkaloidów 
«poryszowych wynosiła 0,20-0,24 g/l i alkalizuje połą-
czone wyciągi wodnym roztworem zawierającym 8Vo 
wagowych amoniaku i 3 - 5 % wagowych wodorowęgla-
nu sodowego do uzyskania wartości pH 7,5-8,2, na-
stępnie zalkalizowane wyciągi ekstrahuje się w kolum-
nie z pulsatorem mieszaniną trójchloroetylenu i chlo-
roformu w stosunku objętościowym 8,5 : 1,5, biorąc 1 
część objętościową mieszaniny rozpuszczalników na 2 
części objętościowe wyciągu wodno-metanolowego, 
a w końcu z oddzielonego od fazy wodnej wyciągu 
trójchloroetyłeno-chloroformowego wytrąca się winian 
ergotaminy w znany sposób. 

30h (P. 157072) 2.08.1972. 

Pierwszeństwo: 10.08.1971 - Stany Zjednoczone 
Ameryki 

Merck and CO., inc. Rahway, New Jersey, Stany Zje-
dnoc7^:.e Ameryki (Thomas Henry Stondt, Karl Heinz 
!;oîîstadt). 

8pos6b wytwarzania enzymu, zdolnego do degrada-
cji kariogenanu, znamienny tym, że półstałą pożywkę, 
zawierającą kariogenan jako źródło węglowodanów, 
wystawia się na działanie mikroorganizmów, inkubuje 
się otrzymane hodowle aż do zaobserwowania klarow-
ności zawiesiny kariogenanu, wyodrębnia się aktyw-
ne mikroorganizmy i hoduje się je na pożywce z bu-
lionu, po czym z pozostałego bulionu usuwa się sub-
stancje nierozpuszczalne i z klarownego bulionu wy-
odrębnia się proteiny. 

30h (P. 157074) 2.08.1972. 

Pierwszeństwo: 4.08.1971 - Węgry 

Chinoin Gyógyszer'es Vegyészeti Termékek Gyára 
Rt., Budapeszt,- Węgry (László Feuer). 

Sposób wytwarzania litoralonu, znamienny tym, że 
gruczoł przytarczyczny wyizolowany z ssaków suszy 
się i miele i następnie ewentualnie odtłuszcza, potem 
ewentualnie ekstrahuje wodą i otrzymany w ten sposób 
roztwór liofilizuje się. 

Kosmetyczny preparat, znamienny tym* że jako bio-
logicznie aktywną substancję czynną zawiera litora-
lon. 

30h (P. 157414) 23.08.1972! 

Pierwszeństwo: 24.08.1971; 29.02.1972 - Niemiecka 
Republika Federalna 

Bayer AG, Leverkusen, Niemiecka Republika Fede-
ralna (Friedrich Bossert, Wulf Vater, Kurt Bauer, Karl-
-Heinz Adams). 

Sposób wytwarzania preparatów rozszerzających na-
czynia wieńcowe w postaci żelatynowych kapsułek do 
rozgryzania, znamienny tym, że miesza się w dowol-
nej kolejności 1 część wagową 4-/2'-nitrofenylo/-2,6-
-dwumetylo-S.ö-dwukarbometoksy-l^-dwuwodoropiry-
dyny, 6-50 części wagowych, a zwłaszcza 15-35 częś-
ci wagowych glikolu polialkilenowego o 2 -3 atomach 
węgla w rodnikach alkilenowych i o średnir^ ciężarze 
cząsteczkowym 200-4000, 1-10 części wagowych, a 
zwłaszcza 5 -8 części wagowych niższych alkoholi o 
2 -8 atomach węgla i o 1-3 grupach hydroksylowych 
oraz ewentualnie dalsze, stosowane zwykle farmaceu-
tyczne środki pomocnicze i napełnia tą mieszaniną w 
znany sposób żelatynowe kapsułki do rozgryzania, za-
wierające barwnik absorbujący światło o długości fali 
250-460 nm, zwłaszcza 280-420 nm oraz środek 
zmniejszający przezroczystość. 

30h (P. 157623) 6.09.1972. 

Pierwszeństwo: 8.09.1971 - Szwecja 

Aktiebolaget Kabi, Sztokholm, Szwecja (Lars-Olaf 
Andersson, Maggie Miller-Andersson). 

Sposób wyodrębniania antytrombiny z materiału 
zwierzęcego, znamienny tym, że w charakterze adsor-
benta stosuje się węglowodór podstawiony grupami 
siarczanowymi. 

30h (P. 157635) 7.09.1972. 

Pierwszeństwo: 8.09.1972; 24.02.1972; 29.03.1972; 1.01.1972; 
29.08.1972 - Wielka Brytania 

The Wellcome Foundation Limited, Londyn, Wielka 
Brytania (Harold Francis Hodson, John Frederick Ba-
thelor, John Henry Gorvin). 

Sposób wytwarzania trójpierścleniowycb związków 
o własnościach leczniczych o wzorze 1, w którym Z1 

oznacza grupę karboksylową, farmaeeutycznie dopusz-
czalną grupę karboksylową, grupę alkilokarboksylano-
wą, w której część alkilowa ma 1-6 atomów węgla 
lub grupę karbonamidową dowolnie podstawioną przy 
N alkilem o 1-6 atomach węgla, Z3 oznacza wiązanie 
albo grupę karbonylową, atom tlenu lub grupę NR1, 
w której R1 oznacza atom wodoru albo grupę alkilową 
0 i - 4 atomach węgla, a Z2 stanowi podstawnik i ma 
znaczenie podane dla Z1 lub oznacza atom wodoru, albo 
jeżeli-Z* oznacza wiązanie lub wyżej określoną grupę 
NR1, to Z* oznacza grupę nitrową, cyjanową, atom chlo-
rowca, grupę acylową, alkilową lub alkoksy, w któ-
rych część alkilowa ma 1-6 atomów węgla, przy czym 
związki te stosowane są w preparatach farmaceutycz-
nych nadających się do leczenia stanów alergicznych 
u* ssaków, znamienny tym, że (a) utlen:; *.ię odpov/ieá 



nim środkiem utleniającym związek o wzorze 23, w któ-
rym Y1 oznacza grupę alkilową, acylową, karboksylo-
wą lub wyżej określoną grupę Z1, Y* oznacza wyżej 
określoną grupę Z» albo grupę metylenową, zaś Y4 

oznacza grupę metylenową lub karbonylową, albo Y* 
i Y» są takie same lub różne i oznaczają =CH lub 
==CR, w którym R oznacza niższy alkil, z tym, że je-
żeli Y* oznacza CH, to Y* może oznaczać także N, 
zaś Y* oznacza grupę alkilową, acylową, karboksylo-
wą lub wyżej określoną grupę Z», z tym, że jeżeli Ył 

jest taki sam jak Z1 i Y* jest taki sam jak Z«, to Y* 
nie oznacza grupy karbonylowej, <b) poddaje się hy-
drolizie związek o wzorze 24, w którym Z ł ma wyżej 
podane znaczenie, Y* oznacza prekursora grupy karbo-
ksylowej lub grupę karboksylową i Ye oznacza pre-
kursora grupy karboksylowej lub grupę karboksylową, 
z tym, że Ys i Ył obydwa nie oznaczają grupy karbo-
ksylowej, za pomocą wodnego roztworu alkalicznego 
lub wodnego roztworu kwasu mineralnego, dowolnie 
w obecności kwasu organicznego, (c) ogrzewa się zwią-
zek o wzorze 9, z którym Z1, Z2 i Z* mają wyżej po-
dane znaczenie, a Q oznacza grupę usuwaną, dowolnie 
w obecności kwasu Lewisa lub kwasu protonowego, 
lub (d) jeżeli Zs oznacza atom tlenu, poddaje się cykli-
zacji związek o wzorze 25, w którym Z1 i Z1 mają wy-

żej podane znaczenie, a X oznacza grupę usu-*«,--?» 
przez ogrzewanie, otrzymując związek o wzorze i ' ■-
jego sól, albo jeżeli pożądane są farmaceutycznie do-
puszczalne sól, amid albo ester o wzorze 1, produkt 
z każdej z powyższych reakcji dowolnie przeprowadza 
się w odpowiednią farmaceutycznie dopuszczalną sól, 
amid lub ester i wytworzony w ten sposób związek 
o wzorze 1 miesza się z farmaceutycznie dopuszczal-
nym nośnikiem. 

30k (P. 156285) 27.03.1972. 
Centralny Ośrodek Techniki Medycznej, Warszawa 

(Włodzimierz Szmurło, Stanisław Augustynowicz, Jerzy 
Stryjecki, Zofia Sochacka). 

Sonda kriogeniczna, zwłaszcza do celów medycznych 
zaopatrzona w uchwyt w którym są umocowane kon-
centrycznie przewody rurowe doprowadzające i odpro-
wadzające czynnik kriogeniczny, zaopatrzone na jednym 
końcu w końcówkę sondy oraz otoczone koncentrycznie 
płaszczem ochronnym izolowanym od nich cieplnie, 
znamienna tym, że przewód środkowy (1) doprowadza-
jący czynnik kriogeniczny do końcówki sondy (2), prze-
wód pośredni (3) odprowadzający pary czynnika, oraz 
płaszcz zewnętrzny ochronny (5) są przewodnikami 
elektryczności i są na jednym końcu połączone elek-
trycznie z końcówką sondy (2), zaś drugie ich końce są 
od siebie odizolowane przekładkami z izolatora (7) i (8) 
i są połączone ze źródłem prądu za pomocą kontaktów 
(9), (10) i (11) i przewodów elektrycznych (14). 

30k (P. 157501) 30.08.1972. 

Pierwszeństwo: 31.08.1971 - Niemiecka Republika 
Federalna 

Dr Karl Thomae GmbH, Biberach n/Riss, Niemiecka 
Republika Federalna). 

Urządzenie do mechanicznie dozowanego stosowania 
ciekłych leków do wgłębień ciałs lub na skórze, zna-
mienne tym, że składa się z zaworu tłocząco-dozujące-
go (5), adaptera (1), którego kanał (2) przylega ściśle, 
w sposób utrzymujący ciśnienie do tłoczka zaworu uo-
cząco-dozującego, z dyszy adapteru (3) i przycisku do 
ręcznego uruchomienia. 



31a (P. 156861) 21.07.1972. 
Biuro Projektów Przemysłu Materiałów Ogniotrwa-

łych „Bipromog" Przedsiębiorstwo Państwowe, Gliwi-
ce (Erhard Baron). 

Przesuwne tylne zamknięcie pieca tunelowego, zna-
mienne tym, że jest wyposażone w falistą osłonę (1), 

r mającą kształt harmonijki, umocowaną swą przednią 
częścią do stałej ramy (2), a tylną częścią do przesuw-
nej ramy (3), przy czym ramy (2) i (3) połączone są ze 
sobą układem stabilizującym 6, stanowiący zestaw 
dźwigni (7) i przegubów (8), a w przesuwnej ramie (3) 
osadzone są drzwi (9) pieca tunelowego. 

31a (P. 157*58) 1.08.1972. 
Biuro Projektów Przemysłu Materiałów Ogniotrwa-

łych „Bipromog" Przedsiębiorstwo Państwowe, Gliwi-
ce (Zbigniew Olszewski). 

Zestaw urządzeń do zft i wyładunku wózków, zwłasz-
cza wózków pieca tunelowego, wyposażony w przejezd-

vsay tor dla tych wózków, znamienny tym, że stanowi 
go znanej konstrukcji brama (3), najkorzystniej por-

talowa oraz na zewnątrz niej umieszczony ładunkowy 
podest (5), a od strony wózków (2) roboczy podest <4), 
obydwa podnoszone. 

31a1 (P. 156280) 27.06.1972. 
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszi-

ca, Kraków (Eugeniusz Horoszko, Zygmunt Szendera, 
Józef Klepek). 

Elektryczny piec redukcyjny, zawierający systemy 
grzewcze po trzy elektrody, połączone z oddzielnymi 
transformatorami znamienny tym, że systemy grzew-
cze stanowią elektrody (3) w układzie triangulacyjnym 
(2), przy czym odległości pomiędzy elektrodami (3) w 
każdym z systemów (2) są jednakowe. 

31a1 (P. 156365) 30.06.1972. 
Biuro Projektów Przemysłu Materiałów Ogniotrwa-

łych „Bipromog" Przedsiębiorstwo Państwowe, Gliwi-
ce, Polska (Karol Seydak, Antoni Kalarus). 

Piec grzewczy suszarni obrotowej bębnowej. Tekst 
i rysunek zgłoszenia zamieszczono w klasie 82a na str. 
190. 

3U» (P. 157038) 1.08.1972. 
Biuro Projektów Przemysłu Materiałów Ogniotrwa-

łych „Bipromog" Przedsiębiorstwo Państwowe, Gliwi-
ce (Erhard Baron). 

Pice tunelowy o stabilizowanym rozkładzie ciśnień 
do wypalania materiajůw ceramicznych z wykorzysta-
niem powietrznego zamknięcia wiotu i wylotu pieca 
w czasie wtaczania wózków z ustawką, znamienny tym, 
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że posiada układ dwu przesłon powietrznych zasila-
nych spalinami Mub powietrzem, jednej w postaci cią-
głej szczeliny (1) usytuowanej bezpośrednio przy zam-
knięciu (4) pieca, która swym nadmuchem obejmuje 
boki przedniej części wózka z ustawką oraz drugiej, 
w postaci rzędu nastawnych kierunkowo rur (5) ze 
wzdłużnymi szczelinami na ich obwodzie, usytuowanej 
korzystnie w odległości półtorej długości wózków od 
wlotu i wylotu w sklepieniu (2) i bocznych ścianach (3) 
pieca. 

31a* (P. 157059) 2.08.1972. 

Biuro Projektów Przemysłu Materiałów Ogniotrwa-
łych „Bipromog" Przedsiębiorstwo Państwowe, Gliwi-
ce (Erhard Baron). 

Szczelina dylatacyjna, zwłaszcza obmurza pleców tu. 
nelowych znamienna tym, że tworzą ją równolegle pa-
ry płaszczyzn, wzajemnie prostopadłe, usytuowane tak, 
ie powstaje co najmniej pojedynczy zamek, przy czym, 
pary płaszczyzn (3) równoległych do kierunku narasta-
nia wymurówki (1) i (2) wzajemnie się stykają i są do 
siebie dopasowane, zaś pary płaszczyzn (5) prostopa-
dłych do kierunku narastania obmurza (1) i (2) są od 
siebie oddalone na odległości żądanej szczeliny (4). 

31a* (P. 157346) 19.08.1972. 

Biuro Projektów Przemysłu Hutniczego Biprohut 
Przedsiębiorstwo Państwowe, Gliwice (Marian Tomiak, 
Bartłomiej Kiełbus). 

Piec szybowy oporowo-elektryczny mający recyrku-
lację atmosfery znamienny tym, że w osi przekroju 
po przeciwnych stronach wzdłuż pieca ma usytuowa-
ne ssąco troczące, conajmniej dwa wentylatory (1) za-
budowane w pancerzu (16) pieca, zaś w wymurówce (7) 

pieca wykonane są odpowiednio skierowane kanały (2) 
zasysające i przeciwnie skierowane tłoczące dysze (3) 
tak, że strugi gazu omywają wsad (5). 

31a1 (P. 157637) 6.10.1972. 
Biuro Projektów Przemysłu Koksochemicznego „Ko-

ksoprojekt", Zabrze, (Kazimierz Chmielniak, Henryk 
Kopeć, Stanisław Nitka). 

Ubijarka do węgla służąca do zagęszczania wsadu 
węglowego na maszynie wsadowej, znamienna tym, że 
do podnoszenia młotów (3) ubijarki zastosowano silniki 
liniowe indukcyjne (7), zamocowane na ramie (1) ubi-
jarki oraz do przesuwu ubijarki wzdłuż naboju węglo-
wego zastosowano silniki liniowe indukcyjne (8), przy 
czym ilość młotów (3) ubijarki może wynosić jeden lub 
więcej. 

31a2 (P. 154020) 13.03.1972. 
Przedsiębiorstwo Projektowania i Wyposażania Za-

kładów Przemysłu Maszyn i Aparatów Elektrycznych 
„PROMEL", Gliwice (Kazimierz Wolak). 

Wsadzarka do transportu blach poruszająca się po 
szynach usytuowanych wzdłuż prasy do tłoczenia 
i grzewczego komorowego pieca ze stałym trzonem lub 
zespołu pras i pieców grzewczych oraz innych stano-
wisk roboczych znamienna tym, że ma przejezdną prze-
suwnicę (3) z rozłącznie osadzonym na niej przejezd-
nym w kierunku poprzecznym do jazdy przesuwnicy 
(3) wózkiem (4), do którego za pomocą podstawy (17) 
są rozłącznie zamocowane podwójne prowadnice (18). 
Wsadzarka według zastrz. 1 znamienna tym, że prze-
suwnica (3) utworzona z dwóch bocznych skrzyń (5) 
dolnej ramy (Ti i dwóch czołownic (6) ma w środko-
wej części wnękę (20). w której na dwóch górnych noś-
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nych szynach (8) i dwóch dolnych nośnych szynach (9) 
są osadzone dwa przednie jezdne napędzane koła (13) 
i dwa tylne jezdne koła (12) wózka (4). 

31a3 (P. 157625) 5.10.1972. 

Biuro Projektów Przemysłu Metali Nieżelaznych „Bi-
promet", Katowice, (Konrad Jamrozy, Bernard Węg-
rzynek, Rajmund Machoń). 

Urządzenie załadowcze zwłaszcza do pieców szybo-
wych w procesach metalurgicznych znamienne tym, że 
na jezdnym torze (3) ma zabudowaną platformę (1), 
której środek ciężkości przechodzi przez oś przegubu 
<6), łączącego platformę (1) z wózkiem (7). 

31b1 (P. 156019) 14.06.1972. 
Odlewnia Żeliwa „Węgierska Górka" Przedsiębior-

stwo Państwowe, Węgierska Górka (Jan Szupina, Igna-
cy Sapeta). 

Rdzennica ogrzewana elektrycznie przeznaczona do 
masowego wykonywania rdzeni na urządzeniach rdze-
niarskich przy użyciu strzelarek lub nadmuchiwarek, 
znamienna tym, że między połówkami (1) i (2) rdzen-
nicy posiada rozdzielczą płytę (3) umożliwiającą wyko-
nywanie rdzenia w częściach, przy czym rozdzielcza 
płyta (3) ma zgrubione obrzeże (4) odpowiadające ściś-
le zarysowi podziału połówek wnęk (u; i iP»V ^'^ace do 
otrzymania pewnego naddatku (7) masy rdzeniowej na 
połówkach rdzenia (8) od strony płaszczyzn składania 
rdzenia w całość, w dodatku rozdzielcza płyta (3) jest 
wykonana z tworzywa sztywnego o złej przewodności 
cieplnej i jest nieogrzewana. 

Sposób wykonywania rdzeni odlewniczych za pomo-
cą rdzennicy według zastrz. 1 i 2, znamienny tym, 
że po wykonaniu obu połówek rdzenia (8) i bardzo 
krótkim czasie nagrzewania odkłada się rozdzielczą 
płytę (3), a obie połówki rdzennicy (1) i (2) wraz z za-
formowanymi połówkami rdzenia (8) energicznie łączy 
się w jedną całość i ogrzewa przez określony okres 
czasu do całkowitego utwardzenia całego rdzenia, przy 
czym sklejanie połówek rdzenia w całość następuje 
samorzutnie, dzięki temu, że rozdzielcza płyta (3) nie 
jest ogrzewana i masa rdzeniowa przylegająca do niej 
w czasie wstrzeliwania i bardzo krótkiego grzania nie 
zdąży się utwardzić, zachowując własności wiążące 
i klejące. 

Urządzenie do wykonywania rdzeni metodą gorących 
rdzennic przez wstrzeliwanie lub nadmuchiwanie ma-
sy rdzeniowej złożone z rdzennicy lub rdzennic jedno 
lub wielogniazdowych sterowanych pneumatycznie lub 
hydraulicznie, głowicy strzałowej lub zbiornika dyszy 
strzałowej i strzelarki, znamienne tym, że strzelarka (21) 
zamocowana na ramieniu (22) słupa (23) wykonuje re-
gulowany ruch pionowy i poziomy - wahadłowy, któ-
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rego wielkość kątowa jest regulowana w zalezności od 
odległości rozstawu środków otworu napełniających 
wnęk rdzennic. 

31b1 P.156430 1.07.1УГ2. 

Ryszard Bilski Skarżysko-Kamienna 

Formierka do wykonywania form odlewniczych, zna-
mienna tym ze, w krzyżowym układzie podawania 
skrzynki formierskiej oraz podajnika z pojemnikiem 
wypełnionym masą formierską na oś tłoka prasującego 
formieriu, шее* formierska wypychana jest do skrzyn-
ki formierskiej i zaprasowana do płyty modelowej u-
mieszczonej w górnej płycie formierki, przez ruchomą 
płytkę denną pojemnika (6). 

31b1 (P. 156959) 27.07.1972. 

Fabryka Samochodów Ciężarowych im. Bolesława 
Bieruta, Lublin (Franciszek Dryka, Stanisław Gryzio, 
Stanisław Markut) 

Układ wlewowy do odlewania p:zcùmloi5-.v o po-
wierzchniach płaskich zwłaszcza tarci hamulcowych, 
znamienny tym, że składa się z zasilacza (6), korzystnie 
bocznego zakrytego, belki odżużlającej (4), korzystnie 
zębatej, filtra ceramicznego (2) i dławików (3) i (5) 
przy czym zasilacz (6), filtr (2) i belka odżużlająca (4) 
połączone są ze sobą poprzez dławiki (3) i (5), przy 
czym dławik (5) ma takie ułożenie, że zamyka układ 
wlewowy przed zasilaczem (6). 

31b1 (P. 157357) 19.08.1972. 
Przedsiębiorstwo Projektowania i Wyposażania Za-

kładów Przemysłu Maszyn i Aparatów Elektrycznych 
„PROMEL", Gliwice (Tadeusz Liwacz, Helmut Koło-
dziej, Zdzisław Cynajek, Rudolf Władacz, Zbigniew 
Piklikiewicz, Edward Dyrda, Franciszek Badura, Ber-
nard Bąk, Antoni Nowak, Włodzimierz Kołkowski). 

Sposób wytwarzania rdzeni, zwłaszcza w stanie wil-
gotnym z masy rdzeniowej wprowadzonej do rdzenni-
cy przez wstrzeliwanie sprężonym powietrzem z do-
prasowaniem od dołu pod ciśnieniem znamienny tym, 

że rdzenie są wyjmowane z rdzennicy (1) i wkładane 
bezpośrednio do odlewniczej półformy (6) za pomocą 
ssawek (11) działających na zasadzie podciśnienia. 

Slb* (P. 156271) 26.06.1972. 

Rybnicka Fabryka Maszyn „Ryfama" Przedsiębior-
stwo Państwowe, Rybnik (Bernard Kies, Aleksander 
Dudzik). 

Bęben do mechaniczne&o czyszczenia wyrobów meta-
lowych, znamienny tym, że zawiera wewnętrzną elas-
tyczną wykładzinę (3) przymocowaną do cylindryczne-
go płaszcza (1) za pośrednictwem wzdłużnych listew (2) 
połączonych z płaszczem (1) wpuszczanymi śrubami (7), 
zaś do pokryw (4) i (5) przykręconą bezpośrednio pa-
zurkowymi śrubami (6). 

31b2 (P. 156727) 17.07.1972. 

Politechnika Śląska im. W. Pstrowskiego Gliwice 
(Franciszek Fikus, Władysław Adamowicz, Władysław 
Chruślicki, Stanisław Drzymała, Lech Gorczynski, KU-
dolf Nowak, Władysław Pelechowski). 

Elektrodynamiczny dozownik do ciekłych metali zna-
mienny tym, że jest wyposażony w kształtkę ceramicz-
ną o dwóch zbiornikach (1) i (2) połączonych ° g r z e w a " 
nym otworem (4), przy czym zbiornik ™rowy . ^ д° 
przekroju zwężonym" pod kanałem wylewowym (3) osa-
dzony jest nad uzwojeniem (8) na kolumnie (6) obwoau 
magnetycznego. 
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31b2 (P. 156993) 28.7.1972. 

Pierwszeństwo: 30.07.1972 - Stany Zjednoczone 
Ameryki 

USS Engineers and Consultants, Inc., Pittsburgh, 
Stany Zjednoczone Ameryki (Charles Henry Bode). 

Połączenie śrubowe do rozłącznego mocowania obu-
dowy krystalizatora maszyny do odlewania ciągłego 
metali do konstrukcji nośnej tej maszyny znamienne 
tym, że składa się ze śruby (18) zamocowanej do kon-
strukcji nośnej, maszyny, kształtki kotwiącej (22) osa-
dzonej luźno na śrubie, elementów sprężystych (26, 
26a) umieszczonych pomiędzy łbem śruby (18) i kształt-
ką kotwicą (22) i wywierających nacisk na kształtkę 
kotwiącą skierowany przeciwnie do łba śruby oraz na-
krętki opierającej się o kształtkę kotwiącą i osadzo-
nej na śrubie jak również elementów podporowych dla 
kształtki kotwiącej zamocowanych do obudowy krysta-

lizatora. 

31b* (P. 157117) 4.08.1972. 

Zakłady Hutniczo-Przetwórcze Metali Nieżelaznych 
„HUTMEN", Wrocław (Mieczysław Barecki, Władysław 
Rybak, Włodzimierz Piróg, Eugeniusz Snowyda). 

Sposób odlewania tulel metalowych, a zwłaszcza tu-
lei z metali nieżelaznych metodą odlewania ciągłego, 
poziomego, w którym to sposobie ciekły metal z grzew-
czego pieca wprowadza się do komory krystalizatora, 
szczególnie grafitowego znamienny tym, że zetknięcie 
się ciekłego metalu.z końcówką drąga startowego na-
stępuje w te jczęści komory krystalizatora, która jest 
usytuowana wewnątrz pieca grzewczego. 

Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz. 1 
utworzone z krystalizatora zamocowanego w piecu 
grzewczym zaopatrzonego w chłodnicę i cylindryczny 
korek oraz drąg startowy umieszczony wewnątrz krys-
taltzatora znamienne tym, że startowy drąg ma koń-
cówkę (1) w kształcie zamkniętej tulei o średnicy we-
wnętrznej większej od średnicy korka (2) i o średnicy 
zewnętrznej mniejszej od wewnętrznej średnicy komo-
ry krystalizatora (4) podczas gdy czołowa, cylindryczna 

część (6) końcówki startowego drąga jest nagwintowa-
na i zaopatrzona w uszczelkę (11) przy czym. końcówka 
(1) startowego drąga jest nasuwana na korek (2) zamo-
cowany w komorze krystalizatora (4) i jest przesuwnie 
usytuowana względem korka (2) i krystalizatora (4). 

31b» (P. 157418) 23.08.1972. 
Pierwszeństwo: 24.08.1971 - Stany Zjednoczone Ame-

ryki 

USS Engineers and Consultants, Inc., Pittsburg, Sta-
ny Zjednoczone Ameryki (Francis Gallucci, Frank Sla-
mar). 

Sposób regulowania wielkości sil działających na pa-
smo metalu wychodzącego z dna krystalizatora i prze-
chodzącego wzdłuż ciągu odlewniczego pomiędzy sze-
regami wałków, które obejmują dwie przeciwne stro-
ny krzepnącego pasma metalu w procesie ciągłego od-
lewania, znamienny tym, że stosuje się regulację pręd-
kości pociągowej pasma i stosuje się też pomocnicze 
siły pociągowe umieszczone w kilku miejscach wzdłuż 
ciągu odlewniczego począwszy od regulatora prędkości 
siły pociągowej pasma, i że zakres regulacji prędkości 
siły pociągowej utrzymywany jest w stałej z góry usta-
lonej wielkości i wielkości pomocniczych sił pociągo-
wych pasma ustalone są sukcesywnie do przesuwania 
się czoła pasma wzdłuż ciągu odlewniczego powodując 
zwiększenie siły pociągowej potrzebnej do przesuwa-
nia pasma w sposób pozwalający zmniejszyć do mini-
mum występujące w paśmie naprężenia wzdłużne. 

Urządzenie do kontrolowania wzdłużnych sil działa-
jących na pasmo metalu w urządzeniu do ciągłego od-
lewania posiadającego krystalizator z otworem w dnie, 
z którego wychodzi nieokreślonej długości częściowo 
skrzepnięte pasmo metalu, pręt rozpoczynający odle-
wanie i szereg rolek rozmieszczonych poniżej krystali-
zatora przesuwających pręt uruchamiający i pasmo me-
talu wzdłuż ciągu odlewniczego, znamienne tym, że 
posiada napęd regulujący prędkość do wytwarzania si-
ły pociągowej przesuwającej pręt rozpoczynający odle-
wanie i pasmo metalu, umieszczony w miejscu poprze-
dzającym odłączenie pręta rozpoczynający odlewanie, 
którego moc jest utrzymywana w ustalonym z góry 
maksimum, napędy pomocnicze wytwarzające siłę po-
ciągową przesuwającą pasmo rozmieszczone wzdłuż cią-
gu odlewniczego począwszy od napędu regulującego 
prędkość, układ sukcesywnie nastawiający napędy po-
mocnicze dla zwiększenia siły pociągowej potrzebnej 
do przesuwania pasma wzdłuż ciągu odlewniczego 
urządzenia. 



31b2 (P. 157435) 24.08.1972. 
Pierwszeństwo: 26.08.1971 - - Stany Zjednoczone Ame-

ryki 
Southwire Company, Carrollton, Georgia, Stany Zjed-

noczone Ameryki (John H. Murphy). 
Sposób zwiększenia prędkości odlewania pręta me-

talowego w sposób ciąfiły, gdy metal w stanie płynnym 
wprowadza się w formę utworzoną przez obwodowy 
rowek. 

Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz. 1 
do 6, zawierające obrotowe odlewnicze koło z obwodo-
wym rowkiem zamkniętym częściowo przez elastyczną 
taśmę, aby utworzyć przebiegającą wzdłuż łuku koła 
formę, środki do wprowadzania płynnego metalu 
w formę, środki do chłodzenia płynnego metalu w for-
mie aż do momentu, gdy metal skrzepnie w pręt o da-
nej grubości, znamienne tym, że forma utworzona przez 
obwodowy rowek (22) i przez taśmę (18) rozciąga się 
wokół odlewniczego koła (11) na łuku o kącie przynaj-
mniej 240 stopni. 

î lb . (P. 157439) 24.08.1972. 
Pierwszeństwo: 26.08.1971 - USA. 

USS Engineers and Consultants, Inc., Pittsburg, USA 
(Roland Bliss Snow). 

Sposób usuwani» tlenku glinowego nagromadzonego 
w kożuchu żużlowym na powierxchni stall, podczas od-
lewania ciągłego stali uspokojonej przy użyciu alumi-
nium i odlewanej г kadzi do formy chłodzonej wodą 
i otwartej z jednej strony, przy czym częściowo zestalo-
nV odlew wysuwa się w eposób ciągły z formy, zna-

mienny tym, że do stopionej stali dodaje się w spo-
sób ciągły węglik wapniowy w ilości wystarczającej 
do wytworzenia i utrzymania w stanie ciekłym glinia-
nu wapniowego wskutek reakcji egzotermicznej węgli-
ka wapniowego z glinem zawartym w stopionej stali 
i w kożuchu żużlowym na powierzchni stopionej stali, 
natomiast ciekły glinian wapniowy zestalający się na' 
powierzchniach czołowych odlewu wskutek zetknięcia 
z chłodzonymi wodą ściankami formy oraz glinian wa-
pniowy zestalony usuwa się z powierzchni czołowych 
odlewu wysuwającego się z formy. 

31b (P. 157462) 26.08.1972. 

Pierwszeństwo: 27.08.1971 - USA 

USS Engineers and Consultants, Inc., Pittsburgh, 
USA (Georg Joseph Wagner). 

Urządzenie do usuwania prowadnicy rolkowej zamo-
cowanej poniżej otworu krystalizatora w zespole do 
ciągłego odlewania, znamienne tym, że zawiera wystę-
py podnośnikowe (15) zamocowane po przeciwnych 
stronach prowadnicy rolkowej (14), posiadające w dol-
nej części zaczepy (17), oraz mechanizm sprzęgający 
występy (15) z ramą krystalizatora (10), zaś każdy me-
chanizm sprzęgający składa się z zamocowanego obro-
towo członu podnoszącego, przemieszczającego się od 
pozycji nieczynnej do pozycji zahaczającej o zaczep 
(17) występu podnośnikowego (15), oraz z elementu 
ustalającego (23) utrzymującego człon podnoszący 
w pozycji nieczynnej. 

32a (P. 156340) 29.06.1972. 

Instytut Szkła, Warszawa, Polska (Wacław Tuszyń-
ski, Józef Misztela). 

Sposób kształtowania wyrobów szklanych o gładkich 
powierzchniach przez wydmuchiwanie ł/lub wytłacza-



nie w formach znamienny tym, że formę (9) i/lub wy-
tłocznik wprowadza się w ruch drgająco-obrotowy o re-
gulowanej częstotliwości drgań w zakresie od 0,01 c/sek 
do 100.000 c/sek i amplitudzie 0 < A ^ 2лг, przy czym r 
jest promieniem formy (9). 

Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz. 1 
znamienne tym, że forma (9) przymocowana jest do 
tarczy (2) za pomocą śrub (8), przy czym tarcza (2) po-
łączona jest ramieniem (11) z elektromagnesem (12), 
lub silnikiem elektrycznym wprowadzającym formę (9) 
w ruch obrotowo-drgający. 

32» •P. 1ГСБ22) 11.07.1972. 

Pierwszeństwo: 13.08.1871; 20.08.1971 - Luksemburg 

Glaverbel, Watermael-Boitsfort, Belgia (Claude Bri-
chard). 

Sposób wytwarzania tafli szklanej polegający na cią-
głym podawaniu płynnego szkła, wzdłuż co najmniej 
jednej poziomej drogi, do strefy ciągnienia szkła i ciąg-
nieniu wstęgi szkła ku górze poprzez komorę ciągnienia 
z powierzchni płynnego szkła ze strefy ciągnienia szkła, 
znamienny tym, że co najmniej w jednej przestrzeni 
powyżej tej drogi, na zewnątrz komory ciągnienia szkła 
miesza się gazy stanowiące atmosferę ponad co naj-
mniej zasadniczą częścią szerokości tej drogi w tej 
przestrzeni. 

Urządzenie do wytwarzania tafli szklanych sposobem 
według zastrz. 1 do 21 zawierające kanał którym prze-
pływa szkło do strefy ciągnienia szkła wzdłuż poziomej 
drogi po jednej lub po obu stronach strefy ciągnienia, 
komorę ciągnienia i zespoły do ciągnienia szkła do gó-
ry poprzez komorę ciągnienia z powierzchni #płynnego 
szkła w strefie ciągnienia szkła, znamienne tym, że za-
wiera zespoły, umieszczone co najmniej w jednej prze-
strzeni znajdującej się poza komorą ciągnienia, do 
mieszania gazów stanowiących atmosferę panującą po-
nad co najmniej zasadniczą częścią szerokości strugi 
szkła w tej przestrzeni lub przestrzeniach. 

32a (P. 156915) 25.07.1972. 

Centralne Laboratorium Optyki Warszawa, Polska 
(Jan Nowak). 

Sposób chłodzenia bloków szklanych, zwłaszcza szklą 
optycznego przez izolowanie powierzchni bloków ma-
teriałem izolacyjnym znamienny tym, że wylewa się 
do formy porcję masy szklanej i natychmiast pokrywa 
się jej swobodną powierzchnię warstwą materiału izo-
lującego np. ziemi okrzemkowej, a następnie chłodli 
uzyskany układ do temperatur zbliżonych do górnej 
temperatury odprężania Tg, przy czym powierzchnie 
szkła nie powinny wykazywać niższych temperatur od 
Tg, zaś maksymalna temperatura wewnątrz szkła nie 
powinna przekraczać Tg + 300°C, a następnie otrzy-
many blok poddaje się procesowi odprężania. 

32a (P. 156958) 27.07.1972. 
Jerzy Sarna, Kunice Żarskie; Jerzy Węgier, Kunice 

Żarskie; Włodzimierz Ciepliński, Żary; Jacek Nie-
zgodzki, Żary; Adam Karkoszka, Kraków. 

Pieo wannowy do produkcji szkła okiennego zna-
mienny tym, że wyposażony jest w układ mieszadeł me-
chanicznych służących do ujednoradniania masy szkla-
nej. 

32a (P. 157438) 24.08.1972. 
Pierwszeństwo: 26.08.1971 r. - Niemiecka Republika 

Federalna 
Werner Hugo i Wilheim Schuller, Monachium, Nie-

miecka Republika Federalna (Harald Hohfeld). 
Urządzenie do wytwarzania nitek szklanych, które 

są nawijane jedno- lub wielorzędowo przez wirujący 
element nawijający, oddalony od stanowisk wytwarza-
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nia, w postaci bębna, walca lub szpuli, znamienne tym, 
że znajdująca się pomiędzy stanowiskami wytwarza-
nia (1) i płaszczem elementu nawijającego (9) prze-
strzeń przędzenia (12) jest ekranowana za pomocą co 
najmniej dwóch elektrycznie przewodzących płyt lub 
siatek (13, 14), umieszczonych w odstępach po czołowej 
i tylnej stronie rzędów nitek. 

32a (P. 157454) 25.08.1972. 
Owens-Illinois Inc., Toledo, Ohio, Stany Zjednoczone 

Ameryki (Raymond Sears Richards Douglas Francis St. 
John). 

Sposób odprowadzenia oczyszczonego roztopionego 
szkła o zredukowanej ilości zawartych w nim inkluzji 
gazowych, znamienny tym, że oczyszczone roztopione 
szkło odprowadza się z wirującej masy szkła, przy czym 
średnią szybkość odprowadzanego szkła zmniejsza się 
w stosunku do szybkości wirującej masy szkła przez 
odprowadzenie go w kierunku przeciwnym do kierunku 
wirowania masy, a wspomniane oczyszczone roztopio-
ne szkło odkłada się na powierzchnię bez tworzenia się 
w zasadzie żadnych gazowych zanieczyszczeń. 

Obracający się pojemnik do oczyszczania roztopione-
go szkła sposobem według zastrz. 1-4, znamienny tym, 
że składa się z obudowy (13), w której mieści się ko-
mora (15) zawierająca szkło, rury odprowadzającej (16) 
przechodzącej przez ściany komory i obudowy, która 
to rura jest zagięta w kierunku przeciwnym do kie-
runku obrotu pojemnika oraz urządzenia (10) umiesz-
czonego względem rury odprowadzającej (16) w sposób 
umożliwiający gromadzenie oczyszczonego roztopione-
go szkła. 

32b (P. 156914) 25.07.1972. 

Centralne Laboratorium Optyki, Warszawa (Maciej 
Wilgocki). 

Spieki ceramiczne, zwłaszcza do produkcji szkieł 
lasserowych znamienne tym, że w ich skład wchodzą 
następujące składniki w następujących ilościach pro-
cent wagowych: 

przy czym jako lepiszcze służą dowolne, bezalkaliczne 
szkła boranowo-krzemianowe, fosforanowo-krzemiano-
we lub krzemiano-we, plastyfikator zaś stanowi kaolin 
lub podobny materiał o składzie: 

A12O, - 35±5в/в 
SiO, - 65 ±59/» - : 

33d (P.157617) 5.09.1972. 
Pierwszeństwo: 7.09.1971 - Niemiecka Republika De-

mokratyczna i 

Institut für Technologie der Gesundheitsbauten Ber-
lin, Niemiecka Republika Demokratyczna tjiirgen 
Buro). 

Sposób wytwarzania wypełnionych, ruchowo czyn-
nych elementów kształtowych, znamienny tym, że jako 
wypełnienie stosuje się ciecz wytworzoną na drodze 
kondensacji jednego lub kilku jedno- lub wielowodoro-
tlenowych alkoholi z jednym lub z kilkoma kwasami 
dwukarboksylowymi w równoważnikowym lub nie 
równoważnikowym stosunku molowym. 

34b (P. 156409) 30.06.1972. 

Przedsiębiorstwo- Budowy Urządzeń Chłodniczych 
i Mechanizacji Przemysłu Rybnego, Gdynia (Alojzy 
Kwapiszewski). 

Mechanizm napędu noża odskórzarki filetów ryb-
nych, znamienny tym, że trzpień (2) mechanizmu otrzy-
muje napęd posuwisto zwrotny za pomocą korby ko-
ła zamachowego (3) w kierunku odkorbowym, a ze 
sprężyny (11) ku korbowym. 

341 (P. 156472) 3.07.1972. 

Patent dodatkowy do patentu nr 68069 

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dą-
browskiego Warszawa, Polska (Roman Janczak). 

Przestawna segmentowa ścianka meblowa, zwłaszcza 
z tworzywa sztucznego, której segmenty łączone są ze 
słupkami nośnymi za pomocą zaczepów klinowych li-
stew trwale mocowanych do tych segmentów a słupki 
mocowane są rozłącznie w stopkach przylegających do 
płaszczyzny sufitu i podłogi za pomocą śrub rozpierają-
cych, według patentu nr 68069 (P-147 156). znamienna 
tym, że jedna z płaszczyzn bocznych każdego segmen-
tu, zamiast listwy z zaczepami klinowymi, posiada dwie 
listwy (5) z podłużnymi wycięciami (6) w których osa-
dza się zaczepy klinowe (2) sąsiedniego segmentu 
a płaszczyzna górna segmentu posiada, osadzoną w me-
talowej płytce (13), śrubę rozpierającą (12) na którą na-
łożona jest stopka (11) przylegająca do płaszczyzny su-
fitu, przy czym listwy (1), listwy (5) oraz płytka (13) 
mocowane są, za pomocą wkrętów (4), w klockach dre-
wnianych (8), osadzonych w tworzywie (9). 

Składnik 

Si0 2 

ALO, 
ZrO, 
Sn O, 
Ва2ТЮ4 

lepiszcze 
plastyfikator 

Nr syntezy 

I 

40460 
104-0 

24-3 
484-37 

II 

25 4-35 
184-25 

34-5 
544-35 

III 

354-40 
104-0 

84-2 
24-3 

454-55 

IV 

204-30 

104-20 
104-0 
24-5 

584-45 
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35» (P. 156090) 19.06.1972. 
Biuro Projektowo-Konstrukcyjne Przemysłu Materia-

łów Budowlanych „ZREMB", Wrocław, Polska (Adam 
Kołacz). 

Układ hydrostatycznego hamulca awaryjnego znaj-
dującego zastosowanie do kabin dźwigów budowla-
nych, towarowo-osobowych typu zębatkowego napędza-
nego za pośrednictwem koła zębatego współpracują-
cego z zębatką znamienny tym, że ma wieloiłokowy 
zespół hydrostatyczny pracujący w układzie pompa-
-silnik (1) z którego watem (lb) jest połączony bezwład-
nościowy regulator prę*dkości obrotowej (3) sprzężony 
za pomocą układu dźwigni (За) z dwoma uwzględnia-
jącymi obydwa kierunki jazdy kabiny zaworami odci-
nającymi (4), lub jednym zaworem odcinającym (4) 
przy jednokierunkowym działaniu, tworząc zamknięty 
obieg cieczy z pompy-silnika (1) przez zawory odcina-
jące (4) mające bocznikowo. równolegle włączone za-
wory zwrotne (5), oraz równolegle z zaworami odcina-
jącymi (4) włączone są dwa zawory przelewowe (6) lùb 
Jeden zawór przelewowy (6) dla jednego kierunku dzia-
łania, ustalające wymagany moment hamdwania. 

35» (Р. 156446) 3.07.1972. 
Biuro Projektowo-Konstrukcyjne Przemysłu Materia-

łów Budowlanych „ZREMB", Wrocław, (Adam Frank). 
Hamulec awaryjny napędzany od zębatki kołem zę-

batym osadzonym na wale, na którym jest zamocowa-
ny odśrodkowy mechanizm sprzęgający i napęd gwin-
towy przeznaczony do wywołania zetknięcia się z sobą 
zestyczni ciernych, znamieny tym, że prostopadle do 
naprzeciwległych powierzchni tarcz (5a) i (5b) dwu-
ciernego członu hamowanego (5) osadzonego przesuw-
nie na wielowypuście (la) są zamocowane w dogodnej 
odległości względem osi wału (1) końce sylfonów (6), 
których szczelne i połączone z sobą przewodami (9) 
przestrzenie robocze (6b) są napełnione poprzez zawór 
zwrotny (12), kanał (lc) i przewód (11) czynnikiem ro-
boczym, korzystnie powietrzem, pod ciśnieniem o war-
tości zapewniającej utrzymanie odległości (S) między 
zestyczniami ciernymi, przy czym wymieniony "układ 

znajdujący się pod ciśnieniem jest połączony kanałem 
(lc) z zaworem nadmiarowym (13) i z zaworem dekom-
presyjnym (15) sterowanym czujnikiem prędkości ką-
towej (16). 

35a (P. 157091) 3.08.1972. 
Politechnika Śląska im. W. Pstrowskiego, Gliwice, 

Polska (Andrzej Latka, Jan Czają). 
Naczynie skipowe zwłaszcza górniczego urządzenia 

wyciągowego składające się z zasobnika połączonego 
za pomocą konstrukcji nośnej z linami nośnymi i wy-
równawczymi, zamkniętego u dołu klapą lub klapami 
znamienne tym, że zasobnik (1) posiada co najmniej 
dwie komory (2) i (3) oddzielone od siebie pełną lub 
ażurową przegrodą lub przegrodami (4), przy czym prze-
groda lub przegrody (4) są usytuowane pionowo lub 
pochyło, symetrycznie lub asymetrycznie wewnątrz za-
sobnika (1) powyżej jego pochyłego dna, w odległości 
zależnej od własności urobku i geometrii zasobnika (1) 
i są zamocowane do ścian bocznych zasobnika (1). 

35b (P. 154149) 18.03.1972. 
Zakład Doświadczalny Dźwigów Samochodowych 

i Samojezdnych przy Centralnym Biurze Konstrukcyj-
nym Urządzeń Budowlanych, Bielsko-Biała, (Edward 
Hyrlik). 

Hydrauliczny układ roboczy dźwigów teleskopowych 
do zasilania mechanizmów wysuwu wysięg: ików, skła-
dający się z siłowników hydraulicznych, zamków 
i przewodów, znamienny tym, że posiada w układzie 
rozdzielacz (1) połączony przewodami (2), (3), z prze-
strzeniami powrotnymi (4) i (5) równolegle połączonych 
siłowników hydraulicznych (6), (7), które z kolei prze-
wodami (8), (9) połączone są z drugim rozdzielaczem 
(10) który to połączony jest poprzez przewód (11) 
z przestrzenią powrotną (12) siłownika (13) i następnie 
poprzez przewód (14) z przestrzenią powrotną (15) si-
łownika (16). 
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35b (P. 154385) 29.03.1072. 
Centralny Ośrodek Badawczo-Projektowy Konstruk-

cji Metalowych „Mostostal", Warszawa (Jerzy Ka-
wocki). 

Urządzenie do zwiększania udźwigu żurawi zwłasz-
cza budowlanych, znamienne tym, że na swobodnym 
końcu wysięgnika (1) żurawia (2) jest umieszczony wah-
liwie-przegubowo silnik (3), na którego wale napędo-
wym jest osadzone śmigło (4). 

I5b (P. 156402) 30.06.1072. 
Karkonoskie Zakłady Maszyn Elektrycznych „Karel-

ma", Piechowice k/Jeleniej Góry, Polska (Jan Miat-
kowski). 

Zawiesie do zaczepiania przenoszonego ładunku ns 
haku dźwignicy znamienne tym, ie składa się z ucha 
(1) o kształcie trójkąta lub innego wielokąta foremne-

go w którego wierzchołkach są otwory oraz z haka (2) 
połączonego z uchem (1) za pomocą sworznia 1 (3) 
i sworznia 2 (4) lub połączonego z uchem (1) tylko za 
pomocą sworznia 1(3). 

35b (P. 156025) 15.06.1972. 
Biuro Projektów Przemysłu Hutniczego „Biprohut" 

Przedsiębiorstwo Państwowe, Gliwice, Polska (Zyg-
munt Buj akowski, Andrzej Widuch, Stanisław Lata-
siewicz). 

CzoS&wnica suwnicy mająca górny i dolny pas oraz 
zamykającą blachę i średnik, znamienna tym, ie środ-
nik (3) jest usytuowany na zewnątrz zamykającej bla-
chy (2) i górnego pasa (1), a od wewnątrz zamykającej 
blachy (2) i górnego pasa (1) ma wzmacniający iśrodnik 
(4) przy czym w narożu środnika (7) nośnej belki i za-
mykającej blachy (2) jest wykonane okienko ! (6) dla 
dostępu do śrub (5). 

35b (P. 156492) 4.07.1072. 
Warszawskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Prze-

mysłowego „Dźwigar", Warszawa, (Jerzy Mizieliński). 
Urządzenie ograniczające pracę wyłączników końco-

wych mechanizmów obrotu żurawi wieżowych, zna-
mienne tym, że stycznik (3) zwiera styki krańcowych 
wyłączników (8, 9) obrotu żurawia oraz jest sterowany 
strefowymi wyłącznikami (5, 6), przy czym wyłącznik 
(4) współpracując z tymi wyłącznikami złącza stycz-
niki (1, 2), które umożliwiają załączenie styczników 
(10, 11), a stycznik (7) w nastawnikach lub sterowni-
kach zabezpiecza przed niepożądanym załączeniem wy-
łączonych operacji. 

35b (P. 157345) 19.08.1972. 
Biuro Projektów Przemysłu Hutniczego „Biprohut" 

Przedsiębiorstwo Państwowe, Gliwice (Krzysztof Wilk). 
Amortyzator pneumatyczno-hydrauliczny dla suwnic 

kuzlennych, znamienny tym, że ma cylinder (1) i po-
wietrzny akumulator (2), przy czym, powietrzny aku-
mulator (2) ma pływający tłok (5) który go dzieli, pod 
tłokiem (5) znajduje się płyn, podobnie cylinder (1) ma 
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tłok (4), z drągiem na którym jest zawieszony hak (13), 
zaś tłok (4) dzieli cylinder (1) i od strony haka (13) 
znajduje się płyn, a z drugiej strony tłoka (4) prze-
strzeń cylindra (1) ma króciec (12) łączący ją z atmo-
sferą, przy czym przestrzenie cylindra (1) i akumulato-
ra (2) mieszczące płyn, są połączone olejowym przewo-
dem (3) poprzez dławiący zawór (6). 

35b (P. 157393) 22.08.1972. 

Centrala Zbytu Stali „Centrostal" Rejonowy Oddział 
Stali Zwykłej, Katowice (Ryszard Szuster, Aleksander 
Kulczyński, Paweł Sikora). 

Zawlesle zwłaszcza dla blach mające trawersę 
s uchem i nośne zamknięte łańcuchy z łapami zna-
mienne tym, że na trawersie (3) ma umocowane koni-
ki (4) z zaczepami dla łańcucha (6), ponadto łapy (8) 
tą zaopatrzone w obrotowe koła (7) dla prowadzenia 
łańcucha (6). 

35b (P. 157449) 25.08.1972. 
Biuro Projektów "Budownictwa Morskiego, Gdańsk, 

Polska (Bogusław Gajdamowicz). 

Ogranicznik udźwigu zurani», znamienny tym, że 
posiada dźwignie (1) z osadzonym mimośrodowo na 
jednym końcu kołem linowym (3) a na drugim końcu 
obciążoną stale ciężarem (7) oraz w pewnym zakresie 
ruchu ciężarem (11) z możliwością dołączania dalszych 

ciężarów, ponadto do dźwigni (1) zamocowana jest 
krzywka (8) oddziaływująca w zależności od określo-
nego obciążenia liny (4) na wyłącznik (9). 

35c (P. 154396) 29.03.1972. 
Zakłady Mechanizmów Okrętowych, Gniew, Polska 

(Ryszard Wianecki). 

Mechanizm hamulcowo-sprzęgłowy % regulatorem 
obrotów (tekst zgłoszenia i rys. zamieszczono w kl. 47c 
na str. 151). 

35a (P. 157382) 21.08.1972. 

Kopalnia Węgla Kamiennego „Mortimer-Porąbka" 
Przedsiębiorstwo Państwowe, Zagórze, Polska (Juliusz 
Pellar, Ryszard Kania, Marian Jędrzejowski, Wiesław 
Domagała, Andrzej Kędziora, Tadeusz Sokołowski). 

Urządzenie do opuszczania długich materiałów w 
wielopiętrowym wyciągu klatkowym z wykorzystaniem 
części pojemności klatki po usunięciu części pomostów 
dzielących klatkę na piętra i z zastosowaniem napędu 
do stawiania ładunku w pozycji pionowej, znamienne 
tym, że posiada ruchomy pomost z nadbudówką w for-
mie skrzyni obracający się wokół dwóch osi umocowa-
nych w klatce i w pozycji poziomej stabilizowany za 
pomocą rygla, a w położeniu pionowym umocowany do 
klatki zatrzaskiem (C), układ do stawiania ładunku 
w pozycji pionowej, składający się z części zewnętrz-
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nej (Z) z napędem (13) umieszczonej poza klatką na 
nadszybiu lub podszybiu (14), oraz części wewnętrz-
nej (W) umieszczonej w nieruchomym pomoście (B). 

35c (P. 156284) 27.06.1972. 
Centrum Techniki Okrętowej Przedsiębiorstwo Pań-

stwowe Wyodrębnione, Gdańsk, Polska (Henryk Wo-
lanowski, Marian Czernecki. 

Układaci lin lub kabli na bębnie wciągarki zwłaszcza 
okrętowej, składający się ze śruby z gwintem lewo 
i prawoskrętnym, i wózka z rolkami prowadzącymi li-
nę, znamienny tym, że ma linowy krążek (5) ułożys-
kowany obrotowo na osi (6) osadzonej trwale w uchwy-
cie (T) krążka ułożyskowanym wychylnie jedno lub 
dwustronnie na sworzniu (8), rolki (13) osadzone wa-
hliwie w korpusie (2) wózka (14) oraz prowadnicę (10) 
wózka (14). 

35c (P. 156337) 29.06.1972. 

Centrum Techniki Okrętowej Przedsiębiorstwo Pań-
stwowe Wyodrębnione, Gdańsk, Polska (Eugeniusz Sli-
wiński, Dioskar Miazio). 

Wciągarka dwubębnowa o szczególnym zastosowaniu 
jako winda kotwiczna, znamienna tym, że zawiera dwa 
jednakowe napędowe bębny (1), napędzane indywidual-
nie przez dwa hydrauliczne silniki (4) zasilane równo-
legle ze wspólnej pompy. 

35c (P. 156349) 29.06.1972. 

^Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska (Zbig-
niew Bokun). 

Dwukłatkowjr dźwig etybowy, znamienny tym, że 
Itanowlą go dwie kabiny (2), i których każda umiesz-

czona jest w oddzielnym szybie (1), połączone jednym 
układem nośnych cięgieł (3) poprzez wspólną wciągar-
kę (6). 

35c (P. 157441) 25.08.1972. 
Biuro Projektów Budownictwa Morskiego, Gdańsk, 

Polska (Bogusław Gajdamowicz). 

Układacz liny w urządzeniach dźwigowych, znamien-' 
ny tym, że ma poziomo usytuowane koło linowe (6) 
umożliwiające wprowadzenie boczne liny (8) na bęben 
(10) nawijarki, przy czym korpus (5) koła linowego (6) 
jest osadzony na śrubie (1) przegubowo i wyważony ob-
ciążnikiem (7). 

35d (P. 154273) 24.03.1972. 
Biuro Projektów Kolejowych, Kraków, (Wiktor Mól, 

Czesław Idee). 

Układ elektromagnetyczny do kontroli 1 zabezpiecze-
nia równomierności podnoszenia dowolnych przedmio-
tów pny pomocy podnośników pionowych, znamienny 
tym, że z łapami podnośników bezpośrednio lub poprzez 
śrubę pociągową sprzężone są oporniki dowolnego ro-
dzaju, omowe, pojemnościowe lub indukcyjne które 
zmieniają swoją wartość wraz ze zmianą położenia łapy 
podnośnika. 
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35d (P. 156582) 8.07.1972. 
Centralny Ośrodek Badań i Rozwoju Techniki Ko-

lejnictwa, Warszawa, Polska (Ryszard Suwalski). 

Siłownik hydrauliczny, teleskopowy dwustronnego 
działania, składający się z cylindra i tioków oraz ste-
rowanego zaworu zwrotnego i przyłączy z samozamy-
kającymi się zaworami, znamienny tym, że w górnej 
części cylindra (1) osadzona jest tuleja prowadząca (3) 
ustalona znaną nakrętką dociskową (6) wkręconą w ka-
dlub (2) siłownika, do wnętrza którego od dołu wbu-
dowany jest sterowany zawór zwrotny (20) połączony 
kanałami (21) i (22) z przyłączami doprowadzającym 
(23) i odprowadzającym (24), które to przyłącza wypo-
sażone w znane samozamykające się zawory są umo-
cowane od zewnątrz do kadłuba (2) siłownika. 

36b (P. 157520) 31.08.1972. 
Wrocławskie Zakłady Metalurgiczne, Wrocław, Pol-

ska (Kazimierz Rymarczyk, Walerian Strzyżewski, Wie-
sław Wosik, Józef Chmura, Władysław Derkacz, Alek-
sander Falewicz). 

Kuchnia węglowa posiadająca znane części jak ko-
mora spalania, palenisko, popielnik, ruszt, drzwiczki 
popielnikowe i zasypowe znamienna tym, że konstruk-
cję nośną stanowią cztery słupki (1) składające się 
z dwóch kształtowników, wewnętrznego (2) i zewnętrz-
nego (3) tworzących szczelinę (4) przy czym ich krawę-
dzie posiadają otwory (5). 

36c (P. 156020) 14.06.1972. 
Politechnika Krakowska, Kraków (Jerzy Boruta). 

Wkładka do pieców centralnego ogrzewania oraz pie-
cyków łazienkowych umieszczana w korpusie pieców, 
znamienna tym, że składa się z korpusu (1), w którym 
w jego narożach wykonane są cztery otwory (2), dwa 
górne i dwa dolne odprowadzające i doprowadzające 
wodę, zaopatrzone w trzpienie (3) z gwintem lewym 
i prawym, oraz że w środku korpusu (1) są wykonane 
elementy surowe (4) stanowiące zasadniczą powierzch-
nię grzejną. 

36c (P. 156213) 23.06.1972. 

Wrocławskie Biuro Projektowo-Badawcze Budow-
nictwa Przemysłowego, Wrocław (Zbigniew Woruto-
wicz). 

Układ regulacji ciśnienia 1 zabezpieczenia wodnej 
sieci cieplnej, zawierający odgazowywacz i zbiornik 
wody uzupełniającej wyposażone w regulatory utrzy-
mujące stały poziom i ciśnienie w zbiorniku, znamien-
ny tym, że zbiornik (4) wody uzupełniającej połączo-
ny jest ze stroną ssawną pomp cyrkulacyjnych (3) ru-
rociągiem w który wbudowany jest szybko zamykają-
cy organ (5), a ze stroną tłoczną pomp (3) rurociągiem 
w który wbudowane są pompy (6). 
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36d (P. 156437) 1.07.1972. 

Pierwszeństwo: 2.07.1971 - NRD. 

VEB Kombinat Luft- und Kältetechnik, Drezno, NRD 
(Siegfried Uhlmann, Jürgen Heyde, Eberhard Mucke, 
Anton Prade, Herbert Grosse). 

Urządzenie do nawilżania powietrza w wentylatorach 
promieniowych, znamienne tym, że na obwodzie tar-
czy nośnej (3) i/lub tarczy przedniej (4) wirnika (2) 
wentylatora promieniowego jest umieszczony pierścień 
(7), którego swobodna krawędź jest zagięta do wnę-
trza, wskutek czego pierścień (7) razem z tarczą nośną 
<3) lub tarczą przednią (4) tworzy rynnę rozdzielczą (8), 
połączoną z rurą wlotową (9) na ciecz, przy czym ryn-
na rozdzielcza ma otwory przelotowe (10) bezpośrednio 
w strumieniu powietrza i/lub puste przestrzenie (11. 
14), zaopatrzone w otwory wylotowe (12), (15), we-
wnątrz lub w obszarze łopatek (5). 

37a (P. 157034) 31.07.1972. 
biuro Projektów Przemysłu Hutniczego „Biprohut", 

Gliwice (Andrzej Grochowski). 
Płaskie ustroje dachowe w konstrukcji stalowej 

wstępnie sprężonej zwłaszcza dla konstrukcji dacho-
wej hal przemysłowych składające się z dwóch wią-
zarów kratowych i płatwi kratowych dwustronnie 
wspornikowo przewieszonych, przy czym wiązary kra-
towe jako główne elementy nośne są dwuspadowe, bez-
ełupkowe, o pasach równoległych połączonych krzyżul-
cami, znamienne tym, że środkowy pręt (12) dolnego 
pasa (10) wiązara kratowego (1) usytuowany jest po-
ziomo i tworzy z krzyźulcami (11) zbiegającymi się 
w wierzchołku (13) wiązara trójkąt równoramienny, 
dzięki czemu przez zastosowanie wstępnego sprężenia 
uzyskuje się we wszystkich prętach wiązara (1) siły 
podłużne o znaku różnoimiennym. 

37a (P. 157103) 3.08.1972. 
Pierwszeństwo: 20.08.1971 - USA. 

Harry M. Weese, Chicago, Illinois, USA. 
Sposób wykonywania konstrukcji budowlanej z ele-

mentów modułowych równoległościennych o kształcie 
tunelu, znamienny tym, że układa się pierwszą warstwę 
dwu odlewanych płyt połączonych wzajemnie na są-
siednich końcach za pomocą pierwszego podłużnego 
elementu zawiasowego, następnie nad pierwszą układa 
się drugą warstwę dwu odlanych płyt połączonych wza-
jemnie drugim podłużnym elementem zawiasowym 
i zaopatrzonych w trzeci i czwarty element zawiasowy 
łączący zewnętrzne końce drugiej pary odlanych płyt, 
po czym przemieszcza się płyty wokół elementów za-
wiasowych tworząc równoległościenny element modu-
łowy o kształcie tunelu i układa się dużą ilość elemen-
tów modułowych w układzie przemiennym, umiesz-
czając dolne narożniki z wybraniami elementów modu-
łowych na jednym poziomie na górnych narożnikach 
z wybraniami sąsiednich elementów modułowych, któ-
re usytuowane są w rzędzie niższym, a w końcu wpom-
powuje się zaprawę cementową w przestrzenie utwo-
rzone pomiędzy elementami modułowymi. 

Element modułowy stosowany w sposobie według 
zastrz. 1-3, znamienny tym, że składa się z czterech 
odlanych płyt (60, 62, 64, 66) zawiasowo połączonych ze 
sobą w układzie otwartych na końcach elementów mo-
dułowych o kształcie tunelu, a wzdłuż płyt (60, 62, 64, 
66) przebiega duża ilość zbrojeniowych prętów (40) le-
żących zasadniczo w płaszczyznach równoległych do 
powierzchni płyt (60, 62. 64, 66) zaś cztery elementy za-
wiasowe (50) łączą płyty (60, 62, 64, 66) ze sobą, przy 
czym element zawiasowy tworzy podłużna taśma (52) 
wykonana z materiału o wysokiej odporności na zgi-
nanie, która jest gięta wzdłużnie tworząc dwie płytki 
zawiasowe (51, 53) zaś z każdej płytki zawiasowej (51. 
53) wystaje na zewnątrz duża ilość klapek (58) nachy-
lonych pod kątem prostym do płaszczyzny równoległej 
do powierzchni płyty, a co najmniej część klapek (58) 
utwierdzona jest w końcach płyt (60, 62, 64, 66). 

37» (P. 157425) 23.08.1972. 
Politechnika Śląska im. W. Pstrowskiego, Gliwice, 

Polska (Andrzej Szczepanik, Stanisław Majewski). 
Ustrój dźwiękochłonny zwłaszcza dla hal przemysło-

wych, znamienny tym, że składa się z warstw, z któ-
rych warstwy zewnętrzne (3) stanowią matę szklaną 
lub jutę utwardzoną lub inny podobny materiał a zło-
żone pomiędzy innymi wewnętrzne dwie warstwy (2) 
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stanowią materiał pochłaniający dźwięk, przy czym 
na obrzeżach płyt znajduje się ceownik (1) z perfora-
cją (5) połączoną z przeciwległym ceownikiem (7) lin-
kami sprzęgającymi (4) umieszczonymi pomiędzy dwo-
ma wewnętrznymi warstwami materiału (2). 

37c (P. 157426) 23.08.1972. 
Politechnika Śląska im. W. Pstrowskiego, Gliwice. 

Polska (Stanisław Majewski, Andrzej Szczepanik). 
8wlatłoprzepuszcza!ny element dźwiękochłonny, zna. 

mienny tym, że składa się z co najmniej dwu płyt świa-
tłoprzepuszczalnych (1). (2), z których co najmniej jed-

.na jest perforowana i co najmniej jedna pełna, przy 
czym od strony padania fali dźwiękowej, posiada ewen-
tualnie światłoprzepuszezalną elastyczną warstwę (3) 
z folii, tkaniny lub maty. 

37c (P. 156830) 19.07.1972. 
Wrocławskie Biuro Projektowo-Badawcze Budownictwa 
Przemysłowego, Wrocław (Stefan Idzikowski). 

do krycia dachów papowych i powłoko-
wych, znaml^ne tym, że do podwoziowej ramy (1) od 
dołu zamocowane «я zaczepy (2) stanowiące prowa-
dnice rolki papy (3), za zaczepami (2) do ramy (1) umo-
cowane są zaczepy (6) do osadzenia walca dociskającego 
(7)) a przed nimi końcówki natryskujące (8) oraz dolna 
dysza (9) podgrzewacza (14), przy czym końcówki (8) 
połączone są z pompą (12), ta zaś z zasobnikiem (13) 
na masę bitumiczną, w pobliżu którego na ramie (1) 

umieszczony jest podgrzewać? (14), z którego wypro-
wadzona jest górna dysza (16) do układu rur nagrzew-
nicowych (17) usytuowanych we wnętrzu zasobnika (13), 
a na przednim i tylnym końcu ramy umocowane są 
wsporniki (25), z poręczami (26). , 

37d (P. 157330) 18.08.1972. 
Pierwszeństwo: 24.08.1971 - Austria. 

Semperit Aktiengesellschaft, Wiedeń, Austria (Karl 
Kaltenböck). 

Podłoga, zwłaszcza do obór, składająca się z wykła-
dziny podłogowej, wykonanej z gumy lub z tworzywa 
sztucznego oraz z podłoża, przy czym wykładzina po-
siada skierowane w dół występy, wchodzące w odpo-
wiednie wgłębienia podłoża, a części wykładziny po-
dłogowej znajdujące się pomiędzy występami są wzglę-
dem podłoża sklepione i tworzą puste przestrzenie, 
znamienne tym, że wymienione puste przestrzenie 
umieszczone w częściach wykładziny podłogowej, usy-
tuowanych poza występami są w sposób znany sam 
przez się, zamknięte ze wszystkich stron, co najmniej 
w przekroju poprzecznym, przez materiał tworzący 
wykładzinę podłogową. 

37c (P. 156421) 1.07.1972. 
Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska (Jędrzej 

Kuczyński, Janusz Wendt). 
Sposób wzmacniania murowanych konstrukcji pod 

xlemnych kolektorów kanaliiacyjnych, znamienny tym, 
że konstrukcję poddaje się sprężeniu w ten sposób, 
że wywołuje się sprężyste odkształcenia ustroju pro-
wadzące do dalszego rozwarcia rys (3), następnie wy-
pełnia się rysy materiałem o odpowiedniej wytrzyma-
łości, np. zaczynem cementowym, a po stwardnieniu 
zwalnia się urządzenie (2) wywołujące odkształcenia. 

37e (P. 156429) 1.07.1972. 
Zakłady Konstrukcyjno-Mechanizacyjne Przemysłu 

Węglowego, Gliwice, Polska (Tadeusz Król, Zdzisław 
Szpilka). 
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Pneumatycsn» podawarka betonu z dzwonowym zam-
knięciem leju zasypowego, znamienna tym, że dzwono-
wy zawór (3) składa się z dwóch stożkowych części 
połączonych ze sobą, z czego górną część stanowi koł-
pak (7), a dolną wieniec (6), pomiędzy którymi na ca-
łym obwodzie znajduje się szczelina (8), przy czym 
pomiędzy wieńcem (6), a kołpakiem (7) znajduje się 
komora (12) z przewodem (13). 

37c (P. 156954) 27.07.1972. 

Patent dodatkowy do patentu P. 140582. 

Biuro Projektowo-Konstrukcyjne Przemysłu Mate-
riałów Budowalnych „ZREMB", Wrocław (Bogumił 
Idzikowski, Tadeusz Kusz). 

Deskowanie przelotowe wykonane w kształcie bra-
my dzielonej mające pionowe boki oraz prostopadłe do 
nich podłużnice według patentu głównego nr P.140582, 
znamienne tym, że u dołu ma konstrukcję (1) rozłącz-
nie połączoną z pionową ścianą deskowania (2), która 
w swej dolnej części na całej długości ma odchylaną 
listwę (3) przemieszczaną po łuku ku górze, za po-
średnictwem wsporników (4) połączonych obrotowo z 
wykorbieniami wału (5) napędzanego napędem ślima-
kowym (G). 

37e (P. 157130) 5.08.1972. 

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszi-
ca, Kraków (Stanisław Barycz, Artur Blum, Edward 
Popiołek). 

Przyrząd do montażu osiowego w plonie, prefabry-
kowanych elementów budowlanych, zawierający urzą-
dzenie libelowe, składające się z libeli rurkowej, śruby 
ruchu leniwego i sprężyny, znamienny tym, że ma u-
chwyt ramowy (1), który jest wyposażony na jednym 
końcu w trzy sworznie (2), wyznaczające płaszczyznę 
pionową elementu dolnej kondygnacji, a na drugim 
końcu w śrubę (3), służącą do zamocowania przyrządu, 
przy czym do uchwytu (1) jest przymocowane przegu-
bowo ramię pomiarowe (4) z wysięgnikiem, zaopatrzo-
nym w trzy czujniki (5), wyznaczające płaszczyznę pio-
nową dla montowanego elementu. 

37f (P. 156601) 10.07.1972. 

Główne Biuro Studiów i Projektów Górniczych Biu-
ro Projektów Górniczych - Katowice, Katowice (Ja-
nusz Strączek, Krzysztof Witkowski). 

Sposób betonowania obudowy zbiornika, znamienny 
tym, że stosuje się prefabrykowane płyty łupinowe, 
które układa się na dnie wykopu pod zbiornik, jedna 
obok drugiej i jedna na drugiej, tworząc powierzchnię 
walcową zbiornika, przy czym układanie odbywa się 
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pojedynczymi warstwami poziomymi lub spiralnie, i 
wypełnia się przestrzeń między płytami łupinowymi 
a wykopem betonem, korzystnie od połowy wysokości 
warstwy poprzedniej, do połowy wysokości układanej 
warstwy następnej. 

Prefabrykowana płyta łupinowa wykonana z żelbetu 
lub siatkobetonu do stosowania sposobu według zastrz. 
1., znamienna tym, że stanowi podzielny wycinek po-
wierzchni walcowej o promieniu wewnętrznym rów-
nym wewnętrznemu promieniowi zbiornika i posiada 
w poprzecznym przekroju pionowym kształt ceowy 
o wyprofilowanych w stopie (5) i głowicy (6) progach 
oporowych (4) ustalających położenie wzajemne płyt 
łupinowych (1) w czasie betonowania. 

37f (P. 157360) 19.08.1972. 

-.'•'rocławskie Przedsiębiorstwo Budowy Pieców Prze-
mysłowych, Wrocław, Polska (Bolesław Schmidt, Adolf 
Daszkiewicz, Leopold Gdyglewski, Ryszard Bigoraj, Je -
rzy Książkiewicz, Edmund Wawryka, Janusz Cieślik). 

Sposób wykonywania silosów z zastosowaniem stalo-
wych konstrukcji szalunkowych składających się z 
dwóch zespołów kratownic, stanowiących podpory dla 
szalunków dna silosu oraz wieży stalowej dla wznosze-
nia ścian silosu znamienny tym, że stalowa konstruk-
cja szalunkowa (2, 3) jest umieszczona w miejscu, bu-
dowy silosu w sposób przesuwny, na przykład na wóz-
kach (4) lub rolkach, a po wykonaniu dna (1) silosu 
cała konstrukcja szalunkowa stalowa (2, 3) zostaje 
opuszczona mechanicznie na żądaną wysokość a na-
stępnie dolna część wieży stalowej (2) zostaje odcię-
ta na wysokości dolnej krawędzi dna (1) silosu i prze-
sunięta łącznie z dwoma zespołami kratownic (3) na 
miejsce budowy następnego silosu a górna część od-
ciętej wieży stalowej (2) zostaje zakotwiona (podwie-
szona) w zabetonowanym dnie (1) silosu służąc do 
wznoszenia ścian silosu po wykonaniu których ta od-
cięta część (górna) wieży stalowej (2) zostaje w całoś-
ci lub w elementach przeniesiona sposobem mechanicz-
nym do następnego silosu i złączona z uprzednio prze-
suniętą częścią dolną przy czym cykl ten powtarza się 
aż do zakończenia budowy. 

37g« (P. 156390) 30.06.1972. 

Pierwszeństwo: 27.01.1972; Niemiecka Republika 
Federalna. 

Wilh. Frank GmbH, Leinfelden, Niemiecka Repu-
blika Federalna (Wilhelm Frank). 

Sposób wytwarzania ram skrzydłowych okien i drzwi 
t prętów profilowych, w szczególności z prętów profilo-
wych z tworzyw sztucznych, znamienny tym, że profile 
(20), (21), (26), (27) tnie się na określone długości, po 
czym wykonuje się w nich wycięcia (60) dla uzbroje-
nia ramy, a następnie nanosi i suszy podkład mocują-
cy do rowków mocujących szybę (15) i na otwory (14) 
każdego z rowków nanosi pasmo (13) masy klejąco-

-uszczelniającej o trwałej elastyczności i tak przygoto-
wane profile wciska ze wszystkich stron na szybę (16) 
lub szyby dociskające zakończenia profili do siebie, 
które skleja się i na zakończenie montuje uzbrojenie 
ramy.! 

Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz. 1-18, 
znamienne tym, że stanowi urządzenie przenośnikowe 
(5) dla co najmniej jednego profilu (9) obejmujące urzą-
dzenie mocujące (10) i suszące (11). 

37gi (P. 157493) 29.08.1972. 
Pierwszeństwo: 1.09.1971; Niemiecka Republika 

Federalna. 

Dynamit Nobel Aktiengesellschaft, Troisdorf, Nie-
miecka Republika Federalna (Wolfgang Budich, Robert 
Krah, Hana Theissen). 

Profil wytłaczany, zwłaszcza z tworzywa termoplas-
tycznego sztucznego, na ościeżnice i skrzydła okienne 
przesuwnych okien, drzwi i tym podobnych elemen-
tów, znamienny tym, że dla wszystkich boków ram, za-
równo ościeżnicowych jak i ram skrzydeł okiennych 
ma taki sam przekrój poprzeczny i jest zestawialny w 
jednostki przesuwne zarówno pionowo jak poziomo. 

Profil według zastrz. 1 stosowany na ramy ościeżni-
cowe, znamienny tym, że ma występy mocujące (13), 
jeden kanał główny (9) z ukośnym dnem, kanały bo-
czne (10, 10a) oraz podcięcie (12), przeznaczone do przy-
trzymywania wkładki profilowej (11). 



Nr 23 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO 108 

38a (P. 157488) 29.08.1972. 
Okręgowy Zarząd Lasów Państwowych w Lublinie, 

Lublin (Mieczysław Kowal, Feliks Janczarek, August 
Sławik, Roman Żywot). 

Nakładka na uchwyty piły mechanicznej, znamienna 
tym, że ma kształt rury gumowej (3) i (11), okrytej 
z zewnątrz tkaniną lub skórą (4) i (12), nałożonej na 
metalowe uchwyty piły (1) i (8), przy czym uchwyt 
trzpieniowy' (1) zakończony jest powietrznym zaworem 
(Z), a uchv.^'t rurowy (8) jest z jednej strony zamknięty 
nr -i«ft tulejką (13), podkładkami (14), śrubą (15) i na-
krętką (16). a z drugiej strony powietrznym zaworem 
(20), tulejką (13), podkładkami (14) i nakrętkami (21). 

38b (P. 156124) 20.06.1972. 
Ośrodek Badawczo Rozwojowy Przemysłu Maszyno-

wego Leśnictwa, Wrocław (Marian Pietroniec, Paweł 
Wieloch). 

Skrawarka bębnowa walcowa z regulacją szczeliny 
cięcia, znamienna tym, że wirnik (1) ma wysuwane 
przeciwnoże (2). 

38b (P. 156965) 27.07.1972. 
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Maszyno-

wego Leśnictwa Wrocław, Polska (Witold Borkowski, 
Jan Bartkiewicz, Paweł Wieloch). 

Wiertarka wielowrzecionowa pozlomo-pionowa, do 
wykonywania otworów pod kołki w elementach drew-
nianych, znamienna tym, że posiada dwie cylindrycz-
ne prowadnice toczne (2), między którymi jest umiesz-
czony cylinder pneumatyczny (5) posuwu głowicy, a na 
zewnątrz nich dwa silniki elektryczne (12) napędu 
wrzecion, przy czym jednostka wiertarska (1) zawie-
szona wahliwie na wałku (3) przemieszcza się z po-
łożenia poziomego w pionowe i dowolne pośrednie na 
łukowym wsporniku (6) mieszczącym się w korpusie 

'.ayiertarki, przy czym do wałka (3) jest jeszcze moco-
wana płyta oporowa (13) prostopadła do osi wrzecion 

(14) w każdym ich położeniu, zaś do przymiaru boczne- i 
go (15) jest przymocowany przymiar zderzakowy (16) za i 
pomocą szybko mocujących zarzutek (17), wyposażony 
w zderzak (18). 

38b (P. 157590) 4.09.1972. 
Marunaka Tekkosho Inc., Maruko, Japonia (Nakata-

ro Mochizuki). 
Wyrównlarka do drewna, zawierająca stacjonarny, 

lecz nastawny obrotowo nóż. stolik obrotowy mocujący 
wspomniany nóż. stół prowadzący materiał obrabiany 
po którym to stole przesuwany jest materiał oraz część 
naciskająco-przcsuwającą przystosowaną do dociska-
nia materiału do wspomnianego stołu oraz do przesu-
wania wspomnianego materiału po stole znamienna 
tym, że zespół dolny obejmujący wspomniany nóż (63), 
wspomniany stolik obrotowy (62) i wspomniany stół 
(60) prowadzący materiał daje się unieruchamiać pod-
czas pracy maszyn, a zespół górny (*) obejmujący część 
naciskająeo-przesuwajiicą i silnik elektryczny (7) me-
chanicznie z nim sprzężony, zawieszony jest elastycz-
nie w stosunku do wspomnianego zespołu dolnego. 

38c (P. 157492) 29.08.1972. 
Pierwszeństwo: 9.05.1972 - Niemiecka Republika 

Federalna. 
Karl Heesemann, Bad-Oeynhausen-Rehne, Niemiec-

ka Republika Federalna. 
Szlifierka taśmowa, z transportowym urządzeniem 

przemieszczającym obrabiany przedmiot zwłaszcza prze-
nośnikiem taśmowym z taśmą ścierną o obiegu zam-
kniętym ruchomą poprzecznie lub wzdłużnie do kie-
runku ruchu obrabianego przedmiotu, usytuowaną nad 
urządzeniem transportowym i z elastyczną częścią do-
ciskową przyporządkowaną tej taśmie ściernej zwłasz-
cza belką dociskową, dociskającą taśmę ścierną do szli-
fowanej powierzchni za pomocą siłowników dwustron-
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nego działania umieszczonych w odstępach od siebie 
Jeden za drugim w kierunku ruchu taśmy ściernej, 
znamienna tym, że każdy z siłowników, połączonych 
twymi drążkami tłokowymi bezpośrednio z częścią do-
ciskową, Jest wyposażony w dopływ sprężonego czyn-
nika do podnoszenia taśmy ściernej w położenie spo-
czynkowe i w dopływ sprężonego czynnika do docis-
kania taśmy ściernej w położenie robocze, przy czym 
w dopływie sprężonego czynnika do podnoszenia taśmy 
ściernej umieszczony jest zawór sterujący do doprowa-
dzania sprężonego czynnika do dociskania taśmy ścier-
aej lub do odpowietrzania siiu^nika, który to poprzez 
eîektryc7nc urządzenie sterujące, korzystnie przez prze-
\з**.'.\ czasowy regulowany oddzielnie lub centralnie 
r« pomocą potencjometru, jest połączony z czujnikiem 
uruchamiającym wymienione urządzenie sterujące w 
zależności od przebiegającego, obrabianego przedmiotu. 

38c (P. 157557) 2.09.1972. 

Pierwszeństwo: 4.09.1971 - Niemiecka Republika 
Federalna. 

Becker van Hüllen Niederrheinische Maschinenfabrik, 
Krefeld, Niemiecka Republika Federalna (Wolfgang 
Lange, Werner Schöfer). 

Sposób obróbki powierzchni płyt z tworzywa drzew-
nego, poprzez naprasowanie przy podwyższonej tempe-
raturze wstęg nośnikowych lub folii zawierających 
utwardzalną żywicę syntetyczną przy czym wstęgi no-
śnikowe lub folie odwija się z bębna zasobnikowego 
I nakłada na górną i/lub dolną stronę płyty pokrywa-
nej, przy czym folie na tej płycie łączy się i przycina 
na krawędziach, wzdłużnie lub ukośnie, punktowo lub 
past>wo działaniem termicznym a następnie przygoto-
wany sprasowany pakiet wprowadza się do prasy do 
prasowania na gorąco, znamienny tym, że folie na 
krawędzi płyty zespaja się działaniem termicznym. 

38e (P. 156235) 24.06.1972. 

Instytut Technologii Drewna, Poznań (Stanisław 
Szárma). 

Odsiewacz części pylastych, zwłaszcza z materiałów 
włóknistych, składający się z bębna, wentylatora i cy-

klonu znamienny tym, że do perforowanej części bę-
bna (1) przylega ssawka (8), która w miejscach styku 
z perforowaną częścią bębna (1) ma szczotki uszczel-
niające (13). 

39a* (P. 157502) 30.08.1972. 

Pierwszeństwo: 1.09.1971 - Japonia. 

Agency of Industrial Science and Technology, Tckio, 
Japonia (Kazuo Kobayashi, Shiroh Ohmori, Teisuhiko 
Hasuda, Minoru Shiraishi, Satoshi Arai). 

Sposób wytwarzania wydrążonej bryły, znamienny 
tym, że rdzeń pokrywa się jedną lub kilkoma warstwa-
mi materiału o temperaturze topnienia większej niż 
temperatura topnienia materiału z którego jest wyko-
nany rdzeń a następnie całość poddaje się obróbce cie-
plnej w temperaturze wyższej niż temperatura topnie-
nia rdzenia, jeżeli potrzeba w atmosferze gazu obojęt-
nego, przez co powoduje się stopienie rdzenia i jego 
absorpcję lub rozłożenie i odparowanie, na skutek cze-
go powstaje pusta przestrzeń wewnątrz twardej ze-
wnętrznej powłoki. 

39a3 (P. 156392) 30.06.1972. 

Pierwszeństwo: 1.07.1971 - Szwecja. 

Forsheda Idéntreckling AB, Wärnamo, Szwecja (Sten 
Sporre). 

Sposób formowania rur, w których ściana jest for-
mowana za pomocą przynajmniej jednej części formy 
i jest wyposażona w czasie formowania w rowek dla 
osadzenia elementu uszczelniającego na przykład gu-
mowego, znamienny tym, że element uszczelniający 
stosuje się jako część formy dla ukształtowania wspo-
mnianego rowka podczas formowania rury. 

39a* (P. 157015) 29.07.1972. 

Pierwszeństwo: 29.07.1971 - Niemiecka Republika 
Demokratyczna. 

VEB Plast- und Elastverarbeitungsmaschinen-Kombi-
nat Karl-Marx-Stadt, Karl-Marx-Stadt, Niemiecka Re-
publika Demokratyczna (Gerd Müller, Herbert Schna-
bel). 

Urządzenie do nawijania, rozcinania i wymiany wał-
ków nawojowych wytwarzanej w sposób ciągły wstęgi 
towaru, zwłaszcza folii z tworzywa sztucznego, w któ-
rym to urządzeniu walec dociskowy osadzony jest w 
przesuwnej ramie i jest dociskany podczas operacji 
nawijania do zwoju przez połączony z tą ramą siłow-
nik hydrauliczny lub pneumatyczny, a wstęga iowaru 
zostaje rozcięta nożem na pustej tulei, przy czym nóż 
ustawia się samoczynie w kierunku cięcia stanowiącym 
wypadkową szybkości wstęgi i szybkości poprzecznej 
noża, znamienne tym, że na korpusie (1) maszyny 
umieszczony jest wózek nawojowy (3), na którym osa-
dzone jest urządzenie nawrotne (6), składające się z 
silnika (17), sprzęgła indukcyjnego (18) i urządzenia 
zaciskowego (15), przy czym wymienione urządzenia 
nawrotne (6) jest przestawne kątowo około wału wy-
chyłowego (13), a wózek nawojowy (3) jest przesuwa-
ny za pomocą siłownika (20), nóż (35) zaś, zamocowany 
na obsadzie nożowej (34), daje się wraz z tą obsadą 
unieruchamiać na pręcie (32) za pomocą ramion zabie-
rakowych (36) i ich sprężyny (38) oraz daje się uru-
chomić za pomocą sprężyny (37). 
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39a» (P. 157017) 29.07.1972. 

Pierwszeństwo: 31.07.1971 - Niemiecka Republika 
Federalna. 

Wilhelm Hegler, Bad Kissingen, Niemiecka Republi-
ka Federalna. 

Urządzenie do wytwarzania rur z tworzywa sztucz-
nego ze ścianką działową w którym sworzeń głowicy 
wytryskowej posiada jedną lub kilka promieniowych 
szczelin wylotowych dla tworzywa sztucznego, zna-
mienne tym, że w celu wytwarzania skręconej śrubo-
wo ścianki działowej, sworzeń (2) głowicy wtryskowej 
jest osadzony obrotowo względem płaszcza (I) głowicy 
a przy głowicy wtryskowej umieszczony jest tor koki-
lowy (17) mający urządzenie do odciągania powietrza 
z zamkniętych kokil. 

Rura z tworzywa sztucznego wytworzona za pomocą 
urządzenia wg zastrz. 1 z jedną lub kilkoma ściankami 
działowymi umieszczonymi w kierunku osi wzdłużnej, 
znamienna tym, że ścianka działowa (16) lub ścianki 
działowe są nawinięte śrubowo. 

39a« (P. 156650) 11.07.1972. 

Pierwszeństwo: 13.07.1971 - Francja. 

Uniroyal S.A., Clairoix 60, Francja (Jean René Le-
blond, Guy Emile Danneels, Maurice Avrelien Lam-
bert). 

Sposób wprowadzania drutówki w osnowę opony 
pneumatycznej, przeznaczony do stosowania w urzą-
dzeniu, które zawiera rozszerzalny, obrotowy bęben 
z parą obwodowych rowków na swej powierzchni 
i urządzenie do przytrzymywania i umieszczania dru-
tówki na osnowie opony, zawierające parę wózków ru-
chomych wzdłuż bębna, parę wózków chwytakowych 
osadzonych na wymienionych poprzednio wózkach i ru-
chomych względem nich w kierunku prostopadłym do 
osi bębna i parę chwytaków, po jednym na każdy wó-
zek chwytakowy, zamontowanych na wózkach chwyta-
kowych, znamienny tym, że nakłada się osnowę opony 
na wymieniony bęben w jego stanie nie rozszerzonym, 
chwyta się parę drutówek za pomocą wymienionych 
chwytaków, przemieszcza się drutówki tak by otoczyły 
wymieniony bęben na zewnątrz wymienionych row-
ków, przy czym wykonuje się to za pomocą wózków ru-
chomych osiowo wzdłuż bębna i za pomocą wózków 
chwytakowych ruchomych prostopadle do osi bębna, 
a następnie rozszerza się bęben i równocześnie porusza 
się chwytaki osiowo do środka bębna aby umieścić 
drutówki w rowkach i wywinąć osnowę na tych dru-
tówkach. 

Urządzenie do chwytania drutówek opony i umiesz-
czania ich wokół rozszerzalnego, obrotowego bębna 
urządzenia do wytwarzania opony, znamienne tym, że 
ma parę chwytaków (Ha, l ib , 12a, 12b) drutówek, z 
których każdy zawiera elektromagnes (18, 18') do ma-
gnetycznego przytrzymywania drutówki (20), środki 
(lia, 13a, 14a, 15a, 16a) do poruszania chwytaków w 
kierunku prostopadłym do osi obrotu bębna i środki 
(4a, 5, 6a, 6b, 7) do poruszania chwytaków w kierunku 
równoległym do osi obrotu bębna. 
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39a« (P. 156748) 17.07.1972. 
Sanockie Zakłady Przemysłu Gumowego „Stomil", 

Sanok (Ryszard Kuligowski, Karol Gajewski, Jerzy 
Pudło, Aleksander Kopij). 

Sposób konfekcji pasów klinowych, zwłaszcza o ma-
łych przekrojach znamieny tym, że pasy konfekcjono-
wane są bezpośrednio w formie wulkanizacyjnej. 

39a« (P. 157634) 7.09.1972. 

Pierwszeństwo: 9.09.1971 - Francja 

Uniroyal S.A., Clairoix (60), Francja (Jean Rene Le-
blond, Guy Emile Danneels, Maurice Avreline Lam-
bert). 

Urządzenie obsługi maszyny przeznaczonej do wy-
twarzania opon za pomocą bębna przy zastosowaniu 
konstrukcyjnych elementów, znamienne tym, że za-
wiera podajniki (la, lb, 2, 3, 4, 5a i 5b) przeznaczone 
do przesuwania przynajmniej jednego konstrukcyjnego 
elementu, pierwszy układ przenośników (Л) przezna-
czonych do przejmowania konstrukcyjnych elementów 
opony, drugi układ przenośników (B) umieszczonych 
w pobliżu pierwszego przenośnika zwanego drugim 
przenośnym urządzeniem przeznaczonym do zasilania 
pierwszego przenośnego urządzenia, silników (21, 22, 
23) przeznaczonych do napędu pierwszego i drugiego 
przenośnego urządzenia, przekładni (25, 26, 27) prze-
znaczonych do wybrania niezależnych napędów pierw-
szego i drugiego układu przenośników, przenośnych 
urządzeń (33, 34, 35, 36) przystosowanych do przejmo-
wania elementów konstrukcyjnych opony z drugiego 
przenośnego urządzenia zawierającego przesuwny bę-
ben (32) dla stopniowej styczności drugiego przenoś-
nego układu przeznaczonego do przejęcia elementów 
konstrukcyjnych opony i styczności bębna (43) dla u-
mieszczenia na nim elementów konstrukcyjnych opony. 

39a7 (P. 154883) 21.04.1972. 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Budowy 
Urządzeń Chemicznych ,,CeBeA", Kraków (Zbigniew 
Miduch, Janusz Kobosko, Lech Raczyński). 

Układ do regulacji procesu hartowania płyt pilśnio-
wych twardych zawierających czujnik temperatury, re-
gulatory temperatury ł elementy wykonawcze, zna-
mienny tym, że czujnik temperatury (8) połączony z 
regulatorem temperatury (9) zainstalowany w obwodzie 

regulacji temperatury gazów wlotowych w celu ogra-
niczenia temperatury gazów wlotowych jest sprzężony 
z czujnikiem temperatury (10) i regulatorem tempera-
tury (11) zainstalowany w obwodzie regulacji tempe-
ratury gazów wylotowych, przy czym czujnik tempera-
tury (10) i regulator temperatury (11) z obwodu regu-
lacji temperatury gazów wylotowych jest połączony 
z zespołem przełączania (12) w celu określenia chwili 
od której układ przesterowuje się na odbieranie ciepła 
z hartowanych płyt. 

39Ы (P. 157468) 26.08.1972. 
Zakłady Azotowe im. F. Dzierżyńskiego, Tarnów 

(Zbigniew Bogusławski, Andrzej Tarnowski, Andrzej 
Gajewski, Jan Milianowicz, Irena Tomaszewska, Hen-
ryk Barabasz, Roman Szczepański). 

Sposób wytwarzania masy drewnopodobnej przez 
mieszanie celulozy, polichlorku winylu, zmiękczaczy, 
stabilizatorów i smarów oraz przetwarzanie na drodze 
żelowania, wytłaczania, wtrysku bądź prasowania, zna-
mienny tym, że mieszanie celulozy i polichlorku winy-
lu odbywa się w środowisku wodnym. 

39b* (P. 156565) 7.07.1972. 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Szybownictwa, Biel-
sko-Biała (Ryszard Niedzielski). 

Warstwa rozdzielcza do laminatów znamienna tym, 
że stanowi roztwór wosku polietylenowego w rozpusz-
czalniku. 

39b* (P. 157369) 21.08.1972. 

Zakłady Chemiczne „Rudniki", Rudniki k/Częstocho-
wy (Aurelia Woźnicka, Anna Szwedowska, Wiesław 
Widerski, Marian Makulec). 

Sposób wytwarzania aktywnych napclniaczy krze-
mionkowych i krzemhmowo-glinowo-sodowych w zam-
kniętych cyklach obiegu roztworu strącającego, prze2 
działanie kwasami mineralnymi, zwłaszcza siarkowym, 
na rozcieńczony wodny roztwór krzemianu sodowego, 
a w przypadku produkcji napełniacza krzemianowo-gli-
nowo-sodowego w obecności jonów glinu, oddzielanie 
wytrącanego osadu, przemywanie go wodą i suszenie, 
znamienny tym, że do roztworu otrzymanego po od-
dzieleniu napełniacza dodaje się roztwór kwasu fluoro-
krzemowego lub stężony kwas fluorowodorowego i wo-
dorotlenek lub fluorek glinu, w lościach rt /vnych iloś-
ciom stechiometrycznym, potrzebnym do strącenia jo-
nów sodu, obecnych w tym roztworze, w postaci osadu 
trudnorozpuszczalnego fluorokrzemianu sodowego lub 
fluorku sodowo-glinowego, po czym osad ten znaną 
metodą oddziela się. przemywa, suszy i. odprowadza 
jako produkt, a pozostały po jego oddzieleniu roztwór 
wraz z popłuczkami z mycia osadu zawraca do strą-
cania napełniacza z roztworu krzemianu sodowego. 
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39b> (P. 157S70) 21.08.1972. 
Zakłady Chemiczne „Rudniki", Rudniki k/Częstocho-

wy (Aurelia Woźnicka). 

Sposób wytwarzania aktywnych napełniaczy krze-
mionkowych przez alkalizowanie wodnej zawiesiny 
fluorokrzemianu sodowego, znamienny tym, że do wod-
nej zawiesiny zawierającej 2 - 3 % , korzystnie 2,5°/» 
iluorokrzemianu sodowego wprowadza się stężony roz-
twór krzemianu sodowego, zawierający 18-3O°/o, ko-
rzystnie 26% dwutlenku krzemu, w temperaturze 7 5 -
-90°C , do uzyskania pH w granicach 7-11,5, korzy-
stnie 9, po czym wytrącony osad dwutlenku krzemu od-
dziela, przemywa i suszy w znany sposób. 

39b» (P. 156126) 20.06.1972. 

Politechnika Warszawska, Warszawa (Zbigniew K. 
Brzozowski, Edward Janczak, Mieczysław Gajewski). 

Sposób wytwarzania mieszanek gumowych dia otrzy-
mywania wulkanizatów, znamienny tym, że do kau-
czuku naturalnego lub syntetycznego, wśród innych 
składników, dodaje się żywice otrzymane na bazie bis-
fenoli zawierające chlorowiec w części alifatycznej 
cząsteczki, korzystnie żywice otrzymane z epichlorohy-
dryny i bis /p-hydroksyfenylo/trójchloroetanu lub bis/ 
/p-hydroksyfenylo/dwuchloroetylenu lub bis/4-hydro-
ksy-S.S-dwuchlorofenylo/trójchloroetanu lub wymienio-
nych chlorobisfenoli i bis/hydroksyfenylo/alkanów w 
ilości 0,2-20 części wagowych na 100 części wagowych 
kauczuku. 

Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że żywice 
epoksydowe zawierające w części alifatycznej chlo-
rowiec mogą być stosowane razem z siarką i/lub inny-
mi środkami sieciującymi i/lub środkami przyspiesza-
jącymi. 

39b4 (P. 156615) 10.07.1972. 

Przedsiębiorstwo Przemysłowo-Handlowe „Polskie 
Odczynniki Chemiczne", Gliwice (Romuald Bogoczek, 
Zenon Pałka). 

Sposób wytwarzania żywicy jonitowej spowalniającej 
o wysokiej czystości z surowca technicznego, znamien-
ny tym, Ï.C żywicę miesza się z nasyconym roztworem 
chlorku sodowego po czym pozostawia w spokoju w ce-
lu rozdzielenia się żywicy na część tonącą i pływającą, 
żywicę z dna naczynia po oddzieleniu od roztworu 
myje się gorącą wodą w kierunku z dołu do góry do 
zaniku opalizacji i uzyskania niskiej przewodności 
eluatu. 

ЗЭЫ (P. 157011) 29.07.1972. 

Pierwszeństwo 31.07.1971 - Włochy. 

Snam Progetti S.p.A. Mediolan, Włochy (Aldo Priola, 
Sebastiano Cesca, Giuseppe Ferraris). 

Sposób wytwarzania nowych kopolimerów o wyso-
kim ciężarze cząsteczkowym, zawierających powyżej 
80% eteru winylowego a ponadto polieny, posiadające 
co najmniej dwa sprzężone wiązania, znamienny tym, 
źe cykliczne polieny, posiadające co najmniej dwa 
sprzężone wiązania poddaje się polimeryzacji z eterem 
winylowym w obecności katalizatora Friedel-Craftsa. 

Í9b* (P. .157018) 29.07.1972. 

Pierwszeństwo: 31.07.1971 - Włochy. 

Snam Progetti S.p.A. Mediolan, Włochy (Sergio Arrig-
hetti, Sebastiano Cesca, Giuseppe Ghetti, Eugenio Váj-
na). 

Sposób utrwalania terpolimerów oleflnowych, 
składających się z etylenu, ct-olefiny i polienów, które 
oprócz podwójnego wiązania biorącego udział w two-
rzeniu makrocząsteczki mają w cząsteczce co najmniej 

jedno podwójne wiązanie sprzężone, znamienny tym, 
że terpolimer poddaje się reakcji ze środkiem dieno-
f iłowym. 

39Ы (P. 157593) 5.09.1972. 
Pierwszeństwo 7.09.1971. 

Universal Oil Products Company, Des Plaines, Sta-
ny Zjednoczone (Robert Alexander Dombro, George 
Ernest Illingworth, Richard Allen Fronczak). 

Sposób polimeryzacji węglowodorów olefinowych 
znamienny tym, że węglowodór olefinowy kontaktuje 
się z katalizatorem składającym się z halogenku meta-
lu grupy IVB, VB lub VIB chemicznie osadzonego na 
nośniku będącym tlenkiem metalu grupy HA, HB, IIIA 
lub IVA, związku organicznego z metalem grupy IIA 
lub IIIA i modyfikatora typu zasady Lewisa po czym 
wydziela się produkt polimeryzacji. 

39b* (P. 154961) 25.04.1972. 

Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa (Zygmunt 
Wirpsza, Grażyna Cynkowska). 

Sposób wytwarzania polimerów liniowych zawierają-
cych grupy oksymetyloamidowe lub karboksymetylo-
amidowe, zwłaszcza poliuretanów i polimoczników, 
znamienny tym, że związek lub związki zawierające 
najwyżej dwie grupy metoksymetyloamidowe lub ich 
pochodne przeeteryfikowuje się lub przeestryfikowuje w 
temperaturze 20-180°C, korzystnie w obecności kwasu 
lub soli kwasu silniejszego niż zasada, przy użyciu 
związku lub związków zawierających co najmniej dwie 
grupy z aktywnym atomem wodoru, w tym co naj-
mniej jedną grupę wodorotlenową lub karboksylową, 
użytych w takiej ilości aby na jedną grupę metoksy-
metyloamidową przypadało 0,7-1,3 grup wodorotle-
nowych lub karboksylowych. 

39b« (P. 156131) 20.06.1972. 
Zakłady Chemiczne „Sarzyna", Nowa Sarzyna (Ste-

fan Smoliński, Eugeniusz Hałasa). 
Sposób utwardzania żywic epoksydowych za pomocą 

zwir.zków zawierających grupy aminowe w obecności 
lub nieobecności rozpuszczalników aktywnych lub nie-
aktywnych albo plastyfikatorów znamienny tym, że 
utwardzanie prowadzi się za pomocą aminoeterów o 
ogólnym wzorze 1, w którym Rt oznacza grupę izo-
propylową, metylenową, 2,2,2-trójchloroetanową, Rj -
atom wodoru lub chlorowca, R, - jedną lub dwie gru-
py aminowe w temperaturze pokojowej lub podwyż-
szonej korzystnie w obecności katalitycznych ilości po-
liamin alifatycznych lub innych amin o stosunkowo 
dużej zasadowości. 

39b3 (P. 15625S) 26.06.1972. 
Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa (Jan Biały, 

Irena Penczek, Zbigniew Brojer). 
Komp^sycja termoplastycznych tworzyw sztucznych 

zawierająca poHoksyfenylca, nadająca się do formowa-
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nia metodami typowymi dla termoplastów, znamienna 
tym, że jako składniki kompozycji oprócz polioksyfe-
nylenu stosuje się polistyren i jego kopolimery i/lub 
modyfikowany kauczukiem polistyren i termoplastycz-
ny polimer epoksydowy i/lub modyfikowaną kauczu-
kiem termoplastyczną żywicę epoksydową. 

39b* (P. 156952) 26.07.1972. 

Pierwszeństwo: 27.07.1971 - Czechosłowacja 

Československá Akademie Véd, Praga, Czechosłowa-
cja (Zbynék Bukač, Jan Sebenda). 

Sposób wyiwarzania poliamidów przez anionową po-
limeryzację i kopolimer; 2*cjç cyklicznych laktamów, 
znamienny tym, •?., ^olimeryzację względnie kopolime-
ryzację p-.wai/ . i się w obecności ko-katalizatorów, 
ktc> w cząsteczce zawierają co najmniej trzy sąsia-
dujące grupy -N-CO-, lub co najmniej dwie sąsiadują-

R 
ce grupy -N-CX- w uporządkowaniu liniowym lub cy-

R 
klicznym sześcioczłonowym, przy czym X jest atomem 
tlenu lub siarki a R oznacza grupę alkilową lub alke-
nylową 1 - 18 atomach węgla, grupę aralkilową wy-
prowadzoną z niższych alkili, grupę arylową o 1-3 
pierścieniach benzenowych, grupę alkoksyarylową wy-
prowadzoną z niższych alkili, grupę dwualkiloamino-
arylową lub grupę cykloalkilową z 5 lub 6 atomami 
węgla w pierścieniu. 

39b» (P. 156999) 29.07.1972. 
Chemiczny Ośrodek Badawczy przy Wojewódzkim 

Związku Spółdzielni Pracy, Kraków (Wiktor Klein). 

Płyty, wykładziny i inne elementy z materiału na-
aladującego marmur naturalny, wykonane z żywic 
sztucznych, wypełniaczy mineralnych i barwników 
i/lub pigmentów, znamienne tym, że składają się z ma-
sy podstawowej, stanowiącej około 96-98°/o wag. ele-
mentu utwardzonej integralnie wraz z gładką przezro-
czystą powłoką licową, przy czym wspomniana masa 
oodstawowa zawiera około 23 do 26% wag. żywicy po-
liestrowej, bkrylar.cwej lub mekminowej z dodatkiem 
pk. 1% wag. odpowiednich utwardzaczy i przyspie-
szaczy, działających w temperaturze pokojowej, oraz 
około 73 do 16°/o wag. wypełniacza mineralnego wę-
glanu wapnia o granulacji 0,15-0,30* mm (łącznie około 
99% wag. frakcji 0,15 do 0,30 mm, w tym okolo 90°/P 
wag. frakcji 0,15 do 0,20 mm), a ponadto dodatek oko-
ło 0,6 do 1,5% wag. barwników i/lub pigmentów, jak 
nigrozyna tłuszczowa, sadze różnych gatunków, czerń 
plastolowa, zieleń pigmentowa, brunát tłuszczowy, bru-
nat trwały, Ы«? tylau^w--; i inne odpowiednie i/lub ich 

39b» (P. 157288) 15.08.1972. 

Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa (Piotr Pen-
czek, Ryszard Ostrysz, Agata Naziębło). 

Sposób wytwarzania żywic fenolowo-formaldehydo-
wych przez polikondensację fenoli z formaldehydem, 
znamienny tym, że w związku fenolowym rozpuszcza 
eię poliester kwasu tereftalowego, a następnie prze-
prowadza się polikondensację z formaldehydem. 

39b3 (P. 157339) 18.08.1972. 
Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa (Ryszard 

Ostrysz, Piotr Penczek). 
Sposób wytwarzania poliuretanowych tworzyw pian-

kowych przez reakcję poliestrów nasyconych z dwuizo-
cyjanianami z równoczesnym spienieniem, znamienny 
tym, że jako polietry nasycone stosuje się produkty 
uzyskane przez polikondensację kwasów dwukarboksy-

lowych lub ich bezwodników, glikoli i alkoholi trój-
wodorotlencfwych, albo poliestrów wytworzonych z tych 
składników, z politereftalanem etylenu. 

39b> (P. 157361) 19.08.1972. 
Zakłady Tworzyw Sztucznych „Pustków", Pustków 

(Jerzy Chudzicki, Maria Gil, Franciszek Pancirsch, Je-
rzy Zapart, Krystyna Roczniak, Józefa Sobczak). 

Sposób otrzymywania modyfikowanych tłoczyw fe-
nolowych znamienny tym, że do mieszanki tłoczywa 
fenolowego, przed lub w czasie homogenizacji na gorą-
co, dodaje się produkty kondensacji formaldehydu z: 
melaminą, mocznikiem, dwucjanodwuamidem, tio-
mocznikiem, guanidyną, lub też mieszaniną tych amin. 

39b« (P. 157536) 1.09.1972. 

Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa (Piotr 
Penczek, Ryszard Ostrysz, Barbara Witowska). 

Sposób wytwarzania nienasyconych żywic poliestro-
wych o zwiększonej gładkości powierzchni przez do-
danie polimeru modyfikującego do nienasyconej żywi-
cy poliestrowej, znamienny tym, że jako polimer mo-
dyfikujący stosuje się produkt reakcji poliestru z ży-
wicą epoksydową, który to produkt ma liczbowo śre-
dni ciężar cząsteczkowy od 3000 do 25000, najkorzyst-
niej od 4000 do 10000. 

39b3 (P. 157550) 2.09.1972. 

Pierwszeństwo: 3.09.1971 - NRF. 
Bayer AG, Leverkusen, NRF (Hans Egon Künzel, 

Günter Blankenstein, Francis Bentz, Günter Nischk). 

Sposób wytwarzania wysokocząsteczkowych poliami-
dów aromatycznych przez reakcję aromatycznych dwu-
amin z dwuhalogenkami aromatycznych kwasów dwu-
karboksylowych w polarnych rozpuszczalnikach orga-
nicznych, znamienny tym, że dwuaminę o ogólnym 
wzorze 2, w którym X oznacza grupę o wzorze 
-CO-NH- lub -NH-CO-, R, i Rj, niezależnie od siebie 
oznaczają atomy wodoru lub chlorowca albo rodniki 
alkoksylowe lub alkilowe o 1-4 atomach węgla, a R| 
oznacza atom wodoru lub chlorowca1, rodnik alkilowy 
lub alkoksylewy o 1-4 atomach węgla, grupę nitry-
lową, grupę o wzorze -COOR4, w którym R4 oznacza 
atom wodoru lub rodnik alkilowy o 1-4 atomach 
węgla, albo R3 oznacza grupę o wzorze -CONR5H6, w 
którym R5 i Re niezależnie od siebie oznaczają atomy 
wodoru, rodniki alkilowe o 1-4 atomach węgla lub ro-
dniki arylowe, poddaje się reakcji z dwuhalogenkiem 
aromatycznego kwasu dwukarboksylowego w polar-
nym rozpuszczalniku organicznym w temperaturze 
- 30° do 150°C. 

33b3 (P. 157589) 4.09.1972. 

Pierwszeństwo: 6.09.1971 - Szwajcaria 

Inventa AG für Forschung und Patentverwertung, 
Zurych, Szwajcaria (Josef Pfeifer). 

Sposób wytwarzania nowych soli kwasów sulfono-
wych o ogólnym wzorze 2, w którym Me oznacza rów-
noważnik metalu alkalicznego lub metalu ziem alka-
licznych, korzystnie litu, sodu, potasu lub wapnia, R 
oznacza rodnik alkilowy lub aryloalkilenowy, korzyst-
nie rodnik alkilenowy o 3 - 4 atomach węgla i rodnik 
o-benzylenowy, n oznacza liczbę całkowitą 0-100, su-
ma m + p oznacza liczbę całkowitą 10-500, korzystnie 
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20-500, oraz w którym spełniony jest warunek, że 
n : (m + p) = 0 -3 , korzystnie 0,15-1,0, znamienny tym, 
ze sól metalu alkalicznego lub metalu ziem alkalicz-
nych z glikolem polialkilenowym o wzorze 1 poddaje się 
reakcji z sultonem, albo glikol polialkenowy o wzorze 1 
poddaje się reakcji na gorąco z sultonem a otrzyma-
ny kwas sulfonowy przekształca się w jego sól z meta-
lem alkalicznym lub z metalem ziem alkalicznych. 

Tworzywo poliamidowe o podwyższonych właściwoś-
ciach antyelektrostatycznych, znamiene tym, że jako 
substancję czynną antyelektrostatyczne zawiera 1 -
-15°/» waeowycl.; korzystnie 2-10% wagowych, soli 
kv.^o'.v sulfonowych o wzorze 2, w którym wszystkie 
symbole mają znaczenie podane w zastrz. '»J. 

39Ы (P. 157654) 8.09.1972. 
Pierwszeństwo: 8.10.1971 - Niemiecka Republika 

Demokratyczna. 
VEB Chemiefaser-Kombinat Schwarza „Wilhelm 

Pieck", Rudolstadt-Schwarza, Niemiecka Republika 
Demokratyczna (Wolfgang Heidrich, Horst Kühnel). 

Sposób wytwarzania tereftalanu polietylenu przez 
cstryfikację kwasu tereftalowego z glikolem pod zwięk-
szonym ciśnieniem i w podwyższonej temperaturze i 
następną polikondensację otrzymanych .mieszanin e-
strowych. znamienny tym, że w stadium procesu, po-
przedzającym estryfikację, wkrapla się w sposób cią-
gły w zimnej mieszaninie kwasu tereftalowego i gli-
kolu, która zawiera kwas tereftalowy i glikol w sto-
sunku molowym do 1 :1,5, przychodzące z estryfikacji 
gorące opary, składające się głównie z glikolu i wody, 
pod zwiększonym ciśnieniem i potem w następnym eta-
pie procesu wzbogaconą w glikol i ogrzaną wstępnie 
mieszaninę poddaje się estryfikacji. 

39b' (P. 156258) 26.06.1972. 
Instytut Badawczo-Projektowy Przemysłu Farb i La-

kierów, Gliwice (Wiesław Lichnowski). 
Sposób otrzymywania membran dializujących zwłasz-

cza do wodorozcieńczalnych farb elektroforetycznych, 
znamienny tym, że z wodnej dyspersji kopolimeru 
akrylowo-styrenowego formułuje się membranę najko-
rzystniej na tkaninie bawełnianej, suszy w temperatu-
rze 20-30°C i następnie wymywa emulgator wodą. 

40a (P. 157526) 30.08.1972. 
Zakłady Cynkowe „Silesia" Przedsiębiorstwo Pań-

stwowe, Katowice - Wełnowiec, Polska (Jakub Sozań-
skl, Józef Sajdok). 

"Sposób otrzymywani* metalicznego pylu kadmowego 
przez kondensacje, par kadmu wytworzonych w kolum-

nie rektyfikacyjnej znamienny tym, że pary kadmu 
wprowadza się w sposób ciągły ogrzewanym przewo-
dem do komory kondensacyjnej gdzie ulegają nagłemu 
schłodzeniu do temperatury 100°C do 310°C i konden-
sują w formie pyłu, a czynnikiem schładzającym jest 
zawierające metaliczny pył kadmowy w ilości od 0,1 
do 60 g/Nm3 gazowe medium, które stanowi azot lub 
inny gaz chemicznie obojętny, o temperaturze od 20°C 
do 140°C, które wprowadza się do komory kondensa-
cyjnej współprądowo z strumieniem par kadmu z szyb-
kością od 0,1 do 16 m/sek, i po częściowym odpyleniu 
w cyklonie zawraca się do obiegu, a powstały pył 
kadmowy osadza się w komorze kondensacyjnej oraz 
w cyklonie, przyczym pył z przedniej części komory 
kondensacyjnej poddaje się odsiewaniu. 

Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz. 1 
znamiene tym, że do kondensatora lub deflegmatora. 
znanej kolumny rektyfikacyjnej (1) podłączona jest 
poprzez ogrzewany przewód (2) komora kondensacyjna 
(3) posiadająca kształt poziomo usytuowanego \ stożka 
ściętego lub walca, przyczym przewód doprowadzający 
pary kadmu podłączony jest do komory kondensacyj-
nej od strony większej podstawy stożka, natomiast po 
przeciwnej stronie komora kondensacyjna (3) połączona 
jest cyklonem (7) do którego podłączony jest przewód 
(5), którym poprzez wentylator (6) zawraca medium 
schładzające do obiegu poprzez dysze (4) usytuowane 
w miejscu doprowadzenia par kadmowych do komory 
kondensacyjnej (3). 

40c (P. 157577) 2.09.1872. 
Zakłady Elektrod Węglowych „1 Maja", Racibórz 

(Kazimierz Skoczkowski, Mieczysław Miśkiewicz, Maria 
Łukomska, Jan Szuba, Joachim Kuśka, Roman Łopa-
ta, Stanisław Filas, Stefan Mirocha, Kazimierz Maro-
sek). 

Katoda elektrolizera do produkcji aluminium w po-
staci bloków z węgla uszlachetnionego znamienna tym, 
że bloki mają obrobione powierzchnie boczne z dokład-
nością od ± i mm przekroju a odległość między nimi 
nie przekracza 1 mm, korzystnie 0,5-0,8 mm. 

40c (P. 157587) 4.09.1972. 
Zakłady Elektrod Węglowych „1 Maja" Racibórz (Ka-

zimierz Skoczkowski, Andrzej Sládek, Antoni Kołodziej, 
Mieczysław Miśkiewicz, Krzysztof Górniak). 

Sposób wytwarzania wyrobów węglowych stosowa-
nych szczególnie w elektroltzerach glinu, znamienny 
tym, że do surowców stałych dodaje się; sadzę, kom-
ponenty ujednoradnia a następnie dozuje, węglowodo-
rowe lepiszcze o punkcie mięknienia około 40°C wg 
K.S. 

Sposób według zastrzeżenia 1 znamienny tym, ze 
stosuje się sadzę korzystnie w ilości 0,2-0,5°/» wago-
wych w stosunku do surowców stałych. 
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40c (P. 157621) 6.09.1972. 
Pierwszeństwo: 7.09.1971. - Stany Zjednoczone 

Ameryki. 
Aluminium Company of America, Pittsburgh, Stany 

Zjednoczone Ameryki (Stanley Carlton Jacobs). 
Zespół elektrodowy do zastosowania w atmosferach 

korozyjnych, w szcególności do ogniw elektrolitycz-
nych stosowanych przy produkcji metali, znamienny 
tvm 4- •"■"••■-;. ťj-vnpirrv«;~- jeJcn elektrycznie prze-
wodzący człon doprowadzający (16) s i e j ący do tej 
atmosfery, wykonany z materiału podatnego na dzia-
łanie korozyjne atmosfery z nieprzepuszczalną, prze-
wodzącą tuleją "(20) umieszczoną wokół przynajmniej 
części członu doprowadzającego (16) i zabezpieczającą 
przed przedostaniem się atmosfery korozyjnej do czło-
na doprowadzającego (16), środki do utrzymywania 
wokół człona doprowadzającego (16) ochronnej warstwy 
płynu lub gazu obojętnego w stosunku do materiału 
tulei (20) i członu doprowadzającego (16) i o ciśnieniu 
wystarczającym dla uniemożliwienia kontaktu atmosfe-
ry korozyjnej z członem doprowadzającym (16) jak 
również środki do chłodzenia członu doprowadzające-
go (16) przynajmniej na części jego długości, dla zesta-
lania materiałów korozyjnych przed zetknięciem się 
z członem doprowadzającym (16). 

40c (P. 157622) 6.09.1972. 

Pierwszeństwo: 8.09.1971; 9.09.1971 - Stany Zjednoczone 
Ameryki. 

Aluminium Company of America, Pittsburgh, Stany 
Zjednoczone Ameryki (Manuel Benjamin Dell, Warren 
Emerson Haupin, Alien Stevenson Russell, Stanley 
Carlton Jacobs, Ronald Carl Schoener, Bernard John 
Racunas). 

Sposób wytwarzania metalu, zwłaszcza glinu, w elek-
troliżerze zawierającym anodę, co najmniej jedną po-
średnią elektrodę dwubiegunową i katodę ułożone tak, 
aby między nimi powstały przestrzenie międzyelek-
trodowe, znamienny tym, że poddaje się elektrolizie ką-
piel składającą się zasadniczo z chlorku metalu roz-
puszczonego w rozpuszczalniku w stanie stopionym 
o potencjale rozkładowym wyższym niż dla danego me-

talu w każdej przestrzeni międzyelektrodowej, w wy-
niku której na powierzchni katody wydziela się metal, 
a na powierzchni anody powstaje chlor, oraz że wy-
wołuje się i utrzymuje przepływ kąpieli przez każdą 
przestrzeń międzyelektrodową. wskutek czego wydzie-
lany w niej metal jest porywany, co zapobiega na-
gromadzeniu się większych ilości metalu na powierz-
chni katod. 

Elcktrolizer do wytwarzania metalu przez elektrolizę 
kąpieli składającej się zasadniczo z chlorku metalu roz-
puszczonego w stopionym rozpuszczalniku, znamienny 
tym, że posiada anodę (li\ co i .^rm-ci jedną pośre-
dnią elektrodę dwubiegunową, (15) i katou^ ;-'•> tak 
umieszczone, że między nimi znajdują się przestrzeiilc 
międzyelektrodowe (19), kanał zasilający (30), którym 
kąpiel dopływa do każdej przestrzeni międzyelektrodo-
wej (19), oraz umieszczony w pewnej odległości od ka-
nału zasilającego kanał powrotny (35), którym przepły-
wa gaz, kąpiel i metal z przestrzeni międzyelektrodo-
wej, który to kanał (35) tak jest wykonany i połączo-
ny z każdą przestrzenią międzyelektrodową (19), aby 
wywołać wypływ kąpieli z przestrzeni międzyelektro-
dowej (19) oraz współprądowy przepływ porywanego 
metalu i spowodować przepływ do góry kąpieli, uno-
szonej za pomocą chloru wytworzonego w przestrze-
ni międzyelektrodowej (19) i doprowadzonego do ka-
nału powrotnego (35), pozwalając jednocześnie na opa-
danie metalu wprowadzonego do kanału (35), przy czym 
przepływ kąpieli w dół, przez przestrzenie między-
elektrodowe (19) i z powrotem do góry może być utrzy-
mywany przepływem chloru wytwarzanego w elek-
trolizerze (1), podczas gdy metal opada w przeciwprą-
dzie do gazu. 

42а (P. 156699) 14.07.1972. 
Wyższa Szkoła Rolnicza, Poznań, Polska (Jan Stani-

szewski). 
Sposób pomiaru struktury geometrycznej powierzchni, 

szczególnie drewna, znamienny tyrn, że pomiar prze-
prowadza się na negatywie profilu nierówności po-
wierzchni odwzorowanym za pomocą igieł ustawionych 
w szereg, spadających na badaną powierzchnię pod 
własnym ciężarem. 

Przyrząd do stosowania sposobu według zastrz. 1 
znamienny tym, że igły (4) umieszczone są pomiędzy 
płytkami skrzynki (1) przy czym są one zatrzymywane 
lub zwalniane dociskaną sprężyście płytką (3) za po-
średnictwem wkrętów (5). 



Nr 23 BIULETYN URZĘDU FATENTUWEtHJ 117 

42b (P. 156252) 26.06.1972. 

Centralne Laboratorium Przemysłu Bawełnianego, 
Łódź, Polska (Zbigniew Sobczak, Eugeniusz Szymczak, 
Mieczysław Jarczyński). 

Urządzenie do pomiaru nieokrągłości powierzchni 
obrotowych wyposażone w czujnik, znamienne tym, że 
składa się z podstawy (1), na której jest zamocowana 
podpora (3) i korpus (2), który to korpus (2) ma kołek 
(4) i połączony jest z płytą (5) umieszczoną równolegle 
do podstawy U), a urządzenie ma belkę (7) z zamoco-
wanymi w niej symetrycznie kołkami (9) umieszczoną 
na trzpieniu (6), przyciskaną sprężystym łącznikiem (8), 
przy czym w korpusie (2) oraz płycie (5) znajdują się 
otwory (10 i 11) służące do umieszczenia stopki (12) czuj-
nika (13), a osie symetrii kołka (4), trzpienia (6) i otwo-
rów (10 i 11) znajdują się w jednej płaszczyźnie piono-
wej przechodzącej przez oś symetrii urządzenia. 

42b (P. 156342) 29.06.1972. 

Oświęcimskie Zakłady Terenowe Ceramiki Budowla-
nej, Kęty, Polska (Tadeusz Wójcik). 

Przyrząd do badania odchyleń powierzchni licowej 
kafli od płaszczyzny oraz odchyleń powierzchni kafli 
narożnych od kąta prostego znamienny tym, że po-
siada w podstawie (1) cztery bolce dystansowe (3) oraz 
najmniej pięć symetrycznie rozmieszczonych czujni-
ków (4) a w ścianie czołowej (2) w dolnej części dwa 
bolce dystansowe (3) oraz najmniej dwa czujniki (4) w 
części górnej ściany, przyczym czujnik składa się z 
trzpienia (5) w obudowie (15) podnoszonego sprężyną 
(6) na którym osadzone są dwie tarcze (7) wykonane 
z tworzywa" dielektrycznego, a w tarczach umieszczono 
w równoległych płaszczyznach odległych od siebie o 
wielkości dopuszczalnych odchyłek powierzchni kafli 
oà płaszczyzny i kąta prostego, końcówki przewodów 
(8), (9), (10) połączone z lampami kontrolnymi (11), U->. 
(13) zasilane ze źródła prądu (14) przyczym w obudo-
wie (15) czujnika umieszczono tulejki metalowe UW, 
(17), (18) posiadające nacięcia (19) oraz sprężyny (20). 

42b (P. 156346) 29.06.1972. 

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

Sposób kontrolowania jakości powierzchni elemen-
tów przesuwających się zwłaszcza ruchem ciągłym po-
stępowym, znamienny tym, że powierzchnię tych ele-
mentów oświetla się impulsami światła, korzystnie bia-
łego, których częstotliwość i czas trwania a także na-
tężenie dobiera się w zależności od prędkości, rodzaju 
powierzchni przesuwającego się elementu a także in-
dywidualnych własności wzroku obserwującego. 

42b (P. 157060) 2.08.1972. 

Biuro Projektowo-Badawcze Budownictwa Ogólnego 
„Miastoprojekt", Wrocław, Polska (Andrzej Piątkowski, 
Jerzy Cichoracki). 

Przyrząd do mierzenia odległości pomiędzy ścianami 
form zwłaszcza form bateryjnych do produkcji prefa-
brykatów budowlanych znamienny tym, że na pomia-
rowy trzpień (2) umieszczony w geometrycznym środ-
ku zespołu trzech wymiennych sworzni (14) i posiada 
prętowy uchwyt (16) z podziałką (17) połączony z kor-
pusem (1) obejmą (21) z zaciskową śrubą (15) umiesz-
czoną w wycięciu (20) równoległym do trzpienia (2) przy 
czym pomiarowy trzpień (2) jest połączony z suwakiem 
(8) przesuwającym się wzdłuż elektrycznego oporni-
ka (9). 
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42b (P. 157111) 4.08.1972. 
Fabryka Maszyn i Sprzętu Wiertniczego „Glinik" 

Gorlice, (Jan Zagórski). 

Sposób pomiaru średnicy podziałowej sprawdzianu -
czopa znamienny tym, że jednorazowo ustala się i ob-
licza wartości stałe zależne od zbieżności i rodzaju 
gwintu na podstawie pomiaru sprawdzianu (5), a raz 
ustalone wartości stałe wykorzystywane są przy każ-
1,:-Л 1«ут pomiarze sprawdzianów gwintowych. 

Urząuzcmt do stosowania sposobu według zastrz. 1 do 
5 znamienne tym, że składa się z długościomierza Ab-
bego (2), na którego stoliku ii) jest sinusnica (3) oparta 
o stos płytek wzorcowych (4), na której na dwóch wał-
kach mierniczych (8) położony jest sprawdzian gwin-
towy (9) wraz z wałeczkiem mierniczym (10). 

<2b (P.157639) 6.09.1972. 
Stocznia Szczecińska im. Adolfa Warskiego, Szczecin, 

(Antoni Siatkowski). 

Podziałka szeregowa wielokrotna do modułowego pro-
jektowania znamienna tym, że składa sie. z ułożonych 
najkorzystniej równolegle w pewnych odstępach od sie-
bie szeregu podzialek (na), (пь), 0>с) - wyznaczonych 
odpowiednio przez moduły (a), (b), (c) ... naniesionych 
na liniały osiowe (X), (Y), (Z) prostokątnego układu 
współrzędnych. 

42c (P. 157032) 31.07.1972. 

Politechnika Warszawska, Warszawa (Kazimierz Uj-
dą, Janusz Wierzbicki, Tadeusz Szostak). 

Sposób pomiaru spadku zwierciadła wody w korytach 
i zbiornikach otwartych oraz przyrząd do stosowania 
t«go sposobu. Tekst zgłoszenia i rysunek zamieszczono 
w klasie 42e na str. 120. 

42d (P. 156735) 17.07.1972. 
Krakowska Fabryka Aparatów Pomiarowych, Kra-

ków (Andrzej Korzeniowski). 

Mechanizm zabezpieczający ustrój pomiarowy w re-
jestratorze lub podobnym przyrządzie o działaniu nie-

ciągłym, znamienny tym, że stanowi układ zblokowa-
nych dźwigni składający się z ramienia prostego (1) 
z tuleją (2), na której obrotowo i przesuwnie jest osa-
dzone ramię wygięte (3) dociskane do niej śrubą usta-
lającą (4), przy czyni tuleja (2) jest osadzona obrotowo 
na wałku (8) zamocowanym w korpusie (9) rejestrato-
ra, zaś ramię proste (1) ma w dolnej części otwór (5) 
do mocowania sprężyny (6) połączonej bezpośrednio lub 
pośrednio z korpusem (9) rejestratora. 

42d (P. 157595) 5.09.1972. 
Pierwszeństwo: 18.01.1972 - NRD 

VEB Kombinat Mess - und Regulungstechnik, Des-
sau, NRD. 

Przetwornik elektromechaniczny do przetwarzania 
przemieszczeń na prąd elektryczny o określonym na-
pięciu za pomocą transformatora różnicowego i gene-
ratora impulsów prostokątnych, znamiennym tym, że 
generator impulsów prostokątnych składa SÍQ Z rów-
nolegle połączonych dwu gałęzi, a mianowicie pierwszej 
aktywnej gałęzi (1) składającej się z połączonych sze-
regowo tyrystora (2) i znajdującego się pod napięciem 
roboczym uzwojenia pierwotnego (3, 4) oraz drugiej ga-
łęzi biernej składającej się z połączonej szeregowo w 
kierunku zaporowym diody (5) i dalszym również znaj-
dującym się pod napięciem roboczym uzwojeniem wtór-
nym (6, 7), przy czym czynne odgałęzienie jest połą-
czone z odgałęzieniem biernym za pośrednictwem czło-
nu RC (2G, 9), który składa się z kondensatora (9) po-
łączonego z bazą tyrystora (2) odgałęzienia czynnego 
oraz opornika (2ß) o oporności zależnej od kierunku 
przepływu prądu, który to opornik jest połączony 
z pierwotnym uzwojeniem (6, 7) odgałęzienia biernego 
od strony diody tak, że stała czasowa członu RC dla 
rozładowywania jest mniejsza niż dla ładowe«nia, zaś 
pomiędzy punktem połączenia członu RC a jednym bie-
gunem źródła zasilania włączona jest w kierunku zawo-
rowym jedna dioda a druga dioda jest włączona na 
odcinku baza-emiter pomiędzy wspólnym punktem po-
łączenia kondensatora (9) z bazą tyrystora a biegunem 
źródła zasilania. 
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42d (P. 157596) 5.09.1972. 
Pierwszeństwo: 21.02.1971 - NRD 

VËB Kombinat Mess- und Regelungstechnik, Bierfeld, 
NRD.. 

Elektryczny przetwornik pomiarowy dla metody wy-
chylowej z ustalonym prądem na wyjściu zawierający 
źródło napięcia stałego, opornik sprzężenia zwrotnego, 
wzmacniacz i człon nastawczy, znamienny tym, że w 
wykonaniu w technice dwuprzewodowej źródło prądu 
stałego (4) wraz ze źródłem napięcia stałego (5) oraz 
opornikiem sprzężenia zwrotnego (12) stanowią połą-
czenie szeregowe, którego końce są równocześnie punk-
tami zacisków przetwornika pomiarowego (1, 3) przy 
czym człon nastawczy (11) jest równoległy w stosunku 
do szeregowego połączenia źródła prądu stałego (4) 
i źródła napięcia stałego (5), zaś w wykonaniu w tech-
nice trójprzewodowej szeregowe połączenie źródła prą-
du stałego (4) i źródła napięcia stałego (5) oraz połą-
czenie szeregowe odbiornika (19), członu nastawczego 
(11) oraz opornika sprzężenia zwrotnego (12) są włą-
czone równolegle w stosunku do zacisków przetwornika 
pomiarowego (1, 3). 

42e (P. 156121) 20.06.1972. 

Instytut Obróbki Skrawaniem, Kraków (Andrzej No-
rek, Apoloniusz Bełko). 

Rotametr mający zastosowanie do przeprowadzania 
pomiarów natężenia przepływu powietrza w przewo-
dach z możliwością graficznej rejestracji zmian mie-
rzonej wielkości, znamienny tym, że w obsadzie (2) u-
mieszczonej w przezroczystej rurze (10) jest umieszczo-
na obrotowo na łożyskach ślizgowych turbina (1) z ło-
patkami (9) o regulowanym kącie, na której jest osa-
dzony na stale transmiter obrotów (5), oraz że zewnę-
trznej powierzchni przezroczystej rury (10) wokół tur-
binki (1) jest osadzony czujnik obrotów (3) połączony 
przewodem elektrycznym z mnożnikiem napięć (6) przy 
czym mnożnik napięć (6) jest połączony z jednej strony 
przewodom elektrycznym z czujnikiem ciśnienia (4) u-
mieszczonym na tuleji (11) na wejściu do turbinki (1), 
a z drugiej strony mnożnik napięć (4) jest połączony 
przewodem elektrycznym z rejestratorem (7). 

42e (P. 156141) 20.06.1972. 
Patent dodatkowy do patentu (P. 151489) 

Pierwszeństwo: 9.02.1972 - USA. 
USS Engineers and Consultants, Inc., Pittsburgh, 

USA (William Edward Howell). 
Czujnik temperatury (tekst zgłoszenia i rys. zamiesz-

czono w kl. 42i na str. 123. 

42e (P. 156433) 1.07.1972. 
POLMO Fabryka Osprzętu Samochodowego, Łódź, 

Polska (Tadeusz Malas, Leszek Michalak, Wacław Ow-
siak). 

Tłokowy miernik zużywanego paliwa, zwłaszcza w 
silnikach spalinowych gaźnikowych i wysokoprężnych 
składający się z cylindra z przyłączami doprowadzają-
cymi i odprowadzającymi paliwo, tłoka, zaworów i ze-
społów kontrolno pomiarowych, znamiennym tym, że 
tłok (2) suwliwie usytuowany w komorze o stosunkowo 
dużej objętości cylindra (1) współpracuje swoją po-
wierzchnią czołową od strony górnej komory V pomia-
rowej stycznie za pośrednictwem trzpienia (15) z czuj-
nikiem (3) zegarowym o wysokiej dokładności pomia-
ru zaś drugą powierzchnią czołową od strony dolnej 
komory (Z) pomiarowej współpracuje stycznie z trzpie-
niem (16) grzybkowym będącym pod działaniem siły 
zespołu (17) równoważącego ciężar tłoka, przy czym w 
układzie zasilania pomiędzy pompą (6) paliwa i cylin-
drem (1) usytuowano zespół (13) odpowietrzający. 

42e (P. 156434) 1.07.1972. 

POLMO Fabryka Osprzętu Samochodowego, Łódź, 
Polska (Adam Adamiec, Wacław Owsiak). 

Miernik poziomu cieczy, znamiennym tym,,Że posiada 
przezroczystą rurkę (2) mierniczą, której, wewnętrzny 
otwór (4) i (4') jest przynajmniej dwustopniowy, przy 
czym powierzchnia przejściowa w otworze jest przy 
jednym końcu przezroczystej rurki (2) mierniczej u-
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kształtowana w formie gniazda (7) zaworu i współpra-
cuje z elementem (3) zamykającym o kształcie przynaj-
mniej dwustopniowego wałka, którego trzpień (8) pro-
wadzący współpracuje z otworem (4') ma możliwość 
wystawania na zewnątrz przezroczystej rurki (2) mier-
niczej, a powierzchnia (9) przejściowa elementu (3) za-
mykającego ukształtowana jest w ten sposób, że przy 
współpracy następuje przyleganie jej do gniazda (7) 
taworu. 

42e (P. 156468) 3.07.1972. 
Przemysłowy Instytut Elektroniki, Warszawa, (Boh-

dan Pokrasen, Janusz Markiewicz). 
Mechanizm oddzielacza kołkowego do dozowania po 

*-ù.ifj sztuce przedmiotów walcowych lub płaskowy-
pukłych zwłaszcza o małych wymiarach, znamienny 
tym, że wyposażony jest w jeden kołek (1) poruszający 
się ruchem wahadłowym, wykonany z cienkiej blachy 
lub pręta o zakończeniu w kształcie klina, zamocowany 
w sposób umożliwiający regulację położenia w rowku 
dźwigni (2), osadzonej w dolnej części dozującego ma-
gazynka (5) w łożysku na osi (4), do którego to maga-
zynka (5) z jednej jego strony powyżej dźwigni (2) 
w okolicy kołka (1) przymocowana jest metalowa obu-
dowa (8), w której zainstalowana jest sprężyna (6) 
z osadzonym w niej bolcem (7) o zakończeniu kulistym 
oddziaływującym na koniec dźwigni (2), natomiast po 
stronie drugiej wspomnianego magazynka (5), powyżej 
dźwigni (2) poza jej osią (4) obrotu zamocowany jest 
element (9) ograniczający ruch dźwigni (2). 

42e (P. 156681) 13.07.1972. 
Politechnika Łódzka, Łódź (Jan Bucheński, Zdzisław 

Pomykalski). 

Analogowy miernik chwilowego zużycia paliwa na 
jednostkę drogi lub czasu wyposażony w impulsowy 
czujnik natężenia przepływu paliwa" i impulsowy czuj
nik prędkości ruchu pojazdu, znamienny tym, że im
pulsowy czujnik natężenia przepływu paliwa (1) jest 
połączony za pośrednictwem wzmacniacza prądu zmien
nego (2), bistabilnego przerzutnika (3) i układu całku-
jąco-filtrującego (4) z różnicowym symetrycznym 
wzmacniaczem prądu stałego (5) zaś impulsowy czuj
nik prędkości ruchu pojazdu (8) jest połączony z tym 
wzmacniaczem (5) za pośrednictwem wzmacniacza prą
du zmiennego (9), przerzutnika bistabilnego (10), prze
rzutnika monostabilnego (11) oraz układu mnożenia (12), 
przy czym wyjście różnicowego symetrycznego wzmac
niacza prądu stałego (5) jest połączone za pośrednic
twem wzmacn^Cn pîadu stałego {£) z wejściem ukła
du mr^ ' . , i ia (12) oraz wejściem miernika (7) lub reje-
' ' - ť .ora . 

42e (P.157032) 31.07.1972. 
Politechnika Warszawska, Warszawa (Kazimierz Uj-

dą, Janusz Wierzbicki, Tadeusz Szostak). 

Sposób pomiaru spadku zwierciadła w korytach 
i zbiornikach otwartych, znamienny tym, że za po-
mocą wskaźnika manometrycznego (3) mierzy się róż-
nicę ciśnień hydrostatycznych (Ah), odbieranych w 
dwóch dowolnie oddalonych punktach koryta lub zbior-
nika. 

Przyrząd do stosowania sposobu według zastrzeże-
nia 1, znamienny tym, że posiada dwie rurki pomia-
rowe (1), (2), w których jedne z końców, oddalone od 
siebie o wartość odcinka pomiarowego, zakończone są 
korkami (9), a w korkach tych lub w ich pobliżu, na 
powierzchni bocznej rurek wykonane są otwory wlo-
towe (8), zaś drugie końce tych rurek połączone są ze 
wskaźnikiem manometrycznym (3). 

42c (P. 157125) 4.08.1972. 
Pierwszeństwo: 6.08.1971 - Niemiecka Republika 

Demokratyczna. 

VEB Energiekombinat Ost, Drezno, Niemiecka Re-
publika Demokratyczna (Günter Brusdeylis, Rudolf 
Hiller, Wolfgang Damm, Siegfried Ilanus). 

Sposób ustalania I przeprowadzania okresowej wy-
miany naliczających urza.dzeń pomiarowych, zwłaszcza 
liczników energii elektrycznej i gazomierzy, znamien-
ny tym, że zdolność do dokonywania błędów przez gru-
py liczników charakteryzowane jednakowymi cechami, 
jak na przykład czas eksploatacji wielkość mierzona 
oznacza się przy pomocy próbek wybranych losowo 
przy czym na wstępie wyznacza się błędy pomiaru dla 
każdego licznika i dla ustalonych charakterystycznych 
zakresów pomiarowych jako wartości średnie w każ-
dym zakresie pomiarowym, potem zaś na podstawie po-
szczególnych błędów zakresowych i przy zastosowaniu 
zależnego od wielkości zużycia współczynnika wago-
wego wyznacza się błąd naliczania i stąd ustala się mo-
ment wymiany, zwłaszcza na podstawie krzywej roz-
kładu błędu całkowitego, przy czym uwzględnia się że 
moment wymiany zależny od rozkładu błędów nalicza-
nia w określonej grupie liczników nie może przekro-
czyć zadanej dodatniej granicy błędów lub że ujemne 
wartości pomiarowe ograniczone są w szczególności 
przez każdorazowe zmniejszenie się wartości wskaza-
nego zużycia. 
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42e (P. 157398) 22.08.1972. 
Szefostwo Techniki Lotniczej, Ministerstwa Obrony 

Narodowej, Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych, 
Warszawa (Janusz Jankowski, Zbigniew Kaczmarczyk). 

Sposób określania pojemności o dowolnych kształ-
tach znamienny tym, że pojemność badanego pojem-
nika określa się analitycznie na podstawie pomiaru róż-
nicy objętości i ciśnienia powietrza, zawartego w her-
metycznym zbiorniku wzorcowym o znanej i wyska-
lowanej objętości, przed i po napełnieniu nim badane-
go pojemnika, przy czym przetłaczanie powietrza ze 
zbiornika wzorcowego do połączonego z nim za pomo-
cą zaworu odcinającego badanego pojemnika dokonuje 
się poprzez wtłaczanie do zbiornika wzorcowego cie-
czy, korzystnie wody, o żądanym ciśnieniu napełniania 
badanego pojemnika. 

Układ do stosowania tego sposobu według zastrzeże-
nia 1, 2 i 3, znamienny tym, że składa się z hermetycz-
nego zbiornika wzorcowego (1), zaopatrzonego w zwęż-
kę pomiarową (2), miernik ciśnienia (3), zawór zlewo-
wy (4) i połączonego za pomocą zaworu odcinającego 
(5) z instalacją hydrauliczną, przy czym do zwężki po-
miarowej (2), zaopatrzonej w korzystnie milimetrową 
podziałkę (6), włączone są równolegle zawór odcinają-
cy (7) i zawór odcinający (8), db którego włączony jest 
przewód (9), zakończony króćcem (10). 

42e (P. 157399) 22.08.1972. 

Szefostwo Techniki Lotniczej, Ministerstwa Obrony 
Narodowej, Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych, 
Warszawa (Tadeusz Medudzyń). 

Urządzenie do dokładnego pomiaru wydatku obję-
tościowego cieczy, zwłaszcza zużycia paliwa płynnego 
przez silnik spalinowy, składające się z zaopatrzonego 
w wskaźnik poziomu cieczy cylindrycznego zbiornika, 
znamienne tym, że posiada wewnątrz zbiornika (1) pły-
wający dysk (2), tworzący wraz ze ścianką i wzdłuż 
podłużnej osi zbiornika (1) ruchomą zwężkę pomiaro-
wą, ogranicznik (4), sprzęgnięty ze śrubą pociągową (3), 
osadzoną obrotowo w pokrywach (5) i (6). 

42e (P. 157405) 22.08.1972. 
Szefostwo Techniki Lotniczej, Ministerstwa Obrony 

Narodowej, Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych, 
Warszawa (Tadeusz Medudzyń). 

Sposób dokładnego pomiaru pojemności pojemników, 
zwłaszcza pneumatycznych łodzi i kamizelek ratunko-
wych, znamienny tym, że pojemność pojemnika ustala 
się na drodze analitycznej na podstawie zmierzonej 
różnicy ciśnień gazu, korzystnie powietrza, którym wy-( 
pełnia się hermetyczny zbiornik o znanej i dokładnie* 
wyskalowanej objętości i z którego napełnia się na-
stępnie badany pojemnik do żądanego ciśnienia. 

Układ do stosowania sposobu według zastrzeżenia 1, 
znamienny tym, że składa się z hermetycznego zbior-
nika (1), połączonych z nim zaworów odcinających (3) 
i (4), korzystnie rtęciowego manometru (5), zbiorniczka 
wyrównawczego (6), korzystnie wodnego manometr>\ 
(7) oraz króćca napełniania (8) i króćca zasilania (9), 
przy czym manometr (5) połączony jest z wnętrzem 
zbiornika (1), zaś do włączonego za zaworem odcinają-
cym (4) zbiorniczka wyrównawczego (6) włączone są 
równolegle manometr (7) oraz króciec napełniania (8). 

42e (P. 157411) 23.08.1972. 
Państwowe Zakłady Teletransmisyjne „Telkom -

- PZT", Warszawa, Polska (Grzegorz Zieliński. An-
drzej Aniolowski). 
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Układ wejściowy w szczególności do miernika po-
ziomu, zawierający dwa tranzystory i wzmacniacz o ze-
rowej impedancji wejściowej znamienny tym, że emiter 
tranzystora (1) poprzez rezystor (2) oraz kolektor tran-
zystora (3) połączone są z wejściem wzmacniacza (5) 
o zerowej impedancji wejściowej, kolektor tranzystora 
(1) połączony jest z zaciskiem źródła zasilającego, emi-
ter tranzystora (3) poprzez rezystor (4) połączony jest 
z masą układu, a baza tranzystora (1) i baza tranzy-
ftora (3) stanowią wejście układu. 

42e (P. 157483) 29.08.1972. 
Biuro Projektów Przemysłu Hutniczego „Biprohut" 

Przedsiębiorstwo Państwowe, Gliwice (Ryszard Kuczck). 
Urządzenie do korekcji pomiaru natężenia przepły-

wu w zależności od temperatury, znamienne tym, że 
stanowi go układ dźwigni z których jcdnoramienne ini-
cjujące ramię (G) zamocowane w nieprzesuwnym prze-
gubie (3) i wolnym końcem połączone z popychaczem 
przenoszącym siłę (Px) różnicy ciśnień, w odległości (X) 
od przegubu (3) jest połączone z przenoszącym ramie-
niem (5) prowadzonym w pływającym prowadniku (9) 
połączonym z popychaczem (8) przylegającym do środ-
ka korekcyjnego ramienia (7). które ma jeden koniec 
zamocowany obrotowo w przesuwnym, umownie po-
ziomo, przegubie (2), a drupi konie" je?t prcwuc'zory 
umownie pionowo, przez prowadnik (11) połączony 
przegubowo ze zdawczym ramieniem (4), do którego w 
odległości (Y) od przegubu (1) przylega przenoszące ra-
mię (5), a w odległości (z) przylega popychacz impulsu 
skorygowanego (Pk), przy czym na korekcyjne ramię 
47) działa popychacz <PT) impulsu temperatury. 

Ш (Р. 15Ö364) 30.06.1972. 
Biuro Projektów Przemysłu Materiałów Ogniotrwa-

łych „Bipromog", Przedsiębiorstwo Państwowe, Gliwice 
(Tadeusz Kaszyca, Henryk Zarębski). 

Dozownik wagowy do materiałów sypkich napełnia-
m y za pomocą podajników charakteryzujących się rów-

nomiernym podawaniem materiału, jak i natychmiasto-
wych przerwaniem strugi materiału w momencie ich 

wyłączenia, którego zbiornik jest zawieszony w dwóch 
punktach na ramowej belce wagowej i połączony po-
ziomym łącznikiem z fundamentem, znamienny tym, 
że ramowa wagowa belka (6) opiera się jednym koń-
cem w dwóch punktach na oporowych łożyskach (7), 
korzystnie nożowych, a drugim końcem na jednym czuj-
niku (8) hydraulicznego dynamometru połączonym co 
najmniej z jednym manometrem (9), a ponadto dla 
zrównoważenia ciężaru zbiornika (4) na oporowym ło-
żysku (16), korzystnie nożowym, wsparta jest tarow-
nicza belka (13) mająca przeciwciężar (14, 15) oraz wie-
szak (17), który łączy jej koniec z końcem wagowej 
ramowej belki (6), przy czym dla sprawdzenia wska-
zań manometru (9) dozownik wyposażony jest w za-
wieszony na fundamencie i osadzony na czas spraw-
dzenia na belce tarowniczej (13) wzorcowy obciążnik 
(18). 

Dozownik wagowy według zastrz. 1, znamienny tym, 
że z czujnikiem (8) hydraulicznego dynamometru są 
połączone kontaktowe manometry (9) z nastawnymi 
stykami (10) lub manometr potencjometryczny. 

42f (P. 157004) 29.07.1972. 
Lubelskie Fabryki Wag Lublin, Polska (Jacek Szwa-

czyński, Marian Bartnik). 
Nastawa dyskretna przesunięcia, znamienna tym, że 

ma na jednym korpusie (1) kilka czujników (3, 4, 5, 6), 
których osie leżą w płaszczyźnie prostopadłej lub zbli-
żonej do prostopadłej w stosunku do płaszczyzny po 
której porusza się element przesuwający się (8) i z któ-
rych jedne umieszczone są naprzeciw drugich. 

42f (P. 157523) 28.08.1972. 

Zakłady Mechaniki Precyzyjnej, Gdańsk, Polska (Wi-
told Lewandowski, Ryszard Werkowski, Henryk uli-
szewski). 
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Wag» pneumoniczna wysokiej dokładności przystoso-
wana do ciągłego pomiaru masy znamienna tym, że 
belka (1) wagi sprzężona jest szczeliną „x" o zmiennej 
szerokości (w granicach (K-0,008 mm) znajdującą się 
pomiędzy przesłoną (7) umocowaną do belki (1) i dy-
szą (8) układu pneumatycznego, która połączona jest 
z zasilaczem (9) niskociśnieniowym poprzez opór stały 
(11), oraz za pośrednictwem wzmacniacza (13) z przy-
rządem wskazująco-rejestrującym (14). 

42g (P. 156297) 27.06.1972. 

Politechnika Śląska im. W. Pstrowskiego, Gliwice 
(Kazimierz Podgórski). 

Urządzenie do pomiaru zmian objętościowych i ciś-
nień w otworach wiertniczych skał in situ, mające prze-
ponę połączoną rurką do zbiornika ze sprzężonym ga-
zem zaopatrzoną w manometr, znamienne tym, że jest 
wyposażone w głowice (1), (2), z których jedna posiada 
ł ^ k (3) z 7erri7ia (4) połączoną z głowicą bez tłoka, a do 
giowicy dolnej (2) są podłączone lurki W, («) łączące 
komorę dużą (7) i komorę małą (8) z zespołem pomia-
rowym wyposażonym w rurki (5), (6) ze wskaźnikami 
(9), (10) położenia poziomu cieczy połączonymi ze zbior-
nikami (11), (12) manometrem (13), przy czym położenie 
cieczy we wskaźnikach (9), (10) ustalone jest zaworami 
(14), (15) umocowanymi przy ujściu rurek (5), (6). 

42i (P. 156141) 20.06.1972. 

Patent dodatkowy do patentu (P. 151489) 

Pierwszeństwo: 9.02.1972 - USA 

USS Engineers and Consultants, Inc., .Pittsburgh, 
USA (William Edward Howell). 

Czujnik temperatury urządzenia do wskazywania po-
ziomu ciekłego metalu w formie do ciągłego odlewania 
posiadającej umieszczone w pewnej od siebie odległoś-
ci metalowe ścianki tworzące kanał, przez który prze-
pływa woda chłodząca formę, zawierający sondę u-
mieszczoną w rurowej obudowie wodoszczelnie zamon-
towanej w ściance zewnętrznej przechodzącą poprzez 
wodę chłodzącą i mającą ostrze utrzymywane w sta-
łym kontakcie ze ścianką wewnętrzną pod działaniem 
sprężyny ściskanej umieszczonej w rurowej obudowie, 
przy czym sonda odizolowana jest elektrycznie od 
ścianki zewnętrznej i wykonana z metalu innego niż 
ścianka wewnętrzna w wyniku czego w punkcie styku 
powstaje napięcie mierzone za pomocą dołączonego do 
niej układu pomiarowego, wskazujące temperaturę 
płynnego metalu stykającego się ze ścianką wewnętrz-
ną, według patentu nr (zgłoszenie P 151 489), znamien-
ny tym, że ma element uszczelniający umieszczony na 
końcu otworu (23) usytuowanego w obudowie rurowej 
(19) po stronie kanału, przez który przepływa woda 
chłodząca, zabezpieczający przed przedostaniem się wo-
dy do ściskanej sprężyny (34). 

42i (P. 156469) 3.07.1972. 

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów, War-
szawa, Polska (Andrzej Wąsowski). 

Układ mostkowej przystawki korekcyjnej do kom-
pensacji wpływu zmian temperatury odniesienia ter-
moelementów znamienny tym, że w znanym mostku 
pomiarowym składającym się z oporów (Ru 1Ц. Ra i R4). 
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równolegle do którejś z gałęzi przyległych lub przeciw-
ległej do gałęzi z opornikiem o oporności rosnącej ze 
wzrostem temperatury, zostały przyłączone, najkorzy-
stniej jeden termistor (T) i opornik (R5), tak dobrane 
aby oporność zastępcza tej gałęzi, malejąca w efekcie 
ze wzrostem temperatury, umożliwiła zlikwidowanie lub 
znaczne zmniejszenie różnic między charakterystyką 
mostka i charakterystyką tcrmoelementu. 

(P. 156640) 11.07.1972. 

Instytut Włókien Sztucznych i Syntetycznych, Łódź 
(Bogdan Mac, Eugeniusz Drzymulski, Andrzej Kapus-
cinski, Wojciech Pietkiewicz, Jan Kornacki). 

Opornik termicznego sprzężenia zwrotnego, składa-
jący się z dwóch drutów odizolowanych od siebie elek-
trycznie, gdzie jeden drut jest opornikiem przegrzewa-
nym a drugi drut jego grzejnikiem, znamienny tym, że 
drut (1) opornika podgrzewanego i drut (2) grzejnika 
tego opornika skręcone są wspólnie, przy czym skoki 
skręcenia dobrane są w zależności od ich długości tak, 
aby drut (1) opornika podgrzewanego i drut (2) grzej-
nika stykały się ze sobą na całej długości. 

42i (P. 156677) 12.07.1972. 

Zakład Doświadczalny Aparatury Pomiarowej przy 
Krakowskiej Fabryce Aparatów Pomiarowych KFA^ 
w Krakowie, Kraków (Ryszard Otto). 

Sposób określania lub sprawdzania biegunowości 
czujników termoelektrycznych, znamienny tym, że o-

grzewa się połączone z miernikiem napięcia stałego 
spoiny odniesienia termoelementu. 

Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz. 1, 
znamienne tym, że ma przewody ogrzewania pośred-
niego (1) w postaci dwu odizolowanych od siebie elek-
trod z zakończeniami ukształtowanymi do postaci zbież-
nych kleszczy, które to przewody (1) są nagrzewane 
grzejnikiem elektrycznym (2) i połączone przewodami 
(6) z miernikiem napięcia stałego (3), wywzorcowanym 
przeciwnie do biegunowości spoiny pomiarowej (4) ter-
moelementu. 

421 (P. 156768) 18.07.1972. 

Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Warszawa (Andrzej 
Białęcki, Zygmunt Piotrowski, Tadeusz Sobusiak, Ro-
man Stopka). 

Przenośny indykator punktu rosy, składający się z o-
budowy zawierającej głowice pomiarową obejmującą 
komorę wskaźnikową i komorę chłodzenia wraz z roz-
dzielającym je lustrem, elementy przewodów doprowa-
dzających i odprowadzających gaz badany i medium 

chłodzące i czujnik oraz miernik temperatury wyska-
lowany w °C wraz ze znanym układem elektrycznym, 
znamienny tym, że obudowa składa się z dwóch części, 
których płaszczyzny czołowe są do siebie nachylone pod 
kątem 135°, z których w jednej jest umieszczona gło-
wica zamknięta od góry szybą (5), przykręconą pierś-
cieniem gwintowanym (6), a w drugiej jest umieszczo-
ny miernik temperatury wraz z układem elektrycznym. 

42k (P. 154165) 20.03.1972. 

Politechnika Warszawska, Warszawa, (Lech Lasocki). 

Tensometryczny przetwornik drogi tłoka współpra-
cujący z maszyną tłokową, posiadający zminiaturyzo-
wany układ korbowy, składający się z wału korbowego 
sprzęgniętego przegubowo z jednym końcem korbowo-
du, znamienny tym, że do drugiego końca korbowodu 
(2) przymocowany jest element sprężysty, korzystnie 
sprężyna płaska (3) wstępnie naprężona, zamocowana 
na sztywno swoim drugim końcem, z przymocowanym 
do jej powierzchni co najmniej jednym tensometrem 
(4). 
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42k (P. 154203) 22.03.1972. 
Dowództwo Wojsk Lotniczych Instytut Techniczny 

Wojsk Lotniczych, Warszawa, (Edward Sychowicz). 
Sposób korekcji temperaturowego uchybu zwłaszcza 

tensometrów elektrooporowych, znamienny tym, że 
przeznaczony do wytwarzania tensometrów materiał o-
porowy wygrzewa się w piecu, korzystnie próżniowym, 
do temperatury częściowej rekrystalizacji, kontrolowa-
nej za pomocą ciągłej rejestracji temperaturowej cha-
rakterystyki oporu tensometru, wykonanego z obrabia-
nego materiału oporowego i umieszczonego wraz z nim 
w przestrzeni pieca oraz włączonego do mostkowego 
układu pomiarowego, sprzężonego, równolegle z umie-
szczoną w przestrzeni pieca termoparą, z urządzeniem 
piszącym x - y . 

42k (P. 154467) 30.03.1972. 
Instytut Technologii Drewna, Poznań, (Florian Bud-

niak, Ryszard Kaczanowski, Mirosław Loręcki). 

Urządzenie radiolntroskopowe do automatycznej kla
syfikacji materiałów dielektrycznych, zwłaszcza drew
na oparte na zasadzie oddziaływania falą elektromag
netyczną na dielektryk, znamienne tym, że z członem 
bardzo wielkiej częstotliwości (1), który wytwarza noś
ną falę elektromagnetyczną, moduluje ją i wydziela 
sygnał modulujący, jest szeregowo włączony człon ni
skiej częstotliwości (2) przetwarzający postać tego syg
nału oraz klasyfikator (4), na który jest dodatkowo po
dawany sygnał z członu nastawy kryteriów klasyfi
kacji (3), przy czym klasyfikator (4) według nastawio
nych kryteriów w członie nastawy kryteriów klasyfi
kacji (3) i na podstawie sygnału modulującego, poda
wanego z członu niskiej częstotliwości (2) przyporząd
kowuje materiał dielektryczny jednej z wydzielonych 
klas, a układ wykonawczy (5) trwale oznakowuje ma
teriał dielektryczny symbolem odpowiedniej klasy. 

42k (P. 156005) 14.06.1972. 
Polska Akademia Nauk Instytut Cybernetyki Stoso-

wanej, Warszawa, Polska (Wojciech Włodarski, Janusz 
Bryzek). 

Sposób pomiaru ciśnienia hydrostatycznego oraz tem-
peratury w obszarze działania ciśnienia hydrostatycz-
nego znamienny tym, że półprzewodnikowe złącze p-n 
0 dowolnym mechanizmie przebicia umieszczone w ob-
szarze działania ciśnienia hydrostatycznego zasila się 
prądem o kształcie prostokątnym a następnie wyko-
nuje się pomiar ciśnienia hydrostatycznego i tempera-
tury w obszarze działania ciśnienia hydrostatycznego 
jednocześnie lub w dowolnej kolejności, przy czym po-
miar ciśnienia przeprowadza się kompensując wpływ 
temperatury przez to, iż wytwarza się superpozycję ilo-
czynów napięcia przewodzenia złącza i napięcia zapo-
rowego złącza przez współczynniki, które dobiera się 
zmieniając współczynnik wypełnienia zasilającego prą-
du prostokątnego i/lub zmieniają współczynniki wzmoc-
nienia amplitud napięć przewodzenia i zaporowego, a 
informację o wartości ciśnienia hydrostatycznego uzy-
skuje się przez uśrednienie otrzymanej superpozycji 
napięć, natomiast pomiar temperatury w obszarze dzia-
łania ciśnienia hydrostatycznego wykonuje się kompen-
sując wpływ ciśnienia przez to, że wytwarza się su-
perpozycję iloczynów napięcia przewodzenia i napię-
cia zaporowego przez współczynniki, które dobiera się 
zmieniając współczynnik wypełnienia zasilającego prą-
du prostokątnego i/lub zmieniając współczynniki 
wzmocnienia amplitud napięć przewodzenia i zaporo-
wego, a informację o wartości temperatury w obszarze 
działania ciśnienia hydrostatycznego uzyskuje się przez 
uśrednienie otrzymanej superpozycji napięć. 

Układ elektroniczny do stosowania sposobu według 
zastrz. I i 2 wyposażony w prądowy generator impul-
sów prostokątnych dodatnich i ujemnych znamienny 
tym że prądowy generator impulsów prostokątnych (1) 
zapewniający regulację współczynnika wypełnienia 
1 amplitudy impulsów połączony jest rańcuchowo z wej-
ściem układu uśredniającego (4) poprzez napięciowy 
wzmacniacz impulsowy (3) o niezależnie regulowanym 
wzmocnieniu dla dodatnich i ujemnych wartości na-
pięcia, przy czym między wejście wzmacniacza a wyj-
ście generatora włączony jest równolegle zujnik ciś-
nienia i temperatury (2) w postaci półprzewodnikowe-
go złącza p-n, zaś wyjście układu uśredniającego po-
łączone jest łańcuchowo z miernikiem analogowym lub 
cyfrowym ciśnienia i temperatury (5). 
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42k (P. 156036) 15.06.1972. 
Wyższa Szkoła Inżynierska, Lublin, Polska (Stanisław 

Romanowski). 
Głowica maszyny wytrzymałościowej do badania pró-

bek metalowych i z tworzyw sztucznych, zwłaszcza 
w komorach z termoregulacją znamienna tym, że jest 
wyposażona w wielogniazdowy, pakietowy uchwyt (4) 
z rowkowanymi płytkami zaciskowymi (9) i (10) prze-
znaczonymi do mocowania próbek (H> przy pomocy 
śruby (7) i nakrętki (8), przy czym uchwyt pakietowy 
(4) zawieszony w obejmie (2), umieszczony jest przesuw-
nie na sworzniu (5) pod naciskiem spiralnej sr.ręży-
ny (3). 

42k (P. 156110) 20.06.1972. 
Biuro Projektowo-Technologiczne Przemysłu Maszyn 

Rolniczych, Poznań, Polska (Henryk Bentkowski). 
Urządzenie ào badania wałów przegubowo-teiesko-

powych z napędową skrzynią przekładniową osadzoną 
przesuwnie, w kierunku prostopadłym do osi badanych 
wałów, przy czym jeden z badanych wałów połączony 
jest z skrzynią przekładniową poprzez sprzęgło sztyw-
ne a drugi wał poprzez sprzęgło pomiarowe znamienne 
tym, że krzyżak' v_„J*:iyjn wałów leżą w jednej płasz-
«*-■•'..:.- i łączą się z drugimi końcami z pomocniczym 
układem krzyżakowych przegubów (18) i (19) obróco-
nych względem siebie o 90°, który to układ zabudo-

wany jest w zespole pulsatora (14), osadzonym na pro-
wadnicach łoża (20) zespołu teleskopowania, składają-
cego się z przekładniowej skrzyni (21), z której napę-
dzany jest poprzez tarczę (22) korbowód (23) połączo-
ny z zespołem pulsatora. 

42k (P. 156117) 20.06.1972. 
Instytut Badań Jądrowych, Warszawa (Czesław Ta-

raszewski). . 
Sposób korekcji wskazań w radioizotopowych ana-

logowych miernikach gramatury, znamienny tym, że 
jednocześnie z regulacją sygnału ze źródła wzorcowego, 
kompensującego całkowicie w czasie korekcji sygnał 
w mierniku odpowiadający gramaturze wzorcowej, re-
guluje się sygnał kompensujący w czasie pomiaru w ten 
sposób, że zmienia się go proporcjonalnie do wartości 
sygnału kompensującego w czasie korekcji oraz jedno-
cześnie wykonuje się regulację wzmocnienia sygnału 
wyjściowego tak, że jest ona zmieniona odwrotnie pro-
porcjonalnie do wartości sygnału kompensującego 
w czasie korekcji. 

42k (P. 156253) 26.06.1972. 
Centralne Laboratorium Przemysłu Bawełnianego, 

Łódź, Polska (Zbigniew Sobczak, Edmund Domżalski). 
Urządzenie do pomiaru sprężystości biegaczy, zna-

mienne tym, że jest wyposażone w szczęki (G i 8), 
z których co najmniej jedna jest przesuwna i jest zamo-
cowana do nakrętki (5) śrubowego mechanizmu (2), do 
której to nakrętki (5) zamocowana jest wskazówka (7) 
współpracująca z wskaźnikową tarczą (9) zamocowaną, 
do nakrętki (11) śrubowego mechanizmu (12). 

42k (P. 156345) 29.06.1972. 

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Andrzej 
Jankowski Wojciech Banaszewski, Stanisław Arczyń-
ski). 

Sposób pomiaru sprawności przekładni napędowych, 
o jednym lub wielu stałych przełożeniach kinematycz-
nych, znamienny tym, że mierzy się moment, utrzymu-
jący w równowadze pomiarowy układ dźwigniowy, 
o stosunku długości ramion dźwigni, równym każdora-
zowo przełożeniu kinematycznemu badanej przekładni, 
na który działają momenty reakcyjne wahliwie zawie-



szonych silnika napadowego i hamulca lub układu ha-
mulców odbierających moc. 

Urządzenie dostosowania tego sposobu, współpracu-
jące ze stanowiskiem do badania przekładni napędo-
wych, w którym badana przekładnia jest umieszczona 
pomiędzy wahliwie zawieszonym silnikiem a wahliwie 
zawieszonym hamulcem lub układem hamulców, zna-
mienne tym, że wyposażone jest w dźwigniowy układ 
pomiarowy, zawierający dźwignię główną (6), do ra-
mion której przykładane są siły, pochodzące od mo-
mentów reakcyjnych silnika napędowego (1) i hamulca 
lub układu hamulców (3). 

42k (P. 156370) 30.06.1972. 
Politechnika Łódzka Instytut Konstrukcji Maszyn, 

Łódź, Polska (Jan Burcan). 
Sposób pomiaru momentu obrotowego między wała-

mi napędzającym i napędzanym połączonych elemen-
tem podatnym na skręcanie, znamienny tym, że do koń-
ców elementu (3) podatnego na skręcanie przymocowu-
je się umieszczone obok siebie i posiadające wspólną 
oś geometryczną tarcze (6) i (7), przy czym na powierz-
chni walcowej tarczy (6) jest skala zaś na powierzchni 
walcowej tarczy (7) jest wskaźnik tej skali a podczas 
obrotu obu wałów (1) i (i), w czasie pomiaru, skala 
i wskaźnik zostają oświetlone lampą stroboskopową. 

42k (P. 156373) 30.06.1972. 
Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Adam 

Morecki, Wiktor Narkiewicz, Piotr Narkiewicz). 
Maszyna do wzorcowania siomieryzy, wyposażona w 

uszeregowane wzdłuż osi- maszyny obciążniki, połą-
czone łańcuchowo z sobą za pomocą zeczepów w kształ-
cie grzybka, przy czym pierwszy obciążnik, za pośred-
nictwem wzorcowanego siłomierza, połączony jest z me-
chanizmem pociągowym o napędzie ręcznym lub me-
chanicznym z programowanym elektrycznym sterowa-
niem, przy którego zastosowaniu podstawa obciążników 
jest połączona z jednym z biegunów źródła prądu elek-
trycznego i jest izolowana elektrycznie od korpusu ma-
szyny, połączonego z drugi.T» biegunem tego źródła prą-
du, znamienna tym, że obciążniki (N1-N4) połączone 

są z sobą za pomocą jednego, usytuowanego na osi tych 
obciążników, szeregu grzybków (11) zaopatrzonych 
w urządzenie ustalające wzajemną ich współosiowość, 
zaś grzybek drugiego obciążnika " (N2), gdy uniesiony 
jest pierwszy obciążnik (N1), oparty jest swoim po-
przecznym zaczepem, korzystnie kołnierzem na znaj-
dującej się w pierwszym obciążniku sprężynie (10), przy 
czym do górnej części (6) tego obciążnika, na jego'osi, 
jest przymocowane dolne łożysko (5), a nad nim jest 
współosiowo usytuowane górne łożysko (2) złączono 
z mechanizmem pociągowym, zaś do łożysk tych, za 
pośrednictwem uchwytów, jest przymocowany wzorco-
wany siłomierz (1). 

42k (P. 156460) 3.07.1972. 

Polska Akademia Nauk Instytut Fizyki, Warszawa. 
Polska (Henryk Lachowicz, Andrzej Hildebrandt, Ma-
ciej Kwiecień, Krystyna Burkiewicz). 

Sposób przetwarzania siły na sygnał elektryczny, po-
legający na działaniu siłą na cienką warstwę .ferro-
magnetyczną o jednoosiowej anizotropii, znamienny 
tym, że warstwę ferromagnetyczną poddawaną działa-
niu siły magnesuje się w kierunku osi trudnego mag-
nesowania zewnętrznym polem o wartości mniejszej 
od wartości pola anizotropii warstwy i jednocześnie 
z magnesowaniem dokonuje się odczytu wartości stru-
mienia magnetycznego warstwy przetwarzając go na 
napięcie z tym, iż magnesowanie prowadzi się zmie-
niając tak wartość prądu magnesującego aby utrzyma-
na była stała amplituda odczytywanego napięcia, zaś 
zmiany wartości prądu magnesującego odwzorowuje 
się w mierniku lub rejestratorze i są one miarą siły 
przyłożonej do warstwy. 

Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz. 1 
i 2, zawierające czujnik z cienką warstwą ferromag-
netyczną poddawaną działaniu siły oraz zawierające 
miernik i/lub rejestrator, znamienne tym, że czujnik (1) 
z warstwą ferromagnetyczną jest umieszczony współ-
osiowo w dwóch cewkach (2 i 3) z których cewka (2) 
zewnętrzna jest cewką magnesującą a cewka (3) we-
wnętrzna jest cewką odczytu, a obie cewki (2 i 3) są 
włączone w obwód sprzężenia zwrotnego wzmacniacza 
(5) o regulowanym wzmocnieniu sterowanego z gene-
ratora (4) napięcia sinusoidalnego z tym, iż cewka mag-
nesująca (2) jest dołączona do wyjścia wzmacniacza (5) 
zaś cewka odczytu (3) jest połączona poprzez detektor 
(7) wartości szczytowej z sumatorem (8), do którego jest 
także doprowadzane napięcie odniesienia (U), natomiast 
wyjście sumatora (8) jest połączone z elementami re-
gulującymi wzmocnienie wzmacniacza (5), do wyjścia* 



którego to wzmacniacza (5) równolegle z cewką magne-
sującą (2) jest dołączony także detektor (6) z miernikiem 
<9) i/lub rejestratorem (10). 

42k (P. 156517) 6.07.1972. 
Centralne Biuro Konstrukcyjne Pras i Młotów, War-

szawa, Polska (Jerzy Antosiak). 

Urządzenie hydrauliczne do badania i próbnego ob-
ciążenia pras mechanicznych, zwłaszcza pras ciężkich 
i pras o dużej prędkości suwaka, działające na zasadzie 
dławienia przepływu cieczy, znamienne tym, że przy 
korpusie (1) poduszki pomiarowej na mechanizm aku-
mulujący zaopatrzony w cylinder (5) z pływającym tło-
kiem (6) którego przestrzeń robocza po stronie poduszki 
pomiarowej, o objętości nie mniejszej jako objętość 
cieczy wypychanej podczas suwu roboczego spod tłoka 
poduszki pomiarowej, jest połączona z komorą podusz-
ki za pomocą otworu (3) zamykanego trzpieniem, (4) 
г iglicą lub pokrywą dławiącą, a przestrzeń robocza po 
przeciwnej stronie tłoka (6) jest wypełniona sprężonym 
powietrzem, zaś na arodze powrotu cieczy ze zbior-
nika (15) pod tłok (2) poduszki pomiarowej są wbudo-
wane mechanizmy opóźniające przepływ. 

42k (P. 156886) 24.07.1972. 

Centralne Laboratorium Przemysłu Wełnianego -
- Południe, Bielsko-Biała (Tadeusz Uczeń, Florian Zu-
zański). 

Miernik napięcia osnowy znamienny tym, że składa 
się z układu walców o długości równej conajmniej sze-
rokości osnowy, z których jeden jest osadzony na elas-
tycznym półwalcu, którego promień może się zmieniać 
w granicach od 15-30 mm a grubość ścianki przekroju 
poprzecznego w stosunku do promienia półwalca mie-
ści się w przedziale od 1 : 5 do 1 : 20, przy czym pół-
walec (4) na swojej zewnętrznej powierzchni symetrycz-

n i e względem punktu (10) ma naklejone paskf tenso-
metryczne, których zadaniem jest mierzenie naprę-
żeń półwalca, proporcjonalnych do napięć osnowy. 

42k (P. 156955) 27.07.1972. 
Centralne Laboratorium Przemysłu Tkanin Jedwab-

nych i Dekoracyjnych, Łódź (Bogumiła Brzezińska, Ale-
ksandra Krysiak, Jadwiga Dąbrowska, Elżbieta Ko-
ziarkiewicz). 

Indykator barwny do oznaczania stopnia usieciowa-
nia żywicy w wyrobie włókienniczym, zwłaszcza w tka-
ninie, znamienny tym, że zawiera kwas pikrynowy, bar-
wnik bezpośredni, barwnik zasadowy, barwnik zawie-
sinowy i sól glauberską. 

42k (P. 157061) 2.08.1972. 
Biuro Dokumentacji Technicznej Przemysłu Tereno-

wego, Wrocław, Polska (Czesław Baran. Dominik Paw-
lak). 

Sposób badania szczelności armatury przemysłowej 
kołnierzowej, a także korpusów tej armatury, zwłasz-
cza zaworów metodą ciśnieniową, znamienny tym, że 
badany zawór (1) dociskany jest wstępnie zewnętrzny-
mi powierzchniami jego kołnierzy do cylindrów hy-
draulicznych (5) urządzenia, a po doprowadzeniu me-
dium którym prowadzi się badanie szczelności, medium 
to wytwarza jednocześnie ciśnienie w zaworze (1) 
i zwiększa silę docisku jego kołnierzy do cylindrów 
hydraulicznych (5). 

Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz 1, 
znamienne tym, że posiada stojak stały (4) i ruchomy 
(3) umieszczony naprzeciw stojaka stałego (4) na pro-
wadnicy (2), przy czym każdy stojak wyposażony jest 
w cylinder hydrauliczny (5) z umieszczoną wewnątrz 
sprężyną (16) i nieruchomym tłokiem (6) zamocowanym 
wahliwie na końcu sworznia (7), a na tulei (8) tego 
sworznia osadzone są prowadnice (9) z zamocowanymi 
szczękami dociskowymi (10). 

42k (P. 157065) 2.08.1972. 
Patent dodatkowy do patentu nr P-155727 

Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi Zakłady Ba-
dawcze i Projektowe Miedzi „Cuprum", Wrocław, (Bo-
lesław Miazga). 

Elektryczny manometr podsadzkowy, składający się 
z manometru podsadzkowego według patentu główne-
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go nr P-155727 i elektrycznego przetwornika ciśnienia, 
mającego ruchomy rdzeń z materiału ferromagnetycz-
nego, wsunięty w środek solenoidalnej cewki zabiera-
jącej co najmniej dwa uzwojenia elektryczne, przy 
czym uzwojenie pierwotne jest zasilane prądem prze-
miennym ze źródła o stałej wartości i częstotliwości 
napięcia, znamienny tym, że uzwojenie wtórne (6) skła-
da się z dwu jednakowych części rozmieszczonych sy-
metrycznie względem siebie i względem uzwojenia, 
pierwotnego (5) przy czym części te są połączone ze 
sobą przeciwsobnie, a całe uzwojenie wtórne (6) jest 
połączone ze wskaźnikiem (23) bądź rejestratorem na-
pięcia przemiennego, albo też z oboma tymi miernikami 
jednocześnie przy czym rdzeń (2) jest połączony z dwo-
rna sprężystymi rurkami (7 i 8) wygiętymi w łuk i osa-
dzonymi poprzez podstawę (16) na pokrywie (1) mano-
metru podsadzkowego oraz połączonymi szczelnie z je-
go komorą pośredniczącą (18) i wypełnionymi tą samą 
cieczą co i komora (18), które to rurki (7 i 8) są na 
końcach zamknięte i zaopatrzone w ruchome drążki (9 
i 10), połączone przegubem (11) ze sobą i z niemagne-
tycznym prętem (12) stanowiącym przedłużenie ferro-
magnetycznego rdzenia (2). 

42k (P. 157098) 3. 08.1972. 

Zakłady Ceramiki Radiowej Zakład Doświadczalno-
-Badawczy Ceramiki Elektronicznej, Warszawa (Wło-
dzimierz Roguski, Julian Jaźwiński, Henryk Kuchar-
ski). 

Przetwornik piezoelektryczny ceramiczny składający 
się z elementów piezoceramicznych połączonych pod 
względem mechanicznym szeregowo i osadzonych na 

stałe najkorzystniej przez wprasowanie w tworzywo 
oraz mających zwarte dwie stykające się z sobą elek-
trody o tym samym potencjale, znamienny tym, że co 
najmniej dwie elektrody o tym samym potencjale nie 
stykające się z sobą są na stałe połączone zwieraczem 
(2) osadzonym na stałe w tworzywie- (4) stanowiącym 
obudowę przetwornika, co umożliwia równoległe połą-
czenie elementów piezoceramicznych (1) pod względem 
elektrycznym wewnątrz tej obudowy przetwornika. 

42k (P. 157306) 16.08.1972. 

Szefostwo Techniki Lotniczej MON Instytut Tech-
niczny Wojsk Lotniczych, Warszawa (Lucjan Bukow-
ski, Zdzisław Pytlewski). 

Sposób określania współczynnika tarcia nawierzchni 
drogowych i lotniskowych za pomocą pomiaru siły nor-
malnej i siły tarcia, występujących w punkcie-styku 
z badaną nawierzchnią drogową, uprzednio rozpędzo-
nego do żądanej prędkości kątowej, a następnie hamo-
wanego koła ogumionego, znamienny tym, że mierzone 
są chwilowe wartości prędkości kątowej użytego do 
pomiarów ogumionego koła oraz siły. normalnej i siły 
tarcia, powstałych w procesie hamowania tego koła, 
rozpędzonego do żądanej prędkości kątowej a następ-
nie gwałtownie opuszczonego z określonej wysokości 
pod wpływem własnego ciężaru i regulowanego balas-
tu na badaną nawierzchnię. 

Układ do stosowania sposobu według zastrzeżenia 1, 
w postaci zaopatrzonej w koła jezdne ramy, umocowa-
nego do niej wychylnie w płaszczyźnie pionowej za po-
mocą poziomego wahacza, ogumionego- koîa oraz na-
pędzającego je silnika elektrycznego, znamienny tym, 
że zaopatrzone w progi zwarciowe ogumione koło 1 
osadzone jest obrotowo w umocowanym poprzez dy-
namometr 2, korzystnie tensometryczny, w ramie 3 
poziomym wahaczu 4 oraz pionowej goleni 5, osadzo-
nej poprzez dynamometr 6, korzystnie tensometryczny, 
w wychylnie umocowanym do pionowej części ramy 3 
i obciążonym regulowanym balastem 7 wysięgniku 8, 
którego wolny koniec zaopatrzony jest w sterowany 
ręcznie poprzez cięgno 9 i dźwignię 10 zaczep 11, o któ-
ry, podczas podnoszenia ogumionego koła 1, zaczepiony 
jest hak 12, umocowany do końca, przewieszonej przez 
krążek 13, linki 14, której drugi koniec nawinięty jest 
na bęben 15, napędzanej ręcznie za pomocą korby 16 
poprzez przekładnię ślimakową 17, przy czym oba dy-
namometry (2) i (6) oraz osadzone nieprzesuwnie na 
goleni (5) szczotki połączone są elektrycznie z znanym 
elektronicznym układem pomiarowo-rejestrującym. 

42k (P. 157342) 18.08.1972. 

Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica, 
Gliwice, (Joachim Jońca, Aleksander Majdanik, Fry-
deryk Żyła, Konrad Kuc). 

Czujnik nacisku znamienny tym, że uszczelnienie 
między elementem sprężystym (1) względem elementu 
czujnika powtarzającym jego ruchy a obudowę (2) sta-
nowi membrama (li). 
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42k (P. 157354) 19.08.1972. 

Instytut Spawalnictwa, Gliwice (Antoni Gryziecki). 
Zmywacz penetrantowy znamienny tym, że stanowi 

go Р Л - Jo 12% niejonowego środka po.wierzchniowo 
„/nnego najkorzystniej produktu addycji tlenku ety

lenu do alkiloienolu, 25% do 35% acetonu, 25% do 35% 
alkoholu etylowego, 13% do 18% ksylenu, 10% do 15% 
benzenu, 3% do 7% nafty i 1% kwasu olejowego. 

Odmiana zmywacza według zastrz. 1 znamienna tym, 
że zawiera w swoim składzie 18% do 22% niejonowego 
środka powierzchnowioczynnego, najkorzystniej pro
duktu polimeryzacji tlenku etylenu wobec katalizatora, 
25% do 35% acetonu, 25% do 35% alkoholu etylowego, 
3% do 7% nafty, 15% do 20% ksylenu, 13% do 18% 
benzenu i 1% kwasu olejowego. 

42k (P. 157391) 21.08.1972. 
Zakłady Konstrukcyjno-Mechanizacyjne Przemysłu 

Węglowego, Gliwice, Polska (Ewald Spyra, Józef Gru-
chała, Jan Fedyszak, Jerzy Pilarski). 

Dynamometr hydrauliczny do pomiaru sił w cięg-
nach, znamienny tym, że w cylindrze (1) siłownika ma 
osadzony tłok (2) z tłoczyskiem (3) oraz swobodny tłok 
<4) stanowiący jakoby ruchome zamknięcie cylindra (1), 
a cylinder (1) od strony swobodnego tłoka (4) ma do 
dna mocowany współosiowy drąg (7), przy czym na 
końcu tłoczyska (3) i drąga (7) ma zamocowane przegu-
bowo uchwyty (5) łańcucha (17), a nadtłokowa komora 
(6) i podtłokowa komora (9) połączone są przewodem 
<8) poprzez ssawny zawrotny zawór (10) pompę (11) 
i tłoczny zawór (12) oraz równoległym przewodem (13) 
poprzez zawór (14), zaś komora (S) połączona jest z ma-
nometrem (16), a komora (15) ze swobodnym tłokiem 
(4) połączona jest z atmosferą. 

42k 0P. 157392) 21.08.1972. 

Zakłady Przemysłu Metalowego H. Cegielski Przed-
siębiorstwo Państwowe, Poznań, Polska (Stanisław Ja-
kubowski, Wacław Pałasik, Jerzy Napieralski). 

Układ selekcyjnego wzmacniacza mikroprądów prze-
miennych 50Hz, znamienny tym. że posiada transfor-
mator pomiarowy (Tp) z uzwojeniem pierwotnym (5), 
połączonym szeregowo z uzwojeniem wtórnym (6) 

transformatora kompensacyjnego (Tk), sprężonym in-
dukcyjnie z jego uzwojeniem pierwotnym (7) oraz 
uzwojenie selekcyjne (G) połączone poprzez potencjo-
metr (9) z zasilaczem selekcyjnym (10), powodujące 
przekazywanie z uzwojenia wtórnego (11) transforma-
tora pomiarowego (Tp) wyselekcjonowane sygnały do 
wzmacniacza elektronicznego (12), uruchamiające syg-
nalizator (13), gdy elektroda prądowa (14) i elektroda 
pomiarowa (15) znajdą się na miejscu wadliwym bada-
nego materiału. 

42k (P. 157394) 22.08.1972. 
Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Jerzy 

Lipka, Lucjan Bukawski). 
Maszyna rezonansowa do badania próbek na 

niowe zginanie, wyposażona w obciążniki i układ po-
miaru ugięcia badanej próbki, znamienna tym, że je£ 
dwa, wprawiane w drgania, obciążniki (2), o równych 
sobie masach i momentach bezwładności, znajdują się 
w zawieszeniu na pionowych sprężystych., taśmach (3) 
z ich osiami przebiegającymi przez środki'ciężkości tych 
obciążników, dostosowanych do sztywnego przymoco-
wywania do nich końców badanej próbki (1), oraz ukła-
du wzorcowania maszyny i układu pomiaru ugięcia ba-
danej próbki. 
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42k (P. 157400) 22.08.1972. 
Szefostwo Techniki Lotniczej MON Instytut Tech-

niczny Wojsk Lotniczych, Warszawa, (Lucjan Bukow-
ski, Emil Gruszczyński). 

Elektrooporowy tensometr samokompensacyjny, któ-
rego siatka składa się z dwóch członów wykonanych 
z materiałów oporowych o przeciwstawnych sobie cha-
rakterystykach zmiany oporności w funkcji tempera-
tury, znamienny tym. że człony (1) i (2) siatki tenso-
metru połączone nierozłącznie końcami (3), umieszczo-
ne są po obu stronach przekładki izolacyjnej (i) oraz 
pokryte nakładkami ochronnymi (5), połączonymi ze 
sobą nierozłącznie w płaszczyźnie siatki tensometru. 

42k (P. 157401) 22.08.1972. 
Szefostwo Techniki Lotniczej MON Instytut Tech-

niczny Wojsk Lotniczych, Warszawa, (Lucjan Bukow-
ski, Karol Szkup). 

Sposób pomiaru współrzędnych środka ciężkości ciał 
O skomplikowanych kształtach geometrycznych, pole-
gający na umieszczeniu badanego ciała bezpośrednio 
lub pośrednio na trzech podporach, znamienny tym, że 
mierzy się chwilowe wartości współrzędnych środka 
ciężkości badanego ciała, zamienione przednio na syg-
nały elektryczne za pomocą tensometrów, umieszczo-
nych na zginanych elementach sprężystych trzech pod-
pór i włączonych do korzystnie dwóch mostkowych 
układów pomiarowych tak, by spełnione zostały rów-
ności wynikające z równań równowagi i określające 
wartości współrzędnych środka ciężkości dla przyję-
tego układu współrzędnych, korzystnie prostokątnych, 
oraz założonego rozmieszczenia podpór А, В i С 

42k (P. 157429) 23.08.1972. 
Zakłady Mechaniczne „Ponar-Tarnów", Tarnów, Pol-

ska (Edward Chmura, Wacław Ofiarski, Roman Wój-
cik). 

Próbka do badania własności dał stałych, zwłaszcza 
do badania tarcia i zużycia metali, stopów, tworzyw 
naturalnych i sztucznych znamienna tym, że ma kształt 
wycinka pierścienia którego dwie płaszczyzny są rów-
noległe do siebie i do płaszczyzny przechodzącej przez 
średnicę pierścienia przeprowadzoną przez środek łuku 
próbki i tworzącą pierścienia przecinającą się z tą śred-
nicą, natomiast na powierzchni wewnętrznej próbki 
jest występ (1), którego szerokość jest mniejsza lub 
równa wysokości pierścienia. 

(P. 157432) 24.08.1972. 

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów, War-
szawa, Polska (Dariusz Jędrychowski, Alfred Lenc, Jan 
Tworek). 

iKlomentomierz do pomiaru małych momentów posia-
dający głowicę pomiarową, zasilacz, generator zasila-
jący mostek pomiarowy, układ napędowy, wskaźnik 
i wzmacniacz sygnalizacji, znamienny tym, że jest wy-
posażony w układ blokujący (13) układ napędowy (2) 
silnika elektrycznego (1). 
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Momentomierz według zastrz. 1, znamienny tym, że 
układ blokujący (13) składa się z przekaźnika (IP) do-
łączonego do wyjścia wzmacniacza sygnalizacji (8), 
przekaźnika (2P) sterowanego przyciskiem ręcznym (6) 
oraz przekaźnika czasowego (3) sterującego układem 
napędowym (2) silnika elektrycznego (1). . 

(P. 157489) 29.08.1972. 

ZakładyAutomatyki Prrť-myslowej im. Juliana Mar-
chlewskiego, Ostrów Wielkopolski, Polska (Marek So-
łonjewicz). 

Elektromechaniczny przetwornik siły o liniowo male-
jącej charakterystyce prądu, znamienny tym, że do ga-
łęzi elektrycznej z obciążeniową opornością (7) jest pod-
łączony szeregowo, poprzez cewkę elektromagnesu (5) 
stabilizator (6) prądu stałego i równolegle - obwód 
wyjściowy wzmacniacza (3) w taki sposób, iż bieguno-
wy na wyjściu obwodów wzmacniacza (3) oraz stabi-
lizatora (6), łączą się ze sobą naprzemianlegle. 

42k (P. 157662) 7.09.1972. 

Fabryka Maszyn i Sprzętu Wiertniczego „Glinik" 
Gorlice (Stanisław Gościmiński, Tadeusz Przybylski). 

Przyrząd do łamania próbek znamienny tym, że wy-
posażony jest w stempel (4), z ostrzem (5) w formie 
klina, przesuwany w otworze (2) kadłuba (1) przecina-
jącym poprzeczny otwór (3) prostopadły do kierunku 
ruchu stempla (4) oraz posiada sprężyny (6) podnoszą-
ce stempel (4). 

42k (P. 157693) 11.09.1972. 

Instytut Obróbki Skrawaniem, Kraków, Polska 
(Krzysztof Juszczak, Andrzej Norek, Jerzy Stos). 

Stanowisko do badań wytrzymałości elementów pneu-
matyki wyposażone w tłocznię śrubową, znamienne 
tym, że komora olejowa (9) tłoczni (6) jest połączona 
ze zbiornikiem (7) i badanym elementem (1) w ten spo-
sób, że pomiędzy tłocznią (6) a zbiornikiem (7) znajdu-
je się zawór zwrotny (10) a pomiędzy tłocznią (6) a ba-
danym elementem (1) jest umieszczony zawór zwrotny 
(12), przy czym za badanym elementem (1) jest umiesz-
czony zawór odcinający (13). 

42l (P. 156007) 14.06.1972. 

Politechnika Łódzka Instytut Chemicznej Technolo-
gii Żywności, Łódź (Jan Dobrzycki). 

Sposób pomiaru odchylenia od optymalnej wartości 
pil oczyszczanego soku cukrowniczego, znamienny tym, 
że ze strumienia soku wypływającego po drugiej satu-
racji odprowadzony zostaje strumień pomiarowy, który 
zostaje nasycony CO2 i następnie wprowadzony w stan 
wrzenia przy czym na początku i na końcu strumienia 
umieszczone zostają po jednej z elektrod pomiarowych 
pehametru. 

42l (P. 156021) 14.06.1972. 

Politechnika Krakowska, Kraków (Elżbieta Kocwa). 

Sposób ilościowego oznaczania fenolu w wodzie wy-
korzystujący płytki PETRIEGO oraz cylinderki stalo-
w,e, znamienny tym, że do przeprowadzania ilościowe-
go oznaczania fenolu na zasadzie dyfuzji fenolu z roz-
tworu wodnego stosuje się żel agarowy, zawierający 
chlorek żelazowy i żelazicyjanek potasowy jako od-
czynniki na fenol a wyniki odczytuje się na podstawie 
wielkości stref, których średnica jest zależna od stę-
żenia fenolu, z krzywej wzorcowej lub nomogramu. 

42l (P. 156033) 15.06.1972. 

Politechnika Wrocławska, Wrocław (Józef Kirkie-
wicz, Anna Szaynok). 

Głowica pyłomlerza optycznego wyposażona w reflek-
tor lub fotoelement oraz w zbiornik cieczy i urządze-
nie zmywające znamienna tym, że do czołowej płyty 
(1) przymocowany jest cylinder (3), w którym umie-
szczone jest zespół pierścieni (4) wyposażonych w dy-
sze (5) rozmieszczone koncentrycznie na obwodzie pier-
ścieni (4) i połączone ze źródłem sprężonego powietrza, 
przy czym pierścienie (4) mają wybrania powodujące 
zawirowania wdmuchiwanego powietrza, natomiast 
z drugiej strony czołowej płyty (1) umieszczona jest 
szklana wolnoobrotowa tarcza (9) osłaniająca układ 
optyczny reflektora (2) lub fotoelementu, przed osia-
daniem resztek pyłu. 
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42l (P.156149) 21.06.1972. 
Główny Instytut Górnictwa, Katowice (Wacław Cy-

bulski, Zofia Piskorska-Kalisz, Krystyna Wilk). 
Sposób utwardzania preparatów węglowych znamien-

ny tym, że próbki węgla umieszczone w foremkach pa-
pierowych uprzednio polanych parafiną zalewa się na 
przeciąg jednej godziny roztworem utwardzalnej syn-
tetycznej żywicy. 

42l (P. 156153) 21.06.1972. 
Huta 1 Maja, Gliwice (Ernest Szewczyk, Kazimierz 

Mamro, Stanisław Płachno, Marian Zyzański, Krzy-
sztof Zawicki). 

Ogniwo stężeniowe do pomiaru ilości tlenu w ciek-
łym metalu zwłaszcza w stali, znamienne tym, że po-
siada wykonaną ze stall chromoniklowej, pokrytą pła-
szczem ceramicznym głowicę z zamocowaną w niej 
elektrodą z żelaza Armco oraz stalową lancę zakoń-
czoną ceramiczną rurką zaślepioną, stanowiącą elek-
trolit stały i osłonę dla końcówki termoelementu, któ-
rego elektroda platynowa jest jednocześnie drugą elek-
trodą ogniwa. 

421 (P. 156313) 28.06.1972. 
Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej, 

Warszawa (Jerzy Wojciech Krzeźniak, Stanisław Zyg-
munt Zdrojewski, Henryk Bloch). 

Urządzenie do rozdozowywania cieczy toksycznych, 
zwłaszcza radioaktywnych w komorach technologicz-

nych, wyposażone w pipety dozujące połączone przewo-
dami pneumatycznymi z pompkami ssąco-tłoczącymi, 
znamienne tym, że ma statyw (2) z przytwierdzonymi 
do niego prowadnicami (3), po których przesuwany 
jest wspornik górny (4) z umocowanymi w nim pipe-
tami (5) oraz wspornik dolny (6), na którym umieszczo-
ne są źródła światła (7) podświetlające skale pipet 
(5) zanurzonych w naczyniach (10) z cieczą toksyczną, 
przy czym naczynia (10) ustawione są na przesuwnych 
wózkach (11). 

42l (P. 156348) 29.06.1972. 
Politechnika Wrocławska, Wrocław (Stanisław Wi-

tek, Andrzej Nosal). 
Sposób analizy metodą chromatografii cieczowo-ga-

zowej czwartorzędowych soli amoniowych, znamienny 
tym, że rozkład prowadzi się przez dawkowanie wod-
nego roztworu soli amoniowej bezpośrednio do pod-
grzanego do temperatury 500°C wypełnienia wstępnej 
kolumny (6) chromatograficznej połączonej z zasadni-
czą kolumną (1) chromatografu gazowego, zaś analizę 
prowadzi się w zasadniczej kolumnie (1) chromatogra-
ficznej podgrzanej do temperatury 120-140°C, przy 
czym wypełnienie wstępnej kolumny (6) składa się 
z 0-25 części wagowych wodorotlenku potasu osadzo-
nego na 75-100 częściach wagowych nośnika mine-
ralnego. 

42l (P. 156455) 3.07.1972. 

Kopalnia Węgla Kamiennego Mortimer-Porąbfca 
Przedsiębiorstwo Państwowe ' Zagórze, Polska (Zofia 
piskorska-Kalisz, Zbyszko Szymczyk) 
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Sposób oznaczani» wolnej krzemionki w zapylonej 
atmosferze, przy zastosowaniu przyrządów optycznych 
znamienny tym, że najpierw przy pomocy konimetru 
pobiera się z badanej atmosfery próbkę pyłowych za-
nieczyszczeń, potem na tarczy konimetru liczy się 
wszystkie znajdujące się na niej pyłki ustalając ich. 
ogólną liczbę, a następnie przenosi się tę samą tares«» 
z suchą próbką pod mikroskop, gdzie w świetle spola-
ryzowanym liczy się dobrze widoczne, żółto świecące 
ziarna wolnej krzemionki ustalając ogólną liczbę tych 
ziaren, a na końcu określa się procentowy udział zia-
ren SiOg w ogólnej liczbie pyłków na tarczy konime-
tru, co stanowi wskaźnik zagrożenia badanej atmosfe-
ry przez najbardziej szkodliwą dla zdrowia wolną krze 
mionkę. 

42l (P. 156484) 4.07.1972. 
Patent dodatkowy do patentu nr 64249 

Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa (Teresa 
Lewandowska). 

Sposób oznaczania fenolu i 2,2bis(p-hydroksyfenylo)-
-propanu w żywicy epoksydowej według patentu 
głównego Nr 64249 znamienny tym, że z żywicy epo-
ksydowej fenol i 2,2 bis(p-hydroksyfenylo)-propan eks-
trahuje się alkoholem etylowym, a następnie, po usu-
nięciu żywicy przez wytrącenie kwasem solnym, eks-
trakt nitrozuje się znanym sposobem według paten-
tu głównego przy czym, stosunek molowy alkoholu 
etylowego do azotynu sodowego wynosi 1,0-2,5, a naj-
korzystniej 1,4. 

42l (P. 156938) 26.07.1972. 
Politechnika Śląska im. Wincentego Pstrowskiego 

Gliwice, Polska (Witold Gnot). 
Sposób oznaczania przydatności soli do elektrolitycz-

nej produkcji chloru znamienny tym, że solankę wy-
itohaną z soli poddaje się elektrolizie w elektrolizerze 
przeponowo-rtęciowym w warunkach wzrastającego 
stężenia amalgamatu sodowego od 0 do 0,8°/o, mierząc 
Uość wydzielającego się w czasie wodoru i odnosząc ją 
do wzorca. 

42l (P. 156960) 27.07.1972. 
Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla. Zabrze, Polska 

(Bohdan Andrzejaczek). 
Sposób badania termostabilnoścl i korozyjności wód 

znamienny tym, że prowadzi się je równocześnie w wa-
runkach laboratoryjnych odwzorowujących warunki 
termiczne, hydrauliczne oraz chemiczne przemysłowych 
obiegów wodnych. 

Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz, 1 
znamienne tym, że posiada termostatowany element 
doświadczalny (4) włączony w sposób rozłączny do 
układu zawierającego zbiornik obiegowy (1) badanej 

wody, pompę (2), próbnik (5), ochładzacz (6), wieżę 
napowietrzającą (7) oraz aparaturę kontrolno pomia-
rową. 

42l (P. 157316) 17.08.1972. 
Akademia Medyczna w Warszawie, Warszawa (Le-

szek Tomaszewski, Maria Lątowska). 
Sposób półilościowej oceny tłuszczu przy pomocy in-

dykatora bibułowego w homogenacie kału znamienny 
tym, że w eterze naftowym zanurza się indykator bi-
bułowy, a po około 30 sekundach jego zabarwienie 
porównuje się ze skalą barwną i ocenia się stężenie 
tłuszczu. 

42l (P. 157317) 17.08.1972. 
Akademia Medyczna w Warszawie, Warszawa (Le-

szek Tomaszewski, Maria Łętowska). 
Sposób wytwarzania indykatora do półilościowego 

oznaczania stężenia tłuszczu, znamienny tym, że bi-
bułę filtracyjną napawa się roztworem rodaminy G6 
i suszy, się w temperaturze nie wyższej niż 70° a na-
stępnie napawa się roztworem alkoholowym czerni 
sudanowej В oraz ponownie suszy. 

42l (P. 157517) 30.08.1972. 
Zakład Badawczy Przemysłu Piekarskiego, Warsza-

wa (Bolesław Tomaszewski, Adam Jarema). 
Urządzenie do pomiaru wilgotności ciasta wytwarza-

nego w sposób ciągły, znamienne tym, że posiada dwie 
okładki kondensatora stałego pomiarowego, między 
którymi w czasie pomiaru umieszczone jest ciasto. 

42m (P. 156065) 17.06.1972. 
Politechnika Warszawska, Warszawa (Bogusław Fe-

rens). 
Sposób chłodzenia zespołu nośnika informacji fer-

rytowej maszyny matematycznej, mającego rdzenie 
ferrytowe oddające ciepło do cieczy w której są za-
nurzone, znamienny tym, że stosuje się termoelektrycz-
ne chłodzenie cieczy. 

Urządzenie chłodnicze do stosowania sposobu we-
dług zastrz. 1, współpracujące z zespołem nośnika in-
formacji ferrytowej, składającym się z obudowy wy-
pełnionej cieczą, w której zanurzone są rdzenie ferry-
towe tego zespołu, znamienne tym, że do zewnętrznych 
powierzchni ścianek obudowy (1) przymocowane są 
termoelektryczne moduły chłodnicze (2), współpracu-
jące z użebrowanymi wymiennikami ciepła (4), ko-
rzystnie wykonanymi z miedzi lub aluminium i od-
dzielone cd oddającej ciepło powierzchni termoelek-
trycznych modułów, za pośrednictwem płytek elektro-
'zolacyjnych (5) o dużym współczynniku przewodno-
ści -cieplnej, a wszystkie'elementy ściśnięte są ze sobą 
za pomocą śruby (6). 
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« m (P. 156553) 7.07.1972. 

Pierwszeństwo: 7.07.1971 - Bułgaria 

DSO „ISOT", Sofia, Bułgaria (Boskidar Simeonóv. 
Petrov, Bontsche Peev Bontscher, Ilija Georgiev Obre-
tenov). 

Urządzenie do synchronicznego sterowania elektro-
nicznych maszyn cyfrowych znamienne tym, że zawie-
ra generator stabilizowany kwarcem (1), urządzenie 
sterujące (2), przełącznik prądowy dla głównego ciągu 
impulsów taktowych (3), przełącznik dla opóźnionego 
ciągu íwTípulsów taktowych (4), linię opóźniającą (5), 
inwerter kształtujący (6, 7, 8 i 9), rejestr cykliczny (10), 
układy logiczne „J-NIE-LUB" (11), wtórniki emiterowe 
(12) w których generator i układ sterujący (2) połą-
czone są poprzez układ logiczny („J-" z rejestrem cy-
klicznym (10) i przełącznikiem prądowym dla głów-
nego ciągu impulsów taktowych (3) i przez linię opóź-
niającą (5) z przełącznikiem prądowym dla opóźnio-
nego ciągu impulsów taktowych (4) przy czym na obu 
wejściach przełącznika prądowego (3 i 4) przyłączone 
są inwertery (6, 7, 8 i 9), których wyjścia połączone 
są razem z wyjściami rejestru cyklicznego (10) i ukła-
dem logicznym „J-NIE-LUB" zawierającym główny 
ciąg impulsów taktowych od A do Ë) i opóźniony ciąg 
impulsów taktowych (AŁ do EŁ), które są podawane 
na wyjścia wtórników emiterowych (12). 

42m (P. 156603) 10.07.1972. 

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa, Puła-
wy (Leon Kowalczyk, Tadeusz Krasowski). 

Urządzenie do przenoszenia wybranych informacji 
z kart perforowanych na taśmę perforowaną składają-
ce się ze sprawdzarki, dalekopisu i matrycy diodowej 
znamienne tym, że zawiera układ sterowniczy (U), 
którego jedno wejście połączone jest z układem kon-
trolnym, sprawdzarki (S), a drugie wejście z daleko-
pisom (D), natomiast wyjścia połączone są z nadajni-
kiem dalekopisu (D) poprzez matrycę diodową (M), oraz 

z elektromagnesem (E) wyzwalającym sprzęgło nadaj-
nika, a ponad to wyjście układu kontrolnego spraw-
dzarki (S) jest połączone ze stykami nadajnika daleko-
pisu (D) poprzez matrycę (M). 

42m (P. 156667) 13.07.1972. 
Pierwszeństwo: 20.07.1971 - Czechosłowacja 

Výzkumný ústav matematických stroju, Praga, Cze-
chosłowacja (Jan Vocetka, Jan Hendrych, Iiri Thiel). 

Układ interpolatora kołowego i liniowego do doko-
nywania przesunięcia współrzędnych, znamienny tym, 
że jest utworzony przez obwód wejściowy (VO), ob-
wód pomocniczy (PO) i zespół roboczy (OP), które są 
tak połączone, że wyjście (011) urządzenia czytające-
go (01) dane wejściowe jest połączone z wejściem (020) 
płytki (02) kodu wejściowego, drugie wyjście (022) 
tego bloku jest połączone z pierwszym wejściem (030) 
dekodera (03), natomiast wyjście i wejście tego bloku 
są połączone kolejno jak następuje: drugie wejście 
(031) jest połączone z pierwszym wyjściem (021) płyt-
ki (02) kodu wejściowego, pierwsze wyjście (032) jest 
połączone z czwartym wyjściem (057) zespołu wejścio-
wego (05) a drugie wyjście (033) jest połączone z pierw-
szym wejściem (060) urządzenia kontrolnego (06), a po-
nadto wyjścia pulpitu sterowniczego (04) są połączone 
następująco: piąte wyjście (044) jest połączone z pierw-
szym wejściem (050) zespołu wejściowego (05), pierw-
sze wyjście (040) jest połączone z pierwszym wejściem 
(150) przełącznika wyjściowego (15), drugie wyjście 
(041) jest połączone z siódmym wejściem (128) ze-
społu roboczego (12), trzecie wyjście (042) jest połączo-
ne z drugim wejściem (142) korektora prędkości (14) 
a czwarte wyjście (043) jest połączone z drugim wej-
ściem (081) obwodu poruszającego (08), pierwsze wyj-
ście (052) zespołu wejściowego (05) jest połączone 
z trzecim wejściem (113) pamięci (11) wymiaru, drugie 
wyjście (053) zespołu wyjściowego (05) jest połączone 
z trzecim wejściem (133) zespołu prędkości (13) a trze-
cie wyjście zespołu wejściowego (05) jest połączone 
z wejściem (071) pamięci (07) funkcji Q i z wejściem 
(090) pamięci (09) funkcji G, natomiast piąte wyj-
ście (058) zespołu wejściowego (05) jest połączone 
z wejściem (010) urządzenia czytającego (01) dane wej-
ściowe, drugie wejście (061) urządzenia kontrolnego 
(06) jest połączone z czwartym wyjściem (056) zespołu 
wejściowego (05) a wyjście (062) urządzenia kontrol-
nego (06) jest połączone z trzecim wejściem (055) 
zespołu wejściowego (05), pierwsze wyjście (070) pa-
mięci (07) funkcji Q jest połączone z szóstym wej-
ściem (127) zespołu roboczego (12), a drugie wyjście 
(072) pamięci (07) funkcji Q jest połączone z pierw-
szym wejściem (080) obwodu poruszającego (08) pi-
saki, przy czym wyjścia pamięci (09) funkcji G są po-
łączone następująco: pierwsze wyjście (091) jest po-
łączone z piątym wejściem (126) zespołu roboczego 
a drugie wyjście (092) jest połączone z drugim wej-
ściem (152) przełącznika wyjściowego (15), wyjście 
(100) podstawowego mechanizmu sterującego (10) jest 
połączone z pierwszym wejściem (110) pamięci (11) wy-
miaru, z drugim wejściem (122) zespołu roboczego (12) 
z czwartym wejściem (154) przełącznika wyjściowego 
(15), z pierwszym wejściem (131) zespołu prędkości (13), 
z drugim wejściem (051) zespołu wejściowego (05) 
i z pierwszym wejściem (141) korektora prędkości (14), 
wyjście (140) korektora prędkości (14) jest połączone 
z drugim wejściem (132) zespołu prędkości (13) a wyjście 
(130) zespołu prędkości (14) jest połączone z czwartym 
wejściem (125) zespołu roboczego (12), zespół roboczy 
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(12) i pamięć (11) wymiaru są wspólnie poprzez wyjście 
(112) połączone z pierwszym wejściem (120) i poprzez 
pierwsze wyjście (121) z drugim wejściem (111), nato-
miast drugie wyjście (123) zespołu roboczego (12) jest 
połączone z trzecim wejściem (153) przełącznika wyj-
ściowego (15) a wiązka wyjść (151) stanowi wyjście do 
interpolatora, które jest doprowadzane do członu róż-
nicowego lub bezpośrednio porusza sterowane urządze-
nie, przy czym sprzężenie ze sterowanego urządzenia 
lub z członu różnicowego są następnie poprzez wejście 
(124) doprowadzane do zespołu roboczego (12). 

« m (Р. 156902) 25.07.1972. 
Instytut Maszyn Matematycznych, Warszawa (Bogu-

sław Domagalski, Julian Stasiewicz, Władysław Kom-
pało). 

Magnetyczny cienkowarstwowy nośnik informacji 
zawierający linię bitu i linię słowa, którą stanowi 
układ dwóch ścieżek nałożonych na izolacyjne podło-
że, a linię bitu stanowi przewodnik pokryty warstwą 
magnetyczną ułożony poprzecznie do ścieżek linii sło-
wa, znamienny tym, że w miejscach skrzyżowań ścież-
ki (2, 3) są ze sobą połączone za, pomocą taśmy (5) 
przewodzącej w ten sposób, że odcinek taśmy (5) obej-
muje przewodnik (4) linii bitu i jest dołączony do 
ścieżek (2, 3) linii słuwa. 

42m (P. 156937) 26.07.1972. 
Przedsiębiorstwo Doświadczalne Automatyzacji 

i Urządzeń Przemysłowych „UNIPROT", Łódź (Jerzy 
górski, Eugeniusz Grabke, Ryszard Miksa, Henryk 

?????lek, Tadeusz Figurski). 

Urządzenie do skokowego przesuwu karty perforo-
wanej za pomocą napędu elektromagnetycznego i jej 
odczytu na zasadzie fotoelektrycznej, posiadające za-
padkę współdziałającą z kołem zapadkowym osadzo-
nym na wspólnym wałku z kołem zębatym, którego 
zęby wchodzą w otwory karty perforowanej, umożli-
wiając jej przesuwanie, znamienne tym, że posiada 
elektromagnes (1) i zworę (2), do której ramienia jest 
zamocowana wychylnie zapadka (3), współdziałająca 
z kołem zapadkowym (6), przy czym ramię zwory opie-
ra się o sprężynę (4), odchylającą zworę od rdzenia 
elektromagnesu, a karta perforowana (9) jest umiej-
scowiona między korpusem (10) ze światłowodami (11) 
i fotodiodami (12) a światłowodem (13) o kształcie pły-
ty, którego wyjście jest usytuowane równolegle do 
szeregu wejść światłowodów (11). 

42m (P. 157608) 6.09.1972. 
Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (An-

drzej Papliński, Jan Zabrodzki). 
1'rządzenic do wykrywania nadmiaru w n-bitowej 

jednostce arytmetycznej zbudowanej z m-bitowych 
scalonych jednostek arytmetycznych, przy czym n = 
- к • m ' 1 gdzie 2 ^ К т , т > 2 i к = 1, 2,..., i za-
wierające układ różnicy symetrycznej, której pierw-
sze wejście jest połączone z wyjściem przeniesienia 
z n-bitowej jednostki arytmetycznej i której wyjście 
jest połączone z wejściem układu sygnalizacji powsta-
nia nadmiaru znamienne tym, że zawiera m-bitową 
scaloną jednostkę arytmetyczną, na której 1 - 1 par 
wejść podane są pary bitów o numerach n - 1 , n -2,. . . . 
n -1*1 przetwarzanych słów a na pozostałe m-l-i-1 
par wejść podane są takie sygnały stałe lub zmienne, 
które wytwarzają warunki propagacji przeniesienia 
na odpowiednich pozycjach jednostki arytmetycznej, 
i na której wejścia sterujące są podane te same syg-
nały sterujące co na analogiczną m-bitową jednostkę 
arytmetyczną przetwarzającą pozycje n, n - 1 , n -1-Ы, 
wchodzącą w skład właściwej n-bitowej jednostki 
arytmetycznej, i której wejście przeniesienia jest po-
łączone z drugim wejściem układu różnicy symetrycz-
nej. 

42m (P. 157609) 6.09.1972. 
Politechnika Warszawska, Warszawa (Jerzy Szew-

czyk, Marek Wajcen, Zdzisław Braun). 
Sposób powiększania liczby rejestrów danych w au-

tomacie obrachunkowym typu NCR typ 446 względ-
nie w automacie NCK typ 446 na drodze dołączenia 
do automatu magnetycznych pamięci bębnowych i/lub 
dyskowych, znamienny tym, że do komunikacji (stero-
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wania ł przesyłania sygnału i danych) z dołączoną do 
automatu obrachunkowego pamięcią bębnową lub dy-
skową wykorzystuje się jeden lub więcej spośród ist-
niejących w automacie rejestrów danych w taki spo-
sób, że zachowana zostaje niezmieniona lista rozka-
zów. 

42n (P. 156344) 29.06.1972. 
Politechnika Krakowska, Kraków (Stanisław Rud-

nik, Dominik Syryjczyk). 
Pnyrząd fizykalny do demonstrowania I badania 

ruchu falowego orai drgań wyposażony w urządzenie 
do poziomowania, znamienny tym, że w kratownicy 
(3) na jej ramie (За) są zamocowane sztywno złącza 
złożone z elementów sprężynujących (1) i (la) dźwiga-
jących kule (a), oraz że elementy sprężynujące (1) są 
połączone z elementami sprężynującymi (la) w ten spo-
sób, że jeden koniec elementu sprężynującego (la) wy-
staje ponad element sprężynujący (1), a drugi ko-
niec elementu sprężynującego (la) jest zamocowany 
do kolejnego elementu sprężynującego (1) poniżej je-
go sztywnego zamocowania w ramie (За) kratownicy 
(3), przy czym na przeciwnych do miejsca sztywnego 
zamocowania końcach złącz, które stanowią końcówki 
elementów sprężynujących (la) są zamocowane kule 
U). 

42o (P. 154142) 18.03.1972. 
Kopalnia Węgla Kamiennego „Jastrzębie", Jastrzębie 

Zdrój (Jan Kacy). 
Układ połączeń czujnika spadku prędkości powietrza 

złożony z wirnika anemometru w osłonie cylindrycz-

nej znamieny tym, że na osi wirnika (2) anemometru 
osadzony jest bloczek (3) z nawiniętą linką (4) pod-
trzymującą kotwiczkę (5) z obciąźnikami (6) i magne-
sem stałym (7), a poruszającą się wewnątrz diamag-
netycznej tulei (8) posiadającej w swej dolnej części 
zestak magnetyczny (10) normalnie otwarty i przyłą-
czony przewodami do zacisków wejściowych urządze-
nia wyłączającego, przy czym umieszczony poniżej ze-
styku magnetycznego (10) zaczepu (9) podtrzymujący 
kotwiczkę (5) w dolnym położeniu jest podobnie jak 
zestyk magnetyczny (10) przesuwnie połączony z dia-
magnćiyczną tulejką (8) prowadzącą. 

42o (P. 156293) 27.06.1972. 

Biuro Projektów Kolejowych, Kraków (Tadeusz Sta-, 
sicki, Jerzy Błaszczak, Marian Stachowicz, Kazimierz 
Stanclik, Czesław Idee). 

Układ elektroniczny cyfrowego miernika prędkości 
zwłaszcza dla mechanizacji i automatyzacji procesów 
rozrządzania, lub mycia taboru kolejowego zawierają-
cy bramkę z generatorem impulsów, licznik binarny, 
dekoder i wskaźnik optyczny znamienny tym, że: dwu-
kontaktowe czujniki torowe (C), (D), (E) połączone są 
z układem przełączającym (P) który z kolei połączony 
jest z układem sterującym (SI) i z bramką (Br). 

42o (P. 157397) 22.08.1972. 

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów, War-
szawa, Polska (Marian Fabrycy, Stanisław Michalski). 

Układ odczytowy do mierników stroboskopowych, 
posiadający tarczę wirującą i impulsowe źródło świa-
tła, znamienny tym, że posiada pryzmat (6) z nanie-
sioną na powierzchni czołowej podziałką zasadniczą (4) 
i podziałką noniusza (3) umieszczony pomiędzy impul-
sowym źródłem światła (7) i tarczą wirującą (1) na 
powierzchni czołowej, na której naniesiony jest wskaź-
nik spiralny (2) i podziałką promieniowa (3). 

42r* (P. 154287) 24.03.1972. 
Przedsiębiorstwo Doświadczalne Automatyki i Urzą-

dzeń Przemsyłowych „UNIPROT", Łódź, Jerzy Nagór-
ski, Ryszard Miksa). 

Układ do cyfrowego sterowania wartości rezystan-
cji zadającej, zwłaszcza Przy regulacji temperatury, 
z regulatorem, mostkowym układem pomiarowym i re-
wersyjnym licżnikim b'narnym, znamienny tym, że 
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w pomiarowym układzie mostkowym występują jeden 
lub dwa rezystory zadające (1, 2) z wyprowadzeniami 
tak usytuowanymi, że rezystancja drugiej i następnych 
części rezystora między sąsiednimi wyprowadzeniami 
jest dwukrotnie większa od wartości rezystancji czę-
ści poprzedzającej, a członem sterowania wartościami 
rezystancji rezystora (1) lub rezystorów (1, 2) jest re-
wersyjny licznik binarny, przy czym ilość jego sekcji 
(SI, S2,.... SN) jest równa ilości części rezystora zada-t 
jącego (1, 2), znajdujących się między kolejnymi wy-
prowadzeniami, a zwieranych stykami (al, a2, Ы, 
"S.,...ni, n2) przekaźników, mających cewki (Al, A2, 
Bl, Ü2, .. N'1, N2) stanowiące obciążenie sekcji (Sl, 
S2,-.,SN) rewerbjjiiesw licznika binarnego. 

42r* (P. 156240) 24.06.1972. 

Zakłady Włókien Sztucznych „Anilana" w Łodzi, 
Łódź, Polska (Dionizy Tłuczek). 

Układ do regulacji poziomu roztopionej masy szkla-
nej stosowanej do produkcji włókna szklanego, wy-
posażony w czujnik platynowy zanurzony w masie 
szklanej, znamienny tym, że cewka przekaźnika (P) 
sterującego układem dozowania kulek szklanych umie-
szczona jest w obwodzie anodowym lampy (L2) za-
wierającej w obwodzie siatki sterującej kondensator 
(C) stałej czasowej układu, który w swym obwodzie 
rozładowania, przy sterowaniu automatycznym, za-
wiera diodę (D,) o zmiennej oporności dynamicznej 
znajdującej się w obwodzie anodowym drugiej lam-
py (L2), spełniającej funkcję członu wzmacniającego 
i połączonej z wyjściem (A, B) mostka pomiarowego, 
którego jedno ramię stanowi roztopiona masa szkla-
na, przy czym dioda (D,) tak jest włączona w obwód 
anodowy lampy wzmacniającej (L,), że prąd rozłado-
wania kondensatora (C) ma zwrot przeciwny niż zwrot 
prądu anodowego lampy wzmacniającej (Ц). 

42rï (P. 156596) 8.07.1972. 

Donetsky Nauchno-Issledovatelsky i Proektno-Kon-
struktorsky Institut Avtomatizatsii Gornykh Mashin, 

Donetsk, ZSRR (Mark Solomonovich Barkán, Vladi
mir Alexandrovich Golubev, Vasily Pavlovich Anti-
penko, Tatiana Nikolaevna Maevkaya). 

Urządzenie zdalnego samoczynnego sterowania me. 
chanizmami wykonawczymi urządzeń technologicz
nych, w którym każde z urządzeń sterujących tymi 
mechanizmami wykonawczymi połączone jest co naj
mniej dwoma kanałami dla sygnałów sterujących z li
niami sygnałowymi w ilości nie mniejszej od dwóch, 
za pośrednictwem których następuje przekazywanie 
sygnałów sterujących z pulpitu sterowniczego, zna
mienne tym, że liczba wymienionych kanałów (1-20) 
dla sygnałów sterujących połączonych z wymieniony
mi liniami (31-36) sygnałowymi oraz kolejność poda
wania sygnałów sterujących z pulpitu (37) sterowni
czego liniami (31-36) sygnałowymi do kanałów (1-20) 
dla sygnałów sterujących dobierane są stosownie ,doj 
liczby linii (31-36) sygnałowych i liczby wykonaw
czych mechanizmów (26-30) sterujących w taki spo
sób, iż zachodzą nie powtarzające się zestawienia po
łączeń różniące się kolejnością łączeń poszczególnych 
kanałów (1-20) sygnałów sterujących z wybranymi 
liniami (31-36) sygnałowymi, a przy jednakowym ze
stawieniu połączeń - następstwem czasowym przeka
zywania sygnałów sterujących przesyłanych wybra
nymi liniami (31-36) sygnałowymi, przy czym liczba 
takich połączeń odpowiadająca liczbie sterowanych 
mechanizmów (26-30) wykonawczych określona jest 
wzorem: 

n ! 

gdzie: m - liczba sterowanych mechanizmów wyko
nawczych, 

n - liczba linii sygnałowych, 
t - liczba kanałów dla sygnałów sterujących, 
! - znak silni. 

42r» (P. 156614) 10.07.1972. 

Przedsiębiorstwo Doświadczalne Automatyzacji 
i Urządzeń Przemysłowych „Uniport", Łódź, Polska 
(Jerzy Nagórski, Ryszard Miksa). 

Układ cyfrowego programowania temperatury po-
przez automatyczne zadawanie wartości rezystancji 
według określonego programu, zawierający generator 
impulsów sterujących, czytnik, blok pamięci progra-
mu, blok zadawania temperatury, blok regulacji cza-
su, komparator temperatury, regulator temperatury 
i blok przesuwu karty, znamienny tym, że posiada blok 
wykonawczy (11), blok (10) wyrównywania tempera-
tury i blok sprzężenia (12), przy czym wejścia bloku 
wykonawczego (11) są połączone z wyjściem bloku (3) 
pamięci programu i wyjściem regulatora (7) tempera-
tury a wyjście bloku wykonawczego (11) jest połączo-
ne z wejściem bloku (10) wyrównywania temperatury 
i z jednym wejściem bloku sprzężenia (12), którego 
drugie wejście jest połączone z wyjściem bloku (3) pa-
mięci programu, natomiast wyjście bloku sprzężenia 
(12) jest połączone z wejściem bloku (8) przesuwu kar-
ty a wejście bloku (10) wyrównywania temperatury 
jest połączone z wyjściem generatora (1) impulsów ste-
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rujących, a wyjście bloku (10) wyrównywania tem-
peratur jest połączony z wejściem bloku (4) zadawa-
nia temperatury. 

42r* (P. 156640) 11.07.1972. 

Instytut Włókien Sztucznych i Syntetycznych, Łódź 
(Bogdan Mac, Eugeniusz Drzymulski, Andrzej Kapu-
scinski, Wojciech Pietkiewicz, Jan Kornacki). 

Opornik termicznego sprzężenia zwrotnego. Tekst 
zgłoszenia i rysunek zamieszczono w klasie 42i na 
itr. 124. 

42r* (P. 157347) 19.08.1972. 

Biuro Projektów Przemysłu Hutniczego ..Biprohut" 
Przedsiębiorstwo Państwowe, Gliwice, Polska (Bole-
sław Kwiasowski). 

Urządzenie elektroniczne do ciągłej samoczynnej re-
gulacji i stabilizacji temperatury w elektrycznym pie-
cu oporowym mające programowy zadajnik o wyj-
ściu stałoprądowym proporcjonalnym do zaprogramo-
wanej temperatury, połączoną z prądowym wzmac-
niaczem przy czym do tego wzmacniacza są połączone 
szeregowo wysokostabilne rezystory, zaś stabilizator 
prądu jest połączony z oporowymi mostkami, które 
w jednej gałęzi mają oporowy termometr, a różnica 
napięć na przekątnej mostka i wysokostabilnego opo-
ru są przekazywane na dopowiednio połączony wzmac-
niacz o wyjściu prądowym, znamienne tym, że wzmac-
niacz (7) o wyjściu prądowym jest połączony szerego-
wo poprzez przedwzmacniacz (8) regulatora napięcia 
1 regulator (9) napięcia z tyrystorowym zespołem (10). 

42r* (P. 157660) 8.09.1972. 

Pierwszeństwo: 10.09.1S71 - Wielka Brytania 

Weir Pumps Limited, Glasgow, Wielka Brytania 
(Forrest Thomson Randell). 

Urządzenie do sterowania zespołu maszynowego zło-
ionego z pompy I silnika napędowego, przy czym pom-
pa posiada wylot znamienne tym, że w jego skład 
wchodzą podstawowe czujniki (16, 17) do pomiaru pa-

r a m e t r ó w płynu u wylotu pompy (2) i do wytwarzania 
* sygnałów proporcjonalnych do mierzonych parame-

trów płynu, komparator (24) do porównywania sygna-
iu wartości zmierzonej z wartością pożądaną i do wy-

twarzania sygnału sterującego na podstawie wyniku: 
tego porównania, przepustnica (4) sprzężona z kompa-
ratorem (24) dla sterowania silnika napędowego (3), 
a przez to parametrów u wylotu pompy (2), dodatkowe 
czujniki (39-41) gdy którykolwiek ze wspomnianych 
parametrów pracy zespołu jest niewłaściwy. 

42r» (P. 154628) 10.04.1972. 
Bydgoskie Biuro Projektowo-Badawcze Budownic-

twa Przemysłowego, Bydgoszcz (Józef Gliszczyński, 
Jerzy Pryłowski). 

Sposób sterowania i sygnalizacji stanu pracy urzą-
dzeń i sygnalizacji odchyłek wybranych parametrów 
układu sterowanego znamienny tym, że układy ste-
rownicze realizowane są przez trzy rodzaje urządzeń 
sterowniczo-sygnalizacyjnych lub sygnalizacyjnych 
o tak rozdzielonych operacjach sterowniczych, że urzą-
dzenia pierwszego rodzaju wykonują operacje sterow-
nicze i sygnalizacji odwzorowania stanu pracy urzą-
dzenia sterowanego, urządzenia drugiego rodzaju wy-
konują operacje sygnalizacji odchyłek wybranych pa-
rametrów urządzenia sterowanego a trzecie urządze-
nie dokonuje selekcji sygnałów na awaryjne, zamie-
rzone i potwierdzone, przy czym ilość urządzeń pierw-
szego i drugiego rodzaju, pracujących w układzie jest 
praktycznie dowolna. 

Urządzenie służące do stosowania sposobu według 
zastrz. 1 realizująca operacje sterowania i sygnaliza-
cji odwzorowania stanu pracy znamienne tym, że ma 
dodatkowe wejście (18). które w przypadku jego wy-
korzystania to jest połączenia z generatorem impul-
sów (17). pozwala na sygnalizacje odwzorowania sta-
nu pracy przy pomocy jednego sygnalizatora, wspól-
nego dla sygnalizacji załączenia i wyłączenia awaryj-
nego, a o ile nie jest wykorzystane, pozwala na sygna-
lizację odwzorowania stanu pracy przy pomocy dwu 
oddzielnych sygnalizatorów, osobnego dla stanu załą-
czenia i osobnego dla stanu wyłączenia. 

42r3 (P. 156006) 14.06.1972. 
Polska Akademia Nauk Instytut Cybernetyki Sto-

sowanej, Warszawa, Polska (Ryszard Suchocki, Sta-
nisław Zbiec). 

Sposób sterowania silników skokowych znamienny 
tym że poszczególne fazy uzwojenia silnika zasila się 
napięciami o najmniej dwu różnych wartościach do-
branych tak, że kolejne skoki są równe co do warto-
ści które (o napięcia przykładane są w takich chwi-
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lach czasowych, że wektor obrazujący siłę magneto-
motoryczną uzwojeń poza położeniami podstawowymi 
pokrywającymi się z osiami poszczególnych iaz bądź 
Ich par zajmuje również położenia pośrednie. 

42r3 (Р. 156296) 27.07.1972. 
Politechnika Śląska im. W. Pstrowskiego, Gliwice, 

Polska (Zygmunt Kuczewski, Tadeusz Rodacki). 
Układ tyrystorowo-magnetycznego sterowania na

pięcia znamienny tym, że w szereg z obciążeniem Z 
włączone jest jedno uzwojenie dławika D, natomiast 
drugie uzwojenie dławika D jest zwierane poprzez 
jeden tyrystor T, którego kąt wysterowania zmniej
sza się od 0 do л w okresach со 2л, 

42r3 (P. 156427) 1.07.1972. 
Zakłady Konstrukcyjno-Mechanizacyjne Przemysłu 

Węglowego, Gliwice, Polska (Edward Hyla, Ewaryst 
Janik, Andrzej Marcinkiewicz, Edward Mikuła, Wal-
demar Polak). 

Układ stcrująco-blokujący wyłącznika napędów elek-
trycznych, zwłaszcza górniczych urządzeń wydobyw-
czych z obwodem zdalnego sterowania i obwodem 
zdalnej blokady, znamienny tym, że zawiera tor głów-
ny i tor pomocniczy propagacji sygnałów logicznych 
z tym, że tor główny ma człon zdalnego sterowania 

(2), którego wyjście połączone jest poprzez człon opóź-
nienia czasowego załączenia (4), sumę logiczną (5) 
i .równolegle połączone elementy negacji (8), (9), za-
cisk (e) z łącznikiem cewki stycznika w ten sposób, 
że wyjście członu (4) połączone jest bezpośrednio z wej-
ściem (a) sumy logicznej (5) i pośrednio poprzez człon 
opóźnienia czasowego załączenia-wyłączenia (7) z wej-
ściem (c) sumy logicznej (5) tak, że wyjście członu (7) 
poprzez zacisk (d), zwierne styki pomocnicze styczni-
ka doprowadzone jest do masy układu (1), przy czym 
wejście członu (2) zasilane jest ze źródła stabilizowa-
nego napięcia (Uz) poprzez opornik (R,) włączony rów-
nolegle do obwodu zdalnego sterowania (3), natomiast 
tor pomocniczy z członem kontrolnego zdalnego ste-
rowania (11) zasilany z obwodu zdalnego sterowania 
(3) połączony jest z wejściem (g) sumy logicznej (5) 
i w zależności od jednoczesnego pojawienia się w to-
rze głównym i pomocniczym sygnałów zer logicznych 
następuje wysterowanie łącznika i załączenie stycz-
nika przy współpracy z obwodem zdalnej blokady (17) 
zasilanym napięciem pulsującym (Uz) poprzez opornik 
(Rs) włączony równolegle do obwodu zdalnej blokady 
ill), którego wyjście połączone jest poprzez człon zdal-
nej blokady (15) oraz skrajne sprzężenie (m) iloczynu 
logicznego (13), zacisk (j) z członem (2), a drugie 
skrajne sprzężenie (n) iloczynu logicznego (13) połączo-
ne jest poprzez człon blokady ziemnozwarciowej (16) 
ze sztucznym zerem wyłącznika. 

42r» (P. 156523) 6.07.1972. 
Instytut Łączności, Warszawa, Polska (Leopold Łub-

kowski, Zdzisław Warchoł). 
Stabilizator napięcia przemiennego znamienny tym, 

że posiada jeden transformator ferrorezonansowy któ-
rego rdzeń składa się z dwu części nasyconej magne-
tycznie (1) i nienasyconej magnetycznie (2), przy czym 
na części nienasyconej (2) jest nawinięte po stronie 
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pierwotnej uzwojenie zasilające (3) transformatora 
a po stronie wtórnej części nienasyconej (2) jest na-
winięte uzwojenie kompensacyjne (4) i na osobnej 
cewce uzwojenie dławikowe (5) ponadto na części na-
syconej magnetycznie (1) znajduje się uzwojenie wyj-
ściowe (6) którego początek jest połączony galwanicz-
nie z początkiem uzwojenia dławikowego (5) a koniec 
uzwojenia wyjściowego (6) jest połączony poprzez kon-
densator (7) z końcem uzwojenia dławikowego (5) przy 
czym wyjście napięcia stabilizowanego stanowi część 
uzwojenia wyjściowego (6) połączoną szeregowo i prze-
ciwsobnie z uzwojeniem kompensacyjnym (4). 

42r3 (P. 156611) 10.07.1972. 
Patent dodatkowy do patentu P. 64778 

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Jan 
Przyłuski, Szczęsny Rosiński, Jerzy Iwiński, Fabian 
Źródelny). 

Potencjostat o elementach półprzewodnikowych we-
dług patentu głównego nr 64 778, w którym bazy tran-
zystorów pierwszego stopnia wejściowego wzmacnia-
cza różnicowego połączone są przez oporniki ze źró-
dłem napięcia zadanego, w drugim stopniu wejścio-
wego, wzmacniacza różnicowego, kolektor tranzystora 
jest połączony poprzez opornik realizujący dodatnie 
sprzężenie zwrotne z bazą drugiego tranzystora, na-
tomiast opornik łączący kolektor tego tranzystora 
z plusem układu zasilania ma tak dobraną wartość 
aby zapewniała ona stabilność układu, zaś zacisk po-
tencjometru precyzyjnego odpowiadający zerowej war-
tości na jego skali, połączony jest poprzez opornik 
z punktem zerowym układu, a poprzez zwarty dla 
ujemnej polaryzacji napięcia zadanego przełącznik 
i opornik z plusem układu zasilania, przy czym. opor-
nik ten i opornik połączony z punktem zerowym ukła-
du mają wartość zapewniającą dla ujemnej i dodat-
niej polaryzacji napięcia zadanego kompensację spad-
ku napięcia na oporniku łączącym bazę jednego z tran-
zystorów pierwszego stopnia wejściowego wzmacnia-
cza różnicowego ze ślizgaczem potencjometru precy-
zyjnego, znamienny tym, że między elektrodą odnie-
sienia (5) a elektrodą badaną (6) jest włączony rezy-
stor wzorcowy (7), przy czym prąd wyjściowy ukła-
du, którego wartość jest regulowana poprzez źródło 
napięcia zadanego (1), pobierany jest między elektro-
dą pomocniczą (4) i elektrodą odniesienia (5). 

42r3 (P. 156721) 15.07.1972. 
Zakład Aparatury Pomiarowo-Regulacyjnej „Ener-

gopomiar", Wrocław, Polska (Władysław Wrzesień). 
Nastawialny sygnalizator wartości prądu zwłaszcza 

sygnałów prądowych uniwersalnego regulacyjnego sy-
stemu, składający się z sumatora, wzmacniacza, ele-
mentu reagującego progowo na wielkość prądu wej-
ściowego, układu regulacji szerokości pętli histerezy 
oraz zasilacza znamienny tym, że jego wzmacniacz (2) 
składa się z tranzystora (T2), którego kolektor jest 
połączony z bazą tranzystora (T4) oraz elementem 
nieliniowym, zbudowanym z tranzystora (T3), do któ-
rego kolektora przyłączony jest opornik (H2), do bazy 
opornika (R5), a w szereg z nimi opornik (R3), który 
następnie poprzez opornik regulacyjny (R6) połączony 
jest z emiterem tranzystora (T4), którego kolektor 
przyłączony jest do bazy tranzystora (T2) i do źródła 

zasilania przez opornik <R7), zaś wspólny punkt opor-
ników (R3) i (R6) przyłączony jest do kolektora tran-
zystora (T5), który wraz z opornikiem (R4) włączonym 
do jego emitera i diodą (D2) włączoną do jego bazy 
stanowi źródło prądowe o ograniczonej wydajności. 

42r» (P. 157014) 29.07.1972. 
Pierwszeństwo: 9.08.1971 - Francja 

Société de Travaux d'Electricité et d'Electronique 
du Languedoc, Mazeres-sur-Salat, Francja. 

Urządzenie do kontrolowania ilości energii elek-
trycznej dostarczanej ze źródła energii znamienne tym, 
że w jego skład wchodzi układ pomiarowy (4) do wy-
twarzania sygnału elektrycznego, którego amplituda 
jest proporcjonalna do wartości chwilowej mocy do-
starczanej ze źródła energii (1), pierwszy sumator (11), 
który służy do sumowania sygnału pomiarowego 
i pierwszego sygnału odniesienia tak, aby na wyjściu 
wytworzyć sygnał eletkryczny o wartości równej róż-
nicy wartości wspomnianych sygnałów, układ całku-
jący (23) dla wspomnianego sygnału różnicowego, któ-
ry służy do wytwarzania sygnału całkowego, układ 
do zerowania układu całkującego (23), oraz elementy 
(30, 32) do określenia wartości chwilowej wspomnia-
nego sygnału całkowego przed wyzerowaniem układu 
całkującego (23) w stosunku do wartości określonego 
sygnału odniesienia. 

42t< (P. 156301) 27.06.1972. 
Zakłady Radiowe im. M. Kasprzaka, Warszawa (Ed

mund Koprowski). 
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Ferrytówa głowica magnetyczna, znamienna tym, że 
w ekranie zewnętrznym (1) z ferrytu magnetycznie 
miękkiego i w obudowie (2) z ferrytów niemagnetycz-
nych znajdują się rdzenie (S) z ferrytów gęstych ze 
szczeliną roboczą (4) wypełnioną lutowiem szklanym, 
przy czym rdzenie (S) są oddzielone od siebie ekra-
nem (5) z ferrytu magnetyczni? miękkiego. 

42t« (P. 156302) 27.08.1972. 
Zakłady Radiowe im. M. Kasprzaka, Warszawa (Ed-

mund Koprowski). 

Ferrytowa fłowica magnetyczna, znamienna tym, że 
w obudowie (1) wykonanej z ferrytów magnetycznie 
miękkich umieszczone są rdzenie ferrytowe (2) w osło-
nach z ferrytów niemagnetycznych (4), przy czym 
obudowa (1) z zewnętrzną osłoną (5) z tworzyw sztucz-
nych lub metali niemagnetycznych tworzy ekran dla 
rdzeni (2). 

42t> (P. 156352) 29.06.1972. 

Warszawskie Zakłady Urządzeń Informatyki „ME-
RAMAT", Warszawa (Paweł Beno, Andrzej Szyller, 
Zdzisław Malinowski). 

Sposób regulacji szczeliny pomocniczej obwodów 
magnetycznych znamienny tym, że szerokość szczeliny 
niemagnetycznej reguluje się dowolnie za pośrednic-

twem wywoływanych naprężeń sprężystych ^ o spr 
działających na obwód magnetyczny. 

Obwód magnetyczny do stosowania sposobu według 
zastrz. 1 znamienny tym, że posiada zworę magnetycz-
ną (2) połączoną z częścią uzwojoną (1) oraz obejmą 
(4). 

42t» (P. 156383) 30.06.1972. 
Zakłady Radiowe im. M. Kasprzaka, Warszawa (Ed-

mund Koprowski). 

Głowica magnetyczna z układem scalonym, znamien-
na tym, ie obwód magnetyczny składający się z rdze-
nia (Ï) i uzwojenia (2) jest bezpośrednio połączony* 
z układem elektronicznym na układach scalonych (3), 
przy czym rdzeń (1) z uzwojeniem (2) oraz układ sca-
lony (3) są umieszczone wewnątrz obudowy (6) lub na 
zewnątrz ale konstrukcyjnie związane z obudową (6). 

42t1 (P. 156751) 17.07.1972. 

Budapesti Rádiótechnikai Gyár, Budapeszt, Węgry 
(Marcel Jánosi, Gábor Nagy, József Pudletner). 

Magnetofon kasetowy powszechnego użytku i kase-
ta, przy czym magnetofon wyposażony jest we wzmac-
niacz odczytu i zapisu z regulacją wzmocnienia zależ-
ną od amplitudy oraz wzmacniacz ten ma układ wa-
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runkujący wzmocnienie i przekształtnik, znamienny 
tym, że wyjście przekształtnika (8) przez element 
wskaźnikowy (3) i/lub przez przełącznik ręczny (9) do-
łączone jest do wejścia układu regulacyjnego (6) wa-
runkującego wzmocnienie. 

Ш» (Р. 156332) 29.06.1972. 

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Sta-
szica, Kraków (Henryk Jankowski, Józef Spałek). 

Urządzenie de grzania podłoia przy nanoszeniu cien-
kich warstw magnetycznych, zawierające grzejnik, 
znamienne tym, że ma grzejnik (2) najkorzystniej w 
kształcie kwadratowej płytki, wykonany z materiału 
przewodzącego prąd, przy czym do boków grzejnika 
(2) są zamontowane elementy doprowadzające prąd, 
korzystnie w kształcie trapezu, połączone poprzez 
złączki (4) i przełącznik (5) z układem zasilania i re-
gulacji temperatury (6). 

42t3 (P. 156668) 13.06.1972. 

Pierwszeństwo: 4.08.1071 - Czechosłowacja 

Výzkumný ústav matematických stroju, Praga, Cze-
chosłowacja (Milos Masek). 

Pamięć stała z wyborem transformatorowym i ze 
sprzężeniem indukcyjnym pomiędzy wejściem a wyj-
ściem, znamienna tym, że dla n szeregów adresowych 
i dla к rdzeni odczytu zależnie od programu, zawiera 

od 1 do 2" przewodów adresowych (13) w wiązce nai 
zewnątrz lub wewnątrz okien ferrytowych rdzeni adre-
sowych, od pierwszego rdzenia adresowego (7) do 2n-
-tego rdzenia adresowego, okna rdzeni odczytu, od 
pierwszego rdzenia odczytu (2) do k-tego rdzenia od-
czytu, oraz okna rdzenia (12) do odczytywania pamię-
ci, przy czym każdy przewód adresowy (13) tworzy 
zwój, który według programu jest przeprowadzony 
przez okno rdzenia ferrytowego w kierunku dodat-
nim lub ujemnym względem uzwojenia tego rdzenia, 
a w przewód adresowy (13) włączone jest szeregowo 
z diodą (14) źródło (15) napięcia wstępnego. 

42t2 (P. 156902) 25.07.1972. 

Instytut Maszyn Matematycznych, Warszawa (Bo-
gusław Domagalski, Julian Stasiewicz, Władysław 
Kompało). 

Magnetyczny cienkowarstwowy nośnik informacji 
(tekst zgłoszenia i rys. zamieszczono w kl. 42m na 
str. 136. 

42t2 (P. 157298) 15.08.1972. 

Pierwszeństwo: 17.08.1971 - Związek Socjalistycznych 
Republik Radzieckich 

Mikhail Ivanovich Grishechkin, Tatyana fedorovna 
Martynenko, Moskwa, Związek Socjalistycznych Re-
publik Radzieckich). 

Planarna, cienkowarstwowa struktura magnetyczna 
zawierająca podkład z rozmieszczoną na nim odpo-
wiednio warstwą amorficzną i warstwą magnetyczną 
mającą międzywarstwę z materiału niemagnetyczne-
go, znamienna tym, że warstwa amorficzna (3) od stro-
ny stykającej się z warstwą magnetyczną (4) ma nie-
równość powierzchniową (9), której okres (/.) jest po-
równywalny z szerokością granic międzydomenowych 
warstwy magnetycznej (4) zaś międzywarstwa (5) z ma-
teriału magnetycznego jest wykonana w postaci wtrą-
ceń dyskretnych, których rozmieszczenie jest okre-
ślone nierównościami (S) warstwy amorficznej (3). 

43» (P. 156416) 1.07.1972. 

Polskie Koleje Państwowe Kolejowe Zakłady Łącz-
ności, Bydgoszcz (Eugeniusz Karaszewski, Lech Ba-
nicki). 

Urządzenie do przyjmowania monet przeznaczone 
iwlaszcza do automatów samoinkasujących, znamien-
ne tym, że jest zaopatrzone w śrubową prowadnicę (2) 
monet wzdłuż której umieszczone są czujniki (3, 4, 5) 
układu kontroli (6), sterującego elektromagnesem (7) 
uruchamiającym dźwignię (8) kierującą oraz posiada 
otwory (9) wyrzutowe wraz z zainstalowanymi czuj-
nikami (11) układu liczenia (12) monet. 
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44a» (P. 157329) 18.08.1972. 

Pierwszeństwo: 20.08.1972 r. - Niemiecka Republika 
Federalna 

Opti - Holding AG, Glarus, Szwajcaria. 

Zamek błyskawiczny, z ciągami ogniw złącznych 
wykonanych z tworzywa sztucznego i z taśmami noś-
nymi, przy czym ciągi ogniw złącznych przymocowa-
ne są do taśm nośnych przy pomocy nici, a pętle tych 
nici łączących obejmują części ogniw zlącznych 
I umiejscowione są przez występy ogniw, znamienny 
iym, że występy te tworzą zadziory (5) drutu z two-
rzywa sztucznego i są odgięte od ogniw złącznych (1). 

Sposób wytwarzania zamka błyskawicznego według 
iastrz. 1-5, w którym gotowy kształt ogniw formo-
wany jest z drutu z tworzywa sztucznego; znamien-
ny tym, że zadziory formuje się za pomocą tych sa-
mych narzędzi tłocznych, które służą do wytwarza-
nia ogniw, a następnie odgina się je i utwardza ter-
micznie. 

45a (P. 156354) 29.06.1972. 
Zakłady Mechaniczne „Ursus", Ursus (Leszek Hu-

sak, Wiesław Kwasiborski, Stanisław Rolek, Janusz 
Zieliński). 

Urządzenie mechaniczne do sterowania rozdzielaczy, 
zwłaszcza podnośników hydraulicznych ciągników rol-
niczych, składające'się z zespołu wprowadzającego 
impulsy sterujące, zespołu wyboru systemu regulacji, 
zespołu zmiany zakresu i zespołu zabezpieczającego 
przed przeciążeniem po dojściu tłoka podnośnika do 
krańcowego wysuniętego położenia, znamienne tym, 
że sterująca dźwignia (30) zmiany zakresu regulacji 
oraz dźwignia wyboru regulacji (29) są połączone prze-
gubowo za pomocą wieszaków jarzm (33) i (43) z wi-
dłową dźwignią (38) łączącą się z promieniowym ra-
mieniem (55) umieszczonym nieobrotowo na obroto-
wym suwaku (53). 

45b (P. 156008) 14.06.1972. 

Wyższa Szkoła Rolnicza, Poznań (Aleksander Kintzi, 
Janusz Wiśniewski). 

Urządzenie do wysiewu nasion malowymiarowych 
zwłaszcza nasion roślin ogrodniczych i lekarskich, zna-
mienne tym, że składa się z obrotowego bębnowego 
podajnika (1) z wywierconymi na jego okręgu otwo-
rami (2) oraz ssącego układu (3) układu ciśnieniowe-
go (4) i przewodu tłocznego (5) z końcówką nadmu-
chową (6). 

45b (P. 156936) 26.07.1972. 
Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych, Poznań 

(Jan Łącki, Henryk Maciaszek, Stanisław Tamborski, 
Kazimierz Lesisz). 

Ciągnikowe urządzenie do wysiewu nasion traw i ro-
ślin motylkowych oraz posiewnego doprawiania gle-
by, znamienne tym, że jest wyposażone w siewnik za-
mocowany na ramie (1) osadzonej na wale-kolczatce 
(2), natomiast do tylnej belki ramy (1) jest zaczepio-
ny gładki wał (22), przy czym między dolną krawę-
dzią tylnej ściany, zbiornika (4) siewnika a bębnem 
(6) znajduje się uszczelniający fartuszek (7) z tworzy-
wa sztucznego, ponadto do przedniej ściany zbiornika 
(4) u dołu jest zamocowana przesuwnie regulacyjna, 
listwa (9) z wkładką (10) z elastycznego węża o prze-
kroju w kształcie litery T lub litery O, przy czym 
z regulacyjną listwą (9) jest połączony śrubowo-kli-
nowy mechanizm (11) z regulacyjną śrubą (12) usytuo-
waną równolegle do listwy (9), służący do ciągłej re-
gulacji szczeliny wysiewającej. 
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< i k (P. 15742«) 22.08.1972. 
Bogdan Lorenz, Katowice. 
Taśma siewnikowa, znamienna tym, że składa się 

z dwu taśm, górnej (1) i dolnej (2) z równomiernie 
rozmieszczonymi nasionami (3) i sklejone klejem (6). 

45c (P. 154803) 18.04.1972. 
Józef Krawczyński, Poznań. 
Zespól żniwny kosiarki w którym napędzane koło 

pasowe poruszające się ruchem obrotowym i połą-
czone przegubowo korbowodem z jedną lub dwiema 
listwami nożowymi poruszającymi się ruchem posu-
włsto-zwrotnym, znamienne tym, że dwie Hstwy no-
żowe (2) i (2a) poruszają się przeciwsobnie wzdłuż bel-
ki palcowej (1), przy czym noże (6) i (6a) zamocowane 
do jednej listwy nożowej (2) znajdują się w jednej 
części belki palcowej (1), noże (6) i (6a) zamocowane 
do drugiej listwy nożowej (2a) znajdują się w dru-
giej części belki palcowej (1) i nie zachodzą na siebie, 
a jedna z bocznych powierzchni skrajnych noży (6a) 
tworzy z osią belki palcowej (1) kąt bliski 90° nato-
miast boczne powierzchnie palcy (7a) sąsiadujących 
г tymi nożami (6a) tworzą z osią belki palcowej (1) 
kąt mniejszy od 60°. 

45c (P. 157019) 29.07.1972. 
Pierwszeństwo: 30.07.1971 - Niemiecka Republika Fe-

deralna. 
Karl Mörtl Gemunden (Main), Niemiecka Republika 

Federalna. 
Urządi ale koszące wirujące z belką przekładniową 

połączoną z pojazdem mechanicznym, w szczególności 
ciągnikiem, na której jest umieszczony szereg napę-
dzanych od spodu nośników z ostrzami zaopatrzony-
mi w ostrza, znamienne tym, że belka przekładnio-
wa (7) jest zaopatrzona na całej swej szerokości w 
nośniki (1, 4) ostrzy. 

4*C (P. 15741Î) 23.08.1972. 
Pierwszeństwo: 23 września 197! r. - Czechosłowacja. 

Agrostroj licin, Národník Podnik, Hein, Czechosło-
wacja (łłri Hanák, Jaroslav Koncinský, Vladislav Otru-
ba, Josef Zelený). 

Urządzenie do samoczynnego, przerywania rolnych 
kultur rzędowych, zwłaszcza buraka cukrowego, zna-
mienne tym, że posiada połączony z wałem napędo-
wym (6) zabierak (7), wyposażony w pazury (8), a z wa-
łem napędzanym (9) ma sprzężoną wahliwie zapadkę 
sprężynującą (10), zazębiającą się z pazurami (8) zabie-
raka (7) i zaopatrzoną w zderzak (12), przylegający 
okresowo do dźwigni włączającej (13), stykającej się 
z wysuwanym rdzeniem (14) elektromagnesu (15). 

45e (P. 156943) 26.07.1972. 
Henryk Podolak, Łaziska, poczta Dębowiec, pow. Za-

mość. 
Międlarka do konopi i lnu wielowalcowa, znamienna 

tym, że jej konstrukcja nośna (1) opiera się na pod-
woziu trójkołowym (2), posiadającym umocowany na 
płycie (3) silnik elektryczny (4), napędzający deine wal-
ce robocze (5) poprzez układ napędowy, składający się 
ze sprzęgła kłowego i przekładni zębatej umieszczonej 
w skrzyni (7), wału (8) z nasadzonymi stożkowymi ko-
łami zębatymi (10) współpracującymi z osadzonymi na 
końcach wałków dolnych walców roboczych (5) stożko-
v ymi kołami zębatymi (11), przy czym zestaw wal-
ców roboczych składa się z trzech par walców o 9 zę-
bach dwóch par walców o 11 zębach, dwóch par wal-
ców o 13 zębach, jednej pary walców o 15 zębach, jed-
nej pary walców o 17 zębach i jednej pary walców 
o 24 zębach. 
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45h (P. 156921) 25.07.1972. 
Wyższa Szkoła Rolnicza, Olsztyn (Irena Kosko). 
Pawilon dla norek z jednym lub kilkoma rzędami 

klatek, znamienny tym, że klatki są ustawione na 
dwóch równoległych prowadnicach (4) wykonanych 
z kątowników i wspartych na pionowych słupkach (5). 

45l (P. 154992) 26.04.1972. 
Pierszeństwo: 29.12.1971, 30.12.1971, 5.04.1972 - Japonia 

Nippon Soda Company, Limited, Tokio, Japonia (Ichi-
zo Ikeda, Kazuyoshi Sasai, Akira Seya, Masami Shi-
buya). 

Środek do regulacji wrrostu roślin, znamienny tym, 
że jako składnik czynny zawiera 1-metioninę, d , l - m e -
tioninę, ich alifatyczne estry lub sole z metalem oraz 
obojętny nośnik. 

45l (Р. 1Б6953) 26.07.1972. 

Pierwszeństwo: 28.07.1971 - Stany Zjednoczone Ame-
ryki 

Shell Internationale Ressarch Maatschappij N. V., 
Haga Holandia. 

Kompozycja biocydowa znamienna tym, że składa 
się z mieszaniny estru fosforowego o wzorze ogól-
nym 1, w którym R i R', każde niezależnie, przedsta-
wiają grupę alkilową, alkenylową lub alkinylową, za-
wierającą do 12 atomów węgla, grupę cykloalkilową 
zawierającą 3 - 8 atomów węgla, grupę arylową, alki-
loarylową, aryloalkilową lub aryloalkenylową zawiera-
jącą 6 -15 atomów węgla, które to grupy mogą być pod-
stawione niższymi grupami alkoksylowymi, chlorow-
cem, grupami nitrowymi, hydroksylowymi, aminowy-
mi, alkiloaminowymi lub dwualkiloaminowymi, n jest 
równe 0 lub 1, X oznacza tlen lub siarkę, Y oznacza 
wodór lub chlorowiec, Z oznacza chlorowiec, grupę 
o wzorze 2 lub 3, w których R" oznacza wodór lub gru-
pę alkilową zawierającą do 6 atomów węgla, R'" ozna-
cza wodór, grupę fenylową lub chlorowcoienylową, 
u A oznacza wodór, grupę alkilową zawierającą do 
6 atomów węgla, grupę fenylową lub chlorowcofeny-
lową, z hydroksylowanym polimerem mieszającym się 

z wymienionym estrem, przy czym hydroksylowany 
polimer ma ciężar cząsteczkowy od 30000 do 1000000, 
a nieznaczna część wymienionego estru przereagowała 
z wymienionym estrem z utworzeniem usieciowanej 
siatki polimeru. 

45l (P. 157C35) 31.07.1972. 
Pierwszeństwo: 2.08.1D71 - Stany Zjednoczono 

Ameryki 
Yissum Research Development Сотралу of the He-

brew University of Jerusalem, Jerusalem, Israel 
(Amos Banin). 

Sposób wytwarzanie młkroodżywek w postaci wol-
nej od wodoru gliny zawierającej inne wprowadzone 
do niej kationy, znamienny tym, że glinę zawierają-
cą jony wodorowe wprowadzone na miejsce wymie-
nialnych jonów poddaje się kontaktowaniu z równo-
ważną ilością soli zawierającej kationy, które mają 
być wprowadzone do gliny, w obecności anionowej ży-
wicy jonowymiennej w postaci hydroksylowej, umo-
żliwia się wymianę kationów soli z jenami wodoro-
wymi w glinie, i wreszcie wydziela się wolną od kwa-
su i soli glinę zawierającą zaabsorbowane kationy. 

45l (P. 157044) 1.08.1972. 
Instytut Przemysłu Organicznego, Warszawa (Boh-

dan Śledziński, Józef Kroczyński, Andrzej Zwierzak, 
Ludwika Cieślak, Aleksander Majda). 

Selektywny środek owadobójczy, znamienny tym, 
że zawiera jako substancję biologicznie aktywną fo-
sforan 0,0-dwuetylo-O-l- (2', 4-dwuchlorofenylo) -2,2-
-dwubromowinylowy o wzorze 1. 

45l (P. 157326) 18.08.1972. 
Pierwszeństwo: 19.08.1971 r. 16.09.1971 r. 

Niemiecka Republika Federalna 

Bayer Aktiengesellschaft. Leverkusen, Niemiecka 
Republika Federalna (Werner Schöfer, Klauss Sasse, 
Ludwig Eue, Robert R. Schmidt). 

Środek chwastobójczy, znamienny tym, że jako sub-
stancję czynną zawiera 1- (2-benzotiazolilo) -1, 3-dwu-
alkilomoczniki o wzorze 1, w którym R1 oznacza rod-
nik alkilowy o 2-5 atoniach węgla, R2 oznacza atom 
wodoru lub rodnik alkilowy о 1--3 atomach węgla, 
a Rs oznacza rodnik alkilowy o 1-3 atomach węgla. 

Sposób wytwarzania 1- (2-benzotiazolilo) -1, 3-dwu-
alkilomoczników o wzorze 1, w którym podstawniki 
mają znaczenie wyżej podane, znamienny tym, że 2-
-alkiloaminobenzotiazole -1, 3 o wzorze 2, w którym 
R1 ma wyżej podane znaczenie, poddaje się reakcji 
z izocyjanianem o wzorze 3, w którym Rs ma wyżej 
podane znaczenie, ewentualnie w środowisku rozcień-
czalnika lub z fosgenem i alkilo- lub dwualkiloami-
nami o wzorze 4, w którym R* i Rs mają wyżej podane znaczenie, w obecności środka wiążącego kwas 
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45l (P. I57460) 26.08.1972. 
Pierwszeństwo: 28.08.1971 - Niemiecka Republika 

Federalna 

Bayer Aktiengesellschaft, Leverkusen, Niemiecka 
Republika Federalna (Karl Heinz Büchel, Ingeborg 
Hammann). 

Środek owadobójczy i roztoczobójczy, znamienny 
tym, że jako substancję czynną zawiera trójalkilo-cy-
no- 1,2,4-triazole o wzorze 1, w którym Rl, R* i R1 

oznaczają proste lub rozgałęzione rodniki alkilowe lub 
cykloalkilowe zawierające do 6 atomów węgla. 

45l <P- 157461) 2608.1972. 

Pierwszeństwo: 30.09.1971 - Wielka Brytania 

Imperial Chemical Industries Limited, Londyn, 
Wielka Brytania {Roland Thomas Victor Fox, John Ro-
ger Hadfield, Peter Doyle, Sugavanam Balasubraman-
yan). 

Środek do zwalczani» chorób bakteryjnych roślin, 
znamienny tym, że jako substancję czynną zawiera 
związek o ogólnym wzorze I, w którym linie przery-

wane oznaczają ewentualne wiązania a R oznacza atom 
wodoru lub grupę fenylową ewentualnie podstawio-
ną, lub sól tego związku. 

45l (P. 157491) 29.08.1072. 

Pierwszeństwo: 15.09.1971 

Imperial Chemical Industries Limited, Londyn, 
Wielka Brytania (Richard Edward Plowman). 

Środek grzybobójczy znamienny tym, że jako sub-
stancję czynną zawiera .kwas 4K-5, 6-dwuhydropira-
no-3-каг boksy Iowy lub jego pochodną. 

45l (P. 157549) 2.091972. 
Pierwszeństwo: 23.09.1971 - - Wielka Brytania 

Imperial Chemical Industries Limited, Londyn, 
Wielka Brytania (Ann Mary Cole, John Angus William 
Turner, Brian Kenneth Snell). 

Środek grzybobójczy, znamienny tym, że jako sub-
stancję czynną zawiera pochodną sulfaminową piry-
midyny o ogólnym wzorze 3, w którym R1 i R* ozna-
czają atom wodoru lub niższą grupę alkilową, alki-
nylową lub alkenylową, przy czym Ri i R* nie mogą 
jednocześnie oznaczać atomów wodoru lub R1 i R2 two-
rzą razem z przyległym atomem azotu grupę heterocy-
kliczną, RJ i R* oznaczają niższą grupę alkilową, niższą 
grupę alkinylową lub niższą grupę alkenylową, a R* 
i Re oznaczają niższą grupę alkilową, niższą grupę al-
kinylową lub niższą grupę alkenylową lub R5 i Re 

tworzą razem z przyległym atomem azotu grupę he-
terocykliczną lub sól tego związku oraz nośnik skład-
nika czynnego. 

45l (P. 157551) 2.09.1972. 
Pierwszeństwo: 4.09.1971 - NRF 

Bayer Aktiengesellschaft, Leverkusen, NRF (Karl-
-Julius Schmidt, Ingeborg Hammann, Bernhard Ho-
meyer). 

Środek owadobójczy i roztoczobójczy, znamienny 
tym, że jako substancję czynną zawiera estry chino-
ksalilowe lub amidy estrów chinoksalilowych kwasów 
(tiono) -fosforowych (fosfonowych) o wzorze 1, w któ-
rym R' oznacza prostą lub rozgałęzioną grupę alko-
ksylową zawierającą do 10 atomów węgla lub grupę 
dwuaikiloaminową zawierającą do 4 atomów węgla 
w rodnikach alkilowych, R" oznacza rodnik alkilowy 
lub grupę alkoksylową o prostych lub rozgałęzionych 
łańcuchach zawierających do 6 atomów węgla, rodnik 
fenylowy lub grupę dwuaikiloaminową zawierającą do 
4 atomów węgla w rodnikach alkilowych, przy czym 
grupa metoksylowa znajduje się w położeniu 6 lub 7, 
a X oznacza atom tlenu lub siarki. 

Sposób wytwarzania estrów chinoksalilowych lub 
amidów estrów chinoksalilowych kwasów (tiono) -fos-
forowych (fosřonowych) o wzorze 1, w którym pod-
stawniki mają znaczenie wyżej podane, znamienny tym, 
że poddaje się reakcji halogenki estrów amidów, 
estrów lub amidów kwasów (tiono)-fosiorowych (fos-
řonowych) o wzorze 2, w którym R', R" i X mają wy-
żej podane znaczenie, a Hai oznacza atom chlorowca, 
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x pochodnymi 2-hydroksychinoksa!iny o wzorze 3, 
w którym grupa CHSO- może znajdować się w poło-
teniu 6 lub 7, w postaci soli z metalami alkaliczny-
mi lub metalami ziem alkalicznych lub soli amono-
wych, albo w obecności środka wiążącego kwas. 

45l (P. 157552) 2.09.1972. 

Pierwszeństwo: 3.09.1971 - Węgry 

Chinoin Gyógyszer - Es Vegyészeti Termékek Gya-
ra RT, Budapeszt, Węgry (Lajos Guczoghy, Maria Pu-
klics, Géza Tóth, Gábor Szabó, Dénes Pálfi). 

Środek grzybobójczy, znamienny tym, że jako sub-
atancję czynną zawiera 0,001-99,9" .. wagowych związ-
ku o ogólnym wzorze 1, w którym x oznacza atom 
chlorowca, albo jego sól oraz obojętne, stałe lub ciek-
łe wypełniacze i nośniki, zwykle używane do tego ty-
pu preparatów. 

Sposób wytwarzania związku o ogólnym wzorze 1, 
w którym x oznacza atom bromu, stosowanego jako 
substancja czynna środka grzybobójczego według 
zastrz. 1, znamienny tym, że związek o ogólnym wzo-
rze 4, w wtórym y oznacza atom tlenu, siarki lub gru-
pę iminową, redukuje się wodorem ,,in statu nascen-
di" w obecności niskocząsteczkowego alifatycznego 

kwasu karboksylowego i otrzymany związek o ogól 
nym wzorze 2, w którym y ma wyżej podane zna 
czenie, cyklizuje się w kwaśnym środowisku. 

46* (P. 154145) 18.03.1972. 
Politechnika Krakowska Instytut Pojazdów Samo-

chodowych, Kraków (Stanisław Jarnuszkiewicz, Jan 
Kunicki). 

Dwusuwowy silnik spalinowy z zapłonem iskrowym 
o poziomym układzie cylindra i bocznym usytuowa-
niu gatnika, mający zastosowanie do mu^Tj-kli. moto-
rowerów, łodzi motorowych i narzędzi mechanic-^oh/ 
znamienny tym, że tłumik szmerów ssania (1) zamo-
cowany jest do obudowy silnika i stanowi jednocześ-
nie osłonę prądnicy lub iskrownika oraz, że wewnątrz 
tłumika szmerów ssania (1) jest umieszczony filtr po-
wietrza <7) oraz rurki lub otwory interferencyjne (8) 
służące do zasysania powietrza. 

46a (P. 154588) 6.04.1D72. 
Wytwórnia Silników Wysokoprężnych „Delta-An-

drychów", Andrychów, (Ryszard Stępniakowski). 
Silnik wysokoprężny г wtryskiem bezpośrednim 

1 z zawirowaniem zasysanego powietrza, posiadający 
umieszczoną w kanale dolotowym u wlotu do cylin-
dra wkładkę w postaci tulei, do której od wewnątrz 
przymocowane są łopatki kierujące, według patentu 
nr (zgł. P. 142936), znamienny tym, że tuleja (3) 
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z przymocowanymi do niej od wewnątrz łopatkami 
kierującymi (4) jeit wykonana jako jedna całość 
z gniazdem (5) zaworu dolotowego (6). 

47a1 (P. 156467) 3.07.1972. 

Przedsiębiorstwo Projektowania i Dostaw Komplet-
nych Obiektów Przemysłowych CHEMADEX Oddział 
w Krakowie, Kraków (Tadeusz Hojda). 

Zlącie szczękowe, zwłaszcza do kołnierzy beiotworo-
wych, znamienne tym, że składa się z dwu identycz-
nych szczęk (3), umieszczonych w tulei prowadzącej 
(4) i spasowanych z nią ruchowo, skręconych typową 
irubą (5) oraz nakrętką (6), przy czym każda ze szczęk 
<3) ma również postać tulei (7), zakończonej z jednej 
strony głowicą zaczepową (8) z zaczepem czołowym 
o powierzchni dolnej (9) ściętej pod kątem równym 
kątowi pochylenia kołnierza (1) i korzystnie ukształto-
wanej w równoległe ząbki, zaś tuleja (4) korzystnie 
ma Jednostronne spłaszczenie (10) o część grubości 
swej ścianki. 

4Ta> (P. 157101) 3.08.1972. 

Zakłady Rowerowe „Predom-Romet", Bydgoszcz, 
Polska (Jan Wieczorek). 

Nakrętka do szprych znamienna tym, że wyposażo-
na Jest w przelotowy otwór, którego średnia (a) jest 
nieco mniejsza od średnicy podziałowej (d) gwintu 
szprychy lecz nie większa od średnicy wierzchołko-
wej (D) gwintu szprychy. 

47a3 (P. 157301) 16.08.1972. 
Instytut Lotnictwa, Warszawa, Polska (Andrzej 

Moldenhawer, Mieczysław Buczek). 

Amortyzator drgań mechanicznych, znamienny tym, 
że jest wykonany jako próżniowy mieszek sprężysty 
(1) mocowany jednym dnem (2) do podłoża (4), a dru-
gim dnem (3) - bezpośrednio lub pośrednio do urzą-
dzenia drgającego.. 

(P. 157377) 21.08.1972. 
Pierwszeństwo: 19.04.1972, 2.08.1972 - NRF 

Firma August Bilstein, Ennepetal-Altenvoerde, NRF 
(Jean Herbert Willich, Johannes J. de Baan, Christian 
Pfeil). 

Hydrauliczny tłumik uderzeń złożony z dwóch rur 
teleskopowych zawierających ciecz roboczą oraz sprę-
żystego mieszka otaczającego te rury i do nich przy-
twierdzonego, mogącego przyjmować ciecz wypartą 
przez dławiący przelot z rur podczas skoku ich do-
suwania oraz odprężając się wtłaczać ją z powrotem 
do rur po zakończeniu tego skoku, znamienny tym, 
że długość powierzchni ślizgowych względnie długość 
prowadzenia (F) obu rur (11, 12, 11', 12') w stanie spo-
czynku tłumika jest równa lub większa od średnicy 
powierzchni ślizgowych (d), która nie przekracza naj-
większej długości skoku (H), a sprężysty mieszek (13) 
ma postać zwijającego się mieszka w formie węża 
z wkładką tekstylną (31) lub z podobnego materiału. 

47a« (P. Ш « 0 ) 23.06.1872. 

Pierwszeństwo: 25.08.1972 - NRF 

Firma Tiefbohr - Technik GmbH u. Co, Dettingen, 
NRF (Peter Streicher). 
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Urządzenie do tłumienia drgań, zwłaszcza skrętnych, 
występujących podczas obróbki skrawającej, zwłasz-
cza podczas głębokiego wiercenia, za pomocą narzę-
dzia osadzonego we wrzecionie i uchwytu do mocowa-
nia przedmiotu obrabianego, znamienne tym, że w ob-
szarze między wrzecionem (1) i uchwytem przedmio-
tu części urządzenia są połączone ze sobą sprężystym 
układem łączącym. 

47a3 (P. 157496) 29.08.1972. 
Pierwszeństwo: 11.09.1970 r. - Stany Zjednoczone 

Ameryki 
Coodyear Tire and Rubber, Company Ohio, Stany 

Zjednoczone Ameryki, (Charles J. Pearson, David 
L. Dukes). 

Element amortyzacyjny, nadający się do stosowania 
w kolejowym urządzeniu sprzęgowym i stanowiący 
człon amortyzacyjny, znamienny tym, że zawiera kształ-
towany stały sprężysty, środek polikarbamidouretano-
wy i posiada dwie przeciwległe, zasadniczo równoległe 
płaszczyzny robocze, połączone przynajmniej jedną 
ścianą boczną oraz sztywne płyty robocze, przylegają-
ce do powierzchni roboczych, przejmujących oddziały-
wujące na nie siły, przy czym kształtowany, stały, 
sprężysty środek polikarbamidowetanowy zawiera 
związek, wytworzony w reakcji przynajmniej jednej 
dwuaminy, takiej jak ortodwuchłorobenzydyna i 4,4'-
-metyleno-bis-ortochloroanilina z produktem reakcji 
między 3,3'-dwutolileno-4,4'-dwuizocyjanianem, a sub-
stancjami polimerycznymi zawierającymi czynny che-
micznie wodór, takimi jak polietery czterometylenowe 
glikoli o średnim ciężarze cząsteczkowym około 800-
2200 i sumarycznym średnim ciężarze cząsteczkowym 
około 1200-1500 lub stanowiącymi mieszaninę sub-
stancji zawierających reaktywny wodór złożonych 
z około 30-lOGVo wagowych polieterów czterometyle-
nowych glikoli o średnim ciężarze cząsteczkowym oko-
ło 800-2200 i odpowiednio do około 70% wagowych 
poliestrów polioli o ciężarze cząsteczkowym około 800-
2200, takich jak poliestry kaprolaktonu, wytworzo-
nych z kaprolaktonu o 6-10 atomach węgla i glikoli 
o 2-10 atomach węgla, albo adypiniany, pochodne 
kwasu adypinowego i glikoli o 2-7 atomach węgla 
oraz azelainiany pochodne kwasu azelainowego i gli-
koli o 2-7 atomach węgla, przy czym całkowity śred-
ni ciężar cząsteczkowy mieszaniny poliestru czterome-
tylenowego glikolu i poliestru poliolu wynosi około 
1300-1900, natomiast stosunek zawartości grup izocy-
janianowych i dwuizocyjanianu do sumy grup hydro-
ksylowych polioli wynosi około 1,7-2,5, a stosunek za-
wartości pierwszorzędowych grup aminowych dwuami-
ny do zawartości grup izocyjanianowych, stanowiących 
nadmiar nad sumą grup hydroksylowych polioli wy-
nosi około 0,6-1, zaś wartość liczby kwasowej polioli 
jest niższa od 1. 

Sposób wytwarzania elementu według zastrz. 8, zna-
mienny tym. że do formy o żądanej konfiguracji wpro-
■vvïïULa się polikarbamidouretanową mieszaninę reak-
cyjną, w której to formie uprzednio umieszcza się me-
talowe płyty robocze, a następnie mieszaninę tę utwar-
dza, przy czym mieszaniną poiikarbamidouretanową 
wytwarza się przez zmieszanie przynajmniej jednej 
dwuaminy, takiej jak ortodwuchłorobenzydyna i 4,4'-
-metyleno-bis-ortochloroanilina, z produktem reakcji 
między 3,3'-dwutolileno-4,4'-dwuizocyJenianem, a za-
wierającymi reaktywny wodór, polimerycznymi sub-

stancjami, takimi jak czterometylenowe poliestry gli-
koli o średnim ciężarze cząsteczkowym około 800-2200 
i całkowitym średnim ciężarze cząsteczkowym około 
1200-1500 lub stanowiącymi mieszaninę substancji za-
wierających czynny wodór, zawierającymi około 3 0 -
100*/» wagowych poliestrów czterometylenowych glikoli 
0 średnim ciężarze cząsteczkowym około 800-2200 
1 odpowiednio do 709/« wagowych poliestrów poiioli 
o ciężarze cząsteczkowym około 800-2200, takich jak 
poliestry kaprolaktonowe wytworzone z kaprolakto-
nów o 6-10 atomach węgla i glikoli o 2-10 atomach 
węgla, albo adypinianów, pochodnych kwasu adypino-
wego i glikolu o 2-7 atomach węgla, bądź też azelai-
nianów, pochodnych kwasu azelaincv/ego i gakuli 
o 2-7 atomach węgla, przy czym całkowity średni rię-
zar cząsteczkowy mieszaniny polieteru czterometyleno-
wego glikolu i poliestru poliolu wynosi około i300-
190Û, a stpsunek zawartości grup izocyjanianowych 
dwuizocyjanianu do sumy grup hydroksylowych polioli 
wynosi około 1,7-2,5, zaś stosunek zawartości pierw-
szorzędowych grup dwuaminy do grup izocyjaniano-
wych stanowiących nadmiar nad sumą grup hydroksy-
lowych polioli wynosi około 0,6-1, a wartoić liczby 
kwasowej poiioli jest niższa od 1. 

47b (P. 156859) 20.07.1972. 
Pierwszeństwo: 24.07.1971 - Niemiecka Republika 

Federalna 
Hoesch Aktiengesellschaft, Dortmund, Niemiecka Re-

publika Federalna (Wilhelm Schlüter, Heinz Pohler, 
Albert Hagen). 

Łożysko toczne o dużych gabarytach i zasilaniem 
ciśnieniowym, pracujące jako człon pośredniczący w 
urządzeniu złożonym z jednej części obrotowej i dru-
giej nieobrotowej - utworzone z jednego pierścienia 
zewnętrznego i jednego pierścienia wewnętrznego, 
z których jeden przyłączony jest do części obrotowej 
urządzenia, a drugi do jego części nieobrotowej, przy 
czym w łożysku tym zastosowane są elementy łożysku-
jące obciążone środkiem przenoszącym ciśnienie i opie-
rające się na falistym torze krzywoliniowym, znamien-
ne tym, że elementy łożyskujące (14) obciążane środ-
kiem przenoszącym ciśnienie usytuowane są w prze-
strzeni pomiędzy pierścieniem zewnętrznym (11) i pierś-
cieniem wewnętrznym (10). 
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47b (P. Ш4М) 28.08.1972. 
Politechnik« Krakowska, Kraków, Polska (Wacław 

Pieniądz). 
Łożysko ślizgowe dla wałów imiennej ilości obro-

tów znamienne tym, że przegrody (3) lub (За) między 
komorami (4) lub (4a) łożyska, zawierające przewody 
(5) lub (5a) dla smaru, umieszczone są wahliwie wzglę-
dem osi równoległych do osi tulei (1) łożyska, lub 
względem osi prostopadłych do osi płyty łożyskowej 
(1a). 

47e (P. 154396) 29.03.1972. 
Zakłady Mechanizmów Okrętowych, Gniew (Ryszard 

Wianecki). 
Mechanizm hamulcowo-sprzęgłowy z regulatorem 

brotów przeznaczony do przekazywania momentu ob-
*rotowego w jednym kierunku obrotów, składający się 
z członu biernego i czynnego - sprzęganych za pomo-
cą mas odśrodkowych i hamowanych przy wykorzy-
staniu siły tarcia pomiędzy bębnem wewnętrznym i ze-
wnętrznym oraz ze sprzęgła jednokierunkowego, ma-
jący klocki hamulcowe rozmieszczone na obwodzie 
bębna wewnętrznego, znamienny tym, że hamulcowe 
klocki (19) są osadzone przesuwnie - promieniowo w 
układzie promieniście symetrycznym na obwodzie do-
ciskowej tarczy (5) i mają na powierzchni dośrodkowej 
modułowe uzębienie (23). 

47e (P. 157524) 30.08.1972. 
Huta im. Lenina, Kraków, Polska (Emil Białończyk). 
Dozownik smaru stałego, przeznaczony do współ-

pracy z typową pompą tłoczącą smar, znamienny tym, 
tę stanowi go cylinder (1) z nienapędzanym tłokiem 
(8) wyposażonym w prętowy wskaźnik pojemności 

przeprowadzony przez dno cylindra, w śrubę nastaw-
czą osadzoną w pokrywie cylindra oraz w czterodroż-
ny zawór (5) połączony przewodami z przestrzeniami 
roboczymi cylindra, z typową pompą do smaru sta-
łego oraz przewodem doprowadzającym smar do 
punktu smarowniczego. 

47f (P. 156477) 2.07.1972. 
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Siarko-

wego „Siarkopol", Machów k/Tarnobrzega (Bronisław 
Dul, Leszek Sprawny, Józef Worek, Bronisław Napie-
raj, Roman Fleszar). 

Sposób łączenia odcinków rur rurociągów z płasz-
czem grzewczym i wkładką pierścieniową do tego spo-
sobu znamienny tym, że wkładka pierścieniowa po-
siada perforację w dowolnych miejscach powierzchni 
czołowej pierścienia. Otwory stanowiące perforację 
mogą posiadać dowolne kształty, które by zapewniały 
odpowiednią wytrzymałość konstrukcji. 

47f« (P. 156366) 30.06.1972. 
Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy „Zremb", 

Warszawa, Polska (Mieczysław Hering, Zbigniew Pod-
wysocki, Antoni Lech Zawiślański). 

Priewód transportowy ogrzewany elektrycznie, 
z elementem grzejnym umieszczonym między elastycz-
nymi ściankami znamienny tym, że zawiera płaszczo-
wy element grzejny w postaci jednej siatki oporowej 
(3) przenoszącej ciśnienie, równomiernie rozmieszczo-
nej pomiędzy wewnętrzną i zewnętrzną warstwą izo-
lacyjną przewodu i zasilanej poprzez tuleje zacisko-. 
we (10) połączone zaciskami elektrycznymi (8), z Prze" 
wodami zasilającymi (9), podłączonymi na krańcach 
przewodu transportowego. 
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47fi (P. 156503) 5.07.1972. 
Zakłady Pomiarowo-Badawcze Energetyki „Energo-

pomiar", Gliwice (Ryszard Bauer, Mirosław Roman 
Wołczaski). 

71*-."-»• węiewnlcy i rurą wiessskcwą wykonane 
pi^ćz zastosowanie kształtów i rozmieszczenie ele-
mentów znamienne tym, że węiownicę zabezpiecza się 
przed rozłączeniem z rurą wieszakową przez plastycz-
ne odkształcenie elementu lub elementów złącza. 

Ш* (P. 156853) 20.07.1972. 
Przedsiębiorstwo Projektowania i Dostaw Komplet-

nych Obiektów Przemysłowych CHEMÀDEX Oddział 
w Krakowie, Kraków (Józef Strzelski). 

Złącze do kołnierzy beiotworowych stałych lub na-
sadzonych rur albo zbiorników, znamienne tym, że 
tkłada się z dwóch identycznych klamer (5) skręco-
nych typową śrubą (6) i nakrętką (7), z których to 
klamer (5) każda ma postać podłużnej prowadnicy 
rowkowej (8) o przekroju poprzecznym w kształcie 
litery „J" i długości przekraczającej dwie grubości 
przeciętnie spotykanych kołnierzy, z jednej strony 
przechodzącej ostrosłupowo w prostopadłoscienną 

głowicę zaczepową (9), której przekrój poprzeczny jest 
w przybliżeniu kwadratem u boku większym od śred-
nicy nakrętki (7) a powierzchnia górna jest kulista, 
przy czym w tej głowicy (9) jest ukształtowany wklę-
sły zaczep czołowy (10) o powierzchni dolnej ściętej 
pod kątem równym kątowi pochylenia kołnierzy (2 
lub 3), i rowkowe wycięcie grzbietowe (11) o szerokoś-
ci większej od grubości prowadnicy podłużnej (8), 
oraz otwór przelotowy (12) dla śruby (6). 

47f» (P. 156874) 21.07.1972. 
Przedsiębiorstwo Projektowania i Dostaw Komplet-

nych Obiektów Przemysłowych CHEMADEX Oddział 
w Krakowie, Kraków (Józef Strzelski). 

Złącze do kołnierzy bezotworowych stałych lub na-
sadzonych rur albo zbiorników, znamienne tym, że 
składa się z klamry dociskowej (5) i obejmy docisko-
wej (6), skręconych śrubą oczkową (8) nawleczoną na 
pierścień opasujący (9), umocowany na rurze lub zbior-
niku (1) i nakrętką (10), przy czym obejma docisko-
wa (6) stanowi kształtkę o przekroju poprzecznym 
zbliżonym do litery „U", mającą w górnej części za-
czep skośny (11), ścięty pod kątem pochylenia kołnie-
rzy stałych (2) lub nasadzonych (3) oraz w dolnej częś-
ci wycięcie półkoliste (12) dla umieszczenia tej obej-
my (6) na pierścieniu (9). 

47f» (P. 156660) 11.07.1972. 
Świdnicka Fabryka Urządzeń Przemysłowych, Świd-

nica (Wojciech Misiewicz, January Skórski, Franci-
szek Ludwiń, Janusz Dąbrowski, Ryszard Sereda). 

Odciążone uszczelnienie czołowe złożone z elastycz-
nego elementu osadzonego z wciskiem na wale o sta-
łej średnicy, ruchomego pierścienia uszczelniającego, 
dociskanego do stałego pierścienia uszczelniającego 
sprężynę poprzez element elastyczny i elementy po-
mocnicze znamienny tym, że zewnętrzna średnica (D,) 
osadzonej na wale (1) części (3, 4) elementu elastycz-
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nego (2) Jest większa od wewnętrznej średnicy rucho-
mego pierścienia uszczelniającego (8) i mniejsza od 
zewnętrznej średnicy (Dt) okręgu ograniczającego po-
wierzchnię styku czół pierścieni uszczelniających ru-
chomego (8) i stałego (12). 

47f* <P- 156474) 3.07.1972. 

Huta „Ferrum" Przedsiębiorstwo Państwowe, Kato-
wice {Dionizy Miodysuskł, Edward Gruca, Tadeusz To-
karski). 

Urządzenie do otwierania 1 zamykania naczyń ciśnie-
niowych, SWIRSSCÏ* autoklawów służących do utwar-
dzania (hartowania) betonów komórkowych znamien-
ne tym, że posiada oś (4) podpartą łożyskami (5) na 
której w sposób nierozłączny mocuje się dźwignię 
dwuramienną (3) wraz z pokrywą (2) równoważoną 
przeciwwagą (11). 

47f* (P. 156597) 8.07.1972. 

Mahle GmbH, Stuttgart, Niemiecka Republika Fe-
deralna (Hagen Hummel). 

Sposób wytwarzania z metali lekkich tłoków zaopa-
trzonych we wgłębienie spalania w denku tłoka zna-
mienny tym, że wychodząc z surowej sztuki wyrobu, 
w której wgłębienie spalania ma rozmiary zmniejszo-
ne v/ kierunku promieniowym skutkiem naddatku ma-
teriału na obróbkę uszlachetnia się przez przetopie-
nie za pomocą strumienia elektronów obszar przysz-
łego obrzeża wgłębienia spalania, w czasie którego 
tworzy się dwie lub trzy równoległe częściowo na-
krywające się ścieżki przetopionego materiału, przy 
czym strumień elektronów drga poprzecznie do kie-
runku przesuwu ewentualnie zakreśla linie koliste 
lub eliptyczne, po czym za pomocą odpowiedniej ob-
róbki tworzy się w wyrobie obrzeże wgłębienia ipa-
lania poprzez usunięcie naddatku materiałowego. 

47f» (P. 157081) 2.08.1972. 
Rybnickie Zakłady Wyrobów Metalowych Huta „Si-

lesia", Rybnik, Polska (Jan Zemczak, Jan Fuks). 
Uszczelnienie komór nlskociśnleniowych zwłaszcza 

urządzeń chłodniczych przy użyciu elastycznego prze-
wodu znamienne tym, że przewód elastyczny umiesz-
czamy w szczelinach, które należy uszczelnić i do we-
wnątrz przewodu wprowadzamy gaz, ciecz lub sub-
stancję ekspandującą. 

47f3 (P. 157343) 18.08.1972. 
Przedsiębiorstwo Doświadczalne Pras Automatycz-

nych I Tłoczników, „Ponar-Hydomat", Warszawa, 
(Krzysztof Czerwiakowski). 

Uszczelka pierścieniowa odciążoną znamienna tym, 
że w swojej tylnej części, po stronie przeciwnej od-
działywującego ciśnienia posiadao wnękę (1). 

47fi (P. 156447) 3.07.1972. 

Biuro Projektów Konstrukcji i Technologii Obrabia-
rek i Narzędzi „Koprotech", Warszawa (Witold Kot-
lewski, Jan Szewczak, Dariusz Stawiarski). 

Sposób tłumienia drgań w urządzeniach hydraulicz-
nych 1 pneumatycznych, a zwłaszcza w «worach z ru-
chomym elementem w postaci na przykład kulki, stoż-
ka walca lub płytki podpartej sprężyście sprężyną 
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śrubową bądź płaską oraz wyposażonych we współ-
pracujący z tym elementem element prowadzący 
w postaci pręta względnie powierzchni ściany kana-
łu wykonanego w korpusie urządzenia znamienny tym, 
że na element ruchomy (1) urządzenia wywiera się 
tłumiącą drgania, o wielkości dobranej doświadczal-
nie eiłę mimośrodową względem pręta prowadzącego 
(2), lub też siłę »kierowaną pod kątem większym od 
0° względem powierzchni prowadzącej ściany (4) ka-
nału najkorzystniej za pomocą działania na element 
(1) podpierającej go spręiyny, a miejsce przyłożenia 
siły i kierunek jej działania realizuje się korzystnie 
"przez odgięcie conajmniej jednego ze zwojów spręży-
ny podpierającej (3) lub przez usytuowanie jednej 
x płaszczyzn jej podparcia pod kątem różnym od ką-
ta 90° względem osi pręta prowadzącego (2) lub częś-
ci powierzchni ściany (4) kanału. 

47g1 (P. 157374) 21.08.1972. 
Zakład Doświadczalny Armatury Przemysłowej przy 

Bielskiej Fabryce Armatur „BEFA" Przedsiębiorstwo 
Państwowe, Bielsko-Biała, Polska (Jan Zając). 

Zawór kulowy, iwłasicza do mediów o podwyższo-
nej względnie obniżonej temperatur«, albo/oraz do 
mediów wymagających podgrzewania lub/oraz chło-
dzenia, wyposażony w zawieradło w kształcie we-
wnątrz pustej kuli albo jej części lub podobnego ele-
mentu z otworami przepływowymi, których obrzeża 
łączy wewnątrz kuli rura przepływowa, wykonany ja-
ko zawór przelotowy bądź wielodrogowy, przy czym 
kadłub, pokrywa lub/oraz inne bądź dalsze elementy 
obudowy zewnętrznej zaworu mogą być wyposażone 
w izolację względnie/oraz w płaszcz izolujący, np. 
w postaci podwójnych ścianek, między którymi krąży 

czynnik grzewczy albo chłodzący, znamienny tym, że 
do przestrzeni (10) zawieradła, zawartej między ścian-
ką kuli (2) a ścianką rury przepływowej (3), jest do-
prowadzony, w czasie eksploatacji zaworu, czynnik 
grzewczy względnie chłodzący. 

47ř» (P. 157516) 30.08.1972. 
Zakład Badawczy Przemysłu Piekarskiego, Warsza-

wa, Polska (Adam Jarema). 
Zawór automatycznie dozujący przepiyw substancji 

płynnych pracujący w układzie sterowania sprzężenia 
zwrotnego, znamienny tym, że wewnątrz przewodu 
przepływowego o ściankach stożkowych umieszczony 
jest zbiornik 2 kulisty posiadający zdolność zmiany ob-
jętości na skutek zmiany ciśnienia gazu wewnątrz 
zbiornika. 

47r1 (P. 157570) 1.09.1972. 
Zakład Doświadczalny Pneumatyki Obrabiarkowej 

i Narzędziowej, Białystok, Polska (Józef Taudul). 
Dźwignia sterująca zawory rolką uchylną znamienna 

tym, że wewnątrz ramienia dźwigni uchylnej (2) osa-
dzona jest sprężyna naciskowa (3} oparta na tłoczku 
(4), który naciska na dźwignię (5) osadzoną.wahliwie 
na sworzniu (6). 

47g1 (P. 157700) 11.09.1972. 

Kłodzka Fabryka Urządzeń Technicznych, Kłodzko, 
Polska (Antoni Misiak). 

Sposób łączeni» trzpienia г grzybem znamienny tym, 
ie pierścień rozprężny Z posiada wygięte końce umo-
żliwiające demontaż połączenia. 
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47h (P. 154094) 16.03.1972. 
Kombinat Obrabiarek Ciężkich „Ponar-Porum" Fa-

bryka Urządzeń Mechanicznych „Poręba" Zakład Wio-
dący, Poręba (Czesław Mierzejewski, Teresa Moraw-
ska). 

Skrzynka blefów, zwłaszcza do napędu wrzeciona 
obrabiarek ciężkich wyposażona w zespoły stale zazę-
biających się ze sobą par nieprzesuwnych kół zębatych, 
które włącza się na przemian do pracy za pomocą 
sprzęgła zębatego poprzez zazębienie z wewnętrznym 
uzębieniem piast tych kół osadzonych obrotowo na 
wale, znamienna tym, że pomiędzy zębatym sprzę-
głem (15) a zębatym kołem (10) jest zamontowany 
dzielony pierścień (19) umieszczony w kanale wytoczo-
nym na wale (11) i pierścień ten ustala położenie tego 
koła względem sprzęgła (15). 

47h (P. 156751) 17.07.1972. 

Pierwszeństwo: 17.07.1971 - Niemiecka Republika Fe-
deralna 

Firma A. Mannesmann, Remscheid, Niemiecka Re-
publika Federalna (Wilhelm Schneck, Klaus Schnei-
der). 

Urządzenie zaciskowe przekładni śrubowej, składa-
jące się z gwintowanego trzpienia i z dwóch nakrę-
tek zaciskowych obrotowych względem siebie oraz 
z pozbawionego obudowy wewnętrznego układu siło-
wego pomiędzy nakrętkami, znamienne tym, że po-
między obiema nakrętkami (2, 3) usytuowane są dwa, 
obrotowe względem siebie, umieszczone jeden w dru-
gim, współosiowe pierścienie (4, 5), przy czym pierścień 
zewnętrzny ma średnicę nie większą od średnicy ze-
wnętrznej nakrętki a każdy z pierścieni jest połączo-
ny czołowo z jedną z nakrętek, przy czym pierścień 
wewnętrzny na swym obwodzie zewnętrznym na uzę-
bienie ewolwentowe, natomiast otaczający go pier-

ścień zewnętrzny do umieszczenia w nim przynajmniej 
jednej śruby ślimakowej (6), która jest z uzębieniem 
zewnętrznym pierścienia wewnętrznego sprężona bez-
stopniowo przestawnie od zewnątrz. 

47h (P. 157385) 21.08.1972. 
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Budowy 

Urządzeń Chemicznych, Kraków, Polska (Lech Raczyń-
ski, Włodzimierz Jurga). 

Urządzenie do przenoszenia dużych momentów 
obrotowych, zwłaszcza w komorach polimeryzacyjnych 
włókien sztucznych, składające się z przekładni, sprzę-
gieł zębatych i wałków, znamienne tym, że posiada 
przekładnię kątowo-walcową (2) nasadzoną na wał (1) 
górnego transportera zblokowaną z przystawką na-
pędową (8) poprzez dwuprzegubową dźwignię (4) umo-
żliwiającą samonastawny kątowy ruch przekładni (2), 
przekładnię kątowo-walcową (3) nasadzoną na wał (10) 
dolnego transportera połączoną z przystawką napę-
dową (8) sztywnym prętem (5) oraz pomiędzy zębaty-
mi sprzęgłami (6) są zamocowane pośrednie pływające 
wałki (7). 

47h (P. 157542) 1.09.1972. 
Pierwszeństwo: 4.10.1971 - Niemiecka Republika Fe-

deralna 
Dipl. Ing. Richard Wilke, Schwelm, Niemiecka Re-

publika Federalna. 
Przekładnia śrubowa conajmniej z jedną wkładką 

a pojedynczym obiegu kulek, znamienna tym, ze prze-
nosząca obciążenie, przy obu kierunkach obrotu linia 
nośna (7) gwintu nakrętki (1) w obrębie miejsca prze-
chodzenia kulek (14) do wkładki (2) lub wychodzenia 
z niej kulek jest przerwana pionowym lub ukośnym 
odcinkiem tworzącym nieciągłość miejscową (10) tej 
linii (7). przy czym kulki opuszczając linię nośną (7) 
nakrętki, względnie wracając na tę Imię (7). każdo-
razowo w punktach (10) mają oparcie na pionowej 
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części (4a) ścianki kanału prowadzącego, każdorazowo 
w punktach (8), i układają się na prostopadle wzglę-
dem tej części ścianki przebiegającym dnie (4) kanału, 
każdorazowo w punktach (11), przy czym pionowa 
część (4b) ścianki kanału prowadzącego wkładki po 
«tronach przeciwległych w stosunku do miejscowych 
nieciągłości, w punkcie (12), odchylone są równolegle 
do linii nośnych (7) gwintu. 

48» (P. 157314) 16.08.1972. 
Pierwszeństwo: 21.08.1971 r. - Niemiecka Republika 

Federalna 
Bergische Metallwerenfabrik Dillenberg und Co. KG, 

Gruiten, Niemiecka Republika Federalna (Horst Dil-
lenberg). 

Kąpiel galwaniczna, zawierająca sole-fluorkowe lub 
fluoroboranowe, zwłaszcza do powlekania warstwami 
cyna-nikiel, супа-kobalt lub cyna-nikiel-kobalt zna-
mienna tym, że zawiera aminową pochodną w ilości 
kilku % objętościowych. 

48* (P. 157327) 18.08.1972. 
Fővárosi Távfűtő Müvek, Budapeszt, Węgry (Károly 

Ember, András Lipták, Arpád Gerl). 
Sposób eliminowania lub zmniejszania elektrolitycz-

nej korozji stykowej i innych rodzajów korozji wy-
stępujących w urządzeniach składających się z części 
wykonanych z różnych metali i/lub stopów metali, 
zwłaszcza dla ochrony przeciwkorozyjnej przewodów 
i aparatów stosowanych do wytwarzania wody gorą-
cej, w ciepłownictwie i w podobnych instalacjach, zna-
mienny tym, że między łączonymi częściami wykona-
nymi z różnych metali i/lub stopów metali wmonto-
wuje się co najmniej jedną część wykonaną z metalu 
i/lub stopów metali o potencjale elektrodowym bar-
dziej ujemnym od potencjałów elektrodowych łączo-
nych części. 

48a (P. 157466) 26.08.1972. 
Instytut Badań Jądrowych, Świerk (Ryszard Wit-

kowski). 
Sposób barwienia warstw tlenku glinu 1 tlenku gli-

nowo-magnezowego napylanych palnikiem plazmo-
wym, znamienny tym, że A12O, lub MgAljOj miesza się 
na gęstą papkę z roztworem wodnym takiej soli me-
talu, z której przez rozkład termiczny powstaje tlenek 
barwiący przy czym stężenie tej soli jest tak dobrane 
aby zawartość tlenku barwiącego w końcowym pro-

dukcie mieściła się w granicach od 0,05 do kilku pro-
cent, po czym otrzymaną papkę suszy się w tempera-
turze wzrastającej od 1000°C do 1350°C w okresie 2 do 
3 godzin i otrzymany po wyprażeniu granulat studzi 
się, rozdrabnia, przesiewa przez sita, a następnie otrzy-
many proszek napyla się na powierzchnie metali tech-
niką plazmową. 

48d (P. 157651) 8.09.1972. 

Polska Akademia Nauk (Instytut Chemii Fizycznej), 
Warszawa (Edward Grochowski, Józef Mieluch, Hali-
na Oranowska, Sławomir Maciak). 

Inhibitor korozji kwasowej metali konstrukcyjnych, 
znamienny tym, że składa się z produktu kondensacji 
mieszaniny kwasów tłuszczowych syntetycznych 
o długości łańcucha C10-C20, otrzymanych w procesie 
katalitycznego utleniania parafiny za pomocą powie-
trza wobec nadmanganianu potasowego i pochodzą-
cych z frakcji mydlarskiej, laurylowej lub stearyno-
wej, z N-(2-hydroksyetylo)-etylenodwuaminą przy za-
chowaniu stosunku molowego regenta kwasowego do 
aminy 1:1 do 1,5, prowadzonej w 55-70°/(>-wym roz-
tworze ksylenu i/lub toluenu do momentu gdy odde-
styluje 1,8-1,9 mola wody reakcyjnej na mol zasto-
sowanych kwasów tłuszczowych, zmieszanego z sul-
fotlenkiem benzylu, merkaptobenzotiazolem i kala-
fonią modyfikowaną urotropiną, przy zachowaniu sto-
sunku wagowego kolejno wymienionych składników 
5 : 1 : 1 : 5 . 

48d» (P. 156319) 28.06.1972, 
Instytut Łączności, Warszawa (Olimpia Skiba-Rogal-

ska). 
Elektroda do ochrony katodowej przez korozję zwła-

szcza w środowiskach agresywnych chemicznie zna-
mienna tym, że stanowi ją spiek materiału ceramicz-
nego (1) zawierający 87°/o magnetytu - Fe2O3, 4°/u tlen-
ku żelazowego FeO, 4% krzemionki - SiOž, 1% tlen-
ku glinu - A12OS( 4%> minii ołowiowej - Pb3O< przy-
czyni spiek materiału ceramicznego (1) jest uformowa-
ny w postaci zamkniętego hermetycznie cylindra któ-
rego ścianki wewnętrzne, pokryte są elektrolityczną 
warstwą miedzi (2). 

49a (P. 156167) 21.06.1972. 
Zakłady Mechaniczne „Ponar-Tarnów", Tarnów (Ju-

lian Dydyński, Piotr Barabasz). 
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Wiertarka s napędem pneumatycznym, która ma 
pneumatyczny napęd obrotów wrzeciona roboczego, 
znamienna tym, że ma pneumatyczne urządzenie ste-
rujące posuwem roboczym wrzeciona. 

Wiertarka według zastrz. 1, znamienna tym, że ze-
щЫЛ wiertarski zawiera korpus (1), w którym w jego 
przedniej części jest umieszczona suwliwie tuleja (2) 
uszczelniona w tylnej swojej części względem korpu-
su (1) a w przedniej części zabezpieczona przed obro-
tem, na przykład za pomocą wielowypustów (4) współ-
pracujących z wielowypustowym pierścieniem (3) za-
mocowanym w korpusie (1), przy zachowaniu potrzeb-
nych luzów, a wewnątrz tulei (2) umieszczone jest 
znane wiertarskie wrzeciono (5) z pneumatycznym na-
pędem obrotów, ustalone od przodu, na przykład na-
krętką (6) a od tyłu pokrywą (T) zamocowaną w tu-
lei (2), zawierającą otwory dla przepływu powietrza, 
połączoną sztywnie z tłoczyskiem (12). 

49a (P. 157383) 21.08.1972. 

Krakowskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodno-
Inżynieryjnego, Kraków, Polska (Bronisław Kmie-
ciak). 

Przyrząd do obtaczania okładzin szczęk hamulco-
wych znamienny tym, że w obudowie (1) jest wciśnię-
ta ustalająca tuleja (2) wałka posuwu (4) osadzonego 
na śrubie (6) posuwu w tulei prowadzącej (3) oraz że 
wewnątrz tulei prowadzącej (3) wokół końca śruby 
posuwu (6) jest osadzona tuleja (5) o gwincie 1 mm, 
a na końcu walka posuwu (4) jest osadzony nóż tokar-
ski (7) z wykonaną podziałką, przy czym tylne łożysko 
(18) jest zabezpieczone z jednej strony podkładką (8) 
a z drugiej strony jest oparte o wewnętrzny występ 
obudowy (1). 

49a (P. 157421) 21.07.1972. 

Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „Delta-Mie-
lec", Mielec, Polska (Stanisław Koceniak, Bolesław Go-
łąb). 

Rozwiertak oprawkowy zwłaszcza do rozwiercanla 
długich otworów z wymiennym ostrzem zamocowanym 
w wybraniu cylindrycznej części korpusu znamienny 
tym, że element skrawający (2) ma postać okrągłej płyt-
ki z ukształtowanym ostrzem po obu stronach wzdłuż 
obwodu. 

49» (P. 157640) 6.09.1972. 
Zakłady Przemysłu Metalowego H. Cegielski Przed-

siębiorstwo Państwowe, Poznań (Idzi Więcek, Irakli 
Zautaszwili, Władysław Majewski). 

Imak tokarski czteronożowy obrotowy z korpusem 
mocowanym na nieruchomej podstawie za pomocą po-
łączenia gwintowego, w którym zwalnianie, ustawia-
nie w nowym położeniu i zaciskanie odbywa się na 
skutek obracania jednej dźwigni, znamienny tym, że 
jego korpus (1), spoczywający na podstawie (2) posia-
da na powierzchni styku z podstawą (2) wręby (3), 
a jego podstawa (2) występy (4), zazębiające się z wrę-
bami (3) w położeniu ustalanym za pomocą rygla (5), 
wmontowanego w podstawie (2) na jej powierzchni sty-
ku z korpusem (1), przy czym zwalnianie, ustawianie 
w innym położeniu i zaciskanie korpusu (1) następu-
je poprzez trzpień (6) osadzony na stałe w podstawie 
(2) i nakrętkę (7) wmontowaną obrotowo w korpusie 
<1), która jest zabierana przez włączone na stałe z kor-
pusem sprzęgło (8), najkorzystniej kulkowe, na skutek 
obrotu w lewo lub prawo dźwigni (9) nasadzonej na 
trzpieniu (6). 

49b (P. 156183) 22.06.1972. 
Centralne Biuro Konstrukcyjne Obrabiarek, Pruszr 

ków (Czesław Sosnowski, Stefan Solik). 

Wieloczynnościowa frezarka zwłaszcza dla obróbki 
drobnych przedmiotów sterowana ręcznie znamienna 
tym, że wyposażona jest w przestawny wrzeciennik 
jako oddzielny zespół wraz z napędem, na którego 
korpusie 1 wykonane są dwie prostopadłe do siebie 
przylgowe powierzchnie (2) i (3) do zamocowywania 
przylgową powierzchnią (2) na suportowej płycie (4) 
w układzie poziomym wrzeciona (5) lub w układzie 
pionowym wrzeciona (5) przylgową powierzchnią (3) 
na wahliwej podstawie (13), o zdolności ustawienia 
kątowego w zakresie kąta wychylenia ±45° wzdłuż osi 
roboczego stołu (7), usytuowanej na osi obrotu (14) 
prostopadłej do osi wrzeciona (5) a osadzonej w obej-
mie (15) zamocowanej na suportowej płycie (4). 

Wieloczynnościowa frezarka według zastrzeż. 1 zna-
mienna tym, żt. wahliwa podstawa (13) usytuowana na 
osi obrotu (14) jest sprzężona z przekładnią zębatą 
(16) i (17) dla ustawiania kątowego wrzeciennika w za-
kresie kąta wychylenia ±45°. 
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Odmiana wieloczynnościowej frezarki według za-
strzeż. 1-2 znamienna tym, że w kolumnowych no-
gach (19) wykonane są skosy (20). 

49b (P. 156823) 19.07.1972. 
Kombinat Przemysłu Narzędziowego Fabryka Na-

rzędzi im. W. Wróblewskiego, Jelenia Góra (Henryk 
Mackiewicz, Tadeusz Górski, Piotr Błachnio). 

Sposób mocowania płaskich przedmiotów o dowol-
nej grubości zwłaszcza przy frezowaniu znamienny 
tym, że przedmioty obrabiane opiera się w poziomie 
o nastawne listwy oporowe, przymocowane do stołu 
obrabiarki korzystnie frezarki, a w pionie przedmioty 
obrabiane opiera się podczas skrawania o elastyczny 
pionowy opór związany z narzędziem skrawającym 
korzystnie frezem, przy czym przedmioty obrabiane 
podczas skrawania dociskane są do elastycznego piono-
wego oporu siłami wywołanymi elastycznością, ela-
stycznego pionowego oporu oraz do siebie i Hstew opo-
rowych siłami skrawania, które również mocują przed-
mioty obrabiane. 

Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz. 1 
znamienne tym, że posiada elastyczny pionowy opór 
(8) połączony z narzędziem skrawającym korzystnie 
frezem (9) oraz listwy oporowe (3) przymocowane do 
stołu obrabiarki korzystnie frezarki (4). 

49b (P. 156842) 20.07.1972. 
Warszawskie Przedsiębiorstwo Konstrukcji Stalo-

wych i Urządzeń Przemysłowych „Mostostal", War-
szawa (Karol Wojciechowski, Bolesław Kotuła). 

Oprawka do frezów palcowych z zastosowaniem do 
wiertarko-frezarki znamienna tym, że zawiera dwu-
dzielną tuleję redukcyjną (1) zakończoną płetwą (3), 
połączoną na gwint z pozostałą częścią oprawki. 

49c (P. 156679) 8.07.1972. 
Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „Delta-Mie-

lec" w Mielcu (Bogdan Harmaciński, Bolesław Gołąb). 
Samocentrujący rozwiertak nastawczy zwłaszcza do 

rozwiercania długich otworów, z wymiennymi nożami, 
rozsuwanymi przy pomocy ustalającego wkrętu zna-
mienny tym, że zawiera szkielet nośny (1) obciążony 
obwodowo sprężynującymi elementami rozprężający-
mi (5). 

49c (P. 157076) 1.08.1972. 
Zakłady Mechaniczne „Ponar-Tarnów", Tarnów, 

Polska (Edward Gryc, Stanisław Reczek). 
Urządzenie uniwersalne do bezodpadowego cięcia 

prętów, przystosowane do pracy na prasach lub innych 
maszynach o ruchu posuwisto-zwrotnym, składające 
się z płyty górnej łączącej się bezpośrednio z napędem 
od maszyny, płyty środkowej umieszczonej suwliwie 
na kolumnach osadzonych w płycie dolnej stanowią-
cej podstawę urządzenia, suwaka umocowanego do 
płyty środkowej z umieszczoną w nim tuleją tnącą 
ruchomą, korpusu umocowanego w płycie dolnej 



z umieszczoną w nim tuleją tnącą nieruchomą, korpu-
su prowadnicy suwaka i pneumatycznego podajnika 
pręta umocowanych do płyty dolnej, znamienne tym, 
że obie tuleje tnące są podzielone w płaszczyźnie po-
ziomej na dwie części, z których dolna część (18) tu-
lei nieruchomej jest osadzona w korpusie (19) bez 
luzu, dolna część (7) tulei ruchomej jest osadzona 
w suwaku (6) bez luzu, ich górne części (8, 20) mają 
pewien niewielki luz w kierunku pionowym i są 
ukształtowane w ten sposób, że obejmując ściśle pręt 
ucinany są oddzielone od dolnych części (7, 18) nie-
wielkimi lukami (10), a u góry mają płaskie powierz-
chnie (U, 21) nachyjone do poziomu pod kątem mniej-
szym od kąta tarcia, dla uzyskania samohamowności 
jednostronnych klinów (12, 22) z nimi współpracują-
cych usytuowanych poziomo, z których jeden klin (22), 
u dołu przylega do pochyłej powierzchni (21) górnej 
części tulei nieruchomej, u góry opiera się o dno row-
ka (23) wewnątrz górnej ściany korpusu (19), z możli-
wością przesuwu w kierunku poziomym i swoim po-
dłużnym występem (25) jest umieszczony suwliwie 
w otworze wspornika (26) umocowanego w dolnej pły-
cie (5), natomiast drugi klin (12) u dołu przylega do 
pochyłej powierzchni (11) górnej części tulei rucho-
mej, u góry opiera się o wkładkę (14) umocowaną 
w rowku (13) w górnej części suwaka (6) lub bezpo-
średnio o dno tego rowka z możliwością przesuwu 
w kierunku poziomym i swoim podłużnym występem 
(16) jest umieszczony suwliwie w otworze wieszaka (17) 
umocowanego do środkowej płyty (2), przy czym oba 
podłużne występy (16, 25) klinów (12, 22) mają po-
przeczne otwory (28, 29) pochylone do pionu dla umie-
szczenia w nich znanych trzpieni (30, 31) napędu kli-
nowego, u dołu umieszczonych suwliwie w otworach 
dolnej płyty (5), u góry umocowanych w znany spo-
sób do górnej płyty (1) z możliwością przesuwu pio-
nowego względem tej płyty ograniczonego ściśliwością 
elastycznych elementów (34) umieszczonych między 
górną płytą (1) i kołnierzami tych trzpieni, a ponadto 
środkowa płyta (2) jest zawieszona pod górną płytą 
(1) w znany sposób, na przykład na śrubach (36) z mo-
żliwością przesuwu pionowego tych płyt względem sie-
bie w granicach wielkości maksymalnego odstępu mię-
dzy płytą (1) i płytą (2). 

49e (P. 156186) 22.06.1972. 
Kombinat Techniki Świetlnej, Warszawa (Andrzej 

Różański). 
Sposób obróbki wykończeniowej prostokątnych 

i trapezowych gwintów, znamienny tym, że obrabianą 
śrubę mocuje się w uchwytach tokarki i najpierw wal-
cuje się zewnętrzną powierzchnię gwintu, a następnie 
walcuje się bruzdy gwintu; przy czym obie operacje 
wykonuje się pomiędzy trzema obracającymi się ele-
mentami, z których dwa są oporowe a trzeci walcu-
jący. 

Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz. 1 
stanawią pojedyncze przyrządy mocowane w imaku 
nożowym i podtrzymce przykręconej do suportu, zna-
mienne tym, że dwa przyrządy mają elementy oporo-
we (2 i 3) i są umocowane w podtrzymce jeden nad 
drugim tak, że stanowią podparcie dla obrabianej śru-
by (1), a trzeci przyrząd ma element walcujący (4) 
i umocowany jest w imaku nożowym; przy czym 
wszystkie przyrządy wykonują ruch posuwisty wzglę-

dem obrabianej śruby (1), a elementy oporowe (2 i 3) 
i walcujący (4) wykonują jednocześnie ruch obroto-
wych względem własnych osi. 

49h (P. 156039) 15.06.1972. 
Zakłady Konstrukcyjno-Mechanizacyjne Przemysłu 

Węglowego, Gliwice (Jerzy Stumpf, Andrzej Szuster). 
Urządzenie do zbierania lutowia z miejsc lutowa-

nych po uprzednim roztopieniu lutowia, wykorzystu-
jące znaną lutownicę elektryczną, wyposażoną w koń-
cówkę ssawną, której przelotowy wewnętrzny kanał 
ssawny jest połączony z komorą ssawną tłokowej 
pompy podciśnieniowej, znamienne tym, że końcówka 
ssawną jest utworzona z rurki (5), wewnątrz której 
jest umieszczony przesuwny trzpień (4) zakończony 
z jednej strony głowicą (11) kulistą, połączony z tło-
kiem (3) umieszczonym w cylindrze (2) wbudowanym 
w kadłub (1) urządzenia, przy czym trzpień (4) wmon-
towany w tłoku (3) jest zakończony na zewnątrz cy-
lindra przyciskiem (7). 

49h (P. 156196) 22.06.1972. 
ASPA Zakłady Aparatury Spawalniczej im. Komu-

ny Paryskiej Wrocław, (Zbigniew Bialik). 
Wózek podwieszony dolny, symetryczny, szczególnie 

do zgrzewarek kleszczowych, zaopatrzony w koła jez-
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dne, ramiona, uczep, znamienny tym, że ma tuleję 
(6) z przelotowym, stopniowym otworem, który na 
większych średnicach jeet nagwintowany odpowiednio 
"*4vintern lewym ł prawym i współpracuje z nagwinto-
włu.. -ni zewnętrznymi powierzchniami występów (5) 
ramion / i

 p r z y CZym tuleja (6) usytuowana obrotowo 
na sworzniu ?*> zaopatrzona jest w otwory prostopa-
dłe do jej osi pj--iłużnej w których usytuowane są 
kołki (8) w ten sposo^, -»e ich czoła z jednej strony 
opierają się o wytoczenie {„& > vkonane na sworz-
niu (7) a z drugiej o powierzchnię wewnętrzną otwo-
ru zaczepu (9), a sworzeń (7) usytuowany suwliwie w 
otworach występów (5/ jest połączony na wpust z ra-
mionami (4). 

49h (P. 156281) 27.07.1972. 
Biuro Projektów Przemysłu Metali Nieżelaznych 

„Bipromet", Katowice (Adam Czajkowski). 
Piła tarczowa poprzeczna do przecinania prętów, wy-

posażona w urządzenie do mocowania przecinanych 
prętów pojedynczych oraz prętów połączonych w wiąz-
zki, znamienna tym, że dwuszczękowe urządzenie mo-
cujące jest zabudowane pod stołem piły, przy czym 
jego chwytowe szczęki (5) mają kształt ramion z wklę-
słymi sierpowo powierzchniami roboczymi, a wałki (7), 
na których są osadzone chwytowe szczęki (5), są ze so-
bą sprzężone za pomocą elementów uzębionych. 

45h (P. 156792) 13.07.1972. 
Pierwszeństwo: 13.07.1971 - Holandia 

Hendrix' Fabriken N.V., Boxmeer, Holandia (Paul 
Marie Joseph Blondeel). 

Zestaw klatek, zwłaszcza dla drobiu rzeźnego, za-
opatrzony w stojaki, składający się z ułożonych w jed-

nej lub kilku warstwach klatek, z których każda po-
siada dwie ściany boczne, ścianę pośrednią, dno, oraz 
ścianę przednią i tylną, znamienny tym, że pod każdą 
warstwą klatek znajduje się pomieszczenie wychwy-
tujące i transportowe (21), przy czym co najmniej jedna 
część każdej klatki (8, 9) jest ruchoma pomiędzy 

pozycją zamkniętą a pozycją otwartą, w której klatka 
(8, 9) połączona jest z pomieszczeniem wychwytującym 
i transportowym (21). 

49h (P. 157633) 7.09.1972. 
Pierwszeństwo: 10.09.1971 - Japonia 

Kawasaki Juksgyo Kabushiki Kaisha Hyogo, Japo-
nia (Kiyoshi Terai, Juzuru Fujita). 

Sposób zapobiegania powstawaniu pęknięć w stre-
fie końcowej blach stykowych w procesie jednostron-
nego spawania automatycznego blach stykowych 
wzdłuż linii wtopienia wyznaczonej krawędzią styko-
wą znamienny tym, że przykłada się zewnętrzną si-
łę obciążającą do blach stykowych w strefie końco-
wej dla sztywnego utrzymania blach w pozycji pod-
czas spawania odcinków końcowych stref. 

Urządzenie według zastrz. 5 znamienne tym, że środ-
ki do przyłożenia zewnętrznego sily docisku zawie-
rają człon o kształcie litery U, wyposażony w ramio-
na przylegające do krawędzi głównych blach przezna-
czonych do spawania po każdej stronie linii spawa-
nia, nakładki umocowane do krawędzi bocznych blach 
spawanych wzdłużnie i ramiona człona o kształcie lite-
ry U, oraz elementy łączące środki przyłożenia siły 
z nakładkami, przy czym poszczególne ramiona zmie-
rzają do nakłonienia nakładek a następnie strefy koń-
cowej stykających się płyt razem. 

49l (P. 156289) 27.06.1972. 
Wrocławska Fabryka Urządzeń Mechanicznych, 

Wrocław, Polska (Emil Wołowicz, Rajmund Wojciul). 

Urządzenie do usuwania wiórów metalowych z otwo-
rów nieprzelotowych, zagłębień i wklęsłych powierz-
chni zestawione г odkurzacza przemysłowego I instala-
cji doprowadzającej sprężone powietrze znamienne 
tym, że posiada wygiętą kształtkę rurową 1 a na ścian-
ce tej kształtki o większym promieniu wbudowany jest 
prowadnik 3 z uszczelkami 4 utrzymujący rurkę 6 
przechodzącą przez otwór 10 wymiennej tulejki 11 
umieszczonej w otworze pierścienia 12 połączonego ko-
rzystnie przez spawanie z końcem kształtki rurowej 1. 
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49l (P.156339) 29.06.1972. 

Instytut Obróbki Skrawaniem, Kraków, Polska (Jan 
Nitka). 

Przyrząd do dogniatania powierzchni płaskich przed-
miotów wyposażony w koszyk z dogniatającymi kul-
kami i zamocowany poprzez prowadnice mocujące do 
obrabiarki, znamienny tym, że na wale napędowym (3) 
i kole zębatym (8) osadzona jest krzywka (10), oraz że 
w korpusie (21) głowicy jest umieszczona regulowana 
sprężyna (17) oparta o płytę (26) przymocowaną do 
płyty montażowej (1), w której są wykonane prowad-
nice dla głowicy osadzonej na wałku-(20), współpra-
cującym z wałkiem napędowym (3) poprzez układ (15 
i 16) sprzęgła oraz kół zębatych (8 i 9) osadzonych na 
wałku napędowym (3) i wałku pośredniczącym (4). 

49l (P. 156663) 12.07.1972. 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Remontowe Energety-
ki Przedsiębiorstwo Państwowe, Wrocław (Bolesław 
Mykicki). 

Skrobak pneumatyczno-mechaniczny do skrobania 
powierzchni płaskich znamienny tym, że na jego wał-
ku napędowym (1) osadzona jest mufa regulacyjna (2) 
połączona sworzniem (3), który jest z kolei połączony ч 
śrubą regulacyjną (4); cięgło (5) łączy mufę z czopem * 
(6), który z kolei jest osadzony przegubowo na wał-
ku (1), zabezpieczony sworzniem (7). Na czopie (6) jest 
osadzone łożysko toczne (8), którego pierścień zewnętrz-
ny osadzony jest z kolei w oprawie wodzidła (9), wy-
posażonej w jeden czop, który łączy się z przegubem 
(11) i suwakiem (10). Suwak ten jest osadzony w tulei 
ślizgowej (12), na końcu suwaka jest uchwyt (13) po-
chylony o kącie 20°, płaskownik elastyczny (14) po-
łączony z uchwytem płytki skrawającej (15) i płytką 
skrawającą (16). Mechanizm w/w jest połączony sprzę-
głem elastycznym z silnikiem pneumatycznym; silnik 
ten jest wyposażony w tłumik hałasu wylotu sprężo-
nego powietrza. 

49m (P. 154094) 16.03.1972. 

Kombinat Obrabiarek Ciężkich „Ponar-Porum" Fa-
bryka Urządzeń Mechanicznych „Poręba" Zakład Wio-
dący, Poręba (Czesław Mierzejewski, Teresa Moraw-
ska). 

Skrzynka biegów, zwłaszcza do napędu wrzeciona 
obrabiarek - (tekst zgłoszenia i rys. zamieszczono 
w kl. 47h na str. 155). 

49m (P. 156169) 21.06.1972. 

Zakłady Przemysłu Precyzyjnego „Predona-Milmet", 
Sosnowiec (Andrzej Tomaszewski). 

Urządzenie do pojedynczego pobierania walcowych 
przedmiotów składanych na pochyłej bieżni. Tekst 
zgłoszenia i rysunek zamieszczono w klasie 7a na str. 10. 

49m (P. 157569) 1.09.1972. 

Wytwórnia Filtrów, Sędziszów Małopolski pow. Rop-
czyce, Polska (Dominik Dudek). 

Przyrząd mocujący, przeznaczony do mocowania 
przedmiotów, zwłaszcza cylindrycznych, znamienny 
tym, że składa się z gumowej membrany (5), szczel-
nie przymocowanej do korpusu (9), z wydrążoną prze-
strzenią (20), do której tłoczony olej, przez układ pneu-
matyczny, uruchamiany pedałem (3) - rozpręża mem-
bramę, która silnie przylegając do płaszczyzny obra-
bianego przedmiotu, mocuje go, a z kolei pedał (3), uru-
chamiany w przeciwnym kierunku, powoduje wypusz-
czenie oleju z przestrzeni (20), przy pomocy tego sa-
mego układu pneumatycznego i przy pomocy spręży-
ny (8), odmocowuje przedmiot zwolniony od docisku 
mernbramy (5). 
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49m (P. 157615) 6.09.1972. 

VEB Werkzeugmaschinenkombinat „7 Oktober", Ber-
lin, NRD (Gerhard Brandner, Werner Herold, Ingolf 
Hofmann, Klaus Keil, Lotar Nowak, Peter Unger, Karl-
Heinz Wittig, Wolfgang Becher, Manfred Borner, Die-
ter Götz, Gerhard Loffler, Hans-Jürgen Lorenz, Man-
fred Peschel, Dieter Rietzel). 

Linia produkcyjna do seryjnego wytwarzania, xwla-
izcza kół zębatych w szeregu operacji następujących 
po sobie wyposażona w stanowiska robocze, których 
rodzaj i ilość są dostosowane do przeznaczenia pro-

aukcyjnego linii oraz w układy transportowe dla palet 
służąca do przenoszenia pomiędzy stanowiskami pracy 
palet z wyrobami tej samej serii, znamienna tym, że 
stanowiska robocze (101-108, 201-208, 301-308) i 4 0 1 -
408 składają się z zautomatyzowanych pojedynczych 
urządzeń i/lub obrabiarek o różnym stopniu automa-
tyzacji oraz z układu sterowania, służącego do powią-
zania wzajemnego poszczególnych stanowisk roboczych 
sterowanych wstępnie przygotowanym programem na 
nośniku, zależnym od procesu produkcyjnego lub sta-
łym programem lub też ręcznie. 

50e (P. 156516) 6.07.1972. 

Biuro Projektów Przemysłu Metali Nieżelaznych 
„BIPROMET", Katowice, Polska (Henryk Skowerski, 
Tadeusz Kulig, Mieczysław Gondarczyk). 

Urządzenie dozujące pręty do młyna składające się 
z jezdni z przesuwnym wysięgnikiem, znamienne tym, 
że na konstrukcji nośnej (1) zabudowany jest dozow-
nik (2) prętów, natomiast na przesuwnym wysięgni-
ku (4) uchylne podawacze (5). 

50d (P. 156687) 13.07.1972. 

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań (Bo-
gumił Krygowski, Zygmunt Młynarczyk). 

Urządzenie do segregacji materiału ziarnowego we-
dług kształtu ziarna, zwłaszcza dla ziarna jednolitej 
frakcji 0,2 mm i poniżej, wykorzystujące jako pomoc-
niczy czynnik segregacyjny, ukierunkowany strumień 
powietrza, znamienne tym, że poziomy segregacyjny 
tunel (1) nachylony pod wznoszącym się, w kierunku 
przepływu powietrza, kątem do poziomu, ma dno wy-
konane z szeregu dachówkowato, zgodnie z kierun-
kiem przebiegu procesu rozdziału, ułożonych zastawek 
(2) tworzących między sobą segregacyjne szczeliny (3) 
przy czym pod każdą szczeliną lub grupą szczelin, 
umieszczony jest zbiorczy kolektor (i) a na wejściu 
do tunelu znajduje się wsypowy lej (7) z dozownikiem 
materiału ziarnowego. 
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50e (P. 154144) 18.03.1972. 
Łódzkie Przedsiębiorstwo Surowców Wtórnych, 

Łódź (Stanisław Kuiniak, Piotr Lindner). 
Urządzenie do filtrowania powietrza zwłaszcza za-

nieczyszczonego pyłem cementowym składające się 
z połączonych szeregowo komór oczyszczających i wen-
tylatora znamienne tym, że posiada komorę wstępne-
go oczyszczania (3) z tkaniny filtracyjnej połączoną 
poprzez otwór wylotowy (6) i przewód odprowadzają-
cy (T) z komorą ostatecznego oczyszczania składającą 
się z filtra tkaninowego (8) o kształcie worka umie-
szczonego w szczelnej obudowie (9), która przez prze-
wód połączona jest z wentylatorem (10). 

50e (P. 156728) 17.07.1972. 
Instytut Metali Nieżelaznych, Gliwice (Zbigniew 

Śmieszek, Adam Łukasik, Zbigniew Pachoń, Zbigniew 
Dalewski). 

Urządzenie do końcowego odpylania gazów z pieców 
szybowych do wytwarzania kamienia miedziowego wy-
posażone w odpylające zwężki i wentylator odciągo-
wy znamienne tym, że posiada co najmniej jeden zra-
szany wewnątrz, szeregowy układ złożony z niskociś-
nieniowej zwężki (2) o oporach przepływu od 150 do 
200 milimetrów słupa wody, oddzielacza (3) kropel, wy-
soko-ciśnieniowej zwężki (5) z regulowaną korzystnie 
prostokątną gardzielą, sprzężoną z wyciągowym wen-
tylatorem (15) i oporach przepływu od 600 do 700 mi-
limetrów słupa wody, połączony z chłodząco-odkrapla-
jącą wieżą (7) zawierającą kolejno od dołu odkraplacz 
(8). wymiennik (9) ciepła, natryskowe urządzenie (10) 
oraz odkraplacz (11). 

51c (P. 156697) 14.07.1972. 
Patent dodatkowy do patentu nr 67300 

Stefan Ritter, Poznań. 

Flet umożliwiający otrzymywanie dźwięku falują-
cego według patentu nr 67300, znamienny tym, že ma 
urządzenie napędowe klapy zamykającej okresowo 
otwór zasysający fletu, zasilane z niezależnego źró-
dła prądu, osadzonego w zasobniku w osłonie urzą-
dzenia napędowego w postaci zespołu akumulatorów 
pastylkowych połącznych z silniczkiem poprzez opór 
zmieny i ewentualnie wyłącznik. 

Flet według zastrz. 1, znamienny tym, że klapa (6) 
zamykająca otwór (5) zasysający fletu osadzona jest 
poprzecznie do osi podłużnej fletu i stanowi łukowy 
odcinek w kształcie półkola (6) osadzonego na osi na-
pędowej (16) i zaopatrzonego w przeciwwagę (171, przy 
czym oś napędowa (16) osadzona jest w kole pama-
chowym (15) o elastycznej powierzchni ciernej znaj-
dującej się w zestyku z osią (14) silniczka napędowe-
go (13) zaopatrzoną najlepiej w elastyczną tulejkę 
ciernie stykającą się z kołem (15), przy czym klapa (6) 
otulona jest dziurkowaną osłoną (17). 

53c (P. 154969) 25.04.1972. 
Spółdzielnia Inwalidów, Człuchów (Kazimierz Wi-

tek). 

Sposób zabezpieczania artykułów żywnościowych 
przed działaniem temperatury letnich upałów, opako-
wanych w papier lub torby plastykowe i przenoszo-
nych w koszykach lub teczkach czy też innych szczelr 
nych pojemnikach, znamienny tym, że do pochłania-
nia ciepła otoczenia i wytworzenia wokół umieszczo-
nych w pojemniku produktów żywnościowych tempe-
ratury w granicach od -1 do +5°C stosuje się zbior-
niczki z zamrożoną cieczą składającą się z roztworu 
wodnego zawierającego od 5 do 10"/o amoniaku. 

Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz. 1, 
znamienne tym, że składa się z korpusu (1) posiadają-
cego obrzeże (2) zawierające skośnie wykonany wpust 
(3) służący do wodzenia boków zasuwanej pokrywy 
(4) oraz że posiada umieszczone we wnętrzu korpusu 
(1) prowadnice (5) między, które wkładane są prze-
kładki (6) zawierające ciecz chłodzącą. 
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53c (P. 166376) 30.06.1972. 
Stocznia Gdańska im. Lenina, Gdańsk Centrum Tech-

niki Okrętowej, Gdańsk (Bogusław Orgackl, Jerzy 
Święcicki). 

Sposób schładstmia ryb ftwtełych w wodzie morskiej 
- *'vlem znamienny tym, że do zbiornika świeżej ryby 
napt. . '-»nego zaburtową wodą morską, wsypuje się 
bezpośre^..!^ do wody dawkami lód korzystnie łusko-
wy a jednoczfcsił:'^ doorowadza się do wody sprężone 
powietrze aż do schi^Jr^r.if» tej wody do temperatu-
ry 0°C, przy czym do o z i ^ ' ^ t j wody wsypuje się 
świeżą rybę i ponownie dosypuje SIŠ 16d podtrzymu-
jąc mieszanie wody powietrzem do uzyskania tempe-
ratury 0°C i utrzymuje się ten stan do czasu pobrania 
ryby do przerobu. 

Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz. 1, 
składające się źe zbiornika i aparatury do mieszania 
wody powietrzem, znamienne tym, że ma napowie-
trzający kolektor (1) umieszczony korzystnie na dnie 
zbiornika (2) połączony ze źródłem sprężonego powie-
trza przewodami (3) poprzez powietrzny filtr (4). 

53c (P. 156407) 30.06.1972. 
Przedsiębiorstwo Budowy Urządzeń Chłodniczych 

i Mechanizacji Przemysłu Rybnego, Gdynia (Bogdan 
Smoliński, Tadeusz Duda). 

Sposób nasycania tkanek mięsnych roztworami, zna-
mienny tym, że roztwór w którym nasyca się tkanki 
mięsne jest wprowadzany w drganie. 

Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz. 1, 
znamienne tym, że składa się z pojemnika (1) wewnątrz 
którego znajduje się element wibrujący (I) wprawia-
jący w drganie cząsteczki roztworu (3) wypełniające-
go pojemnik (1). 

53g (P. 157108) 4.08.1972. 
Centralne Laboratorium Przemysłu Rolnego, War-

szawa (Władysław Lech, Krystyna Wichura, Stefan 
Górny, Wojciech Nowak). 

Sposób otrzymywania biaikowo-witaminowej paszy 
trwałej z liści buraków cukrewych, znamienny tym, że 

z rozdrobnionych liści wyciska się sok, który po za-
kwaszeniu kwasem organicznym lub.mineralnym, al-
bo mieszaniną obu do pH około 4,5 ogrzewa się do 
temperatury 75° lub wyżej, po czym oddziela koagu-
lat białkowo-karotenoidowy, a pozostały sok dopro-
wadza się do odpowiedniej temperatury, wzbogaca 
w sole azotowe i substancje wzrostowe, a następnie 
poddaje się zawarte w nim węglowodany fermentu-
jące konwersji biologicznej np. drożdżowaniu, oddzie-
la bogatą w witaminy z grupy В biomasę, którą ogrze-
wa się do temperatury 85° lub wyżej w celu inakty-
wowania enzymóv/ i zniszczenia ścianek komórkowych, 
miesza się z frakcją białkowo-karotenoidową i za-
kwasza całość do pH 4,0 lub niżej, natomiast pozo-
stałe wytłoki także zakwasza się do pH 4,0 lub niżej 
i dodaje środek konwersujący, hamujący rozwój droż-
dży, np. kwas benzoesowy, po czym oba komponenty 
t j . wytłoki i koncentrat przechowuje się osobno w wa-
runkach, zabezpieczających przed kontaktem ich z t le-
nem atmosferycznym. 

53* (P. 157495) 29.08.1972. 
Pierwszeństwo: 31.08.1971 - Szwajcaria 

CIBA-GEIGY AG, Bazylea, Szwajcaria. 
Środek konserwujący pożywkę dla hodowli owadów, 

znamienny tym, że jako substancję czynną zawiera 
pochodną 1, 2, 4-tiadiazolu o ogólnym wzorze 1, w któ-
rym n oznacza wartość liczbową 1-2, w ilości 2 5 -
100 ppm w przeliczeniu na ogólną ilość pożywki. 

53g (P. 157510) 29.08.1972. 
Poznańskie Zakłady Drobiarskie, Poznań (Jerzy 

Paschke, Bronisław Maciejewski, Henryk Wcisło, Zbig-
niew Torz). 

Sposób otrzymywania trwałego składnika paszowe-
go z poubojowych świeżych odpadów zwierzęcych, 
zwłaszcza z drobiu, po uprzednim ich rozdrobnieniu 
i otrzymaniu pulpy, którą poddaje się szczególnemu 
potraktowaniu mającemu na celu jej utrwalenie i za-
hamowanie rozwoju mikroflory i rozpadu białka, zna-
mienne tym, że do pulpy wprowadzonej w intensyw-
ny ruch mieszający dawkuje się stopniowo kroplami 
lub cienkim strumieniem kolejno lub w odwróconej 
kolejności stężony kwas solny i kwas mrówkowy o stę-
żeniu 85% albo ich mieszaninę korzystnie w propor-
cji objętościowej jak 1 : 2,5 tak, aby ogólna ilość do-
zowanych kwasów mieściła się w granicach 3,1-3,8 1 
na 100 kg pulpy, przy czym proces zakwaszania pro-
wadzi się na zimno, korzystnie gdy temperatura pul-
py ustalona jest w granicach 20-37°C, a także stosuje 
się leżakowanie pulpy dla głębszego przereagowania 
z kwasami aby najmniej w godzinę po dokonanym 
procesie chemosterylizacji wydzielone soki komórko-
we osiągnęły wartość pH w granciach 3-4,5 korzyst-
nie 3,8 i na końcu ewentualnie dodaje się do niej 
1,5-2%. wagowych chlorku sodu. 

53l (P. 156217) 23.06.1972. 
Poznańskie Zakłady Koncentratów Spożywczych, 

Poznań (Jerzy Piechanowski, Bogumiła Tietz, Stefan 
Wojtkowiak). 

Sposób stabilizowania tłuszczu i białka zawartego 
w koncentratach spożywczych w celu zmniejszenia 
procesów utleniających i zwiększenia trwałości przez 
wprowadzenie naturalnego stabilizatora, znamienny 
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tym, ze tłuszcz spożywczy podgrzewa się do tempera-
tury w granicach 55-65°C i po osiągnięciu jego płyn-
ności wprowadza do niego 3-25% wagowych dojrza-
łego i przeleżakowanego hydrolizatu białkowego w po-
staci pasty zawierającej nie mniej jak 80% suchej 
masy lub korzystniej w postaci proszku zawierającego 
nie mniej jak 95°/» suchej masy, w której znajdować 
się winien azot ogólny w ilości nie mniejszej jak 7,5% 
orsz chlorek sodu w ilości nie większej jak 35-40%, 
a nablśf"- гг.:~".гап1пе temperuje się w czasie naj-
mniej 15 minut i jednocześnie chłodzi aż do osiągnięcia 
stanu przechłodzenia tłuszczu i zapoczątkowaniu jego 
krzepnięcia i tak stabilizowaną masę tłuszczową w do-
wolny znany sposób i w dowolnych ilościach dozuje 
do innych składników suchych koncentratów spożyw-
czych. 

53l (P. 156526) 6.07.1972. 
Rejonowe Przedsiębiorstwo Przetwórcze Przemysłu 

Paszowego „Bacutil" w Lublinie z siedzibą w Puła-
wach, Puławy (Gwidon Szymankiewicz, Ryszard Tom-
czyk, Władysław Cybulak). , 

Sposób ciągłej ekstrakcji glutyny z surowców ko-
lagenowych, znamienny jest tym, że surowiec podczas 
ekstrakcji znajduje się w ciągłym ruchu posuwisto-
-obrotowym w stosunku do ekstraktora a w przeciw-
prądzie przepływa gorąca woda, oraz że dla uzyskania 
odpowiedniej temperatury ekstrakcji, transporter śli-
makowy i ścianki ekstraktora są ogrzewane. 

53k (P. 156216) 23.06.1972. 
Zakład Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego 

CHEŁM z Oddziałem w Nieledwi Przedsiębiorstwo 
Państwowe,. Chełm (Stanisław Żołądź, Władysław 
Krawczyk, Edward Boczkowski, Stanisław Swatow-
ski, Lucjan Tymicki). 

Sposób wytwarzania produktów owocowych skrzep-
łych, znamienny tym, że środek żelujący dysperguje 
się od razu w całości wsadu w temperaturze nie prze-
kraczającej 40 С i bez gotowania rozlewa się miesza-
ninę do opakowań, zamyka oraz utrwala termicznie. 

53k (P. 156283) 27.06.1972. 
Centralne Laboratorium Chłodnictwa. Łódź (Hanna 

Przybył, Andrzej Gogoliński, Krystyna Szymczyk, Hen-
ryk Lewkowicz, Mirosław Dielkow). 

Sposób przygotowania potraw mięsopodobnych z su-
rowca rybnego, zwłaszcza z ryb mrożonych, znamien-
ny tym, że jako podstawowe składniki stosuje się su-
rowiec rybny w ilości 8,0-9,0 części wagowych, bo-
czek w ilości 1,4-1,8 części wagowych, cebulę w ilo-
ści 1,8-2,2 części wagowych, pieczarki w ilości 0,4-0,6 
części wagowych, paprykę w ilości 0,25-0,3 części wa-
gowych oraz koncentrat pomidorowy 30% w ilości 
1,4-1,8 części wagowych, przy czym pokrojony suro-
wiec rybny podsmaża się na tłuszczu i następnie go-
tuje w przygotowanym sosie w czasie 4 -7 minut, a na 
zakończenie porcjuje się gotową potrawę i zamraża 
ją w temperaturze od -20 do - 30 С 

53k (P. 156674) 19.11.1970. 
Krajowy Związek Spółdzielni Rybackich, Gdynia 

(Adam Sroczyński, Kazimierz Organiściak, Józef Ła
piński). 

Sposób otrzymywania axar-agaru z wodorostów 
morskich polegający na preparowaniu wodorostów, 
proekstrakcji zanieczyszczeń, ekstrakcji agar-agaru, 
oczyszczaniu ekstraktu, zagęszczaniu i suszeniu jest 
znamienny tym, że: wodorosty preparuje się (rozwłók
nia) га pomocą wodnego roztworu wodorowęglanu 
amonu, proekstrakcję zanieczyszczeń prowadzi się za 
pćihocą wody w temperaturze wrzenia mieszaniny, 
oczyszczanie ekstraktu agar-agaru dokonuje się za po-
•"<«» *vwir nriharwiatacych, węgla aktywnego i wy-

mieniaczy jonowych w różnych kombinacjach, susze-
nie roztworu agar-agaru prowadzi się systemem roz-
pyłowym. 

53k (P. 156773) 18.07.1972. 
Szkoła Główna Gospodarstwa "Wiejskiego Instytut 

Technologii Żywności, Warszawa (Bohdan Drzazga, 
Andrzej Gasik, Andrzej Lenart). 

Sposób otrzymywania niskometylowanych prepara-
tów pektynowych z wyslodków buraczanych, znamien-
ny tym, iż wysłodki buraczane traktuje się wodnymi 
roztworami mocnych kwasów mineralnych, następnie 
prowadzi hydrolizę w temperaturze kilkudziesięciu 
stopni Celsjusza, a oddzielony sok pektynowy podda-
je obróbce wykończeniowej, zmierzającej do otrzyma-
nia sproszkowanych preparatów pektynowych: | przez 
bezpośrednie wysuszenie soku pektynowego, wstępną 
koagulację za pomocą alkoholu, lub też wstępną ko-
agulację za pomocą jonów metali i następnie alkoho-
lu. 

53k (P. 157604) 5.09.1972. 
Poznańskie Zakłady Koncentratów Spożywczych, 

Poznań (Kazimierz Owczarski, Stefan Wojtkowiak, An-
toni Świerczyński, Jerzy Michaluk, Stefan Sujak). 

Sposób stabilizowania barwnika znajdującego sit; 
w soku otrzymanym na drodze rozdrobnienia i tło-
czenia lub ekstrakcji krajanki czerwonych ćwikłowych 
buraków, ewentualnie podgeszczonym a następnie od-
wodnionym znanym sposobem, na przykład w suszar-
ni rozpyłowej w celu uzyskania z niego proszku przy-
datnego dla celów spożywczych albo dla barwienia 
środków spożywczych, znamienny tym, że sok przed 
lub po zagęszczeniu do zawartości 30-35% suchej 
masy podgrzewa się momentalnie do temperatury 
80-85 С i przetrzymuje w niej w okresie 5-20 se-
kund a następnie równie szybko schładza do tempe-
ratury 38-15 С i wprowadza do niego 2-4", ■. płyn-
nej szczepionki czystej kultury bakterii kwasu mle-
kowego w celu zapoczątkowania fermentacji, którą 
prowadzi się w temperaturze 3 8 - 4 5 C korzystnie przy 
41-43 С przez okres najmniej 4 godzin aż do osiąg-
nięcia wartości pH nie wyższej jak 4,5 po czym prze-
fermentowany i przefiltrowany sok odwadnia się mo-
mentalnie w strumieniu gorącego powietrza o tempe-
raturze 160-ПО С w znany sposób w suszarni roz-
pyłowej po uprzednim ewentualnym spienieniu go za 
pomocą dwutlenku węgla i wprowadzeniu do soku ni-
sko scukrzonego syropu ziemniaczanego utrzymując 
stosunek wagowy suchej masy syropu do suchej ma-
sy soku najkorzystniej w granicach 1 : 3,45. 

55d (P. 156311) 27.06.1972. 
Pierwszeństwo: 28.07.1971 - Austria 

Fezfabriken Gesellschaft m.b.H. Wiedeń, Austria 
(Adolf Kretschmer). 

Połączenie przez szew taśmy z tkaniny, w szczegól-
ności taśmy sitowej lub filcowej w maszynach papier-
niczych, w których na obu łączonych końcach taśmy 
w pewnym odstępie od jej poprzecznej krawędzi usu-
wa się część nitek wątku, a pozostałe luźne nitki osno-
wy na obu końcach taśmy łączy się za pomocą skrę-
tek i przetyczek drucianych lub tym podobnych, zna-
mienne tym, że wymieniona skrętka (5), najlepiej 
o przekroju kołowym, obejmuje tylko jedną przetycz-
kę (8) drucianą lub tym podobną tak, że luźne nitki 
(4) osnowy końcowego odcinka (1) jednego końca taś-
my owijają zwoje skrętki (5), podczas gdy luźne nit-
ki (4) osnewy końcowego odcinka (2) drugiego końca 
taśmy są założone w zwoje skrętki (5) i uchwycone 
przez założoną w skrętkę przetyczkę (8) drucianą lub 
tym podobną, przy czym wymieniona przetyczka <°) 
druciana lub temu podobna znajduje się w stosunku 
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do kierunku przesuwania sie, taśmy przed nićmi (4), 
osnowy, e końcowe odcinki (I, 1) taśmy pozostawione 
między jej poprzecznymi krawędziami i strefami luź-
nych nitek osnowy są zagięte w kierunku przeciwnym 
do kierunku przesuwania się taśmy. 

Sposób wykonywania połączenia przez szew według 
Jednego z zastrz. 1 do 6, znamienny tym, że luźne nit-
ki osnowy na jednym końcu taśmy są z jednej strony 
wkładane w zwoje skrętki drucianej a końcowy od-
cinek taśmy między strefą, w której usunięte zostały 
nitki wątkowe a krawędzią poprzeczną zostają zała-
many wokół tej samej skrętki w drugą stronę, na-
stępnie zakładane są w zwoje skrętki w znany spo-
sób luźne nitki osnowy na drugim końcu taśmy, po 
czym przetykana jest przetyczka druciana przez ca-
łą skrętkę między te ostatnie nitki osnowy i części 
zwojów skrętki drucianej znajdującej się po drugiej 
stronie tych części zwojów, wokół których owinięte 
są nitki osnowy drugiego końca taśmy. 

55e (P. 157527) 31.08.1972. 
Biuro Projektów Przemyślu Metali Nieżelaznych 

„Bipromet", Katowice (Bogumił Szmitt). 
Aparat do cięcia materiałów arkuszowych, mający 

ruchomy nóż krążkowy współpracujący z nożem dwu-
ostrzowym, znamienny tym, że nóż dwuostrzowy (6) 
przymocowany jest do suwaka (2), a roboczy stół (8) 
jest elastyczny. 

55f (P. 157515) 30.06.1972. 
Ostrołęckie Zakłady Celulozowo-Papiernicze, Ostro-

łęka, Polska (Zbigniew Karaś, Zofia Ulaska, Jerzy 
Zieliński). 

Sposób wytwarzania kartonu papierniczego z półpro-
duktów włóknistych pochodzenia roślinnego, znamien-
ny tym, że każdą utworzoną na sicie maszyny papier-
niczej warstwę, częściowo odwodnionej, pilśni papiti 
niczej, natryskuje się w znany sposób substancją na-
dającą włóknom celulozowym własności hydrofobowe 
i następnie wprowadza się zawiesinę włókien celulo-
zowych stanowiących kolejną warstwę kartonu, po 
czym wszystkie warstwy odwadnia się i suszy łącznie 
na dalszych częściach maszyny papierniczej. 

(P. 157069) 2.08.1972. 
Pierwszeństwo: 3.08.197?: - Wielka Brytania 

Storey Brothers and Company Limited Laucaster, 
Wielka Brytania (Syndney Desmoud Fenton), 

Wyrób tapicerskl, zwłaszcza siedzisko do pojazdów, 
składający się z podatnego, piankowego wypełnienia, 
które jest spieniane na miejscu wewnątrz poprzednio 
ukształtowanego pokrycia i w ten sposób zostaje zwią-
zane z pokryciem, przy czym pokrycie otacza przednią 
lub górną powierzchnię i powierzchnie boczne wynoł 
nienia i ma wolne dolne lub tylnp t:"z~i, -.(.oie są 
następnie mocowane do szt-"-.,..*; ramy siedzenia, zna-
mienny tym, że wokół spccmiej lub tylnej powierzch-
ni gąbczastego wypełnienia znajduje się wgłębienie 
(22) tworzące kołnierz (20) wokół którego brzegi (36) 
pokrycia (18) są zawinięte i zamocowane wewnątrz 
wgłębienia. . . . . . . 

56a (P. 157070) 2.08.1972. 
Pierwszeństwo: 3.08.1971 - Wielka Brytania 

Storey Brothers and Company Limited Lancaster, 
Wielka Brytania (Sydney Desmond Fenton). 

Sposób wytwarzania wyrobów tapicerskich, zna-
mienny tym, że luźne pokrycie umieszcza się w formie 
negatywowej, odpowiadającej kształtowi zewnętrzne-
mu gotowego wyrobu tapicerskiego, które utrzymuje 
się w formie przez wytworzenie podciśnienia pomiędzy 
ścianką formy i pokryciem, a do wnętrza formy wpro-
wadza się dającą się spienić mieszaninę, która spie-
nia się w formie wypełniając pokrycie i przywierając 
do tego pokrycia. 

57b (P. UÙÀCâ) 21.06.1972. 
Politechnika Krakowska, Kraków (Zbigniew Pała-

siński). 
Światłoczuła płyta lub folia do wykonywania zdjęć 

holograficznych pokryta znaną drobnoziarnistą emul-
sją światłoczułą, znamienna tym, że na przezroczystej 
folii lub płycie (a) wykonanej z przezroczystego ma-
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teriału są naklejone za pomocą przezroczystego spoi-
wa (C) drobne soczewki (B) wykonane z przezroczy-
stego tworzywa, przy czym płyta (A) jest drugostron-
nie podlana światłoczułą emulsją (E). 

57b (P. 156207) 23.06.1972. 

Akademia Medyczna, Gdańsk (Henryk Nowak). 

Sposób wykonywania odbitek fotograficznych z ma-
teriałów fotograficznych zaświetlonych, wywoływa-
nych znamienny tym, że negatyw papierowy uzyska-
ny znanym sposobem przetłoku lub negatyw metalo-
wy otrzymany w procesie chemigrafii pokrywa się 
mieszaniną składającą się z co najmniej 40 części wa-
gowych spoiwa jak np. stopy żywicy ftalowej mody-
fikowanej olejem lnianym z dodatkiem żywicy balto-
lowej, roztwór kalafonii w oleju rzepakowym. 45 częś-
ci wagowych pigmentu w postaci tlenku cynkowego, 
co najmniej 10 części wagowych wypełniacza jak np. 
siarczan barowy lub węglan wapniowy oraz co naj-
mniej 10 części wagowych rozpuszczalnika organicz-
nego jak np. benzyna, po czym nakłada się i przy-
ciska papier fotograficzny, który po zdjęciu kolejno 
wywołuje się, zmywa rozpuszczalnikiem organicznym 
podaną wyżej mieszaniną i utrwala się. 

87b (P. 156208) 23.06.1972. 

Akademia Medyczna, Gdańsk (Henryk Nowak). 

Środek do wykonywania rysunków na światłoczu-
łym materiale fotograficznym wywoływanym, zna-
mienny tym, że stanowi go roztwór uzyskany przez 
rozpuszczenie w 100 g jednowodorotlenowego alkoho-
lu alifatycznego co najmniej 50 g kalafonii lub co 
najmniej 15 g butyralu. 

57c (P. 157373) 21.08.1972. 

Akademia Medyczna, Gdańsk (Henryk Nowak). 

Przyrząd do, wywoływania błon fotograficznych skła-
dający się ze szczelnie zamykanego naczynia znamien-
ny tym, że wewnątrz naczynia (D umieszczona jest 
sztywna taśma (2) wygięta w kształcie linii śrubo-

wej i wyprofilowana na zewnętrznej powierzchni 
w ten sposób, że w połowie szerokości znajduje się 
występ do podtrzymywania brzegu błony fotograficz-
nej (3) w stałym położeniu, zaś przy obu końcach taś-
my (2) umieszczone są uchwyty (4) mocujące końce 
błony. 

57e (P. 157686) 24.05.1968. 
Pierwszeństwo: 20.06.1967 - Stany Zjednoczone 

Ameryki 

Teeg Research, Inc., Detroit, Stany Zjednoczone 
Ameryki (Robert M. Hallman, Gary W. Kurtz). 

Sposób wytwarzania wypukłych wzorów metalicz-
nych za pomocą elementu czułego na promieniowanie 
elektromagnetycznie składającego się z warstwy me-
talicznej i połączonej z nią warstwy przykrywającej 
wykonanej z materiału pod wpływem naświetlania 
promieniowaniem elektromagnetycznym reagującego 
z warstwą metaliczną z jednoczesnym zmniejszeniem 
przyczepności warstwy przykrywającej do warstwy 
metalicznej znamienny tym, że na elemencie czułym 
na promieniowanie kopiuje się obraz wytwarzanego 
wzoru, tak że tylko w miejscach naświetlonych pro-
mieniowaniem elektromagnetycznym zmniejsza się 
przyczepność warstwy przykrywającej do warstwy me-
talicznej, że następnie usuwa się obszary warstwy 
przykrywającej wykazujące zmniejszoną przyczepność 
przy pozostawieniu obszarów o nie zmienionej przy-
czepności oraz że podgrzewa się warstwę metaliczną 
aż do zaistnienia reakcji między warstwą metalicz-
ną a pozostałościami warstwy • przykrywającej co 
w efekcie powoduje wgłębne trawienie warstwy meta-
licznej w miejscach, na których znajdują się pozo-
stałości warstwy przykrywającej. 

57e (P. 157687) 24.05.1968. 

Pierwszeństwo: 26.06.1967 - Stany Zjednoczone 
Ameryki 

Teeg Research, Incorporation, Detroit, .Stany Zjed-
noczone Ameryki (Robert M. Hallman, Gary W. Kur^)-

Sposób wytwarzania wzorów metalicznych *a pomo-
cą elementu czułego na promieniowani«» zawierające-
go dwie wzajemnie połączone warsćwy, jedną meta-
liczną a drugą sporządzoną z materiału reagującego 
z warstwą metaliczną pod wpływem promieniowania 
elektromagnetycznego znamienny tym, że na elemen-
cie czułym na promieniowanie kopiuje się za pomocą 
promieniowania elektromagnetycznego obraz wytwa-
rzanego wzoru w ten sposób, że w naświetlonych 
miejscach elementu czułego na promieniowanie, 
w szczególności na powierzchni granicznej między rea-
gującymi wzajemnie ze sobą warstwami wytwarza się 
zmniejszający przyczepność wzajemną obu warstw 
produkt reakcji, że z miejsc o zmniejszonej przyczep-
ności usuwa się warstwę przykrywającą odsłaniając 
warstwę metaliczną oraz że warstwę metaliczną w 
odsłoniętych miejscach pokrywa się galwanicznie me-
talem lub poddaje trawieniu elektrolitycznemu. 
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57c (P. 157638) 24.05.1968. 
Pierwszeństwo: 14.06.1967 - Stany Zjednoczone 

Ameryki 

Teeg Research, Inc., Detroit, Stany Zjednoczone 
Ameryki (Robert M. Hallman, Gary W. Kurtz). 

Sposób wytwarzani» elementu elektrycznego, w któ-
rym człon o stosunkowo dużej oporności właściwej 
graniczy z członem o stosunkowo małej oporności wła-
ściwej, w szczególności opornika iub kondensatora 
znamienny tym, że element czuły na promieniowanie 
zawierający, jako człon o małej oporności właściwej1 

warstwę metaliczną a jako człon o dużej oporności 
właściwej - przytwierdzoną do warstwy metalicz-
nej warstwą z materiału reagującego pod wpływem 
naświetlania promieniowaniem elektromagnetycznym 
z warstwą metaliczną z wytworzeniem produktu reak-
cji o oporności właściwej pośredniej między opor-
nością właściwą metalu a opornością właściwą mate-

"riału warstwy przytwierdzonej do warstwy metalicz-
nej wystawia się na działanie promieniowania elek-
tromagnetycznego aż do wytworzenia produktu reak-
cji w określonej ilości oraz że naświetlony element 
czuły na promieniowanie osłania się przed działaniem 
promieniowania elektromagnetycznego, aby zapobiec 
dalszemu powstawaniu produktu reakcji. 

Sposób wytwarzania elektrycznego układu połączeń 
złożonego z co najmniej jednego opornika, kondensa-
tora i doprowadzeń elektrycznych (wejścia lub wyj-
ścia) znamienny tym, że element czuły na promienio-
wanie, który składa się z warstwy metalicznej, 
z przytwierdzonej do tej warstwy metalicznej - war-
stwy z materiału, który pod wpływem naświetlania 
promieniowaniem elektromagnetycznym z materiałem 
warstwy metalicznej tworzy produkt reakcji o opor-
ności właściwej pośredniej między opornością właści-
wą warstwy metalicznej a opornością właściwą war-
stwy przytwierdzonej do warstwy metalicznej, z na-
łożonej na drugą stronę wspomnianej warstwy me-
talicznej - warstwy izolacyjnej oraz z nałożonej na 
warstwę izolacyjną - drugiej warstwy metalicznej 
stanowiącej drugą okładkę kondensatora, poddaje się 
naświetlaniu w ten sposób, że podczas powstawania 
produktu reakcji na naświetlanych "stosowanie do za-
rysu mającego powstać układu obszarach warstwa 
metaliczna ulega całkowitemu przetrawieniu, że rów-
nocześnie inne obszary elementu czułego na promienio-
wanie ekranuje się od padającego promieniowania 
elektromagnetycznego w ten sposób, aby dająca się 
przetworzyć w produkt reakcji warstwa metaliczna 

• tych miejscach utworzyła opornik, okładkę konden-
stu ♦» oraz elektryczne połączenie między nimi i do-
prowa. -Hiiami, przy czym jedną część ekranowanych 
od promit, '-»ч ania obszarów przeznaczonych na opor-
nik naświetla »■ oromieniowaniem elektromagnetycz-
nym o zmniejsz«nCj ».tensywności aż do spowodowa-
nego prz*"~:sna varsi. metalicznej w produkt re-
?:..;: częściowego wgłębn«.& trawienia tej warstwy, 
aż do otrzymania właściwej We. 'S; ' opornika a dru-
gą część ekranowanych od pronu. rwania obsza-
rów - obszary stanowiące okładkę konJ -u-gtora, na-
świetla się tak, aby przez częściowe zużycie ^-iącej się 
przetworzyć w produkt reakcji warstwy metaliczw i oa 

tych obszarach uzyskać żądaną wartość pojemności 
kondensatora, że w odpowiednich miejscach dającej 
się przetworzyć w produkt reakcji warstwy metalicz-
nej dołącza się do prowadzenia wejściowe i wyjścio-
we oraz że naświetlony element osłania się od pro-
mieniowania elektromagnetycznego dla zapobieżenia 
dalszemu tworzeniu się produktu reakcji. 

58» (P. 150044) 16.08.1971. 
Przedsiębiorstwo Doświadczalne Pras Automatycz-

nych i Tłoczników „Ponar-Hydomat", Warszawa, Pol-
ska (E. Nowak). 

Prasa hydrauliczna dwustronnego dzia»^'-, Dosiada-
jąca napęd górny i dolny, znamienna tym, zŁ

 u c p u s 
(1) prasy jest monolityczną konstrukcją skrzynio..n 

58» (P. 156128) 20.06.1972. 
Widzewskie Zakłady Maszyn Włókienniczych „Wifa-

ma", Łódź, Polska (Tadeusz Kalisz). 
Maszyna do wycinania lub przebijania, otworów 

w taśmie, (tekst zgłoszenia i rys. umieszczono w kl. 7c 
na str. 

58» (P. 156949) 26.07.1972. 
Pierwszeństwo: 26.07.1971 - Stany Zjednoczone 

Ameryki 
Chemetron Corporation, Chicago, Stany Zjednoczo-

ne Ameryki (Ditler P. Madsen, Norman Rybicki). 
Prasa z wieloma płytkami ruchomymi prostopadle 

wz&Sędem siebie, zwłaszcza do prasowania bekonu, 
w htćr^j każda płytka jest ruchoma pomiędzy położe-
niem wyjàJ.Z'vi'ïr. a nnło7f>niem prasowania zgodnie 
z cyklem działania prasy, zawierająra pierwszą i dru-
gą płytkę, przy czym ta druga płytka jest ruchoma 
do i od pierwszej płytki, elektromagnetyczny zawór 
będący w pierwszym położeniu, gdy jego elektroma-
gnes nie jest zasilany i w drugim położeniu, gdy elek-
1»члма£Г.";> ;zbL *-c.;:îany, układ do sterowania ruchu 
wymiennych płytek względem siebie podczas cyklu 
działania prasy tak, że pierwsza płytka jest oddalana 
od drugiej płytki w kierunku położenia wyjściowego, 
gdy zawór jest w swym pierwszym położeniu a jest 
przybliżana do drugiej płytki i przez to do położenia 
prasowania, gdy zawór jest w swym drugim położe-
niu, oraz obwód elektryczny, posiadający pierwszy 
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wyłącznik i przeznaczony do łączenia elektromagnesu 
ze źródłem energii elektrycznej tak, że elektromagnes 
jest zasilany, gdy pierwszy wyłącznik jest zwarty a nie 
jest zasilany, gdy ten pierwszy wyłącznik jest roz-
warty, znamienna tym, że obwód elektryczny zawie-
ra przekaźnik sterujący, którego uzwojenie (218) jest 
połączone równolegle г elektromagnesem (84) elektro-
magnetycznego zaworu (106), a ponadto ten przekaźnik 
sterujący ma parę styków (216) zwartych, gdy jego 
uzwojenie (218) jest zasilane i rozwartych, gdy uzwo-
jenie (218) nie jest zasilane, oraz drugi wyłącznik (212), 
zwierany po osiągnięciu określonego punktu cyklu 
działania prasy (10), przy czym ten drugi wyłącznik 
(Î12) i styki (216) przekaźnika sterującego są połączo-
ne ze sobą szeregowo i są połączone równolegle 
z pierwszym wyłącznikiem (80), na «?kut*»Ł: czeco elek-
tromagnes (84) i uzwojeń- <-.*; przekaźnika steru-
jącego, raz p o b u d ź -.«« przez pierwszy wyłącznik (80) 
na skutek ZV--«~IU go i po zwarciu drugiego wyłącz-
nika (2 ł".\ pozostają zasilane poprzez ten drugi wy-
ler~ ..« (212) i styki (216), gdy pierwszy wyłącznik (80) 

rozwarty. 

69» (P. 156645) 11.07.19*72. 
Zakład Doświadczalny Techniki Medycznej, Łódź 

(Wojciech Kunicki, Stanisław Albrecht). 
Pompa membranowa, znamienna tym, że brzegi jej 

membrany (1) są zamocowane między dwoma pierście
niami (2) i (4), przy czym powierzchnia wewnętrzna 
pierścienia (2) umieszczonego w komorze sprężania 

pompy jest powierzchnią stożkową, zaś z obu stron 
membrany (1) są umieszczone tarcze (6) i (7), z których 
tarcza (6) w osi zamocowania membrany (1) do korbo-
wodu (8) jest wklęsła. 

Pompa membranowa według zastrz. 1, znamienna 
tym, że jej zawory stanowią umieszczone w stopnio-
wych otworach głowicy (3) pompy zaworowe płytki 
(9) w kształcie stożka ściętego, którego podstawa ma 
ścięcia wzdłuż cięciw nieprzecinających się w jej obrę-
bie, przy czym stosunek długości ścięć do średnicy 
zaworowej płytki (9) wynosi 0,6-0,95, zaś na dro-
dze wzniosu zaworowych płytek (9) są umieszczone 
ograniczniki ich ruchu w postaci okrągłej płytki (10) 
z łukowymi wycięciami, przy czym stosunek promie-
ni łukowych wycięć do średnicy płytki (10) wynosi 
0,4-0,6. 

59a (P. 156700) 4.07.1972. 
Zakłady Chemiczne „Oświęcim", Oświęcim (Franci-

szek Stachowiak). 
Powietrznia pompy tłokowej dla cieczy, służąca do 

łagodzenia wahań natężenia przepływu cieczy w pe-
riodycznym procesie pompowania, znamienna tym, że 
posiada w swej górnej części element grzewczy (4), 
umieszczony korzystnie po zewnętrznej stronie po-
wietrzni, oraz, w miarę potrzeby, posiada wewnątrz 
jedną lub więcej przegród (11), kierujących ciecz tło-
czoną w stronę króćca wylotowego (3). 

59b (P. 1560,24) 15.06.1972. 
Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego, Wro-

cław, (Zbigniew Błaszkiewicz). 
Łożysko podwodne wirnika pompy, a zwłaszcza wir-

nika przeciwprądowego urządzenia do napowietrzania 
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wody lub ścieków, znamienne tym, że łożysko (10) 
wirnika usytuowane jest wewnątrz odwróconego dnem 
do góry naczynia, w pobliżu dna tego naczynia. 

59b (P. 156465) 3.07.1972. 
Politechnika Łódzka Instytut Maszyn Przepływo-

wych, Łódź, Polska (Stanisław Kuczewski, Jan Kędzie-
rzawski, Andrzej Błaszczyk). 

Sposób regulacji wydajności pompy promieniowej 
lub wentylatora, znamienny tym, że dokonuje się ją 
przez zmianę położenia wylotu kanału wlotowego' (1) 
w stosunku do wlotu przedniej tarczy z wirnika (3), 
przy czym zmiana położenia tych elementów dokony-
wana jest wzdłuż osi geometrycznej. 

59b (P. 157096) 3.08.1972. 
Warszawska Fabryka Pomp, Warszawa (Ryszard 

Grabowiec). 
Pompa śmigłowa dwustopniowa dwustronnego 

działania do przetłaczania cieczy czystej i zanieczy-
szczonej w obiegach odwracalnych, a zwłaszcza do 
napełniania i opróżniania zbiorników na przykład ba-
lastowych na jednostkach pływających znamienna 
tym, że posiada wirniki (1) i (2) śmigłowe osadzone 
po obu stronach kierownicy (3) łopatkowej na wale 
W) ułożyskowanym w panewce (5) umieszczonej w kie-
rownicy (3) prz^ czym zmianę kierunku przepływu 
cieczy uzyskuje się przez zmianę kierunku obrotów 
silnika napędzającego, a parametry pracy pompy do-
tyczące wydajności, wysokości podnoszenia, sprawnoś-
ci, poboru mocy na wale bez względu na kierunek 
przepływu cieczy mogą być równe lub różne w za-
leżności od wymaganych warunków. 

59b (P. 157437) 24.08.1972. 
Pierwszeństwo: 26.08.1971 - Wielka Brytania 

Weir Pumps Limited, Glasgow, Wielka Brytania 
(Forrest Thomson Randell). 

Sposób uszczelnienia obrotowego wału pompy od-
środkowej do pompowania cieczy, w otworze obudo-
wy, znamienny tym, że przepływ przeciekającej cie-
czy pod ciśnieniem kieruje się z obudowy do kanału 

wlotowego uszczelnienia labiryntowego, utworzonego 
pomiędzy częścią wirującą a częścią nieruchomą 
uszczelnienia, po czym z kanału wlotowego kieruje 
się przepływ przeciekającej cieczy do komory pośred-
niej uszczelnienia labiryntowego, w której co naj-
mniej część przeciekającej cieczy odparowuje się, 
w celu wstrzymania przepływu przeciekającej cieczy 
przez kanał wlotowy, oraz wypuszcza się parę wraz 
z cieczą z komory pośredniej do kanału wyjściowego 
uszczelnienia labiryntowego. 

Uszczelnienie do stosowania sposobu według zastrz. 
1, znamienne tym, że zawiera część obrotową (9) i część 
nieruchomą (10) umieszczone odpowiednio na wale (3) 
i na obudowie (1) tak, że pomiędzy tymi częściami 
utworzone jest uszczelnienie labiryntowe, przy czym 
ucz-^f-în;r,.ic to uwiera pierścieniowy kanał wloto-
wy (12) i pierścienia».;• l--*?.->} wylotowy (13) oraz po-
łączoną z tymi kanałami pn..-iemową komorę po-
średnią (15A). 

59c (P. 157007) 29.07.1972. 
Patent dodatkowy do patentu P. 61403 

. Zakłady Konstrukcyjno-Mechanizacyjne Przemysłu 
Węglowego, Gliwice, Polska (Zofia Cichowska, Ed-
ward Cichowski, Bronisław Niemczyk). 

Urządzenie dozujące według patentu nr 61403, 
v/ którym ciecz dozowana wypełnia zasobnik, którego 
wnętrze rozdzielone jest workową przeponą na dwie 
symetryczne części a część górna zasobnika połączo-
na jest poprzez dyszę dozującą z przestrzenią ssawną 
pompy strumieniowej, zaś dolna część zasobnika po-
łączona jest z przewodem zasilającym pompę stru-
mieniową, znamienne tym, że przewód ssawny stru-
mieniowej pompy (2) łączący poprzez dozującą dyszę 
(3) wnętrze zasobnika (D z komorą ssawną strumie-
niowej pompy (2) składa się z cylindrycznego kanału 
(4) od dołu zakończonego gniazdem (5), w którym jest 
osadzona kulka (6) tworząca zawór zwrotny a kanał 
(4) zakończony jest rozwartym stożkiem (7) i zwięk-
sza swoją średnicę do dowolnej wielkości, przy czym 
średnie cylindrycznego kanału (3) i kulki (6) są tak 
dobrane, że przepływ cieczy dozowanej pierścieniem 
utworzonym przez ścianki kanału (4) i kulkę (6) wy-
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twarzą różnicę ciśnień przed i za kulką (6) i unosi 
ją na wysokość kanału (4), przy czym przewód ssaw-
ny (4, T) wykonany jest w materiale przejrzystym 
a kanał ze stoikiem (T) zakończony jest dozującą dy-
szą (3). 

59e (P. 156321) 28.06.1972. 
Politechnika Śląska im. W. Pstrowskiego, Gliwice, 

«otenisław Tochowicz, Franciszek Fikus, Eugeniusz 
к.-. ■•'«. Marian Balcerowski, Robert Jurt, Zygmunt 
Broll). 

Elektromagnetyczna przenośna ронфй. SK»CS. do go-
rących ciekłych metali znamienna tym, że jest wypo-
sażona w żaroodporną ceramiczną kształtkę - zbior-
nik (1) posiadającą szczelinowy kanał (2) i rurę ssącą 
(3), przy czym w kształtce (1) znajduje się chłodnica 
(15) dla osłonięcia umieszczonego w niej rdzenia ma-
gnetycznego (6) wzbudnika 3-fazowego. 

60» (P. 154028) 14.03.1972. 
Centralne Biuro Konstrukcyjne Urządzeń Budowla-

nych, Warszawa (Jan Wiśniewski, Henryk Wieczo-
rek). 

Układ tamoczynnie unieruchamiający elementy, któ-
rych napęd jest realizowany na Urodzę hydrfculiexnej 
lub pneumatycznej znamienny tym, że składa «ię 
z dźwigien (3) i (4) połączonych ze sobą przegubowo, 
podpartych z jednej strony sprężyną (8) z drugiej 
strony tłoczyskiem (7), siłownika (6) oraz rozdziela-
cza trójpołożeniowego, który przy wyłączonym napę-
dzie umożliwia wypływ medium roboczego z illnika 
(в). 

60a (P. 1540S4) 14.03.1972. 
Żywiecka Fabryka Maszyn, Żywiec (Kutyła Andrzej, 

Tomasik Michał, Niekiel Eugeniusz). 
Sposób sterowania kierunkiem przepływu cieczy ro-

boczych w maszynach г napędem hydraulicznym zna-
mienny tym, że w całym układzie hydraulicznym 
otwieranie lub zamykanie dopływu oleju jest oddziel-
ne do każdego przewodu tłocznego. 

60a (P. 156545) 7.07.1972. 
Biuro Projektów Konstrukcji i Technologii Obrabia-

rek i Narzędzi „Koprotech", Warszawa (Aleskander 
Derkaczew, Dariusz Stawiarski, Jan Szewczyk). 

Zawór składający się z korpusu i elementu sterują-
cego złożonego z trzpienia oraz tarcz o średnicach 
większych niż średnica trzpienia znamienny tym, że 
element sterujący (2) jest umieszczony swobodnie w 
korpusie (1), tarcze (4) i (5) są wiotkie korzystnie 
z gumy lub tworzywa sztucznego, a luz promieniowy 
pomiędzy trzpieniem (3) a otworem (8) łączącym ko-
mory ciśnieniowe (6) jest większy na całej długości 
przesuwu elementu sterującego (2) niż luz między śred-
nicą tarcz (4), (5) a średnicą komór ciśnieniowych 
(6). 

60a (P. 156588) 8.07.1972. 

Polska Akademia Nauk Instytut Cybernetyki Sto-
sowanej, Warszawa (Maciej Kozarski). 

Płynowy przetwornik położenia i kierunku ruchu, 
który ma kanał zasilający naprzeciwko którego znaj-
duje się kanał odbierający będący jednocześnie kana-
łem zasilającym przerzutnika strumieniowego, zna-
mienny tym, że kanał odbierający (5) przetwornika łą-
czy obszar zawarty między wylotem (4) kanaiu za-
silającego (2) i wlotem kanału odbierającego (o) z ko-
morą oddziaływania (6) przerzutnika strumieniowego, 
którym najkorzystniej jest przerzutnik z efektem 
Coandy. 
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60a (P. 157675) 8.09.1972. 
Pomorska Odlewnia i Emaliernia, Grudziądz, Polska 

(Eugeniusz Nowakowski). 
Mechanizm do zmiany zakreau pracy łącznik» ciś-

nieniowego, zawierający sprężynę i membranę, zna-
mienny tym, że ma wymienne pierścienie redukcyjne 
(1 i 2) osadzone w dwuczęściowym korpusie (3 i 4). 

62a3 (Р. 156559) 6.07.1972. 
Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „Delta-Mie-

lec", Mielec, Polska (Zygmunt Mizera). 

Mechanizm do równoważenia ciężaru obrotowych 
elementów przyrządów, znamienny tym, że zawiera 
cięgna elastyczne (1, 2) o dużym wydłużeniu jednost-
kowym. 

63e (P. 156498) 17.07.1972. 
Pierwszeństwo: 7.07.1971 - NRF 

Eisen und Drahtwerk Erlau Aktiengesellschaft *!.-
lau, NRF (Anton Müller, Hubert König, т-■ ;.„i<- őtro-
bel). 

"лпс-.-îr pueciwśłłicąowy z elementem obwodowym 
umieszczonym pomiędzy dwoma pierścieniowymi ele
mentami bocznymi, a mianowicie elementem zewnętrz
nym i elementem wewntęrznym, z których element 
wewnętrzny ma biegnący wokół osi opony pałąk mon
tażowy, którego końce są połączone z pozostałym od
cinkiem tego elementu wewntęrznego, przy czym co 
najmniej jeden koniec pałąka montażowego jest po
łączony rozłącznie członem zamykającym z pozostałym 
odcinkiem elementu wewnętrznego, znamienny tym, że 
oba końce pałąka montażowego (11) mają człony za
mykające (14, 15) do rozłącznego łączenia z pozosta
łym odcinkiem (12) elementu wewnętrznego (6) i że 
element zewnętrzny (34) jest wydłużalny w stosunku 
do długości jaką ma w położeniu roboczym. 

Sposób montowania łańcucha przeciwślizgowego we
dług zastrz. 1 do 15, znamienny tym, że po rozłożeniu 
łańcucha przed zewnętrzną stronę czołową opony (8) 
prowadzi się pałąk montażowy (11) jednym końcem 
(14) prawie równolegle do płaszczyzny oparcia w jej 
pobliże z jednej strony za oponą (8) aż ten koniec (14) 
ukaże się z drugiej strony opony, po czym znajdujący 
się na tym końcu człon zamykający łączy się z przy
porządkowanym końcem (30) pozostałego odcinka (12) 
elementu wewnętrznego (6) oraz że następnie połączo
ny z pozostałym odcinkiem (12) elementu wewnętrz
nego (6) pałąk montażowy (11) naciąga się częściowo 
znowu na zewnętrzną stronę czołową opony (8) i jego 
drugi człon zamykający (15) i po podniesieniu, łączy 
się powyżej osi opony również z pozostałym odcin
kiem (12) elementu wewnętrznego, po czym tak za
mknięty element wewnętrzny (6) zsuwa się całkowicie 
na wewnętrzną stronę czołową opony (8) i napręża się 
element zewnętrzny (37), przy czym łańcuch przed ze
wnętrzną stroną czołową opony (8) rozkłada się stroną 
bieżną ku górze w ten sposób, że otwarty element we
wnętrzny (6) leży bliżej opony (8) niż element zewnę
trzny (37). 
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63e (P. 156711) 14.07.1972. 
Pierwszeństwo: 22.07.1971 - Niemiecka Republika Fe-

deralna 

Eisen- und Drahtwerk Erlau-Aktiengesellschaft-Er-
lau, Niemiecka Republika Federalna (Günter Witzel, 
Anton Müller). 

Człon zamykający do ochronnych łańcuchów prze-
ciwślizgowych na oponę z częścią pierścieniową i z u-
mieszczonym na swobodnie wystających ramionach, 
tworzących otwór zawieszeniowy dla członów łączą-
cych, zamkiem który zawiera zawieszoną na końcach 
Tamion część mocującą i ząb poziomy umieszczony na-
przeciw tej części mocującej w sąsiedztwie powierzch-
.Л wewnętrznej części pierścieniowej, który przylega 
do otworu zawieszeniowego i połączony jest z częścią 
mocującą przez element mocujący w szczególności śru-
bę mocującą znamienny tym, że zagłębiający się przy-
najmniej częściowo w część mocującą (6) ząb poziomy 
(7) zawiera klinowe, położone wskośnie względem sie-
bie powierzchnie boczne (27), do których dolegają bez-
pośrednio odpowiednio przystosowane powierzchnie 
wewnętrzne (28) części mocującej (6). 

63e (P. 157020) 29.07.1972. 

Pierwszeństwo: 30.07.1971; Włochy 

Industrie Pirelli S.p.A., Mediolan, Włochy (Giorgio 
Tangorra). 

Opona pneumatyczna do kół pojazdów zawierająca 
bieżnik wzmocniony pierścieniową konstrukcją nieroz-
ciągliwą w kierunku poprzecznym i obwodowym, dwie 
ściany boczne przebiegające pomiędzy bocznymi kra-
wędziami bieżnika oraz obrzeżami opony przystosowa-
nymi do osadzenia w kołnierzach sztywnej obręczy 
koła, znamienna tym, że ściany boczne mają silną wy-
pukłość zwróconą do wnętrza opony a liniowe rozwi-
nięcie osi środkowej ich przekroju poprzecznego, jest 
większe niż maksymalna odlogłość pomiędzy boczny-
mi krawędziami bieżnika i kołnierzami obręczy przy 
maksymalnej dopuszczalnej mimośrodowości pomiędzy 
bieżnikiem i obręczą przy czym ściany boczne mają 
taką odporność na zginanie i ściskanie że możliwa jest 
zmiana wielkości tej wypukłości pod działaniem ciś-
nienia roboczego i przy. maksymalnej mimośrodowości 
a ponadto każda ze ścian bocznych posiada trzy części 
to jest dwie części przyległe do bocznej krawędzi bież-
nika i odpowiednio do obrzeża oraz trzecią część le-
żącą pomiędzy dwiema poprzednimi, która to część ma 
odporność na zginanie w płaszczyźnie południkowej, 
mniejszą niż odporność na zginanie pozostałych części 
ściany bocznej. 

63e (P. 157021) 29.07.1972. 
Pierwszeństwo: 30.07.1971; Włochy 

Industrie Pirelli S.p.A., Mediolan, Włochy (Giorgio 
Tangorra). 

Opona pneumatyczna do kół pojazdów składająca 
się z pasma bieżnikowego, dwóch ścian bocznych 
i dwu obrzeży przy czym każda ze ścian bocznych ma 
taki przekrój poprzeczny w płaszczyźnie południkowej 
którego oś środkowa jest wypukła w kierunku wnętrza 
opony a każda ze ścian bocznych ma ponadto taką od-
porność na zginanie w płaszczyźnie południkowej, że 
kierunek jej wypukłości nie zmienia się nawet pod 
działaniem ciśnienia panującego wewnątrz opony, zna-
mienna tym, że jest wyposażona w pierścieniową kon-
strukcję wzmacniającą, która jest elastyczna ale nie 
rozciągliwa zarówno w kierunku równoleżnikowym 
jak i południkowym opony, przy czym każda ze ścian 
bocznych ma przynajmniej jedną strefę wykazującą 
odporność na zginanie w płaszczyźnie południowej 
mniejszą niż analogiczna odporność pozostałej ściany 
bocznej. 

63c (P. 157566) 31.08.1972. 
Pierwszeństwo: 2.09.1971 - Wielka Brytania 

N.V. Bekaert S.A., Zwevegem, Belgia (Willy Tour-
noy). 

Linka -c oíaíí wysokowęglowej do wzmacniania opon 
P«jazdów, składająca się z pewnej ilości drutów, zna-
mienna tym, że druty mają zasadniczo martenzytycz-
ną strukturę krystaliczną i mają zdolność do wydłu-
żania w granicach 3 do юг/», korzystnie 3 do 8%. 

Sposób wytwarzania linki w^ług zastrz. J, >•■ KIÓ-
rym skręca się linkę z pewnej ilości -łrUtów i obrabia 
ją cieplnie, znamienny tym, że skręconą linkę ze stali 
wysokowęglowej, o strukturze austenityczne], hartuje 
się przez zanurzenie w celu uzyskania struktury za-
sadniczo martenzytycznej, a następnie odpuszcza w ce-
lu uzyskania zdolności do wydłużania od 3 do 10°/Ô, 
korzystnie 3 do 8°A>. 

63k (P. 157389) 22.08.1972. 

Eugeniusz Włodarczyk, Łódź, Zbigniew Lipowski, 
Łódź, Bronisław Włodarczyk, Łódź. 
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Pnekladnia łańcuchowa przeznaczona szczególnie do 
napędu rowerów, znamienna tym, że jej napędzające 
łańcuchowe koło ma kształt elipsy przy czym korby 
pedałów tworzą z najdłuższą osią elipsy kąt nie mniej-
izy nii 42°. 

65b (P. 156762) 18.07.1972. 
Biuro Projektowo-Technologiczne Morskich Stoczni 

Remontowych, Gdańsk (Zygmunt Kostrzewski, Zenon 
Nowak, Tadeusz Siemieniak). 

Sposób demontażu śrub napędowych na jednostkach 
pływających polegający na wywołaniu siły poosiowej 
pomiędzy piastą śruby a końcówką wału śrubowego 
w znany sposób przy pomocy klinów lub siłowników 
z jednoczesnym podgrzewaniem piasty śruby, znamien-
ny tym, że piastę napędowej śruby poddaje się równo-
miernemu i kontrolowanemu podgrzewaniu za pomo-
cą elektrycznych urządzeń grzewczych zamontowanych 

. na piaście śruby. 
Urządzenie według zastrz. 1 znamienne tym, że skła-

da się z obudowy (1) do której są zamontowane giętkie 
rury (3) wewnątrz których znajdują się oporowe dru-
ty (4) w izolatorach (5), podłączone do umieszczonych 
wewnątrz obudowy (1) zbiorczych szyn (6) zamonto-
wanych na izolatorach (7) i zasilanych poprzez umie-
szczone na obudowie (1) wtykowe gniazdo (2). 

66a (P. 156714) 15.07.1972. 
Pierwszeństwo: 3.08.1971; 2.12.1971 - Niemiecka Re-

publika Federalna 

Hans Michael Engels, Hofheim, Niemiecka Republi-
ka Federalna. 

Haki do zawieszania ciężarów, w szczególności haki 
rzeźnicze, z częścią górną umożliwiającą zawieszanie 
ich i częścią dolną, na której zaczepia się ciężar, zna-
mienny tym, że hak (1) część górna (2) i część dolna (3) 
są połączone jako jednolita część, wykonana z tworzy-
wa sztucznego o dużej wytrzymałości i odpornego na 
korozję przy zetknięciu z mięsem. 

67» (P. 156094) 19.06.1972. 
Jarocińska Fabryka Obrabiarek Przedsiębiorstwo 

Państwowe, Jarocin (Wincenty Szczepański, Antoni 
Szarczyński). 

Urządzenie do szlifowania noży do obróbki kół stoż-
kowych zaopatrzone w podstawę i wrzeciono z chwy-
tem stożkowym znamienne tym, że noże (1) zamoco-
wane są na głowicy (2) odpowiedniej, średnicy umie-
szczonej na trzpieniu (3) znajdującego się w znanym 
gnieździe stożkowym (4) wrzeciona (5) na którego po-
wierzchni zamocowana jest krzywka (6) która obra-
cając się wraz z wrzecionem za pośrednictwem kń>M? 
(7) po palcu wodzącym (8) nadaje wrzecionu (5) i gło-
wicy (2) z nożami (1) ruchy dające ostrza zataczane. 

67» (P. 156159) 21.06.1972. 
Politechnika Krakowska, Kraków (Lucjan Przybyl-

ski, Edward Wantuch, Andrzej Marekowski). 

Końcówka natryskiwacza cieczy mająca zastosowa-
nie na szlifierkach do wałków, znamienna tym, że kor-
pus (2) końcówki od góry jest ograniczony blachą (3), 
do której jest przyspawana rurka (1) doprowadzająca 
ciecz chłodząco-smarującą, a od dołu do korpusu (2) 
śrubą (6) jest przykręcona przesuwna płytka (7), przy 
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czym korpus (2) w miejscu ityku ze ściernicą (5) obej-
muje część ściernicy (5) od strony powierzchni robo-
czej znajdującej się nad obrabianym przedmiotem (4). 

67a (P. 157079) 2.08.1972. 

Kombinat Obrabiarek i Narzędzi do Obróbki Ścier-
nej „Ponar-Jotes", Łódź (Henryk Karoń, Stanisław De-
nuszek, Henryk Magier). 

Przystawka zmieniająca odległość między osiami 
dwóch wałków, zwłaszcza w szlifierkach do pił tarczo-
wych, znamienna tym, że odbiera od wału (6) ruch 
przerywano-obrotowy i przenosi poprzez trzpień (7) 
i koła zębate (8), (9), (10) i wał (11) z gniazdem na 
trzpień (4) i zamocowany na nim frez piłkowy (5). 

67a (P. 157642) 7.08.1972. 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Obróbki Ściernej, 
Łódź, Polska (Henryk Karoń, Henryk Magier, Stani-
sław Denuszek). 

Napęd powrotny pił trakowych i podobnych w cza-
sie ich ostrzenia, przy czym piła (8) jest zamocowana 
do wózka (3), znamienny tym, że składa się z koła na-
pędowego (1) opasanego linką (2), której jeden koniec 
jest zamocowany do wózka (3) śrubą (7), poprzez sprę-
żynę (6), a drugi przez śrubę (4) z nakrętkami (5). 

67c (P. 157603) 5.09.1972. 

Józef Józefowicz, Pruszków. 

Forma do prasowania osełek, pilników i segmentów 
ściernych, znamienna tym, że składa się z dwóch czę-
ści w kształcie litery L lub jej lustrzanego odbicia (1) 
dla wyrobów w postaci graniastosłupa, a w kształcie 
litery С dla wyrobów posiadających części powierzchni 
cylindrycznych, połączonych zawiasem z jednej strony, 
a zamkiem kołkowym sterowanym dźwignią z dru-
giej strony. 

71c (P. 157331) 18.8.1972. 
Pierwszeństwo: 24.8.1971 - Niemiecka Republika Fe-

deralna 
Emil Fauth, Sandhausen, Niemiecka Republika Fede-

ralna. 
Samouwalniający się wykrojnik, w szczególności dla 

przemysłu obuwniczego znamienny tym, że składa się 
z wystającego ku górze stożkowego noża (1) wykonane-
go ze wstępnie ulepszonej i oszlifowanej na gotowo 
stalowej taśmy nożowej. 

74b (P. 156157) 21.06.1972. 
Naukowo Produkcyjne Centrum Półprzewodników 

Instytut Technologii Elektronowej, Warszawa (Euge
niusz Kuźma). 

Układ elektryczny do sygnalizacji wzrostu tempera
tury znamienny tym, że zawiera czujnik (1). będący 
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termistorem o skoku rezystancji posiadający właści-
wości spustowe, włączony w obwód zasilania szerego-
wo z przekaźnikiem (2) i rezystorem (6), przy czym 
w połączeniu z przekaźnikiem (4) o opóźnionym czasie 
2adziałania odróżnia i sygnalizuje oddzielnie alarm 
fałszywy i prawdziwy. 

74b (P. 155350) 29.06.1972. 
Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego „Wrocław", 

Wrocław (Bolesław Mierzwiak, Jan Grzybowski, Ta-
deusz Watras). 

Fîeklromechanlczny układ sygnalizacji świetlno-
-akuslyczncj zwłaszcza przy żeliwiakach posiadający 
podnośniki pneumatyczne z bezpiecznikiem, do zamy-
kania i otwierania drzwi dennych, znamienny tym, że 
główny zawór (3) jest połączony stykowo, poprzez ru-
chomą dźwignię (4) z przyciskiem wyłącznika (5), po-
łączonego z migawkowym przekaźnikiem (7), działają-
cym na równolegle połączone ostrzegawcze żarówki (8), 
przy czym wyłącznik (5) połączony jest również z alar-
mowym dzwonkiem (11), zaś migawkowy przekaźnik 
<7) z oddzielnie zasilanym niestabilizowanym prostow-
nikiem (6). 

15» (P. 157539) 1.09.1972. 
Zakłady Maszyn i Urządzeń Technologicznych „Uni-

ma", Warszawa, Polska (Zdzisław Mycek). 
Urządzenie do znakowania przedmiotów cylindrycz-

nych posiadających wyprowadzenia jednostronne, 
zwłaszcza, do znakowania tranzystorów TO-5 i TO-18 
składające się ze znanego układu znakowania w posta-
ci koła matrycowego, wałków rozcierających, głowicy 
drukującej oraz koła offsetowego, znamienne tym, że 

układ ten, usytuowany jest w płaszczyźnie pionowej 
w stosunku do podstawy urządzenia oraz jest wyposa-
żony w regulację docisku koła matrycowego (1) wraz 
z wałkami rozcierającymi (2) i (3) do czcionek (6) gło-
wicy drukującej (4). 

75b (P. 156661) 12.07.1972. 
Grochala Helena, Grochala Zofia, Grochala Stani-

sław, Milanówek. 
Sposób zdobienia przedmiotów nadających im cha-

rakter dekoracyjny, wykonanych głównie z mas cera-
micznych, drewna, metalu i tworzyw sztucznych zna-
mienny tym, że odbywa się przez ułożenie w dowolne 
wzory wysuszone kwiaty, liście i nasiona roślin łącz-
nie lub osobno na powierzchni danego przedmiotu, 
przyklejeniu ich do tej powierzchni bezbarwnym środ-
kiem klejącym oraz pokryciu powierzchni przedmiotu 
z przyklejonym wzorem dodatkową warstwą tego sa-
mego lub podobnego bezbarwnego środka klejącegc. 

75b (P. 157096) 3.08.1972. 
Stocznia Szczecińska im. Adolfa Warskiego, Szczecin 

(Jan Kryśkiewicz). 
Sposób wykonywania kolorystycznych plansz, obra-

zujących rysunki o skomplikowanych kształtach, za-
wierających szczególnie dużo linii konturowych, wy-
konanych na klatce technicznej a następnie wyświetla-
nych na papier światłoczuły i nałożony na płytę spilś-
nioną znamienny tym, że papier światłoczuły przed-
stawiający rysunek pokrywany jest wymaganymi kolo-
rami tła, zapewniając jednocześnie widoczność linii 
konturowych rysunku, na który następnie nanoszone 
są farby temperowe, po czym całość planszy pokrywa-
na jest bezbarwnym lakierem ochronnym. 

75c (P. 156897) 24.07.1972. 
Przedsiębiorstwo Państwowe Zakłady Stolarki Budo-

wlanej, Wołomin (Andrzej Torbus). 
Elektrostatyczny aparat rozpylający, znamienny tym, 

że posiada głowicę w kształcie cylindra (1) z nawinię-
tymi zwojami powierzchni śrubowej (2) o zarysie umo-
żliwiającym grawitacyjne przemieszczanie się materia-
łów malarskich po powierzchniach heliokoloidalnych, 
przy czym wewnątrz cylindra (1) znajduje się układ 
zasilający głowicę w materiał malarski. 
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75d (P. 1S6986) 28.07.1972. 
Edward Sadryna, Baranów Sandomierski. 
Sposób wykonywania trwałych wzorów firanek lub 

podobnych tVanin na powierzchniach szklanych, meta-
lowych i z tworzyw sztucznych, znamienny tym, że na 
wygładzoną powierzchnię szklaną, metalową lub 
z twardego tworzywa sztucznego nakłada się firankę 
lub podobną tkaninę nasyconą roztworem kleju stolar-
skiego a następnie po wysuszeniu, powierzchnię podda-
je się działaniu strumienia mieszaniny powietrza 
z piaskiem kwarcowym o ciśnieniu 3 atmosfer do mo-
mentu powstania wgłębień w materiale obrabianej po-
wierzchni, odzwierciedlających wzór nałożonej tkaniny. 

76b (P. 154866) 20.04.1972. 

Centralne Laboratorium Przemysłu Lniarskiego, Ży-
rardów (Józef Pędzich, Jerzy Namysłowski). 

Sposób oczyszczania odpadków włóknistych znamien-
.ny tym, że odpadki spulchnia się z równoczesnym 
wstępnym oczyszczaniem i formuje pokład następnie 
dokładnie rozdrobniony a oczyszczone włókna odsysa 
się przy czym dokładne rozdrobnienie i odsysanie włó-
kien może być kilkakrotne. 

Urządzenie do stosowania sposobu wg zastosowania 
(1), znamienne tym, że składa się z walcowego spulch-
niacza wstępnego (1) zsypu surowca (2) ślimakowego 
urządzenia spulchniającego (3) i wylotu (4) transporte-
ra (5) szczeblaka uiglonego (6) wraz z ramieniem strą-
cającym (7) i pierwszym walcem rozdrabniającym (8) 
i rusztem (9) transportera pośredniego (10) pary wałków 
zgniatających (11) walca rozdrabniającego końcowego 
(12) oraz bębna odsysającego (13) i pary wałków koń-
cowych (14) przy czym elementy (10. 11, 12, 13 i 14) mo-
gą powtarzać się kilkakrotnie. 

76c (P. 156057) 17.03.1972. 

Centralne Biuro Techniczne Przemysłu Maszyn Włó-
kienniczych, Łódź (Marian Bartczak, Jan Pacholski, 
Józef Łaski, Tadeusz Filipczak, Ryszard Jańczyk). 

Urządzenie do pneumatycznego przędzenia włókien, 
zawierające walcową komorę przędzącą, posiadającą 
wklęsłość cylindryczną, kanały doprowadzające powie-
trze, kanał dolotowy włókien, kanał ssący powietrza, 
osiowy kanał odprowadzający przędzy znamienne tym, 
że przędząca komora (1) jest przestrzenią ograniczoną 
na obwodzie powierzchnią walcową od strony odpro-
wadzenia przędzy wklęsłą powierzchnią, która ma 
kształt powierzchni obrotowej, a od strony odprowa-
dzenia powietrza osadzonym, cylindrycznym, ssącym 
kanałem (5) powietrza rozszerzającym się dalej ku wy-
lotowi, przy czym dolna część przędzącej komory (1) 

. znajduje się na wysokości krawędzi kanałów (3) do-
^pjowadzających powietrze, natomiast wlot odprowadza-
jącego przędzę kanału (6) znajduje się między doloto-
wym kanałem (2) a dolnymi krawędziami kanałów (3) 
doprowadzających powietrze. 

76c (P. 156129) 20.06.1972. 

Widzewskie Zakłady ?*«.iszyn Włókienniczych „Wi-
fama", Łódź (Henryk Seicfin, Antoni Dudek). 

Zagęszczacz taśmy w aparacie rozciągowym ma-
szyny przędzalniczej, w położeniu roboczym przylega-
jący swobodnie, tworzącymi kształt klina, ścianami 
górną i dolną do powierzchni wałków rozciągowych 
górnego i dolnego, posiadający, skierowany swym zwę-
żonym wylotem w stronę miejsca styku tych wałków, 
lejkowaty otwór prowadzący i zagęszczający taśmę, 
mający w swojej ścianie przebiegającą wzdłuż jego osi 
przelotową szczelinę do wprowadzania taśmy, znamien-
ny tym, że przelotowa szczelina (12) lejkowatego otwo-
ru (9) umieszczona jest w skierowanej w stronę górne-
go wałka rozciągowego (1) górnej ścianie (7) zagęszcza-
cza, a .znajdująca się na stronie wlotu lejkowatego 
otworu (9) tylna ściana (13) zagęszczacza ma wypuk-
łość (h) większą od szerokości (a) szczeliny między dol-
nym wałkiem rozciągowym (2) i progiem (4) dolnego 
paskowego urządzenia (6) doprowadzającego taśmę (10), 
a dolna ściana (8) zagęszczacza ma przy wlocie lejko-
watego otworu (9), skierowany w dół, wydłużony ję-
zyk (14), którego końcowa część (15), zagięta pęd ką-
tem około 90°, ma długość (b) większą od szerokości (a) 
szczeliny między dolnym wałkiem rozciągowym (2) 
i progiem (4) dolnego paskowego urządzenia (6). 
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76e (Г. 156234) 26.06.1972. 
Centralne Laboratorium Przemysłu Bawełnianego, 

Łódź (Ryszard Soszyński, Mieczysław Jarczyński, Sta-
nisław Czech). 

Ukfad do likwidacji drgań przędzy w strefie pomiędzy 
wałkami wydającymi aparatu rozciągowego i prowad-
nikiem przędzy, znamienny tym, że posiada punkt opo-
ru (6) dla przędzy, usytuowany nad otworem prowad-
nika przędzy (5), pomiędzy prowadnikiem przędzy (5) 
i wydającymi wałkami (7) aparatu rozciągowego, w ta-
k-i sposób, ażeby kąt (ß) utworzony pomiędzy linią prze-
biegu przędzy i prostą poprowadzoną wzdłuż osi sy-
metrii wrzeciona za punktem oporu (6) był równy lub 
mniejszy od kąta (ćt) utworzonego pomiędzy linią prze-
biegu przędzy i prostą poprowadzoną wzdłuż osi sy-
metrii wrzeciona przed punktem oporu (6). 

76« (P. 157063) 1.08.1972. 

Herbert Alexander Girard Gastonia, Płn. Karolina, 
Stany Zjednoczone Ameryki. 

Sposób przenoszenia nawoju przędzy ze sztywnej 
cewki nieperforowanej na giętki, dziurkowany rdzeń 
farbiarski o przewidzianej z góry mniejszej średnicy, 
znamienny tym, że najpierw wkłada się giętki rdzeń do 
wymienionej sztywnej cewki, po czym usuwa się tę 
ostatnią zabezpieczając zamienny rdzeń giętki przed 
poosiowymi przesunięciami względem nawoju przędzy. 

Urządzenie do wymiany cewki, na jakiej osadzony 
jest nawój przędzy, na giętki, dziurkowany rdzeń, za-
mienny o przewidzianej z góry mniejszej średnicy sto-
sownie do sposobu przenoszenia nawoju według zastrz. 
1-4 zawierające element do podtrzymywania i ustala-
nia nawoju z zawartą w nim tą cewką, znamienny tym, 
że zawiera ustalający element (20, 22, 24) do podparcia 
i ustalenia rdzenia zamiennego (18) wewnątrz wymie-
nionej cewki (12), element (28) do osiowego unierucho-
mienia nawoju (10) przędzy, element (30) do chwytania 
wymienionej cewki (12), oraz urządzenie do osiowego 
przesuwania tego elementu chwytakowego w tym ce-

lu, by w miarę usuwania wymienionej cewki (11) z na-
woju (10), przędzy jej pasma w wewnętrznej części na-
woju obciskały wymieniony rdzeń zamienny (18). 

76c (P. 157503) 30.08.1972. 
Pierwszeństwo: 31.08.1971 - Niemiecka Republika De-

mokratyczna 
VEB Kombinat Spinneťéirnaschinenbau, Karl-Marx-

-Stadt, Niemiecka Republika Demokratyczna (Bernhard 
Gross, Wolfgang Ripsch). 

Urządzenie do samoczynnego obcinania i zaciskania 
zerwanej tekstylnej nici, współpracujące z czujnikiem 
biegu nici przekazującym impuls urządzeniu do obci-
nania nici, szczególnie w zastosowaniu do cisg=,rck, 
skręcarek i przewijarek, znamienne tym, że zawiera 
dwuramienną dźwignię (1), która w stanie spoczynku 
jest równoległa do biegu nici (2) a przy zerwaniu nici, 
pod wpływem impulsu siły jest pochyiona w ten spo-
stib, że nić (2) biegnie po zaokrąglonej krawędzi (За) 
zderzaka (3) napięta pod wpływem sił odciągających 
tworząc kąt ostry przy krawędzi tnącej (4) i na zde-
rzaku (3) jest zaciskana przez umieszczoną równolegl«; 
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do krawędzi tnącej (4) płaską sprężynką (5) na czas 
trwania impulsu siły, a po jego przerwaniu, sprężyna 
(7) zamocowana na dźwigni (1) ł w stałym punkcie (6) 
obudowy odciąga dźwignię (1) w położenie spoczynku. 

77a (P. 156685) 13.07.1972. 
Wytwórnia Sprzętu Sportowego „Polsport". Łódź, 

Polska (Jerzy Twardowski, Stanisław Pietrzak). 
Maty zapaśnicze segmentowe czworo i więcej-kątne 

składające się z materacy i pokrowca znamienne tym, 
że materace (2) wykonane są z płyt piankowych pół-
twardych z regenerowanego poliuretanu o gęstości 
110 kg/m* oklejonych obustronnie tkaniną (4) przy 
czym boki (5) materacy (2) zabezpieczone są warstwą 
elastycznego kleju a pokrowiec (6) wykonany jest 
w kształcie koperty z tkaniny stylonowej pokrytej obu-
stronnie tworzywem sztucznym najlepiej polichlor-
kiem winylu i posiada w narożnikach spodniej części 
trójkątne wycięcia oraz naszyte taśmy ściągające (7) 
zakończone zapinanymi hakami (8) i półkółkami (9). 

77f (P. 156573) 7.07.1972. 
Wojewódzki Związek Spółdzielni Pracy Ośrodek 

Techniki i Organizacji, Bydgoszcz (Bogdan Kościerski, 
Bernard Burczyk). 

Silnik wiatrowy do napędu różnych zabawek, zna-
mienny tym, że silnik ten stanowi szereg (co najmniej 
dwie) równych czasz półkolistych (1), umieszczonych 
na obwodzie pionowej, obrotowej osi (3) których płasz-
czyzny przecięcia są równoległe do tej pionowej, obro-
towej osi (3), przy czym ta oś (3) przenosi siłę wiatru 
w znany sposób na element napędu. 

78e (P. 156927) 26.07.1972. 
Główny Instytut Górnictwa. Katowice, Polska (Pa-

weł Krzysztolik). 
Generator do odpalania zapalników elektrycznych 

zaopatrzony w zasilacz stałego napięcia, strzałowy kon-
densator, tyrystor i poziomującą diodę, znamienny tym, 
że ma podwyższający transformator (5) z nasycają-
cym się rdzeniem magnetycznym, którego pierwotne 
uzwojenie (6) jest równolegle przyłączone poprzez ty-

rystor (3) do zacisków strzałowego kondensatora (2), 
a wtórne uzwojenie (7) transformatora (5) jest połą-
czone ze strzałowymi zaciskami (8). 

Odmiana generatora według zastrz 1, znamienna tym, 
że ma podwyższający autotransformator (9) z nasyca-
jącym się rdzeniem magnetycznym, którego wejście (10) 
jest poprzez tyrystor (3) równolegle przyłączone do za-
cisków strzałowego kondensatora (2), a jego wyjście 
(11) jest połączone ze strzałowymi zaciskami (12). 

Odmiana generatora według zastrz. 1, znamienna 
tym, że ma dławik (13) z nasycającym się rdzeniem 
magnetycznym, który z jednej strony poprzez tyrystor 
(3) jest równolegle przyłączony do zacisków strzałowe-
go kondensatora (2), a z drugiej strony do strzałowych 
zacisków (14). 

78e (P. 157677) 9.09.1972. 

Kopalnia Węgla Kamiennego „Rymer", Niedobczyce 
(Feliksa Skubis, Tadeusz Galisz, Stefan Retek). 

Układ połączeń sieciowej zapalarki kondensatorowej 
zawierający obwód zasilania sieciowego, obwód auto-
matycznego pomiaru oporności linii strzałowej, obwód 
ładowania kondensatora strzałowego, obwód automa-
tycznego pomiaru napięcia na kondensatorze strzało-
wym i obwód strzałowy, znamienny tym, że obwód 
strzałowy (5) ma element wykonawczy (9) stanowiący 
zespół dwóch tyrystorów (14 i 15) połączonych w ukła-
dzie wyłącznika prądu stałego, a w którym bramka 
pierwszego tyrystora (14) jest połączona z wyjściem 
układu inwertora tranzystorowego (10), zaś bramka 
drugiego tyrystora (15) jest połączona poprzez wzmac-
niacz (12) z uniwibratorem (11) generującym impu.s 
o określonym czasie trwania, przy czym na wejścia 
inwertora (10) i uniwibratora (11) jest włączony wspólny 
układ wyzwalający (13), stanowiący stabilizowany pros-
townik (16) ^bocznikowany obwodem styku wyzwala-
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jącego przycisku (17) połączonego szeregowo ze stykiem 
zwiernym (8a) przekaźnika (8) o uzwojeniu włączonym 
na wyjściu obwodem automatycznego pomiaru napię-
cia (3) na kondensatorze strzałowym (4). 

79c (P. 157365) 19.08.1972. 

Pierwszeństwo: 8.09.1971 - Wielka Brytania. 

Imperiał Chemical Industries Limited Londyn, Wiel-
ka Brytania (James Andrew Gibson, Colin James 
Webster). 

Mieszanka dla palaczy, znamienna tym, te zawiera 
»kładnik dymotwórczy wzmocniony nikotyną oraz sub-
stancję, która podczas palenia mieszanki wytwarza 
iv dymie substancję kwasową obniżającą właściwości 
dławiące dymu. 

80» (P. 156108) 20.06.1972. 

Biuro Projektów Przemysłu Materiałów Ogniotrwa-
łych „Bipromog" Przedsiębiorstwo Państwowe, Gliwi-
ce, (Tadeusz Kłos). 

Sposób przygotowania surowców plastycznych, 
zwłaszcza gliny, obejmujący rozdrabnianie na etruga-
czu, walcach nożowych lub gniotowniku sitowym oraz 
pierwsze suszenie w suszarni obrotowej, znamienny 
tym, że ziarna surowca o granulacji znamionującej 
niedostateczne jego wysuszenie od wewnątrz, korzyst-
nie 2iarna ponad 40 mm, oddziela się na przesiewaczu 
(P), korzystnie wibracyjnym, poddaje się wtórnemu 
rozdrobnieniu na walcach gładkich (WG) oraz wpro-
wadza się ponownie do suszarni obrotowej (SO), przy 
czym cykl ten powtarza się do czasu uzyskania ziarn 
surowca i granulacji zapewniającej Jego dostateczne 

wysuszenie, po czym surowiec rozdrabnia się na mły-
nie prętowym (MP) i wprowadza się do silosów. 

Układ urządzeń do stosowania sposobu według 
zastrz. 1, zawierający strugacz, walce nożowe lub gnio-
townik sitowy oraz suszarnię obrotową i młyn prę-
towy, znamienny tym, że jest wyposażony w przesie-
wacz (P), korzystnie wibracyjny, oraz walce gładkie 
(WG), przy czym urządzenia usytuowane są kolejno po 
suszarni obrotowej (SO), a walce gładkie (WG) połą-
czone są z suszarnią obrotową (SO) tworząc obieg zam-
knięty. . 

80» (P. 156440) 1.07.1972. 

Pierwszeństwo: 2.07.1971 - Wielka Brytania 

Spiroll Corporation Limited, Winnipeg, Manitoba, 
Kanada (Denysn Herbert, Ernst Mertens). 

Urządzenie do wytwarzania szeregowo rozmieszczo-
nych ślepych otworów na przeciwległych ścianach bocz-
nych płyty betonowej, za pomocą ramowej formy prze-
mieszczającej się po równoległych szynach stołu, posia-
dające komorę formującą ograniczoną wzdłużnymi 
ścianami, przy czym wytwarzana w tej komorze płyta 
zagęszczana np. za pomocą ślimaków tłoczących zostaje 
następnie wyłożona na płytę nośną, znamienne tym, że 
forma ramowa (10) wyposażona jest w przemieszczają-
ce się wzdłuż wycięć (19) wykonanych w bocznych 
ścianach (18) komory formującej, taśmy formujące (33) 
bez końca przechodzące przez tylne i przednie rolki 
naprężające (27'), na których to taśmach znajdują się 
rozmieszczone w jednakowych od siebie odstępach ze-
wnętrzne występy formujące (41, 41A), które to wy-
stępy na wewnętrznym odcinku taśmy wystają do 
wnętrza komory formującej poprzez wzdłużne wycię-
cie (19) wykonane w ścianie (18) tej komory dla wy-
tłaczania podczas ruchu formy ramowej (10) ślepych 
otworów (48) w powierzchniach bocznych nłyty K i -
nowej (16), przy czym taśma formująca (33) wsparta 
Jest na prowadnicach (23, 24). 

80a (P. 157323) 18.08.1972. 

Instytut Organizacji i Mechanizacji Budownictwa, 
Warszawa, Polska (Stefan Popowski). 

Wielomasowy wibrator o ukierunkowanych drga-
niach, zwłaszcza do zagęszczania masy betonowej, zna-
mienny tym, że w obudowie (1) ma symetrycznie roz-
mieszczone dwa kanały (4) dla" swobodnych mas (5) 
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wprawianych w ruch potoczytty za pomocą sprężone-
go gazu doprowadzanego przewodem gazu (2) dyszami 
wlotowymi (S) do kanałów (4). 

Wa (P. 156381) 30.06.1972. 
Zakłady Mechanizacji Budownictwa ZREMB Tychy, 

Zakład Wytwórczy Jaśkowice, Orzesze-Jaśkowice Sl., 
(Jan Matuszyk). 

Mieszadło potrójne do mieszarek planetarnych, zwła-
szcza do betonu z elastycznym zawieszeniem ramion 
z łopatkami, mocowane na wale wyjściowym przekład-
ni, znamienne tym, że wzdłuż pionowej osi obrotu po-
siada kształt cylindryczny oraz skoncentrowane zawie-
szenia ramion (2) we wspólnej szczelnie zamkniętej od 
dołu i przykręconej do korpusu (1), śrubami mocują-
cymi (11) obudowie (9), osadzonej na uszczelce (10). 

80a (P. 157447) 25 081972.a 

Instytut Organizacji i Mechanizacji Budownictwa, 
Warszawa, Polska (Stefan Popowski). 

Wibrator pneumatyczny o zmiennych amplitudach 
I podwójnym zakresie częstotliwości drgań wymuszo-
nych, zwłaszcza do zagęszczania masy betonowej, zna-
mienny tym, że w obudowie (1) ma kanał obiegowy (3), 
w którym jest umieszczona wewnętrznie niewywazona 

swobodna masa (2) wprawiana w ruch potoczysty za 
pomocą sprężonego gazu, najkorzystniej powietrza, do-
prowadzanego wlotem (4) i dyszą (5), a odprowadzane-
go na zewnątrz otworami (6) wykonanymi w ściance 
rdzenia (7) i otworem w pokrywie. 

80a (P. 157457) 25.08.1972. 
Dumont and Besson, Paryż, Francja, (Jacques Bes-

son). 

Sposób wytwarzania płyt dla budownictwa, z któ-
rych każda składa się z ramy wypełnionej przez co 
najmniej jeden materiał wtryskiwalny, znamienny tym, 
że ramy ustawia się pionowo w stosy przedzielając 
je poziomo sztywnymi płytami przedzielającymi w ten 
sposób, żeby zamknąć hermetycznie przestrzenie po-
między każdą ramą i dwoma kolejno po sobie ułożo-
nymi płytami przedzielającymi dolną i górną, następ-
nie doprowadza się stosy na stanowisko wtryskiwania, 
gdzie się ściska ramy ustawione w stos i równocześnie 
wtryskuje się materiał wypełniający do wszystkich 
przestrzeni utworzonych przez ramy stosu, po czym 
przesuwa się równolegle stos płyt utworzonych przez 
napełnienie ram na stanowisko rozładowania płyt a na- ' 
stępnie usuwa się ze stosu jedną płytę po drugiej za-
czynając od pierwszej dolnej albo górnej aż do ostat-
niej płyty górnej albo dolnej, wypychając poziomo pły-
tę, która ma się usunąć za pomocą ramy, która ją_ za-
stąpi, podtrzymując za pomocą górnej płyty przedzie-
lającej, płyty lub ramy ułożone w stosie nad nią. 

Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz. 
1-3, które składa się ze stanowiska wtryskiwania ma-
teriału wypełniającego do ram, z prasy o dwóch po-
ziomych płytach, pomiędzy którymi jest ściskana rama 
w czasie wtryskiwania, i z urządzeń do doprowadze-
nia materiału wypełniającego do wnętrza przestrzeni 
zamkniętej ramą i płytami prasy, znamienne tym, że * 
posiada stanowisko (1) do układania ram w stosy i do 
rozładunku płyt składające się z podnośnika (6) poru-
szającego się w kierunku pionowym, ria którym usta-
wiany jest wózek (5) oraz na przemian ramy i płyty 
przedzielające (13), urządzenia podtrzymującego (8) 
którego poruszające się poziomo ramiona (9) posiadają 
uchwyty podtrzymujące płytę przedzielającą oraz te 
części stosu (3). które znajdują się ponad płytą, stołu 
(11) z urządzeniem 'posuwającym dla wsunięcia ramy 
do stosu i stołu (14) dla odsunięcia ze stosu napełnio-
nej ramy, przy czym płyty prasy stanowiska wtryski-
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wania (t) rozsuwają się pionowo na odległość nie 
mniejszą od całkowitej wysokości stosu (3) ustawione-
go na stanowisku (1). 

80b (P. 154951) 25.04.1972. 

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu 
Kruszyw Budowlanych, Warszawa (Stefan Bieganek, 
Jarosław Mojsiejenko, Janusz Szlachta, Robert Weppo). 

Spoiwo do betonów znamienne tym, że stanowi mie-
»̂  *ne wspólnie zmielonych materiałów zawierają-
cych tlei.I.; kr/enu, glinu, żelaza i wapnia oraz wapna 
palonego o ilości űo bíw* wagi składników suchych, 
korzystnie do uzyskania powierzchni właściwej powy-
żej 2500 cm*/gram według Bleine'a oraz dodatku ko-
rygującego w postaci gipsu w ilości do 8% lub cemen-
tu w ilości do 20% wagi wszystkich składników su-
chych lub obu składników równocześnie. 

Wb (P. 156295) 27.06.1972. 

Politechnika Wrocławska,- Wrocław (Ryszard Rink, 
Zygmunt Szafran, Ryszard Wyszyński, Zofia Kachlík, 
Andrzej Kachlik, Jerzy Tąsiorowski, Andrzej Wallisch). 

Sposób wytwarzania cementu polegający na wstęp-
nym rozdrabnianiu wsadu, podgrzewaniu, mieleniu, 
wypalaniu na klinkier, schładzaniu oraz mieszaniu 
z dodatkami hydraulicznymi, znamienny tym, że mie-
lenie i wypalanie wsadu na klinkier przeprowadza się 
równocześnie w mieląco-wypalającym urządzeniu (6), 

Urządzenie według zastrz. 1, znamienne tym, że sta-
nowi go mieląco-wypalające urządzenie (6) składające 
się ze strumieniowego młyna (14, 15, 16, 17,. 18) zbloko-
wanego z nieruchomym piecem (20) w jedną całość za 
pomocą stożkowej komory (19). 

80b (P. 156400) 30.06.1972. 

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszi-
ca, Kraków (Roman Pampuch, Krzysztof Haberko, Ed-
ward Kowalski, Henryk Tomaszewski, Mieczysław Jaś-
kowski). 

Kombinowane proszki nieorganiczne do produkcji 
powłok i tworzyw polikrystalicznych, zawierające 
oprócz substancji podstawowej, substancję dodatkową, 
służącą do zwiększania przyczepności powłok do pod-
łoża oraz polepszenia adhezji ziarn pomiędzy sobą, zna-
mienne tym, że substancja dodatkowa tworzy warstew-
kę, osadzoną na ziarnach substancji podstawowej, naj-
korzystniej o jednolitych wymiarach i kształcie ku-
listym. 

Sftb (P. 156448) 3.07.1972. 

Cementownia „Warta", Działoszyn (Gwidon Hanau-
sek, Bogdan Sempiński, Stanisław Piasecki). 

Sposób usuwania złoża osadu w basenach szlamo-
wych cementowni, znamienny tym, że w czasie mie-
szania wytwarzany w cieczy szlamowej za pomocą za-
nurzonego w niej i zamocowanego na mieszadle urzą-
dzenia, silny ruch wirowy kierowany jest prostopadle 
do dna basenu, na powierzchnię złoża osadu. 

Urządzenie według zastrz. 1, znamienne tym, że skła-
da się z płyt mocujących (5 i 13) umieszczonych prze-
suwnie na prowadnicach rurowych (7) i połączonych 
kątownikami (8), przy czym na prowadnicach rurowych 
(7) umocowano wał wirnika (4) osadzonego w łożyskach 
(6 i 9), który to wał (4) połączono z jednej strony sprzę-
głem (10) z silnikiem (11), a z drugiej strony zanurzony 
w cieczy szlamowej zaopatrzono w wirnik nożowy (1) 
umieszczony we wnętrzu kielichowej kierownicy (2) 
zamocowanej kątownikami (3). 

80b (P. 156868) 21.07.1972. 
Instytut Technologii Nafty, Kraków (Wacław Sakwa, 

Dionizy Gasztych, Józef Gawrański, Stanisław Jura, 
Janina Marcinkowska, Włodzimierz Cholewa, Ernest 
Anderka. Andrzej Kowalówka, Jerzy Chachulski). 

Sposób spieniania ciekłych samoutwardzalnych mas 
formierskich na drodze stosowania dodatku środków 
powierzchniowo-czynnych znamienny, tym, że do masy 
cjodąje się 0,1-1,5% wagowych produktu zobojętnienia 
ługiem sodowym pozostałości po rafinacji wydzielo-
nych na sitach molekularnych n-alkanów gazowym 
SO, i dalej postępuje w sposób znany. 

80b (P. 156869) 21.07.1972. 

Instytut Technologii Nafty, Kraków (Wacław Sakwa, 
Dionizy Gasztych, Józef Gawrański, Stanisław Jura, 
Janina Marcinkowska, Włodzimierz Cholewa, Ernest 
Anderka, Andrzej Kowalówka, Jerzy Chachulski). 

Sposób uaktywniania bentonitów stosowanych w od-
lewnictwie na drodze wymiany jonów wapniowych 
i potasowych na jony sodowe znamienny tymi że do 
bentonitowej masy formierskiej dodaje się 0,5-2,0% 
wagowych produktu zobojętnienia ługiem sodowym po-
zostałości po rafinacji gazowym SO3 n-alkanów wy-
dzielonych z frakcji naftowych za pomocą sit moleku-
larnych. 

80b (P. 156916) 25.07.1972. 

Centralne Laboratorium Optyki. Warszawa, Poîska 
(Maciej Wilgocki, Zenon Bieleć). 

Sposób wytwarzania powłok ochronnych na wyro-
bach ogniotrwałych znamienny tym, że świeżo ufor-
mowany wyrób ogniotrwały pokrywa się warstwą 
ochronną charakteryzującą się większą wilgotnością 
niż materiał tego wyrobu, likwiduje się naprężenia 
i dokładnie spaja obie warstwy materiału przez prze-
trzymywanie całego wyrobu w atmosferze o tempera-
turach powyżej 20°C i wilgotności zbliżonej do 100%, 
a następnie na natychmiastowym naniesieniu na po-
włokę ochronną szczelnej warstwy z materiału nieprze-
puszczającego wody, np. lakieru benzylocelulozowego. 
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80b (P. 157506) 16.03.1972. 
Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa (Antoni 

Paprocki, Stanisław Oyrzanowski, Aleksander Macia-
zek, Wojciech Roszak). 
Sposób wytwarzani» spoiwa z popiołów lotnych, 

w którym miesza się popioły lotne z klinkierem ce-
mentowym, wapnem, piaskiem i gipsem, znamienny 
tym, że miesza się popioły lotne w ilości 60-80% wa-
gowo z klinkierem cementowym, wapnem, gipsem 
i piaskiem, a następnie dodaje się jako aktywator sole 
metali ziem alkalicznych lub/oraz sole metali III grupy 
według tablicy periodycznego układu pierwiastków 
Mendelejewa' lub ich minerałów. 

80b (P. 157138) 5.08.1972. 
Przedsiębiorstwo Dostaw Materiałów Odlewniczych, 

Katowice (Maciej Szczęsny, Ireneusz Szlenk, Paweł Li-
chota). 

Kit ognioodporny zwłaszcza do uszczelniania elemen-
tów kotłów znamienny tym, że zawiera w swym skła-
dzie: 
1) Grafit od 20 do 40% 
2) Mączkę kwarcową od 45 do 65% 
3) Bentonit od 0,1 do 3% 
4) Kerylobenzenosulfonian 

sodowy od 0,05 do 1% 
5) Chromalit od 2 do 10% 
6) Metakrzemiąn sodu od 10 do 20% 

80b (P. 157290) 15.08.1972. 

Instytut Przemysłu Organicznego, Warszawa (Wło-
dzimierz Lipniacki, Jan Froelich, Wacław Stanoch, 
Mieczysław Wróblewski, Czesław Molenda, Jan Hanuś, 
Teresa Maj, Wacław Sierant). 

Sposób wytwarzania środków upłynniających szlamy 
s surowców cementowych przez metylenosulfonowanie 
nowolaków znamienny tym, że do syntezy nowolaków 
używa się mieszaninę fenoli jedno- i dwuwodorotle-
nowych przy czym zawartość fenoli jednowodorotle-
nowych w mieszaninie wynosi 20-50% wagowych. 

80b (P. 157325) 18.08.1972. 
Skawińskie Zakłady Materiałów Ogniotrwałych, Ska-

wina (Zofia Patzek, Władysław Bieda, Krystyna Dra-
bik, Stanisław Malec, Zygmunt Kosiewicz, Walery Kos). 

Sposób wytwarzania gazoprzepuszczalnych wyrobów 
ogniotrwałych znamienny tym, że w składzie masy do 
formowania kształtek stosuje się wydzielone mono-
frakcje surowców schudzających na przykład 1 -
1,5 mm, 1,5-2 mm, 2,5-3 mm, przy czym rozmiar ziarn 
monofřakcji zależny jest od wielkości formowanych 
kształtek. 

80b (P. 157448) 25.08.1972. 

Kopalnia Węgla Kamiennego „Zofiówka", Jastrzębie 
(Jerzy Kucharczyk, Bronisław Małecki, Józef Szczer-
biński, Edward Luksa, Edmund Korzuch). 

Sposób wytwarzania drobnoziarnistych lekkich kru-
szyw budowlanych bez wstępnej granulacji składników 
surowca znamienny tym, że suche popioły lotne mie-
sza się z odpadami flotacyjnymi węgla kamiennego 
w ilości powyżej 40 kg odpadów flotacyjnych na 100 kg 
suchych popiołów lotnych, dodając w zależności od 
zawartości siarki w składnikach surowca odpady po-
płuczkowe o granulacji 0 -5 mm, dla otrzymania mie-
szaniny o zawartości siarki nie przekraczającej 1.5% 
całości masy, którą następnie poddaje się bezpośrednio 
wypalaniu w temperaturze 1200-1600°K w piecu obro-
towym bez dodatku paliwa. 

80b (P. 157477) 20.07.1972. 
Politechnika Wrocławska, Wrocław (Ryszard Rink. 

Stanisław Wanatowicz, Rudolf Żamojdo). 
Urządzenie do schładzania gorących materiałów РУ-

listych, znamienny tym, że stanowi go zestaw równo-
legle ustawionych baterii (I) z których każda składa 
się z kilku lub kilkunastu obrotowych wymienników (1) 
ciepła, przy czym zapoatrzone w żebra (4) górne części 
wymienników (1) ciepła usytuowane są w kanale (10) 
czynnika chłodzącego, natomiast zaopatrzone w spiral-
nie ukształtowane żebra (5) dolne części wymienników 
(1) ciepła usytuowane są w obudowach (6), które są ze 
sobą połączone naprzemian górnymi króćcami (8) i dol-
nymi króćcami (9). 

80b (P. 157537) 1.09.1972. 
Instytut Przemysłu Drobnego i Rzemiosła, Warszawa 

(Józef Tyszka, Jerzy Komorowski). 
Masa do wytwarzania elementów budowlanych skła-

dająca się z zaprawy betonowej oraz kory, öklein i in-
nych odpadków drewna, zneutralizowanych przez za-
nurzenie w roztworze wodnym chlorku wapnia, zna-
mienne tym, że korę, okleiny i inne odpadki drewna 
pokrywa się drobno sproszkowanym wapnem uwod-
nionym lub miesza z mlekiem wapiennym aż do po-
wstania wokół kawałków kory, öklein lub drewna cien-
kiej otoczki z wapna. 

Elementy budowlane ścienne pustakowe, jedno lub 
wielokanałowe, o grubości ścian zewnętrznych lub we-
wnętrznych budowli i o różnej wysokości uformowane 
z masy według zastrz. 1, 2 i 3, znamienne tym, że pio-
nowe krawędzie boczne ściennego elementu pustako-
wo-płytowego, tworzą koryto w kształcie litery „U" 
którego ramiona stanowią przedłużenia płaskich ścian 
bocznych elementu, zaś dno stanowi powierzchnia 
skrajnego żebra międzykanałowego wzmocnionego two-
rzywem z wypełniaczem odpadowo okleinowym, przy 
czym koryta umożliwiają wzajemne łączenie sąsiadu-
jących elementów ściennych sposobem żelazo-betono-
wym, albo utworzenie międzyelementowych kolumn 
nośnych z betonu zbrojonego, na których spoczywa 
zbrojona belka betonowa formowana na szczytowej 
krawędzi ścian budowli złożonych z elementów pusta-
kowościennych. 

81a (P. 157116) 4.08.1972. 
Spółdzielnia Pracy „Złomowiec", Gdańsk (Kazimierz 

Obidziński). 
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Urządzenie do balołowanla, składające się ze zbior-
nika i napędu piyty prasującej zamocowanych na kor-
pusie znamienne tym, że płyta (10) prasująca jest na-
pędzana tłoczyskami (9) cylindrów (5) hydraulicznych, 
a zbiornik (2) posiada jedną ze ścian, najkorzystniej 
ścianę (S) przednią odchylaną. 

81c (P. 157463) 25.08.1972. 
Morski Instytut Rybacki, Gdynia, Polska (Henryk 

Czubek, Józef Krępa, Roman Osmólski). 
Pojemnik do transportu 1 ikładowania ryb solonych 

i lodowanych mający postać prostokątnej hermetycz-
nie zamykanej skrzyni o lekko zbieżnych ku dołowi 
ściankach znamienny tym, źe jest zaopatrzony w dno 
zewnętrzne (2) mające szereg otworów odpływowych 
(3) i listew (13) na zewnątrz, przy czym we wnętrzu 
pojemnika znajdują się w środkowej części dłuższych 
jego ścian, prostoliniowe występy (8), na których jest 
wsparte płaskie dno wewnętrzne t!0) mające szereg 
otworów wylewanych (5) i wycięć operacyjnych (6) 
oraz mające na swej spodniej części umieszczone kor-
ki elastyczne (11) otoczone pierścieniami dystansowy-
mi (12) w takiej ilości w takich miejscach umieszczone, 
że ich położenie odpowiada ściśle położeniu otworów 
(3) w dnie zewnętrznym (2). 

81c (P. 157481) 28.08.1672. 

Huta Szkła „Wałbrzych", Wałbrzych (Jan Talko, Ste-
fan Chowaniec, Mieczysław Piskorek). 

Opakowanie do wyrobów szklanych *wł*ai:cza kształ-
tek budowlanych i płytek wykłedzinowych znamienne 
tym, że na znanej palecie (I) nałożona jest taca (£) 

z jednostronną krawędzią skierowaną do góry, obej-
mującą dolne brzegi warstwy wyrobów (3) zaś górną 
część opakowania stanowi taca (5) z jednostronną kra-
wędzią skierowaną w dół, obejmującą wierzchnią war-
stwę wyrobów (3) a pomiędzy tymi warstwami umiesz-
czone są tace (4) z dwustronnymi krawędziami obej-
mującymi brzegi środkowych warstwy wyrobów przy 
czym całość opakowania obejmuje w znanym układzie 
krzyżowym taśma metalowa (6). 

81d (P. 154101) 16.03.1872. 

Wytwórnia Urządzeń Komunalnych „WUKO", Łódź 
(Włodzimierz Gaede, Waldemar Neuman, Jerzy Dres-
ler). 

Mechanizm do obustronnego napędu wsypćw stoso-
wanych w samochodach do wywożenia śmieci o hy-
draulicznym uguiüíaniu składający się z układu dźwig-
ni połączonych ze sobą obrotowo znamienny tym, że 
dźwignia (1) osadzona na wale wsypu (2) połączona jest 
łącznikiem (5) z dźwignią (3) przy pomocy sworznia (6) 
i sworznia (10), na którym osadzone jest również ucho 
(7) tłoczyska (8) cylindra hydraulicznego (%). 
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81e (P. 156050) 16.06.1972. 
Politechnika Śląska im. W. Pstrowskiego, Gliwice 

(Wacław Sakwa, Zbigniew Piątkiewicz, Stanisław Jura, 
Henryk Olejniczak). 

Rynna aeracyjna do transportu materiałów sypkich, 
znamienna tym, że jest podzielona na segmenty (3) 
o oddzielnych powietrznych komorach (4) do których 
osobno doprowadza się, regulowaną w znany sposób 
ilość powietrza sprężonego, przez regulatory (6), przy 
czym pod zasypową gardzielą (1) znajduje się ukośna 
(lub) i pozioma, czołowa komora powietrzna (10). 

81e (P. 156099) 19.06.1972. 

Przedsiębiorstwo Projektowania i Wyposażania Od-
lewni „Prodlew" Oddział Projektowy, Kraków (Mie-
czysław Loch, Tadeusz Soczyński, Ryszard Motyczyń-
ski). 

Urządzenie do dozowania materiałów sypkich zanie-
czyszczonych, znamienne tym, że bęben dozov/nika ma 
klapę uchylną (1) z automatyczną regulacją docisku. 

81e (P. 156227) 23.06.1972. 
Reinold K. Weber, Frankfurt nad Menem, Niemiec-

ka Republika Federalna. 

Układ regałów magazynowych z wielu usytuowany-
mi jedna za drugą i jedna obok drugiej przegrodami, 
z wieloma usytuowanymi jedno obok drugiej przegro-
dami, z wieloma usytuowanymi jedno za drugim miej-
scami na palety dla magazynowych wyrobów, którego 
regały są z jednej lub z obu stron czołowych obsługi-
wane za pomocą wózka transportowego z obustronnie 
wysuwanym ramieniem teleskopowym i które są ogra-
niczone przez przynajmniej jeden chodnik komisjono-
wania, który na każdej stronie jest ograniczony jedy-

nie przez jedną płaszczyznę miejsc na palety, znamien-
ny tym, że regały magazynowe (2, 3) są utworzone 
z czterech umieszczonych szczelnie przy sobie płasz-
czyzn (A, B, C, D) miejsc na palety a ramię tełeskcpo-
we ma wysięg równy dwom głębokościom usytuowa-
nych jedno za drugim miejsc na palety, oraz urządzę-
nie do przestawiania wyrobów z jednej strony na dru-

81e (P. 156531) 6.07.1972. 

Patent dodatkowy do patentu nr P. 152847 

Zakłady Konstrukcyjno-Mechanizacyjne Przemysłu 
Węglowego, Gliwice (Andrzej Popowicz). 

Chwytak łapacza wozów połączony z -wyzwalającym 
skrzydłem, znamienny tym, że na osi (1) mocującej 
chwytak (2) pomiędzy nośną konstrukcją (3) i chwy-
takiem (2), znajdują się skośnie ścięte pierścienie (4), 
których kąt mieści się w granicach 2-5°. 

81e (P. 156547) 6.06.1972. 

Kopalnia Węgla Kamiennego „Zabrze", Zabrze, Pol-
ska (Paweł Musioł, Edward Palica, Józef Jankowski. 
Stanisław Wysocki, Henryk Mazur). 

Łańcuch roboczy do przenośników zgrzebłowych, skła-
dający się ze znanych odcinków łańcucha ogniwowego 
połączonych wzdłużnie w pasma zamkami (25, które 
łączą jednocześnie te pasma poprzecznie zgrzebłami (5) 
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rozłącznie, znamienny tym, że w trzonkach (3) zam-
ków (2) znajduje się para otworów rozmieszczonych na 
ich osi pokrywających się z otworami na końcach zgrze-
beł. 

81e (P. 156590) 8.07.1972. 

Kopalnia Węgla Kamiennego „SIERSZA", Trzebinia-
-Siersza, Polska (Edmund Pałka, Zbigniew Cichocki, 
Wojciech Halota, Kazimierz. Feliksik, Jan Knapik, Jan 
Gąsior). 

Urządzenie przesypowe posiadające sztywną kon-
strukcją mocującą, znamienne tym, że wzdłuż prze-
mieszczania się nadawy zaopatrzone jest w rozłącznie 
połączone i umieszczone wewnątrz sztywnej konstruk-
cji mocującej (1) ruszty, położone w różnych płasz-
czyznach względem siebie jak i wzglądom podłużnej osi 
sztywnej konstrukcji mocującej (1), przy czym ruszty 
te składają się z elastyczno-sprężystych elementów (2) 
pokrywających się lub przesuniętych względem ela-
styczno-sprężystych elementów (2) następnych albo po-
przednich rusztów. 

81e (P. 156684) 13.07.1972. 

Główne Biuro Studiów i Projektów Górniczych -
Ośrodek Studialno-Badawczy Projektowania Górnictwa 
Podziemnego, Katowice (Zbigniew Wasilewski, Józef 
Turczyński, Maksymilian Zakrzowski). 

Sposób układania długich materiałów rudnoukladał-
nych przy formowania ich w jednostki ładunkowe, 
znamienny tym, że w czasie załadowywania w formę (1) 

lub w wóz formujący długi materiał trudnoukładalny 
jest wprowadzony w ruch drgający, co powoduje jego 
zagęszczenie się w jednostce ładunkowej. 

81e ЧПЗ) 14.07.1972. 
Ośrodek Bacit. r v y Techniki i Organiza

cji Produkcji Maszy,, -k „ORTEM", Katowice 
(Lech Kosowski, Mice, -Uuk). 

Zasobnik do magazynował iotów cylindrycz
nych, znamienny tym, że po.si. trzeń magazy
nową (1) podzieloną ściankami ,_, -mwe sekcje 
(3) zamykane od dołu oddzielnymi . <i obroto
wymi (7) wykonanymi w postaci równo., -ogmon-
tów kształtowych (8), zabudowanych na '■ 0>), 
osadzonych obrotowo w ścianach bocznyci. 
czym górne krawędzie segmentów kształtowy 
tworzą w położeniu otwartym równie, pochyłą nad 
loną w kierunku staczania się przedmiotów (4) z zasi, 
bnika. 

81e (P. 156835) 20.07.1972. 
Leśnictwa, Warszawa (Henryk Instytut Badawczy 

Sieradzki). 
Składane raki oporowe, znamienne tym, że posiada-

ją rnmę nośną (1), do której dołączony jest przegubo-
wo zestaw łopat (5) połączony w innym miejscu prze-
gubowo łącznikiem (7) wiążącym zestaw łopat (5) z 
częścią stałą ciągnika lub wciągarki poprzez łożysko (6j, 
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t l« (Р. 15ШЗ) 25.07.1972. 
Biuro Projektów Przemysłu Organicznego, Warsza-

wa (Jan Wojdaszka, Stefan Koziorowski). 
Przenośnik dwutaśmowy posiadający bębny zwrotne 

(S) taśmy górnej umocowane wahliwie w obudowie na 
wahaczach (7) znamienny tym, że wahacze ustawio-
ne są skośnie do kierunku działania siły wypadkowej 
naciągu taśmy, która działając na bębny górne i wa-
hacz daje moment obrotowy dociskający bębny górne 
do dolnych, a rolki napinające (5) umocowane są prze-

jsuwnie w napinaczach teleskopowych posiadających 
sprężyny (8) i nakrętki (9) do regulacji wielkości na-
ciągu taśmy. 

81e (P. 156932) 26.07.1972. 
Kopalnia Węgla Brunatnego „Turów", Turoszów (Wa-

cław Sapkowski, Wiesław Bujas, Marek Jeżewski). 
Konstrukcja podpory fundamentowej do podnoszenia 

ciężkich maszyn roboczych, znamienna tym, że posiada 
swobodnie ułożone warstwy taśmy gumowej z rdze-
niem poliamidowym (9), warstwy podkładów drewnia-
nych (8), warstwy segmentów szyn kolejowych (7), skła-
dających się z szyny kolejowej (12), podkładki dystan-
sowej (11) połączonych śrubą (10) oraz warstw płyt 
stalowych (6). 

81e (P. 156942) 20.07.1972. 
Zakłady Urządzeń Technicznych „Zgoda", Świętochło-

wice (Jarosław Zalitacz, Jerzy Kwiatkowski). 
Pojemnik samowyładowczy obracany wokół dwóch 

czopów, umieszczonych po przeciwnej «tronie podpór 
tylnych i poza płaszczyzną pionową przechodzącą przez 
środek ciężkości, znamienny tym, że czopy (2) umiej-
scowione są powyżej środka ciężkości pustego lub na-

yrjpełnionego pojemnika, na jednym z boków pojemnika 
usytuowano wspornik oporowy (4) z zaczepem (5), a na 
dwóch bokach widełki (6) i sworznie (7) umożliwiają-
ce składowanie pionowe. 

81e (P. 157030) 31.07.1972. 
Kopalnia Węgla Kamiennego „SIERSZA", Trzebinia-

-Siersza, Polska (Edmund Pałka, Zbigniew Cichocki, 
Wojciech Halota, Kazimierz Feliksik, Jan Knapik, Jan 
Gąsior). 

Zsuwnia pneumatyczna zaopatrzona w konstrukcję 
mocującą znamienna tym, że posiada wypełnione gazem 
powłokowe zbiorniki (4) umieszczone wewnątrz mocu-
jącej konstrukcji (1) i połączonej z nią rozłącznie, przy 
czym powłokowe zbiorniki (4) połączone ze zbiornikiem 
zasilającym (14) ulegają odkształceniu objętościowemu 
w zależności od wielkości strugi przemieszczanych ma-
teriałów lub ilości ich zmagazynowania. 

81e (P. 157039) 1.08.1972. 
Biuro Projektów Przemysłu Materiałów Ogniotrwa-

łych „Bipromog" Przedsiębiorstwo Państwowe, Gliwi-
ce, Polska (Zbigniew Olszewski). 

Dwudrożny krzyżowy rozdzielacz materiałów sypkich 
lub kawałkowych, znamienny tym, że stanowi go zam-
knięty bęben (7) w kształcie walca, do którego od gó-
ry doprowadzone są w płaszczyźnie pionowej dwa ru-
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rociągi wlotowe (1) i (Ž). zaś od dołu, również w płasz-
czyźnie pionowej prostopadłej do uprzedniej, wypro-
wadzone są dwa rurociągi wylotowe (3) i (4), a we-
wnątrz którego usytuowana jest pionowa, obrotowa 
wokół osi walca, przegroda (5) z wyprowadzonym na 
zewnątrz, i trwale z nią zamocowanym ramieniem (6). 

81e (P. 157040) 1.08.1972. 
Biuro Projektów Przemysłu Materiałów Ogniotrwa-

łych „Bipromog" Przedsiębiorstwo Państwowe, Gliwi-
ce, Polska (Zbigniew Olszewski). 

Wielodrożny rozdzielacz, znamienny tym, że stanowi 
go nieruchomy odbiorczy stół (3) z promieniście na ob-
wodzie, umieszczonymi zsypami (4), nadawcza rura (5) 
z odcinającą zasuwą (6), umieszczona nad zsypami (4), 
w ich osi oraz podnośna obrotnica (2) z rynną (1). któ-
rej górny koniec jest obrotowo i przesuwnie połączony, 
za pomocą uszczelnienia (8), z nadawczą rurą (5), a dol-
ny koniec rynny (1) wchodzi w dowolny zsyp (4). 

81e (P. 157287) 15.08.1972. 
Centralny Ośrodek Badawczo-Projektowy Górnictwa 

Odkrywkowego „Poltegor", Wrocław, Polska (Bolesław 
Leligdowicz). 

Układ do kontroli poślizgu taśmy na bębnie napędo-
wym przenośnika, zawierający układ porównawczy 
wielkości analogowych, wzmacniacze operacyjne o dzia-
łaniu progowym oraz czujnik indukcyjny, znamienny 
tym, że ma elektryczny człon pomiarowy do pomiaru 
prędkości obrotowej silnika (M) napędowego przeno-
śnika, zawierający odbiornik częstotliwości (1), przyłą-
czony do silnika (M) napędowego przenośnika i po-
przez wzmacniacz wstępny (2) i dyskryminator napię-
cia (3) połączony z przetwornikiem wypełnienia impul-
sów (4), na którego wyjściu włączony jest integrator 
napięcia (5), przy czym wyjściowy sygnał wartości na-
pięcia (U,) z integratora napięcia (5) jest proporcjonal-
ny do gęstości wypełnienia impulsów na wyjściu z prze-
twornika wypełnienia impulsów (4) i podawany do 
układu różnicowego (6), do którego jest także wprowa-
dzany sygnał napięcia (U2) z czujnika indukcyjnego (7) 
kontroli biegu taśmy, proporcjonalny do jej prędkości 
liniowej, a sygnał wyjściowy napięcia (Up) z układu 
różnicowego (6) jest podawany na wejście mikroampe-
romierza (9), na wyjściu którego włączone są równole-
gle względem siebie dwa progowe wzmacniacze opera-
cyjne (10), (11), sterowane sygnałem prądu (Ip), pro-
porcjonalnym do wartości sygnału wyjściowego na-
pięcia (Up), przy czym każdy z progowych wzmacnia-
czy operacyjnych (10, 11) jest połączony z elementem 
wykonawczym (12, 13). 

81e (P, 157299) 16.08.1972. 
Biuro Projektów Przemysłu Syntezy Chemicznej 

„Prosynchem", Gliwice, Polska (Jan Teodorowicz, Grze-
gorz Majewski). 

Urządzenie do dozowania materiałów sypkich z kon-
tenera znamienne tym, że posiada konstrukcję nośną 
(3), przystosowaną do umieszczenia na niej kontenera 
(5), a w dolnej części pojemnik (1) z dwoma skośnymi 
zsypami wyposażonymi w zasuwy dozujące (2). 

81e (P. 157338) 18.08.1972. 
Biuro Studiów i Projektów Przemysłu Włókiennicze-

go, Łódź, Polska (Eugeniusz Krupiński, Stanisław 
Keppe). 

Przenośnik do transportu ładunków między dwoma 
odległymi od siebie i znajdującymi się na różnych po-
ziomach miejscami składowania znamienny tym, że ma 
dwa jezdne tory (1) i (2), usytuowane jeden nad dru-
gim, o wspólnej osi symetrii, ukośne względem płasz-
czyzny poziomej i górnym torze (1), od miejsca zetknię-
cia się z dolną i górną powierzchnią składowania rów-
noległym do tej powierzchni, a dodatkowo na torach 
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tych znajdują się rolkowe łańcuchy (3) i (4) z przy-
twierdzoną do łańcucha (3) górnego toru (1) ładunko-
wą platformą (5) 1 do łańcucha (4) dolnego toru (2) prze-
ciwciężarami (•), przy czym obydwa łańcuchy w gór-
nym torze (1) tą połączone ze sobą i z cięgnem (7), 
którego drugi koniec jest nawinięty aa, bęben (8), 
.wciągarki (9). 

I1* (P. 157368) 21.08.1972. 
Biuro Projektów Przemysłu Cukrowniczego „Cukro-

projekt" Warszawa, Polska (Czesław Neumayer). 
Dno silosa bunkra 1 tym podobnego pojemnika na 

materiały sypkie znamienne tym, że jest zestawione z lei 
prefabrykowanych, żelbetowych (A) i (B) w kształcie 
ostrosłupów o podstawie kwadratowej lub wielokątnej, 
o ścianach zwiększających swą grubość w kierunku 
od podstawy do wierzchołka, posiadające w wierzchoł-
kach otwory wylotowe, przy czym leje (A) i (B) usta-
wione są wierzchołkami do dołu i podparte na słu-
pach (3). 

81e (P. 157396) 22.08.1972. 
Przedsiębiorstwo Projektowania i Wyposażania Od-

lewni „PRODLEW", Warszawa, (Kazimierz Gawart). 
Zbiornik do materiałów sypkich, składający się z 

cylindrycznego korpusu w którego górnej częaci znaj-
duje się urządzenie zasypowe doprowadzające materiał 

sypki jednocześnie na cały przekrój tego zbiornika, zaś 
w dolnej - urządzenie odprowadzające ten materiał, 
znamienny tym, że urządzenie odprowadzające stanowi 
układ pionowych rur (7) rozmieszczonych równomiernie 
lub nierównomiernie w przekroju korpusu (1), przy 
czym rury te posiadają promieniowe otwory (K) na ca-
łej swej długości w celu przepuszczenia materiału syp-
kiego do swego wnętrza, a stąd na zewnątrz zbiór, 
nika. 

81e (P. 157470) 28.08.1972. 
Biuro Projektów Przemysłu Hutniczego „Biprohut" 

Przedsiębiorstwo Państwowe, Gliwice, Polska (Zygmunt 
Bujakowski, Jan Grajecki). 

Wóz transportowy zwłaszcza do transformatorów 
mający nośną ramę oraz mechanizm jazdy wzdłużnej, 
znamienny tym że nośna rama (1) ma kształt otwartej 
podkowy i od strony otwartej jest zaopatrzona w od-
chylné w płaszczyźnie poziomej zawiasowe wsporniki 
(7) zaopatrzone w korzystne śrubowe podnośniki (5) 
dla rusztu (8) na którym spoczywa przenoszony trans-
formator, oraz w ramie (1) ma umieszczone opuszczo-
ne za pomocą korzystnie śrubowych podnośników (4) 
dodatkowe jezdne koła (3) ustawione prostopadle do 
kół (6) jezdnych jazdy wzdłużnej. 

81e (P. 157580) 4.09.1972. 
Główny Instytut Górnictwa, Katowice, Polska (Pa-

weł Fudalej, Bronisław Zyska, Irena Przybyła, Jerzy 
Kalębka, Stanislaw Ziółkowski, Henryk Roleder, Jerzy 
Mańka, Wilhelm Bąk, Alfons Smolnik). 

Sposób zabezpieczania krążników przed korozją i ero-
zją oparty na zastosowaniu folii, znamienny tym, że 
jako folie stosuje się polichlorek winylu zawierający 
dodatek ciekłego tiokolu i dwusiarczku czterometylo-
tiuramu, korzystnie w stosunku 4 : 1, w ilości od 0,5°/* 
do lO*/o w stosunku do całkowitej ilości polichlorku 
winylu, która po naciągnięciu na krążnik poddaje się 
działaniu temperatury 110-130°C. 

81e (P. 157628) 6.09.1972. 
Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy „ZREMB", 

Warszawa, (Witold Kalisiak). 
Układ automatycznego sterowania podajnika komo-

rowego transportu pneumatycznego, zaopatrzonego naj-
korzystniej w trzy zawory z napędem pneumatycznym, 
a mianowicie w zawór zasypowy, zawór odpowietrza-
jący i zawór odcinający dopływ sprężonego powietrza 
do podajnika, wyposażony w zasadniczy zespół stero-
wniczy oraz zawór blokady układu automatycznego, 
znamienny tym, że jest zaopatrzony w pneumatyczny 
wskaźnik napełnięaia podajnika (1) zasilany z głów-
nego przewodu (8) sprężonego powietrza га pośredni-
ctwem dyszy (25) o ograniczonym wydatku i połączo-
ny z głównym zespołem sterowniczym (11) w ten spo-
sób, że wzrost ciśnienia w przewodzie sterowniczym 
pneumatycznego wskaźnika napełnienia powoduje 
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wzrost ciśnienia nad membraną (19) lub tłoczkiem głów-
nego zespołu sterowniczego (11) i przesterowanie zepo-
łu dwóch zaworków (16). 

81e (P. 1576S3) 7.10.1972. 
Spółdzielnia Pracy „Metal-Trakcja", Poznań (Moraw-

ski Antoni, Michalski Leon). 
Przenośnik zabierakewy do usuwania obornika z bu-

dynków inwentarskich, wyposażony w silnik elektry-
czny, wyłączniki síycüuvikowe, bęben napędowy i bę-
ben prowadzący oraz cięgła zaopatrzne w odchylné za-
bieraki przesuwające się w kanale nawozowym, zna-
mienny tym, że na przeważającej czę&ei swej długości 
przenośnik wyposażony jest w sztywne cięgła (10) po-
łączone między sobą za pomocą łączników (9), nato-
miast w pobliżu bębna napędowego i bębna prowadzą-
cego, przenośnik wyposażony jest w cięgła giętkie np. 
liny lub łańcuchy. 

82a (P. 156358) 29.06.1972. 
Pierwszeństwo: 1.07.1971 - Szwajcaria 

Luwa AG, Zurich, Szwajcaria (Robert Theophil Bach-
man). 

Urządzenie do suszenia wilgotnych materiałów, wy-
posażone w cylindryczni» w zasadzie poziomą komorę 
suszącą z wirnikiem w jej wnętrzu, wyposażonym w 
narządy skrzydłowe współpracujące z wewnętrzną 
ścianą komory, znamienne tym, że wirnik (4ô) jest zao-
patrzony w liczne nnstępujące po sobie w kierunku 
obiegu narządy (44, 48, 80, 82, 85) do układania waistw, 
przewaleewywania, rozdrabniania i skrobania, przy 
czym co najmniej jeden z tych narządów jest ukształto-
wany jako narząd do układania warstw (44, 80) oraz 
co najmniej jeden jako skrobak (48), którego swobodne 
obrzeża poruszają się bliżej ściany wewnętrznej rury 
(12) niż narządu ćo układania warstw, przy czym skro-
bali (48) jest wyposażony w otwory przelotowe (63) фв. 
otískroba nego m э teri a? u. 

82a (P. 156365) 30.06.1972. 
Biuro Projektów Przemysłu Materiałów Ogniotrwa-

łych „Bipromog" Przedsiębiorstwo Państwowe, Gliwi-
ce, Polska (Karol Seydak, Antoni Kalarus). 

Piec Rrzewezy suszarni obrotowej bębnowej, zna-
mienny tym, ze posiada ruszt mechaniczny łuskowy (1) 
zabudowany pochyło w stosunku do poziomu zabudowy 
pieca, pod kątem większym niż 20e, a pod rusztem (!) 
usytuowany jest, na poziomie posadowienia suszarni 
urządzenie odbiorcze, korzystnie wózek (3). dla odbioru 

82% (P. 156820) 19.07.1972. 
Biuro Projektów Przemysłu Organicznego, Warsza-

wa (Marian Koldoń, Andrzej Styczyński, Zbigniew 
Żubr). 

Instnlacjla dwustopniowej suszarni pneumatycznej 
% układem chłodzącym i mielącym, znamienna tym, że 
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posiada pneumatyczne, centryczne wprowadzenie ma-
teriału do suszarni przy pomocy powietrza o dowolnej 
temperaturze, chłodzonym przewodem. 

8f» <F. 157355) 16.08.1972. 
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Budowy 

Urządzeń Chemicznych, Kraków (Franciszek Kozacz-
ka). 

Suszarka obrotowa zwłaszcza do wysłodków bura-
czanych o współprądowym przepływie gazów suszących 
składająca się z obrotowego bębna z półkami i komory 
dosuszacza, znamienna tym, że bęben suszarki podzie-
;oi»;- jc-ai na Komorę transportującą (1) o długości około 
1/15 długości bębna wyposażoną w półki (6), komorę 
spiętrzająco-przerzutową (2) o długości około 1/15 dłu-
gości bębna wyposażoną w półki (7) umieszczone na 
obwodzie wewnętrznej powierzchni bębna, przerzutnik 
(8) umieszczony na głównej osi komory oraz właz (10), 
komory odparowania (3) wypełnione półkami krzyżo-
wymi (9) o długości uzależnionej od rodzaju suszone-
go materiału wolne przestrzenie (4) umieszczone mię-
dzy komorami odparowania (3) wyposażone w półki 
przerzutowe (11) i włazy (Ю). 

82b (P. 150599) 21.09.1971. 
Główne Biuro Studiów i Projektów Górniczych -

Ośrodek Studialno-Badawczy Projektowania Górnictwa 
Podziemngeo, Katowice (Jakub Bosacki). 

Pozioma wirówka do oddzielania w sposób ciągły ciat 
Stałych od cieczy np. węgla od wody, według patentu nr 
41299, wyposażona w bęben i ślimak, znamienna tym, 
io posiada lej (14) do wprowadzania medium a ślimak 
na kształt stożka ściętego, na obwodzie którego, na 
większej średnicy znajdują się rurki (16). 

83d (P. 156473) 3.07.1972. 
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dą-

browskiego, Warszawa (Wiesław Maciszewski, Józef 
Kalisz). 

Układ ekspandera czasu zawierający pojemność for-
mującą połączoną poprzez układ klucza prądowego z 
generatorem prądu rozładowania pojemności formują-

cej oraz połączoną bezpośrednio z generatorem prądu 
ładowania pojemność formującą, znamienny tymř że 
punkt połączenia pojemności formującej (1) z kluczem 
prądowym (2) oraz z generatorem prądu ładowania (3) 
pojemności formującej jest połączony z anodą diody 
dyskryminującej (5), której katoda jest połączona bez-
pośrednio z dodatnim wejściem komparatora (6) oraz 

j^pprźez, rezystor (7) z biegunem dodatnim (8) źródła 
zasilania ą ujemne wejście komparatora (6) jest załą-
czone,,.poprzez, dzielnik oporowy (9) i (10) ustalający 
jednakowe napięcie polaryzacji dodatniego i ujemne-
go /wejścia komparatora (6). między biegun dodatni 
(8) a biegun dodatni (11) źródła zasilania, którego bie-
gun (11) posiada niższy, potencjał od bieguna (8), a po-
nadto układ zawiera, wybierający zakres pomiarowy, 
przełącznik (15), którego styk ruchomy jest dołączony 
do bieguna (8) źródła zasilania, a styki polączpne щ 
każdy z jedną gałęzią pojemności formującej,! która 
stanowi szeregowe połączenie pojemności formującej 
(1), posiadającej różne wartości w poszczególnych ga-
łęziach indukcyjności (12) i rezystora (13) przy czyrn 
punkt połączenia pojemności (1) z indukcyjnością (12) 
jest załączony poprzez diodę (14) na masę. 

84a (P. 156378) 30.06.1972. 
Zakłady Energetyczne Okręgu Centralnego, Warsza-

wa (Marian Wyrębek). 

Przybrzeżny pomost segmentowy, zwłaszcza dla ośrod-
ków letniskowych, składający się z rozłącznie połączo-
nych segmentów, znamienny tym, że jego poszczególne 
segmenty (5, 6, 7, 8 i 9) stanowiące przestrzenną kon-
strukcję kratową wspartą na pionowych belkach za-
kończonych kołami jezdnymi (10), są ustawione tymi 
kołami na torze (1) ułożonym częściowo na lądzie i czę-
ściowo w wodzie w kierunku prostopadłym do linii brze-
gu, przy czym tor (1) jesl zakończony w wodzie odboj-
nicą stanowiącą dwa pionowe słupy (2) połączone bel-
ką (3) i podparte zastrzałami (4). 
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Ш (Р. 157614) 6.09.1972. 

Pierwszeństwo: 6.09.1971 - Szwajcaria. 

Joseph Richard Kaelin, Buochs, Szwajcaria. 

Urządzenie do powierzchniowego napowietrzania cie-
ciy zwłaszcza wody o konstrukcji nośnej obrotowego 
napowietrzacza powierzchniowego, wyposażonej w 
skierowane do dołu nogi nośne łożyska napowietrzacza 
oraz jednostki napędowej, znamienne tym, że nogi no-
śne (2) na swych końcach zwróconych do łożyska (4) 
mają kształt widełkowy i połączone są przegubowo z 
klatkową ramą nośną (5) łożyska (4), dla regulacji po-
łożenia pionowego, przy czym przy nogach nośnych (2) 
zarówno ponad jak i pod osią połączeń przegubowych 
tych ostatnich z ramą nośną (5) znajdują się elementy 
nastawcze (6) do zmiany położenia nóg nośnych (2) w 
stosunku do łożyska (4) napowietrzacza obrotowego. 

84a (P. 157696) 11.09.1972. 

Seditech Sedimentation Techniques, Esbjerg, Dania 
(Ole Jeppe Fjord Larsen». 

Sposób gromadzenia, i chronienia osadów materiału 
setyrnentacyjncKO na jinie zbiornika wody, znamienny 
tym. że giętki dywan lub- sztywną płytę stanowiącą 
powierzchnię płaską lub krzywoliniową umieszcza się 
pod powierzchnią wody blisko nad dnem i równolegle 
do dna. 

Urządzenie do stasowania sposobu według zastrz. 1 
i 2, znamienne tym. że zawiera elastyczny dywan lub 
sztywną płytę, która stanowi powierzchnię płaską lub 
krzywoliniową, oraz elementy plawne lub przymoco-
wane do dna utrzymująca te powierzchnie równolegle 
do dna w odstępie wynoszącym 0-400 cm. 

84c (P. 157384) 21.08.1972. 

Ministerstwo Obrony Narodowej Główne Kwatermi-
strzostwo Wojska Polskiego, Warszawa Polska (Broni-
sław Żydowicz). 

Rozpora rozstawna, wyposażona w śrubę rzymską i 
elementy rurowe znamienna tym, że na nakrętkach (2) 
osadzonych obrotowo przesuwnic na dwóch różnoskręt-
nie nagwintowanych ramionach śruby rzymskiej (1) są 
trwale umocowane cylindryczne prowadnice (4), we-
wnątrz których są umieszczone ruchomo przesuwnie 
rurowe wymienne człony (11 i 12) zmocowane z pro-
wadnicami (4) za pomocą przesuwnych rygli (6) prze-
chodzących przez otwory w prowadnicach (4) i otwory 
(14) w wymiennych członach (11 i 12), przy czym we-
wnątrz prowadnic (4) są również trwale osadzone cy-
lindryczne człony wodoszczelne (9) zaKończeń śruby 
rzymskiej (1) tworzące komory smarownicze (10), wy-
mienne człony (11 i 12) są wyposażone na swych zakoń-
czeniach w stopy oporowe (13), a śruba rzymska (1) 
wraz z nakrętkami (2) i prowadnicami (4) są wyposa-
żone w osłonę zewnętrzną (16). 

84c (P. 157602) 5.10.1972. 

Centralny Ośrodek Badań i Rozwoju Techniki Dro-
gowej, Warszawa, (Andrzej Jarominiak, Bolesław Kło-
siński). 

Sposób odspajania w kesonie gruntów spoistych, 
znamienny tym. że znanymi urządzeniami do wierce-
nia obrotowego perforuje się otworami (3j wyrobisko 
(1) w kesonie (2), a następnie grunt (4) pozostały mię-
dzy otworami (3) usuwa jedną ze znanych metod. 

85b (P. 157560) 31.08.1972. 

Pierwszeństwo: 2.09.1971 - Szwajcaria. 

Joseph Richard Kaelin. Buocks, Szwajcaria. 
Sposób wprowadzania tlenu lub gazów zawierających 

tlen do cieczy znajdującej się w osadniku urządzenia 
oczyszczającego oraz przemieszczania tego tlenu i ga-
zów zawierających tlen w tej cieczy, znamienny tym, 
że za pomocą powierzchniowego napowietrzacza obro-
towego wytwarza się w napowietrznej cieczy ruch 
skrętny jak również w obrębie górnych części ścian 
bocznych osadnika powoduje się skierowany do dołu 
przepływ cieczy a za pomocą przynajmniej jednego 
dodatkowego urządzenia doprowadzającego ciecz wy-
wołuje się dodatkowy przepływ, podtrzymywany przez 
przepływ wytworzony przez przepływ za pomocą na-
powietrzacza obrotowego i skierowany ku górze prze-
ciwnie do przewodu zasysającego napowietrzacza obro-
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towego, tak, że w obrębie bocznych ścian osadnika po-
wstaje przepływ cieczy skierowany w dół i sięgający 
aż do samego dna osadnika. 

Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz. 1-5, 
znamienne tym, że zawiera umieszczony w osadniku 
(1) powierzchniowy napowietrzacz (2) do wprowadza-
nia tlenu do napowietrzanej cieczy i przynajmniej je-
dno dodatkowe urządzenie (5) doprowadzające ciecz, 
którego otwór wylotowy jest skierowany przeciwnie 
do otworu zasysającego (4) napowietrzacza. 

85c (P. 157100) 3.08.1972. 
Zakłady Koksownicze ,,Zdzieszowice". Zdzieszowice 

(Bronisław Małecki, Tadeusz .Jaskółka, Czesław Ol-
czak). 

Sposób usuwania zawiesin osadu czynnego ze ścieków 
po biologicznym oczyszczaniu znamienny tym, że ścieki 
po biologicznym oczyszczaniu lub innym o znacznym 
stężeniu zawiesin wprowadzane są do osadnika (1), wy-
posażonego w obrotowy most (2) i w fihry (3) osadzone 
na wewnętrznej stronic obwodu osadnika, poprzez któ-
re przelewają się one ulegając oczyszczaniu z zawie-
sin, przy czym regeneracja filtrów (3) odbywa się 
za pomocą ostrego strumienia cieczy wytwarzanego 
przez instalację zabudowaną na obrotowym moście (2). 

Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz. 1, 
znamienne tym, że osadnik (1) z obrotowym mostem 
(2) wyposażony jest w filtry (3) zabudowane pod ką-
tem na wysokości lustra ścieków po wewnętrznej stro-
nie osadnika (1), przy czym filtry (3) wykonane są z 
konstrukcji sita nośnego (4) oraz z konstrukcji mikro-
slta (5) wykonanego z tkaniny filtracyjnej. 

85c (P. 157107) 4.08.1972. 
Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego, Wro-

cław (Zbigniew Błaszkiewicz, Adam Szper). 
Urządzenie do napowietrzania tvôdy lub ścieków 

pod pokrywą lodową przy pomocy wirnika przeciw-

prądowego, znamienne tym, że stanowi je element pły-
wający (11), korzystnie w postaci pierścienia, który w 
przekroju poprzecznym ma kształt trójkąta, którego 
dwie płaszczyzny przywierzchołkowe obciągnięte są 
elastycznym materiałem (12), w środku zaś elementu 
pływającego (11) umieszczony jest wirnik (4) zaopa-
trzony w przewód ssawny (5), do którego na osi (6) 
przymocowana jest obrotowo tarcza (7), zamocowana 
za pomocą ramienia (10) do elementu pływającego (11), 
przy czym wielkość tego elementu jest tak dobrana, że 
dolna pierścieniowa krawędź, korzystnie wierzchołek 
trójkąta, znajduje się poniżej dolnej płaszczyzny po-
krywy lodowej (15). 

85c (P. 157380) 21.08.1972. 
Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica, 

Gliwice (Józef Sobota, Krystyna Grabowska, Krysty-
na Krynicka, Joachim Zubek). 

Wielofunkcyjne urządzenie do uzdatniania wody 
i denitryfikacji ścieków, wykorzystujące energię po-
tencjalną medium zasilającego do rubulentnego wy-
muszania i pionowego wymuszonego przepływu mie-
szaniny reakcyjnej znamienne tym, że w komorze (2) 
szybkiego mieszania do łopatkowego wirnika (4) sprzę-
żonego z hydroturbinowym napędem (3), wyposażo-
nym w wymienne dysze (6) z regulacją kąta wypływu 
strugi w płaszczyźnie pionowej i poziomej, doprowa-
dza się pod ciśnieniem media reakcyjne. 
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85c . 15T4IS) 23.08.1972. 
Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego „Stoli-

ca", Warszawa, Polska (Andrzej Cisłowski). 
Napowietrzanie i attestante ścieków w komorach 

osadu czynnego przy pomocy znanych układów pompo-
wych, znamienne tym, że ścieki doprowadzane są do 
komór napowietrzajacych (4) przewodem (1) zaopa-
trzonym w dysze (2) umieszczone nad lustrem ścieków 
(3) skierowane równolegle do kierunku przepływu mie-
szaniny ścieków i osadu czynnego, przy czym ścieki 
pobierane są ze .studzienki zbiorczej (7) po osadnikach 
wstępnych (6). 

85c (P. 157690) 8.09.1972. 
Biuro Projektów Przemysłu Skórzanego, Kraków, 

Polska (Wacław Kozyra, Leszek Czuma). 
Urządzenie do mieszania ścieków t zgarniania osadu 

znamienne tym, że składa się z pomostu (1) obrotowe-
go długości odpowiadającej długości zbiornika spoczy-
wającego swymi końcami na czołownicach (2) wspiera-
jących się dwoma kołami jezdnymi (14) toczącymi się 
po szynie obwodowej (3) ułożonej w górnej części 
zbiornika, przy czym pomost (1) w środku zbiornika 
oparty jest na czopie centralnym (4) za pomocą łożys-
ka baryłkowego wzdłużnego osadzonego na amortyzato-
rze sprężynowym a do pomostu (1) podwieszone są 
mieszadła (5) tworzące układ planetarny qraz zgrzebła 
<6) zgarniacza przy pomocy dwóch ramion (7) nachylo-
nych do poziomu pod kątem 60° opierających się o dno 
zbiornika nastawnymi kołami jezdnymi (8) o gumo-
wych bieżnikach. 

86c (P. 157507) 24.07.1972. 
Centralne Laboratorium Przemysłu Wełnianego -

Południe Bielsko-Biała (Tadeusz Uczeń, Florian Zuzań-
ski, Jerzy Niemirowski, Zygmunt Kempny). 

Hamulec osnowowy z automatycznym wyrównywa-
niem napięcia osîiûwy, znamienny tym, ie zmianę na-
pięcia wyczuwa element w postaci półwalca (5), któ-

rego promień zewnętrzny krzywizny jest w granicach 
od 30-60 mm a grubość ścianki przekroju poprzecz-
nego jest w stosunku do promienia zewnętrznego jak 
1 :10 do 1 :40 co jest podyktowane koniecznością wy-
eliminowania częstotliwości drgań własnych z obszaru 
częstotliwości roboczej krosna. 

87b (P. 157499) 29.08.1972. 
Dnepropetrovsky Gosudarstvenny Universitet imeni 
300-letia Vossoedinenia Ukrainy s Rossiei, Dniepro-
pietrowsk, ZSRR (Vladimir Leontievich Totsky, Igor 
Konstantinovich Kosko, Valéry Romanowich Koval-
chuk, Anatoly Ivanovich Antonienko, Alexandr Ser-
geevich Voloshin, Ivan Petrovich Usacher). 

Ręczne urządzenie pneumatyczne, zwłaszcza do szli-
fowania, zawierające wydrążony korpus z kanałami 
doprowadzającymi i odprowadzającymi powietrze, w 
którego wydrążeniu umieszczona jest luźno tuleja opo-
rowa, w której osadzony jest trzpień przystosowany do 
mocowania narzędzia roboczego i stanowiący wirnik 
turbinowy, przy czym trzpień osadzony jest w tulei 
oporowej za pośrednictwem aerostatycznego łożyska 
wzdłużno-poprzecznego, powstającego w wyniku do-
prowadzenia sprężonego powietrza do szczelin utwo-
rzonych pomiędzy trzpieniem a tuleją oporową, zna-
mienne tym, że pomiędzy korpusem (4) a obydwoma 
końcami tulei oporowej (2) ma sprężyste, tłumiące pierś-
cienie uszczelniające (5), a trzpień (1) wyposażony jest 
w układ do wyważania w celu zmniejszenia wibracji, 
przy czym w celu zmniejszenia drgań dźwiękowych 
korpusu (4) kanał odprowadzający powietrze jest roz-
szerzony przy wylocie. 

88b (P. 156838) 20.07.1972. 
Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa (Zdzisław 

Ozimkiewicz, Eugeniusz Żarecki, Janusz Strzelecki, 
Stanisław Zajączkowski). 

Sposób budowy warstwowych urządzeń przepływo-
wych odwracalnych, znamienny tym, że wykorzystuje 
się tarcie warstwy przyściennej cieczy lub gazów wpro-
wadzanych pomiędzy dwa elementy urządzenia prze-
pływowego, z których jeden element jest nieruchomy 
a drugi element ruchomy względem siebie. 
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89b (P. 156659) 12.07.1972. 

Politechnika Łódzka. Łódź, Polska (Stanisław Za-
grodzki, Stanisław Zagrodzki jr). 

Rama nożowa krajalnicy przeznaczonej do krajania 
surowców pół twardych szczególnie buraków, znamien-
na tym, że wyposażona jest w noże krążkowe, zamoco-
wane obrotowo wzdłuż jednej osi geometrycznej, wy-
stające nieco nad płaszczyzną ramy, oraz nóż płaski 
zamocowany do ramy nieco nad płaszczyzną ramy 
równolegle do osi geometrycznej noży krążkowych. 



II. WZORY UŻYTKOWE 
Ш (W. 48255) 22.4.1969. 

Pierwszeństwo: 23.4.1968 - Stany Zjednoczone 
Ameryki 

Rexal Drug and Chemical 
Stany Zjednoczone Ameryki 
Robert Francis Bateman). 

Company, Los Angeles, 
(James Baldwin Swett, 

Pojemnik do przechowywania wyrobów cukierniczych 
składający się z podstawy i pokrywy, znamienny tym, 
że podstawa, której górna powierzchnia posiada za-
głębioną część środkową, ma krawędź przystosowaną 
do utworzenia z pokrywą połączenia wodoszczelnego, a 
pokrywa której pionowe ściany boczne tworzą wraz 
z zagłębieniem podstawy, przestrzeń dla tacy z wyro-
bami cukierniczymi posiada krawędź przystosowaną 
do utworzenia z krawędzią podstawy połączenia wo-
doszczelnego. 

4a (W. 48660) 2.07.1970. 
Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej, Lublin (An-

toni Borowski, Janusz Matusiewicz). 

Szklarski palnik dmuchawkowy przystosowany do 
zasilania gazem płynnym lub ziemnym, znamienny tym, 

że posiada dyszę (1) samoczynnie zasysającą powietrze, 
oraz kurek gazowy (2) z kołkiem (3) ściętym pod ką-
tem ostrym. 

5b (W. 49611) 14.10.1970.. 

Jaworznicko-Mikołowskie Zakłady Naprawcze Prze-
mysłu Węglowego, Kostuchna, Polska (Kazimierz Dy-
ląg, Edward Zak, Stefan Czarnecki, Stefan Kołodziej, 
Andrzej Kibort). 

Zespól urabiająco-ładujący znamienny tym, że na 
wrębiarce (13) umieszczony jest zespół wiertnicy (14) 
umożliwiający wiercenie otworów w stropie, ociosach, 
spągu i w przodku. 

Sa (W. 44365) 30.10.196S. 

Zakłady Przemysłu Wełnianego „Lodex", Łódź (Ta-
deusz Gazewski Zbigniew Rychter, Jerzy Niedźwiec-
ki). 

Instalacja wyclągowa4do barwiarki surowca, zna-
mienna tym, że do pokrywy (2) podłączony jest prze-
wód rurowy (3) z przepustnicą (5), którego górna część 
umieszczona jest w dolnej części wylotowego przewo-
du (4). 

8f (W. 49272) 28.04.1971. 

Biuro Projektowania Zakładów Włókienniczych, Łódi 
(Czesław Nieuważny). 
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Stół do cerowania, materiałów włókieniczych, mają-
cy ramę stojaka i osadzoną na niej płytę manipulacyj-
ną, znamienny tym, że manipulacyjna płyta (1) jest 
zamocowana na wspornikach (2) o kształcie trójkątów, 
które jednymi wierzchołkami są przegubowo zamoco-
wane do jednych końców wycięgników (4) drugimi 
końcami obrotowo osadzonych na jednym górnym prę-
cie (5) ramy, a nadto na przegubach (3) jednymi koń-
cami są zamocowane listwy (6) osadzone w zamocowa-
nych do drugiego górnego pręta (7) ramy łącznikach (8), 
a w łącznikach (8) zamocowanych do bocznych prętów 
(10) ramy stojaka są osadzone podpory (11) jednymi 
końcami przegubowo zamocowane do manipulacyjnej 
płyty (1), przy czym do bocznych prętów (10) ramy 
stojaka są nadto przymocowane szafkowe pojemniki 
(12), przeznaczone do przechowywania podręcznych 
przyborów. 

12a (W. 49152) 3.08.1970. 
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszi-

ca, Kraków, Polska (Kazimierz Mikuła, Jerzy Liszka, 
Jerzy Killer, Wiesław Cieśla). 

Urządzenie wyparkowe do odpędu ścieków fenolo-
wych, zawierające inżektor, umieszczony osiowo we-

wnątrz wymiennika ciepła w postaci przepony, znaj-
dującej się w komorze, ogrzewanej za pomocą palni-
ków lub gorących spalin, przy czym dolna część inżek-
tora jest połączona przewodem, zaopatrzonym w za-
wór, z dopływem pary wodnej i pompą obiegową, za-
silającą inżektor wodą, w przypadku niedostatecznej 
ilości pary, znamienne tym, że tłoczony przewód (3) in-
żektora (2) jest obudowany pionową, cylindryczną 
grzewczą przeponą (4), przy czym stycznie do przepo-
ny (4) są umieszczone palniki (5) lub przewody, dopro-
wadzające nośnik ciepła. 

12a (W. 49717) 22.06.1971. 
Centralne Biuro Konstrukcyjne Urządzeń Chemicz-

nych, Kraków (Lech Raczyński, Marian Łopuszyński, 
Henryk Kowalczyk). 

Urządzenie do kondensacji par, znamienne tym, że 
ma rury (2), zawieszone swobodnie w kolektorach (4), 
przy czym rury (2) posiadają kształt litery U i na 
prostych odcinkach zaopatrzone są w żebra (3), najko-
rzystniej usytuowane wzdłuż linii śrubowej. 

12c (P. 48936) 21.09.1970. 

Państwowy Ośrodek Maszynowy, Sanok (Marian 
Wójcik, Stanisław Stręk). 

Urządzenie do rozpuszczania stężonych środków che-
micznych w wodzie posiadające zbiornik główny u-
rnieszczony na podwoziu przyczepy oraz pompę ssąco-
-tłoczącą, przekładnię pasową, wał napędzający, roz-
dzielacz, odwadniacz pompy i zawory znamienne tym, 
że zawiera przewód doprowadzający (15) połączony ze 
zbiornikiem głównym (1) oraz zbiornik środków che-
micznych (8) połączony przewodem (9) z rurą rozpy-
lającą (11), umieszczoną w zbiorniku głównym (1), przy 
czym między zbiornikiem środków chemicznych (S) 
a rurą rozpylającą (11) umieszczony jest zawór (10). 
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12d (W. 48534) 20.6.1969. 
Zakłady Urządzeń Przemysłowych P.P., Nysa (To-

masz Gasiński, Jan Górka, Jerzy Szypelow, Tadeusz 
Halába, Jacek Nawrocki). 

Łożyskowanie wału bębna filtru zwłaszcza herme-
tycznego o działaniu ciągłym, składające się z dwóch 
łożysk, w których osadzone są końcówki wału bębna 
filtru, znamienne tym, że jedno z łożysk, łożysko (1) 
jest umieszczone wewnątrz korpusu <2) na jego pod-
porze (3), przy czym pozostałe łożysko (6) jest usytuo-
wane w znany sposób na zewnątrz korpusu (2). 

12e (W. 48939) 15.01.1970. 
Instytut Przemysłu Wiążącego Materiałów Budowla-

nych, Opole, Polska (Helmut Heffmeister, Roman Kam-
rhler, Ginter Kurpierz, Henryk Małek). 

Mieszarka laboratoryjna, przeznaczona do mechanicz-
nego mieszania, zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
materiałów sypkich o dowolnej wilgotności, zwłaszcza 
znormalizowanych zapraw cementowych, tak aby przy-
gotowana w mieszarce mieszanina, zwłaszcza znormali-
zowana zaprawa cementowa, mogła być formowana, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, na przykład w 

-znormalizowane beleczki i używana do określenia ba-
danych własności, z korpusu, silnika elektrycznego o 
takiej ilości biegów jaka ilość prędkości mieszadła 
jest przewidziana przepisami dla danego rodzaju badań, 
zespołu redukującego ilość obrotów silnika na ilość 
obrotów mieszadła jaka przewidziana jest przepisami, 
sprzęgła elastycznego, mieszadła, misy. zbiornika do-
datku sypkiego i przystawki programowej, znamienna 
tym, że ponadto składa się z dodatkowych zbiorników 
(7) na taką ilość dodatków sypkich lub ciekłych jaka 
jest przewidziana przepisami i wyłącznika krańcowego 
(9), który uniemożliwia ręczne lub automatyczne włą-
czenie silnika elektrycznego (2) w chwili kiedy misa 

(6) nie znajduje się jeszcze w górnym położeniu, a po-
i nadto przystawka programowa (8) rozpoczyna cykl pra-

cy mieszarki od momentu wprowadzenia do misy (6) 
z badanym materiałem sypkim pierwszego dodatku 
sypkiego i/lub ciekłego. 

12g (W. 48769) 25.10.1969. 

Śląska Akademia Medyczna, Katowice (Jan Przy-
byłowski, Jan Sroczyński, Józef Popanda). 

Aparatura do ciągłego wytwarzania mieszanin ga-
zów i par o stałych stężeniach znamienna tym, że jest 
wyposażona w zawór regulacyjny (6), który stanowi 
wymienna rurka kapilarna (19) o stałej długości i róż-
nej średnicy oraz że posiada pływak szklany (10) z pa-
rabolicznym wgłębieniem u góry, w którym umiesz-
czona jest kropla rtęci (11) przy czym pływak (10) jest 
umiejscowiony w rurce (8) posiadającej otwór (9) za-
pewniając utrzymanie stałej odległości h rurki (2) od 
powierzchi parowania cieczy (18). 

12g (W. 48933) 27.06.1970. 

Instytut Tworzw Sztucznych, Warszawa (Mieczysław 
Topa, Eugeniusz Zarecki). 

Urządzenie do otrzymywania emulsji p wysokim 
stopniu dyspersji znamienne tym że: fale akustyczne 
są w nim wytwarzane przez turbiny wprowadzone w 
ruch obrotowy strumieniem przepływającej cieczy. 

12* (W. 49721) 13.02.1971. 

Instytut Chemii Nieorganicznej, Gliwice (Zdzisław 
Kowalewski, Aleksander Urbański, Aleksandra Pudli-
szak-Dziewanowska). 

Głowica do wytłaczania kształtek katalizatorów łą-
czona z cylindrem wyciskarki ślimakowej, znamienna 
tym że otwory (5) formujące od strony ślimaka są 
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schodkowo paszerzone tworząc gniazda, w których u-
mieszczone są tulejki (8), względnie tulejki (6) wraz z 
nakładkami (7) i/lub wkładkami (8) formującymi. 

12e (W. 49722) 26.02.1971. 
Poznańskie Zakłady Nawozów Fosforowych, Luboń 

k/Poznania, (Jerzy Tomczak, Norbert Koralewski, Fe-
liks Rembacz). 

Wyparka hezprzeponowa szczególnie do podgrzewa-
nia lub podtężania roztworów silnie korodujących, zna-
mienna tym, że element pîaszcza wyparki (3) w miej-
gcu wprowadzania gazów spalinowych do roztworu 

"podgrzewanego lub podlężanego, jest obniżony poni-
żej lustra cieczy. 

12i (W. 49416) 15.07.1970. 
Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego, Łódź 

(Stanisław Polański, Wojciech Kunicki). 
Urządzenie do badania elektrod osonlzatora, zwłasz-

cza rurowego typu poziomego, połączonego ze sprężar-
ką powietrzną za pośrednictwem odolejacza, chłodni-
cy i osuszacza, znamienne tym, że składa się z kałory-
metru (1) połączonego z chłodzącym płaszczem (2) ozo-
nizatora (3) za pomocą przewodu (4) odprowadzają-
cego wodę, oraz z analitycznego odbieralnika (5) mie-
szaniny powietrza z ozonem połączonego z przedzia-
łem (6) biernej jonizccji powietrza tego ozonizatora 
i dodatkowo połączonego przewodowo z autotransfor-
matorem (7). 

13a (W. 48598) 2.01.1971. 

Przedsiębiorstwo Energomontażowe Przemysłu Wę-
glowego, Chorzów, (Romuald Wrześniowski, Mieczy-

'sław Cyrana, Janusz Bartoszewicz). 

Kocioł plomienicowo-wężownicowy wyposażony w 
jedną lub więcej płomienie i pęki płomieniówek lub bez 
nich, znamienny tym, że w płomienicy (3) jest wbudo-
wana spiralna wężownica (5) i (6) jedno lub wielo-
zwojowa z rury względnie rur podłączonych do obie-
gu ciśnieniowego kotła lub stanowiących odrębny obieg 
czynnika ogrzewanego, a płomieniówki (9) rozmiesz-
czone są w rzędach pionowych przy czym odstępy po-
między ostatnimi płomieniówkami (9) a płomienicą (3) 
są zbliżone do połowy średnicy p!omienicy. 

19c (W. 49031) 10.12.1971. 
Centralny Ośrodek Badań i Rozwoju Techniki Drogo-

wej, Warszawa (Jan Szaciłło). 

Mieszadło do spulchniania i mieszania gruntu ze 
spoiwem lub lepiszczem przy stabilizacji gruntu, sta-
nowiące osadzone na wale obrotowym i wspornikach 
płaskowniki opisane na powierzchni cylindrycznej, zna-
mienne tym, że jego płaskowniki są wykonane z krót-
kich, ukształtowanych spiralnie po tworzącej walca, 
wymiennych odcinków noży (1), przymocowanych do 
krzyżowo usytuowanych na wale obrotowym (2) wspor-
ników (3) usztywniających układ walca i ograniczają-
cych go obustronnie. 
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21a2 (W. 49173) 23.05.1970. 

Fabryka Sprzętu Ratunkowego i Lamp Górniczych 
„Faser", Tarnowskie Góry (Adam Marks). 

Aparat telefoniczny systemu CB z wbudowanym je-
dnostopniowym wzmacniaczem dla obwodu słuchawki 
zasilanym bezpośrednio liniowym napięciem stałym 
znamienny tym, że posiada tranzystor I zasilany na-
pięciem odkładającym się na kondensatorze Ct i do-
prowadzonym przez słuchawkę do kolektora tranzysto-
ra oraz przez opornik R .do jego bazy, która ponadto 
jest połączona przez kondensaior Сг z odczepem po-
tencjometru P włączonym jako obciążenie uzwojenia 
III transformatora TA przy czym jeden z końców u-
zwojenia III jest połączony z emitorem tranzystora. 

tU« (W. 49174) 7.09.1970. 

Zjednoczone Zakłady Urządzeń Jądrowych „POLON", 
Warszawa (Henryk Barciewicz). 

Kaseta zbiorcza modułowego systemu budowy apa-
ratury elektronicznej „Camac", zwłaszcza dla urzą-
dzeń techniki jądrowej znamienna tym, że posiada 

wsporniki z otworami (5), uchwyty z otworami (4) oraz 
oddzielne wyposażenie zawierające sworznie złączne 
(6), nóżki (7) i elementy osłony (2, 3). 

21a4 (W. 49450) 7.08.1970. 

Politechnika Gdańska, Gdańsk (Jan Komisarczuk). 

Mlikrofalowe obciążenie współosiowe, znamienne 
tym, że w obszarze między płaszczyzną (A-A) połącze-
nia przewodu wewnętrznego (3) z elementem stratnym 
(A), a płaszczyzną (B-B) uskoku średnicy przewodu 
zewnętrznego (2) umieszczony jest strojnik regulowa-
ny (6). 

2И (W. 49571) 27.06.1968. 

Pierwszeństwo: 4 lipca 1967; Włochy. 
Azioni Fratelli Borletti Carlo Vimercati, Mediolan, 

Włochy (Carlo Vimercati). 
Oprawa do lamp, beztrzonowych, w szczególności 

dla urządzeń kontrolnych pojazdów samochodowych 
znamienna tym, że ma wykonany z tworzywa sztucz-
nego korpus (1) z górną częścią (2) o kształcie cylin-
drycznym dla umieszczenia lampy oddzieloną od dol-
nej prawie prostokątnej części korpusu płaską tarczą 
(5) zawierającą otwory (8) dla rozprężnego zamocowa-
nia w nich metalowych sprężynek stykowych (10, 11) 
z końcówkami kontaktowymi (11') tworzących wtyczkę. 

23f (W. 49554) 8.07.1970 

Szprotawskie Zakłady Przemysłu Terenowero, Szpro-
tawa. 
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Urządzenie chwytne świec w świecarskich maszy-
nach odlewniczych znamienne tym, ze przesuwne wzglę-
dem siebie, równoległe płyty (1, 2) posiadające układ o-
tworów odpowiadający układowi form w świecarskiej 
maszynie odlewniczej powodują zmianę prześwitu u-
miejscowionych w otworach tulei sprężystych (3) wy-
konanych np. z gumy. 

39a (W. 48728) 27.1.1971. 

Akademia Medyczna, Wroclaw (Mieczysław Cisło, 
Stanislaw Krzaklcwski, Andrzej Reszczyński, Leopold 
Weinbrenner, Cezary Pawłowski, Paweł Bamberski, An-
drzej Błaszczyk). 

Urządzenie do wytwarzania podciśnienia w czasie za-
biegów Rbiekologiczno-położniczych, znamienne tym, że 
zawiera pompę próżniową (1) połączoną poprzez zbior-
nik wyrównawczy (2) z zaworem przełączającym (4), od 
którego wyprowadzone są co najmniej dwa ciągi (5, 6) 
podciśnienia połączone z uchwytem (7) zakończonym 
szybkomocującym złączem (£) przystosowanym do po-
łączenia z końcówkami wymiennych narzędzi (9), przy 
czym w uchwycie (7) umocowany jest zawór regulacyj-
ny (10) podciśnienia, do pomiaru i odczytu którego 
urządzenie wyposażone jest w wakuometr (3). 

30a (W. 48926) 12.8.1969. 

Akademia Medyczna w Warszawie, Warszawa (Józef 
Zwinogrodzki, Aleksander Łcktiew). 

Urządzenie do zamykania odbytu pray usikotkcnym 
zwieraczu znamienne tym, że składa się z pęcherza 

wewnętrznego (1) połączonego łącznikiem (2) z pęche-
rzem zewnętrznym (3), do którego centrycznie jest przy-
łączony cienki przewód (4) przeprowadzony przez śro-
dek pęcherzy i zakończony podwójnym dnem z prz* 
cięciami (5) natomiast z boku pęcherza zewnętrznego 
przyłączony jest cienki przewód (6) zakończony zawo-
rem zwrotnym. 

30a (W. 49164) 9.6.1971. 

Śląska Akademia Medyczna, Katowice (Henryk Skał-
ba, Ryszard Poręba). 

Urządzenie do oceny stanu mięśni krocza i dna mifcd-
nicy składające się z podłużnego gumowego balonika 
w kształcie walka, połączone przewodem z perineome-
trem do pomiaru ciśnienia znamienny tym, że oprawa' 
gumowego balonika (7) jest zaopatrzona w trzon (1) 
połączony gwintem (6) z oprawą (7), przy czym trzon 
jest wydrążony (5), a wydrążenie posiada kanaliki (4) 
doprowadzające powietrze do komory powietrznej ba-
lonika oraz, że na gumowy balonik (?) nakłada sią pre-
zerwatywę. 

30d (W. 49724) 24.05.1971. 

Centralny Ośrodek Badawczo-Projektowy Konstruk-
cji Metalowych „Mostostal", Warszawa (Stanisław Gra-
bowski). 

Spawalnicza tarera ochronaa, znamienna tym, że ma 
elastyczny przewód powietrzny (3) zakończony rurką 
(8) z otworami wylotowymi (4? i regulatorem dopływu 
powietrza (5), który jest osadzony wewnątrz rurowego 
uchwytu (2) tarczy ochronnej (1). 



~ m BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO Nr 23 

30e (W. 49156) 25.09.1970. 

Żywiecka Fabryka Sprzętu Szpitalnego Przedsiębior-
stwo Państwowe, Żywiec (Zygmunt Głąb, Henryk Pio-
trowski). 

Łóżko -dla chorych o konstrukcji metalowei, którego 
«zczyty wykonane są z rurek i prętów, na którego jed-
nym szczycie umieszczona jest koperta na kartę cho-
rego, znamienna tym, że koperta (1) wykonana z bla-
chy lub innego tworzywa, zaopatrzona jest w dwa haki 
(2) z płaskowników lub z drutu z których każdy na od-
«tającej części od koperty ma boczne wycięcia lub wy-
gięcia (3), przy czym wycięcia te usytuowane są w ta-
kiej odległości od odstających końców haków (2); aby 
po podniesieniu koperty (1) do pozycji poziomej i prze-
sunięciu w bok, koperta pozostała w pozycji dogodnej 
do pisania (stolik). 

30k (W. 49116) 5.02.1971. 

Główny Instytut Górnictwa, Katowice, Polska (Wie-
sław Chorąży, Zygmunt Dyla, Stefan Cieśla). 

Suszarka górnicza do nóg, zasilana gorącym powie-
trzem podgrzewanym w nagrzewnicy elektrycznej, pa-
rowej lub wodnej, względnie bezpośrednio zasilana go-
rącym powietrzem z zewnętrznego źródła, znamienna 
tym, że stanowi ją podłużny pojemnik zaopatrzony w 
przedniej części bocznej w otwór (8) wykonany na ca-
łej długości, przeznaczony do wkładania osuszanych 
nóg, w perforowane wewnętrzne ścianki (2, 3, 4) two-
rzące osuszającą komorę (1) i kanały (5) doprowadza-
jące od góry, od dołu i z boku gorące powietrze na 
znajdujące się w komorze (1) stopy nóg, oraz w wy-
równawczą komorę (6) oddzieloną perforowaną ścianką 

(7) od kanałów (5), przy czym dolna perforowana ścian-
ka (4) tworząca jednocześnie oparcie dla nóg jest po-
chylona pod kątem około 15°. 

31» (W. 49051) 18.03.1972. 
Pomorskie Zakłady Budowy Maszyn „Makrům", Byd-

goszcz, Polska (Jerzy Pieczeniewski). 

Wymiennik ciepła pieca obrotowego odbierającego 
ciepło od spalin i przekazującego je nadawie, zna-, 
mienny tym, że zamocowane do walczaka (3) przegu-
bami (5) blachy (1) połączone są przegubami (6) w nie-
zależnie trójki przegubowe, a dla ochrony przegubów 
(5) i (6) posiadają ochronne blachy (7) i (8). 

31a (W. 49182) 29.03.1971 

Biuro Projektów Przemysłu Hutniczego „Biprohut", 
Oddział w Warszawie, Warszawa (Tadeusz Jaworowski, 
Tadeusz Baca, Jerzy Sokolski). 

Plec szybowy elektryczny do obróbki cieplnej dłu-
gich przedmiotów, znamienny jest tym że posiada 
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wentylator żaroodporny (3), który zasysa gorące powie-
trze z dolnej części pieca i tłoczy je do górnej części 
pieca, oraz posiada dodatkowe elementy grzejne (7), 
które włączają się automatycznie przy pomocy regu-
latora (8) w wypadku pojawienia się różnicy tempera-
tury między górną i dolną częścią pieca, zarówno 
w czasie grzania jak i studzenia wsadu. 

32a (W. 48393) 11.08.1970. 
Instvtut Szkła Filia w Krakowie, Kraków (Adam Kar-

koszka, Małgorzata Pakulska, Jan Wójcicki, Zbigniew 
Uljasz, Ignacy Lang). 

Wanna szklarska do produkcji szkła płaskiego skła-
dająca się z części topliwej połączonej z częścią wy-
robową przewężeniem i zaopatrzona w kieszenie bocz-
ne znamienna tym, że każda z kieszeni bocznych (4) 
ma ścianę boczną dalszą od ściany szczytowej wanny 
(2) połączoną pod kątem prostym z przewężeniem (5). 

33c (W. 48664) 24.3 1971. 

Spółdzielnia Pracy „Bumel", Warszawa (Michał Wło-
szczowski). 

Etui na szczotki do zębów, złożone z dwóch identycz-
nych pojemników, znamienne tym, że tylne ściany (2) 
pojemników (1) są wyższe od ścian przednich (3), przy 
czym w pobliżu górnej krawędzi tylnej ściany (2) po-
jemnika jest wykonany otwór (3) służący do zawiesza-
nia pojemnika (1) w łazience. 

34c (W. 48600) 23.4.1971. 

Zakłady Włókien Sztucznych „Elana", Toruń (Zbig-
niew Ołtarzewski, Henryk Szóstak). 

Odkurzacz z napędem pneumatycznym znamienny 
tym, że napędzany jest pneumatycznym silnikiem ło-
patkowym w układzie współosiowym, jak również tym, 
że umieszczony wewnątrz obudowy tunel (8) powoduje 
rozdział przepływu do atmosfery powietrza wylotowe-
go z silnika pneumatycznego od powietrza wytłacza-
nego przez wentylator. 

35b W. 49454 1.03.1969. 
Biuro Projektów Konstrukcji Metalowych Urządzeń 

Przemysłowych „Mostostal", Zabrze, (Alojzy Wojtynek). 

Balast montażowy żurawia, znamienny tym, że skła-
da się z pojemnika (1) zawieszonego przegubowo na po-
ziomej belce (2) zamocowanej wahliwie jednym koń-
cem w konstrukcji obrotowej żurawia (3), a drugim 
końcem połączonej przegubowo z ramą (4) i krążkami 
wyrównawczymi (5) oraz cięgnem (6), zaczepionym do 
górnej części kozła montażowego (7). 

37a (W. 48599) 20.03.1971. 

Główne Biuro Studiów i Projektów Górniczych Biu-
ro Projektów Górniczych - Kraków, Kraków (Józef 
Łukaszewicz). 

Ramowe złącze prefabrykowanego słupa z ryglami, 
znamienne tym. że w prefabrykowanym słupie beto-
nowym w miejscach łączenia słupa ze zbrojeniem ryg-
li umieszczone są stalowe przepony (1) zaopatrzone 
w otwory służące do przepuszczenia pionowych prętów 
zbrojeniowych słupa. 
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37a W. 49605 9.04.1970. 
Instytut Mechanizacji Budownictwa, Warszawa, (Je-

rzy Wróblewski). 
Dwudzielne urządzenie rektyfikacyjne do wymuszo-

nego montażu elementów prefabrykowanych do rekty-
fikacji ścian parteru według zastrz. 1 znamienne tym, 
że dolna płytka na przykład w kształcie prostokąta 
ma na górnej powierzchni (1) gwintowane sworznie (2), 
a na dolnej powierzchni (5) ma kotwiące pręty (6) za-
kończone ostrzem oraz, że w przecięciu się osi symetrii 
(S) ma centrujący otwór (4). 

37b (W. 48599) 20.03.1971. 
Główne Biuro Studiów i Projektów Górniczych Biu-

ro Projektów Górniczych - Kraków, Kraków (Józef 
Łukasze wicz). 

Ramowe złącze prefabrykowanego słupa z ryglami. 
(tekst zgłoszenia i rys. zamieszczono w kl. 37a na 
str. 203). 

37b W. 48818 1.10.1970. 
Kieleckie Przedsiębiorstwo Robót Mostowych, Kielce, 

(Lucjan Kawecki, Witold Smurzyński). 
Zakotwienie szczękowe .do splotów strun stalowych 

tosowane przy produkcji prefabrykatów strunobetono-
wych zwłaszcza beick mostowych, składające się ze zna. 
nego bloku oporowego w którym znajdują się szczęki 
kotwiące ze splotem strun stalowych, znamienne tym, 
że pomiędzy szczękami kotwiącymi (2) a płytą oporo-
wą (7) znajduje się śruba (4) z tulejką (3), wewnątrz 
których w osi symetrii przebiegają sploty strun stalo-
wych (5). 

37b W. 48828 25.02.1971. 
Pierwszeństwo: 27.02.1970 - Niemiecka Republika 

Demokratyczna 
Kombinat VEB Starkstrom-Anlagenbau Leipzig-Hal-

le Leipzig-Halle, Niemiecka Republika Demokratyczna 
(Edgar Schomburg, Wilfried Kruger, Horst Titze). 

Diwlgar z tworzywa sztucznego do montowania u-
rządzeń, zwłaszcza takich samych lub różnych urządzeń 
łączeniowych, usytuowanych w szeregu jedno obok 
drugiego i/lub jedno nad drugim, na wspólnej płasz-
czyźnie montażowej, znamienny tym, że ma kształt 
niecki przy czym jego przednia strona (1) stanowi pły-
tę montażową a dwie naprzeciwko siebie usytuowane 
powierzchnie boczne (2), przeznaczone do zainstalowa-
nia szyn zbiorczych (6) są zaopatrzone w jeden lub 
więcej elementów wsporczych (3) w kształcie litery U. 

37d W. 49605 9.04.1970. 
Instytut Mechanizacji Budownictwa, Warszawa, (Je-

rzy Wróblewski). 

Dwudzielne urządzenie rektyfikacyjne do wymuszo-
nego montażu elementów prefabrykowanych do rekty-
fikacji ścian parteru (tekst zgłoszenia i rys. zamiesz-
szczono w kl. 37a na sąsiednim łamie). 

38c (W. 49312) 1.10.1970. 
Bydgoski Ośrodek Przemysłu Meblarskiego Bydgos-

kie Fabryki Mebli, Bydgoszcz (Leonard Rajwa). 

Urządzenie do przyklejania doklejek dc elementów, 
zwłaszcza meblowych, w prądach wysokiej częstotli-
wości wyposażone w stojan, docisk pneumatyczny, bel-
kę oporową, elektrody oraz generator do wytwarza-
nia prądów wysokich częstotliwości znamienne tym, 
że docisk pneumatyczny (8) wraz z oporową listwą 
(9) zamocowany jest na ruchomych jezdnych ukła-
dach (6) i (7), a elektrody (8) i (5) umieszczone są na 
stojanie (1) w sposób stały korzystnie w osi symetrii 
wymiaru długości urządzenia. 
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39л» (W. 48652) 17.10.1969. 
Zjednoczenie Przemysłu Maszynowego Leśnictwa, 

Warszawa (Bogusław Bańbura, Czesław Gili, Tadeusz 
Marchowski, Mieczysław Daszkowski). 

Pras» do tabletowego wytwarzania płyt z cząstek 
lignocelulozowych znamienna tym, ie przestrzeń mię-
dzy dolną półką (1) prasy i górną półką (5) prasy po-
dzielona jest na dwie części zespołem rozdzielającym, 
okładającym się z płyt pustakowych (7) i (8) rozdzielo-
nych płytą izolacyjną (9), zawieszonym na górnej pół-
ce (5) przesuwaie na sworzniach (10), przy czym płyty 
pustakowe (2), (6) i (7) połączone są przewodami hy-
draulicznymi z kolektorem (15) doprowadzającym zim-
ną wodę i z kolektorem (16) odprowadzającym zimną 
wodę, która w znany sposób przez płyty te przepływa 
zaś płyty pustakowe (3) i (8) połączone są przewodami 
hydraulicznymi z kolektorem (17) doprowadzającym 
gorącą wodę i z kolektorem (18) odprowadzającym go-
rącą wodę, która przepływa przez te płyty również 
w znany sposób. 

42b (W. 48585) 6.03.1970. 

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Geodezyjne Gospo-
darki Komunalnej, Koszalin (Wojciech Bawolski). 

Przyrząd do przeprowadzania pomiarów wnętrza pod-
ziemnych urządzeń takich jak zbiorniki, komory kom-
pensacyjne centralnego ogrzewania oraz wodociągo-
wych, kanalizacyjnych i telekomunikacyjnych studzie-
nek rewizyjnych i podobnych urządzeń, znamienny tym, 
że posiada składający się z kilku wyskalowanych od-
cinków drążka (1), po którym przesuwają się unieru-
chamiane wkrętem (5) tuleje (6), w które wkręcane są 
usytuowane w jednej płaszczyźnie i ustawione prosto-

padle do drążka (1) o różnych długościach ramiona (4) 
przedłużane wycechowanymi przedłużkami (7), jak 
również, że jeden koniec drążka (1) zaopatrzony jest 
w szpic (2), a drugi w libelkę - poziomicę (3) służącą 
do wypoziomowania i wypionowania przyrządu oraz do 
odczytywania pochyłości dna i kanałów dopływowych 
i odpływowych. 

42e (W. 48586) 14.04.1970. 
Biuro Studiów i Projektów Handlu Wewnętrznego, 

Warszawa, Polska (Stanisław Domański). 

Sygnalizator poziomu zapełniania zbiorników lub si-
losów, sterowany zdalnie polem magnetycznym, dla ma-
teriałów sypkich zwłaszcza mąki, składający się z pier-
ścienia i korpusu zamocowanego w dowolnym położeniu 
do ściany zbiornika lub silosa od strony zewnętrznej, 
zaopatrzonego w dławik, listwę dociskową, jzestyk 
zwiemy oraz wskaźnik neonowy napięcie, znamienny 
tym, że pomiędzy pierścieniem (1) a korpusem (6) od 
strony zewnętrznej zbiornika, zamocowany jest mem-
brana (2-3) dwuczęściowa, pneumatyczna, z umoco-
wanym wewnątrz niej do wewnętrznej części membra-
ny (3), magnesem (4), przy czym membrana (2-3) wy-
pełniona jest powietrzem pod ciśnieniem. 

42e (W. 48593) 30.09.1970. 
Biuro Projektów Przemysłu Materiałów Ogniotrwa-

łych „Bipromog", Gliwice, Polska (Adam Matzner, Mie-
czysław Anyszkiewicz). 

Urządzenie do sygnalizowania poziomu materiału 
sypkiego w zbiornikach, znamienne tym, że w obudo-
wie pionowej (1) mającej kształt wydrążonego krążka 
i zamkniętej od góry przeponą (3) wspartą na jej pier-
ścieniu (8) oraz ułożoną i umocowaną w rowku (10) jej 
przedniej ścianki, ułożyskowany jest suwliwie swym 
końcem, za pomocą tulei (14) dwuczłonowej rozłącz-
ny pręt prowadzący (18), który w górnej części ma o-
sadzony krążek naciskowy (7) oraz sprężynę (4) wspar-
tą o dwie podkładki (6) zaś w środkowej części uchwyt 
(20) z magnesem stałym (21) którego drugi koniec u-
łożyskowany jest, za pomocą tulei (23) w obsadzie (19) 
z osadzonym w niej kontraktronem (22) wyposażonej 
w zacisku (24) i połączonej rozłącznie z pierścieniem 
mocującym <12) i obudową (1) do którego umocowane 
jest z kolei rozłącznie obudowa pozioma (2) mająca 
kształt rury złożonej z dwu rozłącznych części z któ-
rych tylna zakończona jest dławikiem (25) przy czym 
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na obudowie poziomej (2) osadzony Jest rozłącznie mo-
cujący kołnierz (16) z pionowymi i poziomymi wkręta-
mi ustalającymi (15) i (17). 

42e (W. 49301) 17.09.1970. 
Zakłady Radiowe „Diora", Dzierżoniów, Polska (Wień-

czysław Lewandowski). 
Urządzenie do samoczynnego ustalania poziomu wle-

wanej cieczy składające się z przezroczystego i sztyw-
nego pojemnika oraz szczelnego zamknięcia znamien-
ne tym, że w otworze tego zamknięcia (5) osadzona jest 
szczelnie jednym końcem tulejka (1) poszerzona z dru-
giej strony w kształt stożka o doosiowych otworach u-
sytuowanych w połowie jego wysokości i o wklęsłej 
podstawie, w środku której umieszczona jest rurka (2), 
a poprzez nią na tulejkę (1) wsunięta jest zakończe-
niem w postaci doszlifowanej powierzchni stożkowej 
zewnętrzna tulejka (3) posiadająca z drugiego końca 

'czołowo moletowany kołnierz a w nim osadzony ściś-
nięty element sprężynujący (4), który opiera się z prze-
ciwnej strony o czoło zamknięcia (5) pojemnika (6) 
i dociska powierzchnie stożkowe tworzące szczelny za-
wór. 

42f (W. 49197) 31.03.1971. 

Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica, 
Gliwice, {Wiesław Łączny, Krzysztof Procel, Stefan Ko-
tar). 

Elektroniczna waga scalona mająca we wspólnej o-
budowie (1) czujnik (2) siły nacisku, wzmacniacz (3) 
pomiarowy i przetwornik (4) napięcia na impulsy elek-
tryczne, znamienna tym, że ma stabilizator (5) tem-
peratury wnętrza obudowy (1). 

42h (W. 48658) 27.05.1970. 

Zbigniew Filipow, Paczków. 

Okulary znamienne tym, że w wewnętrznej stronie 
oprawy (2), po jej obydwu skrajnych stronach w spo-
sób z zewnątrz niewidoczny wbudowane są małe lu-
sterka (1) najlepiej na przegubach obrotowych tak aby 
je możną, dowolnie ustawiać stosownie do potrzeb, użyt-
kownika. 

42h (W. 49718) 5.03.1970. 

Edward Obara, Bielsko-Biała. 

Przeglądarka do przeźroczy pozytywowych zwłaszcza 
barwnych znamienna tym, że ma dwie soczewki, przy 
czym stosunek promienia krzywizny soczewki (3) do 
Jej odległości od przeźrocza (13) równa się około 1,6 
a stosunek promienia krzywizny soczewki 4 do jej od-
ległości od przeźrocza (13) równa się około 2,6. 

42k (W. 48336) 29.06.1970. 

Fabryka Samochodów Osobowych POLMO, Warsza-
wa (Edward Witan). 

Urządzenie do badania pylostczelności, zwłaszcza 
lamp pojazdów mechanicznych znamienne tym, że po-
siada szczelną kabinę <2) z zamkniętym obiegiem pyłu 
(5) wymuszonym przez wentyiator {4). 
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42k (W. 48480) 9.07.1970. 

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dą-
browskiego, Warszawa (Kazimierz Pluciński). 

Urządzenie zaciskające szczęki układu do pomiaru 
momentów hamowania zawierające szczęki ruchome do-
ciskane hydraulicznie do bębna hamulcowego, znamien-
ne tym, że zawiera jeden siłownik hydrauliczny skła-
dający się z tłoka (4) połączonego mechanicznie przez 
tłoczysko (6) z belką (5) dociskającą szczękę (13) do bę-
bna hamulcowego (14) oraz z cylindra (3) zawierają-
cego zamocowaną na nim obejmę (15), która poprzez 
rzymską nakrętkę (10) współpracującą ze śrubami (9) 
połączona jest mechanicznie z belką (8) dociskającą 
szczękę (12) do bębna (14), a ponadto posiada sprężynę 
(7) umieszczoną wewnątrz obejmy (15) i zamocowaną 
na tłoczysku (6), umożliwiającą odkleszczanie szczęk (12) 
i (13). 

42k (W. 48481) 30.09.1970. 

Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa (Bohdan 
Smoleński). 

Urządzenie do badania przesiąkliwości pod ciśnie-
niem znamienne tym, że składa się z cylindrycznego 
korpusu z przyspawanym kołnierzem (1), pierścienia (3) 
do wprowadzania badanej próbki umieszczonego pod 
kołnierzem korpusu oraz podstawy mocującej (7) z o-
tworein w środku, przy czym korpus zaopatrzony jest 
w manometr (2), przewód (4) doprowadzający gaz dla 
uzyskania wymaganego ciśnienia i przewód doprowa-
dzający ciecz (5). 

42k (W. 48594) 30.10.1970. 
Fabryka Samochodów Osobowych POLMO, Warsza

wa (Edward Witan). 
Urządzenie do badania szczelności potączenia szklą 

z odblaskiem zwłaszcza do lamp samochodowych zna
mienne tym, że posiada zamknięty klosz (1) wypełnio
ny powietrzem (10) które wypełnia od wewnątrz lam
pę (7), ponadto klosz (3) w górnej części posiada rurę 
(4) z szklaną rurą (11) i podziałką (12). 

42l (W. 48924) 25.9.1969. 
Stanisław Janie, Warszawa. 
Aparat redukująco-utleniający do wizualnego przed-

stawienia porównawczego procesu oddychania oraz po-
miaru różnicy potencjałów powstałej na granicy faz 
w procesie adsorpcyjno-katalitycznym, znamienny tynn, 
że posiada część redukującą składającą się z dwóch 
komór (3 i 9), oddzielonych przegrodą przepuszczalni 
(8), na której osadzona jest warstwa katalizatora (6), 
v/ której zanurzona jest elektroda (7), a elektroda (4) 
umieszczona ponad warstwą katalizatora, częić utle-
niającą stanowiącą kolumnę szklaną z otwerkami w 
ściankach bocznych wypełnioną kuleczkami szklanymi 
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lub Innym materiałem, zwiększającym powierzchnią 
właściwą w celu przyspieszenia procesu utleniania a za-
stosowany w aparacie katalizator stanowi adsorbent 
węglowy (węgiel aktywny), na którym ielazo trójdo-
datnie (Fe+») ulega redukcji do dwudodatniego (Fe+2). 

42l (W. 48929) 28.4.1970. 
Politechnika Wrocławska (Instytut Inżynierii Sani-

tarnej i Wodnej), Wrocław (Edward Gomółka, Edward 
Biały). 

Urządzenie laboratoryjne do btdań technologicznych 
»ad procesem osadu czynnego znamienne tym, że sta-
nowi go układ składający się z" reaktora (A) osadu 
czynnego, zbiornika powietrznego (B) i sprężarki (18) 
przy czym reaktor (A) osadu czynnego stanowi cylin-
dryczne naczynie (1) zakończone w dolnej części lejem 
do którego przyłączona jest rurka (2) doprowadzająca 
ścieki surowe, zawór spustowy (z1) i strumienica (4) 
wraz z rurą tłoczną (5), której wylot znajduje się w cy-
lindrycznym naczyniu (1) nad środkową rurą (6) przy-
mocowaną do ścianek naczynia cylindrycznego za po-

mocą rozporek (7), natomiast górna część reaktora (A) 
zakończona jest nasadką (8) osadzoną na szlifie (s4) po-
dobnie jak lewar (3), który osadzony jest na szlifie (Sj). 

42l (W. 48930) 5.5.1970. 
Zakłady Energetyczne Okręgu Zachodniego, Zakład 

Energetyczny Poznań Miasto, Poznań (Marian Ćwiklak). 
Przystawka do pipety służąca do pobierania próbek 

roztworów w której wytwarza się podciśnienie przy 
użyciu gruszki znamienne tym, że składa się z regu-
latora podciśnienia (1) łączącego dwa kraniki (2), (3) 
przy pomocy elastycznego połączenia (4) i zakończone-
go wylotem wolnym (6) przy czym układ zakończony 
stożkowym wylotem (5) i cylindrycznymi wylotami (6), 
(7) przymocowany jest do podstawy (8) wykonanej 
z tworzywa sztucznego w kształcie litery „S". 

42l (W. 48942) 29.06.1970. 
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Pracownia 

Inżynierii i Aparatury Przemysłu Rolno-Spożywczego, 
Warszawa, Polska (Zdzisław Zalewski). 

Urządzenie do badania właściwości Teologicznych ma
teriałów lepkosprężystych znamienne tym, że fotoelek-
tryczne elementy pomiarowe umieszczane są bezpośred
nio na badanej próbce materiału lepkosprężystego. 
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42l (W. 49110) 30.06.1970. 
Politechnika Łódzka Katedra i Zakład Fizyki Tech-

nicznej, Łódź, Polska (Antoni Drobnik, Kazimierz Gross-
man, Marian Kryszewski, Andrzej Lipiński, Aleksan-
der Szymański). 

Fotogoniodyfuzometr złożony ze źródła światła, ko-
mory rozproszeń i układu rejestrującego, znamienny 
tym, że wyposażony jest w laser (10), gazowy helowo-
-neonowy pobudzony prądem stałym, pracujący w paś-
mie 6328 A, lub argonowy pracujący w paśmie 4880 A 
stanowiący źródło światła fotogoniodyfuzometru. 

42l (W. 49149) 9.06.1970. 

Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica. 
Gliwice. Polska (Mieczysław Iłczyk). 

Urządzenie próżniowe do pobierania próbek ciekłego 
metalu znamienne tym, że ma wymienny zbiornik (1) 
o dowolnej pojemności z umieszczonym przy nim. u-
możliwiającym regulację dozowania próżni, przeloto 
wym kurkiem (4). 

42l (W. 48153) 7.08.1970. 
Instytut Materiałów Ogniotrwałych, Gliwice, Polski 

{Guenter Dziuk, Andrzej Czambor, Władysław Ligus, 
Gerhard Lizoń). 

Aparat do oznaczania zawartości substancji ferromag-
netycznych w materiałach diamagnetycznych znamien-
ny tym, że składa się z mostka pomiarowego - po-
siadającego dwa przetworniki pomiarowe o identycz-
nych parametrach, przy czym czujniki miernika są 
typu selenoidalnego z uzwojeniami kompensacyjnymi, 

połączone w układzie mostka symetrycznego, a sygnał 
pjamiarowy mostka mierzony jest przy pomocy meto-
dy fazoczułej. 

42l (W. 49715) 12.10.1970. 

Centralny Związek Spółdzielni Mleczarskich Okrę-
gowy Oddział. Bydgoszcz (Romuald Antczak). 

Suwak logarytmiczny obliczenia parametrów mleka 
i jego przetworów znamienny tym, że na przesuwce (2) 
suwaka, umieszczone są trzy podziałki główne, od le-
wej strony (Ca) podziałka odwrotna z wartościami od 
15 do 42. (Cb) podziałka odwrotna z wartościami od 73 
do 100 (Cc) podziałka z wartościami od 7,8 do 100 ze 
skalą (A) z wartościami od 1,0 do 60,0 i skalą (B) z war-
tościami od 17 do 1000. 

42m (W. 47781) 18.11.1970. 

Zdzisław Kłos, Warszawa. 

Urządzenie do mycia maszyn biurowych mające po-
stać zbiornika zamkniętego od góry pokrywą, w któ-
rego wnętrzu jest obrotowo osadzona rama, służąca do 
mocowania mytej maszyny, oraz zespoły myjących dysz 
połączone, przez zawory dławiący i rozdzielający, ze 
strony tłoczącą pompy napędzanej silnikiem, której 
strona ssąca łączy się z komorą na środek myjący, 
znajdującą się w dolnej części zbiornika i stanowiąca 
z nim jedną całość konstrukcyjną, znamienne tym, że 
rama (16). służąca do mocowania mytej maszyny, usy-
tuowana jest poziomo w jego wnętrzu, za pośrednic-
twem lewej osi (17) i prawej (18) przyspawanych do jej 
krótszych boków, których drugie końce podparte są ło-

żyskami (19) i (20) osadzonymi w bocznych ściankach 
płaszcza (4), przy czym lewa oś (17) przechodzi p rze 
łożysko (19) i zakończona jest rączką (21) znajdując 
się na zewnątrz korpusu (1). 
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42n (W. 48657) 17.04.1970. 
Kazlmieri Słaboń, Kraków. 
Dekoder oporników cechowanych barwnym kodem 

znamienny tym, że składa się z trzech tarcz (fig. 1, 2 
i 3) o różnych średnicach, nałożonych współśrodkowo-
-centrycznie w ten sposób, że każda z tych tarcz może 
wykonywać ruchy obrotowe wokół wspólnej osi, przy 
czym każda z tych tarcz oznaczona jest kolorowymi 
sektorami i przynależnymi do nich oznaczeniami cyf-
rowymi oraz symbolami oporność 

44b (W. 48665) 24.03.1971. 
Spółdzielnia Pracy „Bumet", Warszawa (Michał Wło-

szczowski). 
Papierośnica wykonana z tworzywa sztucznego w po-

staci prostopadłościennego pudełka z pokrywką, zna-
mienna tym, że pokrywka (2) jest zamocowane obro-
towo do dwóch przeciwległych bocznych ścian (5) pu-
dełka (1). 

45c (W. 48389) 19.6.1970. 

Akademia Rolnicza, Warszawa (Mieczysław Chwiej, 
Władysław Koziejowski, Zdzisław Zalewski, Józef Pa-
ciorkowski). 

Urządzenie do rozładunku surowców spożywczych 
znamienne tym, że jest wyposażone w rolkowy trans-
porter (6), platformę ruchomą (5), w której zamocowa-
ne są rolki ułatwiające przesuwanie oraz podnośnik 
pneumatyczny w studzience, podwieszony podnośnik 
pneumatyczny z zaczepem (3) i chwytakiem (9), zacze-
py kolejki linowej podwieszonej (2) biegnącej nad sto-
łem rynny transportera hydraulicznego (1). 

45c (W. 48391) 19.06.1970. 
Akademia Rolnicza, Warszawa (Mieczysław Chwiej, 

Władysław Koziejowski, Zdzisław Zalewski, Józef Pa-
ciorkowski). 

Urządzenie do rozładunku owoców i warzyw, zna-
mienne tym, że składa się z platformy (5) wyposażonej 
w rolki oraz mechanizm podnośnikowy zainstalowany 
w studzience służący do uzyskiwania różnych wyso-
kości platformy, stołu (3), na którym dokonywane jest 
wysypywanie z opakowań zawartości do rynny trans-

portera hydraulicznego (1). kolejki linowej podwieszo-
nej (2), która biegnie obok transportera rolkowego (6) 
i nad rynną transportera hydraulicznego (1) oraz za-
czepów podwieszonej kolejki linowej (2). 
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45c (W. 48390) 19.06.1970. 
Akademia Rolnicza, Warszawa (Mieczysław Chwiej, 

Władysław Koziejowski). 
Urządzenie do rozładunku owoców 1 warzyw, zna-

mienne tym, że składa się z transportera rolkowego (6) 
usytuowanego w niewielkim zagłębieniu, platformy (5) 
wyposażonej w ruchome rolki ułatwiające przesuwanie 
oraz podnośnik pneumatyczny pozwalający na platfor-
mie poruszać się w górę i w dół, kolejki linowej (2), 
po której przesuwają się zaczepy (7), podnoszą jedną 
stronę skrzynki i obracają na wałku stołu (10) zainsta-
lowanego przy rynnie transportera hydraulicznego lub 
transportera taśmowego, do której z przechylonej 
skrzynki ciągnącej przez kolejkę linową (2) wypadają 
owoce lub warzywa poprzez ruszt (3). 

45c (W. 48656) 24.03.1970. 
Kieleckie Przedsiębiorstwo Produkcji Leśnej „Las", 

Radom (Marian Kudłacz). 
Urządzenie do czyszczenia owoców zwłaszcza jagodo-

wych z liści i innych zanieczyszczeń składające się 
z nośnej taśmy obciągniętej szorstką tkaniną oraz urzą-
dzenia napinającego znamienne tym, że posiada wenty-
lator (4) usytuowany na nośną taśmę (3), przy czym wy-
lot wentylatora (4) skierowany jest pod kątem w kie-
runku ruchu nośnej taśmy (3). 

45c (W. 48935) 20.08.1970. 
Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Drobnej 

Wytwórczości, Warszawa (Wiesław Sapieżyński, Wła-
dysław Korpetta, Remigiusz Czarnocki). 

Urządzenie do wycinania wikliny 1 karp wiklino-
wych, zwłaszcza pod powierzchnią gruntu składające 
się z systemu mechanizmów napędowych, ram dźwigni 
i płóz, zespołów chwytających i transportujących oraz 
aparatów wiążących względnie pojemników zamoco-
wanych w znany sposób do ciągnika, znamienne tym, 
ze posiada kilka nożowych zespołów tnących (10) wy-
posażonych w koła zamachowe (11) z kułakami (12), 
ramy poziome (13) z ogranicznikami (16), sprężyny (15), 
prowadnice (14), przy czym na ramach poziomych (13) 
zamocowane są nożowe układy tnące (10). 

45g (W. 49151) 2.07.1970. 
Spółdzielnia Pracy Wytwórnia Sprzętu Zootechnicz-

nego, Kraków, Polska (Stefan Golik, Jan Ondrusz, Jan 
Słaboń). 

Połówkowy aparat wydojowy znamienny tym, że je-
go zbiornik składa się z podstawy (1), pokrywy (17) i z 
połączonych z nimi poprzez uszczelnione gniazda cy-
lindrów wewnętrznego (4) i zewnętrznego (5), których 
wzajemne usytuowanie tworzy dwie równej pojemności 
komory wewnętrzną (6) i zewnętrzną (7), połączone wę-
żykami (9) z dwoma rurkami wodowskazowymi (10). 

47ai (W. 48589) 12.03.1970. 

Fabryki Akcesoriów Meblowych, Przedsiębiorstwo 
Państwowe, Chełmno, (Bogdan Siennicki, Andżej Da-
necki). 

Złącze śrubowe do rur, zwłaszcza w stelażach me-
blowych, znamienne tym, że ma wciśniętą w rurę (3). 
dwudzielną wkładkę (1) wewnątrz której osadzona jest 
centrycznie łącząca śruba (4) z nakrętką (3). 
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«л» (W. 48727) 10.11.1970. 

Politechnika Krakowska, Kraków, (Andrzej Osyczka). 

Amortyzator drgań mający zastosowanie zwłaszcza 
jako amortyzator wibracji maszyn i urządzeń stano
wiący sprężynę śrubową powleczoną płaszczem wyko
nanym z elastycznego materiału, znamienny tym, że 
sprężyna (1) powleczona płaszczem (2) jest umieszczona 
w obudowie (3), której ścianki wewnętrzne (4) i (5) są 

zlokalizowane tak, że współpracują na zasadzie tarcia 
z powierzchniami zewnętrznymi płaszcza (2). 

47b (W. 48280) 8.03.1971. 

Antoni Mądry, Rawicz, Polska. 

Wieloklin wału kardanowego, zwłaszcza do pojazdów 
mechanicznych, znajdujący się między wałern napędo-
wym od skrzynki biegów a mechanizmem różnicowym, 
znamienny tym, że do końcówki części (1) wału kar-
danowego, najlepiej przy krzyżaku (2), przytwierdzona 
jest dodatkowa tuleja wsporcza (4), w której osadzona 
i p c t лч'г'.-.-о przesuwnie tulejowa końcówka wielokli-
nowa (7) zazębiona z głowicą (3) końcówki wału (1). 

47c (W. 48280) 8.03.1971. 

Antoni Mądry, Rawicz, Polska. 

Wieloklin wału kardanowego (tekst zgłoszenia za-
mieszczono powyżej). 

47f1 (W. 48353) 6.09.1969. 

Zakłady Metalowe "Pilmct" im. Gen. K. Swierczew-
skiego, Wroclaw (Stanislaw Wasilewski). 

Złącze węży ciśnieniowych, znajdujące szczególne za-
stosowanie v układach hydraulicznych aparatury o-
chrony roślin, znamienne tym, że znany wywinięty na 

zewnątrz kołnierz (2) mocowanej do króćca (7) koń-
cówki (1) osadzony jest w gnieździe (3) nakrętki (4) 
równym średnicy wykonanego pod gwint otworu, a u-
szczelka (6) usytuowana jest w podcięciu (5) równym 
zewnętrznej średnicy gwintu króćca (7). 

47fi (W. 48361) 19.09.1070. 

Zakłady Metalowe „Pilmet" im. Gen. K. Świerczew-
skiego, Wrocław (Aleksander Pietrusiński, Bronisław 
Olfans, Zdzisław Jarończyk, Maciej Stefański). 

Zestaw ochronny zaworu szybkorozlącznego przed za-
nieczyszczeniem, zwłaszcza w warunkach prac polo-
wych, znamienny tym, że ten sam elastyczny kaptur 
ochronny (2), który w przypadku rozłączenia układu 
roboczego obciska wylot gniazda zaworu (1), przy rów-
noczesnym usytuowaniu wtyczki zaworu (7) w gnieź-
dzie wtyczki (5), stanowi osłonę tego gniazda (5) w przy-
padku pracy układu. 

47f» (W. 48364) 25.03.1971. 

POLMO Fabryka Osprzętu Samochodowego, Łódź 
(Stanisław Lach, Jerzy Popiolkiewicz, Stanislaw Ko-
chanowski, Edmund Lisiak, Tomasz Bugała). 

Złącze do przewodów rurowych, zwłaszcza w insta-
lacjach sprężonego powietrza, składające się z korpusu 
złącza, posiadającego płaską powierzchnię czołową, pier-
ścienia zaciskowego wyposażonego na swym czole w 
krawędź uszczelniającą, wykonaną w formie występu 
pierścieniowego oraz nakrętki posiadającej wewnętrzną 
powierzchnię stożkową, znamienne tym, że pierścień 
(2) zaciskowy posiada powierzchnię zewnętr ną ukształ-
towaną w formie dwóch powierzchni walcowych (6) 
i (7) połączonych powierzchnią (8) stożkową, przy czym 
powierzchnia (7) walcowa o mniejszej średnicy zakoń-
czona jest promieniem (9) na przeciwległym końcu pier-
ścienia (2) zaciskowego do powierzchni czołowej wy-
posażonej w krawędź uszczelniającą, natomiast, powierz-
chnia (10) stożkowa w nakrętce (2) posiada w przy-
bliżeniu takie samo pochylenie kąiowe jak powierzch-
nia (8) stożkowa pierścienia (2) zaciskowego. 



Nr 23 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO 213 

47f* (W. 48359) 26.05.1970. 
Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych, Poznań 

(Stanisław Bugajski, Marian Mikolajczak, Wiesław 
Szymański). 

Pokrywa uszczelniająca z tworzywa sztucznego do 
korpusów łożysk, sprzęgieł i podobnych elementów 
obracających się, znamienna tym, że ma wyprofilowa-
ny, elastyczny kołnierzyk (7) przylegający szczelnie 
do wału (2), przy czym kołnierzyk ten jest jednostron-
ny lub dwustronny, natomiast od strony czołowej po-
krywa posiada występ (8) dla ochrony kołnierzyka (7) 
przed uszkodzeniem mechanicznym a od strony we-
wnętrznej odsądzenie (5) do ustalenia położenia łożys-
ka (6). 

47h (W. 48577) 14.07.1969. 
Zakłady Przemysłowe 1-go Maja, Pruszków (Jan La-

toszek, Jarosław Kruszko, Henryk Jasiński, Jan Wall). 
Urządzenie do automatycznego ustawiania luzu w 

mechanizmach śrubowych, wykonywanych jako zespół 

dwóch współzależnych mechanizmów śrubowych zna-
mienny tym że: ma pierścień kulkowy (6) współpracu-
jący z ruchomą nakrętką (3) i względem pierścienia 
kulkowego (6) obraca się tarcza krzywkowa (7) współ-
pracującą z tuleją zębatą (4) a między pierścieniem 
kulkowym (6) i tarczą krzywkową (7) są kulki (8) lub 
rolki dla wywierania nacisku. 

48a (W. 48654) 13.3.1970. 

Adam Matuła, Częstochowa. 

Bęben otwarty do palwanicznepo pokrywania przed-
miotów wykonanych z drutu lub prętów, znamienny 
tym, że zamiast obudowy w formie wielościanu lub cy-
lindrycznej posiada cele (7) utworzone z prętów (3) 
o bokach z zapinek.(5) z rozmieszczonymi katodami (1) 
na bokach bębna (6) i swobodnie przesuwanymi prze-
grodami (2). 

50f (W. 44811) 22.12.1969. 

Instytut Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa, 
Warszawa, Polska (Zbigniew Borowiecki). 
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Przewoźne mieszadło śrubowe do ujednoradniania 
płynnych nawozów organicznych składowanych w za-
głębionych zbiornikach znamienne tym, że do ustawie-
nia podwozia służą dwa wydżwigowo-podporowe me-
chanizmy, z których każdy składa się z dwóch dwura-
miennych dźwigni (15), (16) połączonych przy pomocy 
łączników (17) z ręczną dźwignią (18). 

53g (W. 49154) 24.8.1970. 
Centralny Ośrodek Konstrukcyjno-Badawczy Prze-

mysłu Okrętowego, Gdańsk (Stanisław Rycewicz, Jó-
zef Kellmann). 

Urządzenie do schładzania mączki rybnej, znamienne 
tym, że składa się z suszarek (1) połączonych ślimako-
wym przenośnikiem (2) oraz ślimakowego przenośnika 
(3) połączonego z magnetycznym oddzielaczem (9) me-
tali, młynka (10) i ślimakowego przenośnika (4) łączą-
cego młynek (10) z workownicą (11) z tym że w płasz-
czach przenośników ślimakowych krąży czynnik chło-
dzący w postaci solanki chłodniczej. 

53g (W. 49723) 5.03.1971. 
Centralne Laboratorium Przemysłu Paszowego, Lu-

blin (Jerzy Tyłżanowski, Marian Wójciak). 
Układ do ciągłej produkcji mieszanek paszowych za-

wierający komory dozujące zakończone urządzeniami 
odmierzającymi wagowo lub objętościowo, urządzenie 
rozdrabniające oraz urządzenie mieszające znamienne 
tym, że urządzenie mieszające składa się z dwóch mie-
szarek (7) i (8), z których każda posiada pojemność 
równą objętości surowców odmierzanych za pomocą 
urządzeń (2) przez okres czasu równy co najmniej 15 
minut, które to mieszarki połączone są z urządzeniami 

odmierzającymi (2) komór dozujących (1) poprzez urzą-
dzenia rozdrabniające (4), przy czym mieszarki pracu-
ją na zmianę w reżimie ciągłym. 

54g (W. 48668) 26.1.1971. 
Bolesław Kruze, Warszawa. 
Szyldzik mieszkaniowy, sklepowy, bturowy lub re-

klamowy, którego nośnik jest wykonany z in-alor^łu 
sztywnego lub giętkiego i zawiera poziomo przebiega-
jące rowki szczelinowe, w których są osadzone wy-
suwnie cyfry, liczby, litery lub całe słowa, stanowiące 
treść szyldzika i zaopatrzone w tym celu na swej tyl-
nej stionie w czop lub czopy o kształcie i wymiarach 
wspomnianych rowków, będąc pokryty ewentualnie 
powłoką tkaninową lub papierową, przebiegającą także 
po bokach i dnie wspomnianych szczelinowych row-
ków, znamienny tym, że przy poprzecznych bokach 
nośnika (1) szyldzika wykonane są przelotowe otworki 
(4) po przez które przetknięte są śrubki (5), oparte swą 
główką na czołowej stronie tego nośnika (1) podkład-
kami (6) a służące do umocowania szyldzika na 
drzwiach lokalu lub na innym podłożu. 

57a (W. 48944) 2.02.1971. 
Miejskie Przedsiębiorstwo Geodezyjne, Kraków, Pol-

ska (Jan Gala). 
Seryjny ładownik ręczny do kamery fotogrametrycz-

nej lub fotograficznej na klisze o podłożu sztywnym 
znamienny tym, że na zewnętrznej stronie obudowy 
ładownika (1) zamocowana jest nierozłącznie kryza (2) 
ze śrubami mocującymi (3) a po przeciwnej stronie 
obudowy ładownika (1) jest podłużne wycięcie (6) 
i przesuwna listwa (7) z drążkiem (8) posiadającym na 
całej swojej długości otwór (11) skierowany ukośnie 
w dolnej swojej części do osi drążka (8) i zakończony 
przyssawką (12) osadzonym przesuwnie po linii swojej 
osi w obudowie (9) z zaciskową śrubą (Ю). 
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59c (W. 49556) 22.09.1970. 
Łódzkie Zakłady Aparatury Elektrycznej „Aparel", 

Łódź (Marian Sosnowski, Aleksander Ogrodnik, Alek-
sander Gajewski). 

Urtądzenie do przelewania kwasów zawierające bu-
tlę z kwasem, znamienne tym, że butla z kwasem (11) 
znajduje się wewnątrz hermetycznego zbiornika (1) po-
łączonego za pomocą łącznika (3) z instalacją sprężo-
nego powietrza, przy czym pokrywa (2) hermetycznego 
zbiornika (1) ma otwór (5) w którym jest umocowany 
przewód (6) do odprowadzania kwasu na zewnątrz. 

60a (W. 49638) 18.12.1970. 

Zakłady Metalowe ,,Pilmet" im. Gen. K. Świerczew-
skiego, Wrocław, Polska (Bogdan Jopp, Jerzy Olenkie-
wicz). 

piawica siłownika hydraulicznego uszczelniająca tło-
czysko względnie nurnik, znamienna tym, że tuleja 

prowadząca (3), umieszczona w wylocie tulei cylindra 
(1), w części czołowej od strony komory posiada wy-
toczenie (6) z usytuowaną w nim uszczelką ruchową (9), 
która zabezpieczona jest od czoła podkładką (2), przy 
czym sama tuleja (3) doszczelniana jest w tulei cylin-
dra (1) elastycznym pierścieniem Uszczelniającym (11) 
osadzonym w wykonanym na jej obwodzie kanałku (8), 

63c (W. 42835) 13.05.1968. 
Janusz Putz, Poznań. 

Lusterka do pojazdów mechanicznych, zwłaszcza sa-
mcchodów, przeznaczone do umieszczenia w wnętrzu 
kabiny kierowcy, zaopatrzone w taflę lustrzaną szcze-
gólnie wykonaną według wzoru Ru 21249, znamienne 
tym, że tafla lustrzana jest osadzona w wykonanej 
z odpowiedniego materiału oprawie stanowiącej ramę 
nakładkową, zaopatrzoną w swej środkowej części w 
elastyczną podkładkę, zaś na wzdłużnych krawędziach 
ramy górnej i dolnej są umieszczone obustronnie za-
czepy z hakowymi zagięciami, zaopatrzonymi w podłuż-
ne wycięcia do przeprowadzenia elastycznej taśmy słu-
żącej do zamocowania lusterka na istniejącym luster-
ku, fabrycznie zamontowanym w pojeździe. 

63c (W. 44915) 15.01.1970. 
Spółdzielnia Pracy Metalowo-Elektrotechniczna im. 

F. Dzierżyńskiego, Elbląg, Polska (Michał Woźniak, Ro-
man Matelski, Janusz Kryczkowski). 

Urządzenie przeciwpoślizgowe do kół samochodo-
wych przy ruszaniu w trudnych warunkach, zakłada-
ne na napędzane koła. znamienne tym, że dwa strze-
miona (1 i 2) w kształcie litery „U" są połączone u gó-
ry łącznikami (4 i 5), a ponadto jest wyposażone w lin-
kę (6) zakończoną uchwytem (7). 

68a (W. 49364) 27.11.1970. 

Władysław Tomecki, Poznań 

Forma do ściśle wymiarowego dokładnego cdkuwania 
kształtek zwłaszcza do zamków bezpieczeństwa, zna-
mienna tym, że składa się z osadzonej w kowadle (6) 
matrycy (4) i matrycy (3) osadzonej w stemplu ф oraz 
zespołu lub zespołów płytek zderzakowych (8, S) oraz 
płytek kalibrujących (9. 9') zachowujących рrzу kuciu 
ściśle ustalony odstęp między kowadłem (6) a stem-
plem (7) przy czym płytki osadzone są na wystają-
cych bocznych występach kowadła <6) i stempla (7). 
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70c (W. 49157) 30.09.1970. 
Biuro Konstrukcyjno-Technologiczne „Kontech" Spół-

dzielnia Pracy, Warszawa (Ireneusz Moszkowski). 

Przystawka do deski kreślarskiej, znamienna tym, że 
stanowią ją zamocowane odejmowalnie dwa wałki (1) 
usytuowane równolegle do przeciwległych boków deski 
kreślarskiej. 

7#e (W. 49162) 4.3.1971. 

Biuro Studiów i Projektów Przemysłu Włókiennicze-
go, Łódź (Walenty Cichecki, Jerzy Jaskuła, Andrzej 
Bralewski). 

Deska kreślarska, znamienna tym, że do roboczej 
płyty (1) u obu jej bocznych krawędzi są przymocowa-
ne wsporniki (2), na których są przytwierdzone kaseto-
we pojemniki (3) i (12), mające podłużne szczeliny prze-
znaczone do przewlekania rysunkowej podkładki (4), 
technicznej kalki (6) i elastycznego arkusza (в). 

70e (W. 49420) 23.07.1971. 

Zdzisław Handzel, Warszawa. 

Przyrząd do ostrzenia ołówków, pisaków, kredek lub 
tym podobnych przyborów, do pisania i rysowania, zna-
mienny tym, że nożyk (1) wykonany jest w kształcie 
dowolnej płytki, zaopatrzonej w centrycznie usytuowa-
ny otwór (2), wykreślający kołową lub zbliżoną do ko-
ła linię ostrza (3) i jest wyposażony w wykonaną 
z tworzywa sztucznego oprawkę (4). 

74a (W. 49608) 1.08.1970. 

Instytut Lotnictwa, Warszawa (Zygmunt Krawczyk, 
Witold Kaleta). 

Włącznik elektromagnetyczny instalacji alarmowej, 
wyposażony w przekaźnik ze stykami zwiernymi oraz 
zestyki magnetyczne, znamienny tym, że opornik (R), 
uzwojenie przekaźnika (P) i jeden z jego zestyków 
zwiernych (PZ1) są połączone szeregowo oraz do koń-
ców uzwojenia przekaźnika (P) są przyłączone zestyki 
magnetyczne (Z1 i Z2), przy czym zestyki magnetyczne 
(Z1 i Z2) i zestyk zwiemy (PZ1) są przyłączone z dru-
giej strony do jednakowego potencjału, a ponadto za-
silanie (B), drugi zestyk zwierny (PZ2) przekaźnika (P) 
i intsalacja alarmowa (A) są połączone szeregowo, 

74b (W. 48586) 14.04.1970. 

Biuro Studiów i Projektów Handlu Wewnętrznego, 
Warszawa, Polska (Stanisław Domański). 

Sygnalizator poziomu zapełniania zbiorników lub si-
losów sterowany zdalnie połem magnetycznym, dla ma-
teriałów sypkich, zwłaszcza mąki (tekst zgłoszenia 
i rys. zamieszczono w kl. 42a na str. 205). 
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Uk (W. 48593) 30.09.1970. 
Biuro Projektów Przemysłu Materiałów Ogniotrwa-

łych „Bipromog", Gliwice, Polska (Adam Matzner, Mie-
czysław Anyszkiewicz). 

Urządzenie do sygnalizowania poziomu materiałów 
sypkich w zbiornikach (tekst zgłoszenia i rys. zamiesz-
czono w kl. 42e na str. 205). 

74b (W. 49365) 31.12.1970. 
Główny Instytut Górnictwa, Katowice (Paweł Krzy-

stolik, Jan Kłakus, Roman Dworok, Marian Mysłek). 
Układ dyspozytorni metanometrycznej zaopoatrzony 

w czujniki metanu, licznik impulsów i rejestratory, 
znamienny tym, że ma układ (4) zasilająco programu-
jący połączony z jednej strony z czujnikami (3) meta-
nu, a drugiej strony, za pomocą telemetrycznej dwu-
przewodowej linii (5), z układem (2) sterowania i z to-
rem (1) pomiarowym do którego jest przyłączony licz-
nik (7) impulsów za pośrednictwem bramki (6), przy 
czym wejścia bramki (6) i układu (2) sterowania po-
łączone są z układem (14) programowania i z układem 
(13) sterowania ręcznego, a do wyjścia licznika (7) przy-
łączony jest układ (8) sygnalizacji alarmowej, układ (9) 
sygnalizacji uszkodzeń oraz układ (10) rejestracji za-
opatrzony w wyświetlacz (11) cyfrowy i rejestrator (12. 

77b (W. 48943) 26.10.1970. 

Pierwszeństwo: 28.10.1969. 

Farbwerke Hoechst Aktiengesellschaft, Frankfurt 
n/Menem, NRF (Peter Heim, Dietrich Sckleede). 

Narty z profilowaną powierzchnią bieżną do zjazdu 
I podchodzenia, znamienne tym, że w płaskiej po-
wierzchni bieżnej mają co najmniej jedną grupę schod-
ków, przy czym jedna grupa schodków usytuowana jest 
pod miejscem wiązania i składa się ze schodków o naj-
większej szerokości i największej grubości. 

77f (W. 48392) 5.8.1970. 
Pierwszeństwo: 8.8.1969 - Stany Zjednoczone Ameryki 

Północnej. 
Dart Industries Inc., Los Angeles, Stany Zjednoczo-

ne Ameryki Północnej (Robert Daenen). 
Klocek dostosowany do wzajemnego łączenia z po-

dobnymi klockami, pozwalający na układanie różnie 
skonstruowanych kształtów i form, znamienny tym, 
że zawiera główną część (20) zasadniczo w kształcie 
sześcianu, zaopatrzoną w co najmniej pięć połączonych 
i zasadniczo prostych bocznych ścianek (28), co naj-
mniej jeden centralnie umieszczony, wychodzącego na 
zewnątrz występ (24), usytuowany na jednej z bocz-
nych ścianek (28) i co najmniej jedno centralnie usy-
tuowane wgłębienie (26) umieszczone na innej z bocz-
nych ścianek (28), przy czym występy (24) i wgłębienia 

(26) są dostosowane do wzajemnego połączenia z po-i 
dobnym klockiem, oraz zawiera wystającą na zewnątrz 
wtórną część (22) połączoną z co najmniej jedną 
z bocznych ścianek (28) głównej części (20), natomiast 
wtórna część (22) ma długość w przybliżeniu równą 
długości bocznych ścianek (28) i ma nieregularny 
kształt. 

78c (W. 48768) 25.2.1968. 

Zakłady Chemiczne „Pronit" im. Bohaterów Stu-
dzianek Przedsiębiorstwo Państwowe, Pionki (Konstan-
ty Ciupa). 

Podajnik do kruszarki materiałów wybuchowych, 
w szczególności prochu czarnego, znamienny tym, że 
składa się ze stołu (1) zaopatrzonego w otwór (2) i za-
mocowanej pod nim rynny (3) oraz z obracającego się 
nad nim, ruchem przerywanym, zasobnika (4) składa-
jącego się z dwóch pierścieni (5) i (6) połączonych ze 
sobą wkładkami (7). 

80a (W. 48341) 3.08.1970. 
Nadodrzańskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Prze-

mysłowego, Jasienica (Jan Bąk). 
Przyrząd do mocowania wkładek do boków form 

znamienny tym, że stanowi go cylindryczna tuleja (1) 
połączona w znany sposób umożliwiający niezależny 
obrót z nakrętką (2), w którą wkręcony jest wydrążo-
ny rozprężny trzpień (5), zaopatrzony na pewnym od-
cinku w gwint i zakończony zwężającą się, przeciętą 
kilkoma cięciami wzdłuż osi podłużnej końcówką (6) 
z poszerzoną główką (7), zaś wewnątrz trzpienia (5) 
osadzona jest ruchoma przetyczka (8) zakończona wy-
stającymi skrzydełkami (9). 
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81a (W. 48477) 18.03.1969. 
Pierwszeństwo: 3.04.1958 - Włochy. 

G. D. Societa in Accomandita Semplice di Enzo Se-
ragnoli e Ariosto Seragnoli, Bolonia, Włochy (Ariosto 
Seragnoli). 

Urządzenie do kierunkowania i podawania do ma-
szyny pakującej pojedynczych artykułów, zwłaszcza 
cukierków w postaci dropsów, zawierające poruszające 
się ruchem przerywanym elementy rozdzielające sta-
nowiące dno zbiornika do ładowania artykułów i za-
opatrzone w otwory do ich przyjmowania, oraz w po-
ruszające się również ruchem przerywanym elementy 
przenoszące, zachodzące częściowo na elementy roz-
dzielające i służące do wydobywania z nich artykułów 
i podawania do maszyny pakującej, przy czym otwory 
i ruch przerywany elementów rozdzielających są do-
stosowane do kilku zespołów otworów i do ruchu prze-
rywanego elementów przenoszących, tak że przy każ-
dym ruchu przenoszącym, większa ilość artykułów 
znajdujących się w odpowiednich otworach elementów 

rozdzielających, zostaje przeniesiona do takiej samej 
ilości otworów w elementach przenoszących, znamien-
ne tym. że zespoły otworów (5) w elementach przeno-
szących, są oddzielone od siebie nieruchomą ścianką 
(38). 

85h (W. 46098) 1.10.1970. 
Zakład Doświadczalny „Chedom" Ośrodek Wdraża-

nia Nowych Wyrobów Rynkowych Przemysłu Chemicz-
nego, Łódź, Polska. 

Deska sedesowa wykonana z tworzywa sztucznego, 
składająca się z siedziska, pokrywy i dwóch łącznikójw, 
znamienna tym, że siedzisko (1) ma od strony dolítej 
łukowate wzmocnienia (4) z zagłębieniami (5), w któ-
rych są umieszczone gumowe amortyzatory (6), przy 
czym siedzisko (1) i pokrywa (2) są umocowane obro-
towo do łączników (3). 

85h (W. 46289) 23.11.1970. 
Zarząd Budynków Mieszkalnych Warszawa-Żoliborz, 

Warszawa, Polska (Marian Kozicki, Jan Kurzyński). 
Urządzenie zasysające dzwonu w zbiornikach płu-

czących ceramicznych eliminujące styk kruchych ele-
mentów, znamienne tym, że w rurkę zasysającą (2) 
dzwonu (1) wmontowana jest na klej epoksydowy 
wstawka (3) chropowatą powierzchnią nasady. 

86c (W. 49460) 30.06.1971. 
Centralne Laboratorium Przemysłu Tkanin Jedwab-

nych i Dekoracyjnych, Łódź (Janusz Hermut, Henryk 
Szrajber, Jan Peryga). 
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Rozpinka tkacka zwłaszcza do tkanin z włókien che-
micznych, z ukośnie ustawionymi pierścieniami uiglo-
nymi osadzonymi na jednej osi znamienna tym, że na 
wspólną oś są nasadzone co najmniej dwa uiglone pier-
ścienie (19) z podkładkami stożkowymi (21) i (22) i wa-
łek rozszerzający (20), przy czym osłona tego wałka 
posiada zbieżność w kierunku środka krosna, zaś 
w otworze do mocowania rozpinki na krośnie umiesz-
czona jest dzielona wymienna tuleja (6). 

87b (W. 48597) 10.12.1970. 
Politechnika Śląska im. W. Pstrowskiego, Gliwice, 

(Kazimierz Podgórski, Mirosław Chůdek, Zenon Szcze-
paniak). 

Klucz do śrub z zatrzaskiem, lub zwykły ze sprężyną 
i wskaźnikiem siły znamienny tym, że posiada w koń-

cowej części ramienia (7) pochwę (9) umocowaną prze-
gubowo względem ramienia (7), zaopatrzoną w sprężynę 
lub sprężyny (10), oraz wskazówkę (13) umocowaną do 
pochwy (9) i podziałkę (14) umocowaną do ramienia (7). 

89a (W. 49146) 10.09.1969. 
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Budowy 

Urządzeń Chemicznych, Kraków (Wincenty Woźnia-
kiewicz). 

Dozator zwłaszcza do dozowania produktów rolnych 
transportowanych spławiakami wodnymi, składający się 
z sztywnej konstrukcji nośnej, wału, koła linkowego, 
ramy, linki, kółka prowadzącego, kraty, tarczy, silnika 
z reduktorem obrotów, pary kół zębatych, korby ręcz-
nej i czopa na wale, znamienny tym, że w celu uzys-
kania ruchu cyklicznego kraty (7) w górę i w dół 
ma kołek (9) zamocowany mimośrodowo w tarczy (8), 
przy czym skok kraty (7) jest regulowany zmiennym 
ramieniem mimośrodu przez wycięcie w tarczy (8) 
szczeliny, w której zamocowany jest kołek (9) niosący 
kratę (7), podczas gdy głębokość zanurzenia tej kraty 
w spławiaku jest nastawialna w zależności od warun-
ków pracy przez podnoszenie lub opuszczanie ramy (4) 
wraz z kratą (7) przy pomocy pary kół zębatych (11) 
i korby ręcznej (12) lub automatycznie czopem (13) po-
łączonym z elementem wykonawczym w rysunku nie-
uwidocznionego układu automatyki. 



S P I S T R E Ś C I 

Część I. Wynalazki 

Klasa 1 Przygotowanie rud, paliwa i innych 
minerałów oraz pozostałości palenisko-
wych 1 

Klasa 3 Odzież 1 
Klasa 4 Oświetlenie za pomocą materiałów pal-

nych i palniki grzejne w ogólności . 1 
Klasa 5 Górnictwo 2 
Klasa б Przemysł fermentacyjny, alkohol, wód-

ka, piwo, 'ocet, drożdże, jak również 
inne czynniki wywołujące fermentację, 
produkty fermentacji, enzymy . . . 9 

Klasa 7 Wyrób i obróbka blachy, rur metalo-
wych, drutu oraz walcowanie metali 10 

Klasa 8 Bielenie, pranie, barwienie, drukowa-
nie tkanin i tapet, wykańczanie . . 16 

K l a s a S Wyroby szczotkarskie . . . . . . 1 8 
Klasa 10 Paliwa 18 
Klasa 11 Introligatorstwo, albumy, segregatory 

i teczki zbiorcze 19 
Klasa 12 Chemiczne procesy i aparaty nie wy-

mienione w specjalnych klasach . . 19 
Klasa 13 Kotły parowe dla siłowni wraz z wy-

posażeniem oraz przewody parowe . . 50 
Klasa 14 Silniki parowe, siłownie parowe i nie-

zależne do kotła parowego zasobniki 
pary świeżej i odlotowej . . . . 5 0 

Klasa 15 Drukarstwo, maszyny do liniowania, 
maszyny d o pisania, stemple . . . 5 1 

Klasa 16 Przyrządzanie nawozów i przeróbka 
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